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Cyflwyniad 
Dyma wythfed 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 digidol sydd ar gael ledled Cymru a’r nifer sy’n eu 
defnyddio. 

Yn 2012 roedd cyfanswm gwariant y BBC ac ITV1 ar raglenni teledu gwreiddiol i’w darlledu 
am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr yng Nghymru wedi gostwng 3% o un flwyddyn i’r llall i 
£26m. Ond, roedd Cymru wedi cynyddu ei gwariant 8% yn 2012 ar raglenni heb fod yn 
newyddion/faterion cyfoes – yr unig gynnydd cyfrannol ar gyfer y genre hwn ar draws y 
pedair gwlad. Yn groes i hynny, mae gwariant o un flwyddyn i’r llall ar raglenni newyddion 
yng Nghymru wedi disgyn 14%. Gostyngodd y gwariant am bob pen o’r boblogaeth yng 
Nghymru 3% o un flwyddyn i'r llall i £8.84 yn 2012, a gostyngodd nifer yr oriau gwreiddiol i’w 
darlledu am y tro cyntaf 6%. Mae hyn yn debyg i gyfartaledd y DU drwyddi draw. Roedd S4C 
wedi gwario cyfanswm o £68m ar raglenni Cymraeg i’w darlledu am y tro cyntaf yn 2012, a 
oedd 8% yn llai nag yn 2011 mewn termau nominal, ac roedd cyfanswm nifer yr oriau a 
ddarlledwyd gan S4C wedi codi 6.2%. 

Mae gan dri chwarter (75%) y defnyddwyr yng Nghymru fynediad i'r rhyngrwyd erbyn hyn, 
naill ai drwy gysylltiad band eang sefydlog, cysylltiad band eang symudol (h.y. dongl) neu 
ffôn symudol. Mae hyn yn gynnydd 2% o un flwyddyn i’r llall yn y nifer sy'n defnyddio'r 
rhyngrwyd. Mae naw y cant o ddefnyddwyr yng Nghymru yn mynd ar y rhyngrwyd drwy ffôn 
symudol yn unig. 

Mae gan dros hanner y rheini sy'n defnyddio ffonau symudol yng Nghymru ffôn deallus, 12 
pwynt canran o gynnydd er 2012. O blith gwledydd y DU, Cymru o hyd sydd â’r lefel uchaf o 
gartrefi sy’n defnyddio ffôn symudol yn unig, gydag ychydig o dan un o bob pedwar cartref 
(23%) yn defnyddio ffonau symudol yn unig i wneud a derbyn galwadau yn y cartref.  

Mae pobl sy’n byw yng Nghymru, yn fwy nag mewn unrhyw wlad arall yn y DU, yn dweud eu 
bod wrth eu bodd yn anfon a derbyn post. Ond, maent hefyd yn fwy tebygol o fod wedi 
lleihau, ac yn dweud y byddant yn parhau i leihau, faint o bost y maent yn ei anfon. 
Cwsmeriaid Cymru hefyd sydd yn fwyaf bodlon â gwasanaeth y Post Brenhinol. 

Mae adroddiad eleni'n archwilio canfyddiadau ein hymchwil i ddeall y defnydd o 
wasanaethau’r llywodraeth ar-lein, a'r agweddau atynt (e-lywodraeth), a defnydd defnyddwyr 
o'r rhyngrwyd i brynu (e-adwerthu) yn ogystal â phrofiad defnyddwyr o ansawdd gwasanaeth 
ffonau symudol.  

Dim ond braslun o adroddiad eleni yw hyn, gan dynnu sylw at y prif straeon sy’n ymwneud 
â’r nifer sy’n defnyddio gwasanaethau cyfathrebu yng Nghymru. Rydym yn cyhoeddi’r gyfres 
lawn o ddata a’r siartiau mewn adnodd mae modd 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. 

Rydym yn cyhoeddi’r adroddiad hwn i gefnogi nod rheoleiddio Ofcom, sef ymchwilio i 
farchnadoedd yn gyson a sicrhau ein bod ar y blaen o ran deall technoleg. Mae hefyd yn 
cyflawni’r gofynion sydd ar Ofcom o dan Adran 358 o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 (y 
Ddeddf) i gyhoeddi adroddiad ystadegol a ffeithiol blynyddol, ac mae’n rhoi sylw i’r gofyniad i 
gynnal a chyhoeddi ein hymchwil defnyddwyr (fel y nodir yn Adrannau 14 a 15 o’r Ddeddf). 

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

http://www.ofcom.org.uk/cmrwales
http://www.ofcom.org.uk/cmr
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Prif dueddiadau yng Nghymru  
 

Ardaloedd gwledig yn arwain y ffordd gyda mwy o ddefnydd o lechi (tablets)... i fyny 
23 pwynt canran yn y flwyddyn ddiwethaf, sy’n golygu bod y nifer sy’n berchen ar lechen yn 
yr ardaloedd gwledig yn cyd-fynd â chyfartaledd y DU (27% o’i gymharu â chyfartaledd o 
24%). Mewn cyferbyniad, ac er gwaethaf 10 pwynt canran o gynnydd, mae'r nifer sy'n 
berchen ar lechen mewn ardaloedd trefol yn 19%; cryn dipyn yn llai nag yn y Gymru wledig a 
chyfartaledd y DU. 

…a mwy o ddefnydd o ryngrwyd symudol... Bellach, mae gan hanner oedolion Cymru 
ffôn deallus, gyda'r cynnydd uchaf yn y DU yn y Gymru wledig (+15 pwynt canran). Hefyd, 
yn y Gymru wledig, cafwyd cynnydd yn y defnydd o ffonau symudol i fynd ar y rhyngrwyd; yn 
codi i 49% sydd yr un fath â chyfartaledd y DU.  

…er gwaetha'r boddhad is na’r cyfartaledd gyda mynediad i’r rhyngrwyd drwy 
rwydweithiau 3G (81% o’i gymharu ag 88%). A dywed un o bob pump o ddefnyddwyr dyfais 
symudol nad ydynt wedi gallu mynd ar y rhyngrwyd drwy ddyfais symudol ar ryw adeg neu'i 
gilydd. 

Y defnydd o donglau yn gostwng... Mae gan ddwy ran o dair o gartrefi Cymru fand eang 
yn y cartref. Gostyngodd y nifer sy'n defnyddio band eang symudol (gan ddefnyddio dongl) i 
7% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  

... ac yng Nghymru y ceir y niferoedd uchaf sy'n mynd ar y rhyngrwyd drwy ffôn 
deallus yn unig...  Ar 9%, mae’r ffigur fwy na dwywaith cyfartaledd y DU (4%). Eleni, mae’r 
defnydd o wasanaethau talu ymlaen llaw wedi gostwng (o 59% i 41%), yn rhannol o leiaf 
oherwydd y cynnydd mewn ffonau deallus. 

...a'r gyfran uchaf o gartrefi â ffonau symudol yn unig. Mae’n wyth pwynt canran yn 
uwch na chyfartaledd y DU, ac mae bron i un o bob pedwar (23%) cartref yng Nghymru yn 
defnyddio dim ond ffonau symudol i wneud a derbyn galwadau gartref.   

Mae pobl yng Nghymru yn treulio mwy o amser yn gwylio’r teledu nag unrhyw wlad 
arall yn y DU… oddeutu 4.5 awr bob dydd.  Dywed chwech o bob deg (60%) mai hwn yw'r 
gweithgaredd cyfryngau y byddent yn gweld ei golli fwyaf, cryn dipyn uwch na chyfartaledd y 
DU, gyda llai yn nodi ‘ffôn symudol’ neu ‘fynd ar-lein’.    

…ac mae dau o bob pump (38%) o gwsmeriaid band eang yn gwylio’r teledu ar-lein. 
Mae hyn yn fwy poblogaidd ar sail wythnosol ymysg cwsmeriaid band eang yn yr ardaloedd 
trefol (31%) nag yn yr ardaloedd gwledig (16%).  

Defnydd uwch na’r cyfartaledd o wasanaethau’r llywodraeth ar-lein (66%)…ond mae 
argraffiadau defnyddwyr yn llai cadarnhaol o'i gymharu â'r gwledydd eraill. Roedd llai yn 
ystyried bod y gwasanaethau hyn yn ‘fwy cyfleus’ neu’n nodi bod yn well ganddynt y drefn 
‘ar-lein’. Mae hyn yn gyson â’r dymuniad a fynegwyd gan fwy o ddefnyddwyr am gyfathrebu 
wyneb yn wyneb wrth ymwneud â gwasanaethau’r llywodraeth (34% v 19% ar gyfartaledd) 
yng Nghymru.  
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Gosod y cyd-destun 
 

Ffeithiau allweddol am Gymru 

 
 Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Proffiliau Rhanbarthau a Gwledydd, Ystadegau 
Allweddol – Mawrth 2013; y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Rhifyn 2012 Gwariant Teuluoedd; y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol: Cyfrifiad 2011, Ystadegau Allweddol ar gyfer Awdurdodau Unedol yng 
Nghymru.  

Nodyn am ein hymchwil arolwg Traciwr Technoleg 
Cynhalion ni arolwg wyneb yn wyneb â 3,750 o ymatebwyr dros 16 oed yn y DU, gan gynnal 
492 o gyfweliadau yng Nghymru. Cafodd cwotâu eu gosod a chafodd pwysiadau eu rhoi er 
mwyn sicrhau bod y sampl yn cynrychioli poblogaeth Cymru o ran oed, rhyw, grwpiau 
economaidd-gymdeithasol a lleoliadau daearyddol. Cafodd y gwaith maes ei gynnal yn ystod 
mis Ionawr a mis Chwefror 2013. 

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 y sampl arolwg yng Nghymru gyfyngau gwall 
oddeutu +/- 3-4% ar y lefel hyder 95%. Mewn ardaloedd trefol a gwledig; mae cyfyngau 
gwall yr arolwg oddeutu +/-4-6%. 

Yn ogystal â data’r arolwg, mae’r adroddiad hwn yn cyfeirio at wybodaeth o ystod 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. 
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1  Marchnad cyfathrebu Cymru 
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 2012, gan gymharu a chyferbynnu rhwng 
gwledydd a chan dynnu sylw at y newidiadau sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf. 

Prif ganfyddiadau yng Nghymru 

Defnyddio gwasanaethau ar-lein 

• Yng Nghymru, mae dwy ran o dair o'r rheini sydd â mynediad i’r rhyngrwyd yn 
defnyddio gwasanaethau ar-lein y llywodraeth, e.e. talu treth car, gwneud cais am 
fudd-daliadau, llenwi’r Cyfrifiad, gwneud cais am docyn bws, gwneud cais am le 
mewn ysgol ayb. Dywed oddeutu hanner (53%) o ddefnyddwyr y gwasanaethau ar-
lein eu bod wedi cael mwy o gysylltiad â pholisïau neu wasanaethau’r llywodraeth ers 
mynd atynt ar-lein.  

• Dywed 62% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru eu bod yn siopa ar-lein, 
ac mae 79% o siopwyr ar-lein yng Nghymru yn dweud eu bod yn teimlo’n ddiogel 
wrth dalu ar-lein.  

• Mae oddeutu tri chwarter y siopwyr ar-lein yng Nghymru yn hyderus y bydd 
nwyddau a brynir ar-lein yn cael eu danfon ar amser ac mewn cyflwr da. Ond, 
ymysg y siopwyr ar-lein presennol yng Nghymru, roedd oddeutu un rhan o dair wedi 
penderfynu’n flaenorol peidio â phrynu ar-lein oherwydd pryder ynghylch danfon; e.e. 
cyfeiriodd 19% at bryderon am gostau danfon uchel. 

‘Mannau di-gyswllt’ - profiad defnyddwyr o ansawdd gwasanaeth ffonau symudol  

• Mae ychydig yn fwy o ddefnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru yn cael 
problemau o’i gymharu â chyfartaledd y DU. Roedd chwech o bob deg ymatebydd 
yng Nghymru wedi cael o leiaf un broblem, o'i gymharu â'r rheini yn Lloegr a'r Alban 
(52% a 51%). 

• Mae’r gallu i wneud neu dderbyn galwadau neu negeseuon testun yn bwysig 
iawn wrth ddewis darparwr, i bobl sy'n byw yng Nghymru. Mae defnyddwyr 
ffonau symudol sy’n byw yng Nghymru yn llawer mwy tebygol na’r rheini yn Lloegr 
neu’r Alban i ddweud mai’r gallu i wneud neu dderbyn galwadau neu negeseuon 
testun yw'r ffactor pwysicaf wrth ddewis darparwr. 

Teledu a chynnwys clyweledol 

• Mae pobl yng Nghymru yn treulio 4.5 awr y dydd yn gwylio'r teledu, yr uchaf o'r 
holl wledydd. 

• Gostyngodd y gwariant ar raglenni gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf ar 
gyfer gwylwyr yng Nghymru 3% o un flwyddyn i'r llall, ychydig o dan y 
gostyngiad cyfartalog o 4% yn y DU. 



  

6 

• Roedd cyfanswm y gwariant ar raglenni heb fod yn newyddion ar gyfer 
gwylwyr yng Nghymru wedi codi 8% o un flwyddyn i’r llall.. 

• Mae’r oriau o gynnyrch gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf yng Nghymru 
wedi gostwng bron i chwarter (24%) er 2007; y gostyngiad cymharol mwyaf yng 
nghynnyrch gwreiddiol y gwledydd dros y cyfnod pum mlynedd. 

• Gostyngodd cyfanswm cost yr awr ar gyfer rhaglenni’r gwledydd 4% er 2007  
ar gyfer Cymru - yr isaf ar draws y gwledydd, o'i gymharu â gostyngiad cyfartalog y 
DU o 24%.  

• Cynyddodd swmp (volume) y cynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol yng 
Nghymru i 1.7% yn 2012.  

Radio a chynnwys sain 

• Mae mwy o bobl yng Nghymru yn gwrando ar y radio nag mwn unrhyw wlad 
arall yn DU. Roedd gwasanaethau radio wedi cyrraedd 93.1% o’r boblogaeth 
oedolion yng Nghymru, yr uchaf o holl wledydd y DU a 3.5 pwynt canran yn uwch na 
chyfartaledd y DU o 89.5%. 

• Mae gorsafoedd radio’r BBC yn fwy poblogaidd yng Nghymru nag mewn 
unrhyw wlad arall yn y DU. Yn 2012, gorsafoedd y BBC oedd yn gyfrifol am 61% o 
gyfanswm yr oriau gwrando yng Nghymru, cyfran uwch ar gyfer y sector hwn nag 
mewn unrhyw un o wledydd eraill y DU. 

• Mae’r nifer sy’n berchen ar radio digidol DAB gryn dipyn yn is na chyfartaledd 
y DU. Ychydig dros un o bob pedwar (27%) o’r rheini sy’n gwrando ar y radio yng 
Nghymru sy’n berchen ar radio digidol DAB, o’i gymharu â chyfartaledd y DU o 41%. 
Cynyddodd y gyfran sy’n gwrando drwy lwyfan digidol yng Nghymru 1.9 pwynt 
canran yn 2012, sy'n is nag unrhyw wlad arall yn y DU.  

• Roedd y refeniw radio masnachol y pen ar ei isaf yng Nghymru. Roedd y refeniw 
masnachol a gynhyrchwyd gan orsafoedd radio masnachol lleol yng Nghymru yn 
£17.7m yn 2012. Gan addasu i ystyried maint poblogaeth, gan Gymru y mae'r 
refeniw y pen isaf o holl wledydd y DU, er gwaethaf cynnydd o £0.10 er 2010. 

Y rhyngrwyd a chynnwys ar y we 

• Mae un o bob deg (9%) defnyddiwr yng Nghymru yn mynd ar y rhyngrwyd drwy 
ffôn symudol yn unig, y gyfran uchaf ymhlith y gwledydd datganoledig a dwywaith 
cyfartaledd y DU (4%). Ar draws yr holl ddulliau mynediad, roedd tri chwarter (75%) y 
defnyddwyr yng Nghymru ar-lein erbyn Ch1 2013. 

• Dywed traean (35%) o bobl 16-34 oed mai eu ffôn deallus yw'r ddyfais bwysicaf 
sydd ganddynt ar gyfer cael mynediad i'r rhyngrwyd. Mae'n debyg fod hyn yn 
adlewyrchu'r ffaith bod un o bob pump (20%) o bobl 16-34 oed yng Nghymru dim ond 
yn defnyddio'u ffôn deallus i fynd ar y rhyngrwyd o'i gymharu â chyfartaledd y DU o 
9% ar gyfer y grŵp oedran hwnnw. 

• Mae defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn honni eu bod yn treulio cryn 
dipyn yn llai o amser ar-lein na chyfartaledd y DU. Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd ar 
gyfer adroddiad Ofcom, Adult Media Literacy Report, roedd defnyddwyr y rhyngrwyd 
yng Nghymru yn honni eu bod yn treulio 13.6 awr ar y rhyngrwyd bob wythnos, sy’n 
sylweddol is na chyfartaledd y DU o 16.8 awr. 
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Telegyfathrebu a rhwydweithiau 

• Cymru welodd y cynnydd mwyaf yng nghyfran y safleoedd sydd mewn codau 
post a wasanaethir gan rwydweithiau NGA yn y flwyddyn hyd at fis Mehefin 
2013. Yng Nghymru, 48% oedd y gyfran hon ym mis Mehefin 2013, ac er mai hwn 
oedd y ffigur isaf ymysg gwledydd y DU, roedd yn gynnydd 11 pwynt canran o'i 
gymharu â'r 37% a gofnodwyd ym mis Mehefin 2012, y cynnydd mwyaf a gofnodwyd 
dros y cyfnod. 

• Yng Nghymru, mae'r nifer sy'n derbyn gwasanaethau band eang a llinell 
sefydlog yn is na'r cyfartaledd: Roedd y nifer â band eang cyffredinol a llinell 
sefydlog o dan gyfartaledd y DU ar gyfer y gwasanaethau hyn yng Nghymru yn Ch1 
2013. Yng Nghymru, roedd gan 66% o gartrefi gysylltiad band eang yn ystod y 
cyfnod, naw pwynt canran yn is na chyfartaledd y DU (75%), tra oedd y nifer â llinell 
sefydlog yng Nghymru (76%) wyth pwynt canran yn is na chyfartaledd y DU (84%). 

• O blith gwledydd y DU, yng Nghymru y mae'r gyfran uchaf o gartrefi lle 
defnyddir ffôn symudol yn unig: Defnyddiodd ychydig o dan un o bob pedwar 
cartref yng Nghymru (23%) eu ffonau symudol yn unig i wneud a derbyn galwadau yn 
y cartref yn Ch1 2013, cynnydd tri phwynt canran ar y flwyddyn flaenorol ac wyth 
pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU (15%). 

• Mae gan dros hanner y defnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru ffôn deallus: 
Parhaodd y defnydd o ffonau deallus i gynyddu yng Nghymru yn y flwyddyn i Ch1 
2013, pan oedd gan dros hanner y defnyddwyr ffonau symudol (54%) ffôn deallus, 
cynnydd 12 pwynt canran o’i gymharu â Ch1 2012. Yng Nghymru, mae’r gyfran o 
ddefnyddwyr ffonau symudol sydd â ffôn deallus yn fwy nag mewn unrhyw wlad arall 
yn y DU heblaw Lloegr. 

• Mae bodlonrwydd â gwasanaethau symudol yn dal yn uchel yng Nghymru: 
Roedd boddhad cyffredinol â gwasanaethau symudol yn uchel yng Nghymru yn Ch1 
2013, pan oedd 94% o ddefnyddwyr dyfeisiau symudol naill ai’n fodlon ‘iawn' neu’n 
‘weddol’ fodlon â’r gwasanaeth yr oeddynt yn ei gael. Roedd y boddhad â derbyniad 
symudol yn uchel yng Nghymru hefyd (86% o ddefnyddwyr dyfeisiau symudol), er 
mai gan Gymru oedd y gyfran isaf o ddefnyddwyr ffonau deallus a oedd yn fodlon â'u 
gallu i gysylltu â'r rhyngrwyd dros 3G neu 4G, sef 81%. 

Post 

• Mae trigolion yng Nghymru yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn mwynhau 
anfon a derbyn post. Pan ofynnwyd am eu hagweddau at bost, dywed bron i ddwy 
ran o dair o oedolion yng Nghymru eu bod wrth eu bodd yn anfon a derbyn llythyrau 
a chardiau (65%), sy'n uwch na chyfartaledd y DU o 56%. Ond, mae’n debyg nad yw 
hyn yn cael ei sbarduno gan y broses o anfon eitemau post, gan mai dim ond 6.7 
eitem ar gyfartaledd bob mis y mae pobl yng Nghymru yn eu hanfon o'i gymharu ag 8 
eitem ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr. 

• Mae pobl yng Nghymru yn fwy tebygol o fod wedi lleihau faint o bost y maent 
yn ei anfon, ac yn disgwyl i'r duedd hon barhau. Pan ofynnwyd iddynt a yw’r nifer 
o eitemau post y maent yn ei anfon wedi newid yn ddiweddar, pobl Cymru sydd fwyaf 
tebygol o ddweud eu bod yn anfon llai erbyn hyn (-15% net). Maent hefyd yn 
rhagweld y byddant yn defnyddio llai ar y post i anfon llythyrau, cardiau a pharseli yn 
y dyfodol (-16% net). 

• Pobl yng Nghymru sy’n derbyn y nifer mwyaf o eitemau post ac maent yn fwy 
tebygol na'r DU yn gyffredinol o fod wedi archebu nwyddau i'w danfon. Pan 
ofynnwyd am y post y maent wedi’i dderbyn yn yr wythnos diwethaf, honna pobl yng 
Nghymru eu bod wedi derbyn y nifer uchaf o eitemau ar gyfartaledd (10), yn enwedig 
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wrth gymharu â thrigolion yr Alban (4.8). Y rheswm posibl am hyn yw’r tueddiad 
uchel ymysg pobl sy'n byw yng Nghymru i archebu eitemau ar gyfer eu hanfon drwy'r 
post (76% yng Nghymru o'i gymharu â 69% ar draws y DU). 

• Busnesau yng Nghymru yw'r lleiaf tebygol o fod wedi newid rhywfaint o'r post i 
ddulliau cyfathrebu eraill yn y flwyddyn ddiwethaf. Pan ofynnwyd i fusnesau a 
oeddynt wedi symud rhywfaint o'r post i fath arall o gyfathrebu dros y 12 mis 
diwethaf, dywedodd 61% o'r ymatebwyr yng Nghymru eu bod wedi gwneud hynny, y 
gyfran isaf o holl wledydd y DU.  Ymysg y rheini a oedd wedi gwneud, mae busnesau 
yng Nghymru yn fwy tebygol o ddweud mai cyflymder yw’r rheswm dros wneud 
hynny, yn hytrach nag ar gyfer arbed costau.   
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Ffigur 1.1 Ffeithiau cyflym Cymru 
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Teledu yn y cartref 97 97 97 98 98 97 98 98 98 

Teledu deallus mewn cartrefi sydd â 
theledu 7 8 4- 6 6 7 7 6 8 

Perchnogaeth DAB ymysg 
gwrandawyr radio 

41 
+3 

43 
+3 29- 27- 24- 41 39 26- 31- 

Gwylio teledu dal i fyny (ar ffôn 
symudol neu gyfrifiadur)* 27 28 18- 25 24 27 28 24 26 

Nifer â band eang  75 76 70- 66- 74 
+5 74 82+ 

+5 64- 73 

Nifer â band eang symudol 5 5 7 7 5 6 4 7 8+ 

Defnyddio ffôn symudol i fynd ar y 
rhyngrwyd 

49 
+10 

49 
+9 

44- 

+13 
47 
+8 

45 
+10 

49 
+10 

48 
+13 46 49 

+19 

Nifer â ffôn symudol 92 92 92 
+7 92 94 92 93 92 91 

Nifer â ffôn deallus 51 
+12 

52 
+12 

45- 

+13 
49 
+10 

45- 

+11 
51 
+12 

51 
+14 

50 
+9 

48 
+15 

Nifer â llinell dir sefydlog 84 85 83 76- 82 83 91+ 74- 86 

Nifer â chyfrifiadur llechen 24 
+13 

24 
+13 

24 
+13 

21 
+13 

29+ 

+20 
23 
+12 

29+ 

+18 
19- 

+10 
27 
+23 

Nifer ag e-ddarllenydd (defnydd 
personol) 

16 
+6 

17 
+7 

14 
+6 

15 
 

12- 

+4 
15 
+4 

21+ 

+6 14 18 

Cartrefi sy’n cymryd bwndeli 60 
+3 60 60 

+13 50- 57 
+6 59 64 

+8 51- 46- 

Argaeledd ffôn sefydlog 100 100 100 100 100 

Argaeledd band eang sefydlog1 99.98 100 99.86 100 100 

Argaeledd band eang ADSL LLU2 94 
+2 

95 
+2 

87 
+3 

93 
+5 

85 
+6 

Argaeledd band eang cebl Virgin 
Media3 48 51 38 22 28 

Argaeledd band eang ffibr BT 
Openreach / Kcom4 56 59 25 41 93 

Argaeledd band eang NGA5 73 
+8 

76 
+8 

52 
+7 

48 
+11 95 

Argaeledd symudol 2G6 99.6 99.8 99.3 98.8 98.5 

Argaeledd symudol 3G7 99.1 99.5 96.6 97.7 97.4 

Argaeledd DTT8 98.5 98.6 98.7 97.8 97.4 

Gwylio'r teledu (oriau’r diwrnod) 4.0 4.0 4.3 4.5 4.1 

Gwrando ar radio (oriau’r diwrnod) 3.2 3.2 3.1 3.3 3.1 
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Allwedd: +Mae’r ffigur yn uwch o lawer na chyfartaledd y DU; -Mae’r ffigur yn is o lawer na 
chyfartaledd y DU; +xx Mae’r ffigurau wedi codi’n sylweddol, sef xx pwynt canran, er Ch1 
2012 
*Teledu dal i fyny – oherwydd newid i eiriad holiadur 2013, nid oes modd cymharu’r data’n 
uniongyrchol â blynyddoedd blaenorol 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom Ch1 2013, BARB, RAJAR, data’r diwydiant. 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3750 DU, 2250 Lloegr, 501 yr Alban, 492 Cymru, 507 Gogledd 
Iwerddon, 1962 Lloegr drefol, 288 Lloegr wledig, 250 Yr Alban drefol, 251 Yr Alban wledig, 247 
Cymru drefol, 245 Cymru wledig, 254  Gogledd Iwerddon drefol, 253 Gogledd Iwerddon wledig) 
1. Canran y safleoedd sy’n gallu derbyn gwasanaethau band eang ADSL ar sail data gan BT  
2. Canran y cartrefi sydd wedi’u cysylltu ag ardal cyfnewidfa leol LLU BT, Rhagfyr 2012 
3. Canran y cartrefi mewn codau post a wasanaethir gan rwydwaith band eang cebl Virgin Media, 
Mehefin 2013  
4. Canran y cartrefi mewn codau post a wasanaethir gan rwydweithiau band eang ffibr BT 
Openreach/ KCom, Mehefin 2013 
5. Canran y cartrefi mewn codau post a wasanaethir gan rwydweithiau NGA, Mehefin 2013 
6. Canran y safleoedd sydd â darpariaeth symudol 2G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un cwmni, 
Mehefin 2013 
7. Canran y safleoedd sydd â darpariaeth symudol 3G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un cwmni  
8. Rhagamcan o’r ganran o gartrefi sy’n gallu derbyn y sianeli darlledu gwasanaeth cyhoeddus (DGC) 
drwy DTT (darpariaeth gan y 3 aml-blecs DGC).  Prosiect Cynllunio Teledu ar y cyd (Arqiva, BBC, 
Ofcom) 

1.2 Defnyddio gwasanaethau ar-lein yng Nghymru: e-lywodraeth 
ac e-adwerthu 

Cyflwyniad 

Oherwydd y cyfleoedd cynyddol i wneud gweithgareddau ar-lein, gweithgareddau a arferai 
gael eu gwneud dim ond yn bersonol neu drwy'r post, gwnaethom benderfynu canolbwyntio'r 
adran hon o'r adroddiad ar y defnydd o wasanaethau'r llywodraeth ar-lein ('e-lywodraeth') a 
defnydd defnyddwyr o'r rhyngrwyd i brynu nwyddau ('e-adwerthu').   

Mae'r adran hon yn cyfeirio at sawl darn o ymchwil perthnasol. Mae'r rhain yn cynnwys 
ymchwil arolwg Traciwr Technoleg parhaus Ofcom (gweler Gosod y cyd-destun am ragor o 
fanylion) a thraciwr Llythrennedd yn y Cyfryngau Ofcom, sy’n mesur llythrennedd yn y 
cyfryngau ar draws gwledydd datganoledig y DU ymysg oedolion 16 oed a hŷn1. Ond daw 
llawer o’r data o ddarn penodol o ymchwil ar y defnydd o'r rhyngrwyd ar gyfer e-lywodraeth 
ac e-adwerthu, ac agweddau at y defnydd hwnnw, a gynhaliwyd ym mis Mawrth 20132. Dim 
ond ar y gwahaniaethau hynny sy'n ystadegol sylweddol yr ydym yn rhoi sylwadau. 

Yng Nghymru, mae dwy ran o dair o’r rheini sydd â mynediad i’r rhyngrwyd wedi 
defnyddio gwasanaethau ar-lein y llywodraeth 

Ymysg y rheini â mynediad i’r rhyngrwyd yng Nghymru, dywed 66% iddynt ddefnyddio 
gwasanaeth gan y llywodraeth ar-lein e.e. talu treth car, gwneud cais am fudd-dal, llenwi'r 
Cyfrifiad, gwneud cais am docyn bws, gwneud cais am le mewn ysgol etc. (Ffigur 2)3. Mae’r 

                                                 
1 Mae'r set data y cyfeirir ati yma yn cynnwys canlyniadau gwaith maes gan Saville Rossiter-Base yn 
ystod hydref 2012 ymysg 236 oedolyn yn yr Alban, 231 oedolyn yng Nghymru, a 213 oedolyn yng 
Ngogledd Iwerddon. 
2 Roedd yr ymchwil yn cynnwys 2971 o oedolion yn y DU, gan gynnwys 410 yng Nghymru, yn yr 
arolwg wyneb yn wyneb o ddefnyddwyr preswyl y DU a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2013 gan Kantar 
Media.  
Mae Ofcom wedi casglu data sy’n edrych ar feysydd tebyg yn yr ymchwil i Lythrennedd yn y 
Cyfryngau a’r Traciwr Technoleg. Mae’r data yma yn canolbwyntio ar y defnydd o wasanaethau ar-
lein y llywodraeth ac yn rhoi 11 enghraifft i’r ymatebydd e.e. gwneud cais am le mewn ysgol, llenwi'r 
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gyfran yng Nghymru a ddywedodd eu bod wedi defnyddio gwasanaethau ar-lein y 
llywodraeth yn debyg i’r gyfran ar gyfer y DU yn gyffredinol, ond mae’n sylweddol uwch na’r 
gyfran yng Ngogledd Iwerddon.  

Nid yw defnyddio gwasanaethau'r llywodraeth ar-lein yn amrywio’n sylweddol rhwng y rheini 
sydd â mynediad i’r rhyngrwyd sy’n byw yn ardaloedd trefol (68%) ac ardaloedd gwledig 
(63%) Cymru. Roedd y rheini yn y grwpiau economaidd-gymdeithasol ABC1 yn fwy tebygol 
o fod wedi dweud eu bod yn defnyddio gwasanaethau'r llywodraeth ar-lein (78%) na'r rheini 
yn y grwpiau C2DE (52%). 

Ffigur 1.2 Canran ‘weithiau’n defnyddio’ gwasanaethau ar-lein y llywodraeth, yn ôl 
gwlad 

 

 
Ffynhonnell: Kantar Media Omnibus. Sail: Pawb â mynediad i’r rhyngrwyd. Gallai mynediad i'r 
rhyngrwyd fod yn y cartref neu'r tu allan, a bod ar amrywiaeth o ddyfeisiau. Y DU (2271); Lloegr 
(1325) Yr Alban (399) Cymru (297) Gogledd Iwerddon (250). Cwestiwn: C.8 Heddiw, mae llawer o 
wasanaethau’r llywodraeth ar gael ar-lein. Dyma enghreifftiau o’r gwasanaethau hyn <Enghreifftiau>. 
Ydych chi’n weithiau’n defnyddio gwasanaethau ar-lein y llywodraeth?  

Yng Nghymru, dywedodd oddeutu traean o oedolion mai gwefan neu e-bost oedd eu 
hoff ddulliau ar gyfer cwblhau prosesau'r llywodraeth 

Mae astudiaeth Ofcom, Llythrennedd yn y Cyfryngau, yn nodi’r dewisiadau ar gyfer 
gwasanaethau e-lywodraeth gwahanol. Ar draws yr holl wledydd, cymharol ychydig o 
oedolion ddywedodd mai eu hoff ddull o gysylltu â'r cyngor lleol (e.e. ynghylch casglu 
sbwriel) oedd drwy wefan neu dros yr e-bost (gweler Ffigur 1.3). Dywedodd y rhan fwyaf o 
oedolion fod yn well ganddynt gysylltu â’u cyngor lleol am y math hwn o broblem drwy ffonio.  

Ond, pan ofynnwyd iddynt am eu hoff ddull o gysylltu ar gyfer cyflawni tasgau megis 
adnewyddu trwydded yrru, treth cerbyd neu basbort ar-lein, etc., roedd yn well ganddynt 
wneud y dasg drwy wefan neu e-bost. Yng Nghymru, dywedodd oddeutu traean (32%) o 

                                                                                                                                                     
Cyfrifiad neu wneud cais am fudd-daliadau. Mae ffigurau’r Traciwr Technoleg y cyfeirir atynt yn yr 
adroddiad hwn yn yr adran Y Rhyngrwyd a chynnwys ar y we yn canolbwyntio'n fwy syml ar 
'ddefnyddio gwefannau'r llywodraeth/cynghorau lleol'. Mae’r ymchwil Llythrennedd yn y Cyfryngau yn 
edrych ar y broses o ddod o hyd i wybodaeth ar wahân i gwblhau trafodion ar-lein drwy wefannau'r 
llywodraeth/cynghorau lleol. Mae'r gwahaniaethau yng ngeiriad y cwestiwn a hefyd y fethodoleg yn 
darparu amrywiaeth o ffigurau yn y maes hwn. 
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oedolion mai eu hoff ddull ar gyfer cwblhau prosesau'r llywodraeth oedd drwy wefan, er y 
dywedodd cyfran debyg (34%) y byddai'n well ganddynt wneud hyn wyneb yn wyneb. 

Ffigur 1.3 Hoff ddull ar gyfer cysylltu â'r cyngor lleol ac ar gyfer prosesau'r 
llywodraeth, yn ôl gwlad 

 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, gwaith maes a gynhaliwyd gan Saville Rossiter-Base rhwng mis Medi a 
mis Tachwedd 2012. 
Sail: Pob oedolyn 16+ oed (1805 y DU, 1125 Lloegr, 236 yr Alban, 231 Cymru, 213 Gogledd 
Iwerddon). Mae profi arwyddocâd yn dangos unrhyw wahaniaeth rhwng unrhyw wlad a’r DU. NZ2A-E. 
Defnyddiwch y rhestr hon i ddweud pa un ffordd fyddai’n well gennych ei defnyddio i gysylltu am 
ychydig o wahanol resymau, y byddaf yn eu darllen yn uchel. (Atebion wedi’u procio, un cod)  

Yng Nghymru, dywedodd 69% o’r holl oedolion â mynediad i’r rhyngrwyd y byddent yn 
teimlo'n hyderus yn defnyddio gwasanaethau'r llywodraeth ar-lein (gweler Ffigur 1.4). 
Dywedodd oddeutu 8 o bob 10 o’r rheini a ddefnyddiodd wasanaethau'r llywodraeth ar-lein 
yng Nghymru eu bod 'yn fwy cyfleus' (78%) ac yn 'arbed amser' (80%). Hefyd, dywed 
oddeutu hanner (53%) o ddefnyddwyr y gwasanaethau ar-lein eu bod wedi cael mwy o 
gysylltiad â pholisïau neu wasanaethau’r llywodraeth ers mynd atynt ar-lein. Mae agweddau 
pobl at ddefnyddio gwasanaethau'r llywodraeth ar-lein yn debyg ar draws y gwledydd. 
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Ffigur 1.4 Agweddau at wasanaethau’r llywodraeth ar-lein, yn ôl gwlad  

69%

83% 82%
75%

62% 58%

70%

84% 83%
76%

62% 58%
67%

84% 79%
72%

64% 62%
69%

78% 80%
67%

61%
53%

64%

89% 85% 81%

60% 61%

Byddwn yn teimlo'n 
hyderus wrth 
ddefnyddio'r 

gwasanaethau hyn

Mae gwasanaethau'r 
llywodraeth ar-lein yn fwy 

cyfleus

Mae gwasanaethau'r 
llywodraeth ar-lein yn 

arbed amser i mi

Mae'n well gen i 
ddefnyddio 

gwasanaethau'r 
llywodraeth ar-lein

Mae gwasanaethau'r 
llywodraeth ar-lein wedi'u 

cynllunio'n dda

Rydw i'n ymgysylltu mwy 
â 

gwasanaethau/polisïau'r 
llywodraeth ers eu 

defnyddio

Y DU Lloegr Yr Alban Cymru Gogledd Iwerddon

% Cytuno'n gryf neu'n cytuno i raddau

Ymhlith y cyfan Ymhlith defnyddwyrgwasanaethau
e-lywodraeth

 

Ffynhonnell: Kantar Media Omnibus. Sail: Pawb â mynediad i’r rhyngrwyd: y DU (2271), Lloegr 
(1325), Yr Alban (399), Cymru (297), Gogledd Iwerddon (250). Pawb sydd weithiau wedi defnyddio 
gwasanaethau e-lywodraeth: y DU (1294), Lloegr (779), Yr Alban (217), Cymru (187), Gogledd 
Iwerddon (109). Cwestiwn: C.9 Gan feddwl am y mathau o wasanaethau rwyf newydd eu dangos ichi, 
dywedwch wrthyf i ba raddau rydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiadau canlynol. 
 

Dywed oddeutu tri o bob pump o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru eu bod yn 
siopa ar-lein   

Yng Nghymru, dywedodd 62% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd eu bod yn siopa ar-lein ar gyfer 
nwyddau, gwasanaethau, tocynnau etc.; mae hyn yn debyg i weddill y DU (gweler Ffigur 
1.5). Roedd y rheini sy’n byw mewn ardaloedd gwledig yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn 
siopa ar-lein (73%) na’r rheini mewn ardaloedd trefol (59%), ac roedd y rheini yn y grwpiau 
economaidd-gymdeithasol ABC1 (70%) yn fwy tebygol o siopa ar-lein na'r rheini yn C2DE 
(53%).  
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Ffigur 1.5 Canran y defnyddwyr rhyngrwyd sy'n siopa ar-lein, yn ôl gwlad 

32% 33%
22%

37% 38%

30% 29% 43%
25% 22%

62% 62% 65% 62% 60%

Y DU Lloegr Yr Alban Cymru Gogledd Iwerddon

Defnyddiwyd yn ystod yr wythnos diwethaf Defnyddio'n llai aml

 

Ffynhonnell: Ymchwil traciwr technoleg Ofcom, Ch1 2013. 
Sail: Oedolion 16+ sy’n defnyddio'r rhyngrwyd yn y cartref neu'n rhywle arall 2013. % yn prynu 
nwyddau/gwasanaethau/tocynnau etc. ar-lein. (y DU = 2918, Lloegr=1787, yr Alban=394, 
Cymru=361, Gogledd Iwerddon=376). CE5. Pa rai, os o gwbl, o’r rhain ydych chi’n defnyddio’r 
rhyngrwyd ar eu cyfer? Nodyn: ni ellir cymharu'r ffigurau yn y siart isod yn uniongyrchol â ffigurau ar y 
rhyngrwyd o flynyddoedd blaenorol oherwydd newidiadau i eiriad y cwestiwn.  

Mae Ffigur 1.6 yn dangos canran y rheini sy’n siopa ar-lein drwy ddyfeisiau amrywiol sydd o 
bosibl yn darparu mynediad i'r rhyngrwyd. Yng Nghymru, mae 57% o’r rheini â llechen yn 
siopa ar-lein gan ddefnyddio’u llechen, mae 55% o’r rheini â chyfrifiadur desg yn siopa gan 
ddefnyddio hwn, mae 53% o’r rheini â gliniadur neu gyfrifiadur gwe (netbook) yn siopa ar-
lein gan ddefnyddio hwn, tra mae 32% o berchnogion ffôn deallus yn siopa gan ddefnyddio’u 
ffôn deallus. 

Ffigur 1.6 Canran y bobl sy’n siopa ar-lein gan ddefnyddio dyfais, yn ôl gwlad 

51% 48% 47%

29%

50%
46% 46%

28%

51%

43% 40%

28%

53%
57% 55%

32%

54% 55%
48%

35%

Gliniadur/Cyfrif iadur Gwe Cyfrif iadur Llechen Cyfrif iadur Desg Ffôn Deallus

Y DU Lloegr Yr Alban Cymru Gogledd Iwerddon

Ymlith perchnogion pob dyfais

 
Ffynhonnell: Kantar Media Omnibus Sail: Pawb sydd â phob dyfais. Cyfrifiadur pen desg: y DU (913); 
Lloegr (567) Yr Alban (133) Cymru (119) Gogledd Iwerddon (94). Gliniadur/cyfrifiadur gwe: y DU 
(1647); Lloegr (951) Yr Alban (303) Cymru (211) Gogledd Iwerddon (182). Cyfrifiadur Llechen: y DU 
(608); Lloegr (334) Yr Alban (113) Cymru (79) Gogledd Iwerddon (82). Ffôn deallus: y DU (1230); 
Lloegr (715) Yr Alban (213) Cymru (157) Gogledd Iwerddon (145). Y seiliau yw ymatebwyr 75+ oed.  
Cwestiwn: Q.1A Ar gyfer pa rai o'r gweithgareddau hyn ydych chi’n defnyddio’ch dyfais y dyddiau 
hyn?  
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Yr eitemau a brynodd siopwyr yng Nghymru ar-lein amlaf yn ystod y chwe mis diwethaf 
oedd: dillad neu esgidiau (63%), cynnyrch aml-gyfrwng ffisegol, e.e. llyfrau, CDs, DVDs 
(52%), archebu gwesty neu wyliau (41%), tocynnau ar gyfer y sinema neu theatr (39%) 
yswiriant ar gyfer ceir / y cartref / teithio etc. (38%), cludiant, e.e. tocynnau trên neu awyren 
(35%), teclynnau trydanol e.e. teledu (33%), aml-gyfrwng digidol e.e. cerddoriaeth neu e-
lyfrau (30%), dodrefn (25%), teclynnau i’r cartref, e.e. tegelli (22%) a nwyddau groser neu 
tecawês (22%). 

Pan ofynnwyd am eu hoff ddull o gysylltu ar gyfer archebu gwyliau (e.e. ffôn symudol, ffôn 
llinell sefydlog, yn bersonol, e-bost/gwefan etc.), roedd oedolion ar draws holl wledydd y DU 
yn fwyaf tebygol o ddweud y byddai’n well ganddynt gyswllt drwy wefan neu e-bost, neu 
gwrdd yn bersonol.  Yng Nghymru, dywedodd 35% y byddai’n well ganddynt gysylltu drwy 
wefan neu e-bost, a byddai'n well gan 34% gwrdd yn bersonol. 

Mae oddeutu tri chwarter y siopwyr ar-lein yng Nghymru yn teimlo'n ddiogel wrth 
wneud taliadau ar-lein 

Yn gyffredinol, ar draws y gwledydd, roedd oddeutu tri chwarter y rheini sy'n siopa ar-lein yn 
teimlo'n ddiogel wrth dalu am gynnyrch a gwasanaethau ar-lein (gweler Ffigur 1.7). Yn yr un 
modd, dywedodd 79% o siopwyr ar-lein yng Nghymru eu bod yn teimlo’n ddiogel wrth dalu 
ar-lein. 

Ffigur 1.7 Argraffiadau am ddiogelwch wrth siopa ar-lein, yn ôl gwlad 

 

76% 77%
70%

79%
74%

Yn teimlo'n ddiogel wrth dalu am gynnyrch neu wasanaethau ar-lein (sgôr o 4 neu 5)

Y DU Lloegr Yr Alban Cymru Gogledd Iwerddon

 
 
Ffynhonnell: Kantar Media Omnibus. Sail:  Pawb sy’n defnyddio siopa ar-lein yn y DU (1221), Lloegr 
(689) Yr Alban (211) Cymru (179) Gogledd Iwerddon (142). Cwestiwn: C.11A Yn gyffredinol, pan 
fyddwch yn archebu ar-lein, pa mor ddiogel ydych chi’n teimlo pan fyddwch yn talu am gynnyrch neu 
wasanaethau ar-lein? Gan ddefnyddio graddfa 1-5, gydag 1 yn golygu ddim yn ddiogel o gwbl a 5 yn 
golygu diogel iawn.  

Honna siopwyr ar-lein yng Nghymru bod sawl prif ffactor yn dylanwadu ar eu penderfyniadau 
ynghylch pa wefan i brynu oddi arni: a yw’r safle’n un adnabyddus neu yn frand ag enw da 
iddo (53%), diogelwch y safle, e.e. dewisiadau talu diogel (42%), y wefan yn cynnig y 
cynnyrch neu’r gwasanaeth am y pris isaf (38%), argymhellion gan ffrindiau, teulu a 
chydweithwyr (35%) a’r dewisiadau danfon (27%). Mae pa mor aml y crybwyllir y ffactorau 
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hyn yn amrywio ryw ychydig ar draws y gwledydd, ond mae'r pum ffactor pwysicaf yn aros 
yn gyson ar draws holl wledydd y DU. 

Pan ofynnwyd i siopwyr ar-lein sut wnaethon nhw benderfynu pa wefannau y byddent yn 
hapus i brynu oddi arnynt, dywedodd 40% o siopwyr ar-lein yng Nghymru mai dim ond 
gwefannau yr oeddynt wedi prynu oddi arnynt o'r blaen y byddent yn prynu oddi arnynt 
(gweler Ffigur 1.8). Dywedodd oddeutu hanner (48%) y byddent yn tueddu i brynu rhywbeth 
oddi ar wefan nad oeddynt wedi'i defnyddio o'r blaen, ar ôl gwirio'r safle. Dywedodd y 12% 
arall y byddent yn prynu oddi ar wefan nad oeddynt wedi’i defnyddio o’r blaen (heb o 
anghenraid wneud unrhyw wiriadau). Roedd siopwyr ar-lein yng Nghymru a Gogledd 
Iwerddon yn fwy tebygol na siopwyr yn y DU drwyddi draw i ddweud mai dim ond oddi ar 
wefannau yr oeddynt wedi’u defnyddio o’r blaen y byddent yn prynu oddi arnynt; felly 
roeddynt yn fwy gwyliadwrus am ddefnyddio gwefannau newydd iddynt hwy. 

Ffigur 1.8 Gwefannau dewisol siopwyr ar-lein ar gyfer siopa, yn ôl gwlad 
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Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, gwaith maes a gynhaliwyd gan Saville Rossiter-Base rhwng mis Medi a 
mis Tachwedd 2012. 
Sail: Pawb sy’n dweud eu bod yn siopa ar-lein (1076 y DU, 667 Lloegr, 151 Yr Alban, 139 Cymru, 119 
Gogledd Iwerddon)  
Mae profi arwyddocâd yn dangos unrhyw wahaniaeth rhwng unrhyw wlad a’r DU. IN33E– Pan 
fyddwch eisiau prynu rhywbeth ar-lein, pa rai o’r datganiadau canlynol sy’n fwyaf perthnasol? (Atebion 
wedi’u procio, un cod)  

Mae’r farn gyffredinol am y gwasanaeth post ar gael mewn man arall yn yr adroddiad. Ond 
yma, rydym yn darparu gwybodaeth am farn siopwyr ar-lein am y broses danfon nwyddau a 
brynir ar-lein. Mae hyn yn cael ei gynnwys yma oherwydd bod danfon nwyddau’n rhan o’r 
profiad cyffredinol o siopa ar-lein.   

Mae oddeutu tri chwarter y siopwyr ar-lein yng Nghymru yn hyderus y bydd nwyddau 
a brynir ar-lein yn cael eu danfon ar amser ac mewn cyflwr da 

Ymysg y rheini sy’n siopa ar-lein, roedd lefelau hyder yn debyg ar draws y gwledydd y 
byddai’r nwyddau’n cyrraedd ar amser ac mewn cyflwr da. Yng Nghymru, roedd 79% o 
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siopwyr ar-lein yn hyderus yng nghyswllt danfon nwyddau a oedd wedi'u prynu ar-lein 
(gweler Ffigur 1.9)   

Ffigur 1.9 Hyder yn y broses danfon nwyddau wrth siopa ar-lein, yn ôl gwlad 
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Yn teimlo'n hyderus wrth archebu ar-lein y bydd y nwyddau'n cyrraedd ar amser ac mewn 
cyflwr da (sgôr o 4 neu 5)
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Ffynhonnell: Kantar Media Omnibus. Sail:  Pawb sy’n defnyddio siopa ar-lein yn y DU (1221), Lloegr 
(689) Yr Alban (211) Cymru (179) Gogledd Iwerddon (142). C.11B Yn gyffredinol, wrth archebu ar-
lein, pa mor hyderus ydych chi y bydd y nwyddau'n cyrraedd ar amser ac mewn cyflwr da? Gan 
ddefnyddio graddfa 1-5, gydag 1 yn golygu ddim yn hyderus o gwbl a 5 yn golygu hyderus iawn.  

Dywedodd oddeutu naw o bob deg (88%) o siopwyr ar-lein yng Nghymru bod y nwyddau y 
maent yn eu prynu ar-lein fel arfer yn cael eu danfon i’w cyfeiriad cartref, yn hytrach nag i 
gyfeiriad gwaith, ffrindiau neu deulu neu i siop.    

Honnai siopwyr ar-lein yng Nghymru mai’r ffactorau canlynol oedd yn dylanwadu ar eu 
penderfyniad ynghylch y dull danfon: y pris (danfon am ddim 54% a’r pris danfon rhataf 
38%), cyflymder y danfon (29%), a system olrhain archebion ar gael 18%). Er bod y ganran 
o siopwyr ar-lein a gyfeiriodd at ffactorau unigol yn amrywio ychydig rhwng y gwledydd, 
roedd y pedwar ffactor pwysicaf wedi aros yn gyson ar draws holl wledydd y DU. 

Ymysg siopwyr ar-lein yng Nghymru, roedd oddeutu traean heb brynu dim o’r blaen 
oherwydd pryderon ynghylch danfon 

Hyd yn oed ymysg y rheini a ddywedodd eu bod bellach yn prynu ar-lein, dywedodd oddeutu 
dau o bob pump o siopwyr ar-lein (41%) yn y DU bod pryderon o ran danfon wedi'u hatal yn 
flaenorol rhag prynu ar-lein (gweler Ffigur 1.10). Yng Nghymru, dywedodd 35% o siopwyr ar-
lein bod unrhyw bryder wedi'u hatal rhag prynu yn flaenorol, a chyfeiriodd 19% am bryderon 
costau danfon uchel yn benodol. Ar draws y gwledydd datganoledig, siopwyr ar-lein yng 
Ngogledd Iwerddon oedd yn pryderu fwyaf, a hynny’n benodol ynghylch costau uchel danfon 
a'r ffaith nad oes trefn danfon ar gael yn eu hardal. 
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Ffigur 1.10 Pryderon danfon yn atal pobl rhag prynu ar-lein, yn ôl gwlad 
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Ffynhonnell: Kantar Media Omnibus. Sail:  Pawb sy’n defnyddio siopa ar-lein yn y DU (1221), Lloegr 
(689) Yr Alban (211) Cymru (179) Gogledd Iwerddon (142). Cwestiwn: C.14 Ydy pryderon ynghylch 
danfon erioed wedi’ch atal chi rhag prynu eitemau ar-lein? Os ydy, pa rai o’r rhesymau canlynol sydd 
wedi’ch atal chi rhag siopa? 

1.3 ‘Mannau di-gyswllt’ - profiad defnyddwyr o ansawdd 
gwasanaeth ffonau symudol  

Cyflwyniad 

Mae Ofcom yn cynnal rhaglen waith er mwyn sicrhau gwelliannau i’r ddarpariaeth (coverage) 
yng nghyswllt ffonau symudol (pa un a yw’n bosibl derbyn signal symudol neu ddim) a 
derbyniad ffonau symudol (lle nad yw'n bosibl cysylltu neu barhau â galwad na defnyddio 
gwasanaethau data er bod signal o bosibl ar gael). 

Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym wedi comisiynu ymchwil i ddeall profiad y defnyddiwr. Bydd 
yr ymchwil hwn yn ein helpu i ddeall i ba raddau y mae problemau gyda derbyniad ffonau 
symudol yn effeithio ar ddefnyddwyr, a beth yw'r problemau mwyaf cyffredin a'r rhai sy'n 
achosi'r pryder mwyaf. Roeddem hefyd eisiau deall effaith lleoliad ar brofiad y defnyddiwr, 
gan gynnwys lleoliadau o dan do ac yn yr awyr agored, ac wrth deithio. 

Gwnaethom ystyried y materion penodol hyn:  

• Ddim yn gallu gwneud / cysylltu galwad (gan gynnwys os yw’r ffôn yn dangos bod 
‘barrau’ yn bresennol) 

• Ansawdd sain gwael / yr alwad yn chwalu 

• Yr alwad yn dod i ben yn annisgwyl – ddim wrth deithio (wrth aros yn llonydd neu 
wrth gerdded o gwmpas) 

• Yr alwad yn dod i ben yn annisgwyl – wrth deithio e.e ar y ffordd/rheilffordd 

• Ddim yn gallu anfon neges destun 

• Neges destun ddim yn cyrraedd neu’n cyrraedd yn hwyr 

• Ddim yn gallu defnyddio'r rhyngrwyd symudol na pharhau â’r cysylltiad  
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• Ddim yn gallu anfon negeseuon e-bost 

Cynhaliwyd gwaith maes mewn dwy don gan ddefnyddio arolwg omnibws wyneb yn wyneb 
ym mis Tachwedd 2012. Roedd y sampl yn cynnwys 2,136 o oedolion 16 oed a hŷn. 
Cynhaliwyd yr ymchwil ymysg sampl gynrychiadol o ddefnyddwyr y DU, a gwnaethom hefyd 
gael profiadau is-grwpiau penodol: 

• y poblogaethau ymhob un o bedair gwlad y DU 

• y rheini mewn ardaloedd trefol a gwledig 

• defnyddwyr busnesau bach (a ddiffinnir fel y rheini sy’n gweithio mewn busnes sy’n 
cyflogi rhwng un a deg gweithiwr)  

• defnyddwyr rheilffordd rheolaidd  

• defnyddwyr ffordd rheolaidd 

Canfu’r ymchwil fod cyfran sylweddol o ddefnyddwyr yn anfodlon â rhag agweddau o’u 
gwasanaeth symudol. 

Mae defnyddwyr dyfeisiau symudol yng Nghymru yn cael mwy o broblemau na 
chyfartaledd y DU 

Dywedodd mwy o ddefnyddwyr dyfeisiau symudol yng Nghymru eu bod yn cael problemau 
o’i gymharu â chyfartaledd y DU. Roedd chwech o bob deg ymatebydd yng Nghymru wedi 
cael o leiaf un broblem, sy'n uwch nag yn Lloegr a'r Alban (52% a 51%). Yng Ngogledd 
Iwerddon, dywedodd 75% o’r ymatebwyr eu bod wedi cael problemau gyda derbyniad.   

Mae’n hysbys bod problem gyda signal ar y ffordd a’r rheilffordd yng Nghymru ond ni ddaeth 
hyn i’r amlwg yn y data ymchwil, mae'n debyg oherwydd maint bychan y samplau yn yr 
ardaloedd hyn. Heb arolygu’r ardaloedd hynny’n benodol, neu gael sampl ddigon mawr i 
gael digon o fanylion daearyddol, roedd yn annhebygol y byddai'r problemau hyn yn cael eu 
canfod yn yr ymchwil hwn. 

Dywedodd defnyddwyr o Gymru mai 'dim signal’ yw’r broblem fwyaf y maent yn ei chael 
(42%), wedyn problem peidio â gallu defnyddio’r rhyngrwyd symudol (22%) a negeseuon 
testun yn cyrraedd yn hwyr neu ddim o gwbl (16%).  
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Ffigur 1.11 Defnyddwyr ffonau symudol sydd wedi cael problemau gyda derbyniad  

 

 Ffynhonnell: Kantar Media omnibus, (14 – 20 Tachwedd 2012) 
 Sail: Pawb sy’n defnyddio ffôn symudol (N=1743/195/95/103)  
C13: Gan feddwl am eich derbyniad symudol gyda ... yn y DU, ydych chi weithiau yn profi unrhyw rai 
o'r materion canlynol? 

Mae’r gallu i wneud neu dderbyn galwadau neu negeseuon testun yn bwysig iawn i 
bobl sy'n byw yng Nghymru, ac i’r rheini mewn ardaloedd gwledig wrth ddewis 
darparwr 

Ar gyfer defnyddwyr ymhob un o’r pedair gwlad, y gallu i wneud neu dderbyn galwadau llais 
neu negeseuon testun yw un o’r ddau ffactor pwysicaf wrth ddewis darparwr gwasanaethau 
symudol. Mae defnyddwyr ffonau symudol sy’n byw yng Nghymru a Gogledd Iwerddon yn 
llawer mwy tebygol na’r rheini yn Lloegr neu’r Alban i ddweud bod y gallu i wneud neu 
dderbyn galwadau neu negeseuon testun yn bwysicach na'r gost.  
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Ffigur 1.12 Yr elfen bwysicaf wrth ystyried y darparwr gwasanaethau symudol 

 
Ffynhonnell: Kantar Media omnibus, (14 – 20 Tachwedd 2012)  
Sail: Pawb sy’n defnyddio ffôn symudol (N=2136/1743/195/95/103/1757/379) 
 C.10 A pha un yw’r ... pwysig i chi wrth feddwl am eich cwmni ffôn symudol? Mwyaf pwysig.  
 

1.4 Argaeledd a'r nifer sy'n defnyddio gwasanaethau cyfathrebu 
yng Nghaerdydd, ac argaeledd ym Mangor 

Cyflwyniad 

Yn ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2013/2014, ymrwymodd Ofcom i gynnal rhagor o waith 
ymchwil i effaith argaeledd seilwaith cyfathrebu ar ardaloedd dwysedd uwch, gan gynnwys 
dinasoedd a threfi. Byddwn yn cyfuno canlyniadau’r gwaith hwn â chasgliadau ein gwaith ni 
ar argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn y gwledydd, a gyhoeddwyd ar 16 Mai 20134, a 
oedd yn edrych yn bennaf ar ddarparu gwasanaethau cyfathrebu mewn ardaloedd gwledig. 
Bydd y wybodaeth hon yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o anghenion gwahanol rannau o’r DU 
o ran gwasanaethau cyfathrebu, ac yn ein helpu i ddeall yr hyn y mae’r farchnad wedi’i 
gyflawni ac effaith ymyriadau cyhoeddus. Fel rhan o’r gwaith ymchwil hwn, comisiynodd 
Ofcom 11 o astudiaethau achos o ddinasoedd yn y DU, er mwyn asesu argaeledd 
gwasanaethau cyfathrebu a’r ffactorau sydd wrth wraidd hynny. Dyma’r dinasoedd 
perthnasol: 
 
Cymru: Caerdydd, Bangor 
Lloegr: Llundain, Birmingham, Manceinion, Caergrawnt, Caerwysg 
Yr Alban: Glasgow, Inverness 
Gogledd Iwerddon: Belfast, Derry-Londonderry 

Gellir gweld yr adroddiad llawn gan Analysys Mason ar wefan Ofcom,5 ac mae trosolwg 
pellach o’r canfyddiadau wedi’i gynnwys yn yr Adroddiad ar Farchnad Gyfathrebu'r DU.  

Ar y cyd â hynny, rydym hefyd wedi defnyddio data o Arolwg Poblogaeth Prydain (BPS) i 
ystyried sut mae’r nifer sy'n defnyddio gwasanaethau telegyfathrebu yn amrywio mewn 
dinasoedd gwahanol ledled y DU. Mae’r fethodoleg ar gyfer gwneud hyn yn cael ei disgrifio'n 
fanylach isod. 
                                                 
4 http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/economic-geography/  
5 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr13/cities-report.pdf 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/economic-geography/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr13/cities-report.pdf
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Bydd ail gam ein gwaith ymchwil, a fydd yn destun adroddiad ar wahân, yn cynnwys chwe 
astudiaeth achos o ddinasoedd rhyngwladol yn ogystal â dadansoddiad manylach o rai o’r 
prosiectau a nodwyd yn y cam gyntaf. 

Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar argaeledd a'r nifer sy’n defnyddio gwasanaethau 
telegyfathrebiadau yn ninas Caerdydd, ac yn defnyddio prif ganfyddiadau Adroddiad 
Seilwaith 2012 Ofcom yn ogystal â'n dadansoddiad ein hunain o ddata Arolwg Poblogaeth 
Prydain. Hefyd, rydym yn cyflwyno data o Adroddiad Seilwaith 2012 sy'n ymwneud â'r 
seilwaith cyfathrebu ym Mangor. Nid oedd yn bosibl cael data o Arolwg Poblogaeth Prydain 
ynghylch Bangor.    

Methodoleg 
Mae Arolwg Poblogaeth Prydain yn holi defnyddwyr am ffonau symudol a ffonau llinell 
sefydlog, y rhyngrwyd a band eang sefydlog, ac mae’n cynnwys oddeutu 2,000 o 
gyfweliadau wyneb yn wyneb yn y cartref ag oedolion (15 oed a hŷn) bob wythnos, sy’n creu 
dadansoddiad rhanbarthol ac is-ddemograffig manwl. Mae’n cwmpasu Prydain Fawr. 

Gan ddefnyddio data o Arolwg Poblogaeth Prydain ar gyfer Ebrill 2012–Mawrth 2013, 
dadansoddwyd rhai o ddinasoedd mwyaf y DU – Llundain Fewnol a Llundain Allanol, Bryste 
a Brighton yn Ne Lloegr, Birmingham, Leeds a Kingston-upon-Hull yng Nghanolbarth 
Lloegr/Swydd Efrog; Lerpwl, Manceinion a Newcastle yng Ngogledd Lloegr, a Chaerdydd a 
Glasgow yng Nghymru a’r Alban.  Gellir gweld maint y samplau perthnasol yn yr Adroddiad 
ar Farchnad Gyfathrebu'r DU.  

Mae Arolwg Poblogaeth Prydain yn defnyddio methodoleg wahanol i Draciwr Technoleg 
Ofcom, gan fod cwotas a geiriad y cwestiynau yn wahanol. Hefyd mae ystadegau allweddol, 
fel y nifer sy’n defnyddio dyfeisiau symudol a chyfrifiaduron llechen, yn seiliedig ar gartrefi yn 
hytrach nag unigolion. Felly, ni ddylid cymharu’r ddwy ffynhonnell data. Mae data Arolwg 
Poblogaeth Prydain yn ein galluogi i gymharu’r niferoedd sy’n berchen ar eitemau mewn 
dinasoedd gwahanol ym Mhrydain Fawr.  Dylid defnyddio adran Ffeithiau Allweddol yr 
adroddiad hwn i gael data allweddol ar y lefel gyffredinol yng Nghymru.   

Caerdydd 

Crynodeb o’r prif ganfyddiadau 

• Mae gan bob safle (premises) yng Nghaerdydd fynediad at seilwaith bang eang 
sylfaenol, ac mae’r nifer sy'n defnyddio gwasanaethau band eang yn y ddinas yn 
uwch na’r cyfartaledd.  

• Mae gan dros 90% o’r safleoedd yng Nghaerdydd fynediad at seilwaith band eang y 
genhedlaeth nesaf (NGA).  

• Mae deg y cant o'r safleoedd yn y ddinas yn methu cysylltu â gwasanaeth cyflymach 
na 2Mbit yr eiliad, y cyflymder isaf a ddiffiniwyd ar gyfer cysylltedd band eang 
sylfaenol. Un rheswm posibl am hyn yw bod ffiniau dinas Caerdydd yn cynnwys nifer 
o ardaloedd mwy gwledig sy'n gallu cael trafferth cael gwasanaeth â chyflymder 
dibynadwy oherwydd hyd dolenni copr yn y rhwydwaith mynediad.  

• Mae llinellau llai na 2Mbit yr eiliad yng Nghaerdydd yn cael eu hategu'n rhannol gan 
ddarpariaeth symudol 3G sydd ar gael ym mhobman.  Ond ar hyn o bryd, mae'n 
ymddangos bod defnyddwyr yn defnyddio mynediad band eang symudol yn 
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ychwanegol at fynediad band eang sefydlog, yn hytrach nag yn lle yn lle mynediad 
band eang symudol6.  

• Mae’n bosibl bod y nifer sy’n defnyddio gwasanaethau cyfathrebu yng Nghaerdydd 
yn deillio o ddemograffeg ifanc Caerdydd a’i natur eithaf cyfoethog.  

• Yn benodol, mae’r nifer sy’n defnyddio dyfeisiau symudol y mae modd defnyddio’r 
rhyngrwyd arnynt yn y ddinas yn uwch na’r cyfartaledd, ac mae’r nifer sy’n defnyddio 
ffonau llinell sefydlog yn y ddinas yn is na’r cyfartaledd.  

• Mae gan Gaerdydd nifer fawr o fannau â chyswllt WiFi, o’i chymharu â’r dinasoedd 
eraill a aseswyd.  

• Mae Cyngor Caerdydd yn buddsoddi £4m er mwyn darparu mynediad di-wifr ym 
mhob ysgol yn y ddinas, a bydd hefyd yn ymrwymo i ddarparu mynediad di-wifr am 
ddim yn yr holl ganolfannau cymunedol, canolfannau ieuenctid a chanolfannau 
hamdden. Bydd hyn yn ychwanegol at y cyfleusterau sydd eisoes ar gael yn 
swyddfeydd a llyfrgelloedd y Cyngor. 

• Mae Cyngor Caerdydd wedi llunio cynllun band eang trefol ar gyfer y ddinas, a fydd 
yn cael cyllid gan y prosiect dinasoedd â chysylltiad cyflym iawn. 

Mae gan Gaerdydd boblogaeth o 341,000, a safleoedd preswyl yw 95% o’r holl safleoedd  

Mae Ffigur 1.13 yn dangos maint y ddinas o ran poblogaeth a nifer y safleoedd preswyl a’r 
safleoedd nad ydynt yn rhai preswyl. Mae’r boblogaeth yn seiliedig ar Gyfrifiad 2011, ac mae 
nifer y safleoedd yn seiliedig ar godau post o fewn ffiniau’r awdurdod lleol. 

Mae economi Caerdydd wedi datblygu'n gyflym dros y degawd diwethaf. Gwasanaethau 
ariannol a phroffesiynol, diwydiannau creadigol a gwyddorau bywyd yw’r prif ddiwydiannau. 
Mae gan Gaerdydd hefyd un o’r lefelau uchaf o swyddi yn y sector cyfryngau y tu hwnt i 
Lundain.7 

Ffigur 1.13 Data ar boblogaeth a safleoedd y ddinas 

 
 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Cyngor Sir Caerdydd sydd wedi diffinio ffiniau'r ddinas ar gyfer yr astudiaeth hon, ac maent 
yn cael eu dangos yn fanwl yn y ffigur canlynol: 

                                                 
6 Cyfeirir at asesiad dros dro llawnach Ofcom o’r mater hwn yn, er enghraifft, ein dogfen ymgynghori 
Fixed Access Market Review yn: 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/fixed-access-market-reviews/summary/fixed-
access-markets.pdf   
7 Ffynhonnell: Analysys Mason 

Cyfanswm y 
safleoedd 

Dinas  Poblogaeth   Safleoedd 
busnes  

Safleoedd  
preswyl  

Caerdydd  Tua 341,000  Tua 152,000  Tua 8000  Tua 144,000  

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/fixed-access-market-reviews/summary/fixed-access-markets.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/fixed-access-market-reviews/summary/fixed-access-markets.pdf
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Ffigur 1.14 Map o ardal Caerdydd, sy’n nodi ffiniau'r ddinas 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Mae gan 92% o’r safleoedd yng Nghaerdydd fynediad at fand eang y genhedlaeth nesaf 
(NGA) 

Mae Ffigur 1.15 yn dangos seilwaith rhwydwaith sefydlog y ddau brif weithredwr, BT a Virgin 
Media. Mae hyn yn cynnwys argaeledd band eang y genhedlaeth gyntaf (ADSL copr8 a 
thechnolegau cebl DOCSIS9) a seilwaith NGA (technolegau cebl FTTx10 a DOCSIS v3.011). 
Mae’r lefelau argaeledd NGA a ragwelir yn y dyfodol yn seiliedig ar gyhoeddiadau BT 
ynghylch uwchraddio cyfnewidfeydd â thechnoleg NGA erbyn 2015. 

Mae rhwydwaith NGA BT ar gael i oddeutu 78% o'r safleoedd yng Nghaerdydd ar hyn o 
bryd. Bydd hyn yn codi ychydig i 84% wrth i BT uwchraddio ei gyfnewidfeydd yn unol â’r 
cynlluniau presennol. Mae rhwydwaith Virgin Media ar gael i oddeutu 68% o’r safleoedd yng 
Nghaerdydd. Ar sail yr hyn y mae Virgin Media wedi dweud yw ei fwriad, mae’n annhebygol 
y bydd y ffigur hwn yn newid erbyn 2015. Mae cyfanswm yr argaeledd ar hyn o bryd 14 
pwynt canran yn uwch (92%) na'r ffigurau ar gyfer BT yn unig, sy'n awgrymu bod llawer o 
orgyffwrdd rhwng rhwydweithiau’r ddau weithredwr (h.y. mae gan y rhan fwyaf o safleoedd 
sydd â mynediad at rwydwaith Virgin Media fynediad at rwydwaith BT hefyd). Rhagwelir y 
bydd cyfanswm yr argaeledd yn y dyfodol yn codi 1% yn unig, sy’n awgrymu y bydd BT yn 
ehangu ei rwydwaith NGA i nifer o safleoedd sydd â mynediad at y rhwydwaith cebl yn 
barod. 

O ran yr 11 dinas arall y byddwn yn edrych arnynt yn fanwl yn yr Adroddiad ar Farchnad 
Gyfathrebu'rr DU, mae lefel argaeledd NGA Caerdydd 21% yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer 
dinasoedd. 

                                                 
8 Technoleg ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth ddigidol dros linellau ffôn copr sy’n bodoli’n barod yw 
Llinell Danysgrifio Ddigidol Anghymesur (ADSL), sy’n caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu â’r rhyngrwyd.  
9 Safon telegyfathrebu'r ryngwladol yw Manyleb data dros ryngwyneb gwasanaeth cebl (DOCSIS), a 
ddefnyddir gan nifer o weithredwyr cebl i ddarparu mynediad i’r rhyngrwyd dros eu seilwaith cyfredol. 
10 Mae Ffibr i'r x (FTTx) yn derm cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio unrhyw rwydwaith band eang sy'n 
defnyddio ffibr optegol i ddisodli'r ddolen leol fetel arferol gyfan, neu ran ohoni, a ddefnyddir ar gyfer 
telegyfathrebu'r filltir olaf. 
11 DOCSIS v3.0 yw’r genhedlaeth nesaf o DOCSIS, sy’n rhoi cyflymderau sylweddol uwch i 
ddefnyddwyr. 
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Er bod band eang y genhedlaeth gyntaf ar gael i bob safle, mae cyflymder gwasanaeth band 
eang rhai safleoedd yn llai na 2Mbit yr eiliad, sy'n llai na'r gofyniad sylfaenol ar gyfer 
gwasanaeth band eang sylfaenol.  

Ffigur 1.15 Argaeledd seilwaith rhwydwaith sefydlog: safleoedd wedi pasio 

 

Ffynhonnell: Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 

Mae Ffigur 1.16 yn dangos cyfran y llinellau â chyflymder o lai na 2 Mbit yr eiliad. Mae 
cyflymder deg y cant o’r llinellau yng Nghaerdydd yn llai na 2Mbit yr eiliad; mae hyn 4.5% yn 
fwy na’r cyfartaledd ar draws yr holl ddinasoedd a aseswyd. 

Ffigur 1.16 Canran y llinellau â chyflymder o lai na 2Mbit yr eiliad, a lleoliadau 
cymharol 

 

Mae gan Gaerdydd 14 cyfnewidfa, ac mae deg ohonynt wedi’u huwchraddio i NGA  

Mae Ffigur 1.17 yn dangos nifer y cyfnewidfeydd sy'n gwasanaethu codau post y ddinas, 
canran y llinellau sy'n gallu delio ag ADSL ac ADSL Max12, a nifer cyfartalog y llinellau ym 

                                                 
12 Amrywiad ‘cyfradd addasol’ o ADSL yw ADSL Max, lle mae’r gyfradd trosglwyddo bitiau yn amrywio 
gan ddibynnu ar amodau ffisegol y llinell pâr copr pleth, sy’n gallu newid dros amser. Yn groes i 
hynny, mae'r gyfradd bitiau ar gyfer ADSL yn sefydlog ac nid yw'n newid. 
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mhob cyfnewidfa13. Sylwer nad yw lleoliad ffisegol pob un o'r cyfnewidfeydd hyn o fewn 
ffiniau’r ddinas. Mae’r holl linellau copr yn gallu delio â band eang sylfaenol (ADSL ac ADSL 
Max). 

Ffigur 1.17 Nifer y cyfnewidfeydd a chanran y llinellau sydd â mynediad at fand eang 
sylfaenol 

 
 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Mae rhwydwaith ffibr BT yn cynnwys seilwaith ffibr i’r cabinet (FTTC) a ffibr i’r cartref (FTTH). 
Mae Ffigur 1.18 yn dangos statws FTTC cyfnewidfeydd y ddinas yn ôl cynllun cyflwyno 
presennol BT, o'i chymharu â’r dinasoedd eraill a aseswyd. 

Ffigur 1.18 Statws FTTC cyfnewidfeydd sy’n gwasanaethu codau post dinasoedd, yn 
ôl cynlluniau cyflwyno BT 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Hyd yvma, mae deg o’r cyfnewidfeydd mewn gwasanaeth (71% o gyfanswm y 
cyfnewidfeydd mewn gwasanaeth) wedi cael eu huwchraddio i FTTC14. Mae BT yn bwriadu 
uwchraddio tair cyfnewidfa mewn gwasanaeth i FTTC erbyn 2015. Felly, os caiff cynlluniau 
uwchraddio BT eu rhoi ar waith, bydd 13 o gyfnewidfeydd BT (93% o gyfanswm y 
cyfnewidfeydd) yn gwasanaethu'r ddinas gyda thechnoleg FTTC erbyn 2015.  

Naw gweithredwr yn cynnig gwasanaethau NGA yng Nghaerdydd 

Yn ychwanegol at y ddau brif weithredwr sy’n berchen ar seilwaith rhwydwaith ffibr eu 
hunain (BT a Virgin Media), mae gan nifer o weithredwyr eraill eu seilweithiau rhwydwaith 
ffibr eu hunain, neu o leiaf bresenoldeb (h.y. cydgysylltiad â darparwr cyfathrebu arall) yn y 

                                                 
13 Ffynhonnell: Analysys Mason 
14 Sylwer mai dim ond cyfran o’r cabinetau sydd wedi’u cysylltu â’r cyfnewidfeydd wedi’u huwchraddio 
sydd wedi cael eu huwchraddio. Er nad oes data ar gael ar yr union nifer o gabinetau sydd wedi'u 
huwchraddio ar draws y ddinas, mae BT wedi dweud bod 85% o’r safleoedd ar gyfartaledd wedi pasio 
gyda NGA ar gyfer y cynllun cenedlaethol i gyflwyno FTTC, sy’n cyfateb i oddeutu 70% o gabinetau i 
bob ardal cyfnewidfa ar gyfartaledd. 
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ddinas. Mae gweithredwyr eraill yn tueddu i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau i 
gwsmeriaid busnes mwy.  

Nodwyd bod gan saith gweithredwr arall bresenoldeb yn y ddinas fel rhan o'u rhwydweithiau 
cenedlaethol: Easynet, SSE, Surf Telecom, TalkTalk, Virgin Media business, Vodafone a 
Vtesse.15 

Mae gan Gaerdydd 240 o fannau â chyswllt WiFi, sy’n gyfystyr â 7.1 o fannau â chyswllt 
WiFi i bob 10,000 o breswylwyr  

Mae 1.19 yn dangos data allweddol ar fannau â chyswllt WiFi yng Nghaerdydd.  BT (sydd 
wedi’i frandio fel BT Openzone) a The Cloud, sy’n eiddo i BSkyB, yw’r darparwyr seilwaith 
WiFi mwyaf yn ninasoedd y DU ar hyn o bryd. Mae pob gweithredwr yn berchen ar 
gymysgedd o fannau mynediad WiFi yn yr awyr agored ac o dan do. Mae sefydliadau preifat 
a chyhoeddus eraill yn berchen ar fannau â chyswllt WiFi, ond cyfraniad bach yw hynny at 
gyfanswm y ddinas. Felly rydym wedi defnyddio cyfanswm y mannau â chyswllt WiFi ar 
gyfer BT a The Cloud i greu meincnod ar gyfer dinasoedd16. Mae gan Gaerdydd 14% yn fwy 
o fannau â chyswllt WiFi i bob 10,000 o breswylwyr y ddinas na'r cyfartaledd ar draws y 
dinasoedd a ddadansoddwyd.  

Ffigur 1.19 Data allweddol ar fannau â chyswllt WiFi y ddinas 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Mae gwasanaethau 3G ar gael drwy o leiaf bedwar gweithredwr i dros 98% o safleoedd 
Caerdydd  

Mae 1.20 yn dangos cyfran y safleoedd y mae rhwydweithiau 3G yn eu cyrraedd, o’i 
chymharu â’r cyfartaledd ar draws y dinasoedd eraill a aseswyd a'r DU yn gyffredinol. Adeg 
ysgrifennu'r adroddiad hwn, EE oedd yr unig weithredwr oedd yn cynnig darpariaeth 4G yng 
Nghaerdydd17. 

Ffigur 1.20 Darpariaeth symudol 3G yn y ddinas 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2012 
                                                 
15 Ffynhonnell: Analysys Mason 
16 Yn gyffredinol, ceir cydberthynas dda rhwng nifer y mannau â chyswllt WiFi a nifer y preswylwyr yn 
y ddinas. Felly mae’r gymhareb honno’n feincnod addas ar gyfer cymharu argaeledd WiFi rhwng 
dinasoedd. 
17 Ffynhonnell: Analysys Mason 
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Mae gan 96% o’r safleoedd yng Nghaerdydd ddewis o bedwar neu fwy o ddarparwyr 
telegyfathrebu llinell sefydlog. Mae Ofcom yn neilltuo cod dosbarthiad i bob cyfnewidfa, sy'n 
dangos faint o weithredwyr sydd â phresenoldeb yn y gyfnewidfa honno. Gweithredwyr 
dadfwndelu dolenni lleol yw’r rhain fel arfer, sy’n cynnig gwasanaethau cyfanwerthu band 
eang y genhedlaeth gyntaf. Dyma’r dosbarthiadau: 

• mae dosbarthiad 3 yn golygu bod gan 4 neu fwy o weithredwyr (gan gynnwys BT) 
bresenoldeb 

• mae dosbarthiad 2 yn golygu bod gan 2 neu 3 o weithredwyr (gan gynnwys BT) 
bresenoldeb 

• mae dosbarthiad 1 yn golygu mai BT yw’r unig weithredwr â phresenoldeb. 

Mae Ffigur 1.21 yn dangos y gyfran o gyfnewidfeydd Caerdydd sydd ym mhob dosbarthiad 
marchnad: 

Ffigur 1.21 Data allweddol ar gyfnewidfeydd y ddinas 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Mae 71% o’r cyfnewidfeydd yn dod o dan ddosbarthiad 3, a chyda’i gilydd maent yn darparu 
96% o’r llinellau. Mae gan Virgin Media bresenoldeb hefyd yn 86% o ardaloedd y 
cyfnewidfeydd18. Yn gyffredinol, mae nifer y gweithredwyr â phresenoldeb mewn cyfnewidfa 
yn arwydd da o lefel y gystadleuaeth, ac mae’r canfyddiadau hyn yn awgrymu bod llawer o 
gystadleuaeth o ran darparu gwasanaethau band eang y genhedlaeth gyntaf ar draws 
Caerdydd.19  

Nid oes dosbarthiad cyfatebol neu debyg wedi’i sefydlu ar gyfer SFBB eto (ond mae 
darparwyr cyfathrebu yn defnyddio cynnyrch mynediad Ethernet cyffredinol gan BT 
Wholesale ar hyn o bryd i ddarparu gwasanaethau manwerthu cyflym iawn). 

Gan gynnwys band eang cyflym iawn, y cyflymder uchaf cyfartalog ar gyfer cydamseru 
modemau yng Nghaerdydd yw 34.4 Mbit yr eiliad 

Mae Ffigur 1.22 yn cymharu cyflymder uchaf cyfartalog cydamseru modemau ar gyfer 
llinellau band eang sylfaenol, ac ar gyfer yr holl linellau (yn cynnwys llinellau sylfaenol a 
SFBB). Mae’r gwerthoedd cyflymder hefyd yn cael eu cymharu â chyfartaledd dinasoedd. 
Sylwer bod y canlyniad ar gyfer yr holl linellau (gan gynnwys llinellau SFBB) yn enghreifftiol, 
gan ein bod wedi cymryd bod pob llinell gyflym iawn yn 40Mbit yr eiliad. 

                                                 
18 Ffynhonnell: Analysys Mason 
19 Nid yw hyn yn cynrychioli asesiad Ofcom o’r gystadleuaeth ar gyfer unrhyw ddadansoddiad o’r 
farchnad o dan Ddeddf Cystadleuaeth 2003.  Mae Ofcom wedi cyhoeddi dogfen ymgynghori yn 
ddiweddar ynghylch ein hadolygiad presennol o'r farchnad mynediad band eang cyfanwerthol (gweler: 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/review-wba-
markets/summary/WBA_July_2013.pdf) 

Dosbarthiad Ofcom  % cyfanswm y cyfnewidfeydd  % y safleoedd wedi pasio  

3  71.4%  96%  

2  21.4%  4%  

1  7.1%  0%  

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/review-wba-markets/summary/WBA_July_2013.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/review-wba-markets/summary/WBA_July_2013.pdf
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Ffigur 1.22 Cyflymder uchaf cyfartalog ar gyfer cydamseru modemau, o’i gymharu â 
dinasoedd eraill 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2012 

Mae Cyngor Caerdydd wedi llunio cynllun band eang trefol ar gyfer y ddinas, a fydd yn cael 
cyllid gan y prosiect dinasoedd â chysylltiad cyflym iawn 

Mae Cyngor Caerdydd wedi cael £11m o gyllid gan Lywodraeth y DU yn ddiweddar ar gyfer 
ei brosiect dinasoedd â chysylltiad cyflym iawn. Bydd y cyllid yn helpu'r Cyngor i gyflawni ei 
Gynllun Band Eang Trefol.  Roedd cwmpas gwreiddiol y prosiect yn cynnwys darpariaeth 
ffibr i gabinetau stryd, a gosod mannau â chyswllt di-wifr ar draws y ddinas. Roedd y prosiect 
hefyd yn bwriadu darparu gwasanaeth technoleg ffonau symudol 4G cyflym iawn 100%, 
WiFi mewn ardaloedd â nifer uchel o ymwelwyr, a seilwaith di-wifr mewn dau ddatblygiad tai 
sy’n eiddo i'r cyngor yn y ddinas.  Mae £600,000 yn cael ei wario’n barod ar ryngrwyd di-wifr 
mewn llochesi bysiau ac ar fysiau. Fel sy’n digwydd gyda nifer o brosiectau dinasoedd â 
chysylltiad cyflym iawn, mae’r cwmpas yn cael ei addasu i ganolbwyntio ar brosiectau 
consesiwn di-wifr a chynlluniau talebau ar gyfer busnesau bach a chanolig.  

Mae Cyngor Caerdydd wedi sefydlu Caerdydd Ddigidol yn ddiweddar. Ei gylch gwaith yw 
cefnogi uwch glwstwr hunangynhaliol ym meysydd y cyfryngau digidol, technoleg ddigidol a 
chreadigol yng Nghaerdydd, i gwmpasu gweithgareddau amrywiol gan gynnwys busnes, 
diwylliant, adloniant, addysg a gwasanaethau cymunedol. 

Mae proffil oedran Caerdydd yn iau o lawer na Phrydain Fawr yn gyffredinol 

Er mwyn deall rhywfaint o’r gwahaniaethau o ran y nifer sy'n defnyddio gwasanaethau 
cyfathrebu, mae'n ddefnyddiol edrych ar broffiliau demograffig dinasoedd Prydain Fawr. Mae 
proffil oedran Caerdydd yn iau o lawer na Phrydain Fawr yn gyffredinol; mae 28% o’r sampl 
yn iau na 25 oed, a 52% yn iau na 35 oed. Gellir priodoli hyn yn rhannol i'r boblogaeth uchel 
o fyfyrwyr yng Nghaerdydd (roedd 20% o sampl Caerdydd yn fyfyrwyr). 
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Ffigur 1.23 Proffil dinasoedd, yn ôl oedran 
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Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15 oed a hŷn (Ebrill 2012–Mawrth 2013; Prydain Fawr 79406, Llundain Fewnol 
3858, Llundain Allanol 6043, Birmingham 2577, Brighton 1090, Bryste 560, Caerdydd 460, Glasgow 
1398, Leeds 1412, Lerpwl 745, Manceinion 2156, a Newcastle 1149) 
C. Faint ydy’ch oed chi?  

Caerdydd sydd â'r proffil economaidd-gymdeithasol mwyaf cyfoethog, gyda 76% o oedolion 
yn perthyn i'r grŵp economaidd-gymdeithasol ABC1, o'i gymharu â 54% ar gyfer Prydain 
Fawr yn gyffredinol. 

Ffigur 1.24 Proffil dinasoedd, yn ôl grŵp economaidd-gymdeithasol 
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Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15 oed a hŷn (Ebrill 2012–Mawrth 2013; Prydain Fawr 79406, Llundain Fewnol 
3858, Llundain Allanol 6043, Birmingham 2577, Brighton 1090, Bryste 560, Caerdydd 460, Glasgow 
1398, Leeds 1412, Lerpwl 745, Manceinion 2156, a Newcastle 1149) 
C. Wedi deillio o gwestiynau am gyflogaeth a theitl swydd. 

Caerdydd sydd â'r gyfradd isaf o ran y nifer sy'n defnyddio ffonau llinell sefydlog 

Mae’n rhaid cael llinell sefydlog er mwyn cael band eang sefydlog. Mae’n debygol bod 
Arolwg Poblogaeth Prydain yn dweud bod nifer y llinellau sefydlog yn is nag ydyw mewn 
gwirionedd, gan fod yr arolwg yn canolbwyntio ar y bobl hynny sydd â ‘ffôn’ llinell sefydlog – 
h.y. dyfais i wneud a/neu dderbyn galwadau, yn hytrach na llinell sy’n gallu derbyn cysylltiad 
band eang. Felly, ystyrir bod gan unrhyw un sydd â band eang sefydlog, neu sy'n dweud 
bod ganddynt ‘ffôn’ llinell sefydlog yn y cartref, gysylltiad sefydlog. 
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Ar sail y rhagdybiaeth hon, mae oedolion yng Nghaerdydd yn llai tebygol o lawer o 
ddefnyddio eu llinell sefydlog fel cysylltiad ffôn nag oedolion mewn dinasoedd eraill ym 
Mhrydain Fawr. Mae’n bosibl bod y nifer uwch na’r cyfartaledd o bobl sy’n defnyddio 
dyfeisiau y mae modd defnyddio’r rhyngrwyd arnynt, a’r nifer isel o bobl sy'n defnyddio 
ffonau llinell sefydlog yng Nghaerdydd, yn deillio’n rhannol o broffil ifanc Caerdydd gan fod 
28% o sampl Caerdydd yn iau na 25 oed, ac mae ymchwil gan Ofcom yn awgrymu mai’r 
grŵp oedran hwn sydd lleiaf tebygol o ddefnyddio ffonau llinell sefydlog.  

Ffigur 1.25 Mynediad at linell sefydlog, yn ôl dinas 
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Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15 oed a hŷn (Ebrill 2012–Mawrth 2013; Prydain Fawr 79406, Llundain Fewnol 
3858, Llundain Allanol 6043, Birmingham 2577, Brighton 1090, Bryste 560, Caerdydd 460, Glasgow 
1398, Kingston 496, Leeds 1412, Lerpwl 745, Manceinion 2156, a Newcastle 1149) 
C. A oes ffôn llinell sefydlog yn eich cartref chi? Sut ydych chi’n cael mynediad at y rhyngrwyd?  

Mae gan dros naw o bob deg oedolyn yng Nghaerdydd fynediad at y rhyngrwyd, a hynny 
drwy fand eang sefydlog yn bennaf 

Mae’r ganran o unigolion sydd â mynediad at y rhyngrwyd, mewn unrhyw ffordd, yn uwch o 
lawer yng Nghaerdydd na'r rhan fwyaf o’r dinasoedd eraill ac ym Mhrydain Fawr yn 
gyffredinol. 
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Ffigur 1.26 Mynediad at y rhyngrwyd, yn ôl dull a dinas 

 
Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15 oed a hŷn (Ebrill 2012–Mawrth 2013; Prydain Fawr 79406, Llundain Fewnol 
3858, Llundain Allanol 6043, Birmingham 2577, Brighton 1090, Bryste 560, Caerdydd 460, Glasgow 
1398, Kingston 496, Leeds 1412, Lerpwl 745, Manceinion 2156, a Newcastle 1149) 
C. Sut ydych chi’n cael mynediad at y rhyngrwyd? Ydy’ch mynediad at y rhyngrwyd yn y cartref yn 
cael ei ddarparu drwy...? 

Mae nifer fawr o bobl yn defnyddio dyfeisiau symudol y mae modd defnyddio’r rhyngrwyd 
arnynt yng Nghaerdydd o'i chymharu â dinasoedd eraill ym Mhrydain Fawr 

Mae’n bosibl bod y nifer uwch na’r cyfartaledd o bobl sy'n defnyddio dyfeisiau symudol y 
mae modd defnyddio’r rhyngrwyd arnynt, a’r nifer isel sy’n defnyddio ffonau llinell sefydlog 
yng Nghaerdydd, yn deillio’n rhannol o broffil ifanc Caerdydd a’i natur gymharol gyfoethog. 
Mae oedolion yng Nghaerdydd yn fwy tebygol o lawer o fyw mewn cartref sydd â dyfais 
symudol y mae modd defnyddio'r rhyngrwyd arni. Yng Nghaerdydd, y math mwyaf cyffredin 
o ddyfais â chysylltiad â’r we yw ffôn symudol – mae gan 63% ryw fath o ddyfais, ac mae 
gan 45% ffôn symudol y mae modd defnyddio'r rhyngrwyd arni. 
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Ffigur 1.27 Mynediad at ddyfeisiau symudol, yn ôl dinas 

 
Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15 oed a hŷn (Ebrill 2012–Mawrth 2013; Prydain Fawr 79406, Llundain Fewnol 
3858, Llundain Allanol 6043, Birmingham 2577, Brighton 1090, Bryste 560, Caerdydd 460, Glasgow 
1398, Kingston 496, Leeds 1412, Lerpwl 745, Manceinion 2156, a Newcastle 1149) 
C. A oes gan eich cartref chi ffôn symudol? A oes gan eich cartref chi ffôn y mae modd defnyddio’r 
rhyngrwyd arni? 

Mae’r nifer sydd â mynediad at deledu cebl yn uwch o lawer yng Nghaerdydd nag mewn 
dinasoedd eraill ym Mhrydain Fawr 

Gan mai mewn ardaloedd trefol y mae cebl yn cael ei gyflwyno yn bennaf, nid yw’n syndod 
bod lefelau mynediad at deledu cebl yn uwch mewn nifer o ddinasoedd nag ar draws 
Prydain Fawr yn gyffredinol. Mae nifer fawr yn defnyddio teledu cebl yng Nghaerdydd yn 
arbennig.   

Ffigur 1.28 Llwyfan teledu, yn ôl dinas 

 

Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15 oed a hŷn (Ebrill 2012–Mawrth 2013; Prydain Fawr 79406, Llundain Fewnol 
3858, Llundain Allanol 6043, Birmingham 2577, Brighton 1090, Bryste 560, Caerdydd 460, Glasgow 
1398, Kingston 496, Leeds 1412, Lerpwl 745, Manceinion 2156, a Newcastle 1149) 
C. A oes teledu lloeren/cebl yn eich cartref? 
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Bangor 

Crynodeb o’r prif ganfyddiadau 

• Mae’n bosibl bod y ffaith bod Bangor yn ddinas gymharol fach yn effeithio ar 
argaeledd gwasanaeth cyfathrebu ym Mangor.  

• Er bod lefel argaeledd NGA yn eithaf uchel yn y ddinas nid yw Virgin Media yn cynnig 
darpariaeth yn y ddinas, ac mae lleiafrif sylweddol o safleoedd yn cael eu 
gwasanaethu gan lai na phedwar gweithredwr symudol.  

• Mae Bangor yn cael ei gwasanaethu'n arbennig o dda o ran nifer y mannau â 
chyswllt WiFi, o'i chymharu â'r dinasoedd eraill a aseswyd.  

• Mae’r ddinas wedi elwa o nifer o achosion o ymyriadau cyhoeddus. Er enghraifft, 
mae unig gyfnewidfa Bangor wedi cael ei huwchraddio’n ddiweddar gyda 
chymhorthdal cyhoeddus gan brosiect Cyflymu Cymru. 

• Mae Bangor hefyd yn elwa o Gynllun Cymorth Band Eang Llywodraeth Cymru, sy’n 
rhoi hyd at £1000 i unigolion neu fusnesau sydd â mynediad band eang araf er mwyn 
iddynt gael cysylltiad gwell.  

Mae gan Fangor boblogaeth o 14,800, a safleoedd preswyl yw 92% o’r holl safleoedd 

Mae Ffigur 1.29 yn dangos maint y ddinas o ran poblogaeth a nifer y safleoedd preswyl a’r 
safleoedd nad ydynt yn rhai preswyl. Mae’r boblogaeth yn seiliedig ar Gyfrifiad 2011, ac mae 
nifer y safleoedd yn seiliedig ar godau post o fewn ffiniau’r awdurdod lleol. Mae economi 
fechan Bangor yn cael ei llywio gan addysg, yn sgil y brifysgol. 

Ffigur 1.29 Data ar boblogaeth a safleoedd y ddinas 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Ar gyfer yr astudiaeth hon, mae ffiniau’r ddinas wedi’u ddiffinio gan gyfuniad o Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Is (LSOA) priodol, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 
ar gyfer ardaloedd dwysedd trefol cyffiniol, ac maent yn ymddangos yn fanylach yn y ffigur 
canlynol: 

Dinas  Poblogaeth  Cyfanswm y 
safleoedd  
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busnes  

Safleoedd  
preswyl  

Bangor  Tua 14,800  Tua 6000  Tua 500  Tua 5500  
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Ffigur 1.30 Map o ardal leol Bangor, sy’n nodi ffiniau’r ddinas 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Mae gan 85% o’r safleoedd ym Mangor fynediad at fand eang y genhedlaeth nesaf 

Mae Ffigur 1.31 yn dangos y seilwaith rhwydwaith sefydlog ar gyfer y ddau brif weithredwr, 
BT a Virgin Media. Mae hyn yn cynnwys argaeledd band eang y genhedlaeth gyntaf (ADSL 
copr a thechnolegau cebl DOCSIS) a seilwaith NGA (technolegau cebl DOCSIS v3.0 a 
FTTx). Mae’r lefelau argaeledd NGA a ragwelir yn y dyfodol yn seiliedig ar gyhoeddiadau BT 
ynghylch uwchraddio cyfnewidfeydd â thechnoleg NGA erbyn 2015. 

Mae rhwydwaith NGA BT ar gael i oddeutu 85% o'r safleoedd ym Mangor ar hyn o bryd: dim 
ond un gyfnewidfa sy'n gwasanaethu’r rhain i gyd, ac mae newydd gael ei huwchraddio. Dim 
ond wrth i BT uwchraddio mwy o gabinetau sy’n gysylltiedig â’r unig gyfnewidfa sydd mewn 
gwasanaeth yn y ddinas y bydd y ffigur hwn yn newid yn y dyfodol. Nid yw Virgin Media yn 
darparu gwasanaeth i unrhyw safle yn y ddinas ac, ar sail yr hyn y mae wedi dweud yw ei 
fwriad, mae hyn yn annhebygol o newid erbyn 2015. Ar sail hynny, bydd gan oddeutu 85% o 
safleoedd ar draws y ddinas fynediad at seilwaith NGA yn y dyfodol, a bydd hyn yn cael ei 
ddarparu gan BT yn unig. 

O ran yr 11 dinas arall sy’n cael sylw manwl yn yr Adroddiad ar Farchnad Gyfathrebu'r DU, 
mae lefel argaeledd NGA Bangor 14% yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer y dinasoedd hyn. 

Er bod band eang y genhedlaeth gyntaf ar gael i bob safle, mae cyflymder gwasanaeth band 
eang rhai safleoedd yn llai na 2Mbit yr eiliad, sy'n llai na'r gofyniad sylfaenol ar gyfer 
gwasanaeth band eang sylfaenol.  

Ffigur 1.31 Argaeledd seilwaith rhwydwaith sefydlog: safleoedd wedi pasio 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2012 

Gweithredwr  Band eang y -   
  genhedlaeth gyntaf 

NGA (ar hyn o bryd)  NGA (yn y dyfodol)  

BT  100%  85%  85%  

Virgin Media  0%  0%  0%  

Cyfanswm  100%  85%  85%  
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Mae Ffigur 1.32 yn dangos cyfran y llinellau â chyflymder o lai na 2 Mbit yr eiliad; ym 
Mangor, mae'r ffigur hwn yn 6.5%. 

Ffigur 1.32 Canran y llinellau â chyflymder o lai na 2Mbit yr eiliad, a lleoliadau 
cymharol 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2012 

Dim ond un gyfnewidfa gopr sydd gan Fangor. Mae’n cefnogi 6,000 o linellau ac mae wedi’i 
huwchraddio i NGA 

Mae’r holl linellau copr yn gallu delio â band eang sylfaenol (ADSL ac ADSL Max) 20.  

Pedwar gweithredwr yn cynnig gwasanaethau NGA ym Mangor 

Yn ychwanegol at y ddau brif weithredwr sy’n berchen ar seilwaith rhwydwaith ffibr eu 
hunain (BT a Virgin Media), mae gan nifer o weithredwyr eraill eu seilweithiau rhwydwaith 
ffibr eu hunain, neu o leiaf bresenoldeb (h.y. cydgysylltiad â darparwr cyfathrebu arall) yn y 
ddinas. Mae gweithredwyr eraill yn tueddu i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau i 
gwsmeriaid busnes mwy.  

Nodwyd bod gan ddau weithredwr arall bresenoldeb ym Mangor fel rhan o'u rhwydweithiau 
cenedlaethol: Fibrespeed a Vodafone (proximity) 21. 
Mae gan Fangor 21 o fannau â chyswllt WiFi, sy’n gyfystyr â 14.1 o fannau â chyswllt WiFi i 
bob 10,000 o breswylwyr 
 

Mae Ffigur 1.33 yn dangos data ar fannau â chyswllt WiFi ym Mangor. BT (sydd wedi’i 
frandio fel BT Openzone) a The Cloud, sy’n eiddo i BSkyB, yw’r darparwyr seilwaith WiFi 
mwyaf yn ninasoedd y DU ar hyn o bryd. Mae pob gweithredwr yn berchen ar gymysgedd o 
fannau mynediad WiFi yn yr awyr agored ac o dan do. Mae sefydliadau preifat a 
chyhoeddus eraill yn berchen ar fannau â chyswllt WiFi, ond cyfraniad bach yw hynny at 
gyfanswm y ddinas. Felly rydym wedi defnyddio cyfanswm y mannau â chyswllt WiFi ar 
gyfer BT a The Cloud i greu meincnod ar gyfer dinasoedd22.  Mae gan Fangor 129% yn fwy 
o fannau â chyswllt WiFi i bob 10,000 o breswylwyr y ddinas na’r cyfartaledd ar gyfer 
dinasoedd. 
                                                 
20 Ffynhonnell: Analysys Mason. 
21 Ffynhonnell: Analysys Mason 
22 Yn gyffredinol, ceir cydberthynas dda rhwng nifer y mannau â chyswllt WiFi a nifer y preswylwyr yn 
y ddinas. Felly mae’r gymhareb honno’n feincnod addas ar gyfer cymharu argaeledd WiFi rhwng 
dinasoedd. 
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Ffigur 1.33 Data allweddol ar fannau â chyswllt WiFi y ddinas  

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Mae oddeutu tri chwarter o’r safleoedd ym Mangor yn cael gwasanaeth 3G gan bedwar 
gweithredwr 

Mae Ffigur 1.34 yn dangos cyfran y safleoedd y mae rhwydweithiau 3G yn eu cyrraedd, o’i 
chymharu â’r cyfartaledd ar draws y dinasoedd eraill a aseswyd a'r DU yn gyffredinol. Adeg 
ysgrifennu’r adroddiad hwn, does dim gweithredwyr yn cynnig darpariaeth 4G ym Mangor. 

Ffigur 1.34 Darpariaeth symudol 3G ym Mangor 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2012 

Mae gan yr holl safleoedd ym Mangor ddewis o ddau neu dri o ddarparwyr telegyfathrebu 
llinell sefydlog 

Mae Ofcom yn neilltuo cod dosbarthiad i bob cyfnewidfa, sy’n arwydd o lefel y 
gystadleuaeth leol o ran darparu gwasanaethau telegyfathrebu, gan ei fod yn dangos 
faint o weithredwyr sydd â phresenoldeb yn y gyfnewidfa honno. Gweithredwyr 
dadfwndelu dolenni lleol yw’r rhain fel arfer, sy’n cynnig gwasanaethau cyfanwerthu band 
eang y genhedlaeth gyntaf. Dyma’r dosbarthiadau: 

• mae dosbarthiad 3 yn golygu bod gan 4 neu fwy o weithredwyr (gan gynnwys BT) 
bresenoldeb 

• mae dosbarthiad 2 yn golygu bod gan 2 neu 3 o weithredwyr (gan gynnwys BT) 
bresenoldeb 

• mae dosbarthiad 1 yn golygu mai BT yw’r unig weithredwr â phresenoldeb. 

Mae Ffigur 1.35 yn dangos y gyfran o gyfnewidfeydd Bangor sydd ym mhob dosbarthiad 
marchnad: 
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Ffigur 1.35  Data allweddol ar gyfnewidfeydd y ddinas 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Mae’r unig gyfnewidfa sy’n gwasanaethu’r ddinas yn gyfnewidfa dosbarthiad 2. Hefyd, nid 
oes gan Virgin Media bresenoldeb yn unrhyw un o ardaloedd y gyfnewidfa23. Mae’r 
canfyddiadau hyn yn awgrymu nad oes llawer o gystadleuaeth o ran darparu gwasanaethau 
band eang y genhedlaeth gyntaf ym Mangor.24  

Nid oes dosbarthiad cyfatebol neu debyg wedi’i sefydlu ar gyfer SFBB eto (ond mae 
darparwyr cyfathrebu yn defnyddio cynnyrch mynediad Ethernet cyffredinol gan BT 
Wholesale ar hyn o bryd i ddarparu gwasanaethau manwerthu cyflym iawn). 

Gan gynnwys band eang cyflym iawn, y cyflymder uchaf cyfartalog ar gyfer cydamseru 
modemau ym Mangor yw 15.9 Mbit yr eiliad 

Mae Ffigur 1.36 yn cymharu cyflymder uchaf cyfartalog cydamseru modemau ar gyfer 
llinellau band eang sylfaenol ac ar gyfer yr holl linellau, gan gynnwys llinellau sylfaenol a 
SFBB. Mae’r gwerthoedd cyflymder yn cael eu cymharu â dinasoedd eraill hefyd. Sylwer bod 
y canlyniad ar gyfer yr holl linellau (gan gynnwys llinellau SFBB) yn enghreifftiol, gan ein bod 
wedi cymryd bod pob llinell gyflym iawn yn 40Mbit yr eiliad. 

Ffigur 1.36  Cyflymder uchaf cyfartalog ar gyfer cydamseru modemau, o’i gymharu â 
dinasoedd eraill 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2012 

Mae cyflymder uchaf cyfartalog cydamseru modemau ar gyfer llinellau band eang sylfaenol 
ar draws y ddinas 13% yn fwy na'r cyfartaledd. Mae cyflymder uchaf cyfartalog modemau ar 
gyfer yr holl linellau band eang ar draws y ddinas tua 47% yn llai na'r cyfartaledd. 

Mae Cyngor Gwynedd wedi sefydlu ‘Gwynedd Ddigidol’, sy’n ceisio sicrhau bod Gwynedd yn 
ardal gwbl ddigidol 

Cyngor Gwynedd yw’r awdurdod lleol, ac mae wedi sefydlu Gwynedd Ddigidol fel rhan o’i 
gynllun tair blynedd ar gyfer 2011–2014. Y nod yw gwneud yn siŵr bod Gwynedd yn ardal 
gwbl ddigidol. Mae’r prosiect yn gweithio tuag at seilwaith band eang o’r radd flaenaf, ac yn 
ceisio ysbrydoli pobl a busnesau a’u helpu i gael y sgiliau a’r wybodaeth y mae eu hangen 
                                                 
23 Ffynhonnell: Analysys Mason 
24 Unwaith eto, nid yw hyn yn asesiad o’r gystadleuaeth ar gyfer dadansoddi'r farchnad o dan Deddf 
Cystadleuaeth 2003. 

Wrth eithrio llinellau SFBB  Yn cynnwys llinellau SFBB  
Cyflymder  
cyfartalog uchaf 
(Mbit yr eiliad)  

Cyfartaledd  
dinasoedd 
(Mbit yr eiliad)   

% gwahaniaeth  Cyflymder  
cyfartalog uchaf 
(Mbit yr eiliad) 

Cyfartaledd   
dinasoedd 
(Mbit yr eiliad)  

Cyfartaledd y DU  
(Mbit yr eiliad) 

% gwahaniaeth 

15.9  14.1  +13%  15.9  29.9  12.7 - 47%  

Dosbarthiad Ofcom  % cyfanswm y cyfnewidfeydd  % safleoedd wedi pasio  

3  0%  0%  

2  100%  100%  

1  0%  0%  
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arnynt i fanteisio i’r eithaf ar y dechnoleg. Mae Gwynedd Ddigidol yn helpu trigolion a 
busnesau Gwynedd i fanteisio ar y gefnogaeth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru ac eraill 
ar hyn o bryd. Mae Gwynedd Ddigidol yn cynnal prosiectau mewn amrywiol feysydd, gan 
gynnwys y seilwaith TGCh.  

Cyflwynodd Gwynedd Ddigidol achos i Lywodraeth Cymru yn ddiweddar ar gyfer cyflwyno 
band eang cyflymach ar draws Gwynedd. Cynhaliodd arolwg o dros 700 o drigolion a 
busnesau Gwynedd hefyd, i ganfod sut maent yn defnyddio’r rhyngrwyd ar hyn o bryd a sut 
maent yn gobeithio defnyddio’r rhyngrwyd yn y dyfodol. Roedd yr arolwg hefyd yn casglu 
gwybodaeth am ansawdd eu cysylltiad. 

Mae Bangor wedi elwa o nifer o achosion o ymyriadau cyhoeddus 

Mae’r unig gyfnewidfa sydd mewn gwasanaeth ym Mangor wedi cael ei huwchraddio’n 
ddiweddar gyda chymhorthdal cyhoeddus gan brosiect Cyflymu Cymru. Bangor oedd un o’r 
lleoedd cyntaf yng Nghymru i elwa o’r cynllun, lle mae Llywodraeth Cymru a BT yn 
cydweithio i ddatblygu seilwaith SFBB cenedlaethol i gyflwyno mynediad band eang ffibr 
cyflym i 96% o’r cartrefi a’r busnesau yng Nghymru erbyn 2016. Bydd y prosiect yn 
buddsoddi £425m i gyd. Llwyddwyd i wneud hyn drwy fuddsoddiad o £205m i gyd gan y 
sector cyhoeddus, sy’n cynnwys £89.5m gan y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (mae 
£80m ohono’n gyllid cydgyfeirio), £56.9m o gyllid gan Lywodraeth y DU a £58.6m o gyllid 
gan Lywodraeth Cymru, a’r gweddill wedi’i fuddsoddi gan BT25.  

Mae Bangor hefyd yn elwa o Gynllun Cymorth Band Eang Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi hyd 
at £1000 i unigolion neu fusnesau sydd â mynediad band eang araf er mwyn iddynt gael 
cysylltiad gwell. Cynhaliodd Gwynedd Ddigidol ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r cynllun. 

 

                                                 
25 http://www.superfast-cymru.com/faqs  

http://www.superfast-cymru.com/faqs
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2  Teledu a chynnwys clyweledol 
2  

2.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 

Mae'r BBC ac S4C wedi cyhoeddi manylion cytundeb gweithredu pum mlynedd sy'n sicrhau 
annibyniaeth olygyddol a rheolaethol S4C gan ddarparu atebolrwydd priodol i 
Ymddiriedolaeth y BBC am arian ffi'r drwydded sy’n cael ei wario gan y sianel. Bydd y BBC 
yn cyfrannu £76.3m yn 2013-14, ac yn gostwng bob blwyddyn i £74.5m erbyn 2016-17.  

Ar ôl Cyllideb 2013, cadarnhaodd yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon y 
byddai 1.09% yn llai o arian ar gael i S4C yn 2013/14. Y flwyddyn olynol, byddai'r gyllideb yn 
lleihau 1.06% arall. Roedd Llywodraeth y DU wedi cytuno i gyfrannu £6.7m tuag at gyllideb 
S4C yn 2013/14, a £7m yn 2014/15, yn dilyn cytundeb y byddai’r rhan fwyaf o gyllideb y 
sianel yn cael ei hariannu drwy arian ffi’r drwydded. 

Mae'r BBC ac S4C hefyd wedi cadarnhau eu bod yn adnewyddu cytundeb partneriaeth sy’n 
golygu y parheir i fuddsoddi mewn rhaglenni Cymraeg am y pedair blynedd nesaf. Mae’r 
cytundeb yn gwarantu'r isafswm statudol o 520 awr o raglenni a ddarperir gan BBC 
Cymru/Wales i S4C bob blwyddyn. 

Lansiodd S4C ei chronfa ddigidol, S4C Digital Media Ltd, i hyrwyddo datblygiadau ym maes 
y cyfryngau digidol ac aml-lwyfan. Nod y gronfa, sy’n werth £1m y flwyddyn dros y pedair 
blynedd nesaf, yw cefnogi cynnyrch a gwasanaethau creadigol newydd ar draws y 
llwyfannau digidol. 

Mae ITV wedi cyhoeddi y bydd yn gwneud mwy o foderneiddio, gyda’r nod o leihau ei gostau 
gweithredu a helpu i sicrhau dyfodol hirdymor newyddion a rhaglenni yng Nghymru.  Mae’r 
cynigion yn cynnwys ailstrwythuro’r holl rolau technegol, crefft a chefnogol a chael un tîm 
cynhyrchu integredig aml-sgiliau. 

Mae cynhyrchwyr teledu annibynnol wedi cael hwb o £200,000 gan Channel 4 a Llywodraeth 
Cymru. Bwriad Cronfa Alpha’r sianel yw cefnogi’r gwaith o ddatblygu cynnyrch creadigol gan 
gynhyrchwyr a chyflenwyr o Gymru. 

Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth 
Cymru, hefyd wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth hyblyg ar gyfer 
cynhyrchu ar gyfer y teledu yng Nghymru. Mae Comisiwn Sgrîn Cymru yn darparu 
gwybodaeth am leoliadau, criwiau a chostau (sydd oddeutu 20% yn llai nag yn Llundain). 

Dyfarnodd Ofcom y drwydded teledu lleol ar gyfer Caerdydd i Made TV Ltd. Enw'r sianel 
fydd Made in Cardiff a bydd ganddi ôl-troed trawsyrru sy'n cynnwys Casnewydd, Cymoedd 
De Cymru a Phen-y-bont ar Ogwr, gan gwmpasu 350,000 o gartrefi. Bydd trwydded 
Abertawe, na dderbyniwyd unrhyw geisiadau ar ei chyfer yn ystod y cylch cyntaf o 
drwyddedu, yn cael ei chynnwys mewn ail gylch o drwyddedu yn 2013, ynghyd â Bangor a'r 
Wyddgrug. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau yw 11 Medi 2013. 

Ar hyn o bryd, mae Ofcom yn gweithio tuag at gynnig trwyddedau deng mlynedd newydd i 
ITV, STV, UTV a Channel 5 cyn y daw’r trwyddedau presennol i ben ddiwedd 2014. Mae hyn 
yn dilyn penderfyniad yr Ysgrifennydd Diwylliant, Maria Miller, a gyhoeddwyd ym mis 
Tachwedd 2012, i beidio â blocio'r broses o adnewyddu'r trwyddedau. Rydym wedi 
ymgynghori ar delerau’r trwyddedau newydd hynny, gyda thri ymgynghoriad – ar yr 
ardaloedd trwyddedig, telerau ariannol yr adnewyddu, a dyletswyddau rhaglenni’r 
trwyddedau – i gyd yn dod i ben ar 2 Mai 201326.  

                                                 
26 http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/c3-licensed-area/   

http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/c3-licensed-area/


  

42 

2.2 Teledu digidol yng Nghymru 

Y newid i’r digidol wedi’i gwblhau yng Nghymru  

Mae’r rhan fwyaf (99%) o gartrefi Cymru sydd â theledu yn derbyn teledu digidol erbyn hyn. 
Cwblhawyd y newid i’r digidol yng Nghymru ym mis Hydref 2012.  

Mae ychydig o dan hanner cartrefi Cymru yn derbyn teledu lloeren drwy'r brif set  

Mae Ffigur 2.1 yn dangos bod gan ychydig llai na hanner (48%) defnyddwyr Cymru deledu 
digidol yn 2013, o’i gymharu â 53% yn 2012. Dywedodd ychydig o dan ddau o bob pump 
(38%) fod ganddynt Freeview, gydag 11% arall yn derbyn teledu cebl drwy eu prif set 
deledu.  

Mae teledu lloeren yn fwy amlwg fel y prif lwyfan yn ardaloedd gwledig Cymru, gyda thri o 
bob pump (60%) yn defnyddio’r llwyfan hwn o’i gymharu â 44% mewn ardaloedd trefol. Mae 
gan ardaloedd trefol a gwledig ganrannau tebyg ar gyfer teledu Freeview, gyda chebl yn cael 
ei ddefnyddio gan 14% o’r rheini mewn ardaloedd trefol. 

Ffigur 2.1 Cyfran y brif set deledu, yn ôl llwyfan 

Dim teledu yn 
y cartref

Dim ond teledu 
daearol (sianeli 1-
4/1-5)
DTV drwy linell DSL 
band eang

Teledu 
cebl
Freeview (am 
ddim neu drwy 
dalu)
Lloeren 
(am ddim neu 
drwy dalu)

% cartrefi

 
CH1a. Pa rai, os o gwbl, o’r mathau hyn o deledu sy’n cael eu defnyddio yn eich cartref chi ar hyn o 
bryd? 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3750 y DU, 492 Cymru, 2250 Lloegr, 501 Yr Alban, 507 Gogledd 
Iwerddon, 247 Cymru drefol, 245 Cymru wledig, 811 Cymru 2008, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 
2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013) 

2.3 Bod yn berchen ar Deledu Deallus a HDTV 

Mae gan ychydig yn llai na dwy ran o dair o gartrefi Cymru deledu sy’n barod ar gyfer 
HD 

Dywed 64 y cant o gartrefi Cymru fod ganddynt naill ai wasanaethau HDTV neu deledu sy’n 
barod ar gyfer HD.  Mae ychydig o dan ddau o bob pump (39%) yn derbyn gwasanaethau 
HDTV, gyda'r 25% arall yn dweud bod ganddynt deledu sy'n barod ar gyfer HD ond heb allu 
derbyn gwasanaethau HD. 

                                                                                                                                                     
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/c3-c5-obligations/    
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/c3-c5-finance/   

http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/c3-c5-obligations/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/c3-c5-finance/
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Yng Nghymru, mae gwahaniaethau rhwng y rheini sy'n byw mewn cartrefi gwledig a threfol. 
Mae gan 72% o’r rheini mewn cartrefi gwledig deledu sy’n barod ar gyfer HD, o'i gymharu â 
62% mewn lleoliadau trefol. Dywed 45% o gartrefi mewn lleoliadau gwledig eu bod yn 
derbyn sianeli HD, o'i gymharu â 37% mewn lleoliadau trefol. Mae gan lefelau tebyg mewn 
lleoliadau trefol (25%) a gwledig (27%) deledu sy’n barod ar gyfer HD, ond nid ydynt yn 
derbyn gwasanaethau HD. 

Ffigur 2.2 Canran y cartrefi sydd â theledu HD 

 

CH53. A yw’r prif deledu yn eich cartref yn set HDTV neu’n barod ar gyfer HD?/ CH54. Ar gyfer y brif 
set deledu, a oes gan eich cartref wasanaeth teledu HD – gan Sky, Virgin Media, Freesat neu 
Freeview? 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3750 y DU, 492 Cymru, 2250 Lloegr, 501 yr Alban, 507 Gogledd 
Iwerddon, 247 Cymru drefol, 245 Cymru wledig) 

Y nifer â theledu deallus yn parhau i gynyddu yng Nghymru 

Ymysg y rheini sydd â theledu yn eu cartref, mae 6% yn honni bod ganddynt deledu deallus; 
dwywaith y nifer a ddywedodd hyn yn 2012. Yn yr ardaloedd gwledig y gwelwyd y nifer 
uchaf, gyda 8% yn honni bod ganddynt deledu deallus (5 pwynt canran o gynnydd er 2012), 
o’i gymharu â 6% mewn ardaloedd trefol (3 phwynt canran o gynnydd er 2012). 

Ffigur 2.3 Y nifer â theledu deallus yng Nghymru 

% cartrefi â theledu

Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos y newid 
canrannol ar gyfer setiau Teledu Deallus o Ch1 

2012

+2 +2+3+3 +/-0 +3 +5
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CH18. A oes unrhyw rai o’ch setiau teledu yn “setiau teledu deallus”? 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.  
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013  
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed gyda theledu yn y cartref (n = 3661 y DU, 485 Cymru, 2197 Lloegr, 487 
yr Alban, 492 Gogledd Iwerddon, 241 Cymru drefol, 242 Cymru wledig)  

2.4 Gwylio teledu wedi’i ddarlledu 

Mae pobl Cymru yn treulio 4.5 awr y dydd yn gwylio’r teledu 

Yn 2012, treuliodd pobl yng Nghymru 4.5 awr y dydd yn gwylio’r teledu, sef yr uchaf ar 
draws yr holl wledydd (Ffigur 2.4). 

Ffigur 2.4 Cyfartaledd oriau gwylio teledu bob dydd, yn ôl gwlad: 2012  

Oriau y pen y dydd

4.0 4.0* 
(gweler  
nodyn)

4.3 4.5 4.1

Cyfran yr oriau bob dydd (%)

 
Ffynhonnell: Teledu = BARB. Ar sail pob unigolyn (dros 4 oed). Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus 
(DGC) = BBC One, BBC Two, ITV1, C4, Channel 5 gan gynnwys amrywiadau HD.  
*Nodyn: Mae'r ffigur hwn yn adlewyrchu’r cyfartaledd ar draws rhanbarthau Lloegr, gyda’r uchaf yn y 
Gogledd Ddwyrain (4.4) a'r isaf yn y Gorllewin (3.7). 

Treulir dros hanner yr holl amser gwylio (52%) yn gwylio’r pum prif sianel darlledu 
gwasanaeth cyhoeddus 

Yn 2012, roedd 52% o gyfanswm yr holl deledu a oedd yn cael ei wylio yng Nghymru i’r pum 
prif sianel DGC, sy’n debyg i’r ffigur yn y gwledydd eraill a'r un faint â'r gyfran gyfartalog 
ledled y DU o 52%.  
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Ffigur 2.5 Y gyfran o’r pum prif sianel DGC, pob cartref: 2012 

52%      57%       51%        48%       56%       51%       53%      53%       58%       54%       52%       53%        52% 52%  

Cyfran y gynulleidfa (%)

 

Ffynhonnell: BARB, pob unigolyn (dros 4 oed). Mae amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys. 

Rhwng 2007 a 2012, gwelwyd gostyngiad deg pwynt canran yng nghyfran gyfun y pum prif 
sianel DGC yng Nghymru (i 52% yn 2012). Roedd y gostyngiad hwn yn cymharu’n fras â’r 
gostyngiad cyfartalog ledled y DU, sef 11 pwynt canran.  

Ffigur 2.6 Gostyngiad yng nghyfran gyfun y pum prif sianel DGC, pob cartref: 2007 a 
2012 

Cyfran (%)

 
Ffynhonnell: BARB, pob unigolyn (dros 4 oed). Mae amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys.  
Nodyn: Cyflwynwyd panel BARB newydd yn 2010 a chafodd ffiniau eu hail ddiffinio. Felly dylid bod yn 
ofalus wrth gymharu data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel.  
Nodyn: Yn dilyn y newid i’r digidol yng Nghymru yn 2010, rhoddodd S4C y gorau i gludo cynnwys 
Channel 4. Felly, mae S4C wedi’i chynnwys yn y prif sianeli DGC yn 2007 ond nid yn 2012. Cyfran 
S4C yng Nghymru yn 2012 yw 1.3%.  

Roedd cyfanswm cyfran gyfun y sianeli DGC (gan gynnwys sianeli digidol) wedi 
disgyn 4.8 pwynt canran (pc) rhwng 2007 a 2012, sy’n fwy na gostyngiad net 
cyfartalog y DU o 2.5pc  

Rhwng 2007 a 2012, gwelodd y pum prif sianel DGC ostyngiad 10.4pc yn eu cyfran gyfun o 
gyfanswm yr oriau gwylio teledu (sy’n cymharu â gostyngiad cyfartalog y DU o 11.4pc). 
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Ymysg gwylwyr yng Nghymru, gwelodd sianeli’r portffolio DGC gynnydd 5.6pc (cyfartaledd y 
DU – 8.9pc); a arweiniodd at golled net gyffredinol o 4.8pc yng nghyfanswm cyfran y sianeli 
gyda’i gilydd – sy’n uwch na cholled net gyfartalog y DU o 2.5pc a mwy na’r hyn a welwyd yn 
y gwledydd eraill.  

Ffigur 2.7 Y newid net yng nghyfran y gynulleidfa o’r pum prif sianel DGC a’u sianeli 
portffolio, pob cartref: 2007-2012 

Newid yng nghyfran y gynulleidfa (pwyntiau canran)  

Ffynhonnell: BARB, pob unigolyn (dros 4 oed)  
Nodiadau: i) Mae’r prif sianeli DGC yn cynnwys yr amrywiadau HD ond nid y sianeli +1. Mae ‘sianeli 
portffolio DGC’ yn cynnwys y prif sianeli DGC +1 a sianeli digidol DGC a’u sianeli +1 cyfatebol.  ii) Yn 
dilyn y newid i’r digidol yng Nghymru yn 2010, rhoddodd S4C y gorau i gludo cynnwys Channel 4. 
Felly, mae S4C wedi’i chynnwys yn y prif sianeli DGC yn 2007 ond nid yn 2012. Cyfran S4C yng 
Nghymru yn 2012 yw 1.3%. iii) Cyflwynwyd panel BARB newydd yn 2010 a chafodd ffiniau eu hail 
ddiffinio. Felly dylid bod yn ofalus wrth gymharu data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel.  

Roedd bwletinau newyddion BBC One yn gynnar fin nos wedi denu 29% o'r 
gynulleidfa yng Nghymru. 

Yn 2012, roedd bwletin newyddion BBC One ar gyfer Cymru yn gynnar fin nos wedi denu 
29% ar gyfartaledd o'r gwylwyr yng Nghymru – sydd yn eithaf tebyg i gyfartaledd y DU o 
28%. Roedd bwletin cyfatebol ITV Wales wedi denu llai (18%) na BBC One, a oedd hefyd yr 
isaf ar draws y gwledydd. At ei gilydd, nid yw’r ffigurau gwylio yng Nghymru wedi newid ers y 
llynedd.  
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Ffigur 2.8 Cyfran bwletinau newyddion yn gynnar fin nos BBC One ac 
ITV1/STV/UTV/ITV Wales, pob cartref: 2012 

Cyfran (%)

 
Ffynhonnell: BARB, pob unigolyn (dros 4 oed)  
Nodyn: Ar sail rhaglenni newyddion rhanbarthol, sy’n dechrau rhwng 17:55 a 18:35, yn para dros 10 
munud, BBC One ac ITV, o ddydd Llun i ddydd Gwener.  

Mae dros hanner yr oedolion yng Nghymru yn dweud mai’r teledu yw eu prif 
ffynhonnell newyddion lleol 

Yn 2012, dywedodd 54% o oedolion Cymru mai’r teledu oedd eu prif ffynhonnell ar gyfer 
cael newyddion lleol, a oedd ychydig yn uwch na chyfartaledd y DU o 50%. Y rhyngrwyd 
oedd yn ail gyda 18%, gyda ‘siarad â phobl’ yn cael y sgôr isaf ar draws y gwledydd, gyda 
7% yn dweud mai dyma’u prif ffynhonnell o newyddion lleol.   

Ffigur 2.9 Prif ffynonellau newyddion lleol, yn ôl gwlad 

‘Allwch chi ddweud wrtha i beth, os unrhyw beth, yw eich prif ffynhonnell o newyddion 
am yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal leol eich hun?’

 
Ffynhonnell: Traciwr Cyfryngau Ofcom 2012.  
Sail: Pob oedolyn; Lloegr (1,434); yr Alban (189); Cymru (118); Gogledd Iwerddon (113). Dim ond 
atebion ≥ 3% wedi’u labelu  
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Yn 2012, dywedodd 62% o oedolion yng Nghymru mai’r teledu oedd eu prif ffynhonnell 
newyddion am eu gwlad – y ffigur isaf ar draws y gwledydd. Dywedodd 16% o’r ymatebwyr 
mai’r rhyngrwyd yw eu hail brif ffynhonnell newyddion. Mae hyn yn sylweddol uwch nag yn 
Yr Alban a Gogledd Iwerddon (2% a 9%). 

Ffigur 2.10 Prif ffynhonnell newyddion am eu gwledydd ar gyfer pob gwlad 

‘Allwch chi ddweud wrtha i beth, os unrhyw beth, yw eich *prif* ffynhonnell o newyddion 
am yr hyn sy’n digwydd yn [Yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon]?’ 

 

Ffynhonnell: Traciwr Cyfryngau Ofcom.  
Sail: Pob ymatebydd yn yr Alban (189); Cymru (118); Gogledd Iwerddon (113). Dim ond atebion ≥ 3% 
wedi’u labelu. 

2.5 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/UTV/STV. 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 2.7 am 
fanylion am S4C. 

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 ateb yr un o’r ddau ddiffiniad uchod. 

Roedd gwariant ar gynnwys gwreiddiol i’w ddarlledu am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr 
yng Nghymru wedi gostwng 3% o un flwyddyn i’r llall  

Yn 2012, gwariwyd £266m gan y BBC ac ITV/STV/UTV ar gynhyrchu rhaglenni gwreiddiol 
i’w darlledu am y tro cyntaf yn benodol i wylwyr yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a 
rhanbarthau Lloegr. Roedd hyn £10m (neu 4%) yn llai nag yn 2011 a 30% yn llai nag yn 
2007. 
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Gwelwyd gostyngiad o fwy na thraean (35%) yn y gwariant yng Nghymru rhwng 2007 a 
2012.  Mae’r ffigur hwn yn is na chyfartaledd y DU sy'n golygu mai yng Nghymru y gwelwyd 
y gostyngiad cymharol uchaf o’i gymharu â’r gwledydd dros y cyfnod pum mlynedd. 

Roedd y gwariant o £26m gan y BBC ac ITV ar gynnwys teledu gwreiddiol i’w ddarlledu am y 
tro cyntaf yn benodol ar gyfer gwylwyr yng Nghymru i lawr 3% o un flwyddyn i'r llall.  

Ffigur 2.11 Gwariant ar gynnyrch gwreiddiol i’w ddarlledu am y tro cyntaf ar gyfer y 
gwledydd a’r rhanbarthau gan y BBC/ITV/STV/UTV 

Gwariant

5 ml1 fl
% newid

 

Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi yn ôl prisiau 2012.  
Nodyn: Data ar wariant ar raglenni gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf yn unig. Nid yw’r gwariant 
yn cynnwys rhaglenni Cymraeg na Gaeleg ond mae’n cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni 
Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw hyn yn cyfrif am gyfanswm y gwariant ar BBC Alba na gwariant y BBC 
ar allbwn S4C.  

Roedd cyfanswm y gwariant ar raglenni heb fod yn newyddion ar gyfer gwylwyr yng 
Nghymru wedi codi 8% o un flwyddyn i’r llall  

Gan droi at gyfanswm y gwariant, yn 2012 gwelodd Cymru gynnydd o 8% yn ei gwariant ar 
raglenni heb fod yn newyddion/materion cyfoes o’i gymharu â 2011. Yn groes i hynny, mae 
gwariant o un flwyddyn i’r llall ar raglenni newyddion yng Nghymru wedi disgyn 14%.  
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Ffigur 2.12 Newid yng nghyfanswm y gwariant ar allbwn y gwledydd a rhanbarthau, yn 
ôl genre a gwlad: 2007-2012 
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Materion Cyfoes -5% -28% -8% -36% 5% -28% -3% 6% -5% -31%

Newyddion -3% -22% -1% -21% -2% -21% -13% -32% -14% -22%

Rhaglenni heb fod yn 
newyddion/materion cyfoes -5% -43% 7% -86% -19% -41% -5% -27% 8% -40%

Cyfanswm Gwariant yn 2012 £271m £168m £23m £53m £27m
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Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi yn ôl prisiau 2012. 
Nodyn: Nid yw’r gwariant yn cynnwys rhaglenni Cymraeg na Gaeleg ond mae’n cynnwys rhywfaint o 
wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw hyn yn rhoi cyfrif am y gwariant ar BBC ALBA na 
gwariant y BBC ar allbwn S4C. 

Gostyngodd y gwariant y pen yng Nghymru 3% o un flwyddyn i'r llall 

Roedd gwariant am bob pen o’r boblogaeth ar gynnwys i bobl yng Nghymru wedi gostwng 
3% i £8.84 yn 2012.  

Roedd gwariant y pen ar raglenni heb fod yn newyddion/faterion cyfoes yn gyfrifol am dros 
hanner cyfanswm y gwariant (57%); roedd newyddion yn gyfrifol am 34% arall, gyda 
materion cyfoes yn gyfrifol am y gweddill. 

Ffigur 2.13 Cyfanswm gwariant y pen gan y BBC/ITV1/STV/UTV ar allbwn y 
gwledydd/rhanbarthau:  2012 

Gwariant y pen

 

Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi yn ôl prisiau 2012. 
Nodyn: Nid yw’r gwariant yn cynnwys rhaglenni Cymraeg na Gaeleg ond mae’n cynnwys rhywfaint o 
wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw hyn yn rhoi cyfrif am y gwariant ar BBC ALBA na 
gwariant y BBC ar allbwn S4C. 
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Yr oriau o gynnyrch gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf yng Nghymru wedi 
gostwng bron i chwarter (24%) er 2007 

Roedd y BBC ac ITV1/STV/UTV wedi cynhyrchu cyfanswm o 11,002 awr o gynnwys 
gwreiddiol i’w ddarlledu am y tro cyntaf ar gyfer rhanbarthau Lloegr, yr Alban, Cymru a 
Gogledd Iwerddon yn 2012, 6% yn llai (neu 645 awr) nag yn 2011, a 7% yn llai (857 awr) 
nag yn 2007. 

Cymru welodd y gostyngiad cymharol mwyaf yn allbwn gwreiddiol gwledydd i’w ddarlledu am 
y tro cyntaf dros y pum mlynedd; i lawr bron i chwarter (24%) er 2007 i 954 awr yn 2012. 

Dros flwyddyn, fodd bynnag, roedd nifer yr oriau gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf wedi 
gostwng 6% yng Nghymru, sy’n debyg i’r gostyngiad cyfartalog yn y DU o 6%. 

Ffigur 2.14 Oriau allbwn gwreiddiol gwledydd/rhanbarthau i’w darlledu am y tro 
cyntaf, yn ôl genre a darlledwr: 2012 
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Ffynhonnell: Darlledwyr. 
Nodyn: Data ar oriau o raglenni gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf yn unig. Nid yw’r oriau’n 
cynnwys rhaglenni iaith Gymraeg a Gaeleg ond maent yn cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni 
Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw hyn yn cyfrif am gyfanswm yr oriau ar gyfer BBC ALBA nac oriau’r 
BBC ar allbwn S4C. 

Mae cyfanswm cost yr awr ar gyfer rhaglenni'r gwledydd wedi gostwng 4% er 2007 ar 
gyfer Cymru - yr isaf ar draws y gwledydd 

Wrth ddadansoddi cost gwneud rhaglenni i’r gwledydd, mae cyfrifiadau cost-yr-awr yn 
dangos bod Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cynhyrchu rhaglenni’n fwy cost-
effeithiol yn 2012 nag yn 2007.  

Dros y pum mlynedd, roedd cost yr awr wedi gostwng 4% yng Nghymru, o’i gymharu â 
gostyngiad cyfartalog y DU o 24%.  
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Ffigur 2.15 Cost yr awr cyfanswm allbwn y gwledydd a’r rhanbarthau, yn ôl gwlad: 
2007–2012 
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Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi yn ôl prisiau 2012.  
Nodyn: Nid yw’r gwariant yn cynnwys rhaglenni Cymraeg na Gaeleg ond mae’n cynnwys rhywfaint o 
wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw hyn yn cynnwys oriau na gwariant ar BBC ALBA 
nac oriau a gwariant y BBC ar allbwn S4C. 

2.6 Lefelau cydymffurfio â chwotâu teledu’r Darlledwyr 
Gwasanaeth Cyhoeddus 

Parhaodd y gyfran o wariant yng Nghymru i dyfu, yn codi i 3.5% yn 2012 

Mae 0 yn dangos dosbarthiad y gwariant ar raglenni rhwydwaith gwreiddiol cymwys i’w 
darlledu am y tro cyntaf gan y pum prif sianel DGC. Yn 2012, roedd 55.4% o’r gwariant 
cymwys ar gynyrchiadau a wnaed o fewn yr M25 – a oedd wedi disgyn o 57% yn 2011. 
Roedd 20.3% arall o wariant ar raglenni i’w darlledu am y tro cyntaf wedi mynd i 
gynhyrchwyr yng Ngogledd Lloegr a 12.1% yn ne Lloegr. 

Parhaodd y gyfran o'r gwariant ar gyfer Cymru i dyfu, gyda'r ffigur yn codi i 3.5% yn 2012 o'i 
gymharu â 2.8% yn 2011. Yn Yr Alban, roedd cynyrchiadau i'w darlledu am y tro cyntaf yn 
gyfrifol am 4.4% o wariant rhaglenni rhwydwaith, ychydig yn is nag yn 2011 ac, fel yn ne 
Lloegr, yn gwyrdroi'r tueddiad twf a welwyd rhwng 2008 a 2011. Yng Nghanoldir Lloegr a 
dwyrain Lloegr, cododd y gwariant ar raglenni i'w darlledu am y tro cyntaf ychydig i 2.6%. 
Ond yng Ngogledd Iwerddon gostyngodd y gyfran o gyfanswm y gwariant i 0.8%, o 1% yn y 
flwyddyn flaenorol.  

Yn 2012, cododd y gwariant ar gynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol yn gryf iawn yng 
ngogledd Lloegr, lle cynyddodd 3.6 pwynt canran, yn bennaf oherwydd i’r BBC symud llawer 
o’i waith cynhyrchu i Salford yn ystod y flwyddyn. Daeth y cynnydd ar draul de Lloegr, lle 
rhoddwyd stop ar dueddiad cadarnhaol y blynyddoedd blaenorol wrth i gyfran yr ardal o’r 
gwariant cyffredinol ar raglenni rhwydwaith cymwys a gomisiynwyd i’w darlledu am y tro 
cyntaf ostwng 2.6 pwynt canran o’i gymharu â 2011. 
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Ffigur 2.16 Gwariant ar gynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol: 2007-2012 

Canran cynhyrchu yn ôl gwerth

 
Ffynhonnell: Ofcom / darlledwyr.  
Nodyn: Mae categori newydd ‘Arall’ wedi cael ei greu ar gyfer cynyrchiadau rhanbarthol gan 
gynhyrchwyr yn Llundain nad ydynt yn cyrraedd 70% o wariant a 50% o dalent mewn unrhyw un facro 
ranbarth benodol. Edrychwch ar http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-
guidance/reg_prod/ ar wefan Ofcom i gael rhagor o fanylion. 

Cynyddodd swmp (volume) y cynyrchiadau yng Nghymru i 1.7% yn 2012 

O ran swmp, cafodd 54.7% o raglenni rhwydwaith i’w darlledu am y tro cyntaf yn 2012 eu 
cynhyrchu o fewn yr M25, i lawr o 58.5% yn 2011. Cafodd 18.3% arall eu cynhyrchu yng 
ngogledd Lloegr, 10.1% yn ne Lloegr a 7.2% yn Yr Alban. Yn unol â’r tueddiadau gwariant a 
drafodwyd yn yr adran flaenorol, roedd Gogledd Lloegr yn stori llwyddiant mawr yn 2012, 
wrth i'r ardal weld 4.9 pwynt canran o gynnydd yn ei chyfran o oriau rhaglenni rhwydwaith i'w 
darlledu am y tro cyntaf.  

Darparodd cynhyrchwyr yng Nghymru 1.7% o’r holl oriau i'w darlledu am y tro cyntaf yn 2012 
(i fyny o 1.6% yn 2011); y ffigur cymharol ar gyfer Canoldir a Dwyrain Lloegr oedd 6.3%. 
Roedd yr oriau i’w darlledu am y tro cyntaf a gynhyrchwyd yng Ngogledd Iwerddon wedi 
cynyddu ychydig i 0.9% yn 2012 (Ffigur 2.17). 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/reg_prod/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/reg_prod/
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Ffigur 2.17 Swmp (volume) y cynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol: 2007-2012 

 
Ffynhonnell: Ofcom / darlledwyr.  
Nodyn: Mae categori newydd ‘Arall’ wedi cael ei greu ar gyfer cynyrchiadau rhanbarthol gan 
gynhyrchwyr yn Llundain nad ydynt yn cyrraedd 70% o wariant a 50% o dalent mewn unrhyw un facro 
ranbarth benodol. Edrychwch ar http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-
guidance/reg_prod/ ar wefan Ofcom i gael rhagor o fanylion. 

2.7 Rhaglenni Cymraeg 

Oriau a gwariant ar allbwn Cymraeg 

Mae gan y BBC ddyletswydd statudol i ddarparu allbwn i S4C, sy’n cael ei ariannu o refeniw 
trwydded y BBC. Y ddyletswydd yn 2012 oedd darparu deg awr o allbwn bob wythnos i S4C 
(520 awr y flwyddyn) ac roedd y BBC wedi rhagori ar y ffigur hwnnw yn 2012 drwy ddarparu 
47 awr yn ychwanegol gan roi cyfanswm o 567 awr.  

Yn 2011, adnewyddodd Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C eu cytundeb presennol, i 
gynnal y bartneriaeth rhwng y ddau ddarlledwr tan 2013. Mae’r darpariaethau newydd yn 
cynnwys sicrhau bod holl raglenni S4C a gynhyrchir gan y BBC ar gael ar BBC iPlayer yn 
syth ac ymrwymiad i ddarparu’r opera sebon boblogaidd Pobol y Cwm mewn manylder 
uwch. Cadarnhaodd y cytundeb hefyd ostyngiad yn yr arian ar gyfer y 520 awr o raglenni, i 
£19.4m yn 2011/12 o £23.5m yn 2010/11. 

 Yn 201227, gwariodd S4C £68m ar raglenni a gomisiynwyd i'w darlledu am y tro cyntaf, 
gostyngiad 11% mewn termau real ar 2011. Dyma'r ail flwyddyn yn olynol lle cafwyd 
gostyngiad yn y gwariant.    

                                                 
27 Nid yw'r £68m yn cynnwys cyfraniad statudol 2012 y BBC. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/reg_prod/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/reg_prod/
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Ffigur 2.18 Gwariant gan S4C ar raglenni Cymraeg i’w darlledu am y tro cyntaf 

 
Ffynhonnell: S4C. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi yn ôl prisiau 2012. Nodyn: Mae oriau 
statudol y BBC ar gyfer S4C am bob blwyddyvn galendr. Mae cyfraniad ariannol y BBC at oriau 
statudol S4C yn cael ei gofnodi yn ôl blwyddyn ariannol yng nghyfrifon y BBC ond yn cael ei gofnodi 
yn ôl blwyddyn galendr yn Adroddiad Blynyddol S4C. 

Cafwyd cynnydd o 410 awr yng nghyfanswm nifer yr oriau a ddarlledwyd gan S4C yn 2012, i 
6,629 awr. Achoswyd hyn gan gynnydd mewn ailddarllediadau a rhaglenni wedi'u comisiynu 
oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol i'w darlledu am y tro cyntaf. Ailddarllediadau o hyd oedd y 
Cafwyd cynnydd o 410 awr yng nghyfanswm nifer yr oriau a ddarlledwyd gan S4C yn 2012, i 
6,629 awr. Achoswyd hyn gan gynnydd mewn ailddarllediadau a rhaglenni wedi'u comisiynu 
oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol i'w darlledu am y tro cyntaf. Ailddarllediadau o hyd oedd y 
rhan fwyaf o allbwn y sianel, sef 56% o'r holl raglenni yn ystod y flwyddyn. Roedd yr oriau a 
ailddarlledwyd i fyny 14%; o 3,254 awr yn 2011 i 3,717 awr yn 2012. Cynyddodd rhaglenni 
comisiwn i'w darlledu am y tro cyntaf oddi wrth gwmnïau annibynnol 9% o un flwyddyn i'r 
llall, gan ddod â'r cyfanswm i 1,990 awr yn y categori hwn.  

Mewn cyferbyniad, gwelwyd y gostyngiad mwyaf sylweddol mewn rhaglenni a brynir i’w 
darlledu am y tro cyntaf wrth i nifer yr oriau yn y categori hwn ddisgyn 29% i 342 awr yn 
2012, a oedd yn is na lefel 2010 o 351 awr. Roedd y gostyngiad canrannol yn oriau 
rhaglenni statudol y BBC mewn ffigurau dwbl hefyd (-11%), tra oedd rhaglenni comisiwn i’w 
darlledu am y tro cyntaf oddi wrth y BBC yn wastad o un flwyddyn i’r llall.   

O ran oriau rhaglenni comisiwn i’w darlledu am y tro cyntaf, gwelwyd cynnydd sylweddol yng 
nghyswllt rhaglenni plant (45%) a drama (39%), a chynnydd 12% yn y rhaglenni wedi’u 
neilltuo i adloniant a cherddoriaeth ysgafn.  Y tri genre hyn oedd yn gyfrifol am y 9% o dwf yn 
yr oriau comisiwn darllediad cyntaf cyffredinol, gan ddod â'r cyfanswm i 2,003 awr yn 2012. 
Gwelwyd gostyngiadau o un flwyddyn i’r llall yn yr holl gategorïau eraill – ffeithiol cyffredinol, 
materion cyfoes, chwaraeon a chrefydd.  
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Ffigur 2.19 Math o allbwn 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 

Ar 24 Mehefin 2012, prynodd Global Radio y cyfalaf cyfranddaliadau yn weddill yn GMG 
Radio (a'i ailenwi Real and Smooth Ltd). Ar 2 Awst 2012, cyhoeddodd Jeremy Hunt, yr 
Ysgrifennydd  Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon bryd hynny, rybudd 
ymyrryd yng nghyswllt y pryniant arfaethedig. Roedd y rhybudd yn nodi “the need, in relation 
to every different audience in the United Kingdom or in a particular area or locality of the 
United Kingdom, for there to be a sufficient plurality of persons with control of the media 
enterprises serving that audience”. Gofynnodd i Ofcom gynnal ymchwiliad ac i ddarparu 
adroddiad ynghyd â chyngor ac argymhellion iddo erbyn 28 Medi 2012. Yng Ngogledd 
Cymru ac yn ardal Caerdydd, canfuom mai cymharol ychydig o ddarparwyr cyfryngau 
newyddion a oedd ar gael i ddefnyddwyr cyn yr uno. Felly, buom yn edrych yn fanwl iawn ar 
y maes hwn.  

Er bod yr uno wedi arwain at ostyngiad yn nifer y perchnogion cyfryngau, canfuom y bydd 
amrywiaeth o lwyfannau eraill ar gael o hyd, gan gynnwys y teledu, papurau newydd ac ar-
lein. Yng nghyswllt materion cyfoes a newyddion lleol/rhanbarthol/y gwledydd, ni chanfuom 
unrhyw bryderon sylweddol yng nghyswllt lluosogrwydd yn deillio o'r trafodiad. Ein cyngor i'r 
Ysgrifennydd Gwladol oedd nad oeddem o’r farn bod, neu y gall, y pryniant gan Global 
Radio o GMG Radio weithredu, neu y gellid disgwyl iddo weithredu, yn groes i fudd y 
cyhoedd.28 

Fel yn achos newidiadau o’r fath mewn rheolaeth, mae Adran 355 o'r Ddeddf 
Cyfathrebiadau yn ei gwneud yn ofynnol i Ofcom gynnal adolygiad o Gymeriad Gwasanaeth 
pob gorsaf radio analog. Yn achos Cymru, mae dyletswyddau ychwanegol yng nghyswllt 
rhaglenni, sy'n adlewyrchu'r cynnwys yr oedd y perchennog blaenorol wedi bod yn ei 
ddarparu, wedi cael eu hymgorffori yn y Fformat ar gyfer Real Radio Wales, gan ychwanegu 
newyddion a chwaraeon i gymeriad y gwasanaeth  fel "elfennau pwysig". 

Ym mis Hydref 2012, cyfeiriodd y Swyddfa Masnachu Teg yr uno at y Comisiwn 
Cystadleuaeth a chyhoeddwyd canlyniad ei ymchwiliad ym mis Mai 2013. Penderfynodd y 
Comisiwn Cystadleuaeth y byddai’n rhaid i Global Radio werthu gorsafoedd radio mewn 
saith ardal yn y DU, gan gynnwys Caerdydd a Gogledd Cymru  ar ôl iddo gwblhau prynu 
Real and Smooth Limited29.  

Mewn datblygiadau eraill yn y sector radio, gofynnodd Swansea Bay Radio Ltd. am gael 
newid cymeriad gwasanaeth Nation Hits (Nation 80s a Bay Radio yn flaenorol), i gyfyngu ar 
y gofyniad i ddarparu rhai gofynion sgwrsio. Gofynnodd Ofcom am farn ar y newidiadau a 
phenderfynodd wedyn wrthod y Cais i Newid Fformat ar y sail y byddai newid y Fformat 
presennol yn lleihau'r ystod o raglenni a fyddai ar gael i wrandawyr yn ardal Abertawe. 

                                                 
28 Adroddiad Ofcom ar y prawf budd y cyhoedd a gynhaliwyd ar bryniant Global Radio o orsafoedd 
radio GMG, 11 Hydref 2012  http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/gmg-radio-
holdings/annexes/final.pdf 
29 Adroddiad y Comisiwn Cystadleuaeth 21 Mai 2013 http://www.competition-
commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/2012/global-radio-
gmg/130521_global_radio_gmg_final_report.pdf   

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/gmg-radio-holdings/annexes/final.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/gmg-radio-holdings/annexes/final.pdf
http://www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/2012/global-radio-gmg/130521_global_radio_gmg_final_report.pdf
http://www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/2012/global-radio-gmg/130521_global_radio_gmg_final_report.pdf
http://www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/2012/global-radio-gmg/130521_global_radio_gmg_final_report.pdf
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3.2 Argaeledd gwasanaethau radio 

Mae gwrandawyr yng Nghymru yn gallu cael gafael ar hyd at 75 o wasanaethau radio 

Ym mis Ebrill 2013, dechreuodd aml-blecs DAB newydd sy’n gwasanaethu gogledd 
ddwyrain Cymru a gorllewin Swydd Caer ddarlledu. Oherwydd hyn, mae nifer y 
gwasanaethau DAB yn fwy na nifer y gwasanaethau analog presennol ar gyfer 
gwasanaethau’r BBC, gwasanaethau masnachol lleol a gwasanaethau masnachol ledled y 
DU. Yr hyn sydd ar gael ar yr aml-blecs yw BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, Dee on 
DAB, Real Radio Wales, Nation Radio a 107.6 Juice FM.  

Fodd bynnag, ni chafodd y drwydded aml-blecs radio lleol ar gyfer De Cymru / Aber Afon 
Hafren ei hadnewyddu, a daeth i ben ar 19 Gorffennaf 2013. Bydd yr amleddau sy’n 
darlledu’r gwasanaeth aml-blecs radio lleol hwn yn cael eu defnyddio i wella’r gwasanaethau 
aml-blecs radio DAB lleol eraill sydd ar gael, gan helpu i ddarparu gwasanaeth DAB mwy 
cyson ledled y DU.  

Ffigur 3.1 Argaeledd gorsafoedd radio: Cymru 

Ffynhonnell: Ofcom, Ebrill 2013  Nodyn: Mae’r siart hwn yn dangos uchafswm nifer y gwasanaethau 
radio sydd ar gael yng Nghymru; mae amrywiadau lleol a chyfyngiadau derbyniad yn golygu na fydd 
gwrandawyr o reidrwydd yn gallu cael gafael ar y rhain i gyd.  

3.3 Darlledu radio cymunedol 

Dyfarnwyd pedair trwydded 

Dyfarnwyd pedair trwydded radio cymunedol ym mis Ebrill 2012, ac mae'r gorsafoedd yn 
paratoi i ddechrau darlledu, Mae'r gwasanaethau hyn ar gyfer Ynys Môn, Harlech, 
Bodelwyddan (Sir Ddinbych), a Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a gogledd Sir Benfro. 

Yn 2013, roedd wyth gorsaf radio cymunedol ar yr awyr yng Nghymru – yr un fath ag yn 
ddwy flynedd flaenorol.  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ddiweddar wedi cyhoeddi estyniad blwyddyn i’w chronfa 
radio cymunedol, ar ôl adolygiad. Roedd y 12 gorsaf radio cymunedol trwyddedig yng 
Nghymru yn gymwys i wneud cais am ran o’r gronfa £100,000.  
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Dyma’r naw gorsaf radio a gafodd grantiau: 

• Bro Radio - £12,260 
• BRFM - £10,072 
• Calon FM - £12,260 
• GTFM - £12,260 
• Point FM - £12,260 
• Radio Beca - £10,000 
• Radio Cardiff - £9,298 
• Radio Tircoed - £9,330 
• Tudno FM - £12,260 

3.3 Patrymau gwrando ar gynnwys sain 

Mae mwy o bobl yng Nghymru yn gwrando ar y radio nag mewn unrhyw wlad arall yn 
y DU  

Roedd gwasanaethau radio wedi cyrraedd 93.1% o’r boblogaeth oedolion yng Nghymru, yr 
uchaf o holl wledydd y DU a 3.5 pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU o 89.5%. 
Roedd gwrandawyr yng Nghymru yn gwrando am fwy o amser hefyd. Treuliodd gwrandawyr 
radio (oedolion) yng Nghymru 23.1 awr ar gyfartaledd yr wythnos yn gwrando ar y radio yn 
2012, yr uchaf o holl wledydd y DU. (Ffigur 3.2). 

Ffigur 3.2 Oriau gwrando a chyrhaeddiad wythnosol cyfartalog: 2012 

89.5%87.1%93.1%86.7%89.6%Cyrhaeddiad

22.2 awr21.4 awr23.1 awr21.6 awr22.2 awr
Oriau gwrando 
wythnosol 

CYFANSWM 
Y DU

Gogledd 
Iwerddon

CymruYr AlbanLloegr

 

Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (dros 15 oed), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2012. Caiff 
cyrhaeddiad ei ddiffinio fel canran poblogaeth oedolion yr ardal sy’n gwrando ar orsaf am o leiaf bum 
munud mewn wythnos arferol. 

Mae gorsafoedd radio’r BBC yn dal yn fwy poblogaidd yng Nghymru nag yn y 
gwledydd eraill 

Yn 2012, gorsafoedd y BBC oedd yn gyfrifol am 61% o gyfanswm yr oriau gwrando yng 
Nghymru, cyfran uwch ar gyfer y sector hwn nag mewn unrhyw un o wledydd eraill y DU. 
Roedd dros hanner (51%) yr holl oriau gwrando yn cael ei wneud ar orsafoedd rhwydwaith y 
BBC, sydd eto yn uwch nag mewn unrhyw wlad arall ac yn uwch na chyfartaledd y DU o 
46%. Mae gorsafoedd rhwydwaith y BBC wedi gweld cynnydd yn y nifer sy'n gwrando arnynt 
ar draul BBC Radio Cymru a Radio Wales; wrth i gyfran gwrando gorsafoedd rhwydwaith y 
BBC gynyddu ddau bwynt canran o un flwyddyn i'r llall, gostyngodd cyfran gwasanaethau 
cenedlaethol y BBC o'r un faint. Roedd y gyfran sy’n gwrando ar orsafoedd masnachol lleol 
yng Nghymru yr isaf o’r holl wledydd, sef 25% o’r holl wrando ar y radio. (Ffigur 3.3) 
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Ffigur 3.3 Cyfran o’r oriau gwrando, yn ôl gwlad: 2012 

Cyfran yr oriau gwrando

 
Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (dros 15 oed), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2012  

Er bod y gostyngiad yn ‘heb ei nodi' (h.y. ymatebwyr ddim yn nodi ‘digidol’ nac 'analog' dros 
y cyfnod chwe blynedd hwn) yn adlewyrchu newid yn null RAJAR yn hytrach na newid yn y 
patrwm gwrando, mae tueddiad gwaelodol yn dal yn amlwg: mae'r nifer sy'n gwrando ar 
radio digidol yng Nghymru wedi tyfu dros 20% yn y tair blynedd diwethaf. Mae dros ddwy ran 
o dair o gyfran y gwrando yn dal ar analog.  

Ffigur 3.4 Y gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol ac analog yng Nghymru: 
2007-2012 

 

 

Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (dros 15 oed), blynyddoedd calendr 2007 - 2012 

Roedd un rhan o bump (21%) o oedolion wedi gwrando ar BBC Radio Wales/Radio Cymru 
mewn wythnos arferol yn 2012, gostyngiad 1.8 pwynt canran ers y flwyddyn flaenorol. 
Roedd cyfran yr oedolion yn gwrando ar BBC Radio Cymru yn debyg i’r lefel yn 2011, a 
chyrhaeddodd 5% o’r boblogaeth mewn wythnos arferol yn 2012. Roedd y gwrando ar 
orsafoedd BBC yn y gwledydd ychydig yn llai poblogaidd yng Nghymru nag mewn mannau 
eraill, gyda BBC Radio Scotland yn cyrraedd 22% o oedolion bob wythnos a BBC Radio 
Ulster yn cyrraedd 35%. 
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Ffigur 3.5 Cyrhaeddiad wythnosol gwasanaethau cenedlaethol / lleol y BBC 
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Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (dros 15 oed), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2012  

3.4 Y nifer sy’n gwrando ac yn berchen ar setiau radio digidol 

Mae’r nifer sy’n berchen ar radios DAB gryn dipyn yn is na chyfartaledd y DU 

Ychydig dros un o bob pedwar (27%) o’r rheini sy’n gwrando ar y radio yng Nghymru sy’n 
berchen ar radio DAB (gostyngiad 2% er 2012), o’i gymharu â chyfartaledd y DU o 41%. 
Mewn lleoliadau gwledig y cafwyd y gostyngiad mwyaf, gydag ychydig dros dri o bob deg 
(31%) o wrandawyr radio yn berchen ar radio DAB, o’i gymharu â 37% yn 2012. Mae hyn 
wedi cau’r bwlch rhwng lefelau perchnogaeth gwrandawyr radio gwledig (31%) a threfol 
(26%). 
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Ffigur 3.6 Bod yn berchen ar setiau radio DAB 

Canran yr ymatebwyr
Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos y newid 
canrannol ar gyfer setiau DAB mewn cartrefi o 

Ch1 2012
-6-1+3 +/-0+3 +2-2

 

C4. Rydych newydd ddweud bod gennych chi (NIFER) set radio yn eich cartref y mae rhywun yn y 
cartref yn gwrando arnynt bob wythnos gan amlaf. Faint o’r setiau radio hyn sy’n setiau radio digidol?  
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Oedolion dros 16 oed sy’n gwrando ar y radio (n = 2910 y DU, 383 Cymru, 1747 Lloegr, 375 Yr 
Alban, 405 Gogledd Iwerddon, 195 Cymru drefol, 188 Cymru wledig, 638 Cymru 2008, 848 Cymru 
2009, 854 Cymru 2010, 397 Cymru 2011, 405 Cymru 2012, 383 Cymru 2013)  
Nodyn: Ymatebion Ddim yn gwybod yw’r canrannau eraill.  
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.  

Roedd y twf o un flwyddyn i’r llall yn y nifer yn gwrando ar radio digidol isaf yng 
Nghymru  

Cynyddodd y gyfran sy’n gwrando drwy lwyfan digidol yng Nghymru 1.9 pwynt canran yn 
2012; cynnydd llai nag unrhyw wlad arall yn y DU.  

Ochr yn ochr â’r nifer llai ar gyfartaledd sydd â setiau DAB yng Nghymru, roedd y nifer sy'n 
gwrando ar radio digidol yn is na'r cyfartaledd ar 27%, sy'n eithaf tebyg i'r ffigur yn Yr Alban 
ac yn uwch nag yng Ngogledd Iwerddon. Er bod y ffigurau gwrando ar radio digidol a 
ddangosir yn Ffigur 3.7 yn cynnwys gwrando drwy deledu digidol ac ar-lein, gwneir y rhan 
fwyaf o'r gwrando digidol drwy set DAB, ac felly nid yw'n syndod fod y nifer llai sydd â setiau 
DAB yn cael ei adlewyrchu yn y gyfran is sy'n gwrando ar set ddigidol. 
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Ffigur 3.7 Y gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol ac analog: 2012 

Newid o un flwyddyn i’r llall ar gyfer gwrando digidol (pwyntiaucanran)

 

Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (dros 15 oed), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2012  

3.5 Y diwydiant radio 

Roedd y refeniw radio masnachol y pen ar ei isaf yng Nghymru 
Roedd y refeniw a gynhyrchwyd gan orsafoedd radio masnachol lleol yng Nghymru yn 
£17.7m yn 2012. Gan addasu i ystyried maint poblogaeth, gan Gymru y mae'r refeniw y pen 
isaf o holl wledydd y DU, er gwaethaf £0.10 o gynnydd er 2011. (Ffigur 3.8) 

Roedd gwariant BBC Radio ar BBC Wales a BBC Cymru yn £36.4m yn 2012-13, 8% o 
gynnydd o un flwyddyn i'r llall. Roedd y gwariant y pen o £11.88 yr ail uchaf ymysg yr holl 
wledydd ac yn £0.71 o gynnydd ar y flwyddyn flaenorol. Mae hyn o ganlyniad i boblogaeth lai 
Cymru a gwariant ychwanegol rhedeg dau wasanaeth.  

Ffigur 3.8 Gwariant a refeniw radio lleol/y gwledydd y pen o’r boblogaeth: 2012-13 
Refeniw / gwariant radio y pen (£ y pen)

£0.16 £0.16 £0.14 £0.10 £0.38£0.12 £0.04 £0.04 £0.71 -£0.10
Newid 
blynyddol:

 
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  Y rhyngrwyd a chynnwys ar y we 
4  

4.1 Y nifer sy'n defnyddio'r rhyngrwyd 

Mae un o bob deg defnyddiwr yng Nghymru yn mynd ar y rhyngrwyd drwy ffôn 
symudol yn unig 

Roedd gan dri chwarter cartrefi Cymru (75%) fynediad i’r rhyngrwyd yn Ch1 2013 (drwy fand 
eang, ffôn symudol neu fand cul), gyda dau bwynt canran o gynnydd o un flwyddyn i'r llall. 

Cynyddodd mynediad i’r rhyngrwyd drwy ddyfais symudol wyth pwynt canran i 47%, gyda'r 
nifer sy’n mynd ar y rhyngrwyd dim ond drwy ffôn symudol neu ffôn deallus yn codi o 4% yn 
2012 i 9% yn 2013 - yr uchaf ar draws y gwledydd datganoledig. Ar ôl hynny, mae cyfanswm 
nifer defnyddwyr data symudol wedi parhau i godi (i 48%), er gwaethaf gostyngiad naw 
pwynt canran yn nifer y defnyddwyr sy’n defnyddio cysylltiad band eang symudol (7%). 

Ffigur 4.1 Y nifer sy'n defnyddio'r rhyngrwyd, Cymru: 2008-2013 
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Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 811 Cymru 2008, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 2010, 493 Cymru 
2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013) 

4.2 Dyfeisiau sy’n gallu defnyddio’r rhyngrwyd 

Mae gan un o bob pump cartref yng Nghymru gyfrifiadur llechen 

Mae gan ychydig dros un o bob pump (21%) cartref yng Nghymru gyfrifiadur llechen erbyn 
hyn, ychydig yn llai na chyfartaledd y DU o 24%. Mae’r twf yn nifer y rhai sy'n berchen ar 
lechen yng Nghymru wedi bod yn debyg i gyfartaledd y DU, gan godi 13 pwynt canran yn y 
flwyddyn hyd at Ch1 2013. 

Mae'r nifer sydd wedi dechrau defnyddio cyfrifiaduron llechen wedi bod yn arbennig mewn 
ardaloedd gwledig, lle dywed ychydig dros un o bob pedwar (27%) eu bod yn berchen ar 
lechen, 23 pwynt canran o gynnydd er Ch1 2012. Mae’r nifer mewn ardaloedd trefol wedi 
cynyddu hefyd, ond o ddeg pwynt canran yn unig, i un o bob pump (19%) cartref. 
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Ffigur 4.2  Y nifer â chyfrifiaduron llechen 
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Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3750 y DU, 492 Cymru, 2250 Lloegr, 501 Yr Alban, 507 Gogledd 
Iwerddon, 247 Cymru drefol, 245 Cymru wledig, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013) 
CE1. Oes gan eich cartref gyfrifiadur personol, gliniadur, cyfrifiadur gwe neu gyfrifiadur llechen? 

Mae  un o bob saith defnyddiwr yng Nghymru yn defnyddio e-ddarllenydd yn bersonol 

Cynyddodd y defnydd personol o e-ddarllenydd ddau bwynt canran i un o bob saith (15%) o 
ddefnyddwyr yng Nghymru. Roedd y nifer yn Ch1 2013 yn debyg i gyfartaledd y DU (16%); 
tra oedd y twf ar draws gweddill y DU yn fwy nag yng Nghymru.  Yng Nghymru yr oedd y 
gyfran fwyaf o blith gwledydd y DU yn Ch1 2012.  

Roedd defnyddwyr yn ardaloedd gwledig Cymru (18%) yn fwy tebygol o ddefnyddio e-
ddarllenydd na'r rheini mewn ardaloedd trefol (14%). Fel gyda gweddill y DU, roedd y 
rhaniad rhwng e-ddarllenwyr 3G a heb fod yn 3G wedi aros yn eithaf tebyg. 
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Ffigur 4.3 Defnydd personol o e-ddarllenwyr, 2013 
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Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3750 y DU, 492 Cymru, 2250 Lloegr, 501 yr Alban, 507 Gogledd 
Iwerddon, 247 Cymru drefol, 245 Cymru wledig)  
CB1. Pa rai o’r canlynol sydd gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, yn eich cartref ar hyn o 
bryd? / CB2. Ac ydych chi’n bersonol yn defnyddio.../ CB6. Oes gan e-ddarllenydd eich cartref 
fynediad 3G yn rhan ohono i rwydwaith symudol? 

Mae traean o bobl ifanc 16 - 34 oed yn honni mai eu ffôn deallus yw eu dyfais 
bwysicaf i fynd ar y rhyngrwyd 

Mae'r defnydd o'r rhyngrwyd symudol yn parhau i dyfu yng Nghymru; aeth 47% ar y 
rhyngrwyd drwy eu ffôn symudol o’i gymharu â 49% yn y DU. Hefyd, mae un o bob deg 
defnyddiwr yng Nghymru yn mynd ar y rhyngrwyd drwy eu ffôn symudol yn unig. Fodd 
bynnag, pan ofynnwyd iddynt am eu dyfais bwysicaf ar gyfer mynd ar y rhyngrwyd, dewisodd 
mwyafrif defnyddwyr Cymru eu gliniadur (52%). Serch hynny, dewisodd un rhan o bump 
(19%) eu ffôn deallus, cyfran uwch na chyfartaledd y DU (15%). 

Roedd y rheini yn y grŵp oedran 16-34 oed gryn dipyn yn llai tebygol (40%) na'r rheini yn y 
grŵp oedran 35-54 (63%) i ddewis eu gliniadur fel eu dyfais rhyngrwyd pwysicaf, ac yn 
llawer mwy tebygol na grwpiau oedran eraill (ar 35%) i ddewis eu ffôn deallus. Mae hyn yn 
adlewyrchu'r ffaith bod un o bob pump (20%) yn y grŵp oedran 16-34 oed yng Nghymru dim 
ond yn defnyddio'u ffôn deallus i fynd ar y rhyngrwyd, o'i gymharu â chyfartaleddau'r DU o  
4% ar gyfer pob oed a 9% ar gyfer y grŵp oedran 16-34 oed. 

Mae hoff ddewis pobl o ran dyfeisiau’n adlewyrchu'n rhannol y nifer sydd â dyfeisiau; rydym 
yn ystyried pwysigrwydd dyfeisiau yn ôl perchnogaeth ym Mhennod 4 Adroddiad ar 
Farchnad Gyfathrebu'r DU. 
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Ffigur 4.4 Y ddyfais bwysicaf ar gyfer mynd ar y rhyngrwyd yng Nghymru 
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Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Defnyddwyr y rhyngrwyd dros 16 oed (n = 2918 y DU, 361 Cymru, 172 Cymru drefol, 189 Cymru 
wledig, 130 16-34, 126 35-54, 105 55+, 191 ABC1, 170 C2DE, 109 dan £17.5K, 129 £17.5K+). 
Cwestiwn: 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: “Cyfrifiadur gwe”, “Consol gemau” “Dyfais arall”, 
“Dim” a “ddim yn gwybod”. 

4.3 Defnyddio’r rhyngrwyd 

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

Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd ar gyfer Adroddiad Ofcom, Adult Media Literacy Report, mae 
defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn honni eu bod yn treulio 13.6 awr ar y rhyngrwyd 
bob wythnos. Mae hyn gryn dipyn yn is na chyfartaledd y DU o 16.8 awr. Gan ddilyn patrwm 
tebyg i weddill y DU, mae defnyddwyr y rhyngrwyd yn dweud eu bod yn treulio'r rhan fwyaf 
o'u hamser ar-lein gartref, wedyn yn y gweithle neu leoliad addysg, a'r amser lleiaf ar-lein 
mewn unrhyw leoliad arall. 
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Ffigur 4.5 Amser yr honnir ei dreulio ar y rhyngrwyd mewn wythnos arferol  
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Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, gwaith maes a gynhaliwyd gan Saville Rossiter-Base rhwng mis Medi a 
mis Tachwedd 2012  
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 sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yn y cartref neu'n rhywle arall (1381 y DU, 857 
Lloegr, 183 Yr Alban, 177 Cymru, 164 Gogledd Iwerddon). Mae profi arwyddocâd yn dangos unrhyw 
wahaniaeth rhwng unrhyw wlad a’r DU. 

Mae dau o bob pump o ddefnyddwyr band eang yng Nghymru wedi siopa ar-lein yn 
ystod yr wythnos ddiwethaf 

Mae bron i naw o bob deg o ddefnyddwyr y rhyngrwyd (86%) yng Nghymru yn defnyddio'r 
rhyngwyd i syrffio a phori, ac yng nghyswllt y gweithgareddau mwy penodol y gofynnwyd 
amdanynt, anfon a derbyn negeseuon e-bost (78%) yw’r mwyaf poblogaidd, gyda 67% o 
ddefnyddwyr y rhyngrwyd wedi gwneud hyn yn ystod yr wythnos flaenorol.  

Prynu nwyddau a gwasanaethau ar-lein yw’r ail ddefnydd penodol mwyaf poblogaidd (62%), 
gyda dau o bob pump o ddefnyddwyr band eang wedi gwneud hyn yn yr wythnos flaenorol 
(37%).  Mae ymweld â safleoedd rhwydweithio cymdeithasol (51%) a bancio ar y rhyngrwyd 
(42%) yn weithgareddau wythnosol poblogaidd eraill ymysg defnyddwyr y rhyngrwyd yng 
Nghymru. 
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Ffigur 4.6 Y defnydd o raglenni ar-lein ymhlith defnyddwyr band eang yng Nghymru 
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Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Oedolion 16+ sy’n defnyddio'r rhyngrwyd gartref neu rywle arall (n= 361 Cymru 2013) 
CE5. Pa rai, os o gwbl, o’r rhain ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd ar eu cyfer? Nodyn: ni ellir 
cymharu'r ffigurau yn y siart isod yn uniongyrchol â ffigurau ar y rhyngrwyd o flynyddoedd blaenorol 
oherwydd newidiadau i eiriad y cwestiwn. 
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5  Telegyfathrebu a rhwydweithiau 
5  

5.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 

Cyflymu Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru a BT yn gweithio gyda’i gilydd i gyflwyno'r rhaglen Cyflymu Cymru, 
y bartneriaeth fwyaf o'i bath yn y DU. Nod Cyflymu Cymru yw ategu’r gwaith o gyflwyno ffibr 
yn fasnachol, gyda'r nod o ddarparu mynediad i fand eang ffibr i 96% o safleoedd ledled 
Cymru erbyn 2016. Bydd rhaglen Cyflymu Cymru yn defnyddio cyfuniad o arian cyhoeddus a 
phreifat i ddarparu band eang i rannau o Gymru nad ydynt yn rhan o gynlluniau masnachol; 
mae'n cynyddu cyfanswm y buddsoddiad mewn band eang ffibr yng Nghymru. 

Bydd cyflwyno band eang ffibr yn dechrau yn ystod 2013/14 mewn dwy ran o dair o 
awdurdodau unedol Cymru: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Sir Ddinbych, Sir 
y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Powys, 
Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Bro Morgannwg. Bydd y gwaith o'i gyflwyno yn dechrau 
ymhob awdurdod unedol erbyn 2014/15. 

Cynllun cymorth Band Eang 

Ym mis Mawrth 2013, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn 
Llywodraeth Cymru, Edwina Hart AS, y byddai’r Cynllun Cymorth Band Eang yn cael ei 
ymestyn am chwe mis arall. Mae’r cynllun yn darparu grant o hyd at £1,000 i'r rheini sy'n 
byw mewn mannau 'di-gyswllt' a 'mannau araf’ ledled Cymru i’w helpu i ddod o hyd i atebion 
amgen ar gyfer cael band eang e.e. lloeren neu ddi-wifr. 

5.2 Argaeledd gwasanaethau band eang sefydlog 

Roedd argaeledd band eang LLU yr ail uchaf ymysg gwledydd y DU ar ddiwedd 2012 

Mae gan bron bob un o adeiladau’r DU gysylltiad â chyfnewidfa leol ADSL BT, er efallai na 
all rhai gael gafael ar wasanaethau band eang ADSL, neu efallai eu bod yn gallu gwneud 
hynny ond yn araf iawn, o ganlyniad i hyd hir neu ansawdd gwael y llinell o’r eiddo i’r 
gyfnewidfa leol. 

Mae gan BT ychydig o dan 5,600 o gyfnewidfeydd lleol. Nid oedd oddeutu 30 ohonynt yn 
gallu darparu band eang ADSL ar ddiwedd 2012. Mae’r rhan fwyaf o gyfnewidfeydd lleol BT 
nad ydynt yn gallu darparu band eang ADSL yn Yr Alban (y gweddill yn Lloegr) ac mae 
canran yr adeiladau sydd wedi’u cysylltu â chyfnewidfa ADSL BT ychydig bach yn is yn Yr 
Alban nag yng ngweddill y DU (Ffigur 5.1).  

Mae cwmnïau LLU (dadfwndelu dolenni lleol) yn gallu darparu gwasanaethau telegyfathrebu 
sefydlog drwy osod eu cyfarpar rhwydwaith eu hunain yng nghyfnewidfa leol y gweithredwr 
presennol. Caiff hwn wedyn ei gysylltu â rhwydwaith ôl-gludo’r darparwr LLU a bydd 
gwasanaethau band eang ADSL yn cael eu darparu i’r cwsmer dros y llinell gopr o’r 
gyfnewidfa, sy’n cael ei lesio oddi wrth y gweithredwr presennol. Yn gyffredinol, mae 
gweithredwyr LLU yn elwa o arbedion maint nad ydynt ar gael wrth brynu gwasanaethau 
cyfanwerthu fesul uned, ac mae’n haws iddynt wahaniaethu'u gwasanaethau oddi wrth y 
rheini sy'n cael eu cynnig gan eu cystadleuwyr. Mae adeiladau mewn ardaloedd cyfnewidfa 
LLU yn elwa, gan fod ganddynt fel arfer fwy o ddewis o wasanaethau band eang ADSL, ac 
yn gallu cael gafael ar wasanaethau rhatach. 
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Yn ôl ein hamcangyfrif, roedd 94% o adeiladau’r DU wedi’u cysylltu â chyfnewidfa leol BT 
wedi'i dadfwndelu ddiwedd 2012, dau bwynt canran yn uwch na'r sefyllfa flwyddyn yn 
flaenorol. Y rheswm pennaf am y cynnydd hwn oedd darparwyr LLU yn darparu 
gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig: er nad oedd y gyfran o adeiladau a oedd wedi'u 
cysylltu â chyfnewidfa LLU leol mewn ardaloedd trefol wedi newid yn ystod y flwyddyn 
(99%), cynyddodd y gyfran mewn ardaloedd gwledig dros wyth pwynt canran, i 72%. Mae'r 
patrwm hwn yn nodweddiadol o’r gwaith o sefydlu rhwydweithiau telegyfathrebu: mae’r 
gwaith yn cychwyn yn yr ardaloedd trefol (lle mae niferoedd mwy o adeiladau ac felly mwy o 
ddarpar gwsmeriaid), ac wedyn yn lledaenu i ardaloedd llai poblog. Yn wir, mor bell yn ôl â 
2006, roedd argaeledd LLU yn yr ardaloedd trefol yn debyg i lefel yr argaeledd ar hyn y bryd 
yn yr ardaloedd gwledig. 

Roedd argaeledd band eang LLU ddiwedd 2012 yng Nghymru yr ail uchaf o blith y 
gwledydd, gyda 93% o adeiladau wedi’u cysylltu â chyfnewidfa leol LLU BT. Roedd y gyfran 
yn amrywio o 85% yng Ngogledd Iwerddon i 95% yn Lloegr ac 87% yn yr Alban. 

Ffigur 5.1 Cyfran y safleoedd sydd â chysylltiad â chyfnewidfeydd ADSL ac LLU 
Rhagfyr 2012 

 

 

Ffynonellau: Ofcom / BT, data Rhagfyr 2012 

Ymysg gwledydd y DU, yng Nghymru yr oedd argaeledd gwasanaethau band eang 
cebl ar ei isaf ddiwedd 2012 

Fel rhan o’i waith yn monitro seilwaith cyfathrebiadau’r DU, mae Ofcom yn casglu data sy'n 
dangos cyfanswm yr adeiladau sydd mewn codau post lle gall un neu fwy o adeiladau 
dderbyn gwasanaethau drwy rwydweithiau band eang ffibr a chebl. Mae’r dull hwn yn debyg 
o oramcangyfrif darpariaeth y rhwydweithiau hyn o ryw ychydig, gan na fydd pob safle mewn 
cod post o anghenraid yn gallu derbyn yr un gwasanaethau. 

 

Ffynonellau: Ofcom / BT, data Rhagfyr 2012 

Ymysg gwledydd y DU, yng Nghymru yr oedd argaeledd gwasanaethau band eang 
cebl ar ei isaf ddiwedd 2012 

Fel rhan o’i waith yn monitro seilwaith cyfathrebu'r DU, mae Ofcom yn casglu data sy'n 
dangos cyfanswm yr adeiladau sydd mewn codau post lle gall un neu fwy o adeiladau 
dderbyn gwasanaethau drwy rwydweithiau band eang ffibr a chebl. Mae’r dull hwn yn debyg 
o oramcangyfrif darpariaeth y rhwydweithiau hyn o ryw ychydig, gan na fydd pob safle mewn 
cod post o anghenraid yn gallu derbyn yr un gwasanaethau. 

Mae data a roddodd Virgin Media i Ofcom yn dangos bod 48% o adeiladau’r DU mewn 
codau post a oedd yn cael eu gwasanaethu gan ei rwydwaith band eang cebl ym mis 
Mehefin 2013 (Ffigur 5.2). Ymysg gwledydd y DU, roedd cyfran yr adeiladau mewn codau 
post a oedd yn cael eu gwasanaethu gan rwydwaith band eang cebl Virgin Media ar ei hisaf 
yng Nghymru, sef 22%, ac ar ei huchaf yn Lloegr, 51%. Mae holl rwydwaith cebl Virgin 
Media yn gallu darparu cyflymder band eang ‘hyd at’ 100Mbit/s, ac mae Virgin Media yn 
uwchraddio i ‘hyd at’ 120Mbit/s; a dylai’r gwaith gael ei gwblhau erbyn diwedd 2013. 
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Ffigur 5.2 Cyfran y safleoedd mewn codau post a wasanaethir gan rwydwaith band 
eang cebl Virgin Media 

Cyfran y safleoedd(y cant)
 

 

Ffynonellau: Ofcom / Virgin Media, data Mehefin 2013 

Yng Nghymru, roedd argaeledd band eang ffibr ar ei isaf ond un o blith gwledydd y 
DU ym mis Mehefin 2013 

Mae data a ddarparwyd i Ofcom gan BT Openreach a Kcom (y cwmni presennol yn ardal 
Kingston-upon-Hull) yn dangos bod dros hanner adeiladau’r DU (56%) mewn codau post a 
oedd yn cael eu gwasanaethu gan eu rhwydweithiau band eang ffibr erbyn mis Mehefin 
2013 (Ffigur 5.3). Yma eto, mae hyn yn debygol o roi goramcan o argaeledd gwasanaethau 
band eang ffibr, gan y bydd gwahanol adeiladau yn yr un cod post yn cael eu gwasanaethu 
o bosibl gan gabinetau stryd gwahanol, ac efallai y bydd un cabinet wedi’i uwchraddio ac un 
arall heb ei uwchraddio.  

Yng Nghymru, roedd 41% o adeiladau mewn codau post a wasanaethir gan rwydwaith ffibr 
BT Openreach erbyn Mehefin 2013, y gyfran isaf ond un yng ngwledydd y DU ar ôl yr Alban 
(25%). Roedd cyfran yr adeiladau a oedd yn cael eu gwasanaethu gan rwydweithiau ffibr BT 
Openreach/ Kcom uchaf (ar 93%) yng Ngogledd Iwerddon, sydd wedi manteisio ar gynllun 
gan yr Adran Masnach, Menter a Buddsoddi (DETI) i wella argaeledd gwasanaethau band 
eang cyflym iawn.  
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Ffigur 5.3 Cyfran y safleoedd mewn codau post a wasanaethir gan rwydweithiau band 
eang ffibr BT Openreach/ Kcom 

 

 

Ffynonellau: Ofcom/BT Openreach/Kcom, data Mehefin 2013 

Cymru welodd y cynnydd mwyaf yng nghyfran yr adeiladau sydd mewn codau post a 
wasanaethir gan rwydweithiau NGA yn y flwyddyn hyd at fis Mehefin 2013 

Trwy drososod data argaeledd band eang cebl Virgin Media yn Ffigur 5.2 gyda data 
argaeledd ffibr BT Openreach/Kcom yn Ffigur 5.3, rydym yn gallu amcangyfrif y gyfran o 
adeiladau sydd mewn codau post a wasanaethir gan rwydweithiau mynediad cenhedlaeth 
nesaf (NGA) sy’n cael eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau band eang cyflym iawn. Fel 
o’r blaen, mae’r dull hwn yn debyg o oramcangyfrif y ddarpariaeth NGA ryw ychydig (er 
gwaetha’r ffaith mai dim ond rhwydweithiau NGA BT Openreach, Kcom a Virgin Media sydd 
wedi’u cynnwys yn y dadansoddiad hwn) gan na fydd pob adeilad mewn cod post o 
anghenraid yn gallu derbyn gwasanaethau NGA. 

Mae’r dadansoddiad hwn yn awgrymu bod ychydig o dan dri chwarter o adeiladau'r DU 
(73%) mewn codau post a oedd yn cael eu gwasanaethu gan rwydweithiau NGA erbyn 
Mehefin 2013, i fyny o 65% ym mis Mehefin 2012 (Ffigur 5.4). Ar draws gwledydd y DU, 
roedd y gyfran hon isaf yng Nghymru, sef 48%, ac ar ei huchaf yng Ngogledd Iwerddon ar 
95%, gydag ychydig dros hanner yr adeiladau yn yr Alban (52%) a thri chwarter yr adeiladau 
yn Lloegr (76%) o fewn ôl-traed y rhwydweithiau NGA.  Yng Nghymru y cafwyd y cynnydd 
mwyaf yng nghyfran yr adeiladau mewn codau post a wasanaethir gan rwydweithiau NGA 
yn y flwyddyn hyd at fis Mehefin 2013, cynnydd 11 pwynt canran o’i gymharu â’r 37% a 
gofnodwyd ym mis Mehefin 2012. 

Ni fydd yr holl gysylltiadau band eang a ddarperir gan rwydweithiau NGA o anghenraid yn 
cyrraedd y cyflymderau ‘cyflym iawn’ (a ddiffinnir yma fel cyflymder at y cwsmer o 30Mbit/s 
neu fwy). Yn benodol, bydd y cyflymder a gyrhaeddir ar linell gan ddefnyddio technoleg ffibr 
i’r cabinet (FTTC) yn dibynnu ar hyd ac ansawdd y cysylltiad copr o’r cabinet ar y stryd i 
eiddo’r defnyddiwr. 
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Ffigur 5.4 Cyfran y safleoedd mewn codau post a wasanaethir gan rwydweithiau NGA 

 

 

Ffynonellau: Ofcom / gweithredwyr, data Mehefin 2013 

5.3 Argaeledd gwasanaethau symudol 

Mae cyfran y safleoedd mewn ardaloedd sydd â darpariaeth symudol yn yr awyr 
agored yn amrywio ar draws gwledydd y DU 

Mae ymchwil Ofcom yn awgrymu bod 92% o oedolion y DU yn berchen ar ffôn symudol yn 
Ch1 2013. Er bod defnydd helaeth yn cael ei wneud o ddyfeisiau symudol, mae rhai 
ardaloedd o'r wlad o hyd lle mae’r diffyg darpariaeth rhwydwaith yn golygu nad oes modd 
gwneud galwadau ffôn symudol, anfon negeseuon testun na mynd ar y rhyngrwyd drwy 
rwydwaith cellog. Yn aml, mae'r ardaloedd hyn, sy'n cael eu galw'n aml yn ‘fannau di-gyswllt 
symudol’, yn ardaloedd dwysedd isel eu poblogaeth a/neu yn dir bryniog, sy’n golygu 
rhwystrau ffisegol ac economaidd a allai atal gweithredwyr rhwydweithiau symudol rhag codi 
mastiau ffonau symudol yn yr ardaloedd hyn. Yn ardaloedd eraill y DU, mae rhai 
gweithredwyr wedi gosod mastiau ac yn darparu gwasanaeth symudol lle nad oes gan 
weithredwyr eraill bresenoldeb, sydd wedi arwain at greu ‘mannau di-gyswllt rhannol’.  

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 Ofcom a’r Adroddiad Seilwaith oddi wrth y pedwar gweithredwr 
rhwydweithiau symudol. Mae pob gweithredwr yn darparu gwybodaeth am ddarpariaeth ar 
gyfer pob picsel 200x200 medr 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 5.5 a Ffigur 5.6 yn rhoi manylion lefelau’r ddarpariaeth symudol ar sail safleoedd 
(h.y. cartrefi a swyddfeydd) ar gyfer gwasanaethau 2G a 3G y naill a’r llall. Yn aml ystyrir bod 
angen 3G o leiaf er mwyn cael profiad boddhaol o’r rhyngrwyd yn symudol, tra ystyrir bod 
2G yn ddigon ar gyfer ffonio ac anfon negeseuon testun. Lansiodd y gweithredwr rhwydwaith 
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symudol Everything Everywhere (EE) wasanaethau symudol 4G yn y DU ym mis Hydref 
2012, ond nid ydym yn cynnwys manylion y ddarpariaeth symudol 4G yma.  

Roedd 98.8% o safleoedd yng Nghymru mewn ardaloedd â darpariaeth 2G yn yr awyr 
agored ym mis Mehefin 2013 

Mae’r data darpariaeth y mae'r gweithredwyr rhwydweithiau symudol wedi'u rhoi i ni yn 
dangos bod 94.1% o safleoedd, erbyn mis Mehefin 2013, yn cael darpariaeth yn yr awyr 
agored gan y tri gweithredwr rhwydwaith 2G yn y DU (EE, O2 a Vodafone) (Ffigur 5.5). 
Roedd 99.6% o adeiladau mewn ardaloedd lle roedd o leiaf un rhwydwaith symudol yn 
darparu gwasanaeth 2G yn yr awyr agored, sy'n awgrymu bod 0.4% o adeiladau'r DU 
(oddeutu 100,000 o adeiladau) mewn ardaloedd heb ddarpariaeth symudol 2G o gwbl. Mae 
cyfran yr adeiladau mewn ardaloedd â darpariaeth 2G yn yr awyr agored a gofnodwyd ym 
mis Mehefin 2013 ychydig yn is na’r ffigur 99.7%, a gyfrifwyd gan ddefnyddio data 2011, a 
gafodd ei gynnwys yn Adroddiadau ar y Farchnad Gyfathrebu ar gyfer 2012, ac rydym yn 
ymchwilio i’r anghysondeb hwn. 

Roedd y ddarpariaeth 2G ychydig yn uwch na’r cyfartaledd yn Lloegr ym mis Mehefin 2013, 
pan oedd 99.8% o adeiladau mewn ardaloedd â darpariaeth symudol 2G yn yr awyr agored. 
Cymru oedd â’r gyfran isaf ond un o adeiladau â darpariaeth yn yr awyr agored oddi wrth y 
tri rhwydwaith 2G ym mis Mehefin 2013, sef 87.0%, tra oedd 1.2% o adeiladau yng Nghymru 
(oddeutu 20,000 o adeiladau) 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, Gogledd Iwerddon oedd â’r ddarpariaeth 2G salaf 
ar gyfer y boblogaeth,  gydag 81% â darpariaeth yn yr awyr agored oddi wrth y tri 
rhwydwaith, ac 1.5% mewn ardaloedd heb unrhyw ddarpariaeth 2G. 

Ffigur 5.5 Safleoedd sy’n cael darpariaeth symudol 2G, yn ôl y nifer o weithredwyr 
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Ffynonellau: Ofcom / gweithredwyr, data Mehefin 2013 
Nodyn: Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar bicseli 200 metr sgwâr dros y DU 
 

Yng Nghymru yr oedd y gyfran uchaf ond un o adeiladau mewn ardaloedd â 
darpariaeth 3G yn yr awyr agored ym mis Mehefin 2013 

Mae ein dadansoddiad yn awgrymu bod 99.1% o adeiladau’r DU mewn ardaloedd lle roedd 
darpariaeth symudol 3G yn yr awyr agored ym mis Mehefin 2013, tra oedd 78.5% mewn 



 

77 

ardaloedd lle roedd darpariaeth debyg i’w chael gan bedwar rhwydwaith 3G y DU (EE, O2, 
Vodafone a Three). I’r gwrthwyneb, roedd 0.9% o adeiladau mewn ardaloedd heb unrhyw 
dderbyniad symudol 3G, sy'n cyfateb i oddeutu 260,000 o adeiladau. 

Fel yn achos gwasanaethau 2G, yn Lloegr oedd y gyfran uchaf o adeiladau mewn ardaloedd 
â darpariaeth symudol 3G yn yr awyr agored, lle roedd 99.5% o adeiladau mewn ardaloedd 
a oedd yn cael darpariaeth gan o leiaf un rhwydwaith 3G, ac roedd 81.4% yn cael 
gwasanaeth gan y pedwar (Ffigur 5.6). Cymru oedd a'r gyfran uchaf ond un o adeiladau 
mewn ardaloedd a oedd yn derbyn gwasanaethau 3G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un 
gweithredwr rhwydwaith ym mis Mehefin 2013, sef 97.7%, 1.4 pwynt canran yn is na 
chyfartaledd y DU, er mai Cymru hefyd oedd â’r gyfran isaf o adeiladau â darpariaeth debyg 
oddi wrth y pedwar rhwydwaith 3G, sef 56.9%. 

Ffigur 5.6 Safleoedd sy’n cael darpariaeth symudol 3G yn ôl y nifer o weithredwyr 
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Ffynonellau: Ofcom / gweithredwyr, data Mehefin 2013 
Nodyn: Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar bicseli 200 metr sgwâr dros y DU 

5.4 Y nifer sy’n derbyn gwasanaethau 

Yng Nghymru, mae'r nifer sy'n derbyn gwasanaethau band eang a llinell sefydlog yn 
is na'r cyfartaledd 

Roedd y nifer â band eang drwyddo draw a llinell sefydlog yn is na chyfartaledd y DU ar 
gyfer y gwasanaethau hyn yng Nghymru yn Ch1 2013 (Ffigur 5.7). Roedd y gwahaniaeth yn 
y niferoedd yn manteisio yng Nghymru a chyfartaledd y DU fwyaf ar gyfer gwasanaethau 
band eang, lle roedd cyfran yr oedolion yng Nghymru a oedd â chysylltiad band eang 
sefydlog neu symudol (66%) naw pwynt canran yn is na chyfartaledd y DU (75%), oherwydd 
bod y nifer â band eang sefydlog yng Nghymru (63%) yn is na chyfartaledd y DU o 72%.  
Roedd y nifer â llinell sefydlog yng Nghymru (76%) wyth pwynt canran yn is na chyfartaledd 
y DU o 84%. 

Roedd y nifer â ffôn symudol yn parhau yn uchel yng Nghymru  yn Ch1 2013, gyda dros naw 
o bob deg oedolyn (92%) yn berchen ar ffôn symudol yn Ch1 2013, yn union yr un fath â 
chyfartaledd y DU. Roedd y nifer â ffôn deallus yng Nghymru (49%) hefyd yn debyg i 
gyfartaledd y DU (51%), ac yng Nghymru yr oedd y gyfran uchaf o gartrefi gyda ffonau 
symudol yn unig ar draws gwledydd y DU, sef 23%. 
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Ffigur 5.7 Y nifer sy'n defnyddio gwasanaethau cyfathrebu, 2013 

DU Cymru Lloegr Yr Alban Gogledd 
Iwerddon

Cymru 
drefol

Cymru 
wledig

Unigol
Teleffoni llais Llinell Sefydlog 84% 76% 85% 83% 82% 74% 86%

Ffôn symudol 92% 92% 92% 92% 94% 92% 91%
Ffôn deallus 51% 49% 52% 45% 45% 50% 48%
Cartrefi symudol 
yn unig

15% 23% 15% 16% 18% 26% 13%

Y rhyngrwyd Rhyngrwyd 
drwyddi draw

80% 75% 81% 76% 78% 74% 81%

Band Eang 
(sefydlog a 
symudol)

75% 66% 76% 70% 74% 64% 73%

Band Eang 
Sefydlog

72% 63% 73% 67% 71% 62% 67%

Band Eang 
Symudol

5% 7% 5% 7% 5% 7% 8%

Rhyngrwyd
symudol

49% 47% 49% 44% 45% 46% 49%

 

CC1. A oes ffôn llinell sefydlog yn eich cartref y gellir ei ddefnyddio i wneud a derbyn galwadau?/ 
CD2. Ydych chi’n bersonol yn defnyddio ffôn symudol?/ CD24B. Ydych chi’n bersonol yn defnyddio 
ffôn deallus?/CE1. Oes gan eich cartref gyfrifiadur personol neu liniadur?/ CE2. Oes gennych chi neu 
unrhyw un yn eich cartref fynediad i’r rhyngrwyd/ y we fyd eang gartref?/ CE9. Pa rai o’r dulliau hyn y 
mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref?/ CD28A. 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? 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3750 y DU, 492 Cymru, 2250 Lloegr, 501 yr Alban, 507 Gogledd 
Iwerddon, 247 Cymru drefol, 245 Cymru wledig) 

Mae gan ddwy ran o dair o gartrefi Cymru gysylltiad band eang 

Roedd gan 66% o gartrefi Cymru gysylltiad band eang yn Ch1 2013, naw pwynt canran yn 
llai na chyfartaledd y DU o 75% (Ffigur 5.8). Mae’r nifer â band eang yn y cartref wedi aros yn 
sefydlog yng Nghymru ers Ch1 2011, a dyma’r gyfran isaf ymysg y gwledydd datganoledig 
yn Ch1 2013.30 Yn ardaloedd gwledig Cymru, roedd gan 73% o gartrefi fynediad i fand eang 
yn Ch1 2013, yn unol â chyfartaledd y DU, er bod y nifer yn is na’r cyfartaledd yn ardaloedd 
trefol Cymru, ar 64%.  

Cynyddodd cyfran y cartrefi yng Nghymru â band eang sefydlog chwe phwynt canran i 59% 
yn y flwyddyn i Ch1 2013, er bod hyn yn dal yn is na chyfartaledd y DU o 70%. Fel y 
digwyddodd ar draws y DU, gostyngodd y defnydd o fand eang symudol yng Nghymru dros 
yr un cyfnod (i lawr naw pwynt canran i 7% yn achos Cymru). Gan y cafwyd cynnydd yn nifer 
y cartrefi sy'n defnyddio ffôn deallus yn unig i fynd ar y rhyngrwyd yn ystod yr un cyfnod, 
mae'n debyg bod rhai defnyddwyr bellach yn defnyddio ffonau deallus yn hytrach na donglau 
i fynd ar y rhyngrwyd. 

                                                 
30 Nid yw’r gwahaniaeth yng nghyfanswm y nifer â band eang rhwng Ch1 2011, Ch1 2012 a Ch1 2013 
yn ystadegol arwyddocaol ar lefel hyder o 95%. Mae’r gwahaniaethau yng nghyfanswm y nifer â band 
eang yn Ch1 2013 rhwng Cymru a Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ystadegol arwyddocaol. 
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Ffigur 5.8 Nifer y defnyddwyr â band eang yng Nghymru, yn ôl y math o gysylltiad  

 

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3750 y DU, 492 Cymru, 2250 Lloegr, 501 Yr Alban, 507 Gogledd 
Iwerddon, 247 Cymru drefol, 245 Cymru wledig, 811 Cymru 2008, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 
2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013) 
CE9. Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref? (DS Nid 
oedd arolwg 2008 yn cynnwys band eang symudol. Mae nifer 2008 yn dangos unrhyw fand eang) 

Cartrefi pobl hŷn a chartrefi incwm isel yw’r lleiaf tebygol o fod â band eang yng 
Nghymru 

Defnyddwyr yng Nghymru dros 65 oed (35%) a’r rheini sy'n byw mewn cartrefi ag incwm 
blynyddol o lai na £17.5k (47%) oedd y lleiaf tebygol o fod â mynediad i fand eang yn Ch1 
2013, sy’n adlewyrchu’r patrwm ledled y DU (Ffigur 5.9). Roedd gwahaniaethau yn y nifer â 
band eang rhwng y rheini dros 65 oed (35%) a thros 55 oed (52%) yng Nghymru, er i’r 
gwahaniaethau mwyaf rhwng Cymru a chyfartaledd y DU fod yn y grŵp oedran 16 i 34 oed 
(67% a 80%), cartrefi C2DE (52% a 63%), a chartrefi â phlant (77% a 88%). 

Ffigur 5.9 Nifer y defnyddwyr â band eang yng Nghymru, yn ôl demograffeg  
Cartrefi % 

 

 

 

 

 

 

 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 492 Cymru, 140 16-34 oed, 234 35-64 oed, 118 55+, 225 ABC1, 
267 C2DE, 185 <£17.5k incwm, 141 £17.5k+, 172 plentyn yn y cartref, 320 dim plant yn y cartref) * 
CE9. Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref? 
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Yng Nghymru y mae'r gyfran uchaf o gartrefi sy’n berchen ar ffonau symudol yn unig 
ymysg gwledydd y DU 

Defnyddiodd ychydig o dan un o bob pedwar cartref yng Nghymru (23%) eu ffonau symudol 
yn unig i wneud a derbyn galwadau yn y cartref yn Ch1 2013, cynnydd tri phwynt canran ar y 
flwyddyn flaenorol (Ffigur 5.10). Roedd ychydig dros saith o bob deg cartref yng Nghymru 
(71%) yn defnyddio gwasanaethau ffôn symudol a llinell sefydlog, tra oedd 5% dim ond yn 
defnyddio llinell sefydlog. Roedd dros chwarter (26%) o gartrefi yn ardaloedd trefol Cymru yn 
gartrefi ffonau symudol yn unig yn Ch1 2013, pedwar pwynt canran o gynnydd o'i gymharu â 
Ch1 2012, a dwywaith y gyfran a gofnodwyd mewn ardaloedd gwledig (13%). 

Ffigur 5.10 Trawsberchenogaeth gwasanaethau ffonau cartref 

 

 

 

 

 

CC1. A oes ffôn llinell dir yn eich cartref y gellir ei ddefnyddio i wneud a derbyn galwadau?/ CD1. 
Sawl ffôn symudol yr ydych chi ac aelodau o’ch cartref yn eu defnyddio i gyd? 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3750 y DU, 492 Cymru, 2250 Lloegr, 501 Yr Alban, 507 Gogledd 
Iwerddon, 247 Cymru drefol, 245 Cymru wledig, 811 Cymru 2008, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 
2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013) 
CC1. A oes ffôn llinell dir yn eich cartref y gellir ei ddefnyddio i wneud a derbyn galwadau?/ CD1.  
 
 
 
Sawl ffôn symudol yr ydych chi ac aelodau o’ch cartref yn eu defnyddio i gyd? 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3750 y DU, 492 Cymru, 2250 Lloegr, 501 Yr Alban, 507 Gogledd 
Iwerddon, 247 Cymru drefol, 245 Cymru wledig, 811 Cymru 2008, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 
2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013) 

Mae gan dros hanner y defnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru ffôn deallus 

Fel yn y DU, parhaodd y defnydd o ffonau deallus i gynyddu yng Nghymru yn y flwyddyn i 
Ch1 2013, pan oedd dros hanner y defnyddwyr ffonau symudol (54%) yng Nghymru yn 
defnyddio ffôn deallus, cynnydd 12 pwynt canran o’i gymharu â Ch1 2012 (Ffigur 5.11). 
Ymysg gwledydd y DU, Cymru oedd yn ail ar ôl Lloegr (57%) yn y gyfran o bobl â ffonau 
deallus yn Ch1 2013, a chynyddodd y defnydd o ffonau deallus yn ardaloedd trefol a gwledig 
Cymru yn ystod y flwyddyn, gyda'r cynnydd yn uwch yn yr ardaloedd gwledig (17 pwynt 
canran) nag yn yr ardaloedd trefol (11 pwynt canran). 
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Ffigur 5.11 Defnydd o ffonau deallus ymysg defnyddwyr ffonau symudol 
Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos y 

newid canrannol ar gyfer defnyddio ffonau 
symudol o Ch1 2012

+13 +11+14+12 +11 +17+10

 

CD24B. Ydych chi’n bersonol yn defnyddio ffôn deallus? Mae ffôn deallus 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 ac edrych ar y rhyngrwyd yn gyffredinol. Mae brandiau ffonau deallus 
poblogaidd yn cynnwys BlackBerry, iPhone a ffonau Android megis y Samsung Galaxy. 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Oedolion dros 16 oed sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n = 3387 y DU, 440 Cymru, 2020 
Lloegr, 464 Yr Alban, 463 Gogledd Iwerddon, 222 Cymru drefol, 218 Cymru wledig, 416 Cymru 2011, 
456 Cymru 2012, 440 Cymru 2013) 

Nid yw’r defnydd o gontractau wedi newid yng Nghymru, er gwaetha'r twf yn y 
defnydd o ffonau deallus 

Roedd 49 y cant o ddefnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru wedi defnyddio 
gwasanaethau symudol talu-wrth-ddefnyddio yn Ch1 2013, deg pwynt canran yn uwch na 
chyfartaledd y DU (39%). Y flwyddyn hyd at Ch1 2013 oedd y cyfnod cyntaf er 2008 pan na 
welwyd gostyngiad yn y defnydd o dalu-wrth-ddefnyddio yng Nghymru (Ffigur 5.12). Nodwyd 
bod mwy o ddefnydd o gontractau symudol yn ardaloedd gwledig Cymru, ond nid yn yr 
ardaloedd trefol: roedd 41% o ddefnyddwyr ffonau symudol mewn ardaloedd gwledig yn 
defnyddio gwasanaeth talu-wrth-ddefnyddio (wyth pwynt canran yn is nag yn Ch1 2012) o’i 
gymharu â 51% o’r rheini mewn lleoliadau trefol (tri phwynt canran o gynnydd ers Ch1 
2012). 

Roedd y defnydd o gontractau symudol talu-wrth-ddefnyddio yn is na’r cyfartaledd ymysg 
defnyddwyr ffonau deallus yng Nghymru yn Ch1 2013, sef 27% o ddefnyddwyr. Mae 
contractau talu'n fisol yn boblogaidd ymysg defnyddwyr ffonau deallus gan eu bod yn ffordd 
o ledaenu cost y ffôn (sy'n aml yn gannoedd o bunnoedd) dros oes y contract. 
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Ffigur 5.12 Math o danysgrifiad ffôn symudol 
Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos y 

newid canrannol ar gyfer talu ymlaen llaw 
o Ch1 2012

-6 -3 -11+1 -7 -8+3

 

CD11. Pa un o’r rhain sy’n disgrifio orau y pecyn ffôn symudol yr ydych chi’n bersonol yn ei 
ddefnyddio’n fwyaf aml? (DS Nid oedd arolwg 2008 yn cynnwys math o gontract) 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Oedolion dros 16 oed sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n = 3387 y DU, 440 Cymru, 2020 
Lloegr, 464 Yr Alban, 463 Gogledd Iwerddon, 222 Cymru drefol, 218 Cymru wledig, 656 Cymru 2008, 
836 Cymru 2009, 923 Cymru 2010, 416 Cymru 2011, 456 Cymru 2012, 440 Cymru 2013) 

Gostyngodd y defnydd o brotocol rhyngrwyd troslais (PRhT - VoIP) yng Nghymru yn 
2013 

Dywedodd llai nag un o bob pump oedolyn yng Nghymru (19%) eu bod yn defnyddio 
gwasanaethau PRhT (VoIP) yn Ch1 2013, y gyfran isaf a gofnodwyd ar draws gwledydd y 
DU (Ffigur 5.13). Fel yn Yr Alban, cafwyd gostyngiad yn y defnydd o PRhT yng Nghymru yn 
y flwyddyn i Ch1 2013, a oedd yn amlwg yn yr ardaloedd gwledig (i lawr bedwar pwynt 
canran) a'r ardaloedd trefol (i lawr saith pwynt canran). Ar draws y DU yn gyffredinol, honnai 
28% o oedolion eu bod yn defnyddio PRhT yn Ch1 2013, cynnydd dau bwynt canran ers 
Ch1 2012. 
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Ffigur 5.13 Defnydd unigolion o Brotocol Rhyngrwyd Troslais 

Cyfran yr unigolion â band eang gartrefDefnydd unigol o PRhT  

Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos y newid 
canrannol ar gyfer y defnydd presennol o 

PRhT o Ch1 2012

+2 -4 +2 +3-3 -7-4

 

CE30. Ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref erioed wedi defnyddio un o’r gwasanaethau hyn i 
wneud galwadau llais drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd?/CE5 Pa rai, os o gwbl, o’r rhain ydych chi’n 
defnyddio’r rhyngrwyd ar eu cyfer? *DS Mae mesur 2013  yn cyfuno ymatebion defnyddwyr y 
rhyngrwyd (CE5A) a phob oedolyn yn y DU (CE30); nid oes modd cymharu’r data â blynyddoedd 
blaenorol. *DS Roedd geiriad y cwestiwn ar gyfer  QE5A-B cyn 2013 yn gofyn am ddefnydd y cartref 
o'r rhyngrwyd yn y cartref. Yn 2013, roedd CE5A-B yn gofyn am ddefnydd unigol o’r rhyngrwyd mewn 
unrhyw le. 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3750 y DU, 492 Cymru, 2250 Lloegr, 501 Yr Alban, 507 Gogledd 
Iwerddon, 247 Cymru drefol, 245 Cymru wledig, 811 Cymru 2008, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 
2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013) 

5.5 Bodlonrwydd â gwasanaethau telegyfathrebu 

Mae bodlonrwydd â derbyniad symudol yn dal yn uchel yng Nghymru 

Roedd lefelau bodlonrwydd â gwasanaethau cyfathrebu yng Nghymru yn debyg i 
gyfartaleddau’r DU yn Ch1 2013, gyda phedwar o bob pump oedolyn yn dweud eu bod yn 
fodlon â’u gwasanaethau ffôn llinell sefydlog a symudol. Roedd y boddhad cyffredinol â 
gwasanaethau symudol yn uchel, gyda naw o bob deg (94%) o ddefnyddwyr symudol naill 
ai’n fodlon ‘iawn’ neu’n ‘eithaf’ fodlon â'u gwasanaeth, ac roedd y boddhad â’r derbyniad 
symudol (86%) yn dal yn uchel hefyd (Ffigur 5.14).Ond er bod y lefelau boddhad yn uchel, 
roeddynt yn is na'r lefelau a gofnodwyd yng Nghymru yn Ch1 2012. 

Roedd y bodlonrwydd â gwasanaethau llinell sefydlog yn uchel hefyd, gydag ychydig o dan 
naw o bob deg (88%) defnyddiwr llinell dir yn fodlon, pum pwynt canran yn is nag yn Ch1 
2012. Roedd y lefelau bodlonrwydd â gwasanaethau band eang sefydlog (85%) yn uchel 
hefyd, er bod hyn eto yn is na’r ffigur a gofnodwyd yn Ch1 2012 (91%). Roedd y 
bodlonrwydd â chyflymder cysylltiadau band eang sefydlog yn is na’r bodlonrwydd 
cyffredinol, gyda thri o bob oedolyn (75%) yn dweud eu bod naill ai’n fodlon ‘iawn’ neu’n 
‘weddol’ fodlon, i lawr o 83% yn 2012. 
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Ffigur 5.14 Bodlonrwydd â’r derbyniad symudol 
Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos 
y newid canrannol ar gyfer cyfanswm 

bodlonrwydd o Ch1 2012
-1 +/-0 -5-3 +/-0 +2-3

 

CD21c. 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?  
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Oedolion dros 16 oed sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n = 3387 y DU, 440 Cymru, 2020 
Lloegr, 464 Yr Alban, 463 Gogledd Iwerddon, 222 Cymru drefol, 218 Cymru wledig, 645 Cymru 2008, 
836 Cymru 2009, 923 Cymru 2010, 416 Cymru 2011, 456 Cymru 2012, 440 Cymru 2013) 
Nodyn: Mae’r ffigurau uwchben colofnau’r siart yn dangos cyfran y bobl a oedd yn fodlon ‘iawn’ neu’n 
‘eithaf’bodlon â derbyniad eu ffôn symudol. 

Yng Nghymru y mae’r bodlonrwydd isaf â’r gallu i gysylltu â’r rhyngrwyd drwy 
rwydwaith symudol 

Ychydig dros bedwar o bob pump defnyddiwr ffôn symudol yng Nghymru (81%) oedd naill 
ai'n fodlon ‘iawn' neu’n ‘eithaf’ fodlon â'u gallu i fynd ar y rhyngrwyd gan ddefnyddio 3G yn 
Ch1 2013, sy’n is na’r cyfartaledd o 88% a gofnodwyd ar draws holl wledydd y DU (Ffigur 
5.15). Honnai oddeutu hanner y defnyddwyr ffôn symudol yng Nghymru (47%) eu bod yn 
fodlon 'iawn' â'u gallu i gael mynediad at wasanaethau 3G, y lefel isaf ymysg gwledydd y DU 
a phum pwynt canran yn is na chyfartaledd y DU o 52%. 

Ffigur 5.15 Bodlonrwydd â’r gallu i gysylltu â’r rhyngrwyd drwy rwydwaith 3G neu 4G 

 

CD21k. Gan feddwl am eich gwasanaeth ffôn symudol yn unig, pa mor fodlon ydych chi â (prif 
gyflenwr) o ran y gallu i gysylltu â’r rhyngrwyd gan ddefnyddio’r rhwydwaith symudol (3G neu 4G)?  
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Oedolion dros 16 oed sy’n defnyddio ffôn deallus yn bersonol (n = 1683 y DU, 212 Cymru, 1052 
Lloegr, 220 Yr Alban, 199 Gogledd Iwerddon, 108 Cymru drefol, 104 Cymru wledig) 
Nodyn: Mae’r ffigurau uwchben colofnau’r siart yn dangos cyfran y bobl a oedd yn fodlon ‘iawn’ neu’n 
‘weddol’ fodlon â'r gallu i gysylltu â'r rhyngrwyd gan ddefnyddio'r rhwydwaith symudol 
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Gostyngiad yn y bodlonrwydd â chyflymder gwasanaeth band eang sefydlog yng 
Nghymru 

Dywedodd 75% o ddefnyddwyr band eang sefydlog yng Nghymru eu bod yn fodlon ‘iawn' 
neu’n ‘eithaf’ bodlon â chyflymder eu gwasanaeth band eang sefydlog yn Ch1 2013, wyth 
pwynt canran yn is na’r 83% a gofnodwyd yn Ch1 2012, a 12 pwynt canran yn is na'r ffigur o 
87% yn Ch1 2011(Ffigur 5.16). Yn yr un modd, yn y flwyddyn hyd at Ch1 2013, gostyngodd 
y gyfran o ddefnyddwyr band eang sefydlog yng Nghymru a oedd yn honni eu bod yn fodlon 
'iawn' â chyflymder eu gwasanaeth o 43% i 34%. 

Roedd y gostyngiad yn y boddhad â chyflymderau band eang sefydlog yng Nghymru yn y 
flwyddyn hyd at Ch1 2013 wedi'i achosi gan y lleihad yn y bodlonrwydd mewn ardaloedd 
trefol, lle roedd ychydig o dan dri o bob pedwar defnyddiwr band eang sefydlog (74%) naill 
ai’n fodlon ‘iawn' neu'n 'eithaf' bodlon â chyflymder eu gwasanaeth yn Ch1 2013. Roedd hyn 
11 pwynt canran yn is na'r ffigur o 85% yn Ch1 2012, a gostyngodd y gyfran a oedd yn 
‘fodlon iawn' o 43% i 34%. Mae hyn yn cymharu â'r 82% o ddefnyddwyr band eang sefydlog 
mewn ardaloedd gwledig a oedd yn fodlon â chyflymder eu band eang sefydlog yn Ch1 
2013, cynnydd o bum pwynt canran o'i gymharu â Ch1 2012. Yn y flwyddyn i Ch1 2012, 
roedd y gwrthwyneb wedi bod yn wir, ac roedd y lleihad yn y boddhad â chyflymderau band 
eang sefydlog wedi adlewyrchu'r lleihad yn y boddhad mewn ardaloedd gwledig. 

Ffigur 5.16 Bodlonrwydd â chyflymder y cysylltiad band eang sefydlog 

 

CE8b. Gan feddwl am eich gwasanaeth rhyngrwyd band eang sefydlog, pa mor fodlon ydych chi â 
(prif gyflenwr) o ran cyflymder eich gwasanaeth tra ydych ar-lein (nid dim ond y cysylltiad)? 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2013 
Sail: Oedolion dros 16 oed sydd â chysylltiad band eang sefydlog gartref (n = 2548 y DU, 294 Cymru, 
1562 Lloegr, 341 Yr Alban, 351 Gogledd Iwerddon, 140 Cymru drefol, 154 Cymru wledig, 386 Cymru 
2008, 527 Cymru 2009, 604 Cymru 2010, 303 Cymru 2011, 318 Cymru 2012, 294 Cymru 2013) 
Nodyn: Mae’r ffigurau uwchben colofnau’r siart yn dangos cyfran y bobl a oedd yn fodlon ‘iawn’ neu’n 
‘weddol’ fodlon â chyflymder eu gwasanaeth tra oeddynt ar-lein  
CE8b. 
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6  Post 
6  

6.1 Anfon a derbyn post yng Nghymru: cwsmeriaid preswyl 

Mae trigolion yng Nghymru yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn mwynhau anfon a 
derbyn post 

Pan ofynnwyd am eu hagweddau at bost, dywedodd bron i ddwy ran o dair o oedolion yng 
Nghymru eu bod wrth eu bodd yn anfon a derbyn llythyrau a chardiau (65%), sy'n uwch nag 
unrhyw wlad arall yn y DU (Ffigur 6.1). 

Ond, mae’n debyg nad yw hyn yn cael ei sbarduno ganddynt yn anfon post - dim ond 6.7 
eitem ar gyfartaledd bob mis y mae pobl yng Nghymru yn eu hanfon o'i gymharu ag 8 eitem 
ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr. 

Ffigur 6.1 Agweddau at anfon a derbyn post 
 
 
 
 
 
 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch3 2012-Ch1 2013 
Sail: Pob ymatebydd (n = 3671 y DU, 399 Cymru) 
QH2A-H. DANGOS CERDYN – CYTUNDEB YNGHYLCH DATGANIADAU AM ANFON/DERBYN 
POST 

Mae pobl yng Nghymru yn fwy tebygol o fod wedi lleihau, ac yn disgwyl y byddant yn 
parhau i leihau, faint o bost y maent yn ei anfon   

Pan ofynnwyd a yw faint o bost y maent yn ei anfon wedi newid yn ddiweddar, pobl Cymru 
sydd fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn anfon llai erbyn hyn (-15% net).  Maent hefyd yn 
rhagweld y byddant yn defnyddio llai ar y post i anfon llythyrau, cardiau a pharseli yn y dodol 
(-16% net). 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch3 2012-Ch1 2013 
Sail: Pob ymatebydd (n = 3671 y DU, 399 Cymru) 
QH2A-H. DANGOS CERDYN – CYTUNDEB YNGHYLCH DATGANIADAU AM ANFON/DERBYN 
POST 

Mae pobl yng Nghymru yn fwy tebygol o fod wedi lleihau, ac yn disgwyl y byddant yn 
parhau i leihau, faint o bost y maent yn ei anfon   

Pan ofynnwyd a yw faint o bost y maent yn ei anfon wedi newid yn ddiweddar, pobl Cymru 
sydd fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn anfon llai erbyn hyn (-15% net).  Maent hefyd yn 
rhagweld y byddant yn defnyddio llai ar y post i anfon llythyrau, cardiau a pharseli yn y 
dyfodol (-16% net). 
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Ffigur 6.2 Newid net a honnwyd o ran faint o bost a anfonwyd yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf 

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch3 2012-Ch1 2013 
Sail: Pob ymatebydd (n = 3671 y DU, 2109 Lloegr, 613 Yr Alban, 399 Cymru, 550 G Iwerddon) 
CC10: 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?( Amlddewis) 
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) 

Ffigur 6.3 Newid yn nifer yr eitemau post y rhagwelir y bydd yn cael eu hanfon dros y 
ddwy flynedd nesaf 

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch3 2012-Ch1 2013 
Sail: Pob ymatebydd (n = 3671 y DU, 2109 Lloegr, 613 Yr Alban, 399 Cymru, 550 G Iwerddon) 
CC16: 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) 

Pobl yng Nghymru sy’n derbyn y nifer mwyaf o eitemau post ac maent yn fwy tebygol 
na'r DU drwyddi draw o fod wedi archebu nwyddau i'w danfon. 

Pan ofynnwyd am y post y maent wedi’i dderbyn yn yr wythnos diwethaf, honna pobl yng 
Nghymru eu bod wedi derbyn y nifer uchaf o eitemau ar gyfartaledd (10), yn enwedig wrth 
gymharu â thrigolion yr Alban (4.8). 
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Y rheswm efallai am hyn yw’r tueddiad uchel ymysg pobl sy'n byw yng Nghymru i archebu 
eitemau i’w danfon drwy’r post; Mae Ffigur 6.5 yn dangos bod dros dri chwarter y trigolion 
wedi gwneud hyn o’i gymharu â dim ond 69% ar draws y DU drwyddi draw. 

Ffigur 6.4 Nifer yr eitemau yn fras a dderbyniwyd drwy'r post yn yr wythnos ddiwethaf 

Eitemau post a dderbyniwyd bob mis (% yr ymatebwyr)
8.5 4.8 10.0 7.4

Nifer cymedrig yr eitemau a dderbyniwyd bob wythnos
8.9

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch3 2012-Ch1 2013 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3671 y DU, 2109 Lloegr, 613 yr Alban, 399 Cymru, 550 Gogledd 
Iwerddon) 
CD1. Tua faint o eitemau post – gan gynnwys llythyrau, cardiau a pharseli – rydych chi'n bersonol 
wedi’u derbyn yn ystod yr wythnos ddiwethaf? 

Ffigur 6.5 Canran y defnyddwyr sydd wedi archebu eitemau i’w danfon drwy’r post 

Cyfran yr ymatebwyr (%)
69% 71% 76% 71%

Cyfanswm y gyfran sy'n archebu eitemau i gael eu danfon
69%

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch3 2012-Ch1 2013 
Sail: Pob ymatebydd (n = 3671 y DU, 2109 Lloegr, 613 Yr Alban, 399 Cymru, 550 G Iwerddon) 
CD8. Ydych chi weithiau’n archebu eitemau i'w danfon ichi drwy'r post? OS YDW Ydych chi erioed 
wedi gorfod dychwelyd unrhyw nwyddau yr oeddech wedi'u prynu ac a gafodd eu danfon ichi drwy'r 
post? 

6.2 Agweddau at y Post Brenhinol 

Roedd naw o bob deg preswylydd yng Nghymru yn fodlon â'r Post Brenhinol 

Pan ofynnwyd am eu lefelau boddhad cyffredinol â’r Post Brenhinol, dywedodd y rhan fwyaf 
o bobl yng Nghymru (90%) eu bod yn fodlon, o'i gymharu ag 86% ar draws y DU.  
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Y rheswm pennaf mae’n debyg am hyn yw'r boddhad ag amseroedd danfon (Ffigur 6.6). 
Ond, mae pobl yng Nghymru yn llai bodlon ag agosrwydd blychau post at eu cartref neu eu 
gwaith. 

Ffigur 6.6 Bodlonrwydd ag agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol 

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch3 2012-Ch1 2013 
Sail: Pob ymatebydd (n = 3671 y DU, 399 Cymru) 
CE3A-K. DANGOS CERDYN – BODLONRWYDD AG AGWEDDAU AR WASANAETH Y POST 
BRENHINOL 
*Sail: Pob ymatebydd (o Ch1 2013) (n = 1224 DU, 138 Cymru) 

6.3 Anfon a derbyn post: cwsmeriaid busnes 

Mae bron i dri chwarter busnesau Cymru yn gwario llai na £1k ar bost bob blwyddyn 

Busnesau yng Nghymru sydd fwyaf tebygol o ddweud mai rôl weinyddol yn bennaf sydd i'r 
post, yn enwedig o’i gymharu â busnesau yng Ngogledd Iwerddon (57% v 48%).   O 
ganlyniad efallai, mae bron i dri chwarter y busnesau (73%) yng Nghymru yn gwario llai na 
£1k y flwyddyn ar anfon eitemau drwy’r post (Ffigur 6.7). 
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Ffigur 6.7 Gwariant misol ar anfon eitemau post 

Gwariant misol (% yr ymatebwyr)

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch3 2012-Ch1 2013 
Sail: Pob ymatebydd (n = 1218 y DU, 804 Lloegr, 144 Yr Alban, 134 Cymru, 136 G Iwerddon) 
CV1. Ar gyfartaledd, faint o arian mae’ch sefydliad chi yn ei wario bob mis ar anfon eitemau yn y 
post? Meddyliwch am yr holl lythyrau, pecynnau a pharseli y byddwch yn eu hanfon fel sefydliad. 

Busnesau yng Nghymru sydd lleiaf tebygol o fod wedi newid rhywfaint o'r post i 
ddulliau cyfathrebu eraill yn y flwyddyn ddiwethaf 

Pan ofynnwyd i fusnesau a oeddynt wedi symud rhywfaint o'u post i fath arall o gyfathrebu 
dros y 12 mis diwethaf, dywedodd 61% o'r ymatebwyr yng Nghymru eu bod wedi gwneud 
hynny (Ffigur 6.8), sy’n llai nag yng ngwledydd eraill y DU.  Ymysg y rheini sydd wedi 
gwneud, maent yn fwy tebygol o ddweud mai cyflymder yw’r rheswm dros wneud hynny, yn 
hytrach nag ar gyfer arbed costau. 

Hefyd, pan ofynnwyd iddynt am faint o bost y bwriadant ei anfon dros y 12 mis nesaf, dim 
ond 7% o fusnesau yng Nghymru sy’n dweud eu bod yn rhagweld y byddant yn anfon llai o 
eitemau. 

Ffigur 6.8 Nifer y busnesau sydd wedi newid i ddulliau eraill o gyfathrebu dros y 
flwyddyn ddiwethaf 

Cyfran yr ymatebwyr (%)

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch3 2012-Ch1 2013 
Sail: Pob ymatebydd (n = 1218 y DU, 804 Lloegr, 144 Yr Alban, 134 Cymru, 136 G Iwerddon) 
CF4. Yn ystod y 12 mis diwethaf, ydy’ch sefydliad chi wedi symud rhywfaint o bost i ddulliau 
cyfathrebu eraill? 
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