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Gwybodaeth am y ddogfen hon 
 

Mae’r adroddiad yn cynnwys ystadegau a dadansoddiad o'r sector cyfathrebu yng Nghymru 
ac yn gweithredu fel dogfen gyfeiriol ar gyfer y diwydiant, rhanddeiliaid a defnyddwyr. Mae 
hefyd yn rhoi cyd-destun i'r gwaith mae Ofcom yn ei wneud i hyrwyddo buddiannau 
defnyddwyr a dinasyddion yn y marchnadoedd a reoleiddir gennym.  

Mae’r adroddiad yn cynnwys data ar ddarllediadau teledu a radio, ffonau sefydlog a symudol 
a’r defnydd o’r rhyngrwyd a’r post ynghyd â dadansoddiad ohonynt. 

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 i 
gyhoeddi adroddiad ystadegol a ffeithiol bob blwyddyn. Mae hefyd yn ymdrin â’r gofyniad i 
gynnal a chyhoeddi ein hymchwil defnyddwyr (fel y nodir yn Adrannau 14 ac 15 o’r Ddeddf). 

 





 

Cyflwyniad 
Dyma nawfed 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.  

Ar ben ein hasesiad blynyddol o wasanaethau clyweledol, telathrebu a gwasanaethau post, 
am y tro cyntaf mae’r Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu ar gyfer Cymru 2014 yn 
dadansoddi defnydd y rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg o ddyfeisiau a 
gwasanaethau cyfathrebu.         Mae’r adroddiad eleni hefyd yn trin a thrafod canfyddiadau 
ein hymchwil fanwl o ddefnydd BBaCh o wasanaethau cyfathrebu; darpariaeth symudol yng 
Nghymru; argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yng Nghaerdydd ac ym Mangor; a gwaith 
ymchwil yn asesu ymddygiad pobl yng nghyswllt y cyfryngau a chyfathrebu o Ddiwrnod 
Digidol 2014.   

Yn 2013, yr oedd gwariant darlledu gwasanaeth cyhoeddus y BBC ac ITV ar raglenni i’r 
gwledydd yng Nghymru nad oeddynt ar gyfer y rhwydwaith wedi aros yn sefydlog ar £26m.     
Er bod cyfanswm gwariant y BBC ac ITV Cymru Wales ar raglenni materion cyfoes ar gyfer 
pobl yng Nghymru wedi cynyddu 15%, gwelwyd llai o wariant yng Nghymru ar raglenni 
newyddion a rhaglenni heb fod yn newyddion - gostyngiad o 5% yn y naill ac 8% yn y llall.  
Gwelwyd gostyngiad o 9%, sef o £68m i £62m, yng ngwariant S4C ar raglenni yn yr iaith 
Gymraeg.  

Yng nghyswllt radio, gwelwyd y cynnydd mwyaf yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf yn 
y nifer oedd yn berchen ar set DAB, gyda 42% o gartrefi bellach yn berchen ar o leiaf un set, 
sef cynnydd o 15 pwynt canran.  

Erbyn hyn mae wyth cartref ym mhob deg (80%) yng Nghymru yn gallu cael mynediad i’r 
rhyngrwyd, ac mae 58% o safleoedd yng Nghymru yn cael eu gwasanaethu gan y 
rhwydweithiau NGA sy'n cael eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau band eang cyflym 
iawn. Serch hynny, mae canran y rhai sydd â gwasanaethau band eang (sefydlog a 
symudol), sef 71%, yn parhau i fod yn is na'r cyfartaledd yng Nghymru - chwe phwynt 
canran yn is na'r cyfartaledd yn y DU (77%). Mae nifer y rhai rhwng 16 a 34 oed a 35 a 64 
oed sy’n defnyddio band eang sefydlog yng Nghymru hefyd yn is na'r cyfartaledd yn y DU.   

Mae'r nifer sy’n berchen ar ddyfais llechen yng Nghymru wedi dyblu yn y flwyddyn 
ddiwethaf, gydag ychydig o dan hanner (45%) y cartrefi yng Nghymru bellach yn berchen ar 
ddyfais llechen, cynnydd o 24 pwynt canran o flwyddyn i flwyddyn.   Yng Nghymru y gwelir y 
nifer uchaf o gartrefi yn y DU sydd â ffôn symudol yn unig o hyd, sef 22%.  Mae hyn 6 
phwynt canran yn uwch na’r cyfartaledd yn y DU.   Mae dros chwe unigolyn ym mhob deg 
sy’n defnyddio ffôn symudol yng Nghymru yn dweud bod ganddo ffôn clyfar, cynnydd o wyth 
pwynt canran er 2013. 

Yn olaf, mae oedolion yng Nghymru yn dweud eu bod yn anfon 8.4 eitem drwy’r post ar 
gyfartaledd bob mis a nhw sydd fwyaf tebygol o anfon post personol, megis cardiau cyfarch 
er enghraifft.   Ond, nhw hefyd sydd fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn rhagweld y byddant 
yn defnyddio llai ar y post yn y dyfodol. 

Nid yw’r wybodaeth yn yr adroddiad hwn yn cynrychioli unrhyw gynnig na chasgliad ar ran 
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. 

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

Ffeithiau allweddol am Gymru 

 

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Proffiliau Rhanbarthau a Gwledydd, Ystadegau 
Allweddol – Rhagfyr 2013; y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Ystadegau'r Farchnad Lafur, Mai 2014; y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol:  Rhifyn 2013 Gwariant Teuluoedd, y Swyddfa Ystadegau Gwladol:  
Cyfrifiad 2011, Ystadegau Allweddol ar gyfer Awdurdodau Unedol yng Nghymru. 

Nodyn am ein hymchwil arolwg 
Cynhalion ni arolwg wyneb yn wyneb â 3,750 o ymatebwyr 16 oed a hŷn yn y DU, gan 
gynnal 491 o gyfweliadau yng Nghymru. Gosodwyd cwotâu a  defnyddiwyd pwysiadau er 
mwyn sicrhau bod y sampl yn cynrychioli poblogaeth Cymru o ran oed, rhywedd, grŵp 
economaidd-gymdeithasol a lleoliad daearyddol. Cafodd y gwaith maes ei gynnal yn ystod 
mis Ionawr a mis Chwefror 2014. 

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. 

Ffigur Cymru Y DU

Poblogaeth 3.074m (amcangyfrif canol 2012) 63.705m (amcangyfrif canol 2012)

Proffil oedran Poblogaeth <16 oed: 18.1%
Poblogaeth 65+oed:19.1%

Poblogaeth <16 oed: 18.8%
Poblogaeth 65+ oed: 17%

Dwysedd y boblogaeth 148 o bobl fesul cilometr sgwâr 263 o bobl fesul cilometr sgwâr

Iaith Mae 18.6% o’r boblogaeth yn gallu
siarad Cymraeg

amh

Diweithdra 6.8% o’r boblogaeth oedran gweithio 6.8% o’r boblogaeth oedran gweithio

Incwm a Gwariant Incwm wythnosol y cartref: £604
Gwariant wythnosol y cartref: £411

Incwm wythnosol y cartref: £711
Gwariant wythnosol y cartref: £482
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1  Y Farchnad Gyfathrebu yng Nghymru 
 
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 2013, gan gymharu a chyferbynnu gwledydd a 
gan dynnu sylw at y newidiadau sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf. 

Prif ganfyddiadau yng Nghymru 

Ymchwil telathrebu - BBaCh 

• Mae dros wyth BBaCh ym mhob deg yng Nghymru yn ystyried gwasanaethau 
cyfathrebu yn hanfodol bwysig ar gyfer eu busnes, ac mae llawer yn defnyddio 
rhaglenni ar-lein 

• Mae’r mwyafrif o BBaCh yng Nghymru yn fodlon ar y gwasanaethau cyfathrebu 
at ei gilydd  

• Nid yw ychydig dros un rhan o dair o BBaCh yng Nghymru yn teimlo’n hyderus 
ynghylch eu gallu i adnabod cynnyrch neu nwyddau cyfathrebu newydd   

• Dywed chwarter y BBaCh yng Nghymru eu bod wedi cael profiad o 
ddarpariaeth symudol wael a dywed dros chwarter ohonynt nad oedd eu 
cyswllt â'r rhyngrwyd yn ddibynadwy iawn  

Darpariaeth symudol yng Nghymru 

• Y rheini sy'n defnyddio ffonau symudol yng Nghymru sy'n disgwyl y lleiaf  gan 
eu rhwydwaith o bob gwlad wrth deithio ar y trên neu ar y ffordd. Mae 
disgwyliadau defnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru (54%) yn is na disgwyliadau 
defnyddwyr yn yr Alban (71%) a Gogledd Iwerddon (66%) yng nghyswllt galwadau 
llais wrth deithio ar y ffordd neu ar y trên. 

• Mae bodlonrwydd cyffredinol â rhwydweithiau symudol yn tueddu i fod yn 
uwch mewn ardaloedd trefol nag mewn ardaloedd gwledig. Mae bron i dri 
chwarter (72%) yn dweud eu bod yn weddol fodlon, neu’n fodlon iawn, ar eu 
rhwydwaith presennol, gyda’r rheini mewn ardaloedd trefol yn fwy bodlon na'r rheini 
mewn ardaloedd gwledig (76% o'i gymharu â 59% bodlon iawn/gweddol fodlon). 

• Mae dros hanner y rheini sy’n defnyddio’r ffyrdd sy’n anfon negeseuon testun, 
yn gwneud galwadau llais neu'n defnyddio apiau newyddion neu apiau gemau, 
yn gwneud y gweithgareddau hyn wrth deithio ar y ffordd. Mae bron i ddwy ran o 
dair (64%) o ddefnyddwyr y ffyrdd sy'n anfon negeseuon testun yn rheolaidd yn 
gwneud hynny bob amser neu weithiau pan fyddant yn teithio ar y ffordd. Mae tri ym 
mhob pump (59%) o’r rheini sy'n defnyddio eu ffôn symudol i wneud galwadau llais 
ac sy'n teithio ar y ffordd bob amser, neu weithiau, yn defnyddio eu ffôn i wneud 
galwadau wrth deithio.  Mae ychydig dros hanner (54%) defnyddwyr y ffyrdd sy’n 
defnyddio apiau newyddion/gemau yn rheolaidd a 44% o ddefnyddwyr y ffyrdd sy’n 
defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol yn defnyddio'r swyddogaethau hyn wrth 
deithio ar y ffordd.  
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Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yng Nghaerdydd a Bangor 

• Mae gan bob eiddo yng Nghaerdydd fynediad at seilwaith band eang sylfaenol 
ac mae mynediad at seilwaith band eang y genhedlaeth nesaf (NGA) ar gael i 
dros 90% o adeiladau yn y ddinas.   

• Ar hyn o bryd, nid yw bron i 8% o adeiladau’r ddinas yn derbyn gwasanaeth 
band eang cyflymach na 2Mbit yr eiliad, sef y cyflymder isaf a ddiffiniwyd ar 
gyfer cysylltedd band eang sylfaenol. Fodd bynnag, mae’r ffigur hwn wedi 
gostwng 2.3% ers adroddiad y llynedd, ac mae'n debygol mai'r cynnydd yn y nifer 
sy'n defnyddio gwasanaethau band eang NGA sydd i gyfrif am hyn. 

• Yng Nghaerdydd yr oedd argaeledd NGA ar ei isaf yn ardaloedd lleiaf 
difreintiedig y ddinas. Efallai bod hyn oherwydd bod ardaloedd gogleddol a 
gorllewinol Caerdydd, lle ceir ychydig iawn o amddifadedd, yn fwy gwledig a 
maestrefol er eu bod yn parhau i fod o fewn cwmpas ffiniau’r ddinas.     

• Bydd prosiect band eang ‘Cyflymu Cymru' Llywodraeth Cymru yn rhoi sylw i 
broblemau argaeledd band eang NGA yn ardaloedd Gorllewinol Caerdydd.     

• Mae argaeledd NGA ym Mangor wedi cynyddu 10% ers yr adroddiad blaenorol, 
sef 95% ar hyn o bryd.  Prosiect band eang Cyflymu Cymru fydd wedi ysgogi hyn. 

• Ond, nid yw Virgin Media yn cynnig darpariaeth NGA yn y ddinas ac ar hyn o 
bryd 2Mbit yr eiliad yw'r cyflymder band eang uchaf y mae 5.5% o adeiladau'r ddinas 
yn ei dderbyn.  

Diwrnod Digidol 

• I gyd gyda’i gilydd, mae oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan mewn bron i 11 
awr o weithgareddau cysylltiedig â’r cyfryngau neu gyfathrebu mewn diwrnod, 
ond mewn llai na naw awr mewn amser go iawn.  Byddai’r gweithgareddau hyn yn 
cymryd 10 awr 50 munud (650 munud) i’w cyflawni pe bai pob gweithgaredd yn cael 
ei wneud ar ei ben ei hun. Ond, gan fod pobl Cymru wedi ymgymryd â 19% o’u 
gweithgareddau cyfryngau ar yr un pryd â gweithgareddau eraill, roedd defnyddio'r 
cyfryngau gyda'i gilydd yn golygu eu bod yn gallu ffitio’r 650 munud hyn i mewn i 8 
awr 46 munud y dydd (526 munud).     

• Er gwaethaf y twf ym mherchnogaeth dyfeisiau newydd, dyfeisiau cyfryngau 
traddodiadol sydd i gyfrif yn bennaf o hyd am y defnydd o'r cyfryngau.  Ar 
draws y gwledydd, treuliwyd tua phedwar munud ym mhob deg yn gwylio’r teledu ar 
set deledu.  Treuliodd defnyddwyr yng Nghymru gyfran ychydig bach yn fwy o'u 
hamser ar weithgareddau cyfryngau a chyfathrebu bob dydd ar y gweithgaredd hwn, 
sef 41% o'i gymharu â'r cyfartaledd yn y DU, sef 37%.  Mewn cymhariaeth, dim ond 
4% o amser defnyddwyr Cymru ar y cyfryngau ar gyfartaledd a dreuliwyd yn gwylio'r 
teledu neu ffilmiau ar ddyfais arall, megis llechen neu liniadur. 

• Treuliodd defnyddwyr yng Nghymru a Gogledd Iwerddon y gyfran helaethaf o'u 
hamser ar y cyfryngau yn gwrando ar y radio ar set radio, sef 12%. Treuliwyd 
9% arall o'u hamser yn gwrando ar y radio ar ddyfais arall, megis stereo neu 
gyfrifiadur neu’r teledu. 
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Teledu a chynnwys clyweledol 

• Mae dros hanner cartrefi Cymru yn derbyn teledu lloeren drwy'r brif set. Mae 
gan bum deg pedwar y cant o ddefnyddwyr Cymru deledu lloeren, sy'n gynnydd o 
chwe phwynt canran er 2013.  

• Gwelwyd cynnydd o dri phwynt canran o flwyddyn i flwyddyn yn y defnydd o 
deledu clyfar yng Nghymru. Ymysg y rheini sydd â theledu yn eu cartref, dywed 
9% bod ganddynt deledu clyfar, o'i gymharu â 6% yn 2013. 

• Roedd gwariant y BBC ac ITV ar gynnwys gwreiddiol heb fod ar gyfer y 
rhwydwaith oedd yn cael ei ddarlledu am y tro cyntaf yng nghyswllt gwylwyr 
yng Nghymru wedi aros yn sefydlog yn 2013.  Mewn termau nominal, mae 
gwariant yng Nghymru wedi aros yn sefydlog ar oddeutu £26m y flwyddyn dros y 
pedair blynedd diwethaf, wedi gostyngiad sydyn yn 2009.    

• Roedd cyfanswm gwariant y BBC/ITV Cymru ar raglenni materion cyfoes ar 
gyfer pobl yng Nghymru wedi codi 15% o flwyddyn i flwyddyn. Fodd bynnag, 
cydbwyswyd y cynnydd hwn â gostyngiad yn y gwariant ar raglenni newyddion a 
rhaglenni heb fod yn newyddion, y naill i lawr 5% a'r llall i lawr 8%, o flwyddyn i 
flwyddyn, gan arwain at ostyngiad cyffredinol o 5% dros y flwyddyn gyfan. 

• Cymru oedd yr unig wlad lle gwelwyd gostyngiad o flwyddyn i flwyddyn yn 
nifer yr oriau o allbwn gwreiddiol oedd yn cael ei ddarlledu am y tro cyntaf gan 
BBC/ITV Cymru - gostyngiad o 3% er 2012.  Dros y cyfnod o bum mlynedd er 
2008, mae nifer yr oriau o raglenni gwreiddiol oedd yn cael eu darlledu am y tro 
cyntaf yng nghyswllt Cymru wedi gostwng yn agos i chwarter (23%), sef 923 awr, yn 
2013.  

Radio a chynnwys sain 

• Mae dau wasanaeth digidol amlblecs newydd wedi rhoi hwb i argaeledd DAB 
yng Nghymru. Bellach mae 47 gwasanaeth radio digidol ar gael ledled Cymru, ac 
mae cyfran lawer uwch o'r boblogaeth yn gallu manteisio ar y rhain. 

• Mae mwy o bobl yn gwrando ar y radio yng Nghymru nag mewn unrhyw wlad 
arall yn y DU. Yn 2013, cyrhaeddodd gwasanaethau radio 95.4% o'r boblogaeth 
oedolion yng Nghymru, sy'n uwch nag unrhyw wlad arall yn y DU, ac yn bum pwynt 
canran yn uwch na'r cyfartaledd yn y DU (90.4%).  

• Mae mwy na phedwar cartref ym mhob deg yng Nghymru bellach yn berchen ar 
set radio ddigidol DAB. Gwelwyd y cynnydd mwyaf yn y nifer oedd yn berchen ar 
set DAB yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda 42% o gartrefi bellach yn 
berchen ar o leiaf un set. Mae hyn yn gynnydd o 15 pwynt canran o flwyddyn i 
flwyddyn, sy’n cyd-fynd â'r cyfartaledd yn y DU, sef 44%.  Mae’n debygol fod y 
gwasanaethau digidol amlblecs newydd yng Nghymru wedi cyfrannu at y cynnydd 
hwn.   

Y rhyngrwyd a chynnwys ar y we 

• Mae gan wyth cartref ym mhob deg yng Nghymru fynediad at y rhyngrwyd, 
gyda’r ffigur hwn yn cynyddu pum pwynt canran o flwyddyn i flwyddyn hyd Ch1 2014.  

• Mae nifer y rhai sy’n berchen ar ddyfais llechen wedi mwy na dyblu yn y 
flwyddyn ddiwethaf. Mae ychydig o dan hanner (45%) o gartrefi Cymru bellach yn 
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berchen ar ddyfais llechen, yn unol â'r cyfartaledd yn y DU (44%), gan gynyddu 24 
pwynt canran yn ystod y flwyddyn hyd at Ch1 2014. 

• Mae dau o bob pump o ddefnyddwyr band eang yng Nghymru wedi siopa ar-
lein yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Gwelwyd cynnydd o naw pwynt canran ym 
mhoblogrwydd prynu nwyddau a gwasanaethau ar-lein yn ystod y flwyddyn hyd Ch1 
2014 (71%), gyda 41% yn dweud eu bod wedi siopa ar-lein yn ystod yr wythnos 
ddiwethaf. 

Telathrebu a rhwydweithiau 

• Erbyn Mehefin 2014 roedd 58% o adeiladau yng Nghymru yn cael eu 
gwasanaethu gan y rhwydweithiau NGA sy'n cael eu defnyddio i ddarparu 
gwasanaethau band eang cyflym iawn. Mae hyn yn is na chyfartaledd y DU, sef 
78%, a dyma'r gyfran isaf ymysg gwledydd y DU. 
 

• Roedd 44.9% o adeiladau yng Nghymru mewn ardaloedd â darpariaeth 4G yn yr 
awyr agored ym mis Mehefin 2014. Dyma’r gyfran isaf ymysg gwledydd y DU 
mewn cymhariaeth â chyfartaledd y DU, sef 73.0%. Yng Ngogledd Iwerddon y 
gwelwyd y gyfran uchaf o adeiladau mewn ardaloedd oedd â darpariaeth 4G, sef 
79.2%. 
 

• Mae’r nifer sy’n defnyddio gwasanaethau band eang a llinell sefydlog yng 
Nghymru yn is na'r cyfartaledd. Roedd y nifer oedd yn defnyddio llinell dir a’r nifer 
oedd yn defnyddio gwasanaethau band eang yn gyffredinol yn is na’r cyfartaledd yn y 
DU yng nghyswllt y gwasanaethau hyn yng Nghymru yn Ch1 2014.  Roedd cyfran yr 
oedolion yng Nghymru oedd â chyswllt band eang sefydlog neu symudol (71%) chwe 
phwynt canran yn is na chyfartaledd y DU.     

• Yng Nghymru y gwelwyd y gyfran uchaf o gartrefi oedd â ffonau symudol yn 
unig yn Ch1 2014.  Roedd ychydig dros un cartref ym mhob pump yng Nghymru 
(22%) yn defnyddio ffôn symudol yn unig i wneud ac i dderbyn galwadau yn Ch1 
2014.  Roedd chwarter (25%) y cartrefi mewn ardaloedd trefol yng Nghymru yn 
defnyddio ffonau symudol yn unig yn Ch1 2014, o'i gymharu ag 11% o gartrefi mewn 
ardaloedd gwledig.   

• Cymru oedd yr unig wlad i nodi cynnydd mewn bodlonrwydd o ran y gallu i 
gysylltu â’r rhyngrwyd drwy rwydwaith 3G neu 4G. Fodd bynnag, yr 85% o bobl 
oedd yn defnyddio ffôn clyfar yng Nghymru oedd wedi dweud yn Ch1 2014 eu bod yn 
fodlon ar eu gallu i gysylltu â'r rhyngrwyd drwy ddefnyddio 3G neu 4G oedd y gyfran 
isaf ymysg gwledydd y DU. 

Post 

• Roedd dros ddwy ran o dair o oedolion yng Nghymru wedi gyrru tair eitem o 
leiaf drwy'r post yn y mis diwethaf.  Ar gyfartaledd, mae oedolion yng Nghymru yn 
dweud eu bod yn anfon 8.4 eitem drwy'r post bob mis, sy'n uwch na'r cyfartaledd yn 
y DU, sef 6.7. Dim ond 16% o bobl yng Nghymru ddywedodd nad oeddynt wedi 
anfon unrhyw bost yn y mis diwethaf, y ganran isaf o blith y gwledydd i gyd, gyda 
67% yn dweud eu bod wedi anfon tair eitem o leiaf.   

• Oedolion yng Nghymru sydd fwyaf tebygol o fod wedi anfon post personol 
megis cardiau cyfarch yn y mis diwethaf (65% o'i gymharu â 54% ledled y DU). 
Yn ogystal, pobl sy'n byw yng Nghymru sydd lleiaf tebygol o fod wedi anfon taliadau 
am filiau drwy’r post (20% o’i gymharu â 30% ledled y DU).    
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• Mae bron i ddwy ran o dair o’r bobl yng Nghymru sydd wedi sylwi ar gynnydd 
yn y post yn dweud eu bod yn cael mwy o bost uniongyrchol.  Ar gyfartaledd, 
mae trigolion Cymru yn derbyn 9.1 darn o bost bob wythnos. Mae tri ym mhob deg 
(30%) yn teimlo bod faint o bost y maent yn ei gael wedi cynyddu o'i gymharu â dwy 
flynedd yn ôl.  

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

•  Serch hynny, pan ofynnwyd iddynt ystyried agweddau penodol ar y gwasanaeth, er 
bod bron i dri chwarter pobl Cymru (73%) yn fodlon ar leoliad blychau post a 
Swyddfeydd Post, mae hyn gryn dipyn yn is na’r ganran o bobl ledled y DU gyfan 
sy'n fodlon (81%). Yn yr un modd, wrth ystyried nifer y blychau post a Swyddfeydd 
Post, mae 79% o bobl ledled y DU yn dweud eu bod yn fodlon, o'i gymharu â dim 
ond 69% o bobl yng Nghymru. 
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 Ffeithiau cyflym Cymru Ffigur 1.1
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Teledu yn y cartref 97 97 95- 98+ 97 96 99+ 
+1 99+ 97 

Teledu clyfar mewn cartrefi sydd â 
theledu 

12 
+5 

12 
+4 

8- 
+4 

9- 
+3 7- 12 

+5 
11 
+4 8- 14+ 

+6 

Perchnogaeth DAB ymysg 
gwrandawyr radio1 

44 
 

44 
 

43 
+14 

42 
+15 

30- 
+6 43 47 

+8 
45 
+19 31- 

Gwylio teledu ar-lein / fideo 49 
+7 

50 
+8 42 48 

+10 48 50 
+8 41- 49 46 

Nifer â band eang  77 77 76 
+6 

71- 
+5 73- 76 78 69- 

+5 75 

Nifer â band eang symudol 8 
+3 

9 
+4 6- 7 5- 8 

+2 
11+ 
+7 10+ 4- 

Defnyddio ffôn symudol i fynd ar y 
rhyngrwyd 

57 
+8 

57 
+8 

56 
+12 

52- 
+5 

51- 
+6 

58 
+9 

51- 
+3 

54- 
+8 48- 

Nifer â ffôn symudol 93 94 
+2 90- 92 94 93 93 93 91 

Nifer â ffôn clyfar 61 
+10 

61 
+9 

62 
+17 

57- 
+8 

55- 
+10 

62 
+11 

56- 
+5 

58- 
+8 52- 

Nifer â llinell dir sefydlog 84 84 83 78- 83 83 87+ 75- 88+ 

Nifer â chyfrifiadur llechen 44 
+20 

44 
+20 

42 
+18 

45 
+24 

45 
+16 

43 
+20 

47 
+18 

46 
+27 

42 
+15 

Nifer ag e-ddarllenydd (defnydd 
personol) 17 17 16 18 

+3 
20+ 
+8 16 21+ 18 19 

Cartrefi sy’n cymryd bwndeli 63 
+3 

64 
+4 

64 
+4 

59- 
+9 

54- 
+3 

63 
+4 63 59 60- 

+14 

Argaeledd ffôn sefydlog 100 100 100 100 100 

Argaeledd band eang sefydlog2 99.99 100 99.87 100 100 

Argaeledd band eang ADSL LLU3 95 96 88 93 87 

Argaeledd band eang cebl Virgin 
Media4 44 47 35 21 26 

Argaeledd band eang ffibr BT 
Openreach / Kcom5 69 71 48 55 92 

Argaeledd band eang NGA6 78 80 64 58 95 

Argaeledd symudol 2G7 99.7 99.9 99.5 99.0 98.9 

Argaeledd symudol 3G8 99.5 99.8 97.3 98.3 99.0 

Argaeledd symudol 4G9 73.0 76.3 56.8 44.9 79.2 

Argaeledd DTT10 98.5 98.6 98.7 97.8 97.4 

Gwylio'r teledu (oriau’r diwrnod) 3.9 3.8 4.1 4.4 4.0 

Gwrando ar y radio (oriau’r 
diwrnod) 3.1 3.1 2.9 3.1 2.8 
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Allwedd: +Mae’r ffigur yn sylweddol uwch na chyfartaledd y DU; -Mae’r ffigur yn sylweddol is na 
chyfartaledd y DU; +xx Mae’r ffigurau wedi codi’n sylweddol, sef xx pwynt canran, er Ch1 2013 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom Ch1 2014, BARB, RAJAR, data’r diwydiant. 
Sail: Pob oedolyn 16+ oed (n = 3740 DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 1965 Lloegr drefol, 284 Lloegr wledig, 261 Yr Alban drefol, 240 Yr Alban wledig, 252 
Cymru drefol, 239 Cymru wledig, 247  Gogledd Iwerddon drefol, 252 Gogledd Iwerddon wledig) 
1. Codwyd y cofnod hwn o berchnogaeth DAB yn y gwledydd a'r DU o ymchwil gan Ofcom.  Mae 
CMR y DU yn defnyddio data RAJAR ar gyfer perchnogaeth DAB.   
2. Cyfran yr adeiladau sy’n gallu derbyn gwasanaethau band eang ADSL ar sail data gan BT, Rhagfyr 
2013 
3. Cyfran yr adeiladau sydd wedi’u cysylltu ag ardal cyfnewidfa leol LLU BT, Rhagfyr 2013 
4. Cyfran yr adeiladau sy’n gallu cael gwasanaethau band eang cebl Virgin Media, Mehefin 2014  
5. Cyfran yr adeiladau sy’n gallu cael gwasanaethau band eang ffibr BT Openreach/KCom, Mehefin 
2014; o dan reolau rheoleiddio, gall darparwyr eraill ddarparu gwasanaethau band eang ffibr 
adwerthol i ddefnyddwyr sy’n defnyddio'r rhwydweithiau hyn.  
6. Cyfran yr adeiladau sy’n gallu cael gwasanaethau band eang NGA, Mehefin 2014  
7. Cyfran yr adeiladau sy’n gallu cael darpariaeth symudol 2G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un 
cwmni, Mehefin 2014 
8. Cyfran yr adeiladau sy’n gallu cael darpariaeth symudol 3G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un 
cwmni, Mehefin 2014 
9. Cyfran yr adeiladau sy’n gallu cael darpariaeth symudol 4G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un 
cwmni, Mehefin 2014 
10. Rhagamcan o gyfran y cartrefi sy’n gallu derbyn sianeli darlledu gwasanaeth cyhoeddus (DGC) 
drwy DTT (darpariaeth gan y 3 aml-blecs DGC. Prosiect Cynllunio Teledu ar y cyd (Arqiva, BBC, 
Ofcom) 

1.2 Ymchwil telathrebu BBaCh 2014 

Mae’r mwyafrif o BBaCh yng Nghymru yn ystyried gwasanaethau cyfathrebu yn 
hanfodol i'w busnes  

Roedd wyth deg un y cant o BBaCh yng Nghymru yn cytuno bod gwasanaethau cyfathrebu 
yn hanfodol bwysig i'w busnes - mae hyn yn debyg i ymateb cyfartalog BBaCh ledled y DU 
(83%).  

Pan ofynnwyd iddynt nodi pwysigrwydd gwahanol fathau o wasanaethau cyfathrebu ar 
raddfa o 1-10, gwelwyd bod lefel pwysigrwydd ffonau llinell sefydlog (8.8) a rhyngrwyd 
sefydlog (8.7) bron yn 9 allan o 10 yn y naill achos a’r llall ar gyfartaledd.   Roedd 
gwasanaethau ffôn symudol yn cael eu hystyried ychydig bach yn llai pwysig (8.2). Mae’r 
canlyniadau hyn yn debyg i rai’r DU gyfan. 
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 Pwysigrwydd gwasanaethau cyfathrebu i BBaCh yng Nghymru Ffigur 1.2
 Y Du 

gyfan 
Cymru Cymru 

  Lleoliad Nifer y cyflogeion 
  Trefol Gwledig 1-4 1-9 10-491 50-

2492 
% sy’n cytuno bod 
“Gwasanaethau 
cyfathrebu yn hanfodol i’n 
busnes.  Hebddynt ni 
fyddem yn gallu cyflawni 
ein hamcanion” 

83% 81% 81% 81% 80% 81% 94% 90% 

Sgorau cymedrig: 
“Pa mor bwysig yw 
gwasanaethau XXX ar 
raddfa o 1-10” 

 

 Llinellau ffôn sefydlog 8.9 8.8 8.9 8.8 8.7 8.8 9.6 8.7 

 Llinellau ar brydles 8.4 Sampl y defnyddwyr yn rhy fach i’w gofnodi 

 Gwasanaethau ffôn 
symudol 

8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 7.4 

 Gwasanaethau 
rhyngrwyd sefydlog 

8.8 8.7 8.6 8.9 8.7 8.7 9.1 8.5 

 Gwasanaethau 
rhyngrwyd symudol 

6.4 Sampl y defnyddwyr yn rhy fach i’w gofnodi 

 
Sail: Pob BBaCh (n= 1,508 yn y DU, 284 yng Nghymru).  
Noder: Mae maint y sail yng nghyswllt cwmnïau gwledig (62), a chwmnïau â 10-49 (50) a 50-249 (40) 
o weithwyr yn isel a dylid trin y rhain fel ffigurau dangosol yn unig.     Mae’r sgorau pwysigrwydd yn 
seiliedig ar yr holl BBaCh sy’n defnyddio’r gwasanaeth 

Mae gan y mwyafrif o BBaCh yng Nghymru ryngrwyd band eang   

Mae ychydig dros dri chwarter (76%) y BBaCh yng Nghymru ar-lein erbyn hyn, ac mae hyn 
yn wir ar draws ardaloedd trefol a gwledig, a busnesau o wahanol feintiau. Mae defnyddio’r 
rhyngrwyd a ffonau symudol yn fwy cyffredin ymysg busnesau mwy yng Nghymru. 

 

1 Drwy'r adroddiad hwn, sylwer bod y sampl o fusnesau â 10-49 o weithwyr yn fach (50) a dylid 
ystyried y canfyddiadau yn rhai dangosol yn unig. 
2 Drwy'r adroddiad hwn, sylwer bod y sampl o fusnesau â 50+ o weithwyr yn fach (40) a dylid ystyried 
y canfyddiadau yn rhai dangosol yn unig. 
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 Gwasanaethau cyfathrebu a ddefnyddir gan BBaCh yng Nghymru Ffigur 1.3
(defnydd %) 

 
Sail: Pob BBaCh/ Pob BBaCh sy’n defnyddio’r gwasanaeth (n=1,508 yn y DU, 284 yng Nghymru).  
Noder: Mae maint y sail yng nghyswllt cwmnïau gwledig (62), a chwmnïau â 10-49 (50) a 50-249 (40) 
o weithwyr yn isel a dylid trin y rhain fel ffigurau dangosol yn unig.     Nid yw’r ffigur “NET: Rhyngrwyd” 
yn cynnwys llinellau ar les y gellir eu defnyddio ar gyfer gwasanaeth llais yn unig felly mae’n bosibl 
bod y gwir gyfran sydd â chysylltiad â’r rhyngrwyd ychydig bach yn uwch.  

Mae BBaCh yng Nghymru yn defnyddio rhaglenni ar-lein  

Mae’r mwyafrif o BBaCh yn defnyddio’r rhyngrwyd i archebu nwyddau a gwasanaethau 
(81%) ac i wneud taliadau (57%) . Mae gan saith ym mhob deg cwmni (72%) wefan.  

Mae lleiafrif o BBaCh yn defnyddio’r rhyngrwyd ar gyfer marchnata a gwerthu, gyda 46% yn 
defnyddio marchnata ar-lein, 40% yn cymryd archebion ar-lein a 32% yn cymryd taliadau ar-
lein.  

Mae lleiafrif llai o BBaCh yn dweud eu bod yn defnyddio gwasanaethau ar-lein i reoli neu i 
gael mynediad at eu data, er enghraifft, mae chwarter yn storio data ar-lein neu yn creu 
storfa wrth gefn ar-lein. 

Y DU
gyfan Cymru Cymru

Lleoliad Nifer y cyflogeion

Trefol Gwledi
g 1-4 1-9 10-49 50-249

Ffonau llinell dir safonol
PSTN 95% 96% 95% 98% 96% 96% 92% 95%

Band eang ADSL 66% 65% 62% 69% 60% 63% 82% 90%
Ffonau clyfar 44% 42% 46% 36% 39% 39% 66% 75%
Ffonau symudol
safonol (heb fod yn
ffonau clyfar)

36% 36% 32% 41% 33% 35% 44% 58%

Band eang Ffibr 13% 8% 10% 6% 7% 7% 20% 38%
Band eang symudol
(e.e.  dongl USB) 10% 8% 8% 8% 6% 7% 20% 40%

Band eang Cebl3 11% 14% 16% 12% 14% 14% 12% 15%
Ether-rwyd 7% 8% 8% 9% 7% 7% 16% 30%
PRhT 10% 10% 8% 12% 9% 9% 8% 43%
ISDN 2/ 2e 7% 7% 9% 5% 4% 5% 28% 30%
Fideo-gynadledda 4% 2% 2% 2% 2% 2% 6% 30%
VPN 5% 4% 4% 4% 2% 2% 18% 45%
Llinellau ar brydles
/Cylchedau Preifat 3% 4% 5% 3% 2% 3% 6% 43%

ISDN 30 2% 3% 4% 1% 0% 1% 16% 50%
NET: Llinell dir 96% 98% 98% 99% 98% 98% 100% 98%
NET: Rhyngrwyd 78% 76% 75% 79% 73% 75% 94% 98%
NET: Gwasanaethau
symudol 66% 66% 67% 63% 64% 64% 80% 85%
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 Meddalwedd/rhaglenni rhyngrwyd a ddefnyddir gan BBaCh yng Ffigur 1.4
Nghymru (defnydd %) 

 

Sail: Pob BBaCh/ Pob BBaCh sy’n defnyddio’r gwasanaeth (n= 1,267 yn y DU, 235 yng Nghymru). 
Noder: Mae'r sail ar gyfer BBaCh sydd â chyfleuster rhyngrwyd sefydlog mewn ardaloedd gwledig 
(49), a’r rheini sydd â 10-49 (47) a 50-249 (39) o weithwyr yn isel a dylid trin y rhain fel ffigurau 
dangosol yn unig.     

Nid yw ychydig dros un rhan o dair o BBaCh yng Nghymru yn teimlo’n hyderus 
ynghylch eu gallu i adnabod cynnyrch neu nwyddau cyfathrebu newydd  

Mae canlyniadau’r arolwg yn awgrymu bod rhaniad ymysg BBaCh yng Nghymru o ran hyder 
yn eu gallu i adnabod cynnyrch a gwasanaethau cyfathrebu newydd a fyddai’n fuddiol i’w 
busnes.   Dywed tri deg chwech y cant nad ydynt yn hyderus yn eu gallu i wneud hyn, ond 
mae 67% yn dweud eu bod yn wybodus ynghylch sut mae gwasanaethau cyfathrebu yn 
gallu helpu busnesau i oroesi.   

Nid yw diffyg gwybodaeth fel petai'n egluro'r diffyg hyder hwn – mae’r mwyafrif o BBaCh yng 
Nghymru (80%) yn cytuno bod digonedd o wybodaeth ar gael. Ond, mae ychydig dros 
draean (35%) o BBaCh yn nodi bod ganddynt bryderon ynghylch diogelwch gwasanaethau 
cyfathrebu ac efallai bod hyn, yn rhannol o leiaf, yn egluro'r diffyg hyder. 

Y DU 
gyfan Cymru Cymru

Lleoliad Nifer y cyflogeion

Trefol Gwledi
g 1-4 1-9 10-49 50-249

Archebu nwyddau a 
gwasanaethau ar-lein 83% 81% 74% 89% 81% 80% 89% 92%

Gwefan cwmni 69% 72% 76% 66% 68% 69% 91% 95%
Gwneud taliadau
BACS 62% 57% 56% 59% 51% 54% 89% 79%

Marchnata ar-lein (e.e. 
e-bost, Facebook, 
Twitter)

39% 46% 55% 33% 43% 43% 68% 54%

Cymryd archebion am 
nwyddau a 
gwasanaethau

42% 40% 38% 44% 38% 38% 60% 38%

Derbyn taliadau am 
nwyddau a 
gwasanaethau

35% 32% 37% 26% 29% 30% 49% 41%

Storio data ar-lein neu
wrth gefn 28% 26% 30% 20% 22% 24% 40% 38%

Gwasanaethau Cwmwl 23% 23% 28% 16% 20% 21% 40% 49%
Mewngofnodi o bell 
i’ch cyfrifiadur yn y 
gwaith neu i’ch
gliniadur

20% 20% 21% 19% 15% 17% 40% 51%

Mewngofnodi o bell 
i’ch gweinydd yn y 
gwaith

17% 15% 17% 13% 11% 13% 34% 56%
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 Hyder BBaCh yng Nghymru o ran defnyddio gwasanaethau cyfathrebu Ffigur 1.5
(%) 

 
Sail: Pob BBaCh/ Pob BBaCh sy’n defnyddio’r gwasanaeth (n= 1,508 yn y DU, 284 yng Nghymru) 
Noder: Mae maint y sail yng nghyswllt cwmnïau gwledig (62), a chwmnïau â 10-49 (50) a 50-249 (40) 
o weithwyr yn isel a dylid trin y rhain fel ffigurau dangosol yn unig.     

 
Mae mwyafrif y BBaCh yng Nghymru yn fodlon ar y gwasanaethau cyfathrebu yn 
gyffredinol  

Mae wyth deg naw y cant o BBaCh yng Nghymru yn fodlon ar linellau safonol y rhwydwaith 
ffôn switsio cyhoeddus ac mae 91% yn fodlon ar ffonau clyfar.  Mae bodlonrwydd â ffonau 
symudol safonol ychydig yn is (79%). Mae bodlonrwydd â ffonau symudol safonol yn is 
mewn ardaloedd gwledig nag y mae mewn ardaloedd trefol (70% o’i gymharu ag 87%).  
Efallai bod hyn yn ymwneud ag ansawdd y ddarpariaeth symudol.    

Mae bodlonrwydd mewn ardaloedd gwledig yn is yng nghyd-destun band eang ADSL   

Dywed 80% o BBaCh yng Nghymru eu bod yn fodlon ar eu gwasanaeth band eang ADSL at 
ei gilydd. Mae hyn yn weddol debyg i gyfartaledd y DU o 78%. Ond, mae bodlonrwydd yn 
amrywio yn ôl lleoliad, gyda BBaCh trefol Cymru yn nodi bodlonrwydd o 86% o'i gymharu â 
73% ymysg BBaCh mewn ardaloedd gwledig.  

Nid yw lefelau bodlonrwydd â dibynadwyedd gwasanaethau ffôn symudol yng nghyswllt 
ansawdd y signal neu’r cysylltiad, argaeledd daearyddol y gwasanaeth, a’r gallu i 
anfon/derbyn negeseuon e-bost neu i gael mynediad i'r rhyngrwyd, yn sylweddol is yng 
Nghymru nag yn y DU yn gyffredinol.       Ond, mae lefelau bodlonrwydd â’r tair agwedd yn is 
mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru nag y maent mewn ardaloedd trefol (Gweler Ffigur 
1.6 ar gyfer y manylion). 

Y DU 
gyfan Cymru Cymru

Lleoliad Nifer y cyflogeion
Trefol Gwledig 1-4 1-9 10-49 50-249

% sy’n cytuno – Nid wyf yn
hyderus fy mod yn gallu
adnabod pa gynnyrch neu
wasanaethau cyfathrebu
newydd fyddai’n fuddiol i’r
sefydliad

34% 36% 34% 38% 36% 37% 28% 20%

% sy’n cytuno – Rwyf yn
teimlo fy mod wedi cael
digon o wybodaeth
ynghylch sut y gall 
gwasanaethau cyfathrebu
helpu’r sefydliad i oroesi

67% 69% 68% 72% 70% 69% 70% 68%
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 Bodlonrwydd ag elfennau o’r gwasanaethau cyfathrebu: BBaCh yng Ffigur 1.6
Nghymru  

 
Sail: Pob BBaCh (sail amrywiol) 
Noder: Mae maint y sail yng nghyswllt ardaloedd gwledig a chwmnïau â 10-49 a 50-249 o weithwyr yn 
isel a dylid trin y rhain fel ffigurau dangosol yn unig.     

Dywed chwarter BBaCh yng Nghymru eu bod wedi cael profiad o ddarpariaeth 
symudol wael 

Er gwaethaf y lefelau cymharol uchel o fodlonrwydd a nodwyd, mae chwarter (26%) o 
BBaCh yng Nghymru sydd â ffonau symudol yn dweud eu bod wedi cael profiad o 
ddarpariaeth symudol wael yn y 12 mis diwethaf.   

 

Y DU gyfan Cymru Cymru
Lleoliad Nifer y cyflogeion

% sy’n fodlon â… Trefol Gwledig 1-4 1-9 10-49 50-249
Gwasanaethau ffôn llinell dir PSTN safonol 88% 89% 89% 88% 87% 89% 87% 87%

Ffonau clyfar (e.e. iPhone/ Blackberry/Samsung 
Galaxy/Android Arall) 90% 91% 93% 88% 92% 92% 88% 80%

Ffôn symudol safonol 85% 79% 87% 70% 72% 77% 95% 87%
Band eang ADSL (y rhyngrwyd drwy linell
sefydlog) 78% 80% 86% 73% 78% 80% 78% 78%

Ffonau symudol / ffonau clyfar – dibynadwyedd y 
gwasanaeth yng nghyswllt ansawdd y signal 
neu’r cysylltiad

73% 69% 77% 57% 69% 69% 75% 53%

Ffonau symudol / ffonau clyfar- argaeledd
daearyddol y gwasanaeth (h.y. hyd a lled y 
ddarpariaeth)

75% 72% 78% 64% 73% 73% 63% 62%

Ffonau symudol / ffonau clyfar- y gwerth am arian
y mae’r gwasanaeth a ddarperir yn ei roi 81% 76% 71% 83% 77% 76% 68% 73%

Ffonau symudol / ffonau clyfar – dibynadwyedd y 
gwasanaeth o ran gallu anfon a derbyn
negeseuon e-bost neu fynd ar y rhyngrwyd

78% 81% 89% 67% 82% 81% 82% 67%

Gwasanaeth rhyngrwyd – dibynadwyedd y 
gwasanaeth o ran ansawdd y cysylltiad 80% 79% 84% 73% 78% 80% 74% 77%

Gwasanaeth rhyngrwyd – y gallu i gael y 
cyflymder y talwyd amdano 66% 66% 74% 55% 65% 66% 66% 74%

Gwasanaeth rhyngrwyd – argaeledd daearyddol
y gwasanaeth (h.y. y gallu i gael y gwasanaeth
ble mae eich cwmni chi wedi’i leoli)

80% 85% 86% 84% 87% 87% 70% 64%

Gwasanaeth rhyngrwyd – cyflymder y cysylltiad 71% 68% 79% 54% 68% 69% 62% 56%

Gwasanaeth rhyngrwyd – argaeledd daearyddol
gwasanaethau cymesur lle mae’r cyflymder
llwytho i lawr a llwytho i fyny yr un fath

57% 57% 63% 49% 56% 57% 60% 51%
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 Problemau a gafwyd â gwasanaethau ffôn symudol yn y 12 mis diwethaf Ffigur 1.7

 
Sail: Pob BBaCh/ Pob BBaCh sydd â ffonau symudol/ffonau clyfar (n= 1,048 yn y DU, 198 yng 
Nghymru) 
Noder: Mae maint y sail yng nghyswllt cwmnïau â 10-49 o weithwyr (40) yn isel ac felly dylid trin y 
ffigurau hyn fel ffigurau dangosol yn unig.  Nid yw problemau a grybwyllwyd gan lai na 2% yn y DU a 
Chymru wedi'u cynnwys. 

Mae un deg chwech y cant o BBaCh yn dweud eu bod wedi cael profiad o 
ddibynadwyedd gwael yng nghyswllt eu gwasanaeth llinell dir 

Yng nghyswllt gwasanaethau ffôn llinell sefydlog, y broblem oedd yn cael ei nodi amlaf oedd 
dibynadwyedd gwael y gwasanaeth, gydag 16% o BBaCh yng Nghymru yn dweud eu bod 
wedi cael problem o'r fath yn y 12 mis diwethaf.  

 Problemau a gafwyd â gwasanaethau ffôn llinell sefydlog yn y 12 mis Ffigur 1.8
diwethaf 

 
Sail: Pob BBaCh oedd â gwasanaeth ffôn llinell dir (n= 1,467 yn y DU, 279 yng Nghymru). 
Noder: Mae maint y sail yng nghyswllt ardaloedd gwledig (49) a chwmnïau â 10-49 (47) o weithwyr yn 
isel a dylid trin y rhain fel ffigurau dangosol yn unig.     Nid yw problemau a grybwyllwyd gan lai na 2% 
o sampl y DU a sampl Cymru wedi'u cynnwys   

Y Du 
gyfan Cymru Cymru

Lleoliad Nifer y cyflogeion
Trefol Gwledig 1-4 1-9 10-49 50-249

Darpariaeth symudol wael 26% 26% 18% 39% 24% 26% 30%

Darpariaeth rhyngrwyd
symudol wael 5% 4% 3% 6% 2% 4% 10%

Colli galwadau 6% 4% 5% 2% 2% 4% 5%

Araf deg yn cysylltu â’r
rhyngrwyd 2% 2% 2% 2% 1% 1% 8%

Oedi cyn derbyn negeseuon
testun 2% 1% 1% 1% 0% 0% 3%

Gwasanaeth gwael i
gwsmeriaid 4% 5% 4% 6% 5% 4% 5%

Heb gael problemau 61% 61% 69% 49% 61% 61% 60%

Y DU 
gyfan Cymru Cymru

Lleoliad Nifer y cyflogeion

Trefol Gwledig 1-4 1-9 10-49 50-249

Dibynadwyedd gwael o ran y 
gwasanaeth (colli gwasanaeth/ 
nam technegol)

15% 16% 14% 20% 17% 16% 18%

Llais o ansawdd gwael 3% 2% 2% 3% 2% 2% 0%

Gwasanaeth gwael i
gwsmeriaid 4% 4% 2% 6% 4% 4% 6%

Ffioedd ychwanegol
(annisgwyl) 2% 1% 1% 0% 1% 1% 4%

Galwadau niwsans neu
alwadau mud na ofynnwyd
amdanynt

1% 2% 2% 0% 2% 2% 2%

Heb gael problemau 75% 75% 76% 73% 74% 75% 72%
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Dywed dros chwarter BBaCh yng Nghymru eu bod wedi cael profiad o 
ddibynadwyedd gwael yng nghyswllt eu cysylltiad rhyngrwyd  

Dywedodd dros chwarter (27%) o BBaCh yng Nghymru sydd â chysylltiad rhyngrwyd eu bod 
wedi cael profiad o ddibynadwyedd gwael o ran eu cysylltiad rhyngrwyd yn y 12 mis 
diwethaf. Nid yw’r ffigur hwn yn wahanol iawn i gyfartaledd y DU, ac nid yw'n amrywio yn ôl 
maint y cwmni na pha mor drefol ydyw.   
 

 Problemau mae BBaCh yng Nghymru wedi’u cael â'u gwasanaeth Ffigur 1.9
rhyngrwyd yn y 12 mis diwethaf 

 
Sail: Pob BBaCh oedd â gwasanaeth rhyngrwyd sefydlog (n= 1,267 yn y DU, 235 yng Nghymru) 
Noder: Mae'r sail ar gyfer BBaCh sydd â chyfleuster rhyngrwyd sefydlog mewn ardaloedd gwledig 
(49), a’r rheini sydd â 10-49 (47) a 50-249 (39) o weithwyr yn isel a dylid trin y rhain fel ffigurau 
dangosol yn unig.     Nid yw problemau a grybwyllwyd gan lai na 2% o sampl y DU a sampl Cymru 
wedi'u cynnwys   

Mae mwy na phedwar BBaCh ym mhob pump yng Nghymru yn dweud bod y 
diwydiant cyfathrebu yn diwallu anghenion eu busnes yn dda   

Mae’r mwyafrif o BBaCh (82%) yn cytuno bod y farchnad gyfathrebu yn diwallu anghenion 
eu busnes yn dda. Dywed lleiafrif (14%) bod y ffaith nad oes gwasanaeth ar gael wedi 
llesteirio ar allu eu busnes i dyfu.  

Dywed un y cant o BBaCh nad ydynt wedi gallu symud i adeilad arall oherwydd nad oedd 
gwasanaeth ar gael.   

Y Du 
gyfan Cymru Cymru

Lleoliad Nifer y cyflogeion

Trefol Gwledig 1-4 1-9 10-49 50-249

Dibynadwyedd gwael o ran 
y gwasanaeth (e.e. Colli
gwasanaeth/cysylltiad dros
dro)

29% 27% 26% 28% 27% 26% 34% 36%

Araf deg yn llwytho i lawr 16% 16% 11% 23% 16% 16% 17% 15%

Araf deg yn llwytho i fyny 13% 15% 11% 20% 15% 14% 19% 15%
Gwasanaeth gwael i
gwsmeriaid 4% 7% 7% 7% 9% 8% 2% 5%

Heb gael problemau 58% 56% 62% 48% 55% 56% 51% 49%
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 Gwasanaethau cyfathrebu yng nghyd-destun anghenion busnes Ffigur 1.10

 
Sail: Pob BBaCh sy’n defnyddio’r gwasanaeth (n= 1,508 yn y DU, 284 yng Nghymru) 
Noder: Mae maint y sail yng nghyswllt cwmnïau gwledig (62), a chwmnïau â 10-49 (50) a 50-249 (40) 
o weithwyr yn isel a dylid trin y rhain fel ffigurau dangosol yn unig.     

Defnydd BBaCh o'r iaith Gymraeg 

Mae ychydig o dan hanner (47%) BBaCh yng Nghymru yn defnyddio’r iaith Gymraeg yn eu 
trafodion busnes.   Mae saith y cant yn defnyddio'r Gymraeg 'drwy'r amser' ac mae 11% yn 
dweud eu bod yn gwneud hynny ‘y rhan fwyaf o’r amser’.  

Dywed pedwar deg dau y cant bod eu darparwr gwasanaethau cyfathrebu yn cyfathrebu â 
nhw yn Gymraeg (25% ar lafar, 33% mewn dogfennau wedi'u hargraffu a 15% ar y wefan). 
Yng nghyswllt BBaCh yng Nghymru nad yw eu darparwr gwasanaethau cyfathrebu yn siarad 
â nhw yn Gymraeg, byddai'n well gan bymtheg y cant ohonynt pe bai nhw yn gwneud hynny. 

1.3 Darpariaeth symudol yng Nghymru 

Y rheini sy'n defnyddio ffonau symudol yng Nghymru sy'n disgwyl y lleiaf  gan eu 
rhwydwaith o bob gwlad wrth deithio ar y trên neu ar y ffordd, ac mewn lleoliadau 
trefol yn yr awyr agored  

Mae mwyafrif y rhai sy’n defnyddio ffonau symudol yng Nghymru yn disgwyl perfformiad da 
neu dda iawn gan eu rhwydwaith. Diffinnir hyn fel gallu gwneud a derbyn galwadau llais clir, 
heb golli’r alwad yn annisgwyl, gartref, mewn lleoliadau dan do eraill a'r tu allan mewn 
ardaloedd trefol.   Mae disgwyliadau yn is wrth deithio ar y trên neu ar y ffordd, a'r tu allan 
mewn ardaloedd gwledig. Mae disgwyliadau defnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru 
(54%) yn is na disgwyliadau defnyddwyr yn yr Alban (71%) a Gogledd Iwerddon (66%) yng 
nghyswllt galwadau llais wrth deithio ar y ffordd neu ar y trên. 

Y Du 
gyfan Cymru Cymru

Lleoliad Nifer y cyflogeion
Trefol Gwledig 1-4 1-9 10-49 50-249

% sy’n cytuno – mae’r
farchnad gyfathrebu yn diwallu
anghenion fy musnes yn dda

85% 82% 84% 79% 81% 82% 90% 75%

% sy’n cytuno – mae diffyg
cynnyrch a gwasanaethau
cyfathrebu addas wedi
effeithio ar allu fy musnes i
dyfu

15% 14% 13% 15% 13% 14% 8% 20%

A ydych erioed wedi cael eich
rhwystro rhag symud eich
sefydliad i leoliad arall
oherwydd nad oedd y 
gwasanaethau cyfathrebu yr
oedd arnoch eu hangen i
weithredu fel busnes ar gael
yn yr ardal neu’r lleoliad yr
oeddech am symud iddo? (% 
a atebodd ‘Do’)

1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3%
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 Disgwyliadau gan y rhwydwaith o ran galwadau llais mewn amryw Ffigur 1.11
leoliadau 

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom ar ddarpariaeth rhwydweithiau symudol, Mawrth 2014 
Sail: Holl ddefnyddwyr ffonau symudol: Y DU 1,509, Lloegr: 877, Yr Alban: 216, Cymru: 222, Gogledd 
Iwerddon: 194 
C20b: Dywedwch wrthyf sut byddech yn disgwyl i’ch rhwydwaith berfformio wrth wneud neu wrth 
dderbyn galwadau llais clir a heb golli'r alwad yn annisgwyl ym mhob un o'r lleoliadau isod: 

Mae bodlonrwydd cyffredinol â rhwydweithiau symudol yn is yng Nghymru nag yn y 
gwledydd eraill 

Mae bron i dri chwarter (72%) y rhai sy’n defnyddio ffôn symudol yng Nghymru yn dweud eu 
bod yn weddol fodlon, neu’n fodlon iawn, â'u rhwydwaith presennol. Serch hynny, mae 16% 
yn anfodlon.  

 Bodlonrwydd cyffredinol â’r rhwydwaith Ffigur 1.12

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom ar ddarpariaeth rhwydweithiau symudol, Mawrth 2014 
Sail: Holl ddefnyddwyr ffonau symudol: Y DU 1,509, Lloegr: 877, Yr Alban: 216, Cymru: 222, Gogledd 
Iwerddon: 194 
Q21: Yn gyffredinol, pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi â [nodwch enw’r rhwydwaith a ddefnyddir 
ar hyn o bryd]? 

Yn yr awyr
agored mewn
ardal drefol

Yn eich cartref Mewn lleoliadau
eraill o dan do

Wrth deithio ar
y trên neu ar y 
ffordd

Yn yr awyr
agored mewn
ardal wledig

Da 
iawn/ei
thaf da

Gwael
iawn/ei
thaf
gwael

Da 
iawn/ei
thaf da

Gwael
iawn/ei
thaf
gwael

Da 
iawn/ei
thaf da

Gwael
iawn/ei
thaf
gwael

Da 
iawn/ei
thaf da

Gwael
iawn/ei
thaf
gwael

Da 
iawn/ei
thaf da

Gwael
iawn/ei
thaf
gwael

Y DU 88 3 80 14 74 11 60 11 53 19
Lloegr 87 3 79 15 74 11 59 12 52 19
Yr Alban 94 2 89 6 80 9 71 4 59 13
Cymru 86 3 81 12 72 7 54 5 48 19
Gogledd
Iwerddon

89 3 80 14 78 12 66 4 62 14

Canran yr ymatebwyr
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Mae bodlonrwydd cyffredinol â rhwydweithiau symudol yn uwch mewn ardaloedd 
trefol nag mewn ardaloedd gwledig 

Mae bodlonrwydd cyffredinol â rhwydweithiau symudol yn uwch mewn ardaloedd trefol na 
mewn ardaloedd gwledig ym mhob gwlad, a defnyddwyr yn y Gymru wledig sydd leiaf 
bodlon o’r cwbl.  

 Bodlonrwydd cyffredinol â’r rhwydwaith: trefol o gymharu â gwledig Ffigur 1.13

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom ar ddarpariaeth rhwydweithiau symudol, Mawrth 2014 
Sail: Holl ddefnyddwyr ffonau symudol: Cyfanswm y DU: 1,509, y DU drefol: 1,033, Lloegr: 877, Yr 
Alban: 216, Cymru: 222, Gogledd Iwerddon: 194, Cymru drefol: 99, Cymru wledig: 123.  
C21: Yn gyffredinol, pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi â [nodwch enw’r rhwydwaith a ddefnyddir 
ar hyn o bryd]? 
*Rhybudd: maint y sail yn isel 
 
Ymysg defnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru, mae bodlonrwydd ar ei isaf yng 
nghyswllt cyflymder y rhyngrwyd  

Pan holwyd nhw am agweddau penodol ar eu gwasanaethau, mae bodlonrwydd yr 
ymatebwyr yn amrywio; rhoddwyd y sgôr uchaf am rwyddineb rhoi arian ar y ffôn (92% o’r 
rheini sy'n defnyddio ffôn felly) a’r sgôr isaf am gyflymder y rhyngrwyd (54% o'r rheini sy'n 
defnyddio eu ffôn symudol i fynd ar y rhyngrwyd).  
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 Bodlonrwydd ag agweddau ar y gwasanaeth ymysg defnyddwyr ffonau Ffigur 1.14
symudol yng Nghymru 

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom ar ddarpariaeth rhwydweithiau symudol, Mawrth 2014  
Sail: Holl ddefnyddwyr ffonau symudol, Cymru: 222, (1) y rheini sy’n defnyddio’r gwasanaeth rhoi 
arian ar ffôn: 84*, (2) y rheini sy’n talu bob mis: 133, (3) y rheini sydd â phrofiad o wasanaethau i 
gwsmeriaid: 184, (4) y rheini sy’n anfon/derbyn negeseuon testun: 209, (5) y rheini sydd wedi cael 
problem a/neu wedi gwneud cwyn: 156 (6) y rheini sy’n defnyddio eu ffôn symudol i bori’r rhyngrwyd: 
141, (7) y rheini sy'n gwybod am gynigion arbennig/gwobrau: 163, (8) y rheini sy’n defnyddio eu ffôn 
symudol i bori’r rhyngrwyd: 140. Mae’r rheini a atebodd 'ddim yn gwybod' ac ‘amherthnasol’ wedi'u 
heithrio o'r sail 
Cwestiwn: C22: Rwyf am i chi ddweud wrthyf ba mor fodlon neu anfodlon rydych chi â phob agwedd 
unigol o'r gwasanaeth. 

Mae mwy na saith defnyddiwr ffôn symudol ym mhob deg yng Nghymru yn fodlon â’r 
gwasanaeth gwneud galwadau yn y mwyafrif o leoliadau 

Dywedodd oddeutu saith defnyddiwr ffôn symudol ym mhob deg yng Nghymru eu bod yn 
fodlon â’r gwasanaeth gwneud galwadau llais ym mhob un o’r lleoliadau a nodwyd. Yng 
nghyswllt gwneud galwadau ffôn yn yr awyr agored mewn ardaloedd gwledig y gwelwyd y 
lefel isaf o fodlonrwydd.  Roedd lefel y bodlonrwydd â gwneud galwadau wrth deithio ar y lôn 
neu ar y trên yn debyg i lefel y bodlonrwydd â gwneud galwadau gartref.  
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Gwobrau neu gynigion arbennig (7)

Dibynadwyedd y Rhyngrwyd(6)
Y gallu i wneud neu i dderbyn galwadau llais

Datrys cwynion neu broblemau (5)
Faint rydych yn ei dalu am yr hyn rydych yn ei gael

Cael neu anfon negeseuon testun heb oedi (4)
Ansawdd y gwasanaeth i gwsmeriaid (3)

Ansawdd galwadau llais
Bilio yn gyffredinol (2)

Eich teclyn
Pa mor rhwydd yw rhoi arian ar eich ffôn  (1)*
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 Bodlonrwydd defnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru â gwneud Ffigur 1.15
galwadau mewn amrywiol leoliadau  

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom ar ddarpariaeth rhwydweithiau symudol, Mawrth 2014 
Sail: Pob defnyddiwr ffôn symudol yng Nghymru sy’n gwneud galwadau ffôn ym mhob lleoliad o leiaf 
ychydig o weithiau y mis: Dan do gartref: 183, dan do yn y gweithle 87*, y tu allan yn yr ardal gyfagos 
176, dan do yn gyffredinol 189, y tu allan mewn ardaloedd gwledig 139, y tu allan mewn ardaloedd 
trefol 173, wrth deithio ar y ffordd 112. 
C46: Pa mor fodlon ydych chi â'ch gallu i wneud/derbyn galwadau ar eich prif ffôn personol ym mhob 
un o'r ardaloedd canlynol? 
*Rhybudd: maint y sail yn fach 

Mae bron i dri chwarter y rheini yng Nghymru sy'n defnyddio ffôn symudol i fynd ar y 
rhyngrwyd yn defnyddio eu rhyngrwyd symudol yn eu cartref   

Mae mwyafrif (86%) y rheini sy'n defnyddio gwasanaethau rhyngrwyd symudol ar eu ffôn 
symudol yn gwneud hynny yn agos i’w cartref neu eu man gwaith.  Mae cyfran debyg (81%) 
yn defnyddio gwasanaethau rhyngrwyd symudol mewn lleoliadau dan do heblaw eu cartref, 
ac mae bron i dri chwarter (74%) yn gwneud hynny yn eu cartref – yr un gyfran ag sy'n 
defnyddio gwasanaeth rhyngrwyd symudol y tu allan mewn ardaloedd gwledig. 

Mae’r gyfran o ddefnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru sydd wedi cael profiad o 
bob math o broblem yn uwch na'r gyfran yn y gwledydd eraill 

Mae rhwng traean a dwy ran o dair o ddefnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru yn honni 
iddynt gael problemau gyda phob un o'r agweddau ar y gwasanaeth a restrwyd. Dyma’r rhai 
oedd yn cael eu crybwyll amlaf: y rhyngrwyd yn araf (65%), methu cael mynediad i'r 
rhyngrwyd (59%), methu anfon a derbyn negeseuon e-bost (48%) a dim signal (47%). 
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 Problemau a gafwyd gyda ffonau symudol ychydig o weithiau y mis neu Ffigur 1.16
fwy 

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom ar ddarpariaeth rhwydweithiau symudol, Mawrth 2014 
Sail: Holl ddefnyddwyr ffonau symudol, y DU: 1.509, *y rheini sy’n defnyddio eu ffôn symudol i fynd ar 
y rhyngrwyd 980, **y rheini sy'n defnyddio eu ffôn symudol ar gyfer negeseuon e-bost 712. Lloegr: 
877, y rheini sy’n defnyddio eu ffôn symudol i fynd ar y rhyngrwyd 568, **y rheini sy'n defnyddio eu 
ffôn symudol ar gyfer negeseuon e-bost 413. Yr Alban: *y rheini sy’n defnyddio eu ffôn symudol i fynd 
ar y rhyngrwyd 144, **y rheini sy'n defnyddio eu ffôn symudol ar gyfer negeseuon e-bost 111. Cymru: 
216, *y rheini sy’n defnyddio eu ffôn symudol i fynd ar y rhyngrwyd 144, **y rheini sy'n defnyddio eu 
ffôn symudol ar gyfer negeseuon e-bost 111. Gogledd Iwerddon: 194, **y rheini sy’n defnyddio eu ffôn 
symudol i fynd ar y rhyngrwyd 118, *y rheini sy'n defnyddio eu ffôn symudol ar gyfer negeseuon e-
bost 72. 
C43: Pa mor aml, os o gwbl, ydych chi wedi cael profiad o unrhyw rai o’r canlynol wrth ddefnyddio 
eich prif ffôn symudol? 

Gwefannau cyflenwyr yw'r brif ffynhonnell y mae defnyddwyr ffonau symudol yng 
Nghymru yn ei defnyddio i gael gwybodaeth am broblemau gyda’r rhwydwaith  

Ymysg y defnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru sy'n dweud eu bod 'weithiau' neu 'bob 
amser' yn cael problemau wrth ddefnyddio eu ffôn ar gyfer un swyddogaeth neu fwy (61% o'r 
sampl i gyd gyda'i gilydd), roedd lleiafrif ohonynt (8%) wedi chwilio am wybodaeth am y 
broblem, wedi ceisio ei datrys (10%) neu wedi gwneud y ddau (12%). Roedd y rheini oedd 
wedi chwilio am wybodaeth yn fwyaf tebygol o fod wedi edrych ar wefan eu cyflenwyr. Mae 
lefel y chwilio rhagweithiol am wybodaeth a/neu atebion yn gyson â Lloegr a'r Alban, ac yn 
uwch na Gogledd Iwerddon.  

Dywedodd y mwyafrif (84%) nad oeddynt erioed wedi cael gwybodaeth na neges gan eu 
rhwydwaith am broblemau â darpariaeth rhwydwaith yn eu hardal. Roedd saith y cant wedi 
cael neges testun gan eu darparwr, roedd 5% wedi cael galwad ffôn a 3% wedi cael e-bost. 
Roedd y gyfran yng Nghymru oedd wedi cael gwybodaeth yn gyson â Lloegr a'r Alban, ac yn 
sylweddol uwch na Gogledd Iwerddon.  

Y DU Lloegr Yr Alban Cymru Gogledd
Iwerddon

Araf yn llwytho tudalennau ar y we/rhyngrwyd
yn araf

59% 58% 62% 65% 50%

Methu defnyddio rhyngrwyd symudol* 48% 47% 49% 59% 47%

Dim signal/derbyniad 44% 44% 39% 47% 46%

Methu anfon/derbyn negeseuon e-bost** 36% 35% 41% 48% 40%

Ansawdd y sain yn wael/llinell aneglur 36% 36% 31% 42% 35%

Galwadau’n dod i ben yn annisgwyl 34% 35% 28% 39% 27%

Methu cael cysylltiad er bod y ffôn yn dangos
bod signal ar gael

30% 31% 21% 39% 30%

Methu anfon/derbyn negeseuon testun 28% 28% 28% 33% 27%

Neges testun ddim yn cyrraedd / ddim yn
cyrraedd yn syth

28% 27% 31% 36% 28%
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Defnyddwyr ffôn symudol yng Nghymru sydd fwyaf tebygol o wneud galwadau ffôn ac 
anfon negeseuon testun wrth deithio ar y ffordd o gymharu â phob gwlad arall   

Mae’r mwyafrif (94%) yn teithio ar y ffordd (car a/neu fws) leiaf unwaith yr wythnos, o'i 
gymharu â 2% sy'n teithio o leiaf unwaith yr wythnos ar y trên.  Mae ychydig dros hanner 
(53%) y rheini sy'n teithio ar y ffyrdd sy'n anfon negeseuon testun yn rheolaidd bob amser, 
neu weithiau, yn gwneud hynny wrth deithio ar y ffordd, ac mae 51% o'r rheini sy'n defnyddio 
eu ffonau symudol i wneud galwadau llais ac sy'n teithio ar y ffordd bob amser neu weithiau 
yn defnyddio eu ffôn i wneud galwadau wrth deithio fel hyn.  

Mae'r defnydd a wneir o ffonau symudol yng Nghymru ar gyfer gwneud galwadau (26%) ac 
anfon negeseuon testun (29%) wrth deithio ar y ffordd yn uwch nag yn y gwledydd eraill. 

 Pa mor aml y gwneir/yr anfonir neu y derbynnir galwadau llais a Ffigur 1.17
negeseuon testun wrth deithio ar y ffordd 

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom ar ddarpariaeth rhwydweithiau symudol, Mawrth 2014 
Sail: Holl ymatebwyr, y DU: 1248, Lloegr: 722, Yr Alban: 173, Cymru: 184, Gogledd Iwerddon 169  
C41: Pa mor aml rydych chi’n defnyddio eich prif ffôn symudol ar gyfer pob un o'r gweithgareddau 
canlynol? 

Nid yw un defnyddiwr ffôn symudol ym mhob deg yng Nghymru yn gwneud galwadau 
ffôn wrth deithio, gan dybio na fydd yn gallu cael signal  

Y prif reswm a roddodd y rheini nad oedd yn defnyddio ffôn symudol wrth deithio ar y ffordd 
dros beidio â gwneud hynny oedd nad oedd angen (39%).  Dilynwyd hyn gan “ddim am 
darfu ar deithwyr eraill” (14%). Roedd deg y cant yn tybio na fyddent yn gallu cael signal, a 
dywedodd 7% nad oeddynt yn defnyddio eu ffôn symudol wrth deithio oherwydd nad oedd 
ganddynt ddyfais lawrydd. 

Mae bron i hanner (49%) o deithwyr y ffyrdd sy’n defnyddio eu ffôn i wneud galwadau wrth 
deithio ar y ffordd yn dweud eu bod yn cael anawsterau,  naill ai bob amser neu weithiau. 
Mae deuddeg y cant yn anfodlon ar eu gallu i wneud a derbyn galwadau wrth deithio ar y 
ffordd. 
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 Rhesymau dros beidio â defnyddio ffôn symudol wrth deithio ar y ffordd Ffigur 1.18

 
 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom ar ddarpariaeth rhwydweithiau symudol, Mawrth 2014 
Sail: Pob un sydd wedi ateb “byth” i o leiaf un gweithgaredd ar eu ffôn wrth deithio yn y car neu ar fws 
yn y DU: 771, Lloegr: 442, Yr Alban: 123, Cymru: 107, Gogledd Iwerddon 111 
C42: Rydych yn dweud nad ydych byth yn [swyddogaethau ffôn symudol a ddefnyddir o leiaf unwaith 
yr wythnos ond nid wrth deithio yn y car neu ar y bws] wrth deithio yn y car neu ar y bws.  Pam?   

Mae dros draean defnyddwyr ffonau symudol yn honni nad oedd eu cyflenwr newydd 
wedi cadarnhau bod darpariaeth yn eu hardal wrth iddynt gofrestru   

Roedd ychydig llai na dau ym mhob pump (39%) wedi dweud bod eu cyflenwr rhwydwaith 
newydd wedi cadarnhau bod darpariaeth yn eu hardal wrth iddynt newid.  Dywedodd traean 
(35%) nad oedd eu cyflenwr newydd wedi cadarnhau bod darpariaeth, ac nid oedd y 26% yn 
weddill yn gallu cofio.  Roedd y rheini oedd wedi cofrestru yn y siop yn fwy tebygol na’r 
sampl cyffredinol (51% o'i gymharu â 39%) o ddweud bod eu cyflenwr wedi cadarnhau bod 
darpariaeth.   O blith y rhai a ddywedodd bod darpariaeth wedi ei chadarnhau, dywedodd 
53% bod y cyflenwr newydd wedi cadarnhau bod darpariaeth yn un lleoliad yn unig.  

Roedd lleiafrif wedi cadarnhau darpariaeth eu cyflenwyr newydd eu hunain 

Roedd bron i chwarter (23%) o’r rhai oedd wedi newid yng Nghymru wedi cadarnhau 
darpariaeth eu cyflenwr newydd eu hunain, ac roedd 2% wedi cadarnhau darpariaeth un 
rhwydwaith arall neu fwy. Gwefan y cyflenwr oedd y lle mwyaf tebygol i'w ddefnyddio i 
gadarnhau darpariaeth.  

51

39

61

52

52

Gogledd
Iwerddon

Cymru

Yr Alban

Lloegr

Y DU

Canran yr ymatebwyr

6

10

5

3

4

3

14

10

8

8

28

7

18

22

21

Ddim am darfu ar
deithwyr eraillDim dyfais llawryddDim angen Tybio nad oes

signal

26 



 

 Cadarnhau darpariaeth rhwydwaith Ffigur 1.19

  
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom ar ddarpariaeth rhwydweithiau symudol, Mawrth 2014 
Sail: Pob defnyddiwr ffôn symudol oedd wedi newid gweithredwr rhwydwaith yn y pum mlynedd 
diwethaf: Y DU 742, Lloegr: 453, Yr Alban: 110, Cymru: 106, Gogledd Iwerddon: 73* 
Cwestiwn: C63: Wrth feddwl yn ôl i’r adeg roeddech chi wedi cofrestru â [rhwydwaith presennol], a 
wnaeth y gweithredwr gadarnhau bod darpariaeth yn eich ardal drosoch chi? 
C65: A wnaethoch chi eich hun wneud unrhyw beth i gadarnhau darpariaeth eich darparwr newydd 
a/neu unrhyw ddarparwyr eraill yn eich ardal cyn cofrestru â [rhwydwaith presennol]? 
*Rhybudd: Maint y sail yn fach 
 
1.4 Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yng Nghaerdydd a 

Bangor 

Cyflwyniad 

Nododd Ofcom yn ei Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2013/14 mor bwysig oedd deall 
argaeledd y seilwaith o safbwynt daearyddiaeth: 

Yn 2013/14, byddwn yn cynnal rhagor o waith ymchwil i effaith argaeledd seilwaith 
cyfathrebu ar ardaloedd daearyddol. Bydd yr ymchwil hwn yn cael ei ddefnyddio 
gyda chasgliadau ein gwaith ar argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn y gwledydd 
(Daearyddiaeth Economaidd) a gyhoeddir yn fuan. Roedd yr ymchwil hwn yn 
canolbwyntio ar ardaloedd gwledig a dwysedd is; bydd ein gwaith dilynol yn ategu 
hyn drwy ganolbwyntio ar ardaloedd dwysedd uwch, gan gynnwys dinasoedd a threfi  

Ym mis Mai 2013, cyhoeddodd Ofcom adroddiad ar argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn 
y DU3, a oedd yn astudio sut a pham yr oedd argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn 
amrywio ledled y DU, a sut gellid ei wella. Roedd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar y DU 
gyfan a sut roedd ardaloedd trefol a gwledig yn amrywio.  

Er mwyn ychwanegu at yr adroddiad hwn, comisiynodd Ofcom 11 astudiaeth achos o 
ddinasoedd y DU er mwyn archwilio argaeledd gwasanaethau cyfathrebu ym mhob dinas a 
cheisio canfod rhai o'r ffactorau oedd yn ysgogi hyn. Mae’r 11 dinas y gwnaethom eu dewis 
i’w hastudio wedi'u nodi isod. Dewiswyd nhw er mwyn cynrychioli ystod o boblogaethau 
trefol ledled y DU, proffiliau busnes gwahanol, ac er mwyn cynnwys holl wledydd y DU. 

3 http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/economic-geography/  
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• Cymru: Caerdydd, Bangor  

• Gogledd Iwerddon: Belfast, Derry/Londonderry  

• Lloegr: Llundain, Birmingham, Manceinion, Caergrawnt, Caerwysg  

• Yr Alban: Glasgow, Inverness  

Cyhoeddwyd prif ganfyddiadau'r ymchwil hwn yn Adroddiad Ofcom ar y Farchnad 
Gyfathrebu ar 1 Awst 2013, ochr yn ochr â'r adroddiad llawn, sydd ar gael ar wefan Ofcom.4  

Mae Ofcom wedi penderfynu diweddaru elfennau allweddol yr ymchwil hwn ar gyfer yr 
adroddiad cyfredol er mwyn cyflwyno'r data diweddaraf sydd ar gael ac i asesu'r newid a fu o 
ran argaeledd ers i ni gyhoeddi CMR 2013.   

Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar argaeledd rhwydweithiau band eang sefydlog yn 
ninasoedd Caerdydd a Bangor, gan ddefnyddio prif gasgliadau Adroddiad Seilwaith5 2013.    

Methodoleg  

Amcangyfrifwyd pa ganran o eiddo’r ddinas sydd â mynediad at NGA a ddarperir gan BT 
Openreach6 a/neu Virgin Media drwy gyfuno set data ar lefel cod post ar gyfer NGA BT 
Openreach yn awr ac yn y dyfodol gyda set data ar lefel cod post o'r eiddo y gallai dderbyn 
gwasanaeth rhwydwaith cebl Virgin Media, fel y'i darperir gan Virgin Media. Nid yw’r data 
hyn ond yn dangos yr eiddo sy'n gallu cael gwasanaethau NGA; nid yw'n adlewyrchu faint o 
gartrefi sydd wedi manteisio ar y gwasanaeth. 

Cyfrifwyd pa gyfran o gysylltiadau band eang oedd yn arafach na 2Mbit/eiliad drwy 
ddefnyddio data o Adroddiadau Seilwaith Ofcom a gyhoeddwyd yn 2012 a 2013.  Mae'r data 
hyn yn dangos y gyfran o adeiladau sy’n derbyn band eang dros eu llinell ffôn ar 
gyflymderau is na 2Mbit/eiliad.   

Yng nghyswllt dinas Caerdydd yn unig, rydym hefyd wedi cynnwys crynodeb o 
ddadansoddiad sy'n cymharu argaeledd NGA a llinellau llai na 2Mbit/eiliad â’r ffactor 
economaidd-gymdeithasol o amddifadedd incwm.   Cynhaliwyd y dadansoddiad hwn 
ar ran Ofcom gan Analysys Mason ac mae’r adroddiad llawn ar gael ar wefan Ofcom.7  

Mae'r canlyniadau ar gyfer Caerdydd wedi’u dadansoddi yn ôl chwartel.  Defnyddiodd 
Analysys Mason ddau ddull gwahanol o ddadansoddi fesul chwartel, ac mae crynodeb o’r 
rhain yn Ffigur 1.20.  

4 http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-
reports/cmr13/uk/  
5 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/telecoms-research/infrastructure-
report/IRU_2013.pdf  
6 neu ddarparwyr eraill sy’n defnyddio rhwydwaith NGC BT Openreach.  Mae gan BT Openreach 
ddyletswyddau rheoleiddio i roi mynediad cyfanwerthol i ddarparwyr eraill i’w rwydwaith NGA.   
Wedyn gall y darparwyr hynny ddarparu gwasanaethau adwerthu i ddefnyddwyr. 
7 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/infrastructure/Analysys_Mason_final_report.pdf  
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 Disgrifiad o’r dulliau dadansoddi fesul chwartel a ddefnyddiwyd Ffigur 1.20

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 2014 

Yn ei adroddiad, cyflwynodd Analysys Mason ganfyddiadau o’r ddau ddull dadansoddi fesul 
chwartel.  Fodd bynnag, er mwyn dwyn cymariaethau rhwng y chwe dinas ac astudio 
tueddiadau, mae Analysys Mason wedi defnyddio canfyddiadau sy'n seiliedig ar y dull ystod 
parth cyfartal er mwyn amlygu’r ardaloedd hynny lle ceir yr amiddfadedd mwyaf difrifol yn 
well. Yn y mwyafrif o ddinasoedd, mae gwahaniaeth mawr rhwng gwerthoedd uchaf ac isaf 
sgorau yn y parth Mynegai Amddifadedd Lluosog (IMD), gyda'r mwyafrif o gartrefi wedi’u 
clystyru o amgylch y gwerthoedd cyfartalog. Mae hyn yn golygu bod nifer yr adeiladau sydd 
yn y chwartel isaf (y cartrefi sydd â lefel amddifadedd sydd wedi'i chwmpasu yn y 25% isaf o 
werthoedd parth y Mynegai Amddifadedd Lluosog) yn aml yn gallu bod yn isel iawn. Yn 
Glasgow er enghraifft, dim ond 1.3% o adeiladau oedd yn dod o fewn y chwartel mwyaf 
difreintiedig o ran incwm. Yn ein dadansoddiad ni, rydym wedi dewis defnyddio 
canfyddiadau sy'n seiliedig ar y cyfrif eiddo cyfartal gan bod cynnwys yr un faint o adeiladau 
ym mhob chwartel yn ei gwneud yn haws cymharu'r gwahaniaethau o ran argaeledd mewn 
dinas. 

Caerdydd 

Crynodeb o’r prif ganfyddiadau 

• Mae gan bob eiddo yng Nghaerdydd fynediad at seilwaith band eang sylfaenol ac 
mae mynediad at seilwaith band eang y genhedlaeth nesaf (NGA) ar gael i dros 90% 
o adeiladau yn y ddinas.   

• Ar hyn o bryd, nid yw bron i 8% o adeiladau’r ddinas yn derbyn gwasanaeth band 
eang cyflymach na 2Mbit yr eiliad, sef y cyflymder isaf a ddiffiniwyd ar gyfer 
cysylltedd band eang sylfaenol. Fodd bynnag, mae’r ffigur hwn wedi gostwng 2.3% 
ers adroddiad y llynedd, ac mae'n debygol mai'r cynnydd yn y nifer sy'n defnyddio 
gwasanaethau band eang NGA sydd i gyfrif am hyn. 

• Yng Nghaerdydd yr oedd argaeledd NGA ar ei isaf yn ardaloedd lleiaf difreintiedig y 
ddinas. Efallai bod hyn oherwydd bod ardaloedd gogleddol a gorllewinol Caerdydd, 
lle ceir ychydig iawn o amddifadedd, yn fwy gwledig a maestrefol er eu bod yn 
parhau i fod o fewn cwmpas ffiniau’r ddinas.     

• Bydd prosiect band eang ‘Cyflymu Cymru' Llywodraeth Cymru yn rhoi sylw i 
broblemau argaeledd band eang NGA yn ardaloedd Gorllewinol Caerdydd.     

Dull Disgrifiad Enghraifft

Ystod parth cyfartal Gyda’r dull hwn, diffinnir pob chwartel fel y 
gwahaniaeth rhwng y sgorau uchaf a’r sgorau isaf yn
y parth IMD wedi’i rannu â phedwar. Bydd sgorau
uchaf a sgorau isaf pob chwartel yn wahanol ym mhob
dinas, yn dibynnu ar ystod y sgorau ar gyfer y parth
IMD dan sylw. Felly, bydd nifer yr adeiladau ym mhob
chwartel yn wahanol. Mae’r dull hwn yn amlygu
amddifadedd difrifol o’i gymharu â gweddill y wlad.

Mae’r dull hwn yn amlygu argaeledd
band eang NGA yng nghyswllt
ardaloedd yn y ddinas sydd o fewn y 
25% o ardaloedd mwyaf difreintiedig.

Cyfrif eiddo cyfartal Mae’r dull hwn yn diffinio pob chwartel fel cyfanswm yr
eiddo sydd mewn dinas wedi’i rannu â phedwar. Felly, 
bydd nifer yr eiddo sydd ym mhob chwartel yr un fath.  
Mae’r dull hwn yn amlygu’r gwahaniaethau cymharol o 
ran amddifadedd mewn dinas.

Mae’r dull hwn yn amlygu argaeledd
band eang NGA mewn ardaloedd sy’n
cynrycholi’r 25% eiddo mwyaf
difreintiedig yn y ddinas.

29 



  

Mae gan Gaerdydd boblogaeth o 341,000, ac adeiladau preswyl yw 95% o’r holl eiddo  

Mae Ffigur 1.21 yn dangos maint y ddinas o ran poblogaeth a nifer yr adeiladau preswyl a’r 
adeiladau nad ydynt yn rhai preswyl. Mae’r boblogaeth yn seiliedig ar Gyfrifiad 2011, ac mae 
nifer yr adeiladau 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. 
Yng Nghaerdydd hefyd y ceir un o’r lefelau uchaf o waith yn y sector cyfryngau y tu allan i 
Lundain. 

 Data ar boblogaeth ac eiddo’r ddinas Ffigur 1.21

Dinas   Poblogaeth  Cyfanswm yr 
adeiladau  

Adeiladau 
Busnes 
 

Adeiladau  
Preswyl  

Caerdydd  c.341,000  c.152,000  c.8000  c.144,000  

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: 

 Map o ardal leol Caerdydd sy’n nodi ffiniau’r ddinas Ffigur 1.22

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Mae gan 91% o’r adeiladau yng Nghaerdydd fynediad at fand eang y genhedlaeth 
nesaf (NGA) 

Mae Ffigur 1.23 yn dangos seilwaith rhwydwaith NGA (FTTx8 a thechnoleg cebl DOCSIS 
v3.09) ar gyfer y ddau brif weithredwr rhwydwaith, sef BT Openreach a Virgin Media. Er bod 
band eang y genhedlaeth gyntaf ar gael i bob eiddo, mae cyflymder gwasanaeth band eang 

8 Mae Ffibr i'r gyfnewidfa (FTTx) yn derm cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio unrhyw rwydwaith band 
eang sy'n defnyddio ffibr optegol yn lle’r ddolen leol fetel arferol gyfan, neu ran ohoni, a ddefnyddir ar 
gyfer telathrebu. 
9 DOCSIS v3.0 yw’r genhedlaeth nesaf o DOCSIS, sy’n golygu bod defnyddwyr yn gallu manteisio ar 
gyflymderau sylweddol uwch.  
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rhai adeiladau yn llai na 2Mbit yr eiliad, sy'n llai na'r gofyniad sylfaenol ar gyfer gwasanaeth 
band eang sylfaenol.  

 Seilwaith NGA Caerdydd, yn ôl adeiladau sydd wedi pasio a lleoliadau Ffigur 1.23
cymharol 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2012 
Nodyn: Mae'r gostyngiad yn argaeledd gwasanaethau NGA yng Nghaerdydd o ganlyniad i newid yn y 
fethodoleg mae Virgin Media yn ei defnyddio i gyfrifo darpariaeth rhwydwaith NGA.   Nid gostyngiad 
yn argaeledd absoliwt gwasanaethau NGA ymysg adeiladau a wasanaethir gan Virgin Media a/neu 
BT Openreach yn ardal Caerdydd ydyw.  

Mae Ffigur 1.24 yn dangos y gyfran o gysylltiadau â chyflymder is na 2Mbit yr eiliad.  Y 
gyfran o gysylltiadau Caerdydd sydd â chyflymder is na 2Mbit yr eiliad yw 7.7%, sef 
gostyngiad o 2.3% ers yr adroddiad blaenorol. Mae'n debygol mai’r rheswm am hyn yw 
cynnydd yn y nifer sy’n defnyddio gwasanaethau band eang NGA, sy’n cynnig cyflymderau 
uwch. 

 Canran y cysylltiadau â chyflymder is na 2Mbit yr eiliad, a lleoliadau Ffigur 1.24
cymharol 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2012 
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Mae gan Gaerdydd 14 cyfnewidfa gopr, ac mae 12 ohonynt wedi’u huwchraddio i NGA  

Mae Ffigur 1.25 yn dangos nifer y cyfnewidfeydd sy'n gwasanaethu codau post y ddinas, 
canran y llinellau sy’n gallu defnyddio ADSL ac ADSL Max10, a nifer y llinellau fesul 
cyfnewidfa ar gyfartaledd.11 Nid yw'r cyfnewidfeydd hyn i gyd wedi'u lleoli o fewn ffiniau'r 
ddinas. Mae’r holl linellau copr yn gallu delio â band eang sylfaenol (ADSL ac ADSL Max). 

 Nifer y cyfnewidfeydd a chanran y llinellau sydd â mynediad at fand Ffigur 1.25
eang sylfaenol 

Nifer y cyfnewidfeydd sy’n 
gwasanaethu codau post y 
ddinas  

% y llinellau sydd â 
mynediad at ADSL ac 
ADSL Max  

Nifer cyfartalog y llinellau i 
bob cyfnewidfa  

14  100%  10,800  
 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Mae rhwydaith ffibr BT Openreach yn cynnwys seilwaith ffibr i’r cabinet (FTTC) a ffibr i’r 
cartref (FTTH). Mae Ffigur 1.26 yn dangos statws FTTC cyfnewidfeydd y ddinas yn ôl 
cynllun cyflwyno presennol BT Openreach, o gymharu â’r dinasoedd eraill a aseswyd. 

 Statws FTTC cyfnewidfeydd sy’n gwasanaethu codau post dinasoedd, Ffigur 1.26
yn ôl cynlluniau cyflwyno BT Openreach 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Hyd yma, mae 12 o’r cyfnewidfeydd sydd ar waith (86% o'r holl wasanaethau sydd ar waith) 
wedi cael eu huwchraddio i FTTC12.  

10 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. 
11 Ffynhonnell: Analysys Mason 
12 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 gyfer yr union nifer o gabinetau sydd 
wedi'u huwchraddio ar draws y ddinas, mae BT Openreach 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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Crynodeb o ymyriadau cyhoeddus 

Mae’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi dyfarnu £10.2m i Gaerdydd a 
£4m i Gasnewydd i fuddsoddi mewn band eang cyflym iawn.   Drwy'r cynllun Dinasoedd â 
Chysylltiad Cyflym Iawn, bydd Llywodraeth y DU yn cyllido ffi gysylltu untro o rhwng £200 a 
£3000 i fusnesau cymwys er mwyn talu am y gost o osod band eang cyflymach.  Bydd y 
cynllun yn darparu hyd at 1Gbit yr eiliad o gysylltiadau band eang ar gyfer busnesau, cyswllt 
diwifr am ddim mewn ardaloedd sy’n cael eu defnyddio gan nifer uchel o bobl, a gwell 
darpariaeth 4G symudol.  Bydd hefyd yn darparu WiFi am ddim ar fysiau Caerdydd ac mewn 
adeiladau cyhoeddus.  

O dan y cynllun Dinasoedd â Chysylltiad Cyflym Iawn, mae Cyngor Dinas Caerdydd hefyd 
wedi sicrhau cyllid ar gyfer cyfnewidfa rhyngrwyd newydd.  Bydd hyn yn ffurfio rhan o raglen 
gwaith seilwaith gwerth £6m, a fydd yn cynnwys cysylltedd ffibr a phibelli ychwanegol, i'w 
chwblhau erbyn Ebrill 201513. 

Dadansoddiad o argaeledd yn erbyn amddifadedd incwm  

Yng Nghaerdydd mae argaeledd NGA ar ei isaf yn ardaloedd lleiaf difreintiedig y ddinas. 

Mae'r ardaloedd lle ceir argaeledd isel o ran band eang NGA, sydd wedi'u dynodi mewn 
coch yn Ffigur 1.27, wedi'u crynhoi yng ngorllewin Caerdydd; mae gwasanaeth band eang 
NGA da yng ngweddill y ddinas.  

 Argaeledd band eang NGA yng Nghaerdydd Ffigur 1.27

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2013 

Y gwahaniaeth rhwng argaeledd NGA yn yr ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig o ran 
incwm oedd deg pwynt canran. Mae hyn yn syndod, gan y byddem fel arfer yn disgwyl mai 
yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig y byddai argaeledd NGA ar ei isaf, ac felly y mae yn y 
mwyafrif o’r dinasoedd eraill yr ydym wedi'u hastudio.   

Efallai bod hyn oherwydd bod ardaloedd gogleddol a gorllewinol Caerdydd, lle ceir ychydig 
iawn o amddifadedd, yn fwy gwledig a maestrefol er eu bod yn parhau i fod o fewn cwmpas 
ffiniau’r ddinas.     Os felly, mae'n debygol o fod yn fwy costus i weithredwyr gyflwyno 
seilwaith NGA mewn ardaloedd o'r fath. Fodd bynnag, deallwn y bydd prosiect band eang 

13 www.cardiffdigs.co.uk/objview.asp?object_id=26978  
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‘Cyflymu Cymru' Llywodraeth Cymru yn rhoi sylw i broblemau argaeledd band eang NGA yn 
ardaloedd gorllewinol Caerdydd.     

 Argaeledd NGA yng Nghaerdydd, yn ôl amddifadedd incwm Ffigur 1.28

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, IMD, Ofcom Mehefin 2013 
Nodiadau: Dull cyfrif eiddo cyfartal   

Mae’n bosib hefyd bod ffactorau gwledig wedi dylanwadu ar gyfran y cysylltiadau llai na 
2Mbit yr eiliad yng Nghaerdydd  

Mae'r ardaloedd lle ceir y canran uchaf o gysylltiadau <2Mbit yr eiliad, sydd wedi’u dangos 
mewn coch yn Ffigur 1.29, yn nwyrain Caerdydd yn bennaf, er bod cryn nifer o gysylltiadau 
<2Mbit yr eiliad hefyd yng ngogledd a gorllewin y ddinas.  

 Cysylltiadau llai na 2Mbit yr eiliad yng Nghaerdydd Ffigur 1.29

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2013 

Yng nghwartel lleiaf difreintiedig y ddinas o ran incwm y ceir y gyfran fwyaf o gysylltiadau 
band eang gyda chyflymderau is na 2Mbit yr eiliad, ac yn ardal fwyaf difreintiedig y ddinas y 
ceir y gyfran leiaf.  Fel y trafodwyd uchod, efallai bod natur fwy gwledig rhannau gorllewinol 
a gogleddol y ddinas yn egluro hyn.  Mae hyn yn golygu bod y pellter rhwng adeiladau a'r 
gyfnewidfa leol yn debygol o fod yn fwy, ac mae hyn yn cynyddu'r tebygolrwydd o 
gyflymderau arafach.  
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 Cysylltiadau band eang gyda chyflymder is na 2Mbit yr eiliad yng Ffigur 1.30
Nghaerdydd, yn ôl amddifadedd incwm 

 
Ffynhonnell: Analysys Mason, IMD, Ofcom Mehefin 2013 
Nodiadau: Dull cyfrif eiddo cyfartal   

Bangor 

Crynodeb o’r prif ganfyddiadau 

• Mae argaeledd NGA ym Mangor wedi cynyddu 10% ers yr adroddiad blaenorol, sef 
95% ar hyn o bryd.  Prosiect band eang ‘Cyflymu Cymru’ Llywodraeth Cymru sy’n 
debygol o fod wedi ysgogi hyn. 

• Ond, nid yw Virgin Media yn cynnig darpariaeth NGA yn y ddinas, ac ar hyn o bryd 
2Mbit yr eiliad yw'r cyflymder band eang uchaf y mae 5.5% o adeiladau'r ddinas yn ei 
dderbyn.  

Oddeutu 15,000 yw poblogaeth Bangor, ac adeiladau preswyl yw 93% o holl eiddo’r 
ddinas 

Mae Ffigur 1.31 yn dangos maint y ddinas o ran poblogaeth a nifer yr adeiladau preswyl a’r 
adeiladau nad ydynt yn rhai preswyl. Mae’r boblogaeth yn seiliedig ar Gyfrifiad 2011, ac mae 
nifer yr adeiladau yn seiliedig ar godau post o fewn ffiniau’r awdurdod lleol.  
 
Mae cyfran helaeth o economi fechan Bangor yn deillio o fyd addysg, yn sgil y brifysgol. 

 Data ar boblogaeth ac adeiladau’r ddinas Ffigur 1.31

Dinas  Poblogaeth  Cyfanswm yr 
adeiladau  

Adeiladau  
Busnes  
 

Adeiladau 
Preswyl  

Bangor  c.14,800  c.6000  c.500  c.5500  

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: 
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 Map o ardal leol Bangor, sy’n nodi ffiniau’r ddinas Ffigur 1.32

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Mae gan 95% o adeiladau Bangor yn gallu cael mynediad at fand eang y genhedlaeth 
nesaf 

Mae Ffigur 1.33 yn dangos seilwaith y rhwydwaith NGA (FTTx14 a thechnolegau cebl 
DOCSIS v3.015) ar gyfer BT Openreach.16 Nid yw Virgin Media yn darparu gwasanaeth NGA 
yn y ddinas ar hyn o bryd. 

Rydym yn amcangyfrif bod argaeledd NGA wedi cynyddu 10% ym Mangor er 2012, y 
cynnydd uchaf o blith yr holl ddinasoedd a aseswyd. Mae'n debyg mai cynllun Cyflymu 
Cymru Llywodraeth Cymru sydd wedi ysgogi hyn, ac mae disgrifiad manylach o hwn isod. 

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

14 Mae Ffibr i'r gyfnewidfa (FTTx) yn derm cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio unrhyw rwydwaith band 
eang sy'n defnyddio ffibr optegol yn lle’r ddolen leol fetel arferol gyfan, neu ran ohoni, a ddefnyddir ar 
gyfer telathrebu. 
15 DOCSIS v3.0 yw’r genhedlaeth nesaf o DOCSIS, sy’n golygu bod defnyddwyr yn gallu manteisio ar 
gyflymderau sylweddol uwch.  
16 Mae gan BT Openreach rwymedigaethau rheoleiddiol i roi mynediad cyfanwerthu i'w rwydwaith 
NGA i ddarparwyr eraill.  Mae darparwyr eraill yn darparu gwasanaethau adwerthu i ddefnyddwyr sy’n 
defnyddio’r rhwydwaith hwnnw. 
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 Seilwaith NGA Bangor, yn ôl adeiladau sydd wedi pasio a lleoliadau Ffigur 1.33
cymharol 

 
Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2013 

Mae Ffigur 1.34 yn dangos y gyfran o gysylltiadau â chyflymder is na 2Mbit yr eiliad.  Y 
gyfran o linellau Bangor sydd yn y categori hwn yw 5%, o’i gymharu â 6.5% yn 2012.  Mae'n 
debyg mai'r cynnydd yn y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau band eang NGA sydd i gyfrif 
am hyn.  

 Canran y llinellau â chyflymder o lai na 2Mbit yr eiliad, a lleoliadau Ffigur 1.34
cymharol 

 
Analysys Mason, Adroddiad Seilwaith Ofcom 2013 

Un gyfnewidfa gopr sydd ym Mangor ac mae hon wedi’i huwchraddio i NGA 

Mae Ffigur 1.35 yn dangos nifer y cyfnewidfeydd sy'n gwasanaethu codau post y ddinas, 
canran y llinellau sy’n gallu defnyddio ADSL ac ADSL Max17, a nifer y llinellau fesul 
cyfnewidfa ar gyfartaledd.18 Nid yw'r cyfnewidfeydd hyn i gyd wedi'u lleoli o fewn ffiniau'r 
ddinas. Mae’r holl linellau copr yn gallu delio â band eang sylfaenol (ADSL ac ADSL Max).  

17 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. 
18 Ffynhonnell: Analysys Mason. 
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 Nifer y cyfnewidfeydd a chanran y llinellau sydd â mynediad at fand Ffigur 1.35
eang sylfaenol 

Nifer y cyfnewidfeydd sy’n 
gwasanaethu codau post 
y ddinas  

% y llinellau sydd â 
mynediad at ADSL ac ADSL 
Max  

Nifer cyfartalog y llinellau i 
bob cyfnewidfa  

1  100%  6,000  

 
Ffynhonnell: Analysys Mason 

Crynodeb o ymyriadau cyhoeddus 

Ym mis Gorffennaf 2012, llofnododd Llywodraeth Cymru gytundeb gyda BT i ddarparu’r 
prosiect Cyflymu Cymru a fydd yn sicrhau y bydd 96% o adeiladau yng Nghymru yn gallu 
cael mynediad at fand eang cyflym iawn erbyn gwanwyn 2016.  Bangor oedd un o’r lleoedd 
cyntaf yng Nghymru i gael budd o’r cynllun. 

Bydd Cyflymu Cymru yn golygu y bydd band eang y mwyafrif o fusnesau a chartrefi yn gallu 
llwytho i lawr ar gyflymder o dros 30Mbit yr eiliad erbyn 2016.  Bydd o leiaf 40% o’r 
adeiladau yn ardal yr ymyriad hefyd yn gallu manteisio ar gael mynediad at wasanaethau 
dros 100Mbit yr eiliad.      

Mae’r prosiect yn golygu buddsoddi £425 miliwn i ymestyn band eang cyflym iawn ledled 
Cymru, gan ddefnyddio cyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) gwerth £89.5 
miliwn, cyllid Llywodraeth y DU gwerth £56.9 miliwn, cyllid Llywodraeth Cymru gwerth £58.6 
miliwn a buddsoddiad BT gwerth £220 miliwn. 

Y brif dechnoleg a ddefnyddir fydd Ffibr i’r Cabinet (FTTC). Mae’r cytundeb hefyd yn mynnu 
bod BT yn ymrwymo i ddarparu cyflymder tra chyflym o hyd at 330 Mbit yr eiliad i rai 
ardaloedd penodol drwy ddefnyddio technoleg Ffibr i’r Eiddo (FTTP). 

Yn ystod blwyddyn gyntaf ei weithrediad, mae prosiect Cyflymu Cymru wedi darparu band 
eang ffibr i dros 135,000 eiddo yng Nghymru, ac mae dros 5,000 o'r rhain yn eiddo busnes. 
Mae'r ffigurau defnyddio presennol ar gyfer cabinetau sydd wedi bod ar waith ers dros 
flwyddyn oddeutu 19%, a'r cyflymder cyfartalog cyfredol sydd wedi deillio o'r rhaglen yw 
61Mbit yr eiliad. 

1.5 Diwrnod Digidol 2014 yng Nghymru 

Cyflwyniad 

Mae gan bobl fwy o hyblygrwydd a dewis nag erioed o'r blaen o ran pa fath o gynnwys a 
gwasanaethau maent yn eu defnyddio a sut a phryd maent yn gwneud hynny.  Yn rhannol, y 
rheswm am hyn yw’r cynnydd sydd wedi bod yn yr ystod o ddyfeisiau sy'n gallu delio ag 
amrywiaeth eang o gynnwys ar y cyfryngau a'r mathau o wasanaethau sydd ar gael, ynghyd 
â pha mor gyflym y mae'r rhain wedi cael eu mabwysiadu.  

Yn Ch1 2014, cynhaliodd Ofcom arolwg manwl o weithgareddau cyfathrebu a chyfryngau 
oedolion yn y DU er mwyn cael trosolwg o rôl y cyfryngau a chyfathrebu ym mywydau pobl.  
Cynlluniwyd yr astudiaeth fel dilyniant i astudiaeth Diwrnod Digidol Ofcom yn 201019, a'i 
chynnal i ategu nod rheoleiddio Ofcom i ymchwilio marchnadoedd yn gyson ac i aros ar 
flaen y gad o ran dealltwriaeth dechnolegol.   

19 Gweler http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/digital-day/  
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Mae’r ymchwil yn darparu ciplun o ymddygiad pobl ym maes y cyfryngau a chyfathrebu dros 
gyfnod o saith niwrnod. Ei fwriad oedd archwilio sut mae pobl yn defnyddio dyfeisiau 
cyfathrebu a'r cyfryngau gydol y dydd, gan gwmpasu eu defnydd busnes a'u defnydd 
personol, a'u defnydd yn y cartref a thu allan i'r cartref. Sylwer bod ‘defnyddio’r cyfryngau' yn 
y dadansoddiad hwn nid yn unig yn cyfeirio at wylio a gwrando ond hefyd at bob math o 
gyfathrebu testun a lleisiol, a defnyddio'r cyfryngau argraffedig. 

Cymerodd sampl cenedlaethol cynrychioliadol o 1,644 oedolyn 16+ ran yn yr astudiaeth 
ledled y DU ym mis Mawrth-Ebrill 2014, gan gynnwys 229 yng Nghymru.     Cofnododd 
ymatebwyr eu holl ymwneud â’r cyfryngau mewn dyddiadur am saith niwrnod, a chasglwyd y 
data hyn yn ddyddiol ar lein neu dros y ffôn.  Mae Ffigur 1.36 yn dangos yr holl 
weithgareddau a dyfeisiau a gofnodwyd.  

 Gweithgareddau cysylltiedig â'r cyfryngau Ffigur 1.36

 

Yn yr adran hon ceir trosolwg o'r canfyddiadau allweddol yng nghyswllt defnyddwyr yng 
Nghymru, ac mae dadansoddiad manwl o'r canfyddiadau yng nghyswllt poblogaeth y DU ar 
gael yn yr Adroddiad ar Farchnad Gyfathrebu’r DU20.  

Prif ganfyddiadau 

O gymharu â’r DU yn gyffredinol, mae oedolion yng Nghymru yn fwy tebygol o wylio 
rhaglenni gydol y dydd ar ddyfais heblaw set deledu 

Mae Ffigur 1.37 yn dangos y gyfran o weithgareddau cyfathrebu a’r cyfryngau yr 
ymgymerwyd â nhw gydol y dydd (Llun-Sul). Mae’r siart yn dangos goruchafiaeth gwylio’r 

20 http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-
reports/cmr14/ 
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teledu gyda’r nos; mae 62% o’r holl weithgareddau cysylltiedig â’r cyfryngau yr ymgymerir â 
nhw yn ymwneud â gwylio rhaglenni ar set deledu rhwng 9.45 a 9.59pm.    Fodd bynnag, o 
gymharu â gweddill y DU, mae oedolion yng Nghymru yn fwy tebygol o wylio'r teledu neu 
ffilmiau gydol y dydd ar ddyfais arall. Gwylio DVD a fideos sy’n gyfrifol am hyn yn bennaf, 
gyda 37% o oedolion yn gwneud hyn bob wythnos, o'i gymharu â 31% ledled y DU. 

Wrth ystyried gweithgareddau eraill, yr oriau brig ar gyfer gwrando ar y radio drwy set radio 
neu ddyfais arall yw yn y bore rhwng 07.00 a 07.14, ac mae hyn yn gyfrifol am 41% o’r holl 
weithgareddau cyfryngau sy’n cael eu cynnal bryd hynny.  Mae cyfathrebu drwy destun, sy’n 
cynnwys e-bost, negeseuon gwib a chyfathrebu drwy safle rhwydweithio cymdeithasol, yn 
weithgaredd o bwys gydol y dydd, a’r prif ysgogwr y tu ôl i hyn yw anfon negeseuon e-bost.      
Fodd bynnag, o gymharu â gweddill y DU, oedolion yng Nghymru sy’n treulio leiaf o amser 
bob dydd ar gyfathrebu drwy e-bost (30 munud o gymharu â 48 munud ledled y DU).    

 Cyfran y gweithgareddau cyfryngau drwy’r dydd: Cymru Ffigur 1.37

 
Ffynhonnell: Dyddiadur 7-niwrnod y Diwrnod Digidol 
Sail: Yr holl weithgareddau a gofnodwyd yng nghyswllt oedolion 16 a hŷn yng Nghymru (14316) – 
data wedi’i gydgasglu mewn slotiau 15 munud    
Noder: Mae sail y gweithgareddau cyfryngau yn newid mewn slotiau 15-munud, felly mae lawer yn is 
yn ystod oriau cysgu  

I gyd gyda’i gilydd, mae oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan mewn bron i 11 awr o 
weithgareddau cysylltiedig â’r cyfryngau neu gyfathrebu mewn diwrnod, ond mewn 
llai na naw awr mewn amser go iawn.   

Mae Ffigur 1.38 yn dangos faint o funudau o weithgareddau cyfathrebu a'r cyfryngau yr 
ymgymerwyd â nhw mewn diwrnod nodweddiadol, wedi’i rannu yn ôl gwlad.  Dangosodd ein 
hymchwil mai’r amser y byddai pobl yng Nghymru yn ei dreulio ar ddefnyddio'r cyfryngau 
fyddai 10 awr 50 munud (650 munud) i gyd gyda'i gilydd, pe bai pob gweithgaredd yn cael ei 
wneud ar ei ben ei hun. Ond, gan fod pobl Cymru yn ymgymryd â 19% o’u gweithgareddau 
cyfryngau ar yr un pryd â gweithgareddau eraill, roedd defnyddio'r cyfryngau gyda'i gilydd fel 
hyn yn golygu eu bod yn gallu ffitio’r 650 munud hyn i mewn i 8 awr 46 munud y dydd (526 
munud).     

Dyma'r gweithgareddau a fyddai'n debygol o gael eu gwneud ar yr un pryd â rhyw fath arall 
o weithgaredd cyfathrebu a'r cyfryngau: anfon negeseuon gwib (yn ystod 81% o’r amser yr 
oedd defnyddwyr wedi’i dreulio ar yr gweithgaredd hwn, roeddynt hefyd yn gwneud 
gweithgaredd arall, o gymharu â 75% yn y DU yn gyffredinol), darllen neu bori drwy 
newyddion neu ddiweddariadau chwaraeon (76% o gymharu â 69%) ac anfon negeseuon 
llun/fideo (70% o gymharu â 75%).   
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 Cyfanswm yr amser a dreuliwyd ar gyfathrebu a'r cyfryngau ar Ffigur 1.38
gyfartaledd, yn ôl gwlad 

 

At ddibenion y dadansoddiad hwn, cyflawnwyd y cyfrifiadau drwy gyfrifo’r amser cymedrig yr oedd yr 
holl oedolion wedi’i dreulio ar bob un o’r gweithgareddau (gan gynnwys sero).    Yna, crynhoir yr 
amseroedd cymedrig ar gyfer pob grŵp o weithgareddau, a’r amser i gyd gyda’i gilydd ar draws yr holl 
weithgareddau 
Ffynhonnell: Dyddiadur 7-niwrnod y Diwrnod Digidol 
Sail = holl weithgareddau cyfathrebu a'r cyfryngau a gofnodwyd ar gyfer oedolion 16 oed a hŷn (y 
DU=108782, Lloegr=62289, yr Alban=17356, Cymru=14316, Gogledd Iwerddon=14821) 

Mae defnyddwyr yng Nghymru yn fwy tebygol na gweddill y DU o dreulio’u hamser yn 
gwylio’r teledu ar set deledu 

Treuliodd oedolion yng Nghymru 41% o'u hamser ar weithgareddau cyfathrebu a'r cyfryngau 
bob dydd yn gwylio’r teledu ar set deledu (Ffigur 1.39) sydd fymryn yn uwch na chyfartaledd 
y DU, sef 37%.  Mewn cymhariaeth, dim ond 4% o’r amser ar weithgareddau cyfryngau a 
dreuliwyd yn gwylio teledu neu ffilmiau ar ddyfais arall, megis ffôn clyfar, dyfais llechen neu 
liniadur, sy’n unol â chyfartaledd y DU. 

Treuliodd defnyddwyr yng Nghymru y gyfran helaethaf o'u hamser ar y cyfryngau yn 
gwrando ar y radio ar set radio, sef 12%.  Felly hefyd yng nghyswllt Gogledd Iwerddon. 
Treuliwyd 7% arall o'u hamser yn gwrando ar y radio ar ddyfais arall, megis stereo neu 
gyfrifiadur neu’r teledu. 

Pobl yng Nghymru oedd lleiaf tebygol o dreulio eu hamser yn defnyddio cyfleuster 
cyfathrebu drwy destun, gan dreulio 11% o'u hamser yn gwneud hyn, o gymharu â 16% 
ledled y DU yn gyffredinol.  
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 Canran yr holl amser a dreuliwyd ar weithgareddau cyfathrebu a'r Ffigur 1.39
cyfryngau, yn ôl gwlad 

 
Ffynhonnell: Dyddiadur 7-niwrnod y Diwrnod Digidol 
Sail: Yr holl weithgareddau cyfathrebu a'r cyfryngau a gofnodwyd ar gyfer oedolion 16 oed a hŷn (y 
DU=108782, Lloegr=62289, yr Alban=17356, Cymru=14316, Gogledd Iwerddon=14821) 
*Yr amser a dreulir ar gyfartaledd yw'r holl amser a dreulir bob dydd ar gyfartaledd ar weithgareddau 
cyfathrebu a’r cyfryngau, gan gynnwys gweithgareddau a wneir ar yr un pryd.    
 
Mae cyfran yr amser a dreulir ar y cyfryngau gan ddefnyddio ffôn symudol ar ei isaf 
yng Nghymru 

Mae Ffigur 1.40 yn dangos cyfran yr amser a dreulir ar y cyfryngau gan ddefnyddio 
gwahanol ddyfeisiau. Yn unol â’r siartiau uchod, y set deledu yw'r ddyfais a ddefnyddir fwyaf 
ar gyfer gweithgareddau cyfryngau, gyda dros bedwar munud ym mhob deg yng Nghymru 
yn cael ei dreulio ar y ddyfais hon (43%).   Treuliwyd un deg tri y cant o'r amser ar y 
cyfryngau yn defnyddio set radio, ac roedd y ddyfais hon fwyaf poblogaidd yn y bore.   

Mae oedolion yng Nghymru yn treulio'r gyfran leiaf o’u hamser ar y cyfryngau ar eu ffôn 
symudol (9%) o'i gymharu â 12% ledled y DU yn gyffredinol ac 16% yng Ngogledd 
Iwerddon.  
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 Cyfran yr amser a dreulir ar weithgareddau yn ôl dyfais, fesul gwlad Ffigur 1.40

 

Ffynhonnell: Dyddiadur 7-niwrnod y Diwrnod Digidol 
Sail: Yr holl weithgareddau cyfathrebu a'r cyfryngau a gofnodwyd ar gyfer oedolion 16 oed a hŷn (y 
DU=108782, Lloegr=62289, yr Alban=17356, Cymru=14316, Gogledd Iwerddon=14821) 
*Yr amser a dreulir ar gyfartaledd yw'r holl amser a dreulir bob dydd ar gyfartaledd ar weithgareddau 
cyfathrebu a’r cyfryngau, gan gynnwys gweithgareddau a wneir ar yr un pryd.    
**Mae dyfeisiau eraill yn cynnwys consol gemau, system stereo, e-ddarllenydd ac unrhyw ddyfais 
arall nad yw wedi'i rhestru (mae pob un yn cynrychioli 1%-2% o’r defnydd)  
 
1.6 Y nifer sy’n defnyddio dyfeisiau a gwasanaethau cyfathrebu 

allweddol ymysg y rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu 
Cymraeg 

Cyflwyniad 

Yn dilyn Arolwg Traciwr Technoleg Ofcom yn Ch1 2014, rydym wedi gwneud rhywfaint o 
waith dadansoddi o'r rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg (rhugl a heb fod yn 
rhugl), gan edrych ar eu defnydd o ddyfeisiau a gwasanaethau cyfathrebu allweddol.     

Mae Ffigur 1.41 yn dangos proffil demograffig y rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu 
Cymraeg ac yn cymharu hwn â'r holl sampl o Gymru. Yn dilyn hyn, mae Ffigur 1.42 yn 
dadansoddi'r defnydd o ddyfeisiau a gwasanaethau cyfathrebu allweddol ymysg oedolion yn 
yr is-grŵp hwn.  

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

Proffil demograffig ymatebwyr sy’n siarad neu sy'n ysgrifennu Cymraeg 

Mae Ffigur 1.41 isod yn dangos y canlynol: 
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• Mae proffil oedran y rheini sy’n siarad neu sy’n ysgrifennu Cymraeg yn hŷn o’i 
gymharu ag oedolion yng Nghymru gyfan (mae 50% yn 55 oed neu hŷn, o'i gymharu 
â 33% ledled Cymru). 

• Mae siaradwyr Cymraeg yn fwy tebygol o fyw mewn ardaloedd gwledig (62%, o'i 
gymharu â 21% ledled Cymru). 

• Maent yn fwy tebygol o fod yn deuluoedd ABC1 (58% o’i gymharu â 48% yng 
Nghymru gyfan) ac o fyw mewn ardal llai difreintiedig.  

• Yn ogystal, mae'r holl ymatebwyr bron sy'n gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg 
(94%) yn byw mewn ardal lle na cheir gwasanaeth cebl, o'i gymharu ag 80% ar 
draws Cymru. 

 Proffil demograffig y rheini sy’n siarad neu sy'n ysgrifennu Cymraeg Ffigur 1.41

 
C. Ydych chi'n gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg o gwbl? 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Pob oedolyn 16+: 491 Cymru, 130 yn gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg (rhugl neu heb fod yn 
rhugl) 

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

Mae Ffigur 1.42 yn dangos fod llai o’r rheini sy'n siarad neu sy'n ysgrifennu Cymraeg, at ei 
gilydd, yn defnyddio’r dyfeisiau a'r gwasanaethau a ddadansoddwyd o’i gymharu â Chymru 
gyfan:  

Mae'r rheini sy’n siarad Cymraeg ychydig bach yn llai tebygol o gael cyfrifiadur llechen yn eu 
cartref (34% o'i gymharu â 45% yng Nghymru) 

Mae cyfran is o siaradwyr Cymraeg yn defnyddio ffôn symudol i fynd ar y rhyngrwyd (39% o’i 
gymharu â 52% ar draws Cymru) 

Yn gysylltiedig â hyn, mae’r defnydd a wneir o ffonau clyfar yn isel (42% o’i gymharu â 57% 
ar draws Cymru). Mae’n debygol mai’r rheswm am hyn yw proffil oedran hŷn siaradwyr 
Cymraeg, a’r gyfran uwch sy'n byw mewn ardaloedd gwledig, o bosib lle ceir llai o 
ddarpariaeth 3G/4G.  
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Mae treiddiad y gwasanaeth band eang (sefydlog a symudol) a'r gwasanaeth band eang 
sefydlog yn debyg i'r sefyllfa yng Nghymru gyfan, gyda'r gwasanaethau hyn ar gael yn 
oddeutu saith cartref ym mhob deg.     Ond, nid oes unrhyw siaradwyr Cymraeg wedi dweud 
mai drwy ffôn clyfar yn unig y maent yn cael mynediad at y rhyngrwyd, o'i gymharu â 7% o 
ymatebwyr ledled Cymru.  

Yn ogystal, mae gan naw ymatebydd ym mhob deg sy'n gallu siarad neu ysgrifennu 
Cymraeg linell dir yn eu cartref y gellir ei defnyddio i wneud ac i dderbyn galwadau.  Mae 
hyn gryn dipyn yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru, sef 78%, ac efallai bod hyn yn 
adlewyrchu'r proffil oedran hŷn a'r gyfran uwch o siaradwyr Cymraeg mewn cartrefi ABC1.  

 Y nifer sy’n defnyddio dyfeisiau a gwasanaethau cyfathrebu yng Ffigur 1.42
Nghymru 

 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Pob oedolyn 16+: 491 Cymru, 130 yn gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg (rhugl neu heb fod yn 
rhugl) 
Mae’r saethau'n cynrychioli gwahaniaethau sylweddol o gymharu â sampl Cymru gyfan. 
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Llinell sefydlog 78% 90%

Ffôn symudol (defnydd personol) 92% 88%

Ffôn clyfar (defnydd personol) 57% 42%

Cyfrifiadur (unrhyw fath) 76% 72%

Cyfrifiadur llechen yn y cartref 45% 34%

Rhyngrwyd - cyfanswm 80% 73%

Band eang (sefydlog a symudol) 71% 71%

Band eang sefydlog 69% 70%

Band eang symudol 7% 5%

Rhyngrwyd symudol 52% 39%

Mynd ar y rhyngrwyd – ffôn clyfar
yn unig

7% 0%

Radio DAB 36% 32%

Teledu drwy dalu ar y brif set 57% 52%

Bwndel 59% 53%

45 





 

2  Teledu a chynnwys clyweledol 
2  

2.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 

Adnewyddu Trwydded Sianel 3 a Sianel 5 

Ar 20 Chwefror 2014, cyhoeddodd Ofcom ei fod wedi adnewyddu’r trwyddedau darlledu ar 
gyfer Channel 3 a Channel 5 am ddeng mlynedd o 1 Ionawr 2015 ymlaen, ar ôl i’r rheini 
oedd yn dal trwyddedau dderbyn ei delerau. Mae hyn yn golygu y bydd trwydded Channel 3 
ar wahân ar gyfer Cymru yn dod i rym o fis Ionawr 2015 ymlaen. 

Un o amodau adnewyddu’r drwydded oedd na fydd swmp yr allbwn ar ITV Cymru yn newid, 
gydag allbwn newyddion Cymru yn aros ar bedair awr yr wythnos, a rhaglenni heb fod yn 
newyddion yn aros ar 90 munud yr wythnos. 

Adnewyddu Trwydded Channel 4 

Mae Ofcom wedi adnewyddu trwydded Channel 4 am gyfnod o ddeng mlynedd o 1 Ionawr 
2015 ymlaen. 

Fel rhan o’r broses adnewyddu trwydded, cryfhaodd Ofcom y rhwymedigaeth ar Channel 4 i 
gomisiynu rhaglenni yng Ngogledd Iwerddon, Cymru a'r Alban. Bydd cwota’r rhaglenni a 
gaiff eu cynhyrchu yn y gwledydd datganoledig yn cynyddu o ran swmp a gwariant o’r 3% 
presennol i 9% yn 2020.   

Bydd y cwota newydd yn ei gwneud yn ofynnol bod Channel 4 yn cynyddu cyfran ei 
gynyrchiadau teledu presennol yng ngwledydd y DU tua 60% yng nghyswllt gwariant, ac 
oddeutu 30% o ran swmp.  

Yn ogystal, mae Ofcom wedi croesawu ymrwymiadau gwirfoddol gan Channel 4 i wneud y 
canlynol:   

• ystyried 9% yn isafswm sylfaenol ac anelu at ragori ar gwotâu'r gwledydd 
datganoledig lle bo modd;  

• sefydlu partneriaethau â darlledwyr a phartneriaid eraill er mwyn datblygu sgiliau ac 
arbenigedd genre yn y sector cynhyrchu annibynnol;    

• rhoi adroddiad ar gynyrchiadau yn ôl gwariant ac oriau ym mhob un o wledydd y DU 
yn ei ddatganiad blynyddol ar ei bolisi ar gynnwys y cyfryngau;     

• ymgysylltu'n ffurfiol ar lefel uwch â rhanddeiliaid ym mhob un o wledydd y DU yn 
flynyddol er mwyn adrodd ar gynnydd.   

Teledu Lleol 

Yn 2012, hysbysebodd Ofcom y drwydded Teledu lleol ar gyfer Caerdydd a’i dyfarnu i Made 
TV yn ystod Cam 1 y broses trwyddedu teledu lleol. Mae'r sianel, Made in Cardiff 
(www.madeincardiff.tv), yn barod i lansio yn ail hanner 2014. 

Yn ystod ail gam y broses trwyddedu teledu lleol gwahoddodd Ofcom geisiadau am 
drwyddedau darlledu lleol ar gyfer Bangor, Abertawe a’r Wyddgrug. Dyfarnwyd trwyddedau i 
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Bay TV Swansea a Bay TV Clwyd i redeg gwasanaethau yn Abertawe ac yn Yr Wyddgrug 
yn y drefn honno.     

Yn achos Bangor, penderfynodd Pwyllgor Trwyddedu Darlledu Ofcom beidio â dyfarnu’r 
drwydded teledu lleol i’r unig ymgeisydd, sef Bay TV Gwynedd. Roedd y Pwyllgor yn poeni 
na fyddai'r ymgeisydd yn gallu cynnal y gwasanaeth arfaethedig dros gyfnod y drwydded, ar 
y sail nad oedd yn debygol y byddai modd cyflawni’r tybiaethau yn y cais yng nghyswllt 
refeniw hysbysebu ar gyfer pob cartref ac ni chynigiwyd unrhyw ffrwd ariannu gynaliadwy 
arall a allai gywiro unrhyw ddiffyg dichonol.  Nid oes unrhyw benderfyniad wedi’i wneud 
ynghylch a fydd y drwydded teledu lleol ar gyfer Bangor yn cael ei hail-hysbysebu yn y 
dyfodol. 

BBC Cymru Wales 

Mae’r BBC wedi gwneud ymrwymiad y bydd 17% o'i fuddsoddiad mewn teledu rhwydwaith 
erbyn 2016 yn cael ei wario ar y gwledydd datganoledig21. Ar hyn o bryd, mae oddeutu 7% o 
gyllid teledu rhwydwaith yn cael ei wario ar gynyrchiadau o Gymru a gwerth allbwn BBC 
Cymru Wales ar gyfer rhwydweithiau teledu’r BBC yn y DU yn 2012/13 oedd £50m.   

Mae’r BBC wedi cyhoeddi’n ddiweddar y bydd yn gadael pencadlys BBC Cymru yn Llandaf 
erbyn 2018 ac yn symud i leoliad yng nghanol Caerdydd.  

S4C 

Mae’r berthynas rhwng S4C a'r BBC wedi datblygu’n sylweddol dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf ac erbyn hyn ceir llawer mwy o gydweithio creadigol rhyngddynt. Er enghraifft, 
cynhyrchwyd y ddrama ddiweddar Y Gwyll neu Hinterland yn Gymraeg ac yn Saesneg a 
darlledwyd hi ar S4C, BBC One Wales a BBC Four. Yn 2014, bydd S4C yn ymuno â BBC 
iPlayer, sy’n golygu y bydd y cynnwys ar gael i gynulleidfa ehangach o lawer ledled y DU22. 

Mae S4C wedi dechrau dangos penodau newydd o’i raglenni ar-lein, gan ddechrau gyda'r 
ddrama gomedi i blant, Ysbyty.  Bydd pob pennod ar gael ar-lein ar wasanaeth ar-alw S4C 
ac ar y wefan i blant yn syth ar ôl i bob pennod gael ei darlledu’n llinol.    Mae S4C hefyd 
wedi ehangu ei wasanaeth i YouView, sy'n golygu bod cwsmeriaid ym mhob rhan o'r DU yn 
gallu gwylio rhaglenni S4C ar-alw am hyd at 35 diwrnod ar ôl y darllediad gwreiddiol.   

Yn sgil astudiaeth dichonoldeb fanwl, cyhoeddwyd ar 14 Mawrth 2014 bod Awdurdod S4C 
wedi rhoi sêl bendith i gynnig i symud pencadlys y sianel i Gaerfyrddin erbyn 2018.  
Penderfyniad mewn egwyddor yw hwn, ac mae'n amodol ar gontract gydag arweinwyr y cais 
yng Nghaerfyrddin. Mae Awdurdod S4C hefyd wedi cymeradwyo cydleoli elfennau o waith 
S4C gyda'r BBC yng Nghaerdydd mewn egwyddor.  

ITV Cymru Wales 

Symudodd ITV Cymru Wales i bencadlys newydd ym Mae Caerdydd ar 30 Mehefin 201423 
Bydd yr adeilad newydd yn cynnwys ei holl gyfleusterau newyddion, rhaglenni a chynhyrchu. 
Fel rhan o’r adleoli, bydd ITV yn buddsoddi yn y dechnoleg manylder uwch ddiweddaraf ar 
gyfer darlledu a chynhyrchu ar-lein.   

Yn ystod hydref 2013, lansiodd ITV Cymru Wales raglen newyddion wythnosol newydd, sef 
Newsweek Wales, ar foreau Sul ynghyd â chyfres ffeithiol newydd, sef Coast & Country. 

21 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2008/network_nations.html 
22 http://www.s4c.co.uk/e_press_level2.shtml?id=819 
23 http://www.itv.com/news/wales/2013-08-21/itv-cymru-wales-to-re-locate-to-cardiff-bay/ 
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2.2 Y defnydd o deledu digidol yng Nghymru  

Mae dros hanner cartrefi Cymru yn derbyn teledu lloeren drwy'r brif set.  

Mae 2.1 yn dangos bod treiddiad teledu lloeren ledled Cymru wedi cynyddu 6 phwynt canran 
i 54% yn 2014 ac, yn ôl ein hymchwil marchnad ni, roedd y defnydd o deledu cebl wedi 
gostwng 7 pwynt canran i 4%24 dros yr un cyfnod.  Gwelwyd twf cyflym hefyd yn y defnydd o 
DTV drwy gysylltiad band eang, sef o 1% i 5% o’r ymatebwyr.  Mae’n bosib bod hyn wedi 
digwydd o ganlyniad i BT a TalkTalk yn cynnig YouView fel rhan o'u gwasanaethau bwndel.   

Mae teledu lloeren yn fwy amlwg fel y prif lwyfan yn ardaloedd gwledig Cymru, gyda bron i 
dri o bob pump (57%) yn defnyddio’r llwyfan hwn, o’i gymharu â 53% mewn ardaloedd trefol. 
Mae'r gyfran sy’n defnyddio teledu Freeview mewn ardaloedd trefol a gwledig yn ddigon 
tebyg. 

 Cyfran y brif set deledu, yn ôl llwyfan Ffigur 2.1

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Pob oedolyn 16+ oed (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig, 492 Cymru 2013, 491 Cymru 2014)  
CH1a. Pa rai o'r mathau hyn o deledu, os o gwbl, sy'n cael eu defnyddio yn eich cartref chi ar hyn o 
bryd?....CH1b A pha un o'r rhain, yn eich barn chi, yw eich prif fath o deledu? 
Nodyn:* Gweler troednodyn 22 

Mae gan ychydig yn llai na thri cartef ym mhob pedwar yng Nghymru deledu sy’n 
barod ar gyfer HD, yn unol â'r cyfartaledd yn y DU  

Mae saith deg tri y cant o gartrefi Cymru yn dweud bod ganddynt naill ai wasanaethau HDTV 
neu deledu sy’n barod ar gyfer HD. Ardaloedd trefol sy'n gyfrifol am y cynnydd yn y 

24 Y gostyngiad mewn teledu cebl fel prif wasanaeth teledu yng Nghymru – mae arolygon ymchwil 
marchnad yn agored i wall sampl ac weithiau mae'r canlyniadau yn anghyson.    Mewn achosion o’r 
fath, rydym yn croesgyfeirio â ffynonellau eraill er mwyn dilysu ein canfyddiadau.   Yn yr achos hwn, 
mae'r dilysiad (arolwg sefydlu BARB) yn awgrymu bod gan 10.3% o gartrefi yng Nghymru oedd â 
theledu wasanaeth cebl yn ystod Ch1 2014.  Er bod y newid yn y defnydd o deledu cebl yng Nghymru 
rhwng Ch1 2013 a 2014 a nodwyd yn ein harolwg ni yn arwyddocaol yn ystadegol o ran y lefel hyder 
o 95%, credwn ei fod yn annhebygol bod hyn yn cynrychioli gostyngiad gwirioneddol ac efallai bod 
modd ei egluro ar sail gwall sampl.    Mae’r dull hwn o samplu yn dewis lleoliadau ar hap ledled 
Cymru i gynnal cyfweliadau.   Mewn achosion fel hyn, lle y gwyddom y ceir cryn amrywiaeth 
daearyddol oherwydd natur rannol y ddarpariaeth o wasanaeth cebl, mae'n bosib bod yr arolwg yn 
fwy agored i wall sampl os, er enghraifft, y bydd cryn dipyn llai o ddefnydd ar wasanaeth cebl yn yr 
ardaloedd a ddewiswyd ar hap i gynnal cyfweliadau.    
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defnydd—mae wedi cynyddu 13 pwynt canran o flwyddyn i flwyddyn, a gwelwyd cynnydd o 9 
pwynt canran ar lefel gwlad.     

Mae pump deg dau y cant yn cael gwasanaethau HDTV, gyda’r 21% sy’n weddill yn dweud 
bod ganddynt deledu sy’n barod ar gyfer HD ond nad ydynt yn gallu derbyn gwasanaethau 
HD. 

Yng Nghymru, mae gwahaniaethau rhwng y rheini sy'n byw mewn cartrefi gwledig a threfol. 
Mae gan saith deg pump y cant o’r rheini sy’n byw mewn cartrefi gwledig deledu sy’n barod 
ar gyfer HD, o'i gymharu â 67% mewn lleoliadau gwledig. Dywed pump deg pedwar y cant o 
gartrefi mewn lleoliadau trefol bod ganddynt sianeli teledu HD, o'i gymharu â 46% mewn 
lleoliadau gwledig. Mae’r lefelau mewn lleoliadau trefol (21%) a gwledig (20%) sydd â 
theledu sy’n barod ar gyfer HD, ond sydd ddim yn derbyn gwasanaethau HD, yn debyg. 

 Canran y cartrefi sydd â theledu HD Ffigur 2.2

 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Pob oedolyn 16+ oed (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig) 
CH53. A yw’r prif deledu yn eich cartref chi yn set HDTV neu’n barod ar gyfer HD?/ CH54. O ran eich 
prif set deledu, a oes gan eich cartref chi wasanaeth teledu HD – gan Sky, Virgin Media, Freesat neu 
Freeview? 

Gwelwyd cynnydd o dri phwynt canran o flwyddyn i flwyddyn yn y defnydd o deledu 
clyfar yng Nghymru.  

Ymysg y rheini sydd â theledu yn eu cartref, mae 9% yn dweud bod ganddynt deledu clyfar; 
sy’n gynnydd o 3 pwynt canran o flwyddyn i flwyddyn. Gwelwyd cynnydd o 6 phwynt canran 
mewn ardaloedd gwledig dros y 12 mis diwethaf, o’i gymharu â 2 bwynt canran mewn 
ardaloedd trefol. Yn yr ardaloedd gwledig y ceir y nifer uchaf, gyda 14% yn dweud bod 
ganddynt deledu clyfar; o’i gymharu ag 8% mewn ardaloedd trefol. 
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 Y nifer â theledu clyfar yng Nghymru Ffigur 2.3

 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn gyda theledu yn y cartref (n = 3635 y DU, 480 Cymru, 2186 Lloegr, 
481 yr Alban, 488 Gogledd Iwerddon, 248 Cymru drefol, 232 Cymru wledig) 
CH18. A oes unrhyw rai o’ch setiau teledu yn “setiau teledu clyfar”? Mae’r rhain yn fath 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. 

Mae bron i hanner y defnyddwyr yng Nghymru yn gwylio teledu ar-lein a chynnwys 
fideo  

Mae ffigurau gwylio teledu ar-lein a chynnwys fideo yng Nghymru - gan gynnwys ffrydio 
teledeu, teledu dal-i-fyny, a chlipiau fideo byrion ar wefannau megis YouTube - yn cyd-fynd 
â'r cyfartaledd yn y DU yn 2014, gyda bron i hanner (48%) yn gwylio ar-lein fel hyn.14, gyda 
bron i hanner (47n a chynnwys fideo yng Nghymru - gan gynnwys Nid oes unrhyw 
wahaniaeth sylweddol yn nifer y bobl yng Nghymru fu'n gwylio fideo/teledu ar-lein yn yr 
wythnos ddiwethaf (32%) a'r cyfartaledd yn y DU (35%). 
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 Gwylio teledu ar-lein / fideo Ffigur 2.4

 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sylfaen: Pob oedolyn 16+ oed (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig) 
CE5A-B Pa rai o’r rhain, os o gwbl, ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd ar eu cyfer? Pa rai o’r 
gweithgareddau hyn, os o gwbl, ydych chi wedi defnyddio’r rhyngrwyd ar eu cyfer yn yr wythnos 
ddiwethaf? CD28A-B Pa rai o'r gweithgareddau canlynol, os o gwbl, ar wahân i wneud a derbyn 
galwadau, ydych chi'n defnyddio’ch ffôn symudol ar eu cyfer? Pa rai o’r gweithgareddau hyn ydych 
chi wedi defnyddio eich ffôn symudol ar eu cyfer yn yr wythnos ddiwethaf? 

Mae mwy nag un ym mhob tri oedolyn yng Nghymru yn gwylio teledu dal-i-fyny  

Mae'r nifer sy'n gwylio teledu dal-i-fyny yng Nghymru yn uwch na'r cyfartaledd yn y DU (35% 
o'i gymharu â 32%). Mae cyfran uwch o bobl yn gwylio fel hyn yng Nghymru nag yn unrhyw 
un o’r gwledydd eraill.  

Mae lefelau gwylio cyffredinol mewn ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig yn debyg (36% 
mewn ardaloedd trefol o'i gymharu â 34% mewn ardaloedd gwledig) ac mae treiddiad band 
eang yn uwch mewn ardaloedd gwledig (75%) nag mewn ardaloedd trefol (69%).   
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 Defnyddio teledu dal-i-fyny Ffigur 2.5

  
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Pob oedolyn 16+ oed (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig) 
CE5A. Pa rai o’r rhain, os o gwbl, ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd ar eu cyfer?/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? 

Mae dros draean o ymatebwyr trefol yng Nghymru yn gwylio clipiau fideo ar-lein 

Mae cyfran yr ymatebwyr sy'n dweud eu bod yn defnyddio’r rhyngrwyd i wylio clipiau fideo 
yng Nghymru yn is na chyfartaledd y DU (34% o’i gymharu â 38%). Yng Nghymru y ceir y 
gyfran isaf ond un o bobl sy'n gwylio cynnwys fel hyn ymysg y gwledydd datganoledig, ac yn 
yr Alban y ceir y gyfran isaf, sef 30%.  

Mae lefelau gwylio yn uwch mewn ardaloedd trefol nag mewn ardaloedd gwledig (35% 
mewn ardaloedd trefol o'i gymharu â 29% mewn ardaloedd gwledig) er gwaethaf y ffaith bod 
traeddiad band eang yn is mewn ardaloedd trefol (69%) nag mewn ardaloedd gwledig 
(75%).   
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  Defnyddio’r rhyngrwyd i wylio clipiau fideo byr (e.e. YouTube) Ffigur 2.6

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Pob oedolyn 16+ oed (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig) 
CE5A. Pa rai o’r rhain, os o gwbl, ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd ar eu cyfer?/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? 

2.3 Gwylio teledu wedi’i ddarlledu 
Ar gyfartaledd mae pobl Cymru yn treulio 4.4 awr y dydd yn gwylio’r teledu 
Yn 2013, treuliodd pobl Cymru 4.4 awr y dydd yn gwylio’r teledu, yr uchaf ymhlith y 
gwledydd sydd hefyd yn uwch na'r cyfartaledd yn y DU o 3.9 awr y dydd. 

 Cyfartaledd oriau gwylio teledu bob dydd, yn ôl gwlad: 2013  Ffigur 2.7

 

Ffynhonnell: BARB, Unigolion (4+). Prif Ddarlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus (DGC) = BBC One, 
BBC Two, ITV, Channel 4, Channel 5 gan gynnwys amrywiadau HD, ond ag eithrio sianeli +1.  
Nodiadau: i) Yn dilyn newid i’r digidol yng Nghymru yn 2010, rhoddodd S4C y gorau i gludo cynnwys 
Channel 4. Felly nid yw S4C wedi’i chynnwys yn y prif sianeli DGC yn 2013.  Cyfran S4C ar 
gyfartaledd yng Nghymru yn 2013 oedd 1.1% ii) *Mae’r ffigur hwn yn adlewyrchu’r cyfartaledd ar 
draws rhanbarthau Lloegr gyda'r cyfartaledd uchaf yn ardal Gororau'r Alban (4.2) a’r isaf yn y 
Gorllewin (3.4).    
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Treulir dros hanner yr holl amser gwylio (51%) yn gwylio’r pum prif sianel DGC 

Yn 2013, roedd y pum prif sianel darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn gyfrifol am gyfran gyfun 
o 51% o'r holl deledu a oedd yn cael ei wylio yng Nghymru, sy’n debyg i’r ffigur cyfatebol yn 
y gwledydd eraill ac sydd yr un faint â'r gyfran gyfartalog ledled y DU, sef 51% (Ffigur 2.8). 

 Y gyfran o’r pum prif sianel DGC, pob cartref: 2013 Ffigur 2.8

 

Ffynhonnell: BARB, Unigolion (4+). Mae amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys, ond nid y sianeli 
+1.  
Noder: 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 2008 ond nid yn 2013. Cyfran 
S4C ar gyfartaledd yng Nghymru yn 2013 oedd 1.1%.   

Roedd cyfran gyfun y pum prif sianel DGC wedi gostwng 10 pwynt canran rhwng 2008 
a 2013. 

Rhwng 2008 a 2013 bu gostyngiad o ddeg pwynt canran yng nghyfran gyfun y pum prif 
sianel darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. Roedd y gostyngiad hwn yn weddol 
debyg i'r gostyngiad cyfartalog yn y DU, sef 9 pwynt canran (Ffigur 2.9). 
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 Gostyngiad yng nghyfran gyfun y pum prif sianel DGC, pob cartref: 2008 Ffigur 2.9
a 2013 

 
Ffynhonnell: BARB, Unigolion (4+). Mae amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys, ond nid y sianeli 
+1.          
Nodiadau: i) Yn dilyn newid i’r digidol yng Nghymru yn 2010, rhoddodd S4C y gorau i gludo cynnwys 
Channel 4. Felly, mae sianel S4C wedi'i chynnwys yn y prif sianeli Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus 
yn 2008 ond ddim yn 2013.  Cyfran S4C ar gyfartaledd yng Nghymru yn 2013 oedd 1.1% ii) 
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 cyfanswm cyfran y prif sianeli DGC a’r sianeli yn eu portffolio wedi gostwng 
6.3 pwynt canran rhwng 2008 a 2013; sy’n fwy na gostyngiad net cyfartalog y DU  

Yng Nghymru, gwelwyd gostyngiad o 9.8 pwynt canran yng nghyfran gyfun y pum prif sianel 
DGC o gyfanswm yr oriau gwylio teledu o’i gymharu â 2008 (sydd fymryn bach yn uwch na 
gostyngiad cyfartalog y DU, sef 9.5 pwynt canran). Ar yr un pryd, gwelwyd cynnydd o 3.5 
pwynt canran yn sianeli portffolio y DGC (roedd y cynnydd cyfartalog yn y DU bron wedi 
dyblu, sef 6.9 pwynt canran). O’u gwrthbwyso â'i gilydd, arweiniodd hyn at golled net 
gyffredinol o 6.3 pwynt canran, sy'n fwy na cholled net gyfartalog y DU, sef 2.6 pwynt 
canran, ac yn uwch nag a welwyd yn y gwledydd eraill.    

51 58 51 46
55 51 51 52 57 55 52 52 51 49

9 13
10

7 12 8 7
12

7 11 9 10 13

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Y

 D
U

G
or

or
au

'r
A

lb
an

D
w

yr
ai

n
Ll

oe
gr

Ll
un

da
in

M
er

id
ia

n

C
an

ol
ba

rth
Ll

oe
gr

G
og

le
dd

D
dw

yr
ai

n

G
og

le
dd

O
rll

ew
in

D
e 

O
rll

ew
in

G
or

lle
w

in

S
w

yd
d

E
fro

g

Y
r A

lb
an

C
ym

ru

G
. I

w
er

dd
on

Cyfran a
gollwyd er
2008 (pc)

#REF!Cyfran y prif
sianeli DGC
yn 2013

Cyfran y gynulleidfa (%)

56 



 

 Y newid net yng nghyfran y pum prif sianel DGC a’u sianeli portffolio o’r Ffigur 2.10
gynulleidfa, pob cartref: 2008 a 2013 

 

Ffynhonnell: BARB, Unigolion (4+).                           
Nodiadau: i) Mae’r prif sianeli DGC yn cynnwys yr amrywiadau HD ond nid y sianeli +1. Sianeli 
portffolio DGC = prif amrywiadau sianeli +1 DGC a sianeli digidol DGC a’u hamrywiadau HD a +1 
perthnasol). ii) Yn dilyn newid i'r digidol yng Nghymru yn 2010, rhoddodd S4C y gorau i gludo 
cynnwys Channel 4.   Felly, mae sianel S4C wedi'i chynnwys yn y prif sianeli Darlledu Gwasanaeth 
Cyhoeddus yn 2008 ond ddim yn 2013.  Cyfran S4C ar gyfartaledd yng Nghymru yn 2013 oedd 1.1% 
iii) Cyflwynwyd panel BARB newydd yn 2010 a chafodd ffiniau eu hailddiffinio. 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 31% o’r 
gynulleidfa yng Nghymru 

Yn 2013, roedd bwletin newyddion y gwledydd ar ddechrau’r noson ar BBC One wedi denu 
cyfran gyfartalog o 31% o'r gynulleidfa oedd yn gwylio teledu yng Nghymru – sydd ychydig 
yn uwch na chyfartaledd y DU ar gyfer yr un slot (29%). Roedd bwletin cyfatebol ITV Cymru 
Wales wedi denu cyfran gyfartalog is (19%), sef yr isaf ymysg y gwledydd datganoledig ond 
sydd ychydig yn is na chyfartaledd y DU. 
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 Cyfran bwletinau newyddion gyda’r nos BBC One ac ITV/STV/UTV/ITV Ffigur 2.11
Cymru Wales, pob cartref: 2013 

 
Ffynhonnell: BARB, Unigolion (4+).  
Nodiadau: i) Ar sail rhaglenni newyddion rhanbarthol, sy’n dechrau rhwng 17:55 a 18:35, yn para 10 
munud neu fwy, BBC One ac ITV (ac eithrio HD), o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae bwletin 
newyddion BBC One yn cael ei ddarlledu rhwng 18:30 a 19:00 ac mae bwletin ITV Cymru Wales yn 
cael ei ddarlledu rhwng 18:00 a 18:30.  ii) Cyflwynwyd panel BARB newydd yn 2010 a chafodd ffiniau 
eu hailddiffinio. Felly dylid bod yn ofalus wrth gymharu data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel. 

Y teledu yw prif ffynhonnell newyddion lleol hanner yr holl ymatebwyr yng Nghymru   

Yn 2013, dywedodd 53% o ymatebwyr yng Nghymru mai’r teledu oedd eu prif ffynhonnell ar 
gyfer newyddion lleol25, sy’n cyd-fynd â chyfartaledd y DU o 50%. Roedd y ffynonellau 
mwyaf poblogaidd nesaf wedi'u dosbarthu’n gyfartal, sef:   y rhyngrwyd (13%) a radio a 
phapurau newydd (12% yr un). 

  

25 Mae ‘newyddion lleol’ yn cyfeirio at newyddion am yr ardal leol, nid am y wlad (y DU / Lloegr / 
Cymru / yr Alban / Gogledd Iwerddon) na’r DU yn gyffredinol. Ceir cwestiwn arall isod ynghylch 
newyddion ar gyfer pob gwlad ddatganoledig. 
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 Ffynonellau newyddion lleol, yn ôl gwlad Ffigur 2.12

 
Ffynhonnell: Traciwr Cyfryngau Ofcom.  
Sail: Pawb; Lloegr (1,452); yr Alban (185); Cymru (133); Gogledd Iwerddon (123). Dim ond atebion ≥ 
na 3% sydd wedi’u labelu. 
C: Allwch chi ddweud wrtha i beth, os unrhyw beth, yw eich prif ffynhonnell newyddion am yr hyn sy’n 
digwydd yn eich ardal leol eich hun? 

Pan holwyd am newyddion cenedlaethol26, roedd atebion yr ymatebwyr yn debyg i'r rhai ar 
gyfer newyddion lleol, gydag 13% yn nodi'r rhyngrwyd a 12% yn nodi radio a phapurau 
newydd. Roedd teledu yn fwy poblogaidd ar gyfer newyddion cenedlaethol na newyddion 
lleol, gyda 60% o ymatebwyr yn dewis y cyfrwng hwn fel eu prif ffynhonnell ar gyfer 
newyddion cenedlaethol. 

 Ffynonellau newyddion cenedlaethol, yn ôl gwlad  Ffigur 2.13

 
 Ffynhonnell: Traciwr Cyfryngau Ofcom.  
Sail: Pob ymatebydd yn yr Alban (189); Cymru (118); Gogledd Iwerddon (113). Dim ond atebion ≥ na 
3% sydd wedi’u labelu. 
C: ‘Allwch chi ddweud wrtha i beth, os unrhyw beth, yw eich prif ffynhonnell ar gyfer newyddion am yr 
hyn sy’n digwydd yn [Yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon]? 

26 Mae newyddion cenedlaethol yn cyfeirio at newyddion am y wlad (Cymru / yr Alban / Gogledd 
Iwerddon) ac nid y DU yn gyffredinol. 
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2.4 Rhaglenni teledu ar gyfer gwylwyr yng Nghymru 

Mae’r adran ganlynol yn amlinellu’r gwariant ar raglenni a’r oriau o raglenni 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 yn yr iaith Gymraeg a Gaeleg ond 
maent yn cynnwys rhywfaint o’r gwariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Gweler adran 
2.6 am fanylion am S4C. 

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

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

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

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

Roedd gwariant ar gynnwys gwreiddiol i’w ddarlledu am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr 
yng Nghymru wedi aros yn sefydlog yn 2013 

Gwariwyd £263m gan y BBC ac ITV/STV/UTV ar gynhyrchu rhaglenni i'w darlledu am y tro 
cyntaf yn benodol i wylwyr yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a rhanbarthau Lloegr 
yn 2013. Roedd hyn £3m (neu 1.2%) yn is na 2012 mewn termau nominal ac yn 13% yn is 
na 2008. 

Mewn termau nominal, mae gwariant DGC o flwyddyn i flwyddyn yng Nghymru wedi aros yn 
sefydlog ar oddeutu £26m y flwyddyn dros y pedair blynedd ddiwethaf, wedi gostyngiad 
sydyn yn 2009.    
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 Gwariant ar gynyrchiadau gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf ar Ffigur 2.14
gyfer y gwledydd a’r rhanbarthau gan y BBC/ITV/STV/UTV 

 

Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi mewn termau nominal.  
Noder: 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’r gwariant ar raglenni 
Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw hyn yn rhoi cyfrif am gyfanswm y gwariant ar BBC Alba na gwariant y 
BBC ar allbwn S4C. Nodyn:  Yn 2013 cyfrannodd y BBC £76.3m o ffi'r drwydded tuag at ddarparu 
gwasanaethau S4C. Yn ogystal, gwariodd y BBC £23.45m arall ar ddarparu rhaglenni ar gyfer S4C o 
dan y cytundeb Partneriaeth Strategol. Roedd y BBC hefyd wedi gwario £5.2m ar allbwn ar gyfer BBC 
Alba yn 2013.  I gael rhagor o wybodaeth am S4C, ewch i Adran 2.6. 

Roedd cyfanswm y gwariant ar raglenni materion cyfoes ar gyfer gwylwyr yng 
Nghymru wedi codi 15% o un flwyddyn i’r llall  

Gan droi at wariant yn ôl genre, gan gynnwys rhaglenni a brynwyd ac ailddarllediadau, 
gwelwyd cynnydd o 15% yng ngwariant DGC ar raglenni materion cyfoes yng Nghymru yn 
2013 o'i gymharu â 2012, ac roedd 8% yn uwch na 2008.  Fodd bynnag, cydbwyswyd y 
cynnydd hwn â gostyngiad yn y gwariant ar raglenni newyddion a rhaglenni heb fod yn 
newyddion, y naill i lawr 5% a'r llall i lawr 8% o flwyddyn i flwyddyn, gan arwain at ostyngiad 
cyffredinol o 5% dros y flwyddyn gyfan. 
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 Newid yng nghyfanswm y gwariant ar allbwn ar gyfer y gwledydd a’r Ffigur 2.15
rhanbarthau, yn ôl genre a gwlad: 2008-2013 

 

Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi mewn termau nominal. 
Noder: 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. 

Yng Nghymru, gwelwyd gostyngiad o 5% o flwyddyn i flwyddyn yn y gwariant ar 
raglenni DGC heb fod ar gyfer y rhwydwaith 

Yn 2013, gwelwyd gostyngiad o 5% i £25.7m yn y gwariant ar gynnwys heb fod ar gyfer y 
rhwydwaith a ddarlledwyd gan y BBC ac ITV ar gyfer pobl yng Nghymru.  

Roedd gwariant ar raglenni heb fod yn faterion cyfoes/newyddion yn gyfrifol am dros hanner 
yr holl wariant (55%); roedd newyddion yn gyfrifol am 34% arall, gyda materion cyfoes yn 
gyfrifol am yr 11% oedd yn weddill. 

Ar ben hyn, yn ôl yr adroddiad blynyddol diweddaraf ar gyfer blwyddyn ariannol 2013/2014, 
roedd y BBC hefyd wedi cyfrannu £76.3m at gostau gweithredol S4C. Cafodd £23.4m o 
gostau pellach wrth ddarparu cynnwys arall ar gyfer S4C o dan amodau’r cytundeb 
gweithredu27 Roedd hefyd wedi cyfrannu £5.2m tuag at gynnwys a ddangoswyd ar BBC 
Alba yn yr Alban.  

 

27 http://www.s4c.co.uk/production/downloads/e_cytundeb-gweithredu-s4c-bbc.pdf  

Y DU Lloegr G. Iwerddon Yr Alban Cymru

1bl (%) 5ml (%) 1bl (%) 5ml(%) 1bl (%) 5ml (%) 1bl (%) 5ml (%) 1bl(%) 5ml (%) 

Materion Cyfoes 1% -13% -9% -31% 35% 31% 6% 17% 15% 8%

Newyddion -4% -10% -5% -11% 1% 5% 0% -6% -5% -8%

Heb fod yn
newyddion/materion

cyfoes
1% -22% -13% -78% 23% -19% 0% 6% -8% -34%

Cyfanswm y gwariant
yn 2013 £265m £159m £27m £53m £26m

Y DU Lloegr G. Iwerddon Yr Alban Cymru

1bl 5ml 1bl 5ml 1bl 5ml 1bl 5ml 1bl 5ml 

Newid mewn gwariant -2% -13% -5% -17% 15% -7% 1% 4% -5% -23%
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 Cyfanswm gwariant BBC/ITV1/STV/UTV ar allbwn ar gyfer y Ffigur 2.16
gwledydd/rhanbarthau heb fod ar gyfer y rhwydwaith ar y prif sianeli DGC (BBC1 a 
Channel 3):    2013 

 
Ffynhonnell: Darlledwyr. 
Noder: 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. 

Yr oriau o gynyrchiadau gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf yng Nghymru wedi 
gostwng bron i chwarter (23%) er 2008 

Roedd y BBC ac ITV1/STV/UTV wedi cynhyrchu 11,232 awr o gynnwys gwreiddiol i’w 
ddarlledu am y tro cyntaf ar gyfer Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a rhanbarthau Lloegr 
yn 2013, sef cynnydd o 2% (neu 230 awr) er 2012, a gostyngiad o 6% (765 awr) er 2008.  

Cymru oedd yr unig wlad lle gwelwyd gostyngiad o flwyddyn i flwyddyn yn nifer yr oriau o 
allbwn gwreiddiol oedd yn cael ei ddarlledu am y tro cyntaf, gostyngiad o 3% er 2012.  Dros 
y cyfnod o bum mlynedd er 2008, mae nifer yr oriau o raglenni gwreiddiol a ddarlledwyd am 
y tro cyntaf ar gyfer Cymru wedi gostwng bron i chwarter (23%), sef i 923 awr, yn 2013.  
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 Oriau o raglenni gwreiddiol y gwledydd/rhanbarthau a ddarlledwyd am y Ffigur 2.17
tro cyntaf, yn ôl genre a darlledwr: 2013 

 
Ffynhonnell: Darlledwyr. 
Noder: Data par oriau o raglenni gwreiddiol a ddarlledwyd am y tro cyntaf yn unig. Nid yw’r oriau yn 
cynnwys rhaglenni Cymraeg na Gaeleg ond maent yn cynnwys peth gwariant ar raglenni Gwyddeleg 
gan y BBC. Nid yw hyn yn cynnwys yr holl oriau ar gyfer BBC Alba nac oriau’r BBC ar raglenni i S4C. 

Mae cyfanswm cost yr awr ar gyfer rhaglenni'r gwledydd wedi cynyddu 16% er 2008 ar 
gyfer Cymru - yr isaf ymysg y gwledydd ar wahân i Ogledd Iwerddon 

Wrth ddadansoddi cost gwneud rhaglenni ar gyfer y gwledydd, y gost fesul awr ar 
gyfartaledd yng nghyswllt Cymru oedd £25,000, yr un fath â Gogledd Iwerddon, a £2,000 yn 
fwy na'r cyfartaledd yn y DU.  

Mewn termau nominal, dros y cyfnod o bum mlynedd, roedd cost yr awr wedi codi 16% yng 
Nghymru, o’i gymharu â gostyngiad cyfartalog y DU o 5%.  

 Cost yr awr ar gyfer holl allbwn y gwledydd a’r rhanbarthau, yn ôl Ffigur 2.18
gwlad: 2008-2013 

 

Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi mewn termau nominal.  
Noder: 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 yr oriau na’r gwariant yng 
nghyswllt BBC ALBA nac oriau a gwariant y BBC ar gyfer S4C. 
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2.5 Lefelau cydymffurfio â chwotâu teledu’r Darlledwyr 
Gwasanaeth Cyhoeddus 

Gwelwyd gostyngiad yng nghyfran Cymru o gynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol yn 
2013  

Mae Ffigur 2.19 yn dangos dosbarthiad gwariant y pum prif sianel DGC ar raglenni 
rhwydwaith a gomisiynwyd oedd yn gymwys i'w darlledu am y tro cyntaf yn y chwe mlynedd 
hyd at 2013.  Fel yn y blynyddoedd blaenorol, gwariwyd y mwyafrif o fewn yr M25, sef 51.9% 
- gostyngiad o 55.4% yn 2012.  Cynhyrchwyr yng Ngogledd Lloegr oedd yn gyfrifol am 
19.9% arall o wariant ar raglenni a ddarlledwyd am y tro cyntaf a chynhyrchwyr yn Ne Lloegr 
oedd yn gyfrifol am 13.6% arall. Wedi pedair blynedd o dwf, gwelwyd gostyngiad o 3.5% i 
3.3% yn y gwariant a neilltuwyd i Gymru.   

Yn 2013, gwelwyd cynnydd yng nghyfran y gwariant ar raglenni rhwydwaith gwreiddiol y tu 
allan i Lundain am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mewn cyferbyniad i hyn, parhau i ostwng a 
wnaeth y gwaraint yn Llundain, gan ostwng 3.5 pwynt canran. Mae’n bosibl y gellid priodoli'r 
newid hwn yn rhannol i'r BBC yn adleoli sylfaen gynhyrchu sylweddol, gan gynnwys y 
mwyafrif o Chwaraeon y BBC, i Salford, heb y Gemau Olympaidd yn Llundain i wrthbwyso 
hyn.  

 Gwariant ar gynyrchiadau gwreiddiol ar gyfer y rhwydwaith: 2008-2013 Ffigur 2.19

 

Ffynhonnell: Ofcom / darlledwyr.  
Noder: Mae categori newydd ‘Arall’ wedi cael ei greu ar gyfer cynyrchiadau rhanbarthol gan 
gynhyrchwyr yn Llundain nad ydynt yn bodloni 70% o wariant a 50% o dalent mewn unrhyw ranbarth 
macro penodol28.  

Gostyngodd swmp (volume) y cynyrchiadau yng Nghymru i 1.4% yn 2013 

Yn 2013, am y tro cyntaf, cynhyrchwyd llai na hanner (49.4%) y rhaglenni ar gyfer y 
rhwydwaith oedd yn cael eu darlledu am y tro cyntaf o fewn yr M25, i lawr o 54.7% yn 2012. 
Cafodd 21.1% arall eu cynhyrchu yng ngogledd Lloegr, 11.9% yn ne Lloegr a 8.4% yn Yr 
Alban. Roedd Cymru yn gyfrifol am 1.4% o’r oriau. Gellir priodoli’r cynnydd mwy sylweddol 

28 Edrychwch ar http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-
guidance/reg_prod/ ar wefan Ofcom i gael rhagor o fanylion. 

Canran y cynyrchiadau yn ôl gwerth

61.1% 60.5% 61.0% 57.0% 55.4% 51.9%

6.7% 7.3% 2.8%
2.5% 2.6%

2.1%

17.4% 15.3%
15.1%

16.7% 20.3%
19.9%

10.2% 10.5% 12.6% 14.7% 12.1%
13.6%

2.5% 3.6% 4.6% 4.9% 4.4% 5.9%

1.7% 2.2% 2.6% 2.8% 3.5% 3.3%

0.3% 0.6% 0.4% 1.0% 0.8% 1.1%0.4% 0.9% 2.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arall

Gogledd
Iwerddon

Cymru

Yr Alban

De Lloegr

Gogledd Lloegr

Canolbarth a
Dwyrain Lloegr

Llundain

65 

                                                

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/reg_prod/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/reg_prod/


  

yn swmp y rhaglenni a gynhyrchwyd y tu allan i Lundain, o’i gymharu â'r gwariant, yn 
rhannol i ranbarthau sydd â chostau cynhyrchu is nag oddi mewn i ardal Llundain Fwyaf.   

Cynhyrchwyr yng Nghymru oedd yn gyfrifol am 1.4% o’r holl oriau o raglenni a ddarlledwyd 
am y tro cyntaf yn 2013 (yn is na’r 1.7% yn 2012). 

 Swmp (volume) y cynyrchiadau gwreiddiol ar gyfer y rhwydwaith: 2008-Ffigur 2.20
2013 

 
Ffynhonnell: Ofcom / darlledwyr.  
Noder: Mae categori newydd ‘Arall’ wedi cael ei greu ar gyfer cynyrchiadau rhanbarthol gan 
gynhyrchwyr yn Llundain nad ydynt yn bodloni 70% o wariant a 50% o dalent mewn unrhyw ranbarth 
macro penodol29.  

2.6 Rhaglenni Cymraeg  

Gwariant ac allbwn yng nghyswllt yr iaith Gymraeg 

Yn 2013, gwnaeth S4C gytundeb ag Ymddiriedolaeth y BBC lle y cytunwyd y byddai S4C yn 
cael ei chyllido'n rhannol gan ffi'r drwydded deledu.  Fel rhan o’r amodau, cytunwyd y byddai 
S4C yn cael £76.3m ym mlwyddyn ariannol 2013/2014, a fyddai'n gostwng o flwyddyn i 
flwyddyn i £74.5m yn 2016/2017.30  Mae’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
hefyd yn parhau i ddarparu cyllid o £6.7m i S4C.   Mae’r 2% o gyllid sydd yn weddill yn deillio 
o weithgareddau masnachol a refeniw hysbysebu S4C. 

Mae gan y BBC hefyd ddyletswydd statudol i ddarparu deg awr o gynnwys yr wythnos am 
ddim ar gyfer S4C, gan gynnwys y gwasanaeth Newyddion, yr opera sebon Pobol y Cwm a 
rhai rhaglenni chwaraeon a digwyddiadau arbennig.  Cytunwyd mai gwerth hyn fyddai 
£19.4m y flwyddyn. Yn 2013 roedd y BBC wedi gwario £23.45m ar gostau cynhyrchu a 
chostau cysylltiedig cynnwys ar gyfer S4C.  

Y gwariant i gyd gyda’i gilydd ar S4C oedd £90m 

Roedd gwariant cyfunol S4C a’r BBC ar raglenni S4C yn £90.2m yn 2013.  Roedd hyn yn 
cynnwys y £23.45m a wariwyd gan y BBC ar ddarparu 535 awr o raglenni y tu allan i gyllideb 

29 Edrychwch ar http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-
guidance/reg_prod/ ar wefan Ofcom i gael rhagor o fanylion. 
30 Datganiad i’r wasg: http://www.s4c.co.uk/e_press_level2.shtml?id=726 
Y cytundeb ei hun: http://www.s4c.co.uk/production/downloads/e_cytundeb-gweithredu-s4c-bbc.pdf 
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S4C o dan amodau’r cytundeb gweithredu a chostau comisiynu, caffael ac ailddarlledu o 
£66.77m a gafodd S4C yn uniongyrchol. 

 Gwariant arall ar raglenni eraill yn y gwledydd datganoledig: 2013  Ffigur 2.21

 

Ffynhonnell: Darlledwyr. 
Noder: Mae telerau Statudol y BBC ac S4C yn cyfeirio at y gost i’r BBC o ddarparu rhaglenni i S4C fel 
rhan o'u cytundeb statudol.  Mae ILBF / USBF yn cyfeirio at gyfraniadau cynhyrchu ychwanegol gan 
Gronfa Gyllid yr Iaith Wyddeleg a Chronfa Ddarlledu Gaeleg Ulster.   

Yn 2013, gwariodd S4C £62m (heb gynnwys gwariant y BBC ar y cynyrchiadau a 
grybwyllwyd eisoes) ar raglenni a gomisiynwyd i'w dangos am y tro cyntaf,  sef gostyngiad o 
9% mewn termau nominal o gymharu â 2012. Dyma'r drydedd flwyddyn yn olynol lle cafwyd 
gostyngiad yn y gwariant.   

 Gwariant gan S4C ar raglenni Cymraeg i’w darlledu am y tro cyntaf Ffigur 2.22

 

Ffynhonnell: S4C. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi mewn termau nominal. Noder: Nid yw hyn 
yn cynnwys rhaglenni a ddarparwyd gan y BBC o dan y ddyletswydd statudol.  

Roedd cyfanswm yr oriau a gafodd eu darlledu gan S4C yn 2013 wedi codi 91 awr i 6,720 
awr.  Y cynnydd mewn ailddarllediadau a rhaglenni a brynwyd i’w darlledu am y tro cyntaf 
oedd wedi ysgogi hyn.  Ailddarllediadau oedd y rhan fwyaf o allbwn y sianel o hyd , sef 56% 
o'r holl raglenni yn ystod y flwyddyn. Gwelwyd cynnydd o 5% yn yr oriau oedd yn 
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ailddarllediadau, sef o 3,717 awr yn 2012 i 3,737 awr yn 2013.   Gwelwyd cwymp o 1% o 
flwyddyn i flwyddyn yn y rhaglenni a gomisiynwyd gan gwmnïau annibynnol i'w dangos am y 
tro cyntaf, gan ddod â'r cyfanswm i 1,968 awr yn y categori hwn.  

Mewn cyferbyniad, gwelwyd y cynnydd mwyaf sylweddol mewn rhaglenni a brynwyd i’w 
dangos am y tro cyntaf wrth i nifer yr oriau yn y categori hwn gynyddu 37% i bron i 470 awr 
yn 2013, a oedd yn is na lefel 2011 (482 awr yn 2011). Gwelwyd cwymp o 9% yn oriau 
rhaglenni statudol y BBC i 535 awr, ond roedd hyn yn dal i fod yn uwch na’r ymrwymiad o 
520 awr y flwyddyn. Gwelwyd gostyngiad o 13 awr i ddeg awr yn y rhaglenni a gomisiynwyd 
gan y BBC i'w darlledu am y tro cyntaf yn ystod y flwyddyn.    

 Math o allbwn iaith Gymraeg ar S4C, yn ôl oriau Ffigur 2.23

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

Ailfrandio gorsafoedd radio masnachol yng Nghymru 

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 GMG Radio (a ailenwyd yn Real and Smooth Ltd) gan y 
Guardian Media Group.   

Prynodd Communicorp wyth gorsaf radio gan Global Radio ym mis Chwefror 2014, gan 
gynnwys Capital South Wales a Real Radio North Wales.    O dan gytundeb trwyddedu 
brand, mae Communicorp wedi ailfrandrio gorsafoedd Real o dan fasnachfraint Heart ac 
mae’n bwriadu ail-lansio gorsafoedd Smooth yn sgil ailgyflwyno rhaglenni lleol. Lansiodd 
Heart South Wales a Heart North Wales (Real Radio Wales gynt) ar 6 Mai 2014 o dan ddwy 
drwydded ar wahân, gan adfer gwasanaeth rhanbarthol i'r ddwy ardal i bob pwrpas.  Mae 
gorsaf De Cymru yn rhannu cyfleusterau stiwdio â Capital South Wales ym Mae Caerdydd 
sydd ym mherchnogaeth Communicorp. 

Mae Global wedi alifrandio trwyddedau presennol Heart o dan fasnachfraint Capital, gan 
lansio Capital Cymru a Capital North West and Wales ar 6 Mai 2014.    

3.2 Argaeledd gwasanaethau radio 

Amlblecsyddion newydd yn rhoi hwb i argaeledd DAB yng Nghymru 

Dechreuodd amlblecs DAB newydd, a fydd yn gwasanaethu gogledd ddwyrain Cymru a 
gorllewin Swydd Gaer, ddarlledu ym mis Ebrill 2013.  Ychwanegodd hyn Real Radio Wales 
gynt, Nation Radio, Dee on DAB, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, a 107.6 Juice FM i’r 
gwasanaethau digidol oedd ar gael. Lansiwyd DAB amlblecs arall ar gyfer canolbarth a 
gorllewin Cymru ym mis Awst 2013 i gludo Radio Pembrokeshire, Radio Carmarthenshire, 
Nation Hits, Nation Radio, Real Radio (Heart erbyn hyn), BBC Radio Wales a BBC Radio 
Cymru.    

Mae’r amlblecsyddion DAB newydd hyn yn golygu bod gwell argaeledd a darpariaeth DAB 
ledled Cymru, o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol, ac erbyn hyn mae hyd at 47 o 
wasanaethau radio digidol ar gael (Ffigur 3.1).   Disgwylir lansio Amlblecs Gogledd-orllewin 
Cymru yn ystod hydref 2014 a fydd yn gwella darpariaeth ac argaeledd eto fyth.  

Mae’r sefyllfa o ran mynediad i Radio Wales a Radio Cymru ar DAB wedi newid yn 
sylweddol. Ar ddechrau 2013, y gyfran o’r boblogaeth oedd yn gallu cael Radio Wales a 
Radio Cymru ar DAB oedd 41%, ond roedd hwn wedi cynyddu i 65% erbyn diwedd y 
flwyddyn. Mae’r BBC yn rhagweld y bydd patrwm dosbarthiad Radio Wales a Radio Cymru 
ar DAB yn cynyddu i 86% o'r boblogaeth erbyn 2016.31   

I gyd gyda’i gilydd, mae mwy o wasanaethau radio digidol na gwasanaethau analog ar gael 
ledled Cymru. 

31 Ar hyn o bryd, am resymau technegol, nid yw'n bosibl amrywio'r gwasanaethau sydd ar gael ar 
amlblecsyddion y DU i gludo gwasanaethau'n benodol ar gyfer Cymru. Felly, nid yw darpariaeth 
amlblecs BBC y DU yn cludo Radio Wales na Radio Cymru. Yn hytrach, mewn gwirionedd mae’r 
gwasanaethau hyn yn cael eu trin fel ‘gwasanaethau lleol’ ar amlblecsyddion masnachol lleol. 
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 Argaeledd gorsafoedd radio: Cymru Ffigur 3.1

 
Ffynhonnell: Ofcom, Ebrill 2014  
Noder: Mae’r siart hwn yn dangos uchafswm y gorsafoedd sydd ar gael; mae amrywiadau lleol ac 
ystyriaethau perthnasol i dderbyniad yn golygu na fydd gwrandawyr o reidrwydd yn gallu cael gafael 
ar y rhain i gyd. 
 

3.3 Darlledu radio cymunedol 

Mae dwy orsaf radio cymunedol newydd ar yr awyr yng Nghymru   

Yn 2014, roedd deg gorsaf radio cymunedol ar yr awyr yng Nghymru – cynnydd o ddwy er 
2013. 

Roedd Ofcom wedi rhoi pedair trwydded radio cymunedol newydd yn 2012: sef i Radio 
Beca, Môn FM, Harlech FM a Radio Glan Clwyd. Mae gan y gorsafoedd ddwy flynedd ar ôl 
dyfarnu'r drwydded iddynt i ddechrau darlledu. Lansiwyd Radio Glan Clwyd ym mis Mai 
2014 a Môn FM ym mis Gorffennaf 2014, ond penderfynodd Harlech FM beidio â bwrw 
ymlaen â’r gwasanaeth, gan wrthod y cynnig o drwydded yn ffurfiol ym mis Rhagfyr 2013.  
Yn achos Radio Beca, mae Ofcom wedi caniatáu estyniad tan fis Awst 2014 er mwyn 
galluogi'r gwasanaeth i ddechrau darlledu. 

Er 2008, mae Cronfa Radio Cymunedol Llywodraeth Cymru wedi darparu cyfran o £100,000 
o gyllid i gefnogi gorsafoedd radio cymunedol ledled Cymru. Fodd bynnag, yn dilyn 
adolygiad ac ar ôl pum rownd o gyllid, mae Llywodraeth Cymru newydd ddod â’r gronfa i 
ben. 

Mae Ofcom hefyd yn gweinyddu Cronfa Radio Cymunedol yr Adran dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon o hyd at £500,000 y flwyddyn. Sefydlwyd y Gronfa i roi grantiau i 
helpu i ariannu costau craidd rhedeg gorsafoedd radio cymunedol a dim ond i drwyddedeion 
radio cymunedol sydd eisoes yn darlledu radio cymunedol mae modd rhoi grantiau. 

O ran datblygiadau eraill, cyhoeddodd yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
ymgynghoriad ym mis Chwefror 2014 yn nodi cynigion polisi i lacio'r cyfyngiadau ariannol 
presennol ar radio cymunedol sy’n atal gorsafoedd rhag gwneud y canlynol:  

• cael incwm o hysbysebu ar yr awyr neu nawdd os ydynt yn gorgyffwrdd â thrwydded 
radio mashnachol lle mae ardal eu darpariaeth yn cynnwys 150,000 neu lai o 
oedolion; a    

• cael mwy na 50% o’u hincwm blynyddol o hysbysebu ar yr awyr a nawdd. 
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3.4 Patrymau gwrando ar gynnwys sain 

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

Yn 2013, roedd gwasanaethau radio wedi cyrraedd 95.4% o'r boblogaeth oedolion yng 
Nghymru. Mae hyn yn bum pwynt canran yn uwch na'r cyfartaledd yn y DU (90.4%) ac yn 
cynrychioli’r cyrhaeddiad ehangaf o’r holl wledydd yng nghyswllt radio.   Hefyd, gwrandawyr 
yng Nghymru oedd yn gwrando ar y radio am y cyfnod hwyaf o gymharu â gwledydd eraill y 
DU, sef 21.7 awr yr wythnos ar gyfartaledd (Ffigur 3.2).  

 Oriau gwrando a chyrhaeddiad wythnosol cyfartalog: 2013 Ffigur 3.2

 
Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15+), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2013. Caiff cyrhaeddiad ei 
ddiffinio fel y ganran o boblogaeth oedolion yr ardal sy’n gwrando ar orsaf am o leiaf bum munud 
mewn wythnos arferol.  

Yng Nghymru y ceir y gyfran uchaf o bobl sy'n gwrando ar wasanaethau rhwydwaith y 
BBC 

Yn 2013, gellid priodoli 50% o'r holl oriau gwrando yng Nghymru i orsafoedd rhwydwaith y 
BBC (Ffigur 3.3). Dyma'r gyfran uchaf o wrandawyr ar gyfer y sector radio penodol hwn, o'i 
gymharu ag unrhyw wlad arall; mae'n fwy na dwbl yr amser gwrando ar gyfer gwasanaethau 
rhwydwaith y BBC yng Ngogledd Iwerddon a 4 pwynt canran yn uwch na'r cyfartaledd yn y 
DU, sef 46%.  

O holl wledydd y DU, yng Nghymru y ceid y gyfran leiaf o oriau oedd yncael eu treulio yn 
gwrando ar radio masnachol lleol, sef 23%. Yn gyffredinol, radio masnachol oedd yn gyfrifol 
am 35% o’r holl oriau gwrando yng Nghymru, cyfran is na'r gwledydd eraill a 6 phwynt 
canran yn is na'r cyfartaledd yn y DU.  

Yn 2013, roedd gwrando ar wasanaeth y BBC ar gyfer y gwledydd (BBC Radio Wales neu 
BBC Radio Cymru) yn cyfrif am 11% o gyfanswm yr oriau gwrando yng Nghymru mewn 
wythnos arferol; mae hyn 3 phwynt canran yn uwch na'r cyfartaledd yn y DU, Lloegr a'r 
Alban, er ei fod yn parhau i fod lawer yn is nag yng Ngogledd Iwerddon (20%).  
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 Cyfran o’r oriau gwrando, yn ôl gwlad: 2013 Ffigur 3.3

 
Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15+), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2013 

Bu cynnydd yng nghynulleidfa BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru yn 2013 

Roedd mwy nag un oedolyn ym mhob pump (22%) wedi gwrando ar BBC Radio 
Wales/Radio Cymru mewn wythnos arferol yn 2013, cynnydd o 1.7 pwynt canran er 2012 
(Ffigur 3.4). Wrth wahanu’r ddau wasanaeth oddi wrth ei gilydd, gwelodd BBC Radio Wales 
a BBC Radio Cymru dwf yn eu cyrhaeddiad o flwyddyn i flwyddyn (0.9 pwynt canran a 0.4 
pwynt canran).  

 Cyrhaeddiad wythnosol gwasanaethau lleol/y gwledydd y BBC: 2013 Ffigur 3.4

 
Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15+), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2013 

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

Mae mwy na phedwar cartref ym mhob deg yng Nghymru bellach yn berchen ar set 
radio ddigidol DAB 

O holl wledydd y DU, gwelwyd y cynnydd mwyaf yn y nifer oedd yn berchen ar set DAB yng 
Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda 42% o gartrefi bellach yn berchen ar o leiaf un 
set. Mae hyn yn gynnydd o 15 pwynt canran o flwyddyn i flwyddyn, sy’n golygu bod Cymru 
yn gyson â'r cyfartaledd yn y DU, sef 44%.  Mae’r amlblecsyddion newydd y soniwyd 
amdanynt uchod, sydd wedi dod â gwell darpariaeth DAB ledled Cymru yn eu sgil, yn 
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debygol o fod wedi cyfrannu at y cynnydd sydyn hwn yn y nifer sy’n berchen ar radio digidol 
DAB.   

Mae cryn wahaniaeth rhwng Cymru drefol a Chymru wledig o ran nifer y cartrefi sydd â radio 
digidol.  Gwelwyd cynnydd o 19 pwynt canran, i 45%, yn y Gymru drefol, ond nid oedd 
unrhyw newid blynyddol yn y Gymru wledig, sy'n parhau i fod yn 31%. Disgwylir y bydd 
lansio Amlblecs Gogledd-orllewin Cymru yn ystod hydref 2014 yn cynyddu’r ffigur hwn drwy 
wella’r ddarpariaeth o DAB mewn ardaloedd gwledig eto fyth. 

 Perchnogaeth setiau radio DAB  Ffigur 3.5

 
CP9. Sawl set DAB sydd gennych yn eich cartref?  
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Oedolion 16 oed a hŷn sy’n gwrando ar y radio (n = 2885 y DU, 403 Cymru, 1686 Lloegr, 392 Yr 
Alban, 404 Gogledd Iwerddon, 201 Cymru drefol, 202 Cymru wledig, 848 Cymru 2009, 854 Cymru 
2010, 397 Cymru 2011, 405 Cymru 2012, 383 Cymru 2013; 403 Cymru 2014)  
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 y mwafrif o wythnosau.  

Roedd y twf o flwyddyn i flwyddyn yn y nifer sy’n gwrando ar radio digidol isaf yng 
Nghymru  

29% oedd nifer y bobl oedd yn gwrando ar radio digidol yng Nghymru yn 2013, o'i gymharu 
â'r cyfartaledd yn y DU, sef 36%.  Mae hyn yn cynrychioli'r twf isaf yn y nifer sy'n gwrando ar 
radio digidol o flwyddyn i flwyddyn o holl wledydd y DU, sef 2.5 pwynt canran (Ffigur 3.6)sef 
2.5 pwynt canran (Ffiguyrn (Ffiguyrldyhwn yn y bnifer Iwerddon (20%). Mae’r gyfran sy’n 
gwrando drwy lwyfannau analog yng Nghymru 8 pwynt canran yn uwch na'r cyfartaledd yn y 
DU ac yn fwy nag yn Lloegr (58%) na'r Alban (62%).  
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 Y gyfran o oriau gwrando y gellir eu priodoli i lwyfannau digidol ac Ffigur 3.6
analog: 2013 

 
Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15+ oed), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2013 
DS. Mae llwyfannau digidiol yn cyfeirio at wasanaethau radio y gellir cael mynediad atynt drwy ystod 
o ddyfeisiau.  Mae hyn yn cynnwys radios digidol DAB, teledu digidol, a dyfeisiau sy'n cysylltu i'r 
rhyngrwyd, megis radios un pwrpas sy’n cynnwys cysylltiad WiFi, cyfrifiaduron personol yn y cartref, a 
ffonau symudol y gellir eu defnyddio i gysylltu â'r rhyngrwyd.       

Gwelwyd twf cyson a pharhaus yn y gyfran sy’n gwrando ar lwyfannau digidol er 2010 
(Ffigur 3.7). Dros y saith mlynedd ddiwethaf, mae'r rheini sy’n gwrando ar radio digidol yng 
Nghymru wedi cynyddu 17 pwynt canran; gwelwyd yr un twf yng Ngogledd Iwerddon, er bod 
y gyfran sy'n gwrando ar lwyfannau digidiol yn uwch yng Nghymru (29% o'i gymharu â 23%).   

 Y gyfran o oriau gwrando y gellir eu priodoli i lwyfannau digidol ac Ffigur 3.7
analog yng Nghymru: 2007-2013 

 
Ffynhonnell: RAJAR, pob oedolyn, blynyddoedd calendr 2007-2013 

3.6 Y diwydiant radio  

Mae’r refeniw radio masnachol y pen ar ei isaf yng Nghymru 

Roedd y refeniw a gynhyrchwyd gan yr holl orsafoedd masnachol lleol yng Nghymru 
oddeutu £14.5m yn 2013  Wrth addasu hyn at faint y boblogaeth, mae'r gwariant y pen o’r 
boblogaeth gyfwerth â £4.72 y person, yr isaf o holl wledydd y DU a gostyngiad o £0.45 o'i 
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gymharu â 2012.  Dyma'r gostyngiad mwyaf mewn refeniw masnachol o flwyddyn i flwyddyn 
ymysg gwledydd y DU.      

Rhwng BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru, gwariwyd £35.4m ar wasanaethau Radio’r 
BBC yng Nghymru yn 2013-2014.  Roedd gwariant y pen yr ail uchaf o blith gwledydd y DU 
sef £11.52, ond roedd hyn yn ostyngiad o £0.36 y person o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 
Roedd gwariant y pen lawer yn uwch na'r cyfartaledd yn y DU, sef £3.88, oherwydd 
poblogaeth is Cymru a chost ychwanegol rhedeg dau wasanaeth. 

 Gwariant a refeniw radio lleol/y gwledydd y pen o’r boblogaeth: 2013-14 Ffigur 3.8

 
Ffynhonnell: Darlledwyr  
Noder: 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 gan wyth cartref ym mhob deg yng Nghymru fynediad i’r rhyngrwyd   

Roedd gan wyth cartref ym mhob deg yng Nghymru (80%) fynediad i’r rhyngrwyd yn Ch1 
2014 (drwy fand eang, ffôn symudol neu fand cul), gyda’r ffigur hwn yn cynyddu bum pwynt 
canran o un flwyddyn i'r llall. 

Cynyddodd mynediad i’r rhyngrwyd drwy ddyfais symudol bum pwynt canran i 52%, gyda'r 
nifer sy’n mynd ar y rhyngrwyd dim ond drwy ffôn symudol neu ffôn clyfar yn aros yn 
sefydlog ar 7% yn 2014 – er bod hyn yn parhau i fod yr uchaf ar draws y gwledydd 
datganoledig. Mae cyfanswm y nifer sy’n defnyddio data symudol yn parhau i godi (cynnydd 
o chwe phwynt canran i 48%), ond mae nifer y rhai sy’n defnyddio cysylltiad band eang 
symudol yn parhau i fod yn sefydlog ar 7%. 

 Y nifer sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yng Nghymru: 2009-2014 Ffigur 4.1

 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (n = 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 2010, 493 Cymru 2011, 513 
Cymru 2012, 492 Cymru 2013, 491 Cymru 2014) 

4.2 Dyfeisiau y gellir eu defnyddio i fynd ar y rhyngrwyd 

Mae nifer y rhai sy’n berchen ar ddyfais llechen wedi mwy na dyblu yn y flwyddyn 
ddiwethaf 

Fel yng ngweddill y DU, parhaodd y nifer sy’n berchen ar ddyfais llechen i dyfu yn 2014, 
gydag ychydig llai na hanner (45%) cartrefi Cymru bellach yn berchen ar ddyfais llechen. 
Mae hyn yn cyd-fynd â'r cyfartaledd yn y DU (44%) ac yn gynnydd o 24 pwynt canran yn 
ystod y flwyddyn hyd at Ch1 2014.  Ar ben hyn, mae gan 37% o gartrefi yng Nghymru ddwy 
ddyfais llechen neu fwy.  

Mae'r twf ym mherchnogaeth dyfais o'r fath wedi bod yn arbennig o gyffredin mewn 
ardaloedd trefol (46%), sef cynnydd o 27 pwynt canran er Ch1 2013.  Hefyd, mae ardaloedd 
trefol (7%) gryn dipyn yn fwy tebygol nag ardaloedd gwledig (2%) o gael cartrefi sy’n 
defnyddio dyfais llechen yn unig (yn hytrach na gliniadur, cyfrifiadur pen-desg neu gyfrifadur 
gwe).  

Cartrefi (%)

60
66

72 73 75
80

58
64

71 68 66
71

55 57
64 63 63

69

24
30 30

43
48 54

18 21 25

39
47 52

4
9

711
16 16 16

7 7
0

20

40

60

80

100

Ch1 09 Ch1 10 Ch1 11 Ch1 12 Ch1 13 Ch1 14

Rhyngrwyd

Cyfanswm band
eang

Band eang
sefydlog

Defnyddiwr data
symudol

Rhyngrwyd ar
ddyfais symudol

Rhyngrwyd drwy
ffôn/ffôn clyfar yn
unig
Band eang
symudol

77 



  

  Y nifer â chyfrifiaduron llechen yng Nghymru Ffigur 4.2

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
CE1. Oes gan eich cartref gyfrifiadur personol, gliniadur, cyfrifiadur gwe neu gyfrifiadur llechen? 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 Yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig, 493 Cymru 2011,  513 Cymru 2012, 492 Cymru 
2013, 491 Cymru 2014) 

Mae  mwy nag un defnyddiwr ym mhob chwech yng Nghymru yn defnyddio e-
ddarllenydd yn bersonol 

Cynyddodd y nifer oedd yn defnyddio e-ddarllenydd at ddibenion personol dri phwynt canran 
i fwy nag un defnyddiwr ym mhob chwech (18%) yng Nghymru, sy’n cyd-fynd â'r cyfartaledd 
yn y DU (17%). Yng Nghymru, yn wahanol i weddill y DU, defnyddiwyd mwy o  e-
ddarllenyddion oedd â chysylltiad 3G yn rhan ohonynt (10%) na heb gysylltiad o’r fath (8%); 
mae’r rhain yn caniatáu i ddefnyddwyr lwytho llyfrau i lawr drwy ddefnyddio rhwydwaith 
symudol. Roedd 24% o gartrefi yn berchen ar e-ddarllenydd yn Ch1 2014, sydd hefyd yn 
cyd-fynd a’r sefyllfa yn y DU (24%). 

Pobl o gartrefi ABC1 oedd fwyaf tebygol (26%) o ddefnyddio e-ddarllenydd yng Nghymru 
ynghyd â chartrefi ag incwm blynyddol uwch na £17.5K.  Nid oedd unrhyw wahaniaeth o 
bwys rhwng ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig yng Nghymru. 

Newid o ran cartrefi (%) / pwynt canran yng nghyswllt defnyddio cyfrifiaduron llechen er Ch1 2013
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 Defnydd personol o e-ddarllenyddion, 2014 Ffigur 4.3

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
CB1. Pa un o’r canlynol sydd gennych chi yn eich cartref, neu sydd gan unrhyw un yn eich cartref, ar 
hyn o bryd? / CB2. Ac ydych chi’n bersonol yn defnyddio.../ CB6. Ydy'r e-ddarllenydd sydd gennych 
yn eich cartref yn cynnwys mynediad 3G i rwydwaith symudol? 
Sail: Pob oedolyn 16+ oed (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig) 

Dywedodd hanner y defnyddwyr yn ardaloedd gwledig Cymru mai gliniadur oedd y 
ddyfais bwysicaf iddyn nhw at ddibenion defnyddio'r rhyngrwyd  

Nid oedd unrhyw un ddyfais benodol yn cael ei hystyried y ddyfais bwysicaf ar gyfer cael 
mynediad i'r rhyngrwyd gan y mwyafrif o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn Ch1 
2014.  Ond, roedd y gliniadur gryn dipyn yn fwy tebygol o gael ei grybwyll fel y ddyfais 
bwysicaf ymysg defnyddwyr y rhyngrwyd mewn ardaloedd gwledig (50%). Yn ogystal, roedd 
y rheini mewn ardaloedd gwledig (13%) gryn dipyn yn llai tebygol na’r rheini mewn 
ardaloedd trefol (27%) o ddweud mai ffôn clyfar oedd y ddyfais bwysicaf iddyn nhw . Yn yr 
un modd, roedd y rheini dros 55 oed (7%) gryn dipyn yn llai tebygol na’r rheini rhwng 16 a 34 
oed (41%) o nodi mai ffôn clyfar oedd y ddyfais bwysicaf iddyn nhw o ran cael mynediad i'r 
rhyngrwyd. 

Dim ond un ym mhob 20 (6%) o bobl rhwng 16 a 34 oed oedd yn meddwl mai cyfrifiadur 
pen-desg oedd y ddyfais bwysicaf ar gyfer defnyddio'r rhyngrwyd, sydd gryn dipyn yn llai na 
grwpiau oedran hŷn. Roedd merched gryn dipyn yn fwy tebygol na dynion (22% o'i gymharu 
â 12%) o ddweud mai'r llechen oedd y ddyfais bwysicaf o'u safbwynt nhw - dyma'r unig 
wahaniaeth y gellid ei briodoli i rywedd a welwyd ar draws y gwledydd datganoledig. 

Mae’r dyfeisiau sydd orau gan bobl yn debygol o ddylanwadu ar y dyfeisiau sy’n cael eu 
defnyddio; rydym yn ystyried pwysigrwydd dyfeisiau yn ôl perchnogaeth ym Mhennod 4 yr 
Adroddiad ar Farchnad Gyfathrebu’r DU32. 

32 Ar gael ar-lein yn http://www.ofcom.org.uk/cmr14  
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 Y ddyfais bwysicaf ar gyfer mynd ar y rhyngrwyd yng Nghymru Ffigur 4.4

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Cwestiwn: Pa un yw'r ddyfais bwysicaf yr ydych chi'n ei defnyddio i gysylltu â'r rhyngrwyd, gartref neu 
yn rhywle arall? Ymysg yr ymatebion i “arall" mae “Dyfais arall”, “Dim” a “ddim yn gwybod”. 
Sail: Defnyddwyr y rhyngrwyd 16 oed a hŷn (n = 2976 y DU, 369 Cymru, 189 Cymru drefol, 180 
Cymru wledig, 118 16-34, 113 35-54, 138 55+, 210 ABC1, 159 C2DE, 103 dan £17.5K, 126 
£17.5K+).  

4.3 Defnyddio’r rhyngrwyd 

Mae defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn dweud 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 Report33, roedd 
defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn dweud eu bod yn treulio 15.5 awr ar y rhyngrwyd 
bob wythnos, sy’n is na chyfartaledd y DU o 16.9 awr. Gan ddilyn patrwm tebyg i weddill y 
DU, dywedodd defnyddwyr y rhyngrwyd eu bod yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser ar-lein 
gartref, wedyn yn y gweithle neu leoliad addysg.  

33 Ar gael ar-lein yn http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/research-
publications/adults/adults-media-lit-14/  
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 Amser yr honnir ei dreulio ar y rhyngrwyd mewn wythnos arferol  Ffigur 4.5

  
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, gwaith maes a gynhaliwyd gan Saville Rossiter-Base rhwng mis Hydref 
a mis Tachwedd 2013 IN6A-C – Sawl awr yr wythnos y byddech chi’n dweud rydych 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 (1272 y DU, 824 
Lloegr, 150 Yr Alban, 163 Cymru, 135 Gogledd Iwerddon). 

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

Mae naw o bob deg o ddefnyddwyr y rhyngrwyd (91%) 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 (84%) yw’r mwyaf poblogaidd, gyda 70% 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 (71%), 
gan gynyddu naw pwynt canran yn y flwyddyn ddiwethaf, gyda dau o bob pump o 
ddefnyddwyr band eang wedi gwneud hyn yn yr wythnos ddiwethaf (41%).  Mae ymweld â 
safleoedd rhwydweithio cymdeithasol (54%) a bancio ar y rhyngrwyd (51%) hefyd yn 
weithgareddau wythnosol poblogaidd ymysg defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru, er bod 
cyrhaeddiad y rhain at ei gilydd yn llai. 
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 Y defnydd o raglenni ar-lein ymhlith defnyddwyr y rhyngrwyd yng Ffigur 4.6
Nghymru 

  
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
CB5. Pa rai, os o gwbl, o’r rhain ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd ar eu cyfer? 
Sail: Oedolion 16+ oed sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yn y cartref neu'n rhywle arall (n= 369 Cymru 
2014) 
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5  Telathrebu a rhwydweithiau 
5  
5.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 

Cyflymu Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod nod i’w hun o sicrhau bod band eang cyflym iawn ar 
gael i 96% o gartrefi a busnesau erbyn 2016. 

Mae’r prosiect yn golygu buddsoddi £425 miliwn i ehangu band eang cyflym iawn i bob rhan 
o Gymru, gan ddefnyddio cyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) gwerth £89.5 
miliwn, cyllid Llywodraeth y DU gwerth £56.9 miliwn, cyllid Llywodraeth Cymru gwerth £58.6 
miliwn a buddsoddiad gan BT o £220 miliwn. 

Yn ystod blwyddyn gyntaf ei weithrediad, mae prosiect Cyflymu Cymru wedi darparu band 
eang ffibr i dros 135,000 o gartrefi a busnesau yng Nghymru. Mae gwasanaeth ar gael i 
gymunedau mewn 14 ardal awdurdod unedol erbyn hyn, a bydd gwaith ar y gweill ym mhob 
un o'r 22 awdurdod unedol yng Nghymru erbyn dechrau gwanwyn 2015.  Hefyd, mae BT 
wedi cyhoeddi yn ddiweddar y bydd yn creu hyd at 190 o swyddi peirianneg yng Nghymru i 
gefnogi cyflwyno band eang ffibr mewn ardaloedd penodol yng Nghymru, gan gynnwys y 
Drenewydd, Aberteifi, Bangor a Wrecsam.    Mae’r prosiect yn mynd rhagddo’n brydlon i’w 
gwblhau erbyn diwedd gwanwyn 2016. 

I ategu'r rhaglen Cyflymu Cymru, lansiodd Llywodraeth Cymru Allwedd Band Eang Cymru i 
olynu'r Cynllun Cymorth Band Eang, er mwyn rhoi grantiau o hyd at £1,000 i gartrefi oedd â 
chysylltiad band eang araf (llai na 2Mbit yr eiliad) mewn ardaloedd nad oedd wedi'u cynnwys 
yn y rhaglen neu lle nad oedd dyddiad wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer cyflwyno band eang 
cyflym iawn.   Daw’r cynllun i ben ar 31 Mawrth 2016. 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn chwilio am ffyrdd i alluogi prosiect Cyflymu Cymru i 
orgyffwrdd â'r 14 parc busnes yng Ngogledd Cymru oedd yn cael eu gwasanaethu gan 
rwydwaith cyfanwerthu FibreSpeed.    

Ym mis Chwefror 2014, lansiodd Llywodraeth Cymru Adolygiad o’r Farchnad Agored, yn sgil 
dadansoddi’r ddarpariaeth band eang ledled Cymru. Bydd cam dadansoddi’r farchnad yr 
Adolygiad o'r Farchnad Agored yn galluogi Llywodraeth Cymru i ystyried a oes angen 
ymyriadau pellach i ategu rhaglen Cyflymu Cymru, er mwyn gwneud yn siŵr bod adnoddau’n 
cael eu targedu tuag at ddarparu band eang ffibr yn yr ardaloedd hynny a fyddai, fel arall, yn 
cael eu gadael ar ôl.    

Dinasoedd â Chysylltiad Cyflym Iawn – Caerdydd a Chasnewydd 

Mae’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi dyfarnu £10.2m i Gaerdydd a 
£4m i Gasnewydd i fuddsoddi mewn band eang cyflym iawn.   Drwy'r cynllun Dinasoedd â 
Chysylltiad Cyflym Iawn, bydd Llywodraeth y DU yn cyllido ffi gysylltu untro o rhwng £200 a 
£3000 i fusnesau cymwys er mwyn talu am y gost o osod band eang cyflymach.   

Bydd y cynllun yn darparu cysylltiadau band eang o hyd at 1Gbit yr eiliad ar gyfer busnesau, 
cyswllt di-wifr am ddim mewn ardaloedd sy’n cael eu defnyddio gan nifer uchel o bobl, a 
gwell darpariaeth 4G symudol.  Bydd hefyd yn darparu WiFi am ddim ar fysiau Caerdydd ac 
mewn adeiladau cyhoeddus.  
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Cyllid Cymru yn buddsoddi yn Xwavia 

Mae Xwavia wedi sicrhau buddsoddiad gwerth £1.2m gan Cyllid Cymru i wella capasiti, 
cyflymder a chyrhaeddiad ei rwydwaith. Defnyddir y buddsoddiad i gyllido estyniad i 
bencadlys Xwavia yn y Trallwng, gan greu nifer o swyddi newydd, a gwella ei seilwaith.  
Mae’r cwmni yn bwriadu lansio cam cyntaf ei rwydwaith newydd yng Nghonwy, gogledd 
Cymru. 

Prosiect Seilwaith Symudol Llywodraeth y DU  

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cynlluniau i fuddsoddi £150m er mwyn rhoi hwb i 
ddarpariaeth symudol yn yr ardaloedd hynny lle na cheir unrhyw ddarpariaeth symudol gan 
unrhyw weithredwr rhwydwaith symudol.  
 
Nod y Prosiect Seilwaith Symudol yw dileu mannau gwan llwyr mewn 60,000 o adeiladau yn 
y DU lle na cheir darpariaeth llais ar hyn o bryd, a dileu mannau gwan llwyr o ddeg ffordd 
dosbarth A allweddol o leiaf yng Nghymru, gan gynnwys yr A470.          Dewiswyd Arqiva i 
gyflawni’r prosiect. 

5.2 Argaeledd gwasanaethau band eang sefydlog 

Mae gwasanaethau band eang ADSL ar gael i bob eiddo bron yng Nghymru 

Erbyn diwedd 2013, roedd gan bron i holl gartrefi’r DU gysylltiad â chyfnewidfa leol ADSL 
BT, er efallai na all rhai pobl sy’n byw yn yr ardaloedd hyn gael gafael ar wasanaethau band 
eang ADSL, neu efallai eu bod ond yn gallu gwneud hynny ar gyflymder araf iawn, o 
ganlyniad i hyd hir neu ansawdd isel y llinell ffôn gopr o’u heiddo i’r gyfnewidfa leol. Mae 
rhwydwaith teleffoni sefydlog BT yn cynnwys tua 5,600 o gyfnewidfeydd lleol, ac nid oedd llai 
na 30 ohonynt (y mwyafrif ohonynt yn yr Alban, gyda'r gweddill yn Lloegr) wedi cael eu 
huwchraddio i gynnig band eang ADSL erbyn diwedd 2013.  O ganlyniad, roedd cyfran y 
cartrefi oedd wedi’u cysylltu â chyfnewidfa ADSL BT ychydig bach yn is yn Yr Alban nag yng 
ngwledydd eraill y DU ar ddiwedd 2013 (Ffigur 5.1). 

Mae dad-fwndelu dolen leol (LLU) yn golygu bod gweithredwr arall yn gosod ei offer ei hun 
yng nghyfnewidfa leol y darparwr presennol. Caiff hwn wedyn ei gysylltu i rwydwaith ôl-
gludo’r darparwr LLU ei hun a bydd gwasanaethau band eang ADSL yn cael eu darparu 
dros y pâr copr pleth, sy’n cael ei brydlesu gan y gweithredwr presennol. Mae gweithredwyr 
LLU yn gallu elwa o arbedion maint nad ydynt ar gael iddynt wrth brynu gwasanaethau 
cyfanwerthu ADSL fesul uned, ac mae gwell cyfle iddynt sicrhau bod y gwasanaethau y 
maent yn eu cynnig yn wahanol i rai eu cystadleuwyr. Mae gan ddefnyddwyr sy’n byw mewn 
ardaloedd cyfnewidfa LLU ddewis gwell o wasanaethau band eang ADSL ac, fel rheol, 
byddant yn gallu cael gafael ar wasanaethau band eang rhatach (yn enwedig mewn 
bwndel). 

Ar ddiwedd 2013 roedd 95% o gartrefi’r DU wedi’u cysylltu â chyfnewidfa LLU BT, a oedd un 
pwynt canran yn uwch na’r flwyddyn flaenorol. Yn wreiddiol, canolbwyntiwyd ar gyflwyno 
LLU mewn ardaloedd lle roedd cyfnewidfeydd yn gwasanaethu nifer fawr o adeiladau (sy’n 
tueddu i fod mewn ardaloedd trefol), ac roedd cyfran y cartrefi oedd wedi’u cysylltu â 
chyfnewidfa leol LLU yn parhau i fod yn uwch mewn ardaloedd trefol (dros 99%) na mewn 
ardaloedd gwledig (76%) ar ddiwedd 2013.  Ar draws gwledydd y DU, roedd cyfran yr 
adeiladau oedd wedi'u cysylltu i gyfnewidfa BT LLU leol yn amrywio o 87% yng Ngogledd 
Iwerddon i 95% yn Lloegr (y gyfran yng Nghymru oedd 93%, y gyfran uchaf ond un o blith 
gwledydd y DU). 
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 Cyfran yr adeiladau sydd â chysylltiad i gyfnewidfeydd ADSL ac LLU Ffigur 5.1
Rhagfyr 2013 

 

Ffynonellau: Ofcom / BT 

Roedd 21% o adeiladau yng Nghymru yn gallu cael gwasanaethau band eang cebl ym 
mis Mehefin 2014 

Fel rhan o’i waith yn monitro seilwaith cyfathrebu’r DU, mae Ofcom yn casglu data sy'n 
dangos faint o adeiladau (h.y. cartrefi a swyddfeydd) yn y DU sy'n gallu derbyn band eang 
ffibr a chebl. 

Mae'r fethodoleg a ddefnyddiwyd i ddadansoddi data argaeledd band eang cebl, ffibr a 
mynediad y genhedlaeth nesaf (NGA) yn yr adroddiad hwn yn wahanol i’r un a ddefnyddiwyd 
i gasglu'r data sydd wedi'i gynnwys yn adroddiad 2013.   Yn yr adroddiad diwethaf, roeddem 
wedi cynnwys data ynghylch y gyfran o adeiladau mewn codau post oedd yn cael 
gwasanaeth band eang cebl a rhwydweithiau ffibr, sydd weithiau'n gallu rhoi goramcan o 
argaeledd gwasanaeth gan nad yw pob eiddo mewn cod post o anghenraid yn gallu derbyn 
gwasanaethau.    Wrth gasglu ffigurau'r adroddiad hwn at ei gilydd, rydym wedi gallu 
defnyddio data manylach, sy’n golygu bod y ffigurau yn Ffigur 5.2 i Ffigur 5.4 yn fwy cywir 
na'r ffigurau a gyhoeddwyd cyn hyn, ond mae'r data yn y siartiau hyn ychydig yn is nag y 
byddent wedi bod pe bai’r un fethodoleg ag a ddefnyddiwyd ar gyfer adroddiad 2013 wedi 
cael ei defnyddio i gasglu'r data yn y siartiau hyn.   

Ar ben hyn, mae'n bwysig nodi na fydd pob cysylltiad sy'n cael ei ddarparu drwy 
rwydweithau cebl a ffibr, sef y rhwydweithiau sy'n cael eu defnyddio i ddarparu 
gwasanaethau band eang sefydlog cyflym iawn (h.y. y rheini sydd â chyflymder o 'hyd at' 
30Mbit yr eiliad neu uwch)34, o anghenraid yn cyrraedd cyflymder o 30Mbit yr eiliad neu 
uwch mewn gwirionedd. Er enghraifft, bydd y cyflymder uchaf y gellir ei gyrraedd ar linell 
benodol 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. Bydd Adroddiad Seilwaith 
Cyfathrebu Ofcom ar gyfer 2014 (i'w gyhoeddi'n hwyrach ymlaen eleni) yn rhoi 
dadansoddiad manylach o ddosbarthiad cyflymderau band eang sefydlog.  

Wrth ddadansoddi data a ddarparwyd gan Virgin Media, gwelir bod 44% o adeiladau’r DU yn 
gallu cael gwasanaethau band eang dros ei rwydwaith band eang cebl ym mis Mehefin 2014 

34 Y diffiniad y mae Llywodraeth y DU yn ei ddefnyddio ar gyfer cysylltiad band eang sefydlog cyflym 
iawn yw un sy'n gallu llwytho i lawr ar gyflymder o 24Mbit yr eiliad o leiaf. 
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(Ffigur 5.2)35.  Cyfran yr adeiladau oedd yn gallu cael band eang cebl Virgin Media yng 
Nghymru oedd 21% , y gyfran isaf o blith gwledydd y DU. Roedd argaeledd ar ei uchaf yn 
Lloegr (47% o adeiladau) ac yn sylweddol uwch yn ardaloedd trefol y DU (51% o adeiladau) 
nag yn yr ardaloedd gwledig (3%). Mae Virgin Media wrthi'n uwchraddio ei rwydwaith cebl ar 
hyn o bryd i gynnig cyflymder o 'hyd at’ 152Mbit yr eiliad ac mae ei becyn band eang cebl 
sylfaenol yn cynnig cyflymder o 'hyd at' 50Mbit yr eiliad ar hyn o bryd lle mae'r broses 
uwchraddio eisoes wedi digwydd. 

 Cyfran yr adeiladau sy’n gallu cael gwasanaethau band eang cebl Virgin Ffigur 5.2
Media 

 

Ffynonellau: Ofcom / Virgin Media, data Mehefin 2014 

Yng Nghymru yr oedd y gyfran ail isaf o adeiladau oedd yn gallu cael gwasanaethau 
band eang ffibr ym mis Mehefin 2014 

O ddata a ddarparwyd gan ddarparwyr ffonau sefydlog presennol y DU, sef Openreach (un o 
gwmnïau Grŵp BT) a Kcom (y darparwr presennol yn ardal Kingston-upon-Hull), rydym yn 
gallu cyfrifo pa gyfran o adeiladau'r DU sy'n gallu cael gwasanaethau band eang ffibr drwy 
rwydweithiau band eang ffibr cyfun y darparwyr hyn ym mis Mehefin 2014 (Ffigur 5.3).36  Am 
y rhesymau a nodwyd uchod, ni ellir cymharu'r ffigurau isod â'r ffigurau a gyhoeddwyd yn 
adroddiad 201337.  

Mae ein dadansoddiad ni yn dangos bod 55% o adeiladau yng Nghymru yn gallu cael 
gwasanaethau band eang ffibr drwy rwydweithiau FTTC neu FTTP Openreach erbyn mis 
Mehefin 2014.  Er bod y gyfran hon yr ail isaf ymysg gwledydd y DU, mae’n cynrychioli 
cynnydd o dros ddeg pwynt canran o'i gymharu â blwyddyn cyn hynny.38  O ran y gwledydd 
eraill, roedd cyfran yr adeiladau oedd yn cael eu gwasanaethu gan rwydweithiau band eang 
ffibr Openreach neu Kcom yn amrywio o 48% yn yr Alban i 92% yng Ngogledd Iwerddon, 

35 Wedi'u casglu at ei gilydd ar sail y ffigurau yn adroddiad 2013, roedd 46% o adeiladau'r DU a 22% 
o adeiladau yng Nghymru wedi'u lleoli mewn codau post oedd yn cael eu gwasanaethu gan rwydwaith 
band eang cebl Virgin Media ym mis Mehefin 2014.  Mae'r ffigurau hyn yn cynrychioli gostyngiadau 
blynyddol o ddau bwynt canran ac un pwynt canran yn y drefn honno, y gellir eu priodoli yn bennaf i'r 
ffaith bod Virgin Media wedi adolygu ei gronfa ddata o gyfeiriadau sy’n gallu derbyn ei wasanaeth.    
36O dan reolau rheoleiddio gall darparwyr eraill ddarparu gwasanaethau band eang ffibr i ddefnyddwyr 
sy'n defnyddio'r rhwydweithiau hyn. 
37 Dylid nodi y bydd y ffigurau hyn yn is na'r gwir ffigurau yng nghyswllt argaeledd band eang ffibr gan 
nad ydynt yn cynnwys gwasanaethau sydd ar gael drwy rwydweithiau heblaw Openreach a Kcoms.    
38 O’i gasglu ar yr un sail â’r ffigurau yn adroddiad 2013, roedd 57% o adeiladau’r DU o fewn 
ardaloedd cod post oedd yn cael eu gwasanaethu gan rwydwaith band eang ffibr Openreach ym mis 
Mehefin 2014, cynnydd o 16 pwynt canran o'i gymharu â blwyddyn cyn hynny. 
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sydd wedi elwa o fenter yr Adran Menter, Masnach a Buddsoddi i gynyddu argaeledd 
gwasanaethau band eang cyflym iawn.   

Roedd argaeledd gwasanaethau band eang ffibr yn uwch mewn ardaloedd trefol yn y DU na 
mewn ardaloedd gwledig: roedd 75% o adeiladau mewn ardaloedd trefol yn y DU yn gallu 
cael gwasanaethau band eang ffibr Openreach neu Kcom ym mis Mehefin 2014 o'i gymharu 
â 32% mewn ardaloedd gwledig. Unwaith eto, mae'n bwysig nodi na fydd pob cysylltiad 
band eang ffibr yn gallu cael cyflymder at y cwsmer o 30Mbit yr eiliad.  

 Cyfran yr adeiladau sy’n gallu cael gwasanaethau band eang ffibr Ffigur 5.3
Openreach/Kcom 

 

Ffynonellau: Ofcom/Openreach/Kcom, data Mehefin 2014 

Roedd ychydig llai na 60% o adeiladau yng Nghymru yn gallu cael gwasanaethau 
band eang NGA ym mis Mehefin 2014 

Trwy gyfuno data argaeledd band eang cebl Virgin Media yn Ffigur 5.2 â data argaeledd 
band eang ffibr Openreach/Kcom yn Ffigur 5.3, gallwn amcangyfrif y gyfran o adeiladau a 
wasanaethir gan rwydweithiau mynediad cenhedlaeth nesaf (NGA) (sy’n cael eu defnyddio i 
ddarparu gwasanaethau band eang cyflym iawn). Am y rhesymau a nodwyd o'r blaen, ni 
fydd pob cysylltiad band eang sefydlog a gaiff ei ddarparu dros rwydweithiau NGA o 
anghenraid yn gallu cael cyflymder at y cwsmer o 30Mbit yr eiliad.  

Wrth gyfuno data argaeledd ar lefel cod post ar gyfer gwasanaethau band eang cebl a ffibr, 
cawn ystod o ffigurau argaeledd ar gyfer gwasanaethau band eang NGA: er enghraifft, os 
yw gwasanaethau band eang cebl a gwasanaethau band eang ffibr fel ei gilydd ar gael i 
50% o adeiladau mewn ardal cod post, bydd argaeledd gwasanaethau NGA yn ardal y cod 
post hwnnw rhywle rhwng 50% o adeiladau (lle mae gwasanaethau cebl a ffibr ar gael i’r un 
50% o adeiladau yn yr ardal cod post dan sylw) a 100% o adeiladau (lle nad yw argaeledd 
rhwydweithau cebl a ffibr yn gorgyffwrdd).  Yn Ffigur 5.4 isod, dangosir cymedr yr ystod 
posibl o argaeledd gwasanaethau NGA (a fyddai’n 75% yn yr enghraifft a nodwyd uchod).  
Fel o'r blaen, nid oes modd cymharu’r ffigurau isod yn uniongyrchol â'r rheini oedd wedi’u 
cynnwys yn adroddiad 2013. 

Mae’r dadansoddiad yn dangos bod 78% o adeiladau yn y DU yn gallu cael gwasanaethau 
band eang sefydlog drwy rwydweithiau NGA erbyn mis Mehefin 2014.39  Yng Nghymru yr 

39 O’i gasglu ar yr un sail â’r ffigurau yn adroddiad 2013, roedd 80% o adeiladau’r DU o fewn 
ardaloedd cod post oedd yn cael eu gwasanaethu gan rwydwaith NGA ym mis Mehefin 2014, 
cynnydd o saith pwynt canran o'i gymharu â blwyddyn cyn hynny. 
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oedd argaeledd gwasanaethau band eang NGA ar ei isaf o blith gwledydd y DU, gyda 58% 
o adeiladau yn gallu cael gwasanaethau o’r fath, er bod hyn yn gynnydd o dros ddeg pwynt 
canran o'i gymharu â mis Mehefin 2013.  Yng ngwledydd eraill y DU, roedd y gyfran yn 
amrywio o 64% yn yr Alban i 95% yng Ngogledd Iwerddon, gydag 80% o adeiladau yn 
Lloegr o fewn cyrraedd rhwydwaith NGA.  Roedd 85% o adeiladau mewn ardaloedd trefol yn 
y DU yn gallu cael gwasanaethau band eang NGA ym mis Mehefin 2014, o'i gymharu â 34% 
mewn ardaloedd gwledig.40  

 Cyfran yr adeiladau sy’n gallu cael gwasanaethau band eang NGA Ffigur 5.4

 

Ffynonellau: Ofcom/Openreach/Kcom, data Mehefin 2014 

5.3 Darpariaeth symudol 

Trosolwg 

Er bod defnydd helaeth yn cael ei wneud o ddyfeisiau symudol ledled y DU, mae rhai 
ardaloedd o hyd lle mae diffyg darpariaeth rhwydwaith yn golygu nad oes modd gwneud 
galwadau ffôn symudol, anfon negeseuon testun na/neu gael gafael ar wasanaethau data ar 
y rhyngrwyd drwy rwydwaith cellog. Yn aml, mae'r ardaloedd hyn, sy'n cael eu galw'n 
‘fannau gwan ar gyfer derbyn gwasanaeth symudol’, yn aml 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. Mewn ardaloedd eraill, mae rhai gweithredwyr yn darparu gwasanaeth symudol lle nad 
oes gan weithredwyr eraill bresenoldeb, sydd wedi arwain at greu ‘mannau rhannol wan’. 

40 O’i gasglu ar yr un sail â’r ffigurau yn adroddiad 2013, roedd 60% o adeiladau Cymru o fewn 
ardaloedd cod post oedd yn cael eu gwasanaethu gan rwydwaith NGA ym mis Mehefin 2014, 
cynnydd o 12 pwynt canran o'i gymharu â blwyddyn cyn hynny. 
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Sut rydym yn mesur argaeledd teleffoni symudol ar gyfer yr adroddiad hwn 
Bydd Ofcom yn casglu’r wybodaeth am y ddarpariaeth a gyflwynir yn yr Adroddiadau ar y 
Farchnad Gyfathrebu a’r Adroddiad Seilwaith oddi wrth y pedwar gweithredwr rhwydweithiau 
symudol (MNO) yn y DU. Mae pob gweithredwr yn darparu gwybodaeth am ddarpariaeth ar 
gyfer pob picsel 100x100 medr o arwyneb tir ar draws y DU.41  Caiff y wybodaeth hon ei 
chymathu â mapiau o adeiladau er mwyn cael ffigurau darpariaeth ar gyfer yr 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 gwneud yn anodd cael ffigurau hollol gywir ar gyfer y ddarpariaeth o dan do. 

Mae Ffigur 5.5, Ffigur 5.6 a Ffigur 5.7 yn rhoi manylion lefelau’r ddarpariaeth symudol ar 
gyfer gwasanaethau 2G, 3G a 4G yn y drefn honno. 42 Ystyrir bod 2G yn ddigon ar gyfer 
ffonio ac anfon negeseuon testun, ond yn aml ystyrir bod yn rhaid cael o leiaf 3G i gael 
profiad derbyniol o ddefnyddio gwasanaethau data symudol.  Lansiwyd y gwasanaethau 
symudol 4G cyntaf yn y DU yn 2012, a dyma'r tro cyntaf i ni gynnwys data ynghylch 
darpariaeth symudol 4G yn yr adroddiadau hyn.  

Roedd 99% o adeiladau yng Nghymru mewn ardaloedd â darpariaeth symudol 2G ym 
mis Mehefin 2014 

Mae’r data darpariaeth y mae tri gweithredwr rhwydweithiau symudol cenedlaethol y DU 
(Vodafone, O2 ac EE) wedi'u rhoi i ni yn dangos bod 96.8% o adeiladau yn y DU mewn 
ardaloedd oedd yn gallu cael gwasanaeth rhwydwaith 2G bob un o’r tri darparwr hyn yn yr 
awyr agored erbyn mis Mehefin 2014.  Roedd 99.7% mewn ardaloedd oedd yn gallu cael 
gwasanaeth rhwydwaith 2G o leiaf un o'r gweithredwyr hyn yn yr awyr agored (0). Yn groes i 
hyn, mae hyn yn golygu bod 0.3% o adeiladau'r DU (tua 75,000 eiddo) mewn ardaloedd heb 
unrhyw ddarpariaeth 2G. 

Ymysg gwledydd y DU, roedd cyfran yr adeiladau yn y DU oedd yn gallu derbyn gwasanaeth 
o leiaf un rhwydwaith 2G yn yr awyr agored yn amrywio o 98.9% yng Ngogledd Iwerddon i 
99.9% yn Lloegr (99.0% oedd y ffigur yng Nghymru, y gyfran ail isaf o blith y gwledydd). 
Cymru oedd â’r gyfran isaf o adeiladau oedd yn gallu derbyn gwasanaeth 2G gan bob un o'r 
tri rhwydwaith 2G ym mis Mehefin 2014, sef 90.3% (yn y gwledydd eraill, roedd y gyfran yn 
amrywio o 91.7% yng Ngogledd Iwerddon i 97.5% yn Lloegr). 

Gwelwyd cynnydd o 3.3 pwynt canran yn y gyfran o gartrefi yng Nghymru oedd yn gallu cael 
darpariaeth symudol 2G gan bob un o’r tri rhwydwaith cenedlaethol yn yr awyr agored yn y 
flwyddyn hyd fis Mehefin 2014, a gwelwyd cynnydd o 0.2 pwynt canran yn y gyfran oedd yn 
cael darpariaeth o leiaf un rhwydwaith 2G yn yr awyr agored.   

41 Eleni rydym wedi mireinio ein dadansoddiad o ddarpariaeth symudol drwy fesur y data rydym yn ei 
gasglu gan y gweithredwyr rhwydweithiau symudol yn fwy manwl, gan symud o gridiau darpariaeth 
200m x 200m i gridiau darpariaeth 100m x 100m.   
42 Codwyd y data argaeledd a ddarparwyd gan y MNO o offer cynllunio rhwydwaith sy’n agored i 
gyfyngau gwall ac mae ffactorau lleol megis adeiladau uchel neu goed yn gallu effeithio ar gryfder y 
signal.    
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 Eiddo sy’n cael darpariaeth symudol 2G, yn ôl nifer y gweithredwyr Ffigur 5.5

 

Ffynonellau: Ofcom/gweithredwyr, data Mehefin 2014 
Nodyn: Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar bicseli 100 metr sgwâr dros y DU 

Roedd 98.3% o adeiladau yng Nghymru mewn ardaloedd â darpariaeth symudol 3G 
ym mis Mehefin 2014 

Mae’r data darpariaeth y mae pedwar gweithredwr darpariaeth symudol 3G cenedlaethol y 
DU (h.y. y tri darparwr 2G, ynghyd  â 3UK) wedi'u rhoi i ni yn dangos bod darpariaeth 3G yn 
y DU yn is na darpariaeth 2G ym mis Mehefin 2014, gyda 99.5% o adeiladau yn y DU mewn 
ardaloedd oedd yn gallu derbyn gwasanaeth o leiaf un rhwydwaith 3G yn yr awyr agored, ac 
roedd 89.4% mewn ardaloedd oedd yn gallu derbyn gwasanaethau bob un o'r pedwar 
rhwydwaith (0). 

Ymysg gwledydd y DU, roedd cyfran yr adeiladau oedd mewn ardaloedd oedd yn gallu 
derbyn gwasanaeth o leiaf un rhwydwaith 3G yn yr awyr agored ar ei uchaf yn Lloegr, sef 
99.8%, ac ar ei isaf yn yr Alban, sef 97.3% (98.3% oedd y ffigur yng Nghymru, y gyfran ail 
isaf o'r gwledydd i gyd). Yng Nghymru yr oedd y gyfran isaf o adeiladau oedd mewn 
ardaloedd oedd yn gallu cael darpariaeth 3G gan bob un o’r pedwar rhwydwaith 3G, sef 
69.4% (roedd y gyfran hon ar ei huchaf yn Lloegr, sef 92.1%). 

Roedd argaeledd gwasanaethau 3G yng Nghymru wedi gwella yn y flwyddyn hyd fis Mehefin 
2014, gyda chyfran yr adeiladau oedd mewn ardaloedd oedd yn gallu derbyn gwasanaethau 
pob un o'r pedwar rhwydwaith 3G cenedlaethol yn yr awyr agored yn cynyddu 12.0 pwynt 
canran dros y cyfnod hwn, a’r gyfran oedd yn gallu cael gwasanaeth tebyg gan o leiaf un 
darparwr yn cynyddu 0.6 pwynt canran.   
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 Eiddo sy’n cael darpariaeth symudol 3G yn ôl nifer y gweithredwyr Ffigur 5.6

 

Ffynonellau: Ofcom/gweithredwyr, data Mehefin 2014 
Nodyn: Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar bicseli 100 metr sgwâr dros y DU 

Yng Nghymru yr oedd argaeledd 4G ar ei isaf o blith gwledydd y DU ym mis Mehefin 
2014 

Mae pedwar MNO cenedlaethol y DU yn y broses o gyflwyno eu rhwydweithiau 4G, ac mae 
hyn yn cael ei adlewyrchu yn argaeledd is gwasanaethau 4G o gymharu â gwasanaethau 
2G a 3G ym mis Mehefin 2014 (Ffigur 5.7)  Mae data a ddarparwyd gan y MNO yn awgrymu 
bod 73.0% o adeiladau’r DU mewn ardaloedd oedd yn gallu derbyn gwasanaeth symudol yn 
yr awyr agored gan o leiaf un rhwydwaith 4G erbyn mis Mehefin 2014, gyda’r gyfran isaf o 
adeiladau â darpariaeth 4G ar ei isaf yng Nghymru, sef 44.9%, ac ar ei uchaf yng Ngogledd 
Iwerddon, sef 79.2%. 

Mae bob un o'r pedwar MNO yn y DU yn dweud y byddant yn gallu cynnig darpariaeth 4G i 
98% o'r boblogaeth erbyn diwedd 2015 (gyda rhai yn cyrraedd y trothwy hwn ynghynt), ac 
un o amodau trwydded sbectrwm 4G O2 yw y dylai ddarparu gwasanaeth dan do i 98% o 
boblogaeth y DU (ac o leiaf 95% o boblogaeth bob un o wledydd y DU) erbyn diwedd 2017 
ar yr hwyraf.  
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 Eiddo sydd â darpariaeth symudol 4G yn ôl nifer y gweithredwyr Ffigur 5.7

 

Ffynonellau: Ofcom/gweithredwyr, data Mehefin 2014 
Nodyn: Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar bicseli 100 metr sgwâr dros y DU 
 

5.4 Y nifer sy’n defnyddio gwasanaethau 

Mae’r nifer sy’n defnyddio gwasanaethau band eang a llinell sefydlog yng Nghymru 
yn is na'r cyfartaledd  

Roedd y nifer â band eang drwyddo draw a llinell dir yn is na chyfartaledd y DU ar gyfer y 
gwasanaethau hyn yng Nghymru yn Ch1 2014 (0). Gwelwyd y gwahaniaeth mwyaf rhwng 
Cymru a chyfartaledd y DU yn y nifer oedd yn defnyddio gwasanaethau band eang.  Roedd 
cyfran yr oedolion yng Nghymru oedd â chysylltiad band eang sefydlog neu symudol (71%) 
chwe phwynt canran yn is na'r cyfartaledd yn y DU (77%). 

Roedd y nifer oedd yn defnyddio unrhyw fath o gyfrifiadur yn amrywio rhwng ardaloedd trefol 
ac ardaloedd gwledig, gyda phobl yn y Gymru wledig gryn dipyn yn fwy tebygol o gael 
cyfrifiadur na phobl mewn ardaloedd trefol (80% o'i gymharu â 75%).  Roedd cartrefi yn 
ardaloedd gwledig Cymru hefyd yn fwy tebygol o gael gwasanaeth llinell dir (88% o'i 
gymharu â 75%). Roedd y nifer â ffôn symudol yng Nghymru yn cyd-fynd â chyfartaledd y 
DU, gyda dros naw oedolyn ym mhob deg (92%) yn berchen ar ffôn symudol. Roedd y nifer 
â ffôn clyfar yng Nghymru (57%) hefyd yn cyd-fynd â chyfartaledd y DU (61%). 
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 Defnyddio gwasanaethau cyfathrebu: 2014 Ffigur 5.8

 

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 clyfar?/CE1. Oes gan eich cartref gyfrifiadur personol neu liniadur?/ CE2. Oes gennych chi neu 
rywun 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 2014 
Sail: Pob oedolyn 16+ oed (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig) 

Mae nifer y rhai rhwng 16 a 34 oed a rhwng 35 a 64 oed sy’n defnyddio band eang 
sefydlog yng Nghymru yn is na'r cyfartaledd yn y DU 

Fel y dangosir yn Ffigur 5.9, roedd ymatebwyr rhwng 16 a 34 oed a rhwng 35 a 64 oed yng 
Nghymru yn llai tebygol o fod â gwasanaeth band eang sefydlog na'r cyfartaledd yn y DU 
(70% o'i gymharu ag 83% a 78% o'i gymharu ag 82%), er bod mwy o bobl yn y grŵp oedran 
65+ yn defnyddio gwasanaeth o’r fath yng Nghymru (52%) na chyfartaledd y grŵp oedran 
hwn yn y DU (49%).    Roedd gan saith deg un y cant o gartrefi yng Nghymru fand eang, o’i 
gymharu â thri ym mhob pedwar (77%) yng ngweddill y DU.  

Fel oedd yn wir yn achos y DU gyfan, roedd y nifer oedd yn defnyddio band eang yn 
amrywio yn ôl cyfartaledd incwm blynyddol. Roedd gan ychydig dros hanner (51%) o gartrefi 
yng Nghymru oedd ag incwm is na £17.5k  fand eang, o’i gymharu ag ychydig llai na naw ym 
mhob deg (89%) o gartrefi oedd ag incwm uwch na £17.5k.  Roedd cartrefi â phlant hefyd yn 
fwy tebygol na chartrefi heb blant o gael band eang (80% o'i gymharu â 65%). Unwaith eto, 
roedd y gwahaniaeth hwn i’w weld yn glir yng nghyfartaleddau’r DU, sef: 88% mewn cartrefi 
â phlant a 70% mewn cartrefi heb blant.   

Y DU Cymru Lloegr Yr Alban G 
Iwerddon

Cymru
drefol

Cymru
wledig

Unigol
Ffonau Llais Llinell sefydlog 84% 78% 84% 83% 83% 75% 88%

Ffôn symudol 93% 92% 94% 90% 94% 93% 91%

Ffôn Clyfar 61% 57% 61% 62% 55% 58% 52%

Rhyngrwyd Cyfrifiadur (unrhyw
fath)

79% 76% 80% 77% 76% 75% 80%

Cyfrifidaur Llechen 44% 45% 44% 42% 45% 46% 42%

Rhyngrwyd 82% 80% 82% 81% 80% 80% 80%

Band eang
(sefydlog a 
symudol)

77% 71% 77% 76% 73% 69% 75%

Band eang sefydlog 73% 69% 73% 73% 70% 67% 74%

Band eang symudol 8% 7% 9% 6% 5% 8% 3%

Rhyngrwyd symudol 57% 52% 57% 56% 51% 54% 48%
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 Nifer y defnyddwyr â band eang, yn ôl demograffeg  Ffigur 5.9

 
CE9. Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref? 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Pob oedolyn 16+oed  (n = 491 Cymru, 125 16-34 oed, 229 35-64 oed, 137 65+, 256 ABC1, 235 
C2DE, 184 <£17.5k incwm, 132 £17.5k+, 152 plant yn y cartref, 339 dim plant yn y cartref) 

Mae tri chartref ym mhob pump yng Nghymru yn defnyddio gwasanaeth band eang 
sefydlog yn unig 

Roedd ychydig dros dri chartref ym mhob pump yng Nghymru (63%) yn defnyddio 
gwasanaeth band eang sefydlog yn unig yn Ch1 2014, o'i gymharu â 68% o holl gartrefi'r 
DU. Roedd hyn yn gynnydd o bedwar pwynt canran yn y nifer oedd yn defnyddio band eang 
sefydlog o'i gymharu â 59% o gartrefi yng Nghymru oedd yn defnyddio gwasanaethau band 
eang sefydlog yn unig yn Ch1 2013 (Ffigur 5.10). Ochr yn ochr â’r cynnydd mewn cartrefi 
oedd â band eang sefydlog yn unig, gwelwyd cynnydd o ddau bwynt canran (i 5%) yn y 
gyfran o gartrefi yng Nghymru oedd yn defnyddio gwasanaethau band eang sefydlog a 
symudol yn y flwyddyn hyd Ch1 2014. 

 Nifer y defnyddwyr â band eang, yn ôl y math o gysylltiad Ffigur 5.10

 
CE9. Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref? 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Pob oedolyn 16+ oed (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 Yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 2010, 493 Cymru 
2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013, 491 Cymru 2014) 
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Parhaodd y nifer sy’n defnyddio ffonau clyfar yng Nghymru i godi yn y flwyddyn hyd 
Ch1 2014 

Fel yng ngweddill y DU, parhaodd y defnydd o ffonau clyfar i gynyddu yn y flwyddyn i Ch1 
2014, pan oedd dros chwech ym mhob deg (62%) o oedolion oedd â ffôn symudol yng 
Nghymru yn defnyddio ffôn clyfar, cynnydd o wyth pwynt canran (0). Yng Nghymru y ceir y 
nifer uchaf ond dau o bobl sy’n defnyddio ffôn clyfar yng ngwledydd y DU, ar ôl yr Alban 
(69%) a Lloegr (66%). Gwelwyd cynnydd yn nifer y bobl oedd yn defnyddio ffôn clyfar mewn 
ardaloedd gwledig ac ardaloedd trefol fel ei gilydd yng Nghymru yn y flwyddyn hyd Ch1 
2014, gyda mwy o dwf mewn ardaloedd trefol (i fyny naw pwynt canran i 63%) nag mewn 
ardaloedd gwledig (i fyny pum pwynt canran i 58%). 

 Defnydd o ffonau clyfar ymysg defnyddwyr ffonau symudol Ffigur 5.11

 

CD24B. Ydych chi’n bersonol yn defnyddio ffôn clyfar? Mae ffôn clyfar yn golygu ffôn mae modd ei 
ddefnyddio’n hawdd i gael gafael ar negeseuon e-bost, i lwytho ffeiliau a rhaglenni i lawr, yn ogystal 
ag i edrych ar wefannau a syrffio’r rhyngrwyd yn gyffredinol. Mae brandiau ffonau clyfar poblogaidd yn 
cynnwys BlackBerry, iPhone a ffonau Android megis y Samsung Galaxy. 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Oedolion 16+ oed sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n = 3405 DU, 438 Cymru, 2055 
Lloegr, 447 Yr Alban, 465 Gogledd Iwerddon, 227 Cymru drefol, 211 Cymru wledig, 416 Cymru 2011, 
456 Cymru 2012, 440 Cymru 2013, 438 Cymru 2014) 

Yng Nghymru roedd y gyfran uchaf o gartrefi oedd yn berchen ar ffonau symudol yn 
unig ymysg gwledydd y DU yn Ch1 2014, sef 22% 

Cartrefi ffôn symudol yn unig 

Yn y dadansoddiad sy’n dilyn, diffinnir cartrefi ‘ffôn symudol yn unig’ fel cartrefi sydd ag o 
leiaf un ffôn symudol rhwng y trigolion; ac sydd heb 'linell sefydlog y gellir ei defnyddio i 
wneud neu i dderbyn galwadau' 

Felly, mae’r nifer hon o gartrefi ffôn symudol yn unig yn cynnwys cyfran (tua 30% o gartrefi 
ffôn symudol yn unig) sy'n dweud bod ganddynt wasanaethau band eang sefydlog. Mae’r 
mwyafrif o wasanaethau band eang sefydlog angen llinell sefydlog. Felly, efallai bod gan y 
defnyddwyr hyn linell sefydlog, ond nad oes ganddyn nhw ffôn, a’u bod wedi ateb ar y sail 
nad ydynt yn gallu gwneud na derbyn galwadau ar eu ffôn sefydlog.    

Roedd ychydig dros un cartref ym mhob pump yng Nghymru (22%) yn gallu defnyddio ffôn 
symudol yn unig i wneud ac i dderbyn galwadau yn Ch1 2014 (Ffigur 5.12).  Roedd gan 
ychydig llai na thri chwarter (74%) o gartrefi yng Nghymru wasanaethau ffôn symudol a llinell 
sefydlog yn Ch1 2014, gyda 4% arall ond yn defnyddio llinell sefydlog. Roedd chwarter 
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(25%) y cartrefi yn ardaloedd trefol Cymru yn gartrefi ffonau symudol yn unig yn Ch1 2014, 
o'i gymharu ag 11% o gartrefi yn y Gymru wledig. 

 Trawsberchenogaeth gwasanaethau ffôn yn y cartref Ffigur 5.12

 
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 2014 
Sail: Pob oedolyn 16+ oed (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 Yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 2010, 493 Cymru 
2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013, 491 Cymru 2014) 

Mae’r nifer sy'n defnyddio gwasanaethau ffôn symudol talu ymlaen llaw yn parhau i 
fod yn uwch na'r cyfartaledd yng Nghymru  

Roedd gan bedwar deg tri y cant o ddefnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru gontract talu-
wrth-ddefnyddio yn Ch1 2014, gostyngiad o chwe phwynt canran o’i gymharu â Ch1 2013 
(Ffigur 5.13). Roedd hyn wyth pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU (35%); yng 
Ngogledd Iwerddon yn unig yr oedd mwy na hynny o bobl yn defnyddio ffonau symudol talu 
ymlaen llaw yn Ch1 2014, sef 48%. 

 Math o danysgrifiad ffôn symudol Ffigur 5.13

 
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? 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Oedolion 16+ oed sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n = 3405 y DU, 438 Cymru, 2055 
Lloegr, 447 Yr Alban, 465 Gogledd Iwerddon, 227 Cymru drefol, 211 Cymru wledig 836 Cymru 2009, 
923 Cymru 2010, 416 Cymru 2011, 456 Cymru 2012, 440 Cymru 2013, 438 Cymru 2014) 

Mae’r ffigur uwchben y bar yn dangos newid mewn
pwyntiau % o ran ffôn symudol yn unig er Ch1 2013

80 74 80 77 79 71
84

71 72 73 74 71 74

4
4

4 6 4
4

5
11 7 7 6 5 4

16 22 15 16 17 25
11 16 19 19 20 23 22

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Y
 D

U
20

14

C
ym

ru
20

14

Ll
oe

gr
20

14

Y
r A

lb
an

20
14 G

Iw
er

dd
on

20
14

C
ym

ru
dr

ef
ol

20
14

C
ym

ru
w

le
di

g
20

14

C
ym

ru
20

09

C
ym

ru
20

10

C
ym

ru
20

11

C
ym

ru
20

12

C
ym

ru
20

13

C
ym

ru
20

14

Dim un
o'r ddau

Symudol
yn unig

Sefydlog
yn unig

Sefydlog
a
symudol

+1 +/-0-1 -1+/-0 -2-1

Cyfran y cartrefi

35 43 34 33
48 44 39

64 58 55 48 49 43

57 52 57 61 40 52 52

33
32 42

44 45 52

7 4 8 6 10 3 6 1 6 3 6 4 4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Y
 D

U
20

14

C
ym

ru
20

14

Ll
oe

gr
20

14

Y
r A

lb
an

20
14 G

Iw
er

dd
on

20
14

C
ym

ru
dr

ef
ol

20
14

C
ym

ru
w

le
di

g
20

14

C
ym

ru
20

09

C
ym

ru
20

10

C
ym

ru
20

11

C
ym

ru
20

12

C
ym

ru
20

13

C
ym

ru
20

14

Ddim yn siŵr

Arall

Contract - ddim
yn siŵr pa fath

Contract SIM y n
unig

Contract gyda
theclyn

Talu ymlaen
llaw/ Talu-werth-
ddefnyddio

Mae’r ffigur uwchben y bar yn dangos yn newid mewn
pwyntiau % o ran talu ymlaen llaw er Ch1 2013-4 -6 -1-8-4 -2-7

Cyfran y rhai sy’n defnyddio ffôn symudol

96 



 

Gwelwyd cynnydd yn y nifer oedd yn defnyddio VoIP yng Nghymru yn y flwyddyn hyd 
Ch1 2014, ond yr oedd hyn yn parhau i fod yn is na chyfartaledd y DU  

Dywedodd ychydig dros chwarter yr oedolion yng Nghymru (28%) eu bod yn defnyddio 
gwasanaethau Protocol Llais dros y Rhyngrwyd (VoIP) megis Skype neu Vonage yn Ch1 
2014, y gyfran isaf ymysg gwledydd y DU (0).  Roedd hyn yn gynnydd o naw pwynt canran 
o’i gymharu â Ch1 2013.  Fodd bynnag, er bod y nifer oedd yn dweud eu bod yn 
defnyddioVoIP yng Nghymru yn debyg i'r nifer yng Ngogledd Iwerddon (30%), roedd yn is 
na'r nifer yn Lloegr a'r Alban, lle roedd dros dri oedolyn ym mhob deg yn dweud ei fod yn 
defnyddio VoIP.  Yng Nghymru, nid oedd y nifer oedd yn defnyddio VoIP yn amrywio rhwng 
ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig.  

 Defnydd unigolion o wasanaethau Protocol Llais dros y Rhyngrwyd  Ffigur 5.14

 

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? 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
Sail: Pob oedolyn 16+ oed (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig) 

5.5 Bodlonrwydd â gwasanaethau telegyfathrebu 

Cymru oedd yr unig wlad i nodi cynnydd mewn bodlonrwydd o ran y gallu i gysylltu 
â’r rhyngrwyd drwy rwydwaith 3G neu 4G. 

Ychydig dros bedwar o bob pump defnyddiwr ffôn clyfar yng Nghymru (85%) oedd naill ai'n 
fodlon ‘iawn' neu’n ‘weddol’ fodlon â'u gallu i gysylltu â’r rhyngrwyd drwy'r rhwydwaith 3G 
neu 4G yn Ch1 2014, gydag oddeutu hanner (52%) yn dweud eu bod yn fodlon ‘iawn’ (0). 
Mewn cymhariaeth, ychydig llai na naw defnyddiwr ffôn clyfar ym mhob deg ledled y DU 
gyfan (88%) oedd yn fodlon â’u gallu i gael gwasanaethau data symudol 3G neu 4G, a hon 
oedd y gyfran isaf ond un o blith gwledydd y DU. 

Cymru oedd yr unig wlad yn y DU lle gwelwyd cynnydd ym modlonrwydd defnyddwyr ffonau 
clyfar â'u gallu i gael gafael ar wasanaethau 3G a 4G yn y flwyddyn hyd Ch1 2014, ac roedd 
lefelau bodlonrwydd yn amrywio'n sylweddol rhwng ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig 
yng Nghymru, gydag 88% o’r rheini mewn ardaloedd trefol yn dweud eu bod yn fodlon 
‘iawn’, o’i gymharu â 76% mewn ardaloedd gwledig. 
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 Bodlonrwydd â’r gallu i gysylltu â’r rhyngrwyd drwy rwydwaith 3G neu Ffigur 5.15
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 2014 
Sail: Oedolion 16+ oed sy’n defnyddio ffôn clyfar yn bersonol (n = 2038 y DU, 235 Cymru, 1252 
Lloegr, 290 Yr Alban, 261 Gogledd Iwerddon, 131 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 

Bodlonrwydd â chyflymder cysylltiad band eang sefydlog yn dychwelyd i’r lefel a 
nodwyd yn 2012, sef 82% 

Gwelwyd cynnydd o saith pwynt canran i 82% yn y gyfran o bobl oedd yn defnyddio band 
eang sefydlog yng Nghymru oedd yn dweud eu bod yn fodlon ‘iawn’ neu’n ‘weddol’ fodlon  â 
chyflymder eu gwasanaeth yn y flwyddyn hyd Ch1 2014, sy’n debyg i'r lefel a gofnodwyd yn 
Ch1 2012 (0). Defnyddwyr  band eang sefydlog mewn ardaloedd trefol oedd yn gyfrifol am y 
cynnydd hwn mewn bodlonrwydd.  Yn ystod y flwyddyn, gwelwyd cynnydd o naw pwynt 
canran i 83% yn y gyfran o bobl yn y grŵp hwn oedd yn dweud eu bod yn fodlon ‘iawn’ neu’n 
‘weddol’ fodlon â chyflymder eu gwasanaeth. Mewn ardaloedd gwledig, gwelwyd gostyngiad 
o bedwar pwynt canran i 78% yn y gyfran hon.  
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 Bodlonrwydd â chyflymder cysylltiad band eang sefydlog Ffigur 5.16

 
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 2014 
Sail: Oedolion 16+ oed sydd â chysylltiad band eang sefydlog gartref (n = 2601 y DU, 334 Cymru, 
1553 Lloegr, 367 Yr Alban, 347 Gogledd Iwerddon, 164 Cymru drefol, 170 Cymru wledig, 527 Cymru 
2009, 604 Cymru 2010, 303 Cymru 2011, 318 Cymru 2012, 294 Cymru 2013, 334 Cymru 2014).  
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 roeddynt ar-lein  
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6  Post 
6  

6.1 Anfon post: cwsmeriaid preswyl 

Roedd dros ddwy ran o dair o oedolion yng Nghymru yn dweud eu bod wedi gyrru tair 
eitem o leiaf drwy'r post yn y mis diwethaf 

Ar gyfartaledd, mae oedolion yng Nghymru yn dweud eu bod yn anfon 8.4 eitem drwy'r post 
bob mis, sy'n uwch na'r cyfartaledd yn y DU, sef 6.7. Dim ond 16% o bobl yng Nghymru 
oedd wedi dweud nad oeddynt wedi anfon unrhyw bost yn y mis diwethaf, y ganran isaf o 
blith y gwledydd i gyd, gyda 67% yn dweud eu bod wedi anfon tair eitem o leiaf.   

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

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch2 2013-Ch1 2014 
Sail: Pob ymatebydd (n = 4823 y DU, 2761 Lloegr, 830 Yr Alban, 557 Cymru, 675 Gogledd Iwerddon) 
CC1. Tua faint o eitemau – gan gynnwys llythyrau, cardiau a pharseli – rydych chi'n bersonol wedi’u 
hanfon drwy'r post yn y mis diwethaf? 

Oedolion yng Nghymru sydd fwyaf tebygol o fod wedi anfon post personol megis 
cardiau cyfarch yn y mis diwethaf 

Mae Ffigur 6.2 yn dangos bod pobl yng Nghymru yn fwy tebygol na phobl yng ngweddill y 
DU o fod wedi anfon gwahoddiadau, cardiau cyfarch neu gardiau post yn y mis diwethaf 
(65% o'i gymharu â 54% ledled y DU). Yn ogystal, pobl sy'n byw yng Nghymru sydd lleiaf 
tebygol o holl wledydd y DU o fod wedi anfon taliadau am filiau drwy’r post (20% o’i gymharu 
â 30% ledled y DU).    

20 20 25
16

33

21 21
21

17

19
19 19

16
26

13

26 27 22 26
21

8 8 6 8 7
6 5 10 7 7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Oedolion 16+ Lloegr Yr Alban Cymru G Iwerddon

Ddim yn
gwybod
21+ eitem

11-20 eitem

5-10 eitem

3 neu 4
eitem
1 neu 2
eitem

Items of post sent per month (% of respondents)
6.7

Nifer gymedrig o eitemau a anfonir bob mis

8.4 8.4 6.16.4

101 



  

 Math o bost a anfonwyd yn y mis diwethaf Ffigur 6.2

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch2 2013-Ch1 2014  
Sail: Pawb sydd wedi anfon unrhyw eitemau drwy’r post yn bersonol yn yr wythnos ddiwethaf (n = 
3817 y DU, 2192 Lloegr, 652 yr Alban, 502 Cymru, 471 Gogledd Iwerddon) 
CC5. Pa rai o’r mathau hyn o bost fyddech chi’n ddweud rydych wedi’u hanfon drwy’r post yn 
bersonol yn y mis diwethaf? (amlgod) 

Oedolion yng Nghymru yw’r mwyaf tebygol o blith holl wledydd y DU i ddweud y 
byddant yn anfon llai o bost yn y ddwy flynedd nesaf  

Pan ofynnir iddynt sut y mae faint o bost maent yn ei anfon wedi newid, mae oedolion yng 
Nghymru yn fwy tebygol nag oedolion ledled y DU o ddweud eu bod nawr yn anfon llai (-
12% net).  Mae Ffigur 6.4 yn dangos mai nhw hefyd sydd fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn 
rhagweld y byddant yn defnyddio llai ar y post yn y dyfodol (-13% net, o'i gymharu â dim ond 
3% ar draws y DU gyfan).    
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 Newid net a honnwyd o ran faint o bost a anfonwyd yn ystod y ddwy Ffigur 6.3
flynedd ddiwethaf 

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch2 2012-Ch1 2014 
Sail: Pob ymatebydd (n = 4823 y DU, 2761 Lloegr, 830 Yr Alban, 557 Cymru, 675 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) 
Noder: mae’r siart yn dangos canran net (% sy’n dweud bod eu defnydd wedi cynyddu - % y rheini 
sy’n dweud bod eu defnydd wedi gostwng) 

 Newid net yn nifer yr eitemau post y rhagwelir y bydd yn cael eu hanfon Ffigur 6.4
ymhen dwy flynedd 

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch2 2013-Ch1 2014 
Sail: Pob ymatebydd (n = 4823 y DU, 2761 Lloegr, 830 Yr Alban, 557 Cymru, 675 G Iwerddon) 
CC16: Gan edrych i'r dyfodol... O’i gymharu â heddiw, fyddech chi’n dweud y bydd nifer y llythyrau, y 
cardiau a’r parseli 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? 
Noder: mae’r siart yn dangos canran net (% sy’n dweud y bydd eu defnydd yn cynyddu - % y rheini 
sy’n dweud y bydd eu defnydd yn gostwng) 
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6.2 Derbyn post: cwsmeriaid preswyl 

Mae bron i ddwy ran o dair o’r rheini sydd wedi sylwi ar gynnydd yn y post yn dweud 
eu bod yn cael mwy o bost uniongyrchol  

Ar gyfartaledd, mae trigolion Cymru yn derbyn 9.1 darn o bost bob wythnos. Mae tri ym 
mhob deg (30%) yn teimlo bod faint o bost y maent yn ei gael wedi cynyddu o'i gymharu â 
dwy flynedd yn ôl.  Mae Ffigur 6.6 yn dangos bod 64% o'r rhain yn dweud eu bod yn cael 
mwy o bost uniongyrchol gan sefydliadau, gan gynnwys cylchlythyrau gan sefydliadau y 
maent wedi delio â nhw yn y gorffennol yn ogystal â gan sefydliadau eraill.   

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

 
 Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch2 2013-Ch1 2014  
Sail: Pob ymatebydd (n = 4823 y DU, 2761 Lloegr, 830 Yr Alban, 557 Cymru, 675 Gogledd Iwerddon) 
CD1. Tua faint o eitemau – gan gynnwys llythyrau, cardiau a pharseli – rydych chi'n bersonol wedi’u 
derbyn drwy’r post yn ystod yr wythnos ddiwethaf? 
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 Y mathau o eitemau sy’n cael eu derbyn yn amlach Ffigur 6.6

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch2 2013-Ch1 2014  
Sail: Yr holl ymatebwyr sy’n dweud bod nifer yr eitemau y maent wedi'u derbyn drwy’r post wedi 
cynyddu, o'i gymharu â dwy flynedd yn ôl (n = 1197 y DU, 705 Lloegr, 207 yr Alban, 140 Cymru, 145 
Gogledd Iwerddon) 
CD6. Pa rai o’r mathau hyn o eitemau wedi'u cyfeirio ydych chi’n bersonol yn eu derbyn yn amlach 
drwy’r post erbyn hyn? (amlgod) 

6.3 Agweddau at y Post Brenhinol 

Mae naw o bob deg o drigolion Cymru yn fodlon â'r Post Brenhinol 

Yn gyffredinol, mae'r mwyafrif o bobl yng Nghymru (88%) yn dweud eu bod yn fodlon â'r 
Post Brenhinol, o'i gymharu â 86% ledled y DU gyfan. 

Serch hynny, fel y mae Ffigur 6.7 yn dangos, pan ofynnwyd iddynt ystyried agweddau 
penodol ar y gwasanaeth, er bod yn agos i dri chwarter pobl Cymru (73%) yn ‘fodlon’ (yn 
fodlon iawn neu’n weddol fodlon) ar leoliad blychau post a Swyddfeydd Post, mae hyn gryn 
dipyn yn is na’r ganran o bobl ledled y DU gyfan (81%). Yn yr un modd, wrth ystyried nifer y 
blychau post a Swyddfeydd Post, mae 79% o bobl ledled y DU yn dweud eu bod yn fodlon, 
o'i gymharu â dim ond 69% o bobl yng Nghymru. 
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 Bodlonrwydd ag agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol Ffigur 6.7

 
 Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch2 2013-Ch1 2014  
Sail: Pob ymatebydd (n = 4823 y DU, 557 Cymru) 
CE3A-F. Bodlonrwydd ag agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol (bodlon iawn neu 
weddol fodlon)  
Yn ôl y gyfran o bobl sy’n fodlon ymysg oedolion yng Nghymru  

Mae un oedolyn ym mhob pedwar yng Nghymru yn dweud ei fod wedi cael profiad o 
bost yn cael ei anfon i'r lle anghywir yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 

Mae mwy na thraean yr oedolion yng Nghymru (34%) yn dweud eu bod wedi cael problem 
â’r Post Brenhinol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae bron i chwarter (24%) yn dweud eu 
bod wedi derbyn post sydd wedi cael ei ddanfon i'w cyfeiriad nhw mewn camgymeriad, neu 
fod eu post nhw wedi cael ei anfon i gyfeiriad rhywun arall.  Dyma'r ganran uchaf o blith yr 
holl wledydd, a'r Alban yn arbennig, lle'r oedd 14% wedi dweud eu bod wedi cael problem o'r 
fath yn y 12 mis diwethaf. 
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 Problemau a gafwyd â’r Post Brenhinol yn y 12 mis diwethaf Ffigur 6.8

 
 Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom , Ch2 2013-Ch1 2014  
Sail: Pob ymatebydd (n = 4823 o oedolion 16+, 2761 Lloegr, 830 Yr Alban, 557 Cymru, 675 Gogledd 
Iwerddon) 
CG1A-E. Problemau a gafwyd â gwasanaeth y Post Brenhinol yn ystod y 12 mis diwethaf – yn ôl 
cyfran o blith holl oedolion y DU 

6.4 Anfon a derbyn post: cwsmeriaid busnes 

Mae bron i chwe busnes ym mhob deg yng Nghymru yn dweud mai swyddogaeth 
weinyddol sydd i'r post yn bennaf yn eu sefydliad nhw 

Pan ofynnwyd iddynt am swyddogaeth y post yn eu sefydliad, dywedodd 57% o fusnesau 
yng Nghymru mai diwallu anghenion gweinyddol yr oedd y post yn bennaf, ac nad oedd yn 
greiddiol i'r gwasanaeth roeddynt yn ei gynnig; sef y ganran uchaf o holl wledydd y DU. 

Mae’r ffaith bod 60% o fusnesau yng Nghymru yn anfon rhwng dim un llythyr a 24 llythyr y 
mis ar gyfartaledd yn adlewyrchu hyn.  
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 Swmp y llythyrau sy'n cael eu hanfon bob mis ar gyfartaledd  Ffigur 6.9

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2014 
Sail: Pob ymatebydd (n = 1524 y DU, 911 Lloegr, 223 Yr Alban, 208 Cymru, 182 G Iwerddon) 
CV2a. Ar gyfartaledd, faint o lythyrau mae’ch sefydliad chi yn eu hanfon bob mis? Ystyriwch yr holl 
lythyrau a llythyrau mawr yr ydych yn eu hanfon fel sefydliad yn unig os gwelwch yn dda. 

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

Dywedodd saith deg dau y cant o gwsmeriaid busnes sydd wedi’u lleoli yng Nghymru eu bod 
yn defnyddio stampiau Dosbarth Cyntaf safonol i anfon eu post safonol bob mis, sy’n 
sylweddol uwch na’r rheini yn yr Alban (62%) neu yng Ngogledd Iwerddon (54%). I gyd 
gyda'i gilydd, mae 85% o fusnesau yng Nghymru yn defnyddio Dosbarth Cyntaf, o'i gymharu 
â 68% yng Ngogledd Iwerddon. 
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 Gwasanaethau'r Post Brenhinol sy'n cael eu defnyddio i anfon post Ffigur 6.10
safonol bob mis 

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2014 
Sail: Pob ymatebydd sy’n defnyddio gwasanaethau danfon safonol y Post Brenhinol (n = 1380 y DU, 
828 Lloegr, 202 Yr Alban, 180 Cymru, 170 G Iwerddon) 
CV6d.. Pa rai o wasanaethau canlynol y Post Brenhinol, os o gwbl, y mae eich sefydliad chi yn eu 
defnyddio i anfon eich post safonol? 

Mae dros chwe sefydliad ym mhob deg yng Nghymru yn dweud eu bod wedi dechrau 
defnyddio dull gwahanol i anfon rhywfaint o'u post yn ystod y flwyddyn ddiwethaf  

Mae chwe deg dau y cant o sefydliadau yng Nghymru yn dweud eu bod wedi newid eu dull o 
gyfathrebu o'r post i ryw ddull arall yn y 12 mis diwethaf yng nghyswllt rhywfaint o'u 
gohebiaeth.  Mae Ffigur 6.12 yn dangos mai'r rheswm mwyaf tebygol dros y newid hwn 
(43%), fel yn achos busnesau ledled y DU, yw cyflymder.  Mae hwylustod yn fwy tebygol o 
fod yn rheswm yng nghyswllt sefydliadau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru nac yng nghyswllt 
y rheini sydd wedi'u lleoli yn yr Alban (15% o'i gymharu â 10%).  
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 Wedi newid i ddulliau eraill yn ystod y 12 mis diwethaf yng nghyswllt Ffigur 6.11
rhwyfaint o’r post 

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2014 
Sail: Pob ymatebydd (n = 1524 y DU, 911 Lloegr, 223 Yr Alban, 208 Cymru, 182 G Iwerddon) 
CF4. Yn ystod y 12 mis diwethaf, ydy’ch sefydliad chi wedi newid i ddull cyfathrebu arall yng nghyswllt 
rhywfaint o'ch post? 

 Wedi newid i ddulliau eraill yn ystod y 12 mis diwethaf yng nghyswllt Ffigur 6.12
rhywfaint o bost 

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2014 
Sail: Pob un sydd wedi newid i ddull cyfathrebu arall (n = 909 y DU, 543 Lloegr, 123 Yr Alban, 130 
Cymru, 113  G Iwerddon) 
CF6: Pam rydych chi wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill yng nghyswllt rhywfaint o'ch post? agored  
Dangosir pob un dros 2% ledled y DU  
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