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Gair am y ddogfen hon 

Mae gan Ofcom ddyletswydd i sicrhau bod gwasanaethau cyfathrebu ar gael yn eang i ddinasyddion 
a defnyddwyr.  Ar hyn o bryd, nid yw lefel y ddarpariaeth symudol yn diwallu anghenion 
defnyddwyr.  Dangosodd ein hadroddiad diweddar, Cysylltu'r Gwledydd 2017, bod y ddarpariaeth 
symudol yn arbennig o wael mewn ardaloedd gwledig ac yn rhai o’r Gwledydd.   
 
Mae'r band sbectrwm 700 MHz yn ddarn gwerthfawr o sbectrwm sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer 
Teledu Daearol Digidiol (ac ar gyfer Cynhyrchu Rhaglenni a defnydd Digwyddiadau Arbennig) ar hyn 
o bryd.  Rydym yn bwriadu ei ddyfarnu i wasanaethau symudol yn ail hanner 2019. Mae nodweddion 
technegol y band 700 MHz yn golygu ei fod yn addas ar gyfer gwella darpariaeth symudol.  
 
Er mwyn sicrhau gwelliannau ar raddfa eang yng nghyswllt darpariaeth symudol ar draws y DU, 
rydym yn bwriadu ychwanegu rhwymedigaethau darpariaeth at rai o'r trwyddedau y byddwn yn eu 
dyfarnu ar gyfer y band 700 MHz.  Bydd y rhwymedigaethau hyn yn ei gwneud yn ofynnol bod 
ymgeiswyr llwyddiannus yn cyflwyno darpariaeth symudol well mewn ardaloedd gwledig ac yn y 
gwledydd. Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau ar ein cynigion ar gyfer y 
rhwymedigaethau darpariaeth hyn. 
 
O gofio maint y broblem, ni fydd y cynigion yn gallu datrys yr holl broblemau gyda darpariaeth 
symudol y mae defnyddwyr yn eu hwynebu heddiw. Felly mae ein cynigion yn rhan bwysig o ddarn o 
waith ehangach sydd â'r nod o wella darpariaeth symudol yn y DU.   
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1. Crynodeb Gweithredol 

Mae gwella’r ddarpriaeth symudol yn flaenoriaeth i Ofcom.  

1.1 Mae’r hyn rydym yn ei ddisgwyl gan wasanaethau symudol yn newid wrth iddynt ddod yn 

fwyfwy canolog i’n bywydau. Mae defnyddwyr am ddefnyddio eu dyfeisiau symudol lle 

bynnag y maent – yn y gwaith, gartref neu wrth fynd o un lle i’r llall. Ond, er bod 

darpariaeth symudol wedi gwella yn y blynyddoedd diwethaf, nid yw’n diwallu anghenion 

pobl a busnesau mewn sawl ardal o hyd. Nid yw  cyfran sylweddol o dirfas y DU, yn 

arbennig mewn ardaloedd gwledig ac yn y gwledydd,  yn cael darpariaeth symudol o safon 

o hyd. Er enghraifft, nid yw 30% o dirfas y DU yn cael darpariaeth gan bob un o'r pedwar 

gweithredwr symudol.  Mae hyn yn cynyddu i 60% yn yr Alban.  Yn ogystal, dim ond 18% 

o'r eiddo mewn ardaloedd gwledig sy’n cael darpariaeth 4G dan do gan bob un o’r pedwar 

gweithredwr.1 Gwella darpariaeth symudol yw un o'r heriau pwysicaf sy’n wynebu'r 

diwydiant telegyfathrebu yn ein barn ni.  

1.2 Mae gennym ddyletswydd statudol i sicrhau bod gwasanaethau data a llais symudol ar gael 

yn eang ledled y DU, ac i ystyried buddiannau amrywiol y bobl sy’n byw yn y DU, gan 

gynnwys y rheini sy'n byw mewn ardaloedd gwledig.  Felly rydym wedi ystyried a fyddai 

cystadleuaeth ynddi’i hun yn ymdrin â'r problemau hyn gyda darpariaeth. 

 

1.3 Mae cystadleuaeth yn ysgogydd pwysig yng nghyswllt buddsoddi mewn rhwydweithiau 

telegyfathrebu. Ond, mae adeiladu'r safleoedd symudol sy’n angenrheidiol i ehangu'r 

ddarpariaeth mewn ardaloedd heb fawr o boblogaeth yn aml yn amhroffidiol. O ganlyniad, 

i gyflawni ein dyletswyddau statudol, rydym yn meddwl ei bod yn addas ein bod ni’n 

cynnwys rhwymedigaethau darpariaeth fel rhan o’r dyfarniad 700MHz. 

Mae’r broses dyfarnu sbectrwm 700 MHz sydd ar y gorwel yn gyfle pwysig i 
wella’r ddarpariaeth symudol   

1.4 Rydym wedi ystyried pa fath o rwymedigaethau darpariaeth a fyddai’n briodol i gyflawni 

ein dyletswyddau statudol. Un o'r prif arfau sydd gan Ofcom o ran gwella darpariaeth yw 

cynnwys rhwymedigaethau mewn trwyddedau sbectrwm newydd adeg eu dyfarnu.  Mae 

rhwymedigaethau o'r fath wedi chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ysgogi gwelliannau 

diweddar yn y ddarpariaeth. Yn ail hanner 2019, rydym yn bwriadu cynnal arwerthiant o 

sbectrwm sydd wedi'i leoli yn y  band 700 MHz a fydd yn cefnogi gwasanaethau symudol. 

Gall y tonnau awyr hyn hefyd chwarae rhan bwysig yn y gwaith o wella darpariaeth 

symudol oherwydd eu bod yn gallu treiddio drwy waliau a rhwystrau eraill yn effeithiol. 

1.5 Yn ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebiadau Digidiol yn 2015, (‘adolygiad 2015’), 

roeddem wedi nodi ein bwriad i ychwanegu rhwymedigaethau darpariaeth at rai o'r 

                                                           

1 Gweler https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/108843/summary-report-connected-nations-2017.pdf  

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/108843/summary-report-connected-nations-2017.pdf
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trwyddedau y byddwn yn eu dyfarnu yn yr arwerthiant 700 MHz. Mae’r ddogfen hon yn 

nodi ein cynigion cychwynnol ar gyfer y rhwymedigaethau darpariaeth hyn.  

1.6 Er bod dyfarnu’r band 700 MHz yn gyfle pwysig o ran helpu i wella’r ddarpariaeth, ni fydd 

yn datrys holl broblemau darpariaeth y DU.  Er mwyn ysgogi'r gwelliannau mewn 

darpariaeth rydym am eu gweld, bydd angen rhoi mesurau eraill ar waith. Rydym yn trafod 

hyn isod. 

Rydym yn cynnig cynnwys tair rhwymedigaeth darpariaeth ar wahân wrth 
ddyfarnu’r sbectrwm 700 MHz, a fydd yn canolbwyntio ar ardaloedd gwledig 
a sicrwydd o welliannau ymhob un o wledydd y DU  

1.7 Rydym yn cynnig gosod rhwymedigaethau darpariaeth i gyfleu gwelliannau ar gyfer y 

cymunedau gwledig hynny sydd lleiaf tebygol o gael budd o gyflwyniad masnachol. 

Rydym hefyd am sicrhau y bydd buddion y rhwymedigaethau yn cael eu dosbarthu’n 

deg rhwng gwledydd y DU. O gofio'r amcanion hyn, rydym yn cynnig pennu tair 

rhwymedigaeth darpariaeth, sef: 

a) un rhwymedigaeth a fydd yn canolbwyntio ar ble mae pobl yn byw (y 

rhwymedigaeth “eiddo”), a 

b) dwy rwymedigaeth a fydd yn canolbwyntio ar wella darpariaeth yn yr awyr 

agored ledled y DU (y rhwymedigaethau “daearyddol”).  

1.8 Byddai’r rhwymedigaeth eiddo yn ei gwneud yn ofynnol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn 

cyflenwi darpariaeth o ansawdd da mewn adeiladau i [60%] o'r [200,000] eiddo busnes a 

phreswyl mewn ardaloedd gwledig lle na cheir darpariaeth dan do gan unrhyw weithredwr 

symudol ar hyn o bryd.  Mae'r rhain wedi'u lleoli ledled gwledydd y DU. Rydym hefyd yn 

cynnig ei gwneud yn amod bod deiliad y rhwymedigaeth yn cyflenwi darpariaeth i 60% o'r 

eiddo gwledig heb ddarpariaeth ym mhob gwlad.  

1.9 Mae darpariaeth symudol yn y cartref yn bwysig. Mae’n ategu ac, ar adegau, yn cymryd lle 

gwasanaethau band eang a ffôn sefydlog . Mae defnyddwyr yn gwerthfawrogi gallu 

defnyddio eu ffonau symudol gartref ac yn eu hardal leol, yn ogystal â phan maen nhw’n 

teithio ymhellach i ffwrdd. Byddai'r rhwymedigaeth eiddo rydym yn ei chynnig yn cryfhau 

cynhwysiant cymdeithasol yn y cymunedau gwledig hynny lle ceir darpariaeth symudol 

wael. Byddai’n ddefnyddiol i'r rheini sydd heb gyswllt band eang dibynadwy allu mynd ar-

lein er mwyn cael gafael ar wasanaethau hanfodol a byddai'n ei gwneud yn haws iddynt 

gadw mewn cysylltiad â’u teulu a ffrindiau.   

1.10 Byddai’r rhwymedigaethau daearyddol yn ei gwneud yn ofynnol bod y darparwyr yn 

darparu gwasanaethau data a llais da ar draws o leiaf [92%] o holl dirfas y DU.  Byddent 

hefyd yn ei gwneud yn ofynnol bod ymgeiswyr llwyddiannus yn gwella'r ddarpariaeth 

maent yn ei darparu ym mhob un o wledydd y DU.2 Ar hyn o bryd, mae’r ddarpariaeth 

                                                           

2 Fel rydym yn esbonio isod, rydym yn ystyried bod darpariaeth mewn ardal os ydyw’n derbyn signal sy’n ddigon cryf i 
ddefnyddiwr ffôn clyfar i gael gwasanaeth llais a data da. Mae hyn yn golygu galluogi galwadau sy’n parhau am o leiaf 90 
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ddaearyddol yng Nghymru a'r Alban lawer yn is nag y mae yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. 

Felly, mae’r targedau cenedlaethol hyn yn sicrhau y ceir y cynnydd mwyaf yn y gwledydd 

lle ceir y ddarpariaeth leiaf heddiw. Maent hefyd yn adlewyrchu'r mannau cychwyn 

gwahanol iawn yng nghyswllt y ddarpariaeth ddaearyddol bresennol, yn ogystal â 

daearyddiaeth amrywiol bob gwlad. Yn anad dim, mae swmp sylweddol o dirfas Cymru a'r 

Alban yn ardaloedd prin eu poblogaeth o gymharu â gweddill y DU.   Rydym yn cynnig y 

dylid ei gwneud yn ofynnol bod yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gwella’r ddarpariaeth 

ymhob gwlad i'r lefelau canlynol o leiaf:    

a) [92%] yn Lloegr;  

b) 92% yng Ngogledd Iwerddon;  

c) [83%] yng Nghymru; a   

d) [76%] yn yr Alban.  

1.11 O dan y mesurau hyn, byddai Cymru yn gweld cynnydd o 8pp yn y ddarpariaeth o gymharu 

â gweithredwr cyffredin heddiw; a byddai'r Alban yn gweld cynnydd o 12pp. Byddai hyn yn 

sicrhau bod Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael darpariaeth o leiaf ar lefel y targed 

cyffredinol ar gyfer y DU, ac mae’n bosibl y byddai'r targed ar gyfer y DU gyfan yn ysgogi 

darpariaeth ar lefel hyd yn oed yn uwch mewn gwledydd unigol.      

1.12 Rydym yn amcangyfrif y byddai’n rhaid i o leiaf 95% o'r ddarpariaeth newydd a fyddai'n 

deillio o'r rhwymedigaethau daearyddol arfaethedig fod mewn ardaloedd gwledig.  Felly 

byddai’r rhwymedigaethau yn dod â budd yn arbennig i ddefnyddwyr sy’n gweithio ac yn 

byw mewn ardaloedd gwledig. Byddant hefyd yn dod â budd i ddefnyddwyr eraill wrth 

iddynt ymweld â’r ardaloedd hyn neu wrth iddynt deithio drwyddynt. Byddant yn helpu 

pobl i gael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau hanfodol wrth symud o le i le, a hefyd yn 

helpu busnesau gwledig i gadw mewn cysylltiad â chleientiaid a chyflenwyr.    

1.13 Rydym yn cynnig ei gwneud yn ofynnol i'r darparwyr gyflenwi'r ddarpariaeth newydd o 

fewn tair blynedd i gwblhau'r dyfarniad.  Rydym yn bwriadu cynnal yr arwerthiant yn ail 

hanner 2019, felly byddem yn disgwyl i'r rhwymedigaethau hyn gael eu cyflawni cyn 

diwedd 2022. Wrth gynnig hyn, rydym yn ceisio cael cydbwysedd rhwng lefel y sialens  

fasnachol yn cyflwyno’r ddarpariaeth newydd -yn cynnwys cael caniatâd cynllunio ar gyfer 

safleoedd mastiau newydd a’u gosod- mewn lleoliadau mwy anghysbell -a’r buddion i 

ddefnyddwyr i weithredu’r ddarpariaeth newydd hon cyn gynted a phosibl.  Yn ymarferol, 

byddem yn disgwyl i lawer o'r ddarpariaeth newydd gael ei chyflenwi cyn hyn.  

1.14 Gyda’i gilydd, rydym yn credu y byddai’r cynigion hyn yn dod â budd sylweddol i bobl a 

busnesau ledled holl wledydd y DU, ac mewn ardaloedd gwledig yn arbennig.  

1.15 Byddwn yn adolygu ein cynigion am ddarpariaeth yn cynnwys nifer, graddfa a chwmpas y 

rhwymedigaethau, yn dilyn yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn. Rydym yn bwriadu 

                                                           

eiliad i gael eu cwblhau heb dorri ar draws a bod bron pob un o’r cysylltiadau data yn darparu cyflymder sydd o leiaf 2Mbit 
yr eiliad. Mae hyn yn ddigon cyflym i ddefnyddwyr bori’r rhyngrwyd a gwylio fideo symudol heb darfiad.  
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ymgynghori eto nes ymlaen yn 2018 ar yr arwerthiant 700 MHz, yn cynnwys ein asesiad 

cystadleuaeth drafft ac ymgynghoriad pellach ar ein cynigion darpariaeth.  

Byddwn yn pennu’r rhwymedigaethau darpariaeth arfaethedig hyn ar sail ein 
dull presennol o fesur darpariaeth  

1.16 Fel wnaethon ni esbonio yn ein hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd yn 2017, ac yn dilyn 

Argymhelliad wrth y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol (NIC), rydym wedi newid y ffordd 

rydym yn mesur darpariaeth. 3Y rheswm am hyn yw bod ffonau clyfar angen signal cryfach 

na ffonau hŷn, symlach, i weithio’n effeithiol.   Felly, dim ond os yw ardal yn cael signal 

digon cryf i roi gwasanaeth data a llais da i ddefnyddiwr ffôn clyfar rydym yn ystyried bod 

darpariaeth yn yr ardal honno.4  Dyma'r dull y byddwn yn ei ddefnyddio i fesur darpariaeth 

yma. 

1.17 Roedd rhwymedigaethau darpariaeth blaenorol yn wahanol. Felly mae’n anodd dwyn 

cymhariaeth ar sail tebyg am debyg rhwng y prif lefelau darpariaeth a ddarparwyd yn sgil 

rhwymedigaethau darpariaeth blaenorol a'r lefelau darpariaeth a fyddai'n ofynnol o dan y 

cynigion yn y ddogfen hon.   Er enghraifft, ym mis Rhagfyr 2014 cytunodd y gweithredwyr 

symudol i gyflenwi darpariaeth llais i 90% o dirfas y DU erbyn 31 Rhagfyr 2017 fan bellaf ac 

maent wedi cyflawni'r rhwymedigaeth honno.5 Ond diffiniwyd y rhwymedigaeth honno yn 

nhermau darpariaeth llais, gan ddefnyddio cryfderau signal sy’n is na'r rhai yn ein dull 

newydd.  

1.18 Byddwn yn ymgynghori maes o law ynghylch y fethodoleg ar gyfer asesu cydymffurfiad â'r 

rhwymedigaethau darpariaeth rydym yn eu cynnig yn y ddogfen hon. 

Rydym yn credu y byddai rhannu gwybodaeth am safleoedd gwledig newydd 
ynghynt yn sicrhau’r budd mwyaf i ddefnyddwyr  

1.19 Mae rhannu seilwaith symudol newydd rhwng gweithredwyr symudol yn gallu lleihau'r 

gost o gyflwyno yn sylweddol ac yn gallu ehangu buddion darpariaeth newydd i grŵp 

ehangach o gwsmeriaid. Er ein bod yn awyddus i weld mwy o rannu, rydym yn pryderu 

efallai na fydd archwilio cyfleoedd i rannu bob amser yn flaenoriaeth i weithredwyr 

symudol wrth iddynt ganolbwyntio ar gyflwyno.   

1.20 Felly rydym yn ystyried y gallai fod yn addas bod y wybodaeth hon yn cael ei chyfleu i 

ddarparwyr eraill o fewn o leiaf 30 diwrnod cyn hysbysiad cynllunio.  Rydym yn disgwyl y 

byddai’r datgeliad cynnar hwn yn rhoi mwy o amser i ddarparwyr eraill i ystyried a thrafod 

buddiannau gweithredu ar y cyd ac ymgysylltu’n wirfoddol mewn cyd-ddylunio, lle mae 

hyn yn bosibl yn fasnachol. 

                                                           

3 Connected Future Report, National Infrastructure Commission, December 2016 
https://www.nic.org.uk/publications/connected-future/  
4 Byddai hyn yn caniatáu i bron bob galwad llais sy’n para o leiaf 90 eiliad gael ei chwblhau heb ymyrraeth ac yn galluogi 
bron bob cyswllt data ddigwydd ar gyflymder o 2Mbit/s o leiaf. Mae hyn yn ddigon cyflym i ddefnyddwyr bori’r rhyngrwyd 
a gwylio fideos symudol yn ddi-rwystr. 
5 https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/media-releases/2015/mno-variations 

https://www.nic.org.uk/publications/connected-future/
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/media-releases/2015/mno-variations
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Gan weithio gyda Llywodraethau’r DU a llywodraethau cenedlaethol, 
byddwn yn parhau i gymryd rhan mewn rhaglen waith ehangach er mwyn 
gwella darpariaeth  

1.21 Er mwyn cyflawni'r ddarpariaeth symudol y mae pobl a busnesau yn ei ddisgwyl yn 

gynyddol, mae’n rhaid cymryd camau pellach ar ben ein cynigion ar gyfer y dyfarniad 700 

MHz. Gan gydweithio’n agos â Llywodraeth y DU a Llywodraethau Datganoledig, rydym yn 

cymryd rhan mewn rhaglen waith fawr er mwyn gwella darpariaeth. Dyma rai o brif 

elfennau'r rhaglen hon:  

a) Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth yr Alban wedi cyflwyno newidiadau sylweddol i'r 

drefn gynllunio yn Lloegr ac yn yr Alban yn y ddwy flynedd ddiwethaf.  Mae'r rhain yn ei 

gwneud yn haws i weithredwyr symudol ehangu eu rhwydweithiau, gan gynnwys drwy 

ddefnyddio “hawliau datblygu a ganiateir” sy’n golygu eu bod yn gallu gosod mastiau 

uwch heb ganiatâd cynllunio. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried newidiadau tebyg i'r 

drefn gynllunio yng Nghymru ac mae’n bwriadu ymgynghori ynghylch hyn maes o law. 

Mae'r broses gynllunio yng Ngogledd Iwerddon yn wahanol.  

b) Mae Llywodraeth y DU yn archwilio'r posibiliadau ar gyfer gwella darpariaeth ar y 

rheilffyrdd.  Mae Ofcom yn ystyried bandiau sbectrwm addas a allai gefnogi cysylltedd 

gwell i deithwyr ar drenau; 

c) Mae Llywodraeth yr Alban wedi lansio rhaglen gaffael i gyflenwi gwell darpariaeth 4G 

yn yr Alban.6 Mae Cynllun Gweithredu Symudol Llywodraeth Cymru 7yn addo ystyried 

ymyriad wedi'i gyllido ag arian cyhoeddus;    

d) Mae Ofcom yn darparu gwybodaeth gywir, hawdd ei deall drwy ap darpariaeth 

symudol a gwiriwr darpariaeth symudol ar ein gwefan. Mae hyn yn helpu defnyddwyr i 

wneud dewisiadau gwybodus am ba ddarparwr symudol sydd orau iddyn nhw. Mae 

mwy o dryloywder hefyd yn helpu i ysgogi mwy o gystadleuaeth rhwng y gweithredwyr 

yng nghyswllt darpariaeth. Rydym wedi diweddaru’r wybodaeth hon yn ddiweddar i 

adlewyrchu ein dull newydd o fesur darpariaeth; ac 

e) Yn ddiweddar, mae Ofcom wedi’i gwneud yn bosibl defnyddio dyfeisiau mwyhau ar 

gyfer ffonau symudol heb gael trwydded.  Mae'r dyfeisiau hyn yn galluogi pobl a 

busnesau sydd â darpariaeth dda yn yr awyr agored i gael signal boddhaol o dan do, 

neu yn eu cerbyd.  

1.23 O ystyried maint y sialens, bydd angen i ni gydweithio gyda’r darparwyr symudol 

Llywodraeth y DU a’r Llywodraethau Datganoledig a rhanddeiliaid eraill i archwilio 

opsiynau eraill i wella darpariaeth symudol. Fel rhan o’r rhaglen waith ehangach hon, 

gallwn archwilio sut gall gynyddu lefelau rhannu seilwaith gyfrannu at wella darpariaeth 

                                                           

6 Gallwch ddod o hyd i Gynllun Gweithredu Symudol Llywodraeth yr Alban (2016) ar ei gwefan:  
https://beta.gov.scot/publications/mobile-action-plan/  
7 Gallwch ddod o hyd i Gynllun Gweithredu Symudol Llywodraeth Cymru (2017) ar ei gwefan: 
http://gov.wales/topics/science-and-technology/digital/infrastructure/mobile-action-plan/?lang=cy  

https://beta.gov.scot/publications/mobile-action-plan/
http://gov.wales/topics/science-and-technology/digital/infrastructure/mobile-action-plan/?lang=cy
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mewn ardaloedd lle mae gan un (neu fwy) o ddarparwyr ddarpariaeth yn barod ond nid 

pob un ohonynt.  

Y camau nesaf 

1.24       Bydd yr ymgynghoriad hwn yn dod i ben ar 4 Mai 2018.  

1.25   Bydd cyfle pellach i randdeiliaid roi sylwadau ar ein cynigion ar gyfer darpariaeth yng 

ngoleuni ein cynigion cyffredinol ar gyfer yr arwerthiant a’i reolau yn hwyrach eleni. Rydym 

yn bwriadu gwneud y penderfyniadau terfynol am rwymedigaethau darpariaeth ar yr un 

pryd ag y byddwn yn gwneud y penderfyniadau terfynol am gynllun yr arwerthiant ar raddfa 

ehangach, erbyn gwanwyn 2019. 

1.26       Rydym yn rhagweld y byddwn yn cynnal yr arwerthiant 700 MHz  yn ystod ail hanner 2019 a 

bydd y sbectrwm ar gael i'w ddefnyddio ganol 2020.  


