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Gair am y ddogfen hon 

Mae’r Deyrnas Unedig yn dibynnu ar amrywiol seilwaith, ac mae’r un sy’n darparu gwasanaethau 

cyfathrebiadau’r wlad yn un o'r pwysicaf. Wrth i gyfathrebiadau chwarae rhan fwyfwy pwysig yn ein 

bywydau ni – yn fusnesau ac yn ddefnyddwyr – mae angen i’r seilwaith sy’n cefnogi’r gwasanaethau 

allu ymdopi â’n gofynion a’n hanghenion.  

Mae cyfathrebiadau cyflym a dibynadwy yn galluogi busnesau i gynhyrchu ffyniant a chyflogaeth, ac 

yn galluogi ein gwledydd i gystadlu. Maent yn grymuso pob dinesydd i chwarae rhan lawn mewn 

cymdeithas ac elwa o gyfleoedd bywyd.  

Rhan allweddol o rôl Ofcom ydy sicrhau, cymaint ag y bo modd, ein bod ni’n gallu gwneud y 

galwadau yr ydym am eu gwneud ble bynnag y bydd angen i ni eu gwneud, a’n bod yn gallu 

defnyddio’r rhyngrwyd ar gyflymder derbyniol.  

Mae’r adroddiad hwn am Gymru yn olrhain cynnydd darparwyr cyfathrebiadau o ran sicrhau bod 

mwy o gyfathrebiadau da ar gael yng Nghymru, a sut mae'r newidiadau sydd ar waith yn sicrhau bod 

y rhwydweithiau yn ymateb i anghenion defnyddwyr, sy’n newid o hyd.       
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1. Cysylltu'r Gwledydd - Golwg ar Gymru 

Cyflwyniad 

1.1 Mae mynediad i wasanaethau cyfathrebiadau symudol a llinell sefydlog o ansawdd bellach 

yn cael ei ystyried yn hanfodol i ddefnyddwyr a busnesau ble bynnag maen nhw. Mae’r 

adroddiad hwn yn manylu ar sut byddai modd dal ati i wella argaeledd, ond hefyd yn 

amlygu pa mor anferth yw’r dasg sydd o’n blaenau os ydyn ni am gyflawni’r uchelgais o 

sicrhau bod cyfathrebiadau ar gael fwy neu lai ym mhob man. 

1.2 Mae heriau sylweddol yn dal yn bodoli yng nghyswllt ymestyn y ddarpariaeth band eang 

sefydlog cyflymach a gwasanaethau symudol 4G mewn ardaloedd mwy anodd eu cyrraedd. 

Mae buddsoddiad cyson gan ddarparwyr cyfathrebiadau, y Llywodraeth a chymunedau 

lleol wedi sicrhau newid yn yr ardaloedd hynny nad ydynt yn draddodiadol wedi gallu 

manteisio ar wasanaethau cyfathrebu da; mae argaeledd yn dechrau gwella yn yr 

ardaloedd hyn, er bod angen gwneud cynnydd sylweddol o hyd. 

1.3 Mae band eang cyflym iawn1 nawr ar gael yn 89% o’r adeiladau yng Nghymru. Mae 

darpariaeth yng Nghymru wledig wedi cynyddu 10 pwynt canran (pc), i 66%. Mae’r 

argaeledd yn sylweddol is mewn ardaloedd gwledig oherwydd ei bod yn llawer drutach 

cyflwyno’r seilwaith hwn fesul adeilad, oherwydd natur wasgaredig anheddau gwledig yn 

aml. 

1.4 Wrth i'r pedwar cwmni rhwydwaith symudol baratoi i fodloni rhwymedigaethau eu 

trwyddedau 4G a’r telerau y cytunwyd arnynt â Llywodraeth y DU ar gyfer cynyddu 

argaeledd gwasanaethau llais daearyddol, mae argaeledd gwasanaethau data a llais wedi 

cynyddu, a disgwylir y bydd rhagor o gynnydd. 

Prif ganfyddiadau 

1.5 Mae'r adroddiad Cysylltu’r Gwledydd diweddaraf hwn ar gyfer Cymru yn dangos: 

a) bod y ddarpariaeth band eang cyflym iawn wedi codi 4pc i 89% o adeiladau Cymru; 

b) yng Nghymru wledig (ynghyd ag ardaloedd gwledig yr Alban) y cafwyd y gwelliant 

mwyaf o ran darpariaeth Band Eang Cyflym Iawn o gymharu â’r llynedd, gyda chynnydd 

o 10pc, i 66%. 

c) mae canran yr adeiladau sy’n methu cael band eang digonol2, cysylltiad sy’n darparu 

cyflymder llwytho i lawr o 10Mbit o leiaf a chyflymder llwytho i fyny o 1Mbit yr eiliad o 

leiaf, wedi gostwng i 5%. 

                                                           
1 Caiff ei ddiffinio fel rhywbeth sy’n cefnogi cyflymderau llwytho i lawr o 30Mbit yr eiliad o leiaf. 
2 Rydym yn ystyried mai hyn yw’r lefel isaf o berfformiad band eang sydd ei angen ar gyfer mynediad rhyngrwyd i 
wasanaethau yn cynnwys pori’r we, ebost a gwasanaethau fideo penodol. 
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d) bod y ddarpariaeth 4G dan do mewn adeiladau gan bob cwmni symudol wedi codi 21pc 

i 34%, tra mae’r ddarpariaeth gwasanaethau data dan do gan bob cwmni symudol wedi 

codi 16pc i 73%; ac 

e) bod y ddarpariaeth llais a thestun daearyddol gan bob cwmni (gan gynnwys VoLTE neu 

lais dros LTE) yn 62% erbyn hyn, tra mae’r ddarpariaeth data daearyddol gan bob 

cwmni wedi codi 25pc i 52%. 

1.6 Yng Nghymru y mae’r ail gyfran uchaf o adeiladau gwledig ymhlith gwledydd cyfansoddol y 

DU. Mae hyn yn golygu rhagor o heriau mewn perthynas ag argaeledd y genhedlaeth fwy 

newydd o dechnolegau rhwydwaith, fel band eang cyflym iawn a 4G.  I sicrhau bod 

argaeledd yn parhau i wella, a bod defnyddwyr y mae angen gwasanaethau cyflymach 

arnynt yn eu cael, mae nifer o wahanol gynlluniau wedi cael eu rhoi ar waith: cymysgedd o 

raglenni dan arweiniad y llywodraeth, rhaglenni wedi’u hariannu’n breifat a buddsoddiad 

gan y diwydiant.  

1.7 Mae prosiect Cyflymu Cymru Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â BT, bron â dod i 

ben, ac ar ôl ymgynghori â’r diwydiant, mae'r Llywodraeth yn ystyried sut byddai modd 

darparu gwasanaeth i'r adeiladau hynny nad ydynt yn cael eu gwasanaethu ar hyn o bryd. 

Mae hefyd yn ariannu Allwedd Band Eang Cymru, sy’n darparu cymorth ariannol i'r rheini 

sydd methu cael ateb llinell sefydlog i gynorthwyo â chostau opsiynau amgen di-wifr neu 

loeren. Mae’r Cynllun Taleb Gwibgyswllt hefyd yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau sydd 

angen cysylltiadau cyflym iawn.  

1.8 Ym mis Gorffennaf, fe wnaeth yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 

ymgynghori ynghylch gynlluniau ar gyfer y Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol, a 

fyddai â chyflymder llwytho i lawr o 10Mbit yr eiliad o leiaf, yn ogystal â pharamedrau 

ansawdd ychwanegol fel cyflymder llwytho i fyny o 1Mbit yr eiliad o leiaf, isafswm safon 

diffyg ymateb ac ymryson, a chap data o 100 gigabeit (GB) y mis o leiaf. 

Gwella’r wybodaeth sydd ar gael i ddefnyddwyr a rhanddeiliaid eraill  

1.9 Fel mewn blynyddoedd blaenorol, rydym yn darparu data a fydd ar gael i'w lwytho i lawr 

drwy ein gwefan. Rydym yn cydnabod gwerth darparu’r data yma i drydydd partïon ar 

gyfer eu dadansoddiadau hwy eu hunain, ac rydym yn parhau i weithio fel rhan o’n cynllun 

data agored ehangach i ystyried ffyrdd o sicrhau rhagor o welliant yn hyn o beth. 

Adroddiad Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 

Seilwaith Digidol yng Nghymru  

Ym mis Medi, cyhoeddodd Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei 

adroddiad yn dilyn ei ymgynghoriad i Seilwaith Digidol yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn gwneud 

sawl argymhelliad er mwyn mynd ati i wella'r seilwaith digidol ledled Cymru.  
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Mae’r rhain yn cynnwys: galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal asesiad o'r angen i wneud y canlynol: 

darparu gwybodaeth ar gyfer prosiectau yn y dyfodol sydd wedi’u hanelu at gysylltu’r 4% o 

adeiladau sy’n weddill; diwygio’r drefn gynllunio er mwyn cefnogi buddsoddiad mewn cysylltedd 

ddigidol, yn enwedig er mwyn caniatáu i fastiau sy’n cwmpasu ardal ddaearyddol ehangach gael eu 

gosod; ac ystyried cynnig rhyddhad ar gyfer cyfraddau annomestig i fastiau newydd mewn ardaloedd 

anfasnachol.  

Mae'r adroddiad yn nodi mai “llenwi'r bylchau er mwyn sicrhau bod pawb yn cael gwasanaeth da 

yw’r gofyniad lleiaf. Gellir gwneud mwy i helpu pobl ddefnyddio'r gwasanaethau hynny pan fyddant 

ar gael, a chymryd camau a allai fod yn ddadleuol i sicrhau bod y cysylltedd mae llawer ohonom yn ei 

gymryd yn ganiataol ar gael i bawb. 
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2. Cefndir yr adroddiad 
2.1 Yn unol â Deddf Cyfathrebiadau 2003 (‘Y Ddeddf’) mae’n ofynnol ar Ofcom i gyflwyno 

adroddiad i’r Ysgrifennydd Gwladol bob tair blynedd, yn disgrifio sefyllfa’r gwasanaethau a 

rhwydweithiau cyfathrebiadau electronig yn y DU.3  

2.2 Fe wnaethon ni gyhoeddi’r adroddiad cyntaf yn 2011 a chydnabod bryd hynny bod rhai 

agweddau ar y seilwaith cyfathrebiadau yn datblygu’n gyflym a/neu eu bod o ddiddordeb 

arbennig i’r Llywodraeth a rhanddeiliaid yn y diwydiant. Felly fe wnaethon ni ymrwymo i 

ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf bob blwyddyn, gan ganolbwyntio ar y meysydd â’r 

newid mwyaf, fel darpariaeth a chapasiti rhwydweithiau sefydlog a symudol.  

2.3 Rydyn ni’n cyflwyno disgrifiad manwl o’n ffynonellau data a’n methodolegau yn Atodiad 1 

ac yn ein prif adroddiad Cysylltu Gwledydd y DU.4 

Gwella’r wybodaeth sydd ar gael i randdeiliaid 

2.4 Ochr yn ochr â'r adroddiad hwn, rydyn ni’n diweddaru’r adnoddau a gafodd eu lansio y 

llynedd er mwyn helpu defnyddwyr a rhanddeiliaid eraill i gael rhagor o wybodaeth am 

wasanaethau symudol a sefydlog yn y DU: 

a) Ap ar gyfer ffonau symudol a chyfrifiaduron tabled, sy’n galluogi defnyddwyr i gael 

rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau symudol a band eang sefydlog sydd ar gael yn 

eu cyfeiriad nhw, yn ogystal â phrofi cyflymder y cysylltiadau symudol a sefydlog. Mae 

adnodd ar y we hefyd ar gael i'w ddefnyddio ar gyfrifiaduron desg a gliniaduron. 

b) Adnodd gweledol ar-lein, sy’n cyflwyno uchafbwyntiau’r adroddiad eleni mewn ffordd 

reddfol a graffigol. Mae’r adnodd yn caniatáu i’r defnyddiwr weld rhywfaint o'r data a’r 

naratif o'r adroddiadau hyn mewn fformat mwy rhyngweithiol. 

2.5 Rydyn ni’n cyhoeddi crynodeb byr wedi’i anelu at ddefnyddwyr i amlygu’r prif themâu a 

negeseuon sydd wedi codi yn yr adroddiad Cysylltu'r Gwledydd eleni.  Ochr yn ochr â hwn, 

rydyn ni hefyd yn cyhoeddi adroddiadau sy’n canolbwyntio ar ddatblygiadau ym mhob un 

o’r gwledydd.  

2.6 Fel mewn blynyddoedd blaenorol, byddwn ni hefyd yn darparu data a fydd ar gael i'w 

lwytho i lawr drwy ein gwefan. Rydym yn cydnabod gwerth darparu’r data yma i drydydd 

partïon ar gyfer eu dadansoddiadau hwy eu hunain, ac rydym yn parhau i weithio fel rhan 

o’n cynllun data agored ehangach i ystyried ffyrdd o sicrhau rhagor o welliant yn hyn o 

beth. 

                                                           
3 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/section/1   
is-adrannau 134A a 134B y Ddeddf. Cafodd adran newydd 134AA, ynglŷn ag adroddiadau ychwanegol, ei hychwanegu at 
Ddeddf yr Economi Ddigidol 2017. Gellir cyhoeddi adroddiadau ychwanegol mewn modd y mae Ofcom yn credu sy’n 
briodol (a.134AA(2) o'r Ddeddf). 
4 https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/cymru/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-
2017/main-report  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/section/1
https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/cymru/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2017/main-report
https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/cymru/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2017/main-report


Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2017: Cymru 

5 

 

 

2.7 Rydyn ni’n croesawu sylwadau ar yr adroddiad gan ddefnyddwyr a rhanddeiliaid. 

Cysylltwch â ni yn connectednationsreport@ofcom.org.uk. 

mailto:connectednationsreport@ofcom.org.uk
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3. Gwasanaethau band eang sefydlog yng 
Nghymru 
Cerdyn sgorio band eang sefydlog ar gyfer 20175 

Rhwydweithiau band eang sefydlog Cymru Y DU 

Darpariaeth band eang sy’n gyflymach na:   

>=2Mbit yr eiliad 99% 99% 

>=5Mbit yr eiliad 97% 98% 

>=10Mbit yr eiliad 95% 97% 

Darpariaeth band eang cyflym iawn (% yr adeiladau â >=30Mbit 

yr eiliad) 
89% 91% 

Darpariaeth band eang cyflym iawn mewn ardaloedd gwledig (% 

yr adeiladau) 
66% 66% 

Llinellau cyflym iawn yn darparu cyflymder cyflym iawn (% yr 

eiddo – dangos bod pobl yn defnyddio band eang cyflym iawn) 
36% 43% 

Cyflymder band eang ar gyfartaledd (llwytho i lawr) 35Mbit yr 

eiliad 

44Mbit yr 

eiliad 

Cyflymder band eang ar gyfartaledd (llwytho i fyny) 5Mbit yr 

eiliad 

6Mbit yr 

eiliad 

Cyflymderau llwytho i lawr band eang ar gyfartaledd yn ôl y 

math o annedd:  
  

Trefol 39Mbit yr 

eiliad 

47Mbit yr 

eiliad 

Gwledig 20Mbit yr 

eiliad 

25Mbit yr 

eiliad 

Defnydd data (misol ar gyfartaledd)  190GB 190GB 

                                                           
5 Cafodd y data ynghylch darpariaeth yn yr adran hon eu casglu gan gwmnïau â dyddiad cyfeirnod ym mis Mai 2017. Mae’r 
data cysylltiedig â pherfformiad y llinell, fel defnydd data a chyflymder y gwasanaeth band eang gweithredol, yn berthnasol 
i fis Mehefin 2017. 
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Prif ganfyddiadau 

 

3.1 Dyma'r prif bwyntiau ar gyfer band eang sefydlog yng Nghymru: 

a) mae argaeledd band eang cyflym iawn yng Nghymru wedi cynyddu 4 pwynt canran (pc), 

i 89%. 

b) mae ei argaeledd i fusnesau bach a chanolig yn benodol wedi cynyddu 9pc, i 81%.  

c) mae canran yr adeiladau sy’n methu cael band eang digonol, cysylltiad sy’n darparu 

cyflymder llwytho i lawr o 10Mbit o leiaf a chyflymder llwytho i fyny o 1Mbit yr eiliad o 

leiaf, wedi gostwng i 5%. 

d) cafwyd dros 50% o gynnydd yn y data sy’n cael ei ddefnyddio bob mis ar gyfartaledd yng 

Nghymru ers 2016, i 190GB y llinell, a hynny mae’n debyg oherwydd bod defnyddwyr yn 

parhau i fynd am becynnau band eang cyflymach.  
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Darpariaeth band eang sefydlog 

Mae darpariaeth band eang cyflym iawn wedi cynyddu i 89% o adeiladau 
Cymru 

3.2 Mae darpariaeth band eang cyflym iawn (sef gwasanaethau â chyflymder llwytho i lawr o 

30Mbit yr eiliad o leiaf, yn ôl diffiniad Ofcom) yn parhau i gynyddu ac mae bellach ar gael 

yn 89% o’r adeiladau yng Nghymru (91% o’r adeiladau yn y DU), o gymharu ag 85% yn 

2016, ac mae’n gynnydd o 10pc ers 2015. Yn 2014, 55% oedd y ffigur ar gyfer argaeledd 

band eang cyflym iawn yng Nghymru. 

3.3 Yng Nghymru a’r Alban mae'r cynnydd mwyaf wedi bod o ran darpariaeth. Mae hyn wedi’i 

sbarduno gan wella darpariaeth mewn ardaloedd gwledig, lle mae cynnydd o 10pc wedi 

bod yng Nghymru a’r Alban, fel sy’n cael ei ddangos yn Ffigur 1.  

Ffigur 1: Mae darpariaeth gyflym iawn yn dal i wella  

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

Ffigur 2: Mae darpariaeth band eang cyflym iawn yn uwch mewn ardaloedd trefol, ond mae mwy 

o welliannau wedi bod mewn ardaloedd gwledig  

 Darpariaeth drefol Darpariaeth wledig 

Y DU 95% (+2pc)  66% (+7pc) 

Lloegr 95% (+1pc) 69% (+6pc) 

Gogledd Iwerddon 97% (+1pc) 57% (+5pc) 

Yr Alban 94% (+4pc) 56% (+10pc) 

Cymru 96% (+3pc) 66% (+10pc) 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 
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Beth ydy band eang cyflym iawn a sut mae'n cael ei ddarparu i gartrefi a 

busnesau bach? 

Rydym yn diffinio band eang fel rhywbeth sy’n cefnogi cyflymderau llwytho i lawr o 30 Mbit yr 

eiliad o leiaf. Er mwyn darparu’r cyflymderau hyn, mae angen i ddarparwyr gwasanaeth fel arfer 

osod ceblau ffibr optig, sy’n gallu cynnig cyflymderau uwch na'r ceblau copr sy’n cael eu defnyddio 

mewn rhwydweithiau traddodiadol. Mae Llywodraeth y DU yn defnyddio diffiniad gwahanol ar 

gyfer ‘cyflym iawn’. Mae’n diffinio ‘cyflym iawn’ fel rhywbeth sy’n cefnogi cyflymderau llwytho i 

lawr o 24Mbit yr eiliad o leiaf. 

Mae’r technolegau mwyaf cyffredin sy’n cefnogi band eang cyflym iawn yn cynnwys Cebl, Ffibr i’r 

Cabinet neu Ffibr i’r Adeilad. Mae hefyd modd defnyddio technolegau eraill, fel Mynediad Di-wifr 

Sefydlog, i ddarparu cyflymderau cyflym iawn ond mae ei ddefnydd yn fwy cyfyngedig yn y DU.  

Ffibr i’r Cabinet 

Dyma'r dechnoleg sy’n cael ei defnyddio i gefnogi'r llinellau cyflym iawn, lle mae ffibr optegol yn 

disodli'r cebl copr rhwng y gyfnewidfa leol a’r cabinet yn y stryd, ond mae’r cysylltiad olaf i gartref 

neu fusnes y defnyddiwr yn cael ei ddarparu drwy linell gopr. Drwy newid y copr am ffibr yn y 

cysylltiad, mae’r defnyddiwr yn gallu cael cyflymderau uwch.  

                           Cyfnewidfa                       Cabinet                                 Pwynt Dosbarthu 

                                                                                                              

                                                Ffibr Optegol              Llinell gopr              Adeilad 

Ffibr i’r Adeilad 

Mae hyn yn ehangu’r rhwydwaith ffibr i adeilad y cwsmer ac yn gallu darparu cyflymderau cyflym 

iawn, llawer uwch na 300Mbit yr eiliad. Rydyn ni’n galw’r math hwn o gysylltiad yn gysylltiad “ffibr 

llawn”. Rydym yn diffinio band eang gwibgyswllt fel cysylltiadau band eang sy’n cefnogi 

cyflymderau llwytho i lawr o 300Mbit yr eiliad o leiaf.   

                           Cyfnewidfa                         Cabinet                            Pwynt Dosbarthu 

                                                                                                          

                                                 Ffibr Optegol                                               Adeilad 

Cebl 

Mewn rhwydwaith cebl traddodiadol, mae’r cysylltiad rhwng y cabinet a chartref y cwsmer yn 

cynnwys cebl Ffibr-Cyfechelog Hybrid (HFC). Caiff gwasanaethau band eang eu darparu ar hyd y 

cebl ffibr i gabinet, ac wedyn maent yn cael eu cludo i’r cartref drwy gysylltiad copr cyfechelog, 

sy’n gallu cefnogi cyflymderau cyflym iawn ac felly’n gallu darparu gwasanaethau gwibgyswllt. 

Fodd bynnag, mae'r lled band yn cael ei rannu rhwng cwsmeriaid sydd wedi'u cysylltu â’r un pen 

canolog (fel cyfnewidfa, ond mewn ceblau).  

                                                                  Cabinet                                      Adeilad    
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                                      Ffibr Optegol                             Llinell HFC 

Di-wifr Sefydlog 

Mewn rhwydwaith Di-wifr Sefydlog, cysylltiad di-wifr yw'r cysylltiad rhwng cartref neu swyddfa’r 

defnyddiwr a rhwydwaith y darparwr. Yn amodol ar nifer y defnyddwyr mae'r cysylltiad di-wifr yn 

eu gwasanaethu, mae ganddo'r gallu i ddarparu cyflymderau cyflym iawn. 

                      Rhwydwaith                     Di-wifr/Symudol  

                      Cygnau                            trosglwyddydd 

                                                               

                                      Ôl-gludo ffibr neu 

                                        ddi-wifr                                                         Adeilad 

3.4 Gellir priodoli’r gwelliant yng Nghymru i’r rhaglen Cyflymu Cymru. Hon yw’r brif raglen 

ymyrraeth yng Nghymru, a chaiff ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, cynllun BDUK 

Llywodraeth y DU, a’r Undeb Ewropeaidd. Ar yr un pryd, mae cynlluniau talebau yn cynnig 

llwybr i gartrefi a busnesau allu mynd ar drywydd opsiynau eraill i fynd i'r afael â’u 

hanghenion o ran band eang. 

3.5 Hyd yma, mae’r prosiect Cyflymu Cymru wedi rhoi mynediad i fand eang cyflym iawn i dros 

654,694 o adeiladau yng Nghymru. Ni fyddai'r adeiladau hyn wedi cael eu cynnwys mewn 

cynlluniau masnachol fel arall. 

Openreach yn trafod Cyflymu Cymru 

“Mae’n debyg bod Cyflymu Cymru yn un o'r prosiectau peirianneg cenedlaethol, mwyaf, 

cyflymaf a dwysaf sydd wedi’i gynnal erioed. Aeth ein cabinet band eang ar y stryd yn fyw 

ym Mangor, Gogledd Cymru ym mis Chwefror 2014, ac ers hynny, mae ein peirianwyr 

wedi sicrhau bod cyflymderau band eang cyflym iawn (dros 24Mbit yr eiliad) ar gael i dros 

650,000 o gartrefi a busnesau ledled Cymru. Rydyn ni wedi adeiladu 3,600 cabinet a 

strwythur band eang newydd, wedi mynd i'r afael â stormydd eira, llifogydd, madfallod 

dŵr, draeniau canoloesol a hyd yn oed cylchfannau yn mynd ar draws llwybr ein 

rhwydwaith newydd. Ond, ym mhob man rydyn ni wedi bod, mae cymuned fywiog a 

diolchgar wedi bod yno – yn diolch i ni am y cysylltedd rydyn ni’n ei ddarparu, sy’n newid 

bywydau. Mae rhywfaint ar ôl i’w wneud cyn diwedd 2017, felly rydyn ni’n carlamu tuag 

at y llinell derfyn. Rydyn ni hefyd yn galw ar unrhyw un na fydd wedi'i gynnwys yn y 

rhaglen i ddod i siarad â ni am sut gall ein Partneriaethau Ffibr Cymunedol helpu 

oherwydd, ar ddiwedd y dydd, fyddwn ni byth yn dweud na wrth bobl sydd eisiau band 

eang cyflymach.” 

3.6 O dan ei gytundeb grant Cyflymu Cymru gyda Llywodraeth Cymru, mae BT wedi ymrwymo i 

ddarparu mynediad i fand eang cyflym iawn, sy’n darparu cyflymderau llwytho i lawr o 

30Mbit yr eiliad, i oddeutu 690,000 o adeiladau cyn i’r prosiect ddod i ben ar 31 Rhagfyr 

2017.  Mae’r cytundeb hefyd yn cynnwys darpariaeth i BT ragori ar y targed hwn lle bo 
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modd, drwy gydnabod adeiladau ychwanegol y gellir darparu band eang cyflym iawn 

rhwng 24Mbit yr eiliad a 30Mbit yr eiliad iddyn nhw.  

3.7 Mae BT yn darparu band eang ffibr cyflym iawn fel rhan o faes ymyrryd y prosiect drwy 

ddefnyddio dau fath o dechnoleg: Ffibr i’r Cabinet a Ffibr i'r Adeilad. Mae Cysylltiadau Ffibr 

i'r Adeilad yn cael eu cyflwyno ar raddfa helaeth fel rhan o gam olaf y rhaglen Cyflymu 

Cymru, gan ddod â chysylltiadau ffibr yn uniongyrchol o’r gyfnewidfa ffôn i ardaloedd 

gwledig iawn o'r wlad. Gall cwsmeriaid Ffibr i'r Adeilad gael cyflymderau band eang 

gwibgyswllt o hyd at 330Mbit yr eiliad ar hyn o bryd, a gallant gael mynediad i gyflymderau 

gigabit hyd yn oed cyflymach yn y dyfodol.  Mae darpariaeth Ffibr i'r Adeilad i adeiladau 

preswyl Nghymru (3%) gyda’r uchaf o blith gwledydd eraill y DU; mae darpariaeth wledig 

yn uchel yn enwedig, gydag 8% o’r adeiladu â mynediad i fand eang. 

3.8 Fe wnaeth Llywodraeth Cymru lansio adolygiad marchnad agored yn 2017 i ganfod yn 

union ble mae band eang cyflym iawn ar gael, fesul adeilad. Bydd y gwaith hwn yn sail i 

gamau nesaf Llywodraeth Cymru wrth iddi baratoi i fuddsoddi £80m arall er mwyn ehangu 

argaeledd band eang i’r adeiladau sydd heb eu cynnwys yn y gwaith cyflwyno masnachol a 

chyhoeddus hyd yma. Yn yr adolygiad o’r farchnad agored a gynhaliwyd yn gynharach 

eleni, nodwyd ei bod yn bosib bod 98,000 o adeiladau o’r fath.  

3.9 Bwriedir i’r buddsoddiad ychwanegol hwn, ar gyfer ymestyn cyrhaeddiad band eang 

ddefnyddio arian cyfatebol preifat ychwanegol, sicrhau cymaint o gyfleoedd ag y bo modd i 

fynd â band eang i'r adeiladau mwyaf anodd eu cyrraedd ledled Cymru erbyn diwedd 

cyfnod y llywodraeth bresennol.  

Ardaloedd anodd eu cyrraedd yng Nghymru 

Mae adeiladau anghysbell yng Nghymru ac felly mae ganddyn nhw linellau copr hir iawn. 

Mae hyn yn golygu y gall fod yn fwy cymhleth uwchraddio eu gwasanaethau band eang 

nhw. Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio datblygu cynllun i olynu Cyflymu Cymru er mwyn 

ehangu argaeledd band eang cyflym iawn i’r adeiladau na fydd yn cael mynediad i fand 

eang cyflym iawn yn ystod y tair blynedd nesaf, naill ai o dan raglen Cyflymu Cymru neu 

gynlluniau masnachol cwmnïau telegyfathrebiadau. 

Bydd yr ardal ymyrryd ar gyfer y cynllun olynol wedi'i wasgaru ledled Cymru, a bydd 

cyrraedd yr adeiladau sy’n weddill yng Nghymru yn anodd ac yn gostus. Mae’n 

annhebygol y bydd ateb ‘un dechnoleg’ yn effeithiol. 

Yn ei adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar, nododd Pwyllgor Economi, Seilwaith a 

Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru y bydd “angen i adnoddau adlewyrchu anghenion 

defnyddwyr yn y dyfodol a bydd angen i'r seilwaith digidol yng Nghymru allu addasu yn 

unol â’r gofynion sy’n codi gan ddefnyddwyr a busnesau.” Fe wnaeth y pwyllgor annog 

Llywodraeth Cymru i gynnal asesiad o'r anghenion yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod y 

buddsoddiad sy’n cael ei wneud nawr yn addas ar gyfer y dyfodol. 

3.10 I’r rheini sy’n methu cael cysylltiad band eang ffibr nac un traddodiadol cyflym, mae 

Allwedd Band Eang Cymru yn ariannu (neu’n ariannu’n rhannol) y costau gosod cysylltiadau 

band eang newydd ar gyfer cartrefi a busnesau yng Nghymru, gan gyflawni newid 
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sylweddol mewn cyflymderau llwytho i lawr. Mae dwy lefel o gyllido, yn dibynnu ar y 

cyflymder y mae angen ei gael; £400 ar gyfer cyflymderau llwytho i lawr rhwng 10Mbit yr 

eiliad a 20Mbit yr eiliad ac £800 ar gyfer 30Mbit yr eiliad a mwy. Mae’r cynllun yn niwtral o 

ran technoleg, ac yn defnyddio amrywiaeth o dechnolegau gan gynnwys lloeren a di-wifr i 

ddarparu cyflymderau cyflym iawn a/neu gyflymderau sydd o leiaf dwbl y cyflymderau 

llwytho i lawr presennol.   

3.11 Mae prosiect Llywodraeth Cymru i alluogi gwasanaethau cyflym iawn mewn parciau 

busnes a stadau diwydiannol ledled Gogledd a De Cymru wedi'i gwblhau erbyn hyn. Mae 

Airband wedi cwblhau ei waith o ddarparu seilwaith di-wifr sefydlog, sy’n galluogi 

gwasanaethau cyflym iawn mewn dros 2,000 o fusnesau ac adeiladau diwydiannol yng 

Ngogledd a De Cymru lle nad oedd ffibr ar gael neu lle roedd cyflymderau band eang yn 

wael cyn hynny.  

3.12 Mae gan y sector cyhoeddus fynediad at ei wasanaeth rhwydwaith rheoledig ei hun, PSBA, 

sy’n cysylltu bron bob maes o'r gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru â rhwydwaith diogel 

sydd wedi’i neilltuo i gael ei ddefnyddio gan y gwasanaeth cyhoeddus yn unig, ac mae’n 

darparu mynediad dibynadwy a diogel i'r rhyngrwyd.   

3.13 Mae PSBA yn cefnogi partneriaeth o sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru 

drwy ddarparu mecanwaith i gyfuno'r galw am wasanaethau rhwydweithio ardal eang, a’r 

broses o’i brynu ar y cyd. Mae’r bartneriaeth yn gosod sylfaen ar gyfer integreiddio’r 

gwasanaethau cyhoeddus yn llawer agosach, ac yn llwyddo i sicrhau buddiannau ar raddfa 

na fyddai’r partneriaid unigol yn gallu ei wneud ar wahân.  Mae'r rhwydwaith yn cysylltu 

dros 100 o sefydliadau ledled 4,000 o safleoedd.  

3.14 Mae'r gwasanaethau cyhoeddus sy’n defnyddio PSBA ar hyn o bryd yn cynnwys 

awdurdodau lleol, heddluoedd, sefydliadau tân ac achub, prifysgolion a cholegau addysg 

uwch ac addysg bellach, ysbytai a meddygfeydd teulu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Traffig 

Cymru, Llywodraeth Cymru, a nifer o sefydliadau llai sy’n cael eu hariannu gan arian 

cyhoeddus. Mae BT, y cyflenwr PSBA, yn gwneud newidiadau pwysig i’r rhwydwaith craidd 

ar hyn o bryd, er mwyn galluogi amryw o dechnolegau newydd a fydd yn gwella ystod y 

gwasanaethau a gynigir, yn gwella diogelwch y rhwydwaith ac yn cynyddu argaeledd band 

llydan yn sylweddol. 

Ffigur 3 : Y pum ardal Awdurdod Lleol yng Nghymru sydd wedi gwella fwyaf o ran darpariaeth 

band eang cyflym iawn  

Awdurdod Lleol Gwelliant o ran Band Eang Cyflym Iawn 

(pc) 

Darpariaeth band eang cyflym 

iawn yn 2017 

Casnewydd 12 96 

Powys 10 70 

Gwynedd 8 82 

Ceredigion 8 66 
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Ynys Môn 7 81 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

3.15 Casnewydd yw'r ardal sydd wedi gwella fwyaf yng Nghymru, lle mae darpariaeth Band Eang 

Cyflym Iawn wedi gwella 12pc. Yn nifer o'r ardaloedd hyn, cynyddu’r ddarpariaeth mewn 

ardaloedd gwledig sydd wedi sbarduno’r gwelliannau, yn enwedig lle mae modd darparu 

Band Eang Cyflym Iawn gyda Ffibr i’r Cabinet.  

Rhwydweithiau sefydlog mewn ardaloedd trefol a gwledig 

Ffigur 4: Cyflymderau llwytho i lawr, cyflymderau llwytho i fyny a'r defnydd o ddata yng Nghymru, 

yn ôl y natur wledig 

 Cyflymderau cysoni 
llwytho i lawr ar 
gyfartaledd (Mbit yr 
eiliad) 

Cyflymder llwytho i fyny 
ar gyfartaledd (Mbit yr 
eiliad) 

Defnydd data misol ar 
gyfartaledd (Prydain 
Fawr)  

Cymru 35 5 190 

Cymru drefol 39 5 208 

Cymru wledig 20 4 128 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

Darpariaeth ffibr llawn yng Nghymru ymhlith yr uchaf yn y DU 

3.16 Mae darpariaeth ffibr llawn i eiddo preswyl yng Nghymru (3%) gyda’r uchaf o blith 

gwledydd eraill y DU. Mae darpariaeth wledig yn uchel yn enwedig, gyda 9% o adeiladau â 

mynediad i'r dechnoleg hon. Mae hyn o ganlyniad i raglen Cyflymu Cymru, lle mae BT wedi 

cyflwyno 37,915 o gysylltiadau sydd wedi’u profi a’u dilysu gan Lywodraeth Cymru. 

Ffigur 5 : Darpariaeth 1 Gbit yr eiliad a rhwydweithiau Ffibr i’r Adeilad  

  1 Gbit yr 
eiliad  

Darpariaeth Ffibr i’r 
Cabinet6  

Y DU Cyfanswm 2% 3% 
Trefol 2% 3% 

Gwledig 4% 5% 

Cymru Cyfanswm 3% 3% 

Trefol 1% 1% 

Gwledig 8% 9% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

3.17 Yng Nghymru, fel rhannau eraill o’r DU, mae cynnydd sylweddol wedi bod mewn argaeledd 

gwasanaethau gwibgyswllt (sef cyflymder llwytho i lawr o 300Mbit yr eiliad neu fwy), yn 

dilyn cyhoeddiad Virgin Media yn gynharach eleni ei fod am gynyddu ei wasanaeth band 

                                                           
6 Mae hyn ychydig yn uwch na chanran yr eiddo sydd â mynediad at wasanaethau 1Gbit yr eiliad neu fwy, gan na chafodd 
data cyflymder uchaf ei ddarparu ar gyfer rhai llinellau. 
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eang preswyl cyflymaf o 200Mbit yr eiliad i 300Mbit yr eiliad. Mae darpariaeth yng 

Nghymru wedi cynyddu 9 pwynt canran, sy’n hyd at 10% o adeiladau.  

Ffigur 6 : Darpariaeth gwasanaethau band eang mwy na 100Mbit yr eiliad  

 Darpariaeth i adeiladau, % 

Cyflymder llwytho i 
lawr o 100Mbit yr 
eiliad o leiaf 

Cyflymder llwytho i 
lawr o 300Mbit yr 
eiliad o leiaf 

Cyflymder llwytho i 
lawr o 1Gbit yr eiliad 
o leiaf 

Y DU 47% (↑1pc) 36% (↑34pc) 2% (↑1pc) 

Lloegr 50% (↑1pc) 39% (↑37pc) 3% (↑2pc) 

Gogledd Iwerddon 29% (↑2pc) 25% (↑25pc) 0% (dim newid) 

Yr Alban 38% (↑2pc) 30% (↑30pc) 1% (↑1pc) 

Cymru 24% (↑2pc) 10% (↑9pc) 3% (↑3pc) 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

3.18 Mae Virgin Media wedi dweud y bydd yn canolbwyntio ar ehangu yn yr ardaloedd sydd 

agosaf i’w rwydwaith bresennol, yn seiliedig ar alw gan ddefnyddwyr a busnesau. Wrecsam 

oedd y dref gyntaf i gael ei huwchraddio yng Ngogledd Cymru fel rhan o waith ehangu 

rhwydwaith Project Lightning. Fodd bynnag, yng Nghymru wledig, mae’r rhan fwyaf o 

adeiladau yn dibynnu ar rwydwaith copr Openreach a dydyn nhw ddim yn cael darpariaeth 

gan rwydwaith cebl Virgin Media.  

Mae darpariaeth gyflym iawn ar gyfer BBaChau yn dal ar ei hôl hi o 
gymharu â’r boblogaeth ehangach 

3.19 Yn 2016, roedd 248,000 o fusnesau bach a chanolig (gan gynnwys microfusnesau) yng 

Nghymru – sef 62.1% o’r holl fusnesau.7  

3.20 Mae'r cynllun Taleb Gwibgyswllt ar gael i fusnesau ledled Cymru er mwyn helpu i dalu 

costau cyfalaf cychwynnol gosod gwasanaethau band eang gwibgyswllt. At ddibenion y 

cynllun, diffinnir gwibgyswllt fel cynt na 100Mbit yr eiliad ar gyfer llwytho i lawr a chynt na 

30Mbit yr eiliad ar gyfer llwytho i fyny. Y grant mwyaf y gellir ei ddyfarnu yw £10,000. Caiff 

100% o’r £3,000 cyntaf o gostau cymwys ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, caiff 50% o’r 

costau rhwng £3,000 a £17,000 ei ariannu, ac ni chaiff unrhyw gyllid ychwanegol dros 

£17,000 ei ddarparu.  

                                                           
7 http://gov.wales/docs/statistics/2016/161129-size-analysis-welsh-business-2016-en.pdf 

 

http://www.techweekeurope.co.uk/networks/networks-management/virgin-media-broadband-customers-network-191682
http://www.techweekeurope.co.uk/networks/networks-management/virgin-media-broadband-customers-network-191682
http://gov.wales/docs/statistics/2016/161129-size-analysis-welsh-business-2016-en.pdf
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3.21 Mae’r ddarpariaeth band eang cyflym iawn ar gyfer BBaChau8 yn is na’r ddarpariaeth ar 

gyfer eiddo, sy’n 81% yng Nghymru, ac mae busnesau mewn ardaloedd trefol yn cael 

darpariaeth sylweddol na busnesau mewn ardaloedd gwledig,  Fodd bynnag, efallai bod 

gan rai BBaChau fynediad at fathau eraill o gysylltedd sydd heb eu cynnwys yn ein 

dadansoddiad, fel llinellau ar brydles. Efallai y bydd BBaChau eraill, yn enwedig busnesau 

llai, yn dewis prynu gwasanaeth preswyl. Fodd bynnag, efallai na fydd gwasanaethau band 

eang preswyl bob amser ar gael mewn ardaloedd sy’n cynnwys busnesau yn bennaf, e.e. 

parciau busnes. Efallai y bydd busnesau mwy yn prynu cysylltiadau pwrpasol, sydd heb eu 

cynnwys yn ein dadansoddiad chwaith.  

Ffigur 7 : Mae darpariaeth band eang cyflym iawn ar gyfer BBaChau wedi cynyddu i 81% yng 

Nghymru  

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

3.22 Yn gyffredinol, nid oes gan oddeutu 11% o’r BBaChau yng Nghymru fynediad i wasanaeth 

band eang digonol. Fodd bynnag, gan nad yw ein data ni’n cynnwys rhai gwasanaethau 

cysylltedd busnes pwrpasol, efallai bod gan rai o’r busnesau hyn fynediad at wasanaethau 

band eang cyflymach gan ddarparwyr gwahanol. 

Mynediad i fand eang i fusnesau bach yng Nghymru 

3.23 Mae Ffigur 8 yn dangos bod argaeledd band eang cyflym iawn i BBaChau yng Nghymru 

wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, o 72% o'r BBaChau yn 2016 i 81% eleni.  

Ffigur 8: Dadansoddiad o’r ddarpariaeth band eang cyflym iawn ar gyfer BBaChau yng Nghymru  

  2015 2016 2017 

Cyfanswm y ddarpariaeth band eang cyflym iawn, adeiladau 79% 85% 89% 

Darpariaeth band eang cyflym iawn i BBaChau ag un neu fwy o 

gyflogeion, adeilad 

66% 72% 81% 

                                                           
8 Diffinnir fel busnesau â llai na 250 o gyflogeion. Yn yr adroddiad hwn rydyn ni’n defnyddio’r termau “BBaCh” a “busnes 
bach” yn gyfnewidiol. Mae ein dadansoddiad yn ystyried argaeledd band eang cyflym iawn a ddarperir i xx BBaCh, sydd ag 
o leiaf un cyflogai (h.y. nid yw’n cynnwys unig fasnachwyr).  
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Micro (heb gynnwys unig fasnachwyr) 66% 72% 81% 

Bach 66% 73% 81% 

Canolig 62% 68% 77% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

Mae cyflymder band eang rhai defnyddwyr yn dal yn araf 

3.24 Er bod darpariaeth gwasanaethau band eang cyflym iawn wedi cynyddu, mae lleiafrif o 

adeiladau na allant gael mynediad i gyflymderau band eang digonol. Ym mis Gorffennaf, fe 

wnaeth yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ymgynghori ynghylch 

gynlluniau ar gyfer y Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol, a fyddai â chyflymder 

llwytho i lawr o 10Mbit yr eiliad o leiaf, yn ogystal â pharamedrau ansawdd ychwanegol fel 

cyflymder llwytho i fyny o 1Mbit yr eiliad o leiaf, isafswm safon diffyg ymateb ac ymryson, 

a chap data o 100GB y mis o leiaf.9   

3.25 Rydyn ni’n amcangyfrif nad oes gan oddeutu 74,000 o adeiladau yng Nghymru (5%) 

fynediad i wasanaethau band eang digonol sy’n darparu’r cyflymderau hyn. At ddibenion 

cymharu, rydyn ni’n amcangyfrif nad oes gan 1.1 miliwn o adeiladau yn y DU (4%) fynediad 

i fand eang digonol.  

3.26 Rydyn ni wedi mireinio ein dull o amcangyfrif nifer yr adeiladau sydd heb fynediad i 

wasanaeth band eang digonol. Mewn adroddiadau blaenorol, roedden ni’n defnyddio data 

darpariaeth enghreifftiol i amcangyfrif y cyflymder uchaf ar gyfer pob adeilad yn y DU, hyd 

yn oed lle nad oedd defnyddwyr yn defnyddio band eang neu'r gwasanaethau cyflymaf. Yn 

ddiweddar, fodd bynnag, rydyn ni wedi cael gwybod nad yw'r model y mae Openreach yn 

ei ddefnyddio i gyfrifo darpariaeth band eang safonol10 yn adlewyrchu rhai camau 

uwchraddio technoleg diweddar a’i fod yn tanamcangyfrif cyflymderau llwytho i fyny. Drwy 

gymharu canlyniadau’r model amcangyfrif â data am gyflymderau’r cysylltiadau band eang 

sy’n cael eu darparu mewn gwirionedd, fe wnaethon ni weld bod cannoedd o filoedd yn 

fwy o linellau â chysylltiad a oedd yn bodloni’r targed llwytho i lawr o 10 Mbit yr eiliad a'r 

targed llwytho i fyny o 1Mbit yr eiliad.   

3.27 Does gan dros 95% o’r adeiladau sydd heb fand eang digonol ddim mynediad at 

gyflymderau llwytho i lawr o 10Mbit yr eiliad o leiaf. Mae hyn yn fwy tebygol o effeithio ar 

ddefnyddwyr mewn ardaloedd gwledig, lle dydy 19% o adeiladau ddim yn gallu cael 

cyflymderau llwytho i lawr 10Mbit yr eiliad o leiaf, o gymharu â dim ond 1% o'r adeiladau 

mewn ardaloedd trefol.   

                                                           
9 https://www.gov.uk/government/consultations/broadband-universal-service-obligation-consultation-on-design 
Ochr yn ochr â'r ymgynghoriad hwn, fe wnaethon nhw gyhoeddi manylion cynnig a wnaed gan BT i ddarparu gwasanaeth 
band eang tebyg yn wirfoddol. Byddai cynnig BT yn darparu band eang sefydlog â chyflymder o 10Mbit yr eiliad o leiaf i 
99% o’r wlad erbyn 2022. 
https://www.openreach.co.uk/orpg/home/updates/downloads/Deliveringuniversalbroadbandcoverage.pdf 
 Mae’r Llywodraeth yn ystyried y cynnig hwn ar hyn o bryd.  
10 Defnyddio technoleg ADSL 

https://www.gov.uk/government/consultations/broadband-universal-service-obligation-consultation-on-design
https://www.openreach.co.uk/orpg/home/updates/downloads/Deliveringuniversalbroadbandcoverage.pdf
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Ffigur 9: Mae cyfran yr adeiladau sydd heb fynediad i fand eang â chyflymder llwytho i lawr o 
10Mbit yr eiliad wedi lleihau 

 Eiddo sydd ddim yn gallu cael cyflymder llwytho i lawr o 10Mbit yr 

eiliad o leiaf 

 Cyfanswm Trefol Gwledig 

Y DU 3% (↓2pc) 1% (↓1pc) 17% (↓7pc) 

Lloegr 3% (↓1pc) 1% (dim newid) 15% (↓6pc) 

Gogledd Iwerddon 7% (↓1pc) 1% (dim newid) 23% (↓4pc) 

Yr Alban 5% (↓2pc) 1% (↓1pc) 26% (↓11pc) 

Cymru 5% (↓4pc) 1% (↓2pc) 19% (↓11pc) 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

3.28 Mae Ffigur 10 yn dangos bod canran yr adeiladau yng Nghymru wledig sydd methu derbyn 

cyflymder llwytho i lawr o 2Mbit neu 5Mbit yr eiliad o leiaf yn uwch na’r canran ar gyfer y 

DU gyfan. 

Ffigur 10: Mae cyfran yr adeiladau sydd heb fynediad i fand eang â chyflymder llwytho i lawr o 

2Mbit neu 5Mbit yr eiliad wedi lleihau hefyd  

 Eiddo sydd ddim yn gallu cael cyflymder llwytho i lawr o leiaf 

2Mbit yr eiliad 5Mbit yr eiliad 

Y DU Cyfanswm 1% (dim newid) 2% (dim newid) 

Trefol 0% (dim newid) 0% (dim newid) 

Gwledig 4% (↓1%) 10% (↓3%) 

Cymru Cyfanswm 1% (↓1%) 3% (↓1pc) 

Trefol 0% (dim newid) 0% (↓1pc) 

Gwledig 5% (↓2%) 11% (↓6pc) 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

3.29 Mae adeiladau mewn ardaloedd gwledig yn fwy tebygol o fod â chyflymder band eang is 

oherwydd eu bod yn fwy dibynnol ar rwydwaith Openreach, a gwasanaethau band eang 

sy’n cael eu darparu drwy linellau ffôn copr yn enwedig. Mae darparwyr rhwydwaith 

amgen yn llai tebygol o benderfynu cyflwyno seilwaith yn yr ardaloedd hyn o ganlyniad i’r 

costau uwch sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r ddarpariaeth – oherwydd y pellter sy’n 

gysylltiedig â chyrraedd yr ardaloedd hyn a nifer y cwsmeriaid posibl sydd ar gael.  
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Pam mae cyflymderau band eang yn is mewn ardaloedd gwledig? 

Mae’r pellter rhwng yr adeilad a’r gyfnewidfa neu'r cabinet ffibr agosaf sydd wedi'i alluogi 

yn effeithio ar ansawdd y gwasanaeth a geir ac yn benodol ar gyflymder cysylltiad 

defnyddiwr. Mae defnyddwyr sy’n byw mewn rhannau llai poblog o’r DU yn fwy tebygol o 

fyw’n bellach o’r gyfnewidfa neu'r cabinet ffibr agosaf sydd wedi'i alluogi, ac felly’n cael 

cyflymderau band eang is. 

Mae hyn oherwydd bod y signal yn gwanhau wrth iddo deithio ar hyd y llinell gopr, ac 

felly mae signal y band eang yn gwanhau a’r cyflymderau’n arafu oherwydd bod mwy o 

bellter rhwng yr adeilad a’r gyfnewidfa. Mae cyflymderau’n dechrau lleihau rhwng 1 a 

2km o’r gyfnewidfa, ac yn lleihau’n sylweddol pan fydd yn bellach na 3.5km i ffwrdd. 

Mae band eang seiliedig ar Ffibr i'r Cabinet yn defnyddio ffibr optegol i’r cabinet, ac felly 

mae’r wifren gopr yn fyrrach. Fodd bynnag, oherwydd bod rhywfaint o wifren gopr rhwng 

y cabinet a’r adeilad o hyd, gall cyflymderau ddirywio rywfaint i gwsmeriaid sy’n bell iawn 

oddi wrth gabinet. Mae cwsmeriaid sy’n bellach na 700m oddi wrth gabinet yn rhy bell i 

dderbyn cyflymderau cyflym iawn.11  

Data ar lefel awdurdodau lleol yng Nghymru 

3.30 Mae edrych ar argaeledd band eang yn fwy manwl ar lefel awdurdodau lleol yn dangos y 

gwahaniaeth ledled Cymru. Mae Ffigur 11 yn dangos canran yr adeiladau na allant gael 2, 5 

na 10Mbit yr eiliad, fesul awdurdod lleol. 

3.31 Yng Ngheredigion ac ym Mhowys, mae argaeledd band eang o 10Mbit yr eiliad neu fwy ar 

ei waethaf, gyda 40% o adeiladau yng Ngheredigion ac 18% ym Mhowys ddim yn gallu cael 

y gwasanaethau hyn. Mewn 6 awdurdod lleol arall, nid oedd bron i 10% o’r adeiladau yn 

gallu cael mynediad at wasanaethau a oedd yn gallu delio â 10Mbit yr eiliad neu fwy. 

Ffigur 11: Canran yr adeiladau na allant gael 2, 5 na 10Mbit yr eiliad fesul awdurdod lleol12  

Awdurdod Lleol % yr eiddo 
sy’n methu 
cael 2Mbit 
yr eiliad 

Eiddo sy’n 
methu cael 
2Mbit yr 
eiliad 

% yr eiddo 
sy’n methu 
cael 5Mbit 
yr eiliad 

Eiddo sy’n 
methu cael 
5Mbit yr 
eiliad 

% yr eiddo 
sy’n methu 
cael 10Mbit 
yr eiliad 

Eiddo sy’n 
methu cael 
10Mbit yr 
eiliad 

Ceredigion 6% 2,200 12% 4,200 19% 6,900 

Powys 5% 3,300 10% 6,700 18% 11,600 

Gwynedd 3% 1,600 5% 3,400 10% 6,400 

Sir Gaerfyrddin 3% 2,300 7% 5,800 10% 9,200 

Sir Ddinbych 2% 700 4% 2,000 9% 4,200 

Sir Benfro  3% 1,900 6% 3,800 9% 5,900 

Ynys Môn 2% 600 6% 2,100 10% 3,500 

                                                           
11 http://www.increasebroadbandspeed.co.uk/2013/chart-bt-fttc-vdsl2-speed-against-distance 
12 Cyfanswm yr adeiladau wedi'i dalgrynnu i’r 100 agosaf 

http://www.increasebroadbandspeed.co.uk/2013/chart-bt-fttc-vdsl2-speed-against-distance
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Sir Fynwy 3% 1,100 6% 2,400 9% 3,800 

Conwy 1% 700 3% 1,700 5% 3,000 

Sir y Fflint 1% 500 3% 1,900 5% 3,600 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

Arloesi technolegol 

Cynllun peilot – gofod gwyn teledu 

Yn 2017, lansiwyd cynllun peilot er mwyn darparu cysylltedd band eang i gymuned 

anghysbell Llanarth, Sir Fynwy, gan ddefnyddio technoleg band eang gofod gwyn teledu. 

Mae cysylltedd band eang gwael yn yr ardal, ac fel rhan o'r cynllun peilot, bydd naw o 

gartrefi ym mhum prif ardal Llanarth yn profi’r dechnoleg am chwe mis. 

Meingefn ffibr aml-derabit ar gyfer Caerdydd 

Fel “un o'r llefydd â'r seilwaith digidol mwyaf arloesol yn y byd”, mae Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd yn gwneud cais am arian o gronfa fuddsoddi Rhwydweithiau Ffibr Llawn Lleol 

Llywodraeth y DU, gyda’r gobaith o ddenu cwmnïau technoleg rhyngwladol a chreu 

miloedd o swyddi technolegol newydd. Byddai’r cynllun yn defnyddio’r cebl tanfor 

‘Hibernia Express’ sydd eisoes ar draws Cefnfor yr Iwerydd – ac yn cysylltu canolfannau 

masnachu Efrog Newydd a Llundain – drwy adeiladu cangen yn dod ohono ym Môr 

Hafren, a fyddai’n dod i'r tir yn y Barri ym Mro Morgannwg. Byddai’r porth rhyngrwyd 

rhyngwladol gyda meingefn ffibr aml-derabit a fyddai’n cael ei greu yn lledaenu o orsaf 

lanio yn y Barri ar draws y dinas-ranbarth drwy 300 cilometr o bibellau, a fyddai’n costio 

oddeutu £37m. 

Yn yr un modd ag Iwerddon a Denmarc, byddai'r rhwydwaith yn eiddo cyhoeddus ac yn 

agored i ddarparwyr masnachol gynnig gwasanaethau. Yn cynllun yw bod ffibr llawn yn 

cyrraedd y prif ysbytai, swyddfeydd y cyngor a sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach 

ledled y rhanbarth, yn ogystal â’r prif barciau busnes, ardaloedd menter a stadia 

chwaraeon. 

Chicken shed yn mynd ar-lein 

www.thedolectures.com “Mae’r syniad yn un syml. Gall y pobl sy’n Gwneud pethau 

ysbrydoli’r gweddill ohonom ni i fynd i Wneud pethau hefyd. Felly, bob blwyddyn rydyn 

ni’n gwahodd set o bobl i ddod i ddweud wrthyn ni beth maen nhw’n ei Wneud.”  Yn 

gynharach eleni, yn fyw o Chicken Shed yn Aberteifi, Gorllewin Cymru, fe wnaeth 

DoLectures gynnal sgyrsiau ysbrydoledig a’u ffrydio yn fyw, gan ddefnyddio cyfuniad o 

dechnoleg ddi-wifr a ffibr i'r cabinet.  

http://www.thedolectures.com/
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Perfformiad gwasanaethau band eang sefydlog 

Defnydd data yn cynyddu’n sylweddol yng Nghymru 

Ffigur 12: Defnydd data misol ar gyfartaledd, fesul gwlad  

  
 

                 2017                    2016 

Y DU 
 

190 131 

Lloegr 
 

190 133 

Gogledd Iwerddon 
 

187 125 

Yr Alban 
 

195 120 

Cymru 
 

190 122 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

3.32 Mae faint o ddata sy’n cael ei ddefnyddio yng Nghymru wedi cynyddu – o gyfartaledd o 

122GB y mis i dros 190GB y mis. Mae hwn yn gynnydd sylweddol ac mae’n unol â’r swm 

cyfartalog yn y DU, sef 190GB y mis. Yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol, mae 

tystiolaeth bod aelwydydd sydd â chysylltiadau cyflymach yn defnyddio llawer iawn mwy o 

ddata, yn enwedig y rheini sydd â gwasanaeth cyflym iawn. 

Ffigur 13: Cyflymder llwytho i fyny a llwytho i lawr cyfartalog ar gyfer defnydd data misol 

Cymru 

Trefol Cyflymder llwytho i lawr 

cyfartalog 

39 (Mbit yr eiliad) 

Defnydd data misol ar 

gyfartaledd 

208 (GB) 

Gwledig Cyflymder llwytho i lawr 

cyfartalog 

20 (Mbit yr eiliad) 

Defnydd data misol ar 

gyfartaledd 

128 (GB) 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

3.33 Nid yw’n syndod bod cysylltiad clir rhwng cyflymder llwytho i lawr cyflymach a defnyddio 

mwy o ddata. Mae Ffigur 13 uchod yn dangos y cyferbyniad llwyr rhwng adeiladau trefol a 

gwledig yng Nghymru. 

3.34 Bydd defnyddwyr sy’n defnyddio band eang cyflym iawn yn gweld bod cyflymderau llwytho 

i lawr a llwytho i fyny cyflymach yn eu galluogi nhw i ddefnyddio ystod ehangach o raglenni 

amlgyfrwng nag y byddai modd iddyn nhw eu defnyddio gyda chysylltiadau arafach. Er 

enghraifft, You Tube, iPlayer a Netflix. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnig: fideo i'w lwytho 

i lawr mewn fformatau safonol a safon uchel, a manylder tra uchel, sy’n dod yn fwyfwy 
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cyffredin; gwasanaethau galwad fideo, fel Skype neu FaceTime; a gwasanaethau yn y 

cwmwl i wneud copi wrth gefn o ddata neu rannu cynnwys â ffrindiau neu gydweithwyr. 
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4. Astudiaeth Achos: Tregroes – lle mae’r 
waffles yn well na’r band eang  

Mae pentref Tregroes yn Nyffryn Teifi, Ceredigion, yn fwyaf adnabyddus am ei waffles blasus, ond 

mewn perthynas â chyfathrebiadau, mae llawer o’i drigolion ei ystyried yn fan cwbl ddigyswllt. At 

ddiben yr astudiaeth achos hon, dyma'r codau post sydd wedi’u cynnwys yn ardal Tregroes (yr 

ardal lwyd yn y map isod): SA44 4NA, SA44 4NB, SA44 4NE, SA44 4NN, SA44 4LY a SA44 4NP. 

Ffigur 14: Darpariaeth band eang sefydlog 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

4.2   Mae gan bron i dri chwarter yr adeiladau (71%) fynediad at gyflymderau band eang llai na 

2Mbit yr eiliad, a dim ond ychydig dros un o bob deg (12%) sydd â mynediad at gyflymder 

band eang o 10Mbit yr eiliad.  

Ffigur 15: Cymharu darpariaeth gyfartalog Cymru wledig ag ardal wledig Tregroes  

 

Canran yr eiddo sy’n 

derbyn cyflymder 

llwytho i lawr 

>=2Mbit yr eiliad 

Canran yr eiddo sy’n 

derbyn cyflymder 

llwytho i lawr 

>=5Mbit yr eiliad 

Canran yr eiddo sy’n 

derbyn cyflymder 

llwytho i lawr 

>=10Mbit yr eiliad 

Cymru Wledig 95% 89% 81% 

Tregroes 71% 15% 12% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 
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4.3  Mae patrwm tebyg i’w weld ar gyfer darpariaeth symudol, gan nad yw 44% o'r adeiladau yn 

y pentref yn gallu defnyddio gwasanaethau llais symudol gan unrhyw gwmni a does gan 

ychydig dros chwarter yr adeiladau (26%) ddim mynediad at wasanaethau data symudol. 

Mae Ffigur 17 yn dangos ar gyfartaledd bod 2% o adeiladau yng Nghymru wledig ar hyn o 

bryd yn cael eu hystyried yn fannau digyswllt ar gyfer llais dan do a darpariaeth data. 

Ffigur 16: Darpariaeth llais symudol yn yr awyr agored 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

4.4  Mae Ffigur 16 uchod yn dangos argaeledd rhwydwaith llais yn yr awyr agored yn Nhregroes 

ac yn dangos ardaloedd sy’n fannau cwbl ddigyswllt (mewn gwyn), yn ogystal ag ardaloedd â 

darpariaeth rannol (rhwng 1 a 3 o gwmnïau) a darpariaeth lawn (darpariaeth gan bob 

cwmni). Mae’r ddarpariaeth ar hyd y prif ffyrdd i mewn ac allan o Dregroes yn amrywio ac yn 

cynnwys sawl man digyswllt. 

Ffigur 17: Ar gyfartaledd, mae 2% o’r adeiladau yng Nghymru wledig ar hyn o bryd yn cael eu 

hystyried yn fannau digyswllt ar gyfer llais dan do a darpariaeth data. 

 Mannau cwbl ddigyswllt 

 Llais dan do 

(adeiladau) 

Data dan do 

(adeiladau) 

Llais 

(daearyddol) 

Data 

(daearyddol) 

Cymru 2% 2% 9% 9% 

Tregroes 44% 26% 21% 17% 
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Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

4.5  Yn gynharach eleni, bu aelodau o dîm Ofcom Cymru yn ymweld â Thregroes ar ôl derbyn cais 

gan y Cynghorydd Peter Davies i ddod i weld â’u llygaid eu hunain ansawdd y gwasanaeth 

cyfathrebu sydd at gael i lawer o fusnesau lleol. 

Busnes 1: ROSS PRIDAY, TREGROES.  

4.6 Ar ôl i Ross Priday a’i deulu symud i'w heiddo rhoddwyd gwybod iddyn nhw, oherwydd eu 

bod yn byw dros hanner milltir o’r polyn telegraff agosaf, y byddai’n rhaid iddyn nhw dalu’r 

holl gostau ar gyfer cysylltu llinell sefydlog â’r adeilad er mwyn cael band eang. Roedd yr 

amcan bris ar gyfer hyn yn £30,000.  Ar ôl sawl ymweliad â'r safle i edrych ar y dulliau 

gwahanol o gyfeirio, cynigiodd BT ateb ‘cyflenwad yn unig’ am gost afresymol o uchel, a dim 

ond gwasanaeth band eang 0.5Mbit yr eiliad fyddai wedi cael ei ddarparu ar y gorau. 

4.7 Yn yr adeilad, mae signal llais symudol gydag EE sy’n mynd a dod, ond dim signal data. Mae 

signal 3G dibynadwy os bydd Ross yn cerdded 400m i'r gogledd neu i’r de o’r adeilad. Ar hyn 

o bryd, mae Mr Priday yn cael gwasanaeth rhyngrwyd o loeren gan ddarparwr o Lundain.  Yn 

yr un modd â’r gwasanaeth symudol, mae’r gwasanaeth yn annibynadwy ac yn mynd a dod, 

ond pan mae’n gweithio mae’n ddigonol i anfon a derbyn negeseuon e-bost syml ac i gael 

mynediad at wasanaethau ar y rhyngrwyd, fel siopa ar-lein. Yn yr un modd â phob 

gwasanaeth rhyngrwyd o loeren, mae diffyg ymateb yn broblem, ac mae hyn yn atal y teulu 

rhag defnyddio’r rhyngrwyd i’w lawn botensial. 

4.8  Mae tair elfen i'r anawsterau mae Ross a’i deulu yn eu hwynebu o ganlyniad i'r cysylltedd 

ffôn a data cyfyngedig – yr effaith negyddol ar ei fusnes; defnydd cyfyngedig o'r rhyngrwyd 

i’r plant mewn perthynas â’u hanghenion addysgol; defnydd cyfyngedig o’r rhyngrwyd at 

ddibenion hamdden (ffrydio data/gwasanaethau ar-lein). 

4.9 Yn 2016, dechreuodd Ross ei fusnes ei hun fel ymgynghorydd diogelwch awyrennau, ac mae 

ganddo gontractau gyda chleientiaid milwrol a sifil ym mhob cwr o’r byd.  Mae'r diffyg signal 

symudol, ynghyd â chyfyngiadau gwasanaeth rhyngrwyd o loeren yn parhau i achosi 

problemau sylweddol i'r busnes.  Pan oedd yn sefydlu'r busnes, nid oedd yn gallu cael 

mynediad i weminarau Cyllid a Thollau EM i’w helpu â materion yng nghyswllt treth/TAW. 

Nid yw’n gallu defnyddio rhaglenni cyffredin ar y rhyngrwyd fel Dropbox, Skype a GoTo i 

gefnogi anghenion cleientiaid nac yn gallu anfon a derbyn negeseuon e-bost ag atodiadau 

mawr.  Mae bancio ar-lein yn anodd.  Yn aml iawn, mae’n amhosib defnyddio gwasanaethau 

e-bost ar y we, fel Office 365 neu Exchange.   

4.10   Er mwyn sicrhau ei fod yn cyflawni gwaith i gleientiaid yn unol ag amserlenni sydd wedi’u 

contractio, mae Ross yn treulio mwy o amser i ffwrdd o’i gartref ac yn wynebu llawer o 

gostau ychwanegol er mwyn cefnogi’r busnes.  Dydy rhedeg busnes yn y cartref, sy’n 

dibynnu ar gysylltedd symudol a data, ddim yn bosibl yn y rhan hon o Gymru. 

Busnes 2: RUPERT BASSETT, TREGROES 

4.11 Ers 1990, mae Rupert Bassett wedi gweithio fel dylunydd gwybodaeth, yn bennaf yn dylunio 

dogfennau wedi’u hargraffu i gleientiaid sy’n ymwneud â datblygiad cynaliadwy a 
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chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Mae wedi addysgu’r pwnc dylunio gwybodaeth ar 

lefel gradd hefyd. 

4.12 Yn 2005, symudodd Rupert o Lundain i Dregroes gyda’i bartner. Roedden nhw eisiau symud i 

rywle gwahanol i’r maes dylunio yn Llundain ac yn meddwl y byddai’n bosibl manteisio ar y 

datblygiadau diweddaraf ym maes technoleg cyfathrebu i sefydlu stiwdio ddylunio mewn 

amgylchedd gwledig hardd.  

4.13 Roedd Rupert yn ymwybodol nad oedd darpariaeth ffonau symudol yn y lleoliad anghysbell 

roedden nhw wedi'i ddewis, ond yn gobeithio y byddai hyn yn gwella dros amser. Fodd 

bynnag, rhoddodd BT sicrwydd iddyn nhw y byddai’r rhwydwaith ffôn yn darparu band eang. 

Daeth i’r amlwg yn fuan iawn nad oedd y cyflymderau llwytho i lawr a llwytho i fyny llai na 

2Mbit yr eiliad yn ddigonol ar gyfer eu hanghenion nhw, er gwaethaf ymdrechion peirianwyr 

Openreach, a oedd yn ymweld â’r eiddo’n rheolaidd ac yn rhoi cynnig ar sawl dull o wneud i 

bethau weithio, gan gynnwys disodli’r polion telegraff a’r ceblau copr a oedd yn arwain at y 

tŷ.  

4.14 Yn 2013, rhoddodd Llywodraeth Cymru grant Allwedd Band Eang Cymru i Rupert er mwyn 

prynu a gosod offer band eang lloeren. Roedd hyn yn gymharol lwyddiannus ac yn rhoi 

cyflymderau llwytho i lawr a llwytho i fyny o 20Mbit yr eiliad, ond roedd yn ddrud ac roedd y 

tywydd yn effeithio arno’n helaeth, yn enwedig cymylau trwm. Mae'r dechnoleg hon wedi 

hwyluso gweithrediad y busnes yn fawr, sy’n parhau i ddatblygu ei allbwn digidol, gan 

gynnwys gwaith ar gyfer cleientiaid lleol. Mae’r galw am gysylltedd wedi cynyddu mewn 

perthynas â gwaith addysgu Rupert hefyd, lle mae’r holl waith cynllunio, trefnu a marcio 

dosbarthiadau yn cael ei wneud ar-lein.  

4.15 Mae cysylltedd yn dod yn fwyfwy pwysig mewn perthynas ag anghenion cymdeithasol ac 

addysgol merch 11 oed Rupert a Julia hefyd. Mae hi newydd gael ei ffôn symudol cyntaf, ac 

mae ei gwaith cartref gan yr ysgol nawr yn cael ei ddarparu ar-lein drwy’r wefan ‘Show My 

Homework’. Mae angen y rhyngrwyd arni’n rheolaidd er mwyn cyflawni ymarferion dysgu ac 

i wneud ymchwil ar gyfer pynciau gwaith cartref. Pan mae Julie, sydd bellach yn gweithio fel 

cydlynydd hyfforddiant ym maes iechyd amgylcheddol, yn gweithio gartref, mae angen 

gwasanaeth band eang dibynadwy arni hi hefyd.  
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5. Gwasanaethau llais a data symudol yng 
Nghymru 
5.1 Mae gwasanaethau symudol yn rhan fwyfwy annatod o fywyd modern ac, oherwydd ei 

thopograffeg a dosbarthiad ei phoblogaeth, mae Cymru wedi bod ar ei hôl hi o gymharu â 

rhannau arall o'r DU, ac mae hynny’n dal yn wir. Fodd bynnag mae lefel yr argaeledd yn 

parhau i gynyddu wrth i Gwmnïau Rhwydweithiau Symudol gydymffurfio â 

rhwymedigaethau eu trwyddedau a thelerau eu cytundeb â Llywodraeth y DU i wella’r 

ddarpariaeth llais ddaearyddol. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ystyried pa gamau y gall 

eu cymryd i annog y darparwyr i fynd gam ymhellach.   

Cerdyn sgorio darpariaeth symudol 201713 

Rhwydweithiau symudol Cymru Y DU 

Adeiladau - llais dan do (darpariaeth gan y pedwar cwmni) 80% 90% 

Daearyddol - llais (darpariaeth gan y pedwar cwmni) 62% 70% 

Adeiladau - data dan do (darpariaeth gan y pedwar cwmni) 73% 85% 

Daearyddol - data (darpariaeth gan y pedwar cwmni) 52% 63% 
  

 

Adeiladau - llais dan do (mannau cwbl ddigyswllt) 2%         1% 

Daearyddol - llais (mannau cwbl ddigyswllt) 9% 9% 

Adeiladau - data dan do (mannau cwbl ddigyswllt) 2% 1% 

Data - daearyddol (mannau cwbl ddigyswllt) 9% 12% 
  

 

llais yn yr awyr agored - adeiladau (darpariaeth gan y pedwar 

cwmni) 

93% 98% 

Adeiladau - data yn yr awyr agored (darpariaeth gan y pedwar 

cwmni) 

88% 96% 

Adeiladau - llais yn yr awyr agored (mannau cwbl ddigyswllt) 0.4% 0.1% 

Adeiladau - data yn yr awyr agored (mannau cwbl ddigyswllt) 0.6% 0.2% 

                                                           
13 Mae’r data yn yr adran hon ar gyfer mis Mehefin 2017. 
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Prif Ganfyddiadau  

 

5.2 Dyma’r canfyddiadau mwyaf sylweddol o ran darpariaeth symudol yng Nghymru: - 

a) Mae darpariaeth gwasanaethau data dan do gan bob cwmni wedi cynyddu 16pc i 

73% a darpariaeth 4G dan do wedi cynyddu 21pc i 34%.  

a) Mae darpariaeth llais yn yr awyr agored gan y pedwar cwmni wedi cyrraedd 93% a 

darpariaeth llais dan do wedi cyrraedd 80%. 

b) Mae'r ddarpariaeth ddaearyddol hefyd gan y pedwar cwmni wedi cynyddu ar draws 

pob categori. Roedd y ddarpariaeth llais yn 62%, y ddarpariaeth data wedi cynyddu 

25pc i 52% a'r ddarpariaeth 4G wedi cynyddu 18pc i 24%.  

c) Mae defnydd data fesul cerdyn SIM wedi cynyddu i 1.86GB yn y flwyddyn yn arwain at 

fis Mehefin 2017, sy’n gynnydd o 48% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.  
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Technolegau darparu gwasanaethau symudol 

Ar hyn o bryd mae tair cenhedlaeth o dechnoleg yn cael eu defnyddio i ddarparu 

gwasanaethau symudol i ddefnyddwyr yn y DU. 

• 2G oedd y dechnoleg symudol ddigidol gyntaf, a lansiwyd yn y DU yn 1992. Fe’i 

defnyddir i ddarparu gwasanaethau llais, testun a data ar gyflymder araf. Mae 

gwasanaethau 2G yn cael eu darparu gan O2, Vodafone ac EE. 

• Mae 3G yn genhedlaeth ddiweddarach o technoleg symudol ddigidol, a lansiwyd yn 

2003, ac mae’n darparu cyflymderau llwytho i lawr cyffredinol o dros 5Mbit yr eiliad. 

Mae 3G yn cynnal gwasanaethau llais, testun a data, ac mae'r gwasanaethau yn cael 

eu darparu gan O2, Vodafone, EE a Three. 

• 4G yw'r genhedlaeth ddiweddaraf o dechnoleg symudol. Cafodd ei lansio yn 2012 ac 

mae’n darparu cyflymderau llwytho i lawr o dros 10Mbit yr eiliad, a gall rhai 

gwasanaethau ddarparu cyflymderau sylweddol uwch. Mae’r gwasanaethau hyn yn 

cael eu darparu gan O2, Vodafone, EE a Three. 

Mae rhagor o wasanaethau 4G wedi cael eu cyflwyno gan y pedwar cwmni yn ystod y 

flwyddyn ddiwethaf. Mae EE a Three wedi uwchraddio eu rhwydweithiau 4G i gefnogi 

gwasanaethau llais, ac mae O2 a Vodafone yn y broses o wneud hynny ar hyn o bryd.  

Adrodd ar ddarpariaeth mewn ffordd sy’n adlewyrchu disgwyliadau 
defnyddwyr 

5.3 Mae’n bwysig bod y wybodaeth ynghylch darpariaeth symudol yn cael ei hadrodd mewn 

modd hygyrch a manwl gywir y mae modd ei chymharu, er mwyn i ddefnyddwyr allu 

gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynghylch yn gwasanaethau y byddan nhw’n eu 

defnyddio. Fodd bynnag, dydy diffinio a rhagweld darpariaeth symudol yn fanwl gywir 

ddim yn broses syml, a gall defnyddwyr deimlo nad yw'r wybodaeth maen nhw’n ei chael 

yn adlewyrchu ei profiad nhw pan fyddan nhw’n defnyddio eu ffonau. 

5.4 Eleni, gan adeiladu ar ein gwaith blaenorol, mae Ofcom wedi nodi mesurau ar gyfer adrodd 

ar ddarpariaeth symudol mewn perthynas â gwasanaethau 4G, sy’n adlewyrchu sut mae 

pobl yn defnyddio eu ffonau mewn gwirionedd. Mae hyn yn gyson â’n dull ni ar gyfer 

cenedlaethau hŷn o dechnolegau symudol. 

5.5 Rydyn ni’n diffinio darpariaeth symudol mewn modd sy’n adlewyrchu disgwyliadau tebygol 

y rheini sy’n defnyddio ffonau clyfar: 

a) Galwadau ffôn: Rydyn ni’n ei gwneud yn ofynnol bod bron bob un galwad 90 eiliad o 

hyd yn gallu cael ei chyflawni heb ymyrraeth; 

b) Gwasanaethau data: Rydyn ni’n ei gwneud yn ofynnol bod bron bob cysylltiad yn 

darparu cyflymder o 2Mbit yr eiliad o leiaf. Mae hyn yn ddigon cyflym i ganiatáu i 

ddefnyddwyr bori’r rhyngrwyd a gwylio fideos symudol yn ddi-dor.  

5.6 Rydyn ni wedi defnyddio data torfol o ffonau symudol defnyddwyr go iawn er mwyn 

canfod lefel y signal sydd ei angen i fodloni’r targedau hyn o leiaf 95% o'r amser.  
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Darpariaeth symudol – gwasanaethau data a llais 

Ffigur 18 : Darpariaeth gan y pedwar cwmni data, llais a 4G ledled y DU a’r Gwledydd, Mehefin 

2017 

  Eiddo dan do Daearyddol yn yr awyr agored 

  4G Llais Data 4G Llais Data 

Y DU Cyfanswm 58% 

(↑18pc) 

90% 

(↑5pc) 

85% 

(↑6pc) 

43% 

(↑22pc) 

70% 

(↑7pc) 

63% 

(↑10pc) 

 Trefol 64% 

(↑19pc) 

95% 

(↑3pc) 

92% 

(↑4pc) 

87% 

(↑20pc) 

98% 

(↑1pc) 

96% 

(↑3pc) 

Gwledig 18% 

(↑12pc) 

57% 

(↑15pc) 

46% 

(↑15pc) 

38% 

(↑22pc) 

66% 

(↑7pc) 

59% 

(↑12pc) 

Cymru Cyfanswm 34% 

(↑21pc) 

80% 

(↑10pc) 

73% 

(↑16pc) 

25% 

(↑18pc) 

62% 

(↑12pc) 

52% 

(↑25pc) 

 Trefol 41% 

(↑25pc) 

90% 

(↑9pc) 

83% 

(↑14pc) 

62% 

(↑35pc) 

93% 

(↑4pc) 

88% 

(↑11pc) 

Gwledig 10% 

(↑9pc) 

45% 

(↑15pc) 

37% 

(↑22pc) 

19% 

(↑16pc) 

58% 

(↑13pc) 

47% 

(↑26pc) 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

Mae mwy o wybodaeth am ddarpariaeth symudol ar gyfer gwledydd eraill y DU ar gael yn Atodiad 2 

5.7 Mae Ffigur 18 yn crynhoi’r ddarpariaeth symudol sydd ar gael ym mis Mehefin 2017 yng 

Nghymru a’r DU, gan bob cwmni. Mae wedi’i rannu i wasanaethau llais, data a 4G ac yn 

cael ei ddangos fel cyfanswm cyfran ac wedi'i rannu i gategorïau trefol a gwledig. Mae’r 

ffigurau yn y cromfachau yn dangos y newid o ran pwyntiau canran o un flwyddyn i'r llall, 

rhwng mis Mehefin 2016 a mis Mehefin 2017.  

 Yn y flwyddyn yn arwain at fis Mehefin 2017, mae’r gagendor rhwng ardaloedd trefol a 

gwledig wedi lleihau ar gyfer rhai metrigau darpariaeth symudol, gan gynnwys darpariaeth 

llais dan do ac yn yr awyr agored. Fodd bynnag, mae wedi ehangu mewn meysydd eraill, yn 

enwedig ym maes darpariaeth 4G o dan do. Mae’n debyg bod hyn oherwydd bod y gwaith 

o gyflwyno 4G yn parhau i ehangu darpariaeth mewn ardaloedd trefol a maestrefol, a dim 

ond yn megis dechrau targedu ardaloedd gwledig. Mae hyn yn arwain at ddarpariaeth 

ddaearyddol yn cynyddu, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Fodd bynnag, wrth i fwy o 

ardaloedd gwledig gael eu targedu, bydd llai o adeiladau’n cael darpariaeth oherwydd bod 

dwysedd adeiladau yn llawer is. 

 Mae modd gweld y rhaniad mwyaf rhwng ardaloedd trefol a gwledig mewn perthynas â 

darpariaeth llais daearyddol yng Nghymru. Mae darpariaeth ar gael ar draws 93% o’r 

arwynebedd tir trefol, ond dim ond ar draws 58% o Gymru wledig. Mae’r rhaniad yn fwy ar 

gyfer darpariaeth 4G yng Nghymru (62% mewn ardaloedd trefol a 19% mewn ardaloedd 

gwledig). 
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Darpariaeth gwasanaethau llais symudol 

5.10 Mae cwmnïau’n defnyddio eu rhwydweithiau 2G a 3G yn bennaf i ddarparu gwasanaethau 

llais. Mae EE a Three wedi uwchraddio eu rhwydweithiau 4G i gefnogi gwasanaethau llais 

ac mae cynnydd yn nifer y ffonau symudol sy’n gallu defnyddio'r dechnoleg newydd hon (a 

elwir yn Llais dros LTE neu’n VoLTE). Mae Vodafone ac O2 yn parhau i weithio tuag at 

lansio gwasanaethau VoLTE. Mae Ffigur 19 yn dangos darpariaeth gwasanaethau llais ar 

gyfer pob cwmni yn y DU yn ystod mis Mehefin 2017.  

5.11 Mae gwahaniaeth eithaf sylweddol rhwng y ddarpariaeth sy’n cael ei chynnig gan y 

cwmnïau unigol yng Nghymru.  

Ffigur 19: Darpariaeth gwasanaethau symudol yng Nghymru fesul cwmni rhwydwaith, Mehefin 

2017 
 

O2 Vodafone EE Three 

Adeiladau - llais dan do 92% 91% 91% 92% 

Adeiladau - data dan do 87% 85% 95% 85% 

Daearyddol - llais 77% 79% 78% 80% 

Daearyddol - data 67% 68% 81% 75% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

5.12 Mae Ffigur 19 yn dangos bod gwasanaethau symudol a thestun gan bob cwmni ar gael i 

oddeutu 62% o arwynebedd tir Cymru – 8pc yn is na’r cyfanswm ar gyfer y DU (70%). Fodd 

bynnag, mae’r ddarpariaeth wedi gwella 12pc o un flwyddyn i'r llall. Yn ystod yr un cyfnod, 

mae 11pc o gynnydd wedi bod mewn darpariaeth llais symudol dan do gan bob cwmni 

hefyd, i 80%. 

5.13 Er bod gwaith rhai cwmnïau o gyflwyno gwasanaethau 4G â llais wedi arwain at wella 

rhywfaint ar y ddarpariaeth llais; mae'r rhwydweithiau hyn yn gymharol anaeddfed o 

gymharu â rhwydweithiau 2G a 3G, ac mae eu cyfraniad at ddarpariaeth yn gyffredinol yn 

eithaf cyfyngedig ar hyn o bryd.  

5.14 Wrth i fwy o gwmnïau gyflwyno rhwydweithiau 4G ar amleddau is, rydyn ni’n disgwyl i’r 

rhwydweithiau hyn wneud cyraniad mwy i’r ddarpariaeth llais gyffredinol yn ystod y 

blynyddoedd nesaf. 



Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2017: Cymru 

31 

 

 

 

 

 

Ffigur 20: Darpariaeth gwasanaethau llais symudol gan bob cwmni (ffigur mewn cromfachau yn 

dynodi bod y ffigur pwynt canran wedi cynyddu o un flwyddyn i'r llall)  

 Darpariaeth dan do, % adeiladau Darpariaeth ddaearyddol, % 

arwynebedd tir 

Y DU 90% (↑5pc) 70% (↑7pc) 

Lloegr 91% (↑4pc) 88% (↑7pc) 

Gogledd Iwerddon 78% (↑5pc) 83% (↑7pc) 

Yr Alban 87% (↑6pc) 40% (↑5pc) 

Cymru 80% (↑10pc) 62% (↑12pc) 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

Darpariaeth gwasanaethau data symudol 

5.15 Mae cwmnïau’n defnyddio eu rhwydweithiau 3G a 4G yn bennaf i ddarparu gwasanaethau 

data symudol cyflymach i’w cwsmeriaid. Mae rhwydweithiau 2G wedi’u heithrio o’n 

hasesiad o ddarpariaeth data oherwydd mai dim ond cysylltiadau data cyflymder is maen 

nhw’n gallu eu cefnogi. Mae Ffigur 21 yn dangos darpariaeth gyffredinol gwasanaethau 

data ac mae Ffigur 22 yn dangos gwasanaethau 4G fesul cwmni o fis Mehefin 2017 ymlaen.   

5.16 Mae darpariaeth symudol dan do (3G a 4G wedi’u cyfuno) gan y pedwar cwmni wedi 

cynyddu 16pc, i 73%. Mae darpariaeth ddaearyddol wedi cynyddu 25pc i 52%. Mae gan 

rwydweithiau 3G yn gyffredinol lefelau darpariaeth cymharol uchel o gymharu â'r 

rhwydweithiau 4G, sy’n dal yn cael eu cyflwyno ledled y DU.  

Ffigur 21: Darpariaeth gwasanaethau data symudol gan bob cwmni 

 Darpariaeth dan do, % adeiladau Darpariaeth ddaearyddol, % 

arwynebedd tir 

Y DU 85% (↑6pc) 63% (↑10pc) 

Lloegr 87% (↑5pc) 82% (↑10pc)  

Gogledd Iwerddon 75% (↑5pc) 76% (↑6pc) 

Yr Alban 82% (↑8pc) 31% (↑11pc) 

Cymru 73% (↑16pc) 52% (↑25pc) 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 
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Ffigur 22: Darpariaeth gwasanaethau 4G symudol gan bob cwmni  

 Darpariaeth dan do, % adeiladau Darpariaeth ddaearyddol, % 

arwynebedd tir 

Y DU 58% (↑18pc) 43% (↑22pc) 

Lloegr 60% (↑18pc) 60% (↑28pc) 

Gogledd Iwerddon 44% (↑10pc) 60% (↑30pc) 

Yr Alban 53% (↑20pc) 17% (↑11pc) 

Cymru 34% (↑21pc) 25% (↑18pc) 

 Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

5.17 Mae Ffigur 22 yn dangos sut mae darpariaeth 4G dan do gan bob cwmni yng Nghymru 

wedi cynyddu 21pc i 34% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ond Cymru yw'r isaf o wledydd y 

DU o hyd. 

5.18 Dim ond ar draws 24% o arwynebedd tir Cymru y ceir darpariaeth 4G gan y pedwar cwmni, 

ond mae’n gynnydd o 18pc ers 2016. 

Yr heriau yng Nghymru 

5.19 Mae'r penderfyniad i gynnig darpariaeth symudol mewn ardal benodol i bob pwrpas yn 

benderfyniad masnachol gan gwmnïau rhwydweithiau symudol. Bydd proffidioldeb yn 

dibynnu ar y galw tebygol am wasanaethau symudol a hefyd ar gost darparu’r 

gwasanaethau hyn.  

5.20 Mae topograffeg a dwysedd poblogaeth y wlad yn cyflwyno heriau penodol o ran gwella'r 

ddarpariaeth symudol yng Nghymru, ac mae’r heriau amlycaf mewn ardaloedd gwledig lle 

gall sicrhau’r seilwaith angenrheidiol – cysylltedd ôl-gludo, lleoliad addas a chyflenwad 

trydan – achosi problemau a bod yn gostus.  

Adroddiad ar y Seilwaith Digidol yng Nghymru 

Yn ei adroddiad diweddar, fe wnaeth Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru argymell y dylai Llywodraeth Cymru ystyried cyflwyno amod gyda 

chymorthdaliadau cyhoeddus yn y dyfodol, sef bod y cwmnïau’n cefnogi polisi’r 

llywodraeth i wella seilwaith digidol a sicrhau ei fod yn diwallu anghenion defnyddwyr yn 

y dyfodol, yn ogystal chydgyfeirio rhwng cysylltedd rhyngrwyd symudol a band eang. 

5.21 Mae’n anochel y bydd angen adeiladu mwy o fastiau er mwyn sicrhau lefelau o 

ddarpariaeth y mae modd eu cymharu â gwledydd eraill y DU ac, mewn nifer o achosion, 

bydd uchder y mastiau hynny’n cael effaith fanteisiol ar lefel y ddarpariaeth. 

5.22 Er mwyn dangos faint yn fwy o fastiau ffonau symudol fydd eu hangen yng Nghymru i 

sicrhau darpariaeth, mae Ffigur 23 yn dangos nifer y trosglwyddyddion teledu digidol sydd 

eu hangen i bob miliwn o bobl ym mhob un o wledydd y DU.  
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5.23 Yn Lloegr, mae angen 12.5 o drosglwyddyddion ar gyfer poblogaeth o un miliwn, ond mae’r 

ffigur hwnnw’n codi i 67.2 yng Nghymru. Ond hyd yn oed gyda chymaint mwy o 

drosglwyddyddion y pen yng Nghymru, does dim allbwn cyfartal yn cael ei ddarparu – 

mae’r ddarpariaeth poblogaeth yng Nghymru (97.7%) un pwynt canran yn is na Lloegr 

(98.7%). 

Ffigur 23: Effaith y dirwedd ar y gofynion mewn perthynas â throsglwyddyddion teledu  

 Poblogaeth 

(2011) 

Adeiladau 

trosglwyddyddion 

Nifer y 

trosglwyddyddion 

i bob miliwn 

Ar ôl 

newid i 

ddigidol  

Freeview 

Cyn 

newid i 

ddigidol  

Analog 

Lloegr 53,012,456 664 12.5 98.7% 98.7% 

Yr Alban 5,295,000 240 45.3 98.8% 97.2% 

Cymru 3,063,456 206 67.2 97.7% 96.7% 

Gogledd 

Iwerddon 

1,810,863 46 25.4 97.6% 97.6% 

Y DU 63,182,000 1156 18.3 98.5% 98.5% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

5.24 Un o’r ffactorau eraill sy’n cyfrannu at hynny yw’r drefn gynllunio bresennol, sy’n llawer 

mwy cyfyngedig na’r rhai yn Lloegr a’r Alban. Mae’r Cynllun Gweithredu Symudol sydd 

newydd gael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn cydnabod bod y system gynllunio yn 

chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gael y ddarpariaeth orau bosibl ledled Cymru ac 

mae’n cynnwys ymrwymiad i gyhoeddi ymgynghoriad ar ganllawiau cynllunio diwygiedig 

erbyn tymor y gwanwyn 2018. Mae'r Llywodraeth hefyd wedi cytuno i weithio â chwmnïau 

rhwydweithiau symudol i ddiwygio’r cod ymarfer gorau a Nodyn Cyngor Technegol (TAN19) 

ar ddatblygu seilwaith symudol, a’u cyfuno os yw hynny’n briodol.14 

Cynllun Gweithredu Symudol Llywodraeth Cymru 

Ym mis Hydref, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Gynllun Gweithredu Symudol, a oedd 

yn nodi bod poblogaethau sylweddol mewn ardaloedd mynyddig a gwledig iawn yng 

Nghymru.  Os yw darpariaeth symudol am wella, bydd angen cynyddu nifer y safleoedd 

seilwaith symudol yng Nghymru.  Bydd angen canfod cydbwysedd rhwng cysylltedd 

symudol a’r effaith ar y dirwedd.  

1. Cynllunio 

                                                           
14 http://gov.wales/topics/science-and-technology/digital/infrastructure/mobile-action-plan/?lang=en 

http://gov.wales/topics/science-and-technology/digital/infrastructure/mobile-action-plan/?lang=en
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Cam Gweithredu: Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ymchwil a fydd yn sail i’r 

gwaith o newid yr hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer offer telegyfathrebiadau er mwyn 

gwella cysylltedd symudol. Disgwylir i’r ymchwil hwn gael ei gwblhau erbyn tymor yr 

Hydref 2017.  

Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru yn adnewyddu Polisi Cynllunio Cymru er 

mwyn sicrhau ei fod yn amlygu’r berthynas gadarnhaol rhwng telegyfathrebiadau a'r 

economi. Bydd Polisi Cynllunio Cymru wedi’i ddiwygio yn cael ei gyhoeddi erbyn tymor y 

Gwanwyn 2018 er mwyn ymgynghori yn ei gylch.   

Cam Gweithredu: Bydd cwmnïau rhwydweithiau symudol yn gweithio gyda Llywodraeth 

Cymru i ddiwygio’r cod ymarfer gorau a Nodyn Cyngor Technegol (TAN19) ar ddatblygu 

seilwaith symudol, a’u cyfuno os yw hynny’n briodol. 

2. Asedau Cyhoeddus 

Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru yn hwyluso perthnasoedd rhwng cwmnïau 

rhwydweithiau symudol a darparwyr seilwaith rhwydweithiau symudol, yn ogystal â 

rheolwyr ystadau a phartïon eraill o gyrff yn y sector cyhoeddus sydd â diddordeb. 

Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â chyrff eraill y sector 

cyhoeddus, yn cynnal archwiliad o'r cofrestrau o asedau cyfredol, gan gynnwys y gofrestr 

genedlaethol o asedau cyhoeddus arfaethedig sydd ar gael i’r cyhoedd, yn ogystal ag 

asesu pa mor addas ydyn nhw i ddarparwyr seilwaith symudol eu defnyddio.  

3. Ardrethi annomestig 

Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru yn asesu effaith lleihau cyfraddau annomestig 

y seilwaith symudol newydd (mastiau, celloedd bach, ac ati) ar benderfyniadau 

buddsoddi'r cwmnïau symudol. 

Cam Gweithredu: Lle mae tystiolaeth yn awgrymu y byddai lleihau cyfraddau annomestig 

yn annog buddsoddiad, bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried darparu rhyddhad 

annomestig ar gyfraddau ar gyfer safleoedd mastiau symudol priodol. 

4. Rheoleiddio 

Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio deall y cyfleoedd a'r heriau sydd 

ynghlwm wrth reoleiddio gwahaniaethol o ran daearyddiaeth, gan ymgysylltu ag Ofcom 

lle bo hynny’n briodol.   

5. Arloesedd a thechnoleg ddatblygol 

Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi mentrau technoleg 

newydd ledled y wlad, gan gynnwys atebion i gefnogi busnesau lleol. 

Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru a chwmnïau rhwydweithiau symudol yn 

gweithio gyda’i gilydd i ganfod cyfleoedd i ddatblygu a phrofi technolegau arloesol yng 

Nghymru. 

6. Atebion mewnlenwi 
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Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru yn canfod beth yw hyd a lled unrhyw 

ymyrraeth gyhoeddus a bydd cwmnïau symudol, drwy Ofcom, yn rhannu gwybodaeth 

briodol am rwydweithiau er mwyn bod yn sail i’w datblygiad.  

7. Cludiant  

Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru yn ymchwilio i gyfleoedd i wella cysylltedd ar 

rwydweithiau cludiant. 

8. ESMCP (Rhaglen Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys) 

Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r Swyddfa Gartref i sicrhau 

bod mastiau’n addas ar gyfer y dyfodol, lle bo hynny’n briodol. 

Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru yn ymchwilio i sut byddai modd gwella 

safleoedd y mastiau ymhellach. 

9. Digwyddiadau pwysig a phrosiectau arbennig 

Cam Gweithredu: Lle bo hynny’n angenrheidiol, bydd Llywodraeth Cymru yn hwyluso 

perthnasoedd rhwng cwmnïau rhwydweithiau symudol a threfnwyr digwyddiadau mawr.  

Cam Gweithredu: Bydd Llywodraeth Cymru yn llunio rhestr o bresenoldeb uchel. 

Mannau digyswllt symudol yng Nghymru 

5.25 Ceir rhai ardaloedd yng Nghymru o hyd lle nad oes darpariaeth symudol ar gael gan bob un 

o’r pedwar cwmni rhwydwaith, heb sôn am yr ardaloedd digyswllt hynny heb ddim 

darpariaeth o gwbl gan neb. Yn ddaearyddol, dydy 9% o Gymru ddim yn derbyn 

gwasanaeth data gan unrhyw gwmni a dydy 8% ddim yn derbyn darpariaeth llais gan 

unrhyw gwmni.  

Ffigur 24: Mannau cwbl ddigyswllt a rhannol ddigyswllt yng Nghymru, darpariaeth gan bob cwmni, 

2017  
  

Llais dan do 

(adeiladau) 

Data dan do 

(adeiladau) 

Llais 

(daearyddol)  

Data 

(daearyddol) 

Mannau 

rhannol 

ddigyswllt 

  

  

Cyffredinol 19% (↓9pc) 26% (↓14pc) 29% (↓8pc) 39% (↓18pc) 

Trefol 10% (↓9pc) 17% (↓14pc) 7% (↓4pc) 11% (↓11pc) 

Gwledig 48% (↓11pc) 55% (↓13pc) 32% (↓8pc) 43% (↓19pc) 

Mannau cwbl 

ddigyswllt 

  

  

Cyffredinol 2% (↓1pc) 2% (↓2pc) 8% (↓4pc) 9% (↓7pc) 

Trefol 0.1% (↓0.1pc) 0.1% (↓0.5pc) 0.2% (↓0.2pc) 0.3% (↓0.3pc) 
 

Gwledig 7% (↓4pc) 8% (↓8pc) 10% (↓4pc) 10% (↓8pc) 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 



Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2017: Cymru 

36 

 

 

Atebion arloesol 

5.26 Yn ei Adroddiad ‘Seilwaith Digidol Cymru’, nododd Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru y dylai bod mwy o le i fuddsoddi mewn atebion arloesol a 

phwrpasol er mwyn mynd i'r afael â'r problemau yng nghyswllt y rhwydwaith symudol yng 

Nghymru. Cytunodd y Pwyllgor y byddai modd defnyddio’r seilwaith cyhoeddus presennol i 

leoli mastiau er mwyn cael darpariaeth ehangach, ac y dylai Llywodraeth Cymru “fod yn 

fwy creadigol o ran sut mae sicrhau'r ddarpariaeth orau bosibl gyda chyn lleied o fastiau â 

phosibl.” 

5.27 Mae nifer o atebion technolegol ac arloesol yn cael eu treialu yng Nghymru er mwyn 

sicrhau darpariaeth ehangach, yn enwedig yn yr ardaloedd mwyaf gwledig.   

Ger y Gors, Pontrhydfendigaid 

Roedd Pontrhydfendigaid yng Ngheredigion yn arfer bod yn fan cwbl ddigyswllt o ran 

darpariaeth band eang a symudol, cyn i brosiect Mast Cymunedol Ger y Gors gael ei roi ar 

waith. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, fe wnaeth y prosiect sicrhau cyllid, cael 

mynediad at dir addas a hawl i'w ddefnyddio, a chael chaniatâd cynllunio, cyn mynd ati i 

godi mast 25metr a ffordd fynediad. Mae'r mast yn un sydd â band eang cyflym iawn 

wedi'i alluogi, sy’n caniatáu i ddefnyddwyr dderbyn cyflymderau cyflym iawn drwy fand 

eang di-wifr. Mae’r mast hefyd yn Brosiect Seilwaith Symudol ac mae’n sicrhau 

darpariaeth 4G gan bob cwmni i bentref Pontrhydfendigaid a'r ardal gyfagos. 

Yn ei adroddiad ar ‘Seilwaith Digidol Cymru’, fe wnaeth Pwyllgor Economi, Seilwaith a 

Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru gytuno y byddai modd defnyddio Ger y Gors fel 

model ar gyfer economïau gwledig eraill ac y gallai Llywodraeth Cymru ddefnyddio'r 

gwersi a ddysgwyd o'r prosiect hwn i ddatblygu pecyn a fyddai’n rhoi mwy o ymreolaeth i 

gymunedau lleol osod seilwaith symudol i ddiwallu eu hanghenion. Cytunodd y Pwyllgor 

bod angen rhoi mwy o sylw i fanteision y dull gweithredu cymunedol a hybu hynny ymysg 

cymunedau gwledig sy’n wynebu’r un problemau o ran cysylltedd.  
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Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd 

Mae Llanfair-ym-Muallt yn ffinio â Bannau Brycheiniog, ac mae’n her sicrhau darpariaeth 

symudol dda yno ar y gorau. Mae’n her hyd yn oed yn fwy pan mae’n rhaid ymdopi â 

gofynion data symudol y 240,000 o ymwelwyr sy’n dod i Sioe Amaethyddol Frenhinol 

Cymru ym mis Gorffennaf bob blwyddyn, lle mae pawb yn disgwyl gallu defnyddio eu 

ffonau clyfar.  

Drwy weithio mewn partneriaeth, fe wnaeth trefnwyr y sioe, Llywodraeth Cymru ac EE 

osod mast symudol 4G parhaol newydd ar faes y sioe. Mae mast parhaol newydd EE wedi 

gwella'r ddarpariaeth symudol ac wedi gwella capasiti yn y sioe ac mae’n hwb arall i’r 

ardal sydd eisoes â mynediad i fand eang cyflym iawn diolch i Cyflymu Cymru. 

Mae'r safle parhaol yn golygu nad oes angen safle Amledd Radio dros dro symudol na 

safle Trosglwyddo symudol dros dro. Mae gan y safle statws Aur sy’n golygu y bydd 

unrhyw faterion gweithredol sy’n codi yn cael eu datrys cyn pen pedair awr. 

Technoleg Celloedd Bach  

Mae tri lleoliad yng Ngorllewin Cymru wedi cael eu dewis i dreialu Technoleg Celloedd 

Bach fel rhan o bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, EE a rhanddeiliaid lleol. Y tri 

lleoliad yw Maes Awyr Llanbedr yng Ngwynedd, a Llanddeiniol a Thresaith yng 

Ngheredigion. Yr agwedd a fydd yn gyffredin rhwng y tri fydd celloedd bach 3G a 4G 

mewn cabinet diogel. Cafodd y rhain eu gosod ar ochr adeilad drwy ddefnyddio antena. 

Mae uned antena siâp silindr yn ymgorffori antenâu cyfeiriadol 3G a 4G ar wahân, sydd 

fel arfer wedi’u lledaenu 90 gradd, gyda derbynnydd GPS er mwyn sicrhau eu bod yn 

gyson â’i gilydd. 

Dim ond pŵer o’r prif gyflenwad oedd ei angen ar rai unedau ac roedden nhw’n 

defnyddio cysylltiadau di-wifr i ôl-gludo. Roedd y gweddill wedi’u cysylltu’n uniongyrchol 

â ffibr ôl-gludo. Lle nad oes gwifren ôl-gludo ar gael, gall y gwasanaethau gael eu 

trosglwyddo o gell macro 4G ‘fenthyg’ gerllaw. Wedyn caiff hyn ei ailbecynnu er mwyn 

darparu 3G a 4G ar y safleoedd lleol. Mae cysylltiadau data gwelediad pellter agos rhwng 

celloedd bach lleol yn defnyddio’r band 5GHz didrwydded.  

Technoleg ‘mast awyr’ mewn barcud 

Yn ystod digwyddiad beicio mynydd ym Machynlleth, Canolbarth Cymru, ym mis Hydref, 

cafodd ‘mast awyr’ mewn barcud ei hedfan 300 troedfedd uwchlaw'r ardal fynyddig er 

mwyn cysylltu 200 o feicwyr ‘lawr allt’ a channoedd o bobl oedd wedi dod i wylio'r 

digwyddiad. Cafodd y ‘mast awyr’ ei ddefnyddio i ddarlledu ffrwd fyw 360  o'r digwyddiad 

beicio mynydd – y tro cyntaf i dechnoleg balŵn, wedi’i dylunio i sicrhau darpariaeth ar-

alwad mewn mannau anodd eu cyrraedd, gael ei defnyddio i ddarparu cysylltedd symudol 

i ddefnyddwyr unrhyw le yn y byd. Er mwyn sicrhau bod pawb wedi’u cysylltu, dim ots 

gyda pha ddarparwr symudol oedden nhw, fe wnaeth EE ddarparu 4G a Wi-fi 4G o'r ‘mast 

awyr’ hwn, sydd yn y broses o sicrhau patent. 
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Darpariaeth ar rwydweithiau ffyrdd a rheilffyrdd 

5.28 Mae defnyddwyr yn treulio llawer o amser yn teithio ar ffyrdd neu ar y rhwydwaith 

rheilffyrdd yn y DU, ac yn aml yn cael darpariaeth symudol wael. Efallai bod hyn oherwydd 

bod y ffyrdd neu’r rheilffyrdd yn mynd drwy dwneli neu hafnau, lle mae signalau symudol 

yn wan neu wedi’u hatal yn llwyr, neu o ganlyniad i ddarpariaeth wael yn y rhannau 

gwledig o'r rhwydweithiau cludiant. Mewn ardaloedd trefol, gallai problemau godi lle mae 

gormod o ddefnyddwyr yn ceisio cael mynediad i’r rhwydwaith ar yr un pryd a drwy’r un 

safle cell, a fyddai’n arwain at gyflymderau is neu ddim mynediad o gwbl.  

5.29 Mae gallu cyfathrebu ar grwydr yn bwysig i ddefnyddwyr. Fodd bynnag, mae heriau 

cynhenid wrth sicrhau darpariaeth ddibynadwy ledled y rhwydwaith trafnidiaeth.  

Darpariaeth symudol ar ffyrdd 

5.30 Mae darpariaeth symudol dda yn bwysig i’r rheini sy’n defnyddio’r ffyrdd. I weithwyr 

symudol, mae’n darparu ffordd hanfodol o gadw mewn cysylltiad â chydweithwyr a 

chwsmeriaid; ac mae’n caniatáu i yrwyr a cherddwyr alw am gymorth mewn argyfwng.  

5.31 Fel mae Ffigur 25 yn ei ddangos, yng Nghymru a’r Alban mae'r ddarpariaeth waethaf o blith 

gwledydd y DU, gydag oddeutu 50% o ffyrdd A a B â darpariaeth gwasanaethau llais, ac 

oddeutu 40% o ffyrdd â darpariaeth data gan bob cwmni.  

Ffigur 25: Mae darpariaeth symudol yn y car yn wael ar lawer o ffyrdd  

 Ffyrdd A a B, % y rhwydwaith 
ffyrdd 

Traffyrdd, % y rhwydwaith ffyrdd 

 Llais Data Llais Data 

Y DU 68% 58% 97% 91% 

Lloegr 78% 67% 97% 91% 

Gogledd Iwerddon 62% 54% 91% 81% 

Yr Alban 46% 39% 96% 88% 

Cymru 53% 42% 99% 96% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

Ffigur 26: Darpariaeth symudol yn y car ar ffyrdd dethol yng Nghymru  

  Lleoliad 

  Ffyrdd A a B Ffyrdd A A470 A483 A40 

Y Rhwydwaith 

Ffyrdd 

Llais 53% 60% 49% 65% 73% 

Data 42% 47% 29% 38% 47% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 
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5.32 Yn ogystal â'r data cyffredinol ynglŷn â darpariaeth gwasanaethau data a llais ar y ffyrdd 

yng Nghymru, darperir data penodol am dri llwybr allweddol. Yr A470, sy’n cysylltu 

Llandudno a Chaerdydd, yw’r brif ffordd rhwng Gogledd a De Cymru ac mae ei darpariaeth 

(49%) yn llawer is na'r gyfartaledd ar gyfer ffyrdd A. Ar yr A483 rhwng Wrecsam ac 

Abertawe, sydd hefyd yn ffordd allweddol arall rhwng y Gogledd a'r De, mae’r ddarpariaeth 

llais (65%) yn well na'r gyfartaledd ond mae'r ddarpariaeth data (38%) yn sylweddol is na’r 

gyfartaledd. Mae darpariaeth llais sylweddol well ar yr A40, sy’n cysylltu Trefynwy yn y De 

Ddwyrain ag Aberteifi yn y De Orllewin, na’r gyfartaledd ar gyfer ffyrdd A yng Nghymru 

(60%) ac mae’r ddarpariaeth data (47%) yr un fath â’r data ar gyfer ffyrdd A yn gyffredinol 

yng Nghymru. 

Darpariaeth symudol ar drenau 

5.33 Fel sy’n cael ei egluro yn y blwch isod, gall darpariaeth symudol mewn cerbydau trên fod 

yn wael am amrywiaeth o resymau. Y peth amlwg i'w wneud fyddai cyflwyno gorsafoedd 

sylfaenol ychwanegol er mwyn cynnwys yr holl rwydwaith trenau, ond efallai na fyddai’r 

ateb hwnnw’n effeithiol ym mhob achos a byddai angen cyfalaf sylweddol i gyflawni hynny.  

Pam mae darpariaeth symudol ar drenau mor wael? 

Er bod darpariaeth rhwydweithiau symudol yn parhau i wella mewn nifer o lefydd, mae 

llawer ohonom yn dal yn wynebu’r rhwystredigaeth o gael galwadau’n torri a 

chyflymderau gwael wrth ddefnyddio ein ffonau symudol ar drenau. Mae sicrhau 

darpariaeth symudol ddibynadwy i’r rheini sy’n teithio ar drenau yn dal i fod yn anodd 

mewn rhai ardaloedd.  

Un o'r rhesymau ydy lleoliad y traciau. Mae traciau rheilffyrdd rhwng dinasoedd yn aml yn 

pasio drwy ardaloedd gwledig, lle mae lefelau’r ddarpariaeth yn tueddu i fod yn is nag 

mewn ardaloedd trefol. Fodd bynnag, mae defnyddwyr yn aml yn cael cyflymderau data 

gwael a galwadau’n torri hyd yn oed mewn ardaloedd trefol – ger gorsafoedd trenau, er 

enghraifft. Mae’n debyg bod hyn oherwydd nad yw’r rhwydweithiau symudol yn gallu 

delio â nifer fawr o ddefnyddwyr ar yr un pryd. Ar ben hynny, mae nifer o draciau 

rheilffyrdd yn cael eu gosod mewn hafnau a thwneli ac mae hi’n anodd ac yn ddrud 

darparu gorsafoedd sylfaen rhwydwaith safonol ar gyfer y rhain. 

Mae’r deunyddiau adeiladu sydd wedi’u defnyddio mewn rhai trenau hefyd yn cyfrannu 

at y ddarpariaeth wael. Yn benodol, weithiau mae ffenestri trenau wedi’u gorchuddio â 

haenau neu rwyllau metelig. Er bod hyn yn helpu i reoli tymheredd yn y trenau, mae'r 

gorchudd hefyd yn gwanhau neu’n atal signalau rhag dod drwyddo. Fodd bynnag, mae’n 

debyg y bydd yr arferiad hwn yn cael ei wyrdroi i ryw raddau. Bydd y genhedlaeth nesaf o 

gerbydau – sydd eisoes yn dechrau cael eu defnyddio ar lwybrau'r Rheilffordd Great 

Western – yn rhwystro llai ar signal na rhai o’u rhagflaenwyr, ac fe fyddan nhw’n cael eu 

dosbarthu’n fwyfwy helaeth yn ystod y blynyddoedd nesaf, gan ddisodli'r trenau cyflym 

iawn (HST) a hen gerbydau eraill.  
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Rhwymedigaethau o ran darpariaeth symudol 

5.34 Mae rhwymedigaethau darpariaeth symudol yn un ffordd o sbarduno gwelliannau mewn 

darpariaeth symudol ledled y DU. Mae'r rhwymedigaethau hyn wedi’u hatodi fel amodau i 

drwyddedau sbectrwm ac yn rhwymo cwmnïau i ddarparu lefel benodol o wasanaeth i 

gyfran o'r arwynebedd tir, y boblogaeth neu’r adeiladau yn y DU.  

Rhwymedigaethau o ran darpariaeth llais 

5.35 Ym mis Chwefror 2015 fe wnaeth Ofcom amrywio trwyddedau pedwar cwmni 

rhwydweithiau symudol y DU er mwyn gwella darpariaeth symudol ledled y wlad15. 

Gwnaed hyn ar ôl i’r Llywodraeth ac EE, O2, Three a Vodafone ddod i gytundeb ym mis 

Rhagfyr 2014 i gynyddu darpariaeth symudol16. Roedd yr amrywiadau i’r trwyddedau ym 

mis Chwefror 2015 yn ymrwymo'r pedwar cwmni i sicrhau darpariaeth llais yn 90% o 

arwynebedd tir y DU erbyn diwedd 2017.  

Trothwyon y rhwymedigaethau darpariaeth llais 

Mae’r rhwymedigaethau darpariaeth llais yn seiliedig ar drothwyon y cytunwyd arnynt 

gan y llywodraeth a'r diwydiant. Mae Ofcom yn defnyddio set wahanol o drothwyon at 

ddibenion adrodd ar ddarpariaeth, ac rydyn ni’n credu bod y rhain yn adlewyrchu profiad 

y defnyddwyr yn well. O ganlyniad i hyn, ni fydd modd cymharu’r ffigurau darpariaeth 

symudol rydym yn eu cyflwyno y tu allan i'r is-adran hon.     

Mae'r data sy’n cael ei ddangos mewn perthynas â darpariaeth symudol yn yr adroddiad 

hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gyflwynwyd gan y cwmnïau symudol ar gyfer mis 

Mehefin 2017. Mae hyn yn golygu nad oes modd defnyddio lefelau'r ddarpariaeth a 

welir yn yr is-adran hon i ddod i gasgliadau ynglŷn ag a yw darparwyr symudol yn 

cydymffurfio â’r rhwymedigaethau o ran darpariaeth llais.  

Ffigur 27: Darpariaeth llais symudol daearyddol awyr agored, fesul cwmni, sy’n defnyddio 

trothwyon cryfder signal y rhwymedigaethau darpariaeth llais, Mehefin 2016 - Mehefin 2017 

 EE O2 Three Vodafone 

Blwyddyn Mehefin 

’16 

Mehefin 

’17 

Mehefin 

’16 

Mehefin 

’17 

Mehefin 

’16 

Mehefin 

’17 

Mehefin 

’16 

Mehefin 

’17 

Darpariaeth 

llais  

85% 87% 89% 91% 78% 83% 93% 93% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

Mae gan Three gytundeb crwydro 2G gydag EE, a allai gyfrannu at fodloni ei rwymedigaethau 

5.36 Fel mae Ffigur 27 yn dangos, mae data'r cwmnïau’n awgrymu bod darpariaeth llais 

symudol yn yr awyr agored pob un o’r prif gwmnïau yn y DU wedi cynyddu rhwng 1 a 5 

                                                           
15 https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/media-releases/2015/mno-variations 
16 https://www.gov.uk/government/news/government-secures-landmark-deal-for-uk-mobile-phone-users  

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/media-releases/2015/mno-variations
https://www.gov.uk/government/news/government-secures-landmark-deal-for-uk-mobile-phone-users
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pwynt canran rhwng mis Mehefin 2016 a mis Mehefin 2017, gan ddefnyddio'r trothwyon 

cryfder signal a nodwyd yn y rhwymedigaethau darpariaeth llais symudol. 

5.37 Yn ogystal â rhwymedigaethau darpariaeth llais, mae gan O2 rwymedigaeth yng nghyswllt 

darpariaeth data, sef y bydd yn sicrhau darpariaeth gwasanaethau data symudol dan do 

2Mbit yr eiliad neu fwy i 98% o’r adeiladau yn y DU erbyn mis Rhagfyr eleni. Mae’r prif 

gwmnïau eraill wedi nodi y byddan nhw’n ymrwymo i wneud yr un fath. 

5.38 Nid ydym yn adrodd ar ddarpariaeth data yn unol â’r rhwymedigaeth darpariaeth data 

yma, gan y byddai’n her i ni ddefnyddio’r data a gasglwyd at ddibenion yr adroddiad 

Cysylltu'r Gwledydd i gyfrifo ffigurau yn y modd hwn, o ganlyniad i’r gwahaniaethau rhwng 

y metrigau a ddefnyddiwyd i gyfrifo’r ffigurau yn unol â'r rhwymedigaeth data.   

Defnydd data ar gynnydd 

5.39 Mae swm y data sy’n cael ei ddefnyddio dros y rhwydweithiau symudol wedi cynyddu i 

155.9 petabeit (PB) y mis (mae 1PB gyfwerth ag 1 miliwn GB), sydd 7.5 gwaith yn fwy nag 

yr oedd bum mlynedd yn ôl. Mae Ffigur 28 yn dangos y traffig data yn ystod mis Mehefin 

2017. Mae bron i 6PB yng Nghymru.  

5.40 Mae’r gwahaniaethau mewn traffig data ledled y gwledydd fwy neu lai yn unol â maint 

poblogaeth gymharol pob gwlad. Fel y gwelir yn Ffigur 29, pan mae swmp data yn cael ei 

addasu ar gyfer poblogaeth pob gwlad, mae'r canlyniadau yn llawer agosach. Dim ond fel 

metrig dangosol y dylid defnyddio hwn oherwydd bod y ffigurau’n cael eu haddasu yn ôl y 

boblogaeth gyfan, nid defnyddwyr ffonau symudol yn unig.  

Ffigur 28: Cyfrannau traffig data fesul gwlad a phoblogaeth  

Gwlad 

Traffig data (GB, 

miliynau) (%) 

Poblogaeth (miliynau) 

(%) 

Defnydd data (GB) 

fesul poblogaeth 

Y DU 155.9 65.6 2.4 

Lloegr 135.8 (87%) 55.3 (84%) 2.5 

Gogledd Iwerddon 3.1 (2%) 1.9 (3%) 1.6 

Yr Alban 11.3 (7%) 5.4 (8%) 2.1 

Cymru 5.7 (4%) 3.1 (5%) 1.8 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 
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A1. Methodoleg 
A1.1 Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio data a gasglwyd gan y cwmnïau mwyaf ym mhob 

sector, yn ogystal â gwybodaeth sydd gan Ofcom eisoes. Mae modd gweld rhagor o 

wybodaeth yn yr adran Methodoleg yn adroddiad Cysylltu Gwledydd y DU. 

Rhwydweithiau band eang sefydlog 

Darpariaeth 

A1.2 Mae ein data ar ddarpariaeth band eang sefydlog wedi'i gasglu gan y tri phrif gwmni 

rhwydwaith (BT, KCOM a Virgin Media) ac wyth o gwmnïau llai. Yn 2017, gofynnwyd i'r 

cwmnïau ddarparu data ar gyfer pob cyfeiriad roedd gwasanaeth yn cael ei ddarparu iddo. 

Cafodd hwn ei ddarparu â 17 Mai 2017 fel dyddiad cyfeirio. 

A1.3 Cafodd y data hwn ei gyfateb â rhestr o adeiladau gan Gronfa Gyfeiriadau’r Arolwg 

Ordnans (OS) – cynnyrch Addressbase® – 17 (fersiwn Mai 2017, Epoch 49). Cafodd ei gyfuno 

â dosbarthiadau daearyddol ychwanegol o Gyfarwyddiadur Codau Post Ystadegau Gwladol 

(NSPL) y Swyddfa Ystadegau Gwladol 18 (fersiwn Mai 2017) a chategorïau wedi deillio o 

ddosbarthiad Locale 19 (fersiwn Chwefror 2017, lle mae aneddiadau â phoblogaeth dros 

2,000 yn cael eu hystyried yn ardaloedd trefol). 

A1.4 Lle rydym yn adrodd ar argaeledd band eang cyflym iawn ar gyfer BBaChau, rydyn ni wedi 

defnyddio proses cyfateb cyfeiriadau i gysylltu ein sylfaen adeiladau â dosbarthiad 

busnesau. Mae’r data’n seiliedig ar Fydysawd Busnes Blue Sheep20. 

A1.5 Mae pob cwmni’n darparu gwybodaeth am y dechnoleg sydd ar gael, ynghyd â’r amcanion 

o ran cyflymderau llwytho i lawr a llwytho i fyny. Ar ôl cynnal y broses cyfateb cyfeiriadau, 

caiff y nodweddion hyn eu neilltuo i bob adeilad er mwyn gallu cynnal dadansoddiad 

manylach. Rydyn ni’n defnyddio trothwyon yn ein dadansoddiad er mwyn archwilio 

gwahanol batrymau darpariaeth. Mewn perthynas â darpariaeth, rydyn ni wedi defnyddio'r 

amcan gyflymder llwytho i lawr uchaf sydd ar gael mewn adeilad i bennu pa gategori sy’n ei 

gynrychioli. 

Cyfradd defnyddio, cyflymder a defnydd data 

A1.6 Fe wnaethon ni gasglu data gan y prif ddarparwyr gwasanaethau band eang sefydlog (BT, 

KCOM, Sky, TalkTalk, Virgin Media a Vodafone) ynglŷn â’u gwasanaethau adwerthol a’r 

gwasanaethau maen nhw’n eu cyflenwi i ddarparwyr gwasanaethau rhyngrwyd eraill am 

bris cyfanwerthu. Fe wnaeth saith cwmni arall ddarparu data am y cwsmeriaid maen nhw’n 

eu gwasanaethu. Cafodd ei ddarparu â 30 Mehefin 2017 fel dyddiad cyfeirio. 

                                                           
17 https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/addressbase-products.html  
18 http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/products/postcode-directories/-nspp-/index.html  
19 http://www.bluewavegeographics.com/images/LOCALE_Classification.pdf  
20 http://www.allmapdata.com/products/digital-map-data/business-poi/blue-sheep-poi/  

https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/addressbase-products.html
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/products/postcode-directories/-nspp-/index.html
http://www.bluewavegeographics.com/images/LOCALE_Classification.pdf
http://www.allmapdata.com/products/digital-map-data/business-poi/blue-sheep-poi/
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A1.7 Mae ein dadansoddiad o gyflymder band eang yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd 

gan y darparwyr gwasanaethau rhyngrwyd hyn yng nghyswllt cyflymder cysoni pob llinell 

weithredol. Mae hyn yn rhoi syniad o gyflymder uchaf posibl y cysylltiad rhwng 

rhwydweithiau mynediad y darparwr gwasanaethau rhyngrwyd ac adeilad y defnyddiwr. 

Mae mesuriadau cyflymder llinell fel arfer ychydig o Mbits yr eiliad yn arafach na mesuriad 

y cyflymder cysoni, ac maen nhw fel arfer yn amrywio drwy gydol y dydd yn ddibynnol ar 

lefel y tagfeydd yn rhwydwaith y darparwr gwasanaethau rhyngrwyd.  

Darpariaeth symudol 

A1.8 Cafodd ein data ar ddarpariaeth rhwydweithiau symudol ei gasglu gan y pedwar cwmni 

rhwydwaith symudol, EE, O2, Three a Vodafone fel picseli 100m x 100m wedi’u cyfeirio yn 

unol â system grid Arolwg Ordnans Prydain Fawr, mewn perthynas â’u darpariaeth yn 

ystod 1 Mehefin 2017 ar gyfer rhwydweithiau 2G, 3G a 4G. Mae darpariaeth adeiladau yn 

cael ei gyfrifo gan ddefnyddio cynnyrch Addressbase® yr Arolwg Ordnans 21 (fersiwn Mai 

2017, Epoch 49). 

A1.9 Hefyd, mae dulliau adnabod daearyddol wedi’u hychwanegu o NSPL y Swyddfa Ystadegau 

Gwladol22 (fersiwn Mai 2017) ac mae’r categorïau Trefol a Gwledig wedi’u hychwanegu o'r 

dosbarthiad Locale23 (fersiwn Chwefror 2017). Mae'r data am ffyrdd wedi dod o ffynonellau 

Data Agored Gwasanaethau Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon24 a’r Arolwg Ordnans25. 

A1.10 Yr ydym yn defnyddio trothwyon technoleg benodol i bob un o’r picseli 100m x 100m i 

benderfynu a oes signal digon cryf ar gael er mwyn gallu gwneud galwad ffôn neu anfon 

neu dderbyn data. Mae’r picseli hyn yn cael eu cyfuno i roi amcan o’r arwynebedd tir neu 

nifer yr adeiladau sy’n cael eu gwasanaethu gan y dechnoleg symudol gyfatebol. 

A1.11 Rydyn ni wedi cynnal gwaith mesur i ganfod lefel isaf y ddarpariaeth (y trothwy penodol i 

dechnoleg) sydd ei hangen i ddarparu profiad o ansawdd da i ddefnyddwyr ar rwydwaith. 

Cafodd hwn ei gwblhau ar gyfer darpariaeth rhwydwaith 4G yn 2017 drwy ddefnyddio dull 

tebyg i’r un a ddefnyddiwyd eisoes ar gyfer rhwydweithiau 2G a 3G. 

A1.12 Ar gyfer rhwydweithiau 2G a 3G, a 4G erbyn hyn, rydyn ni’n diffinio darpariaeth yn seiliedig 

ar y cryfder signal isaf sydd ei angen i sicrhau tebygolrwydd o 98% o wneud galwad ffôn 

lwyddiannus. Yn achos 4G yn benodol, mae ein diffiniad hefyd yn darparu tebygolrwydd o 

90% o gael cyflymder llwytho i lawr o 2Mbit yr eiliad o leiaf. 

A1.13 Rydyn ni’n defnyddio’r trothwyon cryfder signal penodol hyn pan fyddwn yn amcangyfrif 

darpariaeth: 

                                                           
21 https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/addressbase-products.html  
22 http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/products/postcode-directories/-nspp-/index.html  
23 http://www.bluewavegeographics.com/images/LOCALE_Classification.pdf  
24 https://www.opendatani.gov.uk/dataset/osni-open-data-50k-transport-line1  
25 https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/os-open-roads.html  

https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/addressbase-products.html
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/products/postcode-directories/-nspp-/index.html
http://www.bluewavegeographics.com/images/LOCALE_Classification.pdf
https://www.opendatani.gov.uk/dataset/osni-open-data-50k-transport-line1
https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/os-open-roads.html
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Gwasanaeth Metrig Awyr agored Dan do ac mewn 

ceir 

Llais: 2G 

3G 

4G 

RxLev 

RSCP CPiCH 

RSRP 

-81dBm 

-100dBm 

-105dBm 

-91dBm 

-90dBm 

-95dBm 

Data: 3G 

4G 

RSCP CPiCH 

RSRP 

-100dBm 

-115dBm 

-90dBm 

-105dBm 



Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2017: Cymru 

45 

 

 

A2. Tabl Cymharu Darpariaeth 
Tabl 1: Darpariaeth gan y pedwar cwmni data, llais a 4G ledled y DU a’r Gwledydd, Mehefin 2017 

 Eiddo dan do Daearyddol yn yr 

awyr agored 

Eiddo yn yr awyr 

agored 

4G Llais Data 4G Llais Data 4G Llais Data 

Y DU Cyfanswm 58% 
(↑18pc) 

90% 
(↑5pc) 

85% 
(↑6pc) 

43% 
(↑22pc) 

70% 
(↑7pc) 

63% 
(↑10pc) 

88% 
(↑16pc) 

98% 
(↑2pc)  

96% 
(↑3pc) 

Trefol 64% 
(↑19pc) 

95% 
(↑3pc) 

92% 
(↑4pc) 

87% 
(↑20pc) 

98% 
(↑1pc) 

96% 
(↑3pc) 

94% 
(↑14pc) 

100% 
(0pc) 

99% 
(↑2pc) 

Gwledig 18% 
(↑12pc) 

57% 
(↑15pc) 

46% 
(↑15pc) 

38% 
(↑22pc) 

66% 
(↑7pc) 

59% 
(↑12pc) 

56% 
(↑30pc) 

88% 
(↑9pc) 

80% 
(↑13pc) 

Lloegr Cyfanswm 60% 
(↑18pc) 

91% 
(↑5pc) 

87% 
(↑5pc)  

60% 
(↑28pc) 

88% 
(↑7pc) 

82% 
(↑10pc) 

90% 
(↑15pc) 

99% 
(↑1pc) 

97% 
(↑2pc) 

Trefol 66% 
(↑19pc) 

96% 
(↑3pc) 

93% 
(↑4pc) 

90% 
(↑19pc) 

99% 
(↑1pc) 

97% 
(↑3pc) 

95% 
(↑12pc) 

100% 
(0pc) 

99% 
(↑1pc) 

Gwledig 19% 
(↑13pc) 

59% 
(↑16pc) 

48% 
(↑14pc) 

54% 
(↑30pc) 

85% 
(↑8pc) 

79% 
(↑12pc) 

60% 
(↑31pc) 

91% 
(↑9pc) 

83% 
(↑11pc) 

Gogledd 

Iwerddon 

Cyfanswm 44% 
(↑10pc) 

78% 
(↑5pc) 

75% 
(↑5pc) 

60% 
(↑30pc) 

83% 
(↑7pc) 

76% 
(↑6pc) 

83% 
(↑19pc) 

95% 
(↑3pc) 

93% 
(↑3pc) 

Trefol 55% 
(↑9pc) 

88% 
(↑1pc) 

87% 
(↑3pc) 

85% 
(↑19pc) 

95% 
(↑1pc) 

93% 
(↑1pc) 

93% 
(↑14pc) 

99%  
(0pc) 

98% 
(↑1pc) 

Gwledig 19% 
(↑12pc) 

54% 
(↑12pc) 

46% 
(↑10pc) 

57% 
(↑31pc) 

82% 
(↑8pc) 

75% 
(↑6pc) 

61% 
(↑30pc) 

87% 
(↑8pc) 

80% 
(↑7pc) 

Yr Alban Cyfanswm 53% 
(↑20pc) 

87% 
(↑6pc) 

82% 
(↑8pc) 

17% 
(↑11pc) 

40% 
(↑5pc) 

31% 
(↑11pc) 

83% 
(↑21pc) 

96% 
(↑2pc) 

93% 
(↑6pc) 

Trefol 61% 
(↑22pc) 

94% 
(↑4pc) 

91% 
(↑6pc) 

86% 
(↑21pc) 

97% 
(↑1pc) 

96% 
(↑6pc) 

91% 
(↑20pc) 

100% 
(0pc) 

98% 
(↑4pc) 

Gwledig 18% 
(↑13pc) 

52% 
(↑13pc) 

45% 
(↑16pc) 

15% 
(↑11pc) 

39% 
(↑5pc) 

30% 
(↑11pc) 

45% 
(↑27pc) 

78% 
(↑7pc) 

69% 
(↑18pc) 

Cymru Cyfanswm 34% 
(↑21pc) 

80% 
(↑10pc) 

73% 
(↑16pc) 

25% 
(↑18pc) 

62% 
(↑12pc) 

52% 
(↑25pc) 

67% 
(↑33pc) 

93% 
(↑4pc) 

88% 
(↑12pc) 

Trefol 41% 
(↑25pc) 

90% 
(↑9pc) 

83% 
(↑14pc) 

62% 
(↑35pc) 

93% 
(↑4pc) 

88% 
(↑11pc) 

77% 
(↑35pc) 

99% 
(↑2pc) 

95% 
(↑7pc) 

Gwledig 10% 
(↑9pc) 

45% 
(↑15pc) 

37% 
(↑22pc) 

19% 
(↑16pc) 

58% 
(↑13pc) 

47% 
(↑26pc) 

33% 
(↑26pc) 

76% 
(↑12pc) 

65% 
(↑28pc) 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 
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A3. Geirfa 
2G Systemau ffonau symudol ail genhedlaeth. Mae’n defnyddio system darlledu digidol ar gyfer 
cyfathrebu llais, trosglwyddo data'n araf, a gwasanaethau negeseua byr.  

3G Systemau symudol trydedd genhedlaeth. Mae’n trosglwyddo data’n gyflym ac yn cefnogi 
rhaglenni amlgyfrwng megis fideo, sain a mynediad i'r rhyngrwyd, ochr yn ochr â gwasanaethau llais 
confensiynol.  

4G Systemau symudol pedwaredd genhedlaeth. Mae wedi'i ddylunio i ddarparu cyflymder llwytho i 
fyny a llwytho i lawr cyflymach ar rwydweithiau symudol.  

ADSL Llinell Tanysgrifiwr Digidol Asymetrig. Technoleg ddigidol sy’n caniatáu defnyddio llinell ffôn 
safonol er mwyn cyfathrebu data’n gyflym. Mae’n caniatáu mwy o gyflymder i un cyfeiriad (‘llifo i 
lawr’ tuag at y cwsmer) nag i’r cyfeiriad arall.  

Band eang Gwasanaeth data neu gysylltiad a ddiffinnir fel arfer fel un sydd ‘ymlaen drwy’r amser’ ac 
yn darparu lled band mwy na chysylltiadau band cul. 

Band eang cyflym iawn Y genhedlaeth nesaf o wasanaethau band eang cyflymach, sy’n darparu prif 
gyflymderau llwytho i lawr mwy na 30 Mbit yr eiliad. Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU a 
Llywodraeth yr Alban yn diffinio cyflymderau cyflym iawn fel rhai mwy na 24Mbit yr eiliad  

BDUK Broadband Delivery UK 

DSL Llinell danysgrifio ddigidol. Teulu o dechnolegau y cyfeirir atynt yn gyffredinol fel DSL, neu xDSL, 
sy’n gallu trawsnewid llinellau ffôn cyffredin (a elwir hefyd yn ‘barau copr pleth') yn llinellau digidol 
cyflym, ac sy’n gallu ymdopi â gwasanaethau mwy datblygedig megis cysylltiad cyflym â'r rhyngrwyd 
a fideo ar alwad. Mae ADSL a VDSL (llinell danysgrifio ddigidol gyflym iawn) yn fathau o xDSL). 

DCMS Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 

Ffibr i'r Adeilad Math o gyfathrebu ffibr optig lle bydd y signal optegol yn cyrraedd cartref neu 
swyddfa’r defnyddiwr. Gelwir hyn hefyd yn fand eang ffibr llawn. 

Ffibr i’r Cabinet Rhwydwaith mynediad sy’n cynnwys ffibr optegol yn ymestyn o’r cwgn mynediad i’r 
cabinet yn y stryd. Fel rheol, dim ond ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd o eiddo'r tanysgrifwyr y 
bydd y cabinet yn y stryd. Mae’r rhan o'r rhwydwaith mynediad sydd ar ôl rhwng y cabinet a'r 
cwsmer wedi'i wneud o bâr copr. 

Ffôn clyfar Ffôn symudol sy’n cynnig gallu cyfrifiadurol a chysylltedd gwell na ffôn sydd â 
nodweddion sylfaenol. 

Gorsaf sylfaenol Hwn yw'r offer sydd wedi'i osod ar safle trosglwyddydd symudol. Mae’r offer sydd 
wedi’i osod yn pennu pa fath o dechnoleg sy’n cael ei defnyddio ar y safle hwnnw.  

ISP Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd. Cwmni sy’n darparu mynediad at y rhyngrwyd.  

Man di-gyswllt Ardal lle does dim darpariaeth gan rwydweithiau sefydlog na symudol. 

MNO Cwmni Rhwydwaith Symudol, darparwr sy’n berchen ar rwydwaith ffonau symudol.  
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Ôl-gludo Y rhan o'r rhwydwaith cyfathrebiadau sy’n cysylltu’r gyfnewidfa leol â rhwydwaith craidd y 
darparwr gwasanaeth rhyngrwyd  

Rhwydwaith craidd Rhan ganolog unrhyw rwydwaith lle mae traffig o nifer o rwydweithiau 
mynediad ac ôl-gludo yn casglu. 

Rhwydwaith mynediad Rhwydwaith cyfathrebiadau electronig sy’n cysylltu defnyddwyr â darparwr 
gwasanaeth; mae’n mynd o adeilad y defnyddiwr i gwgn mynediad lleol ac yn cefnogi darpariaeth 
gwasanaethau seiliedig ar fynediad. Cyfeirir ato weithiau fel y ‘ddolen leol’ neu’r ‘filltir olaf’.  

SIM Modiwl Adnabod y Tanysgrifiwr. Sglodyn electronig bach fflat sy’n adnabod cwsmer symudol a’r 
cwmni symudol yw SIM. Rhaid cael SIM mewn ffôn symudol er mwyn ei ddefnyddio.  

VDSL DSL cyflym iawn. Technoleg DSL cyflymach, sy’n darparu prif gyflymder uchel drwy leihau hyd y 
llinell gopr wrth gysylltu â ffibr yn y cabinet.  

Wi-Fi Technoleg mynediad diwifr pellter agos sy’n caniatáu i ddyfeisiau gysylltu â rhwydwaith gan 
ddefnyddio unrhyw un o'r safonau 802.11. Mae’r technolegau hyn yn galluogi cysylltiad drwy'r aer 
rhwng cleient diwifr a- gorsaf sefydlog, neu rhwng dau gleient diwifr.  

 


