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ADRAN A

Adroddiad
Perfformiad
Mae’r adran hon yn egluro
sut rydym wedi ein trefnu i
gyflawni ein dyletswyddau a
sut hwyl rydym wedi ei chael
arni o ran ein hamcanion
strategol nodwyd yn ein
Cynllun Gwaith Blynyddol, yr
effaith ar ddefnyddwyr a’r
deilliannau, a’r camau nesaf
rydym yn eu cymryd.
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Trosolwg

Ein pwerau a’n dyletswyddau
Fel rheoleiddiwr y Deyrnas Unedig, ein gweledigaeth
ni yw sicrhau bod cyfathrebiadau’n gweithio i bawb.

Ein prif ddyletswydd yw hybu
buddiannau dinasyddion a defnyddwyr
Sefydlwyd Ofcom gan Ddeddf y Swyddfa
Gyfathrebiadau 2002, ac mae’n gweithredu’n
unol â nifer o Ddeddfau Seneddol.1 Dywed Deddf
Cyfathrebiadau 2003 mai ein prif ddyletswydd
yw hybu buddiannau dinasyddion yng nghyswllt
materion yn ymwneud â chyfathrebiadau a
hyrwyddo buddiannau defnyddwyr mewn
marchnadoedd perthnasol, drwy hyrwyddo
cystadleuaeth lle bo hynny’n briodol. Gyda
gwasanaethau post, rhaid i ni gyflawni ein
swyddogaethau mewn ffordd a fydd, yn ein barn
ni, yn diogelu’r gwasanaeth post cyffredinol yn
y Deyrnas Unedig. Rydym yn gweithredu ac yn
gorfodi cyfreithiau sy’n ymwneud â chyfathrebiadau,
cystadleuaeth a diogelu defnyddwyr.
Rydym yn annibynnol ar Lywodraeth y DU a’r
cwmnïau rydym yn eu rheoleiddio, ac mae ein
dyletswyddau wedi eu nodi mewn statud, sy’n
golygu ein bod yn atebol i Senedd y DU.

Ein dyletswyddau cyfreithiol sy’n arwain
cyfeiriad ein gwaith
Ein prif ddyletswyddau cyfreithiol yw sicrhau:
• bod
	
gan y Deyrnas Unedig amrywiaeth eang o
wasanaethau cyfathrebiadau electronig;
• bod
	
y sbectrwm radio yn cael ei ddefnyddio yn y
ffordd fwyaf effeithiol;
• bod
	
amrywiaeth eang o raglenni radio a
theledu o safon yn cael eu darparu gan nifer o
sefydliadau gwahanol, gan apelio at amrywiaeth
o ddiddordebau a chwaethau;
• sicrhau
	
bod pobl yn cael eu diogelu rhag deunydd
niweidiol neu dramgwyddus, triniaeth annheg, ac
ymyrraeth ar breifatrwydd ar y radio a’r teledu; a
• bod
	
y rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol
ar wasanaethau post yn cael ei diogelu yn y
Deyrnas Unedig.
Gall Ofcom orfodi cyfraith defnyddwyr ar ran
defnyddwyr ond ni allwn ddatrys cwynion
defnyddwyr unigol am wasanaethau post neu
delathrebu. Pan fo’n briodol, rydym yn darparu
cyngor i’r rhai sy’n cwyno ac yn eu cyfeirio at
gynlluniau amgen o ddatrys anghydfod (ADR) yr
rydym wedi eu cymeradwyo. Ond rydym yn delio â
chwynion gan unigolion am wasanaethau teledu a
radio.

1.

	Mae’r rhain yn cynnwys Deddf Cyfathrebiadau 2003, Deddf
Telegraffiaeth Ddi-wifr 2006, Deddfau Darlledu 1990 a
1996, Deddfau yr Economi Ddigidol 2010 a 2017 a Deddf
Gwasanaethau Post 2011.
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Ein gwerthoedd
Er mwyn ein helpu gyda’n gwaith o hyrwyddo dewis,
sicrhau safon ac atal niwed, mae angen i ni wneud y
penderfyniadau gorau ar gyfer yr holl ddefnyddwyr
a dinasyddion yn y Deyrnas Unedig. Er mwyn
gwneud hyn, mae angen i bob rhan o’n sefydliad
fod yn amrywiol a meithrin diwylliant cynhwysol.
Rydym yn ceisio cyflawni hyn drwy fabwysiadu ein
gwerthoedd.
Mae ein gwerthoedd yn dylanwadu ar y ffordd
rydym yn trin ein gilydd, sut rydym yn gweithio
gyda’n gilydd, sut rydym yn uniaethu â’n
rhanddeiliaid, sut rydym yn barnu perfformiad a sut
rydym yn cydweithio i gyflawni ein blaenoriaethau.

GRYMUSO

ystwythder

Mae ein gwerthoedd yn ganolog i’n heffeithiolrwydd,
ac yn cefnogi’r sefydliad rydym ni eisiau bod.

Rhagoriaeth

Parch

Mae ein gwerthoedd yn ganolog i’n
heffeithiolrwydd, ac yn cefnogi’r
sefydliad rydym ni eisiau bod.
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Adolygu Perfformiad
Uchafbwyntiau 2020/21
Chwarae ein rhan yn y gwaith o
gefnogi’r Deyrnas Unedig drwy’r
pandemig
•	Rhoesom fesurau ar waith i helpu pobl i gadw eu
cysylltiad, yn enwedig lle gallent fod wedi bod yn
cael trafferth talu am wasanaethau band eang a
symudol.
•	Buom yn gweithio gyda darparwyr Telathrebu
a Llywodraeth y DU i ddiogelu rhwydweithiau
telathrebu hanfodol.
•	Bu ein peirianwyr a’n technegwyr yn gweithio i
gadw’r tonnau awyr symudol yn ddiogel ac yn
weithredol.
•	Rydyn ni wedi rhoi mwy o hyblygrwydd i gwmnïau
wneud penderfyniadau i gefnogi gwasanaethau
hanfodol, pobl agored i niwed a’r rhai sy’n dibynnu ar
gyfathrebiadau.
•	Buom yn gweithio gyda darlledwyr i’w helpu i
gynnal cynnyrch o ansawdd uchel, gan gynnwys
newid ein dull o orfodi gofynion.
•	Gwnaethom drefniadau newydd ar gyfer taliadau
ffi trwydded darlledu teledu a radio; buom yn
gweithio gyda’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau
a Chwaraeon a Phanel y Gronfa Radio Cymunedol i
dalu grantiau gwerth cyfanswm o £607k er mwyn
gallu darparu rhaglenni lleol hollbwysig;
•	Fe wnaethom ddatblygu trwyddedau newydd ar
gyfer grwpiau a sefydliadau i ddarparu gwybodaeth
a gwasanaethau amgen i’w cymunedau yn
ystod y pandemig, fel adloniant gyrru-i-mewn a
gwasanaethau eglwysig.
•	Rhoesom fesurau brys ar waith ar gyfer
gwasanaethau post, gan ganiatáu i’r Post Brenhinol
gael gwared â danfon llythyrau ar ddydd Sadwrn o
ddiwedd mis Ebrill ymlaen, cyn ailddechrau danfon
chwe diwrnod yr wythnos yng nghanol mis Mehefin.

Gwell darpariaeth symudol a band eang
•	Daeth yr Adolygiad o’r Farchnad Telathrebu
Sefydlog Gyfanwerthol i ben, sef prosiect
i greu amgylchedd rheoleiddio i annog BT
a’i gystadleuwyr i gystadlu a buddsoddi yn
rhwydwaith telathrebu’r Deyrnas Unedig.
Ymatebodd y diwydiant yn gadarnhaol ac mae’n
symud ymlaen o 21% heddiw tuag at 70% a
mwy o’r Deyrnas Unedig yn cael darpariaeth
gan y rhwydweithiau newydd hyn erbyn canol y
2020au.
•	Mae’r Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol
(USO) ar gyfer Band Eang yn caniatáu i bobl na
allant dderbyn gwasanaeth band eang sydd â
chyflymder llwytho i lawr o 10 Mdid yr eiliad
a chyflymder llwytho i fyny o 1 Mdid yr eiliad
wneud cais am gysylltiad wedi ei uwchraddio.
Gwnaethom gadarnhau’r rheoliadau ar gyfer
y broses o ddigolledu Darparwyr Gwasanaeth
Cyffredinol (BT a KCOM), gan gynnwys sut y
byddai hawliadau cwsmeriaid yn cael eu hasesu
a’u pennu.
•	Daeth y gwaith o ddyfarnu sbectrwm 700 MHz
a 3.6-3.8 GHz i roi hwb i gapasiti, gan gynnwys
gwasanaethau symudol 5G, i ben. Bu cynnydd o
tua 18% yn y cyfanswm y sbectrwm sydd ar gael
i’r gweithredwyr symudol. Bydd hyn yn cefnogi’r
galw cynyddol am ddata yn y dyfodol ac yn rhoi
hwb sylweddol i brofiadau defnyddwyr.
•	Gwnaethom barhau i gefnogi rhaglen
Rhwydwaith Gwledig a Rennir Llywodraeth
y DU i sicrhau bod darpariaeth symudol
ar gael yn eang i bobl a busnesau. Bydd
adroddiadau cynnydd parhaus ar gydymffurfio
â’r rhwymedigaethau cychwynnol yn 2024 yn
dechrau yn 2021.

•	Fel sefydliad, fe wnaethom symud i sicrhau bod
ein holl gydweithwyr yn gweithio o bell. Rhoesom
gymorth ychwanegol i’n pobl, o ran offer a’u lles,
a chynnal asesiadau risg llawn i sicrhau bod ein
swyddfeydd yn bodloni’r canllawiau swyddogol.
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Y Swyddfa Gyfathrebiadau 2020/21 ofcom.org.uk
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Tegwch i Gwsmeriaid
•	Gwnaethom barhau â’n gwaith i wneud i
ddarparwyr roi tegwch yn gyntaf. Gwnaethom
gyhoeddi adroddiad cynnydd ar ôl i gwmnïau
telathrebu a theledu-drwy-dalu ymrwymo yn
2019 i gynnig tegwch i’w cwsmeriaid.
•	Gwnaethom ymgynghori ar broses newydd i’w
gwneud yn haws i bob cwsmer band eang yn
y cartref newid darparwr ar draws gwahanol
rwydweithiau. Disgwylir y bydd hwn ar gael i’w
ddefnyddio erbyn mis Rhagfyr 2022.
•	Rhoesom gyfarwyddyd i gwmnïau band eang,
ffôn a theledu drwy dalu ddweud wrth eu
cwsmeriaid pan fydd eu contract yn dod i ben, a
rhoi gwybod iddynt hefyd am y cynigion gorau
sydd ar gael ganddyn nhw. Rydym yn monitro ac
yn gorfodi’r rheolau newydd hyn a fydd, ynghyd
ag ymrwymiadau’r darparwyr, yn helpu pobl, gan
gynnwys y rhai mwyaf agored i niwed, i arbed
cyfanswm o oddeutu £300 miliwn y flwyddyn.
•	Roeddem wedi amlinellu mesurau i ddiogelu
cwsmeriaid, yn enwedig y rhai sy’n agored i
niwed, drwy drosglwyddo o’r rhwydwaith ffôn
cyfnewidfa gyhoeddus draddodiadol (PSTN) i
wasanaethau Protocol Llais dros y Rhyngrwyd
digidol newydd.

Cynnal y gwasanaeth post cyffredinol
•	Fe wnaethom gwblhau adolygiad cynhwysfawr
o anghenion defnyddwyr post ledled y Deyrnas
Unedig. Bydd hyn yn helpu i lywio penderfyniadau
yn y dyfodol am y gwasanaeth post cyffredinol.
Rhaid i reoleiddio post gyd-fynd â newidiadau
yn y farchnad ac aros yn berthnasol, yn addas i’r
diben, ac yn effeithiol.
•	Bu i ni alw am fewnbwn ar ddyfodol rheoleiddio’r
post, gan archwilio cystadleuaeth yn y
marchnadoedd post swmp a pharseli ymysg
pethau eraill, gan gynnwys a oes angen mesurau
diogelu ychwanegol ar gyfer defnyddwyr.
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•	Daethom â dau ymchwiliad yn ymwneud â phost
i ben a oedd yn edrych ar gydymffurfiad y Post
Brenhinol â thargedau ansawdd gwasanaeth a’r
cap diogelu ar lythyrau ail ddosbarth. Rhoesom
ddirwyon gwerth cyfanswm o £1.6 miliwn.

Cefnogi darlledu yn y Deyrnas Unedig
•	Gwnaethom barhau â Sgrin Fach: Trafodaeth
Fawr, ein rhaglen waith yn canolbwyntio ar
ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB), gan
ymgynghori ar opsiynau ar gyfer moderneiddio’r
fframwaith darlledu gwasanaeth cyhoeddus.
•	Bu i ni asesu 142,660 o gwynion am raglenni
teledu a radio, cynnydd o 300% o’i gymharu â’r
llynedd (2019/20: 34,545), cyhoeddi 28 achos
o dorri’r Cod Darlledu, a rhoi 14 o sancsiynau ar
ddarlledwyr, gan gynnwys 6 chosb ariannol.
•	Lansiwyd adolygiad gennym o’r rhyngweithio
rhwng BBC Studios a gweithgareddau
gwasanaeth cyhoeddus y BBC, gan gyhoeddi cais
am dystiolaeth ar y mater hwn. Fe wnaethom
hefyd ymgynghori ynghylch a oedd y newidiadau
a wnaeth BBC Studios i’w llinellau busnes yn
briodol.
•	Bu i ni ymgysylltu â Llywodraeth y DU ynghylch ei
hagwedd at gyfyngiadau ar hysbysebion â lefelau
uchel o fraster, halen a siwgr (HFSS) ar y teledu
ac ar-lein.

Sicrhau bod cyfathrebiadau ar-lein yn
gweithio i bobl ac i fusnesau
•	Cadarnhaodd Llywodraeth y DU iddi fwriadu
ein penodi fel y rheoleiddiwr sy’n gyfrifol am
oruchwylio diogelwch ar-lein. Bydd Ofcom
yn cefnogi ac yn llywio’r gwaith o ddatblygu’r
Bil Diogelwch Ar-lein drwy ddarparu cyngor
technegol ar sut gall y drefn weithio.
•	Fe wnaethom gynnal ymchwil defnyddwyr
newydd i helpu ein dealltwriaeth o brofiadau
niweidiol posibl defnyddwyr llwyfannau rhannu
fideos (VSP) a’u hymwybyddiaeth o adnoddau
diogelwch ar-lein. Fe wnaethom ymgynghori
ar ganllawiau drafft i ddarparwyr ar y gofynion
rheoleiddio.
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• Fe
	 wnaethom baratoi ein rhaglen Gwneud
Synnwyr o’r Cyfryngau i helpu i wella
dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau ar-lein plant
ac oedolion yn y Deyrnas Unedig. Fe wnaethom
gyflwyno ymchwil newydd i ymddygiad ar-lein fel
sail i’r dull gweithredu ar gyfer ein dyletswyddau
sydd ar y gweill.
• Fe
	 wnaethom ffurfio’r Fforwm Cydweithredu ar
Reoleiddio Digidol (DRCF) ynghyd â’r Awdurdod
Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA), Swyddfa’r
Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) a’r Awdurdod
Ymddygiad Ariannol (FCA) i helpu i sicrhau mwy
o gydweithrediad wrth reoleiddio llwyfannau arlein.

Galluogi rhwydweithiau cryf a diogel
• Bu
	 i ni weithio’n agos gyda Llywodraeth y DU,
y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol a’r
diwydiant, ac yn darparu arweiniad a chyngor
iddynt er mwyn monitro’r risgiau posib i
rwydweithiau telathrebu’r Deyrnas Unedig.
• Fe
	 wnaethom ddarparu canllawiau ar y
ddeddfwriaeth ddiweddaraf ar Systemau
Rhwydwaith a Gwybodaeth.
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Cynyddu Amrywiaeth a Chynhwysiad
• Gwnaethom
	
gyhoeddi ein hadroddiadau
amrywiaeth diweddaraf ar gyfer radio a theledu,
gan alw ar ddarlledwyr i sicrhau mwy o newid
yn nifer y bobl anabl maen nhw’n eu cyflogi a
gwella lefel y gynrychiolaeth o bobl o gefndiroedd
lleiafrifoedd ethnig sy’n cael eu cyflogi mewn
uwch rolau gwneud penderfyniadau.
• Fe
	 wnaethom ehangu ein hymgysylltu â
darlledwyr teledu a radio mawr, i gynnwys bwrdd
crwn chwarterol ar amrywiaeth a chynhwysiad
gyda nhw. Gwnaethom hefyd barhau i gymryd
rhan mewn digwyddiadau cyhoeddus a chwrdd ag
arbenigwyr, cyrff y diwydiant a grwpiau buddiant.

Parhau i arloesi o ran ein dull
rheoleiddio
• Fe
	 wnaethom gyhoeddi adroddiad, Dyfodol
Technoleg, a fu’n edrych ar dechnolegau a allai gael
effaith sylweddol ar farchnadoedd cyfathrebu, yn
gadarnhaol neu’n negyddol, yn y tymor canolig i’r
tymor hir ar draws rhwydweithiau sefydlog a diwifr ar gyfer gwasanaethau darlledu, band eang,
symudol a lloeren.

• Fe
	 wnaethom ymgysylltu â Llywodraeth y DU,
y diwydiant, y Tasglu Amrywiaethu Gwerthwyr
Telathrebu, ac eraill ar strategaethau i wella
amrywiaeth gwerthwyr telathrebu, a datblygu
systemau telathrebu agored, rhyngweithredol.

Cefnogaeth trwy gyfnod pontio y broses
o ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, a
chysylltiadau rhyngwladol parhaus

• Bu
	 i ni weithio gyda Digital Catapult, asiantaeth
sy’n gweithio i annog mabwysiadu technolegau
newydd a datblygol, i sefydlu ein Labordai SONIC
(Canolfan Rhyngweithredu Rhwydwaith Agored
SmartRAN). Bydd y cyfleusterau hyn yn helpu
i asesu a chreu rhyngweithredu agored mewn
rhwydweithiau telathrebu yn y Deyrnas Unedig,
fel cam tuag at arallgyfeirio cadwyni cyflenwi
offer.

• Bu
	 i ni barhau hefyd i gynrychioli’r Deyrnas
Unedig ar faterion cyfathrebu rhyngwladol.

• Bu
	 i ni ymgynghori ynghylch y newidiadau
technegol i’n rheolau er mwyn sicrhau eu bod yn
cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth newydd a fydd
yn berthnasol ar ôl i’r cyfnod pontio ddod i ben.

• Bu
	 i ni weithio gyda’r diwydiant hefyd i ganfod a
chau bylchau mewn safonau ac arferion gorau,
mewn perthynas â chadernid rhwydweithiau a
pharhau â’r rhaglen o fonitro dyluniadau cadarn
yn rhagweithiol wrth ddefnyddio rhwydweithiau
presennol.
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Ymateb i’r pandemig
Bu hon yn flwyddyn eithriadol ac mae cynnal y rhwydweithiau cyfathrebu ledled y Deyrnas Unedig yn
bwysicach nag erioed. Bu ffocws sylweddol gan Ofcom, a’r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw, ar
ymateb i effeithiau’r pandemig.
Roedd ein hymateb i’r pandemig yn canolbwyntio ar bedwar prif faes:
Amcan

Ymateb o fis Mawrth 2020

Ymateb y diwydiant

Diogelu cwsmeriaid, yn
• Symud
	
i osgoi datgysylltu’r rhai allant dalu • Cymerodd
	
rhai darparwyr
enwedig y rhai agored i
biliau, darparu cysylltedd i’r rhai sy’n colli
telathrebu gamau penodol
niwed, a sicrhau cynnwys
gwasanaethau sefydlog, darparu galwadau
i gefnogi eu cwsmeriaid, er
o ansawdd uchel
101 am ddim a mynd i’r afael â chostau
enghraifft drwy ddarparu
uchel am wasanaethau ffôn mewn ysbytai.
galwadau diderfyn neu
Helpu pobl i gadw’u
gynyddu lwfansau data
cysylltiad, darparu
• Bu
	 i ni weithio hefyd gyda darparwyr
cymorth drwy anawsterau
telathrebu i ddarparu gwybodaeth
• Addasodd
	
darlledwyr eu
ariannol, eu diogelu rhag
ymarferol i helpu pobl a busnesau bach
hamserlenni er mwyn cynnal
biliau annisgwyl o uchel
i fanteisio i’r eithaf ar eu cysylltiadau
cynnwys o safon uchel
a sicrhau cywirdeb a
symudol a band eang, drwy ein hymgyrch
i ddiddanu a chyflwyno
didueddrwydd newyddion
Cadw’r Cysylltiad.
gwybodaeth i’r cyhoedd,
a chynnwys.
a sicrhau gwasanaethau
• Rhoesom
	
sylw brys i achosion gorfodi’r
newyddion o safon uchel i
safonau yn ymwneud ag unrhyw
ddarparu’r wybodaeth gywir.
gynnwys niweidiol posibl a ddarlledwyd
yn gysylltiedig â’r pandemig. Gwnaethom
• Sicrhaodd
	
darparwyr
hefyd gefnogi ymdrechion ehangach i fynd
gwasanaethau post fod y
i’r afael â gwybodaeth gamarweiniol drwy
gwasanaeth yn parhau i gael
waith ymchwil wythnosol ynghylch sut
ei ddarparu, yn enwedig i
mae pobl yn derbyn ac yn gweithredu ar
gwsmeriaid agored i niwed,
wybodaeth yn ystod y pandemig.
gan addasu i batrymau
newidiol yn y galw a oedd yn
• Rhoesom
	
awgrymiadau i ddefnyddwyr post
golygu bod nifer y parseli’n
ynghylch danfon post a pharseli yn ystod
cynyddu’n sylweddol.
y pandemig, er mwyn gosod disgwyliadau
defnyddwyr a chefnogi gweithwyr post
a danfonwyr i gadw eitemau i symud yn
ddiogel.
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Sicrhau cadernid y
rhwydwaith a diogelu
gwasanaethau hanfodol

•

Sicrhau bod y
rhwydweithiau’n parhau i
weithio’n dda wrth i bobl
symud i weithio a dysgu
gartref, cadw mewn
cysylltiad â ffrindiau
a theulu, a diddanu eu
hunain.

•

•

•
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Ymateb y diwydiant

 u i ni weithio’n agos gyda darparwyr
B
rhwydwaith a Llywodraeth y DU i wneud
yn siŵr ein bod yn cael yr wybodaeth
ddiweddaraf am y mesurau roedden
nhw’n eu cymryd i reoli galwadau/
tagfeydd rhwydwaith yn effeithiol, gan
flaenoriaethu’r camau sydd eu hangen i
ddiogelu gwasanaethau hanfodol lle bo
angen.

•	Bu i ddarparwyr telathrebu
fonitro’r traffig ar eu
rhwydweithiau’n ofalus,
a chymerwyd mesurau
gan ddarparwyr cynnwys,
gwasanaethau ffrydio,
rhwydweithiau darparu
cynnwys a chwmnïau gemau,
i liniaru effaith y llwyth uwch
ar y rhwydwaith. Ar Ŵyl San
Roedd yn hollol hanfodol sicrhau
Steffan, gwelwyd cyfnod
dibynadwyedd galwadau 999 ac 111. O dan
brig newydd o ran traffig ar y
reolau Ofcom, mae’n rhaid i ddarparwyr
rhyngrwyd, gyda 210 petabeit
sicrhau bod modd cysylltu â’r galwadau
o ddata yn cael ei ddefnyddio
brys trwy’r amser, hyd yn oed mewn
drwy rwydwaith Openreach.
amgylchiadau heriol. Fe wnaethom gadw
mewn cysylltiad agos â’r rhai sy’n gyfrifol
•	Mae’r defnydd o ddata
am gysylltu galwadau 999 ac 111, gan gael
sefydlog wedi cynyddu bron i
sicrwydd manwl ganddynt am gapasiti
80% mewn dwy flynedd i 429
a chadernid y ddau wasanaeth. Ar gais
GB fesul cysylltiad. Yn ystod
Llywodraeth y DU, fe wnaethom weithredu
y cyfnod clo hefyd gwelwyd
i gyflwyno’r rhif ‘119’ i’w ddefnyddio fel
newid yn y ffordd mae pobl yn
rhan o raglen ymateb y Gwasanaeth Iechyd
defnyddio eu gwasanaethau.
Gwladol i’r pandemig.
Roedd y traffig brig yn parhau
i fod gyda’r nos, ond roedd
Mae gan Ofcom rôl hollbwysig i gadw
y traffig yn ystod y dydd
tonnau awyr y Deyrnas Unedig yn rhydd
wedi cynyddu’n sylweddol.
rhag ymyriant. Byddwn yn blaenoriaethu
Cynyddodd traffig llwytho i
unrhyw gamau sy’n ofynnol i ddiogelu
fyny hefyd, wedi ei yrru gan
gwasanaethau hanfodol, er enghraifft,
fwy o ddefnydd o alwadau
ar gyfer rhwydweithiau trydan. Mae ein
fideo.
peirianwyr a’n technegwyr wedi cael eu
dynodi’n weithwyr allweddol, ac maen
•	Roedd gan y rhwydweithiau’r
nhw’n parhau i weithio i sicrhau bod y
gallu i fodloni’r gofynion hyn
tonnau awyr yn gweithio ac yn ddiogel.
ac i aros ymhell o fewn y
cyfyngiadau capasiti. Mae
Roedd buddsoddi mewn cysylltiadau
ein hymchwil yn dangos bod
ffeibr a 5G yn dal yn hollbwysig. Bu i ni
cyflymder cyfartalog band
fwrw ymlaen â phenderfyniadau a oedd
eang wedi gostwng ychydig
wedi eu hanelu at hybu buddsoddiad a
ym mis Mawrth 2020.
chystadleuaeth mewn rhwydweithiau
ffeibr a rhyddhau rhagor o donnau awyr ar •	Llwyddodd y rhwydweithiau
gyfer gwasanaethau 5G.
symudol hefyd i ymdopi
â’r cynnydd yn y galw a’r
newidiadau ym mhatrymau
traffig y rhwydwaith, gan
gynnwys symud mannau
cysylltu o ganol dinasoedd
i’r maestrefi ac ardaloedd
preswyl.
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Ymateb o fis Mawrth 2020

Sut orau i gyflawni ein
rhaglen waith lawn sydd
wedi ei chynllunio ar
gyfer 2020/21

•

Fe wnaethom nodi
uchelgais i gwblhau ein
rhaglen lawn o waith sydd
wedi ei gynllunio ar gyfer
2020/21 er gwaethaf y
•
pandemig.

•
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Ymateb y diwydiant

 mgysylltwyd yn agos â rhanddeiliaid
Y
•	Cydnabuodd Ofcom y
i adolygu ein cynlluniau, gan ddiwygio
byddai angen oedi wrth roi
amserlenni lle y bo angen, i adlewyrchu’r
rhwymedigaethau newydd ar
realiti y byddai’n rhaid i lawer o’r busnesau
waith mewn rhai achosion.
a’r sefydliadau rydym yn eu rheoleiddio
•	Gan weithio gyda’r diwydiant,
ganolbwyntio ar faterion sy’n hanfodol
fe wnaethom symud i sefydlu
i fusnes yn ystod misoedd cyntaf y
amserlenni diwygiedig ar
pandemig.
gyfer rhwymedigaethau
Ar ôl symud yn y lle cyntaf i atal yr holl
newydd, wrth i’r cyfyngiadau
ddyddiadau cau presennol ar gyfer
gael eu llacio.
ymgynghori, ymgynghoriadau newydd
a dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau am
wybodaeth, o ddechrau mis Mehefin
ymlaen, dechreusom gyhoeddi
cyhoeddiadau newydd a cheisiadau am
wybodaeth yn unol â’n cynllun gwaith,
a oedd yn canolbwyntio ar feysydd
blaenoriaeth.
 adwyd ein cynlluniau yn rhai byw a
C
hyblyg, cyhoeddwyd cynllun wedi ei
ddiweddaru ym mis Medi, yn ogystal
â diweddariadau chwarterol ynghylch
ein cerrig milltir a’r hyn rydym wedi ei
gyflawni.
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Ymateb y diwydiant

Addasu ein dull
rheoleiddio

•	Ar 24 Mawrth 2020, fe wnaethom
•	Yn ystod camau cynnar y
gyhoeddi y byddem yn gohirio’r holl
pandemig, bu i ni gydnabod
ddyddiadau cau ar gyfer ymgynghoriadau
y byddai angen i’n busnesau
Mabwysiadu dull
a cheisiadau gwybodaeth presennol,
ganolbwyntio eu hamser a’u
pragmatig. Mae’n bwysig
ac y byddai ceisiadau gwybodaeth,
hymdrech ar faterion sy’n
cydymffurfio â rheoliadau.
penderfyniadau ac ymgynghoriadau
hanfodol i fusnes.
Fodd bynnag, rydym yn
newydd yn cael eu dal yn ôl am y tro.
cydnabod y bydd effaith
•	Wrth i’r sefyllfa fynd yn haws
y pandemig yn golygu
•	Cymerwyd agwedd bragmataidd gennym
ei rheoli ac wrth i’r cyfnod clo
na fydd hi bob amser
tuag at orfodi. Roeddem o’r farn y dylai
ddechrau llacio, fe wnaethom
yn bosib i gyflawni rhai
cwmnïau wneud penderfyniadau sy’n
symud i sicrhau bod ein
rhwymedigaethau.
cefnogi gwasanaethau hanfodol, pobl sydd
rhanddeiliaid yn cydymffurfio
mewn sefyllfa fregus a’r rhai sy’n dibynnu
â’u dyletswyddau rheoleiddio
ar wasanaethau cyfathrebu. Fe wnaethom
cyn gynted ag yr oedd yn
gefnogi penderfyniadau o’r fath lle’r
weithredol bosib.
oeddent er budd pobl a busnesau.
•	Ni wnaethom lacio amodau trwyddedau
darlledu yn ffurfiol, ond roeddem o’r
farn bod ‘force majeure’ mewn grym,
sy’n golygu na fyddem yn mynd ar
drywydd camau gorfodi ar gyfer gofynion
trwydded fel ymrwymiadau rhaglenni neu
gynhyrchu.
•	Gyda gweithredwyr telathrebu,
gwnaethom lacio rhai gofynion dros dro
(e.e. ar iawndal awtomatig a rheoliadau
ansawdd gwasanaeth), a chymryd agwedd
bragmataidd o ran gorfodi ein rheolau ar
hysbysiadau diwedd contract a oedd wedi
dod i rym ganol Chwefror 2020.
•	O ran y post, roeddem yn cydnabod bod
y pandemig yn sefyllfa o argyfwng, gan
ganiatáu i’r Post Brenhinol addasu ei
weithrediadau a chamu i ffwrdd oddi
wrth dargedau ansawdd gwasanaeth heb
awdurdodiad ffurfiol.

Mae ein hymateb mewnol i’r pandemig, gan gynnwys sut y bu i ni baratoi ar gyfer unrhyw darfu neu
ddigwyddiadau a sut roedden ni wedi cefnogi cydweithwyr, yn cael sylw ar dudalen 94.
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Cynnydd ar gyflwyno yn erbyn blaenoriaethau ein Cynllun Blynyddol
Rydym yn cyhoeddi ein Cynllun Gwaith Blynyddol
bob mis Mawrth. Mae’r cynllun hwn yn egluro
pa waith rydym yn bwriadu ei wneud yn ystod
y flwyddyn ar draws y Deyrnas Unedig a’i gwledydd
er mwyn cyflawni ein diben.
Roedd ein meysydd gwaith blaenoriaeth ar
gyfer 2020/21 wedi cael eu datblygu yn unol
â’n dyletswyddau a’n nodau strategol. Mae ein

blaenoriaethau’n ystyried cyd-destun y farchnad
a, phan fo’n bosibl, yn ceisio adlewyrchu ymatebion
i ymgynghoriadau â rhanddeiliaid.
Mae’r adran hon yn egluro’r gwaith rydym wedi ei
wneud yn ystod y flwyddyn i gyflawni’r meysydd
blaenoriaeth, a beth maen nhw’n ei olygu i bobl
ac i fusnesau.

Allwedd cyflawni:
Mae’r prosiect wedi cael ei gwblhau, neu mae disgwyl iddo gael ei gwblhau heb oedi.
Mae rhywfaint o ansicrwydd ynghylch a fydd y prosiect yn cael ei gwblhau, neu mae oedi’n debygol.
Mae’n bosib na fydd y prosiect yn cael ei gwblhau, neu y bydd oedi sylweddol.
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Band eang gwell – ble bynnag yr ydych chi
Byddwn yn cefnogi buddsoddiad a chystadleuaeth barhaus mewn rhwydweithiau sefydlog cyfradd gigadid ac yn
helpu cwsmeriaid ledled y Deyrnas Unedig i gael y cysylltedd sydd ei angen arnynt, drwy sicrhau eu bod yn gallu
gofyn am fynediad at gysylltiad band eang sylfaenol.
Meysydd gwaith blaenoriaeth

Canlyniadau i ddefnyddwyr

Adolygiad o’r Farchnad Telathrebu
Sefydlog Cyfanwerthol (WFTMR) –
adolygiad statudol o farchnadoedd
telathrebu gan ganolbwyntio ar
gyflwyno rhwydweithiau ffeibr.

Band eang:

Rhwymedigaeth Gwasanaeth
Cyffredinol Band Eang (USO)
– dynodi darparwyr a gosod
gofynion.

a) R
 ydym yn disgwyl y bydd rhwydweithiau cyfradd gigadid yn
cyrraedd 85%, neu fwy, o’r wlad erbyn 2025 – i fyny o 3% yn
unig yn 2017 a 37% ar hyn o bryd;
b) M
 ae 98% o adeiladau yn cael band eang digonol (cyflymder
llwytho i lawr o 10Mdid yr eiliad a chyflymder llwytho i fyny
o 1Mdid yr eiliad). Gall y 2% sy’n weddill o gartrefi cymwys
nawr ofyn am gysylltiad digonol gan ddarparwr gwasanaeth
cyffredinol dynodedig.

Yr effaith ar ddefnyddwyr
Mae’r pandemig wedi tanlinellu pwysigrwydd band
eang dibynadwy. Gyda chartrefi yn y Deyrnas Unedig
yn defnyddio 40% yn fwy o ddata bob blwyddyn, mae
buddsoddi mewn uwchraddio seilwaith telathrebu’r
Deyrnas Unedig yn hanfodol.

Roedd yr adolygiad yn nodi’r fframwaith ar gyfer y
pum mlynedd nesaf, sef:
•	pennu rheoleiddio prisiau cyfanwerthol sy’n
annog buddsoddiad ac yn hybu cystadleuaeth;
•	golygu y bydd y gwasanaethau ffeibr cyflymaf yn
rhydd o reoleiddio prisiau;

Rhwydweithiau cyfradd gigadid yw’r dyfodol,
rhwydweithiau sy’n cynnig cyflymder o hyd at 30
gwaith y cyfartaledd ar hyn o bryd, yn ogystal â
bod yn fwy dibynadwy. Mae’r rhain ar gael i 37% o’r
Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, gydag Openreach yn
gwasanaethu tua 15% o’r wlad gyda’i rwydwaith
ffeibr llawn cyfradd gigadid ei hun.

•	caniatáu i Openreach godi premiwm bach am
gynhyrchion sy’n cael eu rheoleiddio sy’n cael eu
darparu dros ffeibr llawn yn hytrach na chopr,
er mwyn adlewyrchu gwasanaeth o’r ansawdd
gorau;

Beth rydym wedi ei gyflawni

•	gorfodi mynediad i gwmnïau eraill at bolion
telegraff a chwndidau tanddaearol Openreach; a

Mae ein dull o gefnogi cystadleuaeth a buddsoddiad
mewn rhwydweithiau cyfradd gigadid yn
canolbwyntio ar annog cystadleuaeth rhwng
rhwydweithiau gwahanol lle bo hynny’n ymarferol.

•	gosod y sylfeini ar gyfer cau rhwydwaith copr
Openreach;

•	mynd i’r afael â’r risg o ymddygiad gwrthgystadleuol er mwyn rhoi cyfle i bob adeiladwr
rhwydwaith gystadlu’n deg.

Ym mis Mawrth 2021, daeth yr Adolygiad o’r
Farchnad Telathrebu Sefydlog Gyfanwerthol i ben,
sef prosiect a oedd yn anelu at greu amgylchedd
rheoleiddio i annog BT a’i gystadleuwyr i gystadlu.
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Y rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol
Yn 2018, cyflwynodd Llywodraeth y DU
ddeddfwriaeth ar gyfer USO band eang2, a lansiwyd
ar 20 Mawrth 2020, gan roi’r hawl i ddefnyddwyr
ofyn am gysylltiad band eang teilwng gan British
Telecom Plc neu Kingston Communication yn
ardal Hull. Bydd BT yn asesu a yw defnyddwyr yn
gymwys ar gyfer yr USO band eang o dan reolau
sefydledig. Mae deddfwriaeth yn cyfyngu cost pob
cysylltiad i £3,400. Os eir dros hyn, gall pobl ddewis
talu’r costau ychwanegol eu hunain.
Ofcom sy’n gyfrifol am roi’r USO ar waith, gan
gynnwys sefydlu cronfa i’r diwydiant er mwyn
gallu talu iawndal i BT3 am unrhyw gostau annheg
a gaiff wrth gyflawni’r cynllun. Ym mis Mai 2020,

bu i ni gadarnhau’r rheoliadau ar gyfer y broses o
ddigolledu Darparwyr Gwasanaeth Cyffredinol, gan
gynnwys sut byddai hawliadau o’r fath yn cael eu
hasesu a’u penderfynu.
Rydym yn parhau i weithio gyda BT ac yn monitro’r
gwaith o ddarparu’r USO. Ym mis Hydref, aethom ati
i gychwyn ymchwiliad yn dilyn pryderon nad oedd
BT o bosibl yn cydymffurfio â’r amodau rheoleiddio’n
gywir, wrth asesu costau ychwanegol ar gyfer
cysylltiad penodol. Gallai hyn olygu bod dyfynbris
rhai cwsmeriaid am gysylltiad yn uwch na’r angen.
Mae ein hymchwiliad yn parhau ac rydym wrthi’n
ystyried ein camau nesaf. Byddwn yn darparu
rhagor o ddiweddariadau dros yr haf.

Y canlyniadau a’r camau nesaf
Mae cystadleuaeth rhwydwaith wedi helpu
darpariaeth ffeibr llawn i gynyddu ar y gyfradd
gyflymaf erioed dros y flwyddyn ddiwethaf – ac
mae hyn wedi parhau drwy gydol y pandemig. Mae
ein rheoliadau’n adeiladu ar y momentwm hwn –
gan sbarduno buddsoddiad masnachol cystadleuol
a chefnogi’r gwaith o gau rhwydwaith copr 100
mlynedd oed Openreach, ar yr un pryd â sicrhau bod
cwsmeriaid yn cael eu diogelu rhag prisiau uchel.
Rydym yn credu y bydd y dull hwn yn golygu y
bydd gan eiddo mewn tua 70% o’r Deyrnas Unedig
ddewis o rwydweithiau gan ddarparwyr masnachol
cystadleuol. Mae Openreach wedi ymrwymo
i gyflwyno ffeibr llawn i dros 6 miliwn o eiddo
(tua 20%) mewn ardaloedd mwy gwledig. Mae
Llywodraeth y DU yn bwriadu cynnwys gweddill y
wlad drwy arian cyhoeddus.

2. M
 ae manyleb dechnegol yr USO yn cynnwys cyflymder cysoni
lawrlwytho o 10 megadid yr eiliad o leiaf; cyflymder cysoni
llwytho i fyny o 1 megadid yr eiliad o leiaf; cymhareb gystadlu
o ddim mwy na 50:1; lefel diffyg ymateb sy’n gallu caniatáu i’r
defnyddiwr wneud a derbyn galwadau llais dros y cysylltiad yn
effeithiol; a’r gallu i ganiatáu defnydd data o 100 gigabeit o leiaf
y mis.
3. Mae KCOM yn credu nad oes dim adeiladau yn ardal Hull a fydd
angen cysylltiad USO band eang gan fod pob cwsmer eisoes yn
gallu cael cysylltiad band eang teilwng drwy wasanaethau ffeibr
neu ADSL KCOM. Nid ydym yn disgwyl i KCOM gyflwyno hawliad
cost net ar gyfer yr USO band eang hwn.

Gallwn edrych ymlaen at ddarparu dyfodol
cyfradd gigadid i oddeutu 85% neu fwy o’r wlad
erbyn ail hanner y degawd – i fyny o 3% yn unig
yn 2017.

Bydd ein gwaith i ddarparu’r USO band eang yn helpu
i sicrhau y bydd gan bawb yr hawl i ofyn am gysylltiad
band eang teilwng a fforddiadwy. Fodd bynnag, efallai
y bydd costau adeiladu uchel iawn yn y lleoliadau
mwyaf anghysbell ar draws y Deyrnas Unedig yn
golygu na fydd yr USO yn darparu ar eu cyfer, felly
rydym yn ystyried, ar y cyd â Llywodraeth y DU, sut y
gellir gwella mynediad at wasanaethau yn yr ardaloedd
anoddaf eu cyrraedd.
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Gwasanaeth symudol gwell – ble bynnag yr ydych chi
Rydym am i bobl allu cael gafael ar y gwasanaethau symudol sydd eu hangen arnynt lle bynnag y maent. I
wneud hyn, mae Ofcom yn parhau i sicrhau bod gan ddarparwyr gwasanaethau fynediad at y sbectrwm cywir,
ar yr adeg iawn, gan gydbwyso anghenion y galw cynyddol parhaus gan ddefnyddwyr am wasanaethau symudol
ag anghenion defnyddwyr sbectrwm eraill.
Meysydd gwaith blaenoriaeth

Canlyniadau i ddefnyddwyr

Clirio 700MHz – symud
defnyddwyr darlledu teledu
presennol.

Symudol:
a) C
 afodd y gwaith o glirio’r tonnau awyr ei gwblhau ym mis Awst
’20 a dyfarnwyd sbectrwm ychwanegol i’r cwmnïau symudol yn yr
arwerthiant Sbectrwm diweddar wrth gefnogi’r gwaith o gyflwyno
5G ledled y Deyrnas Unedig.

Arwerthu sbectrwm yn y
dyfodol (dyfarnu 700 MHz a
3.6-3.8 GHz) a gwelliannau o ran b) D
 arpariaeth 4G sefydlog – Mae gan dros 91% o arwynebedd tir y
darpariaeth a gwasanaethau
Deyrnas Unedig ddarpariaeth dda gan o leiaf un gweithredwr;
symudol.
c) C
 yflwynwyd 5G ym mis Mai 2019 - Bu cynnydd o tua deg gwaith yn
nifer y trawsyryddion 5G sydd wedi’u rhoi ar waith, gyda thua 3,000
o drawsyryddion bellach yn weithredol ar gyfer gwasanaethau 5G
ledled y Deyrnas Unedig.

Yr effaith ar ddefnyddwyr
Mae’r cyfyngiadau sy’n gysylltiedig â’r pandemig a
welwyd dros y flwyddyn ddiwethaf wedi effeithio ar
sut a ble mae pobl wedi defnyddio’r gwasanaethau
hyn, ac ond pwysleisio pa mor bwysig yw
cysylltiadau da.
Yn y cyfamser, mae gweithredwyr symudol bellach
wedi cyflwyno 5G ar fwy na 3,000 o safleoedd
symudol ac mae mwy a mwy o rwydweithiau preifat
yn cael eu cynnig gan weithredwyr symudol a
darparwyr gwasanaethau eraill.

Beth rydym wedi ei gyflawni
Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi parhau â’n
rhaglen waith i hwyluso arloesedd a diwallu’r galw
cynyddol am fand eang di-wifr.
Ym mis Ebrill eleni, fe wnaethom gwblhau dyfarnu
sbectrwm ychwanegol i’w ddefnyddio gan
weithredwyr rhwydweithiau symudol i ddarparu
amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys
gwasanaethau symudol 5G. Mae hyn yn cynnwys 80
MHz o sbectrwm ar 700 MHz a 120 MHz ar 3.6-3.8
GHz, lle talodd gweithredwyr symudol gyfanswm
o £1.379 biliwn. Mae’r dyfarniad hwn wedi cynyddu

cyfanswm y sbectrwm sydd ar gael i’r gweithredwyr
symudol gan oddeutu 18%.
Mae’r dyfarniad yn nodi penllanw mwy nag wyth
mlynedd o waith gan Ofcom, o ddechrau’r gwaith
cynllunio cynnar ar gyfer clirio’r band 700 MHz yn

80MHz

@ 700MHz

120MHz

@ 3.6-3.8
GHz

5G
5G
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2012. Cwblhawyd y gwaith clirio 700 MHz yn
llwyddiannus yn ystod haf 2020. Ar £350m,
roedd cost y rhaglen clirio Teledu Daearol Digidol
(DTT) gryn dipyn yn is na’r amcangyfrif cyllidebol
gwreiddiol o hyd at £550m. Roedd symud
gwasanaethau gwneud rhaglenni a digwyddiadau
arbennig (PMSE) hefyd yn cael ei gefnogi gan gynllun
ariannu a ddosbarthodd £26m i dros 280 o hawlwyr.
Yn 2016, fel rhan o’r gwaith hwn, fe wnaethom
nodi cyfle newydd i rannu sbectrwm er mwyn i’r
sector PMSE liniaru colli mynediad at y band 700
MHz a chaniatáu i ofod y sector dyfu. Roedd yr
Adran dros faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau
a Chwaraeon (DCMS) wedi darparu cyllid ar gyfer
cynllun gan Ofcom i gefnogi perchnogion offer PMSE
a oedd yn gorfod gadael y band. Prosesodd y cynllun
22,000 o geisiadau, gan gynnwys gan ysgolion a
mannau addoli, theatrau, cwmnïau llogi mawr a
darlledwyr.
Rydym hefyd wedi ymgymryd ag amrywiaeth
o weithgareddau a fydd yn cefnogi defnyddwyr
sbectrwm yn y sector telathrebu a thu hwnt, gan
gynnwys:
•	arwain y ffordd yn fyd-eang o ran agor mynediad
at sbectrwm ychwanegol ar 6 GHz ar gyfer wifi (a
dyfeisiau pŵer isel pellter byr fel sbectol wedi ei
chysylltu), a fydd yn gwella profiad defnyddwyr
gartref ac yn cefnogi achosion defnydd
diwydiannol newydd;
•	agor mynediad at 100-200GHz, a fydd yn darparu
rhagor o gyfleoedd ar gyfer arloesi o iechyd i
beirianneg fanwl yn y blynyddoedd i ddod;
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•	ymgynghori ar strategaeth sbectrwm newydd a
fydd yn sylfaen ar gyfer ein dull rheoli sbectrwm,
ac yn cefnogi arloesi di-wifr, dros y degawd nesaf;
•	sicrhau bod sbectrwm yn cael ei ddefnyddio’n
effeithlon drwy hwyluso masnachu;
•	cymryd camau i sicrhau bod trwyddedeion y
Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr yn ystyried dod i
gysylltiad â meysydd electromagnetig (EMF) wrth
osod a defnyddio offer radio;
•	gwneud gwaith i dynnu trwyddedeion cyswllt
sefydlog o’r band 1492 – 1517 MHz a’r is-fand
1350 – 1375 MHz, yn unol â’r sefyllfa ar draws
Ewrop i neilltuo’r band hwn ar gyfer band eang diwifr ac i baratoi ar gyfer gwneud aseiniad o’r fath
yn y Deyrnas Unedig; a
•	pharhau i gadw’r tonnau awyr yn ddiogel ac yn
rhydd rhag ymyriant ar draws y Deyrnas Unedig,
gan weithio gydag amrywiaeth o sectorau
ac ar eu traws, o reoli awyrennau i longau,
gwasanaethau lloeren, gwasanaethau brys a’r
sector cyfleustodau.
Trwy gydol y cyfyngiadau iechyd cyhoeddus, rydym
wedi parhau â’n gwaith monitro sbectrwm ac
wedi parhau i ymateb i adroddiadau am ymyriant
niweidiol sy’n effeithio ar ein defnyddwyr sbectrwm
a seilwaith cenedlaethol critigol.
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Y canlyniadau a’r camau nesaf
Gyda’r arwerthiant sbectrwm wedi ei gwblhau, gall
gweithredwyr symudol ddefnyddio’r tonnau awyr
hyn i gyflwyno gwasanaethau symudol gwell yn
gyflym i bobl ledled y Deyrnas Unedig, gan gefnogi’r
gwaith parhaus o lansio cysylltiadau 5G newydd ar
gyfer pobl a busnesau.
Ym mis Mawrth 2020, cyhoeddodd Llywodraeth
y DU gyllid ar gyfer y Rhwydwaith Gwledig a
Rennir sy’n cael ei adeiladu gan y pedwar cwmni
rhwydwaith symudol (EE, O2, Three a Vodafone),
gyda’r nod o wella darpariaeth symudol, yn enwedig
mewn ardaloedd gwledig, drwy fynd â darpariaeth
4G i 95% (rhwng 79% a 85% ar gyfer gweithredwyr
unigol heddiw) o arwynebedd tir y Deyrnas Unedig
erbyn 2025. Byddwn yn parhau i gefnogi’r rhaglen,
gan gynnwys adolygu cynnydd y gweithredwyr o ran
cyflawni eu hymrwymiadau.
Byddwn hefyd yn adeiladu ar ein gwaith parhaus
i ddeall y galw am gysylltedd di-wifr ar draws
gwahanol sectorau yn y diwydiant. Fel rhan o
hyn, byddwn yn parhau i godi ymwybyddiaeth o
ddulliau trwyddedu lleol newydd a gyflwynwyd

gennym ac yn ceisio gweithredu dull awdurdodi
cwbl awtomataidd ar gyfer mynediad i’r bandiau
a rennir ac i ddarparu llwyfan ar gyfer mynediad
mwy effeithlon i fwy o sbectrwm mewn lleoliadau
penodol yn y dyfodol.
Byddwn yn cyflwyno cynigion ar gyfer mynediad
i’r band 26 GHz ar gyfer gwasanaethau symudol,
a gwybodaeth ychwanegol i ddefnyddwyr ar
argaeledd gwasanaethau 5G newydd yn y flwyddyn
i ddod.
Eleni, rydym yn ymgynghori ar ein strategaeth
symudol i ystyried beth yw’r ffordd orau o gefnogi’r
gwaith o ddarparu arloesedd a chysylltedd symudol
o ansawdd uchel. Byddwn yn edrych ar y newidiadau
sy’n digwydd yn y sector, yn ogystal ag effaith
newidiadau y tu allan iddo, er mwyn asesu sut mae’r
farchnad yn gweithio a sut mae’n debygol o esblygu
dros y pump i ddeng mlynedd nesaf.
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Tegwch i gwsmeriaid
Mae marchnadoedd telathrebu’r Deyrnas Unedig ymhlith y rhai mwyaf cystadleuol yn y byd. Ond mae’n
hollbwysig bod pobl yn cael eu trin yn deg gan eu darparwyr ac yn gallu ymddiried mewn marchnadoedd i
weithredu’n onest.
Meysydd gwaith blaenoriaeth

Canlyniadau i ddefnyddwyr

Trin cwsmeriaid agored i niwed
– sicrhau bod cwsmeriaid
agored i niwed yn cael y
cymorth sydd ei angen arnynt,
yn enwedig yn ystod y pandemig

Canllaw ar Gwsmeriaid Agored i Niwed: Ym mis Gorffennaf 2020,
fe wnaethom gyhoeddi ein canllaw ‘trin cwsmeriaid agored i niwed
yn deg’ sy’n awgrymu mesurau ymarferol y gall darparwyr eu
mabwysiadu. Rydym yn monitro a yw cwsmeriaid agored i niwed yn
profi lefel o wasanaeth yn unol â’r disgwyliadau a nodir yn y canllaw.

Fforddadwyedd – sicrhau bod
cysylltiadau fforddiadwy ar
gael i’r rhai sydd dan anfantais
ariannol.

COVID-19: Bu i ni weithio’n agos gyda’r Adran dros Ddiwylliant,
y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) i sicrhau ymrwymiadau gan yr
holl brif ddarparwyr (a nifer o ddarparwyr llai) i gynnig cymorth a
gwarchodaeth ychwanegol i gwsmeriaid yn ystod y pandemig, gan
gynnwys cael gwared ar unrhyw gapiau data ar fand eang a darparu
munudau/data ychwanegol er mwyn i gwsmeriaid allu cadw mewn
cysylltiad.

Proses symlach i newid
darparwr – helpu cwsmeriaid
band eang i newid darparwr
drwy brosesau newid symlach.
Ymrwymiadau Tegwch lansiwyd ym mis Mehefin 2019
i greu newid sylweddol o ran
sut mae darparwyr yn trin eu
cwsmeriaid.
Prosiectau tegwch eraill
– Cyfathrebu Agored, Cod
Cyfathrebiadau Electronig
Ewropeaidd (EECC) a phrisio
personol.

Newid band eang yn symlach: Cafodd ein penderfyniad ar reolau lefel
uchel newydd i’w gwneud yn haws i gwsmeriaid band eang newid
rhwng rhwydweithiau gwahanol, a rhwng gwasanaethau ffeibr llawn
ar yr un rhwydwaith, ei gyhoeddi ym mis Hydref 2020.
Cyfathrebu Agored: Ym mis Awst 2020, fe wnaethom ymgynghori
ar ein cynnig Cyfathrebu Agored cychwynnol, sef cynllun i ganiatáu
i gwsmeriaid rannu data amdanynt eu hunain (e.e. eu cyfrifon a’u
defnydd) ag offer cymharu digidol ac eraill.
Prisiau personol: Fe wnaethom gyhoeddi papur trafod ym mis Awst
2020 a chynnal seminar ar-lein ym mis Tachwedd 2020 a fynychwyd
gan amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys darparwyr
cyfathrebiadau a grwpiau defnyddwyr.

Mae marchnadoedd telathrebu’r Deyrnas
Unedig ymhlith y rhai mwyaf cystadleuol
yn y byd. Ond mae’n hollbwysig bod pobl
yn cael eu trin yn deg gan eu darparwyr ac
yn gallu ymddiried mewn marchnadoedd i
weithredu’n onest.
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Yr effaith ar ddefnyddwyr
Mae tegwch i gwsmeriaid, yn enwedig y rhai sy’n
agored i niwed yn parhau i fod yn flaenoriaeth
allweddol i ni. Yn ystod y pandemig, bu i ni ofyn i
ddarparwyr ffôn, band eang a theledu drwy dalu
flaenoriaethu cadw cysylltiadau pobl a chefnogi’r
rhai sy’n agored i niwed a defnyddwyr sy’n dioddef o
broblemau ariannol neu broblemau iechyd.

annisgwyl o uchel.
Bu i ni weithio gyda Llywodraeth y DU a darparwyr
telathrebu ar fesurau i gefnogi cwsmeriaid agored i
niwed, a oedd yn cynnwys:
•	osgoi datgysylltu’r rhai nad ydynt yn gallu talu
drwy ohirio biliau;
•	trwsio cysylltiadau ar gyfer cwsmeriaid a oedd
wedi colli eu gwasanaeth;

Beth rydym wedi ei gyflawni
Ein blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn oedd sicrhau
bod cwsmeriaid yn gallu cadw’u cysylltiad a derbyn
cymorth os oeddent yn wynebu trafferthion
ariannol, a’u bod wedi eu gwarchod rhag biliau
Mae tegwch yn golygu mwy na’r hyn y gallwn
ofyn i ddarparwyr ei wneud, mae hefyd yn
golygu galluogi cwsmeriaid fel y gallant wneud
dewisiadau, siopa o gwmpas yn hyderus a sicrhau
pris teg.
Ym mis Hydref 2020 gwnaethom gadarnhau
gweithredu pecyn newydd o fesurau diogelu
defnyddwyr a gynhwyswyd yn y Cod
Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd (EECC), sef
cyfarwyddeb newydd gan yr Undeb Ewropeaidd
sy’n diweddaru’r fframwaith rheoleiddio ar
gyfer gwasanaethau cyfathrebu. Bydd y rheolau
newydd yn cael eu cyflwyno’n raddol o fis Rhagfyr
2021 ymlaen ac yn cynnwys nifer o elfennau:
•	Gwahardd cwmnïau ffonau symudol rhag
gwerthu ffonau sydd wedi eu cloi, er mwyn i
bobl allu symud i rwydwaith gwahanol gyda’r
un ffôn yn ddidrafferth. Canfu ein hymchwil y
gall hyn fod yn broses a all fod yn gymhleth, gan
atal pobl o bosib rhag newid darparwr.
• 	Gwella’r wybodaeth mewn contractau a’r
hawliau i adael contract. Mae hyn yn golygu
y dylai cwsmeriaid gael yr wybodaeth sydd
ei hangen arnynt yn ysgrifenedig, cyn iddynt
lofnodi contract, a chael yr hawl i adael eu
contract os oes unrhyw newidiadau i’w contract
nad ydynt er eu budd hwy’n unig.
• 	Sicrhau bod cwsmeriaid ag anableddau yn
cael mynediad cyfatebol at wasanaethau
cyfathrebu, a dewis cyfatebol o’r gwasanaethau

•	darparu galwadau 101 am ddim; a
•	thaclo taliadau uchel am wasanaethau ffôn
mewn ysbytai.

hynny. Mae hyn yn cynnwys gallu gofyn bod yr
holl gyfathrebiadau (ac eithrio marchnata) yn
cael eu darparu mewn fformatau hygyrch.
Rydym yn parhau i weithio i wneud yn siŵr bod
pobl yn gallu cael gafael ar yr wybodaeth iawn i’w
helpu i chwilio am y fargen orau, gan gynnwys:
• 	ymchwil a data am sut mae darparwyr mewn
gwahanol farchnadoedd yn perfformio o ran
boddhad cwsmeriaid, cwynion a gwerth am
arian;
• 	g wybodaeth benodol i ddarparwyr am brisiau
band eang;
• 	ymgyrchoedd gwybodaeth i helpu pobl i gael
band eang cyflymach ac i arbed arian;
• 	o fis Chwefror 2020, mae’n rhaid rhoi gwybod
i gwsmeriaid band eang, ffôn a theledu pan
fydd eu contract ar fin dod i ben, a dangos y
bargeinion gorau sydd ar gael iddynt. Hefyd,
bydd yn rhaid i gwsmeriaid y mae eu contract
wedi dod i ben yn barod, gael eu hatgoffa a
dangos y bargeinion gorau iddyn nhw bob
blwyddyn; ac
• 	archwilio a oes angen mwy o wybodaeth neu
wybodaeth well ar bobl i’w helpu i wneud
penderfyniadau gwybodus am y gwasanaethau
band eang priodol ar eu cyfer nhw, gan
gynnwys gwybodaeth am nodweddion a
galluoedd technolegau band eang symudol a
sefydlog gwibgyswllt cyfradd gigadid.
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Rydym yn croesawu’r camau cyflym a gymerwyd
gan ddarparwyr mewn ymateb i’r pandemig, ond
mae mwy y gallant ei wneud i gefnogi eu cwsmeriaid
yn well. Felly, rydym wedi annog darparwyr yn gryf
i ystyried cyflwyno tariffau wedi eu targedu sydd
wedi eu dylunio ar gyfer cwsmeriaid ar incwm isel. A
lle mae darparwyr eisoes yn cynnig tariffau o’r fath,
mae angen cymryd mwy o gamau i’w hyrwyddo i
gwsmeriaid cymwys, gan fod y nifer sy’n manteisio
arnynt yn isel ar hyn o bryd.

Rydym wedi ei gwneud yn haws yn y gorffennol
i gwsmeriaid band eang newid rhwng darparwyr
ar rwydwaith copr Openreach. Ar 3 Chwefror
eleni, gwnaethom gynnig proses ‘Newid Un Cam’
newydd i’w gwneud yn haws i bob cwsmer preswyl
newid gwasanaethau band eang. Mae hyn yn
cynnwys newid rhwng darparwyr sy’n defnyddio
rhwydweithiau gwahanol yn ogystal â rhwng
darparwyr gwasanaethau band eang ffeibr llawn ar yr
un rhwydwaith.

Yn 2019, fe wnaethom sicrhau ymrwymiad pwysig
gan ddarparwyr mwyaf y Deyrnas Unedig i roi tegwch
yn gyntaf. Ym mis Mai 2021, gwnaethom adrodd
ar gynnydd darparwyr yn erbyn ein fframwaith i
benderfynu a yw cwsmeriaid yn cael eu trin yn deg.

Rydyn ni hefyd wedi sicrhau ymrwymiadau gan holl
ddarparwyr mawr y Deyrnas Unedig i adolygu prisiau
eu cwsmeriaid agored i niwed, gan gynnwys darparu
gostyngiadau sydd ddim yn golygu bod angen i
gwsmeriaid gysylltu â nhw. Gallai hyn fod gyfystyr a
chymorth o dros £70m y flwyddyn i’r cwsmeriaid hyn.

Yn ein diweddariad ar degwch ym mis Mai 2021,
fe wnaethom ganfod bod llawer o ddarparwyr
wedi cymryd camau i ddarparu bargeinion tecach,
gwybodaeth gliriach a gwell cefnogaeth i’w
cwsmeriaid. Fodd bynnag, roedd angen cymryd camau
pellach ar feysydd megis gwasanaeth i gwsmeriaid.
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Mae rhai darparwyr ffôn eisoes yn symud eu
cwsmeriaid llinell dir yn raddol o rwydwaith ffôn
traddodiadol y wlad, sef y PSTN (rhwydwaith ffôn
cyfnewidfa gyhoeddus), i’r ‘protocol llais dros y
rhyngrwyd’ (VoIP).
Caiff y newid hwn ei arwain gan ddarparwyr ffôn i
ddisodli hen dechnoleg a bydd yn helpu i sicrhau bod
gwasanaethau ffôn llinell dir y Deyrnas Unedig yn
addas ar gyfer y dyfodol.
Mae gennym rôl i’w chwarae o ran sicrhau bod gan
ddarparwyr fesurau rhesymol ar waith, fel na therfir
yn ormodol ar gwsmeriaid a’u bod yn cael eu diogelu
rhag niwed. Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda
darparwyr i helpu i wneud yn siŵr bod problemau’n
cael eu canfod a’u datrys yn gynnar, ac wedi
amlinellu’r mesurau yr ydym yn disgwyl iddyn nhw eu
mabwysiadu i ddiogelu cwsmeriaid, yn enwedig pobl
agored i niwed.

Y canlyniadau a’r camau nesaf
Os nad yw darparwyr yn trin cwsmeriaid yn deg,
byddwn yn camu i mewn ac yn cymryd camau i’w
diogelu.
Mae’r ymateb gan ddarparwyr i’r pandemig wedi
bod yn gyflym, yn gadarnhaol ac yn gefnogol i
amgylchiadau cwsmeriaid. Mae hefyd wedi dangos
bod rhai yn wynebu anawsterau o ran fforddio
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gwasanaethau a’u bod yn aml yn gorfod gwneud
penderfyniadau anodd o ganlyniad. Rydym yn
gweithio gyda darparwyr i sicrhau bod mwy
o becynnau cost isel ar gael i bobl sy’n derbyn
budd-daliadau, ac i wella’r gwaith o hyrwyddo
gwasanaethau o’r fath. O ystyried y rhagolygon
economaidd heriol, rydym yn bwriadu cynnal rhagor
o ymchwil ar fforddadwyedd a dyled eleni.
Os na fydd darparwyr yn mynd i’r afael â’n pryderon
drwy eu lefelau cymorth presennol, i gwsmeriaid
sydd mewn trafferthion ariannol, byddwn yn
ystyried camau pellach.
Yn dilyn cyfnod o ymgynghori, eleni byddwn yn dod
i ddiwedd ein hystyriaeth gychwynnol ynghylch
‘Cyfathrebu Agored’, a fydd yn galluogi pobl i rannu
eu data’n ddiogel â thrydydd partïon er mwyn eu
helpu i lywio drwy’r farchnad a chael bargen well.
Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y DU wrth
iddi ddatblygu deddfwriaeth i alluogi mentrau data
clyfar ar draws sectorau.
Dylai cwsmeriaid band eang cartref allu defnyddio
proses newid hawdd, cyflym a dibynadwy o fis
Rhagfyr 2022 ymlaen, gan eu helpu i fanteisio ar y
bargeinion sydd ar gael yn y farchnad.

Yn ein diweddariad ar degwch ym mis Mai
2021, fe wnaethom ganfod bod llawer o
ddarparwyr wedi cymryd camau i ddarparu
bargeinion tecach, gwybodaeth gliriach a
gwell cefnogaeth i’w cwsmeriaid.
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Cynnal y gwasanaeth post cyffredinol
Ein nod ni yw sicrhau bod defnyddwyr gwasanaethau post yn cael budd o wasanaeth post cyffredinol sy’n
bodloni eu hanghenion. Wrth wneud hynny, rydym yn ystyried a yw darpariaeth y gwasanaeth cyffredinol yn
effeithlon ac yn gynaliadwy o safbwynt ariannol.
Meysydd gwaith blaenoriaeth

Canlyniadau i ddefnyddwyr

Adolygiadau o Anghenion
Defnyddwyr Gwasanaethau
Post ac effeithlonrwydd y
Post Brenhinol – adolygu
anghenion rhesymol defnyddwyr
gwasanaethau post, a chynllun
blynyddol / effeithlonrwydd
gweithredol y Post Brenhinol.

Fe wnaethom gyhoeddi ein Hadolygiad o Anghenion Defnyddwyr ym
mis Tachwedd 2020 ochr yn ochr â’n Diweddariad Monitro Blynyddol
ar y farchnad bost.
Er gwaethaf yr ansicrwydd a’r heriau a achoswyd gan y pandemig,
mae sefyllfa ariannol y Post Brenhinol wedi gwella erbyn hyn. Mae
hyn oherwydd y galw cynyddol am ddanfon parseli. Rydym yn parhau
i fonitro’r Post Brenhinol i sicrhau bod y gwasanaeth cyffredinol yn
gynaliadwy.

Yr effaith ar ddefnyddwyr

Beth rydym wedi ei gyflawni

Mae’r farchnad bost wedi newid yn ddramatig dros
y blynyddoedd diwethaf. Mae nifer y llythyrau mae
pobl yn eu hanfon a’u derbyn wedi gostwng tua 5%
bob blwyddyn ers 2015, gan eu bod yn dibynnu mwy
a mwy ar e-bost a chyfathrebiadau ar-lein eraill. Yn
y cyfamser, mae twf mewn siopa ar-lein wedi gweld
cynnydd cyffredinol yn nifer y parseli ar gyfradd o tua
10% y flwyddyn ers 2015.

Mae’r gwasanaeth cyffredinol presennol yn mynnu
bod y Post Brenhinol yn danfon llythyrau chwe
diwrnod yr wythnos (dydd Llun i ddydd Sadwrn) a
pharseli bum niwrnod yr wythnos (dydd Llun i ddydd
Gwener) i bob cyfeiriad yn y Deyrnas Unedig, am
bris unffurf. Rhaid i ni sicrhau bod ein rheoleiddio
ar y gwasanaeth post yn cyd-fynd â newidiadau
yn y farchnad ac yn aros yn berthnasol, yn addas
i’r diben, ac yn effeithiol. Eleni, gwnaethom gynnal
adolygiad cynhwysfawr o anghenion defnyddwyr
post ledled y Deyrnas Unedig, er mwyn canfod
sut mae pobl a busnesau’n teimlo am amrywiaeth
o newidiadau damcaniaethol i’r gwasanaeth
cyffredinol.

Mae’r tueddiadau hyn wedi cyflymu yn ystod y
pandemig4.

Llythyrau

5%

Parseli

10%

4. 	Er enghraifft, ym mis Chwefror 2021, dywedodd y Post
Brenhinol fod cynnydd o 31% o un flwyddyn i’r llall yn nifer
y parseli yn y naw mis hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2020,
ac roedd nifer y llythyrau â chyfeiriad arnynt wedi gostwng
23% yn ystod yr un cyfnod.

Canfuwyd gennym fod y gofyniad presennol i
ddanfon llythyrau chwe diwrnod yr wythnos yn
diwallu anghenion 98% o ddefnyddwyr preswyl
a 97% o fusnesau bach a chanolig yn y Deyrnas
Unedig. Byddai lleihau hyn i bum diwrnod yr
wythnos, ond gadael holl elfennau eraill y
gwasanaeth fel y maen nhw ar hyn o bryd, yn dal i
ddiwallu anghenion 97% o ddefnyddwyr preswyl a
busnesau bach a chanolig. Yn wir, yn ystod camau
cynnar y pandemig, cyhoeddodd y Post Brenhinol
ostyngiad dros dro yn amlder danfon llythyrau
o chwe diwrnod i bum diwrnod yr wythnos, cyn

Adran A | Adroddiad Perfformiad | Adolygu Perfformiad

ailddechrau dosbarthu llythyrau ar ddydd Sadwrn
yng nghanol mis Mehefin.
Dim ond Llywodraeth a Senedd y DU all wneud
unrhyw newidiadau i ofynion sylfaenol y
gwasanaeth cyffredinol.
Rydym yn craffu’n gyson ar effeithlonrwydd ac
ansawdd gwasanaeth y Post Brenhinol, perfformiad
ariannol rhwydwaith y gwasanaeth cyffredinol,
datblygiadau yn y farchnad a chystadleuaeth yn
y sectorau parseli a llythyrau. Rydym hefyd yn
monitro profiad defnyddwyr o’r sector post ac yn
cyhoeddi adroddiad monitro blynyddol. Effeithiwyd
yn sylweddol ar ansawdd gwasanaeth y Post
Brenhinol o ganlyniad i’r pandemig – mae wedi
bod yn gweithredu mewn cyfnod o argyfwng, lle
nad yw safonau ansawdd gwasanaeth arferol yn
berthnasol. Rydym wedi gweithio’n agos gyda’r
Post Brenhinol yn ystod y flwyddyn i sicrhau bod
cwsmeriaid yn cael gwasanaeth o’r ansawdd gorau
posibl a bod cwsmeriaid yn glir ynghylch beth y
gallant ei ddisgwyl.
Er bod y pandemig wedi gwneud 2020 yn flwyddyn
arbennig o heriol i’r Post Brenhinol, roedd y
problemau sy’n wynebu’r cwmni oherwydd
newidiadau yn y farchnad ac ymddygiad defnyddwyr
yn amlwg cyn y pandemig.
Ym mis Mawrth eleni, bu i ni gyhoeddi cais am
fewnbwn ar ddyfodol rheoleiddio’r post. Fel rhan o
hyn, rydym hefyd yn edrych ar gystadleuaeth yn y
marchnadoedd post swmp a pharseli ac a oes angen
mesurau diogelu ychwanegol ar gyfer defnyddwyr.
Mae canfyddiadau ein hadolygiad o anghenion
defnyddwyr yn elfen hanfodol o’r adolygiad eang
hwn. Caiff cynigion manwl eu cyhoeddi ar gyfer
ymgynghoriad yn ddiweddarach eleni cyn i ni symud
i gwblhau’r adolygiad y flwyddyn nesaf.
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•	Ymchwilio i gydymffurfiad y Post Brenhinol
â’r cap diogelu ar lythyrau ail ddosbarth. Ym
mis Ionawr 2019, roeddem wedi penderfynu
cynyddu’r cap ar lythyrau safonol ail ddosbarth
o 60c i 65.2c o fis Ebrill 2019 ymlaen, gan
ddilyn hynny gyda chodiadau’n gysylltiedig â
chwyddiant tan 31 Mawrth 2024. Ar ôl i’r Post
Brenhinol godi prisiau ar 25 Mawrth 2019 yn
hytrach nag 1 Ebrill, fe agorwyd ymchwiliad
gennym. Rhoddwyd dirwy o £100,000.

Y canlyniadau a’r camau nesaf
Byddwn yn gweithio gyda’r Post Brenhinol i wneud
yn siŵr ei fod yn gwella i fodloni ei safonau ansawdd
gwasanaeth wrth i ni symud allan o’r aflonyddwch a
achoswyd gan y pandemig.
Bydd yr adolygiad o anghenion defnyddwyr
a’r gwaith ar y fframwaith newydd ar gyfer
rheoleiddio’r post yn helpu i sicrhau bod y blociau
adeiladu ar waith i ddarparu gwasanaeth cyffredinol
perthnasol, addas i’r diben, effeithlon ac ariannol
gynaliadwy sy’n gallu bodloni gofynion cymdeithas
sy’n esblygu’n gyflym mewn byd ar ôl pandemig.
Fodd bynnag, fel y nodwyd yn ein gwaith monitro
parhaus, mae gan y Post Brenhinol ran bwysig i’w
chwarae o ran sicrhau hyfywedd y gwasanaeth yn
y tymor hwy – yn fwyaf penodol ei allu i addasu
i newidiadau yn y farchnad, cyflawni gwelliannau
effeithlonrwydd angenrheidiol a gweithredu ei
raglen trawsnewid strategol ei hun.

Yn ystod y flwyddyn, fe wnaethom gwblhau dau
ymchwiliad yn ymwneud â’r post:
•	Cydymffurfiad y Post Brenhinol â rhai targedau
ar gyfer ansawdd y gwasanaeth. Nid oedd y
Post Brenhinol wedi cyrraedd ei darged ar gyfer
Dosbarth Cyntaf yn 2018/19, a hynny am yr ail
flwyddyn yn olynol. Roedd 1.5% yn brin o’r targed,
sef 93.0%. Hefyd, dim ond mewn 75 o’r 118 o
ardaloedd cod post y cyrhaeddwyd yr ail darged.
Rhoddwyd dirwy o £1.5m i’r cwmni.
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Cefnogi darlledu yn y Deyrnas Unedig
Yr effaith ar ddefnyddwyr
Rydym yn cefnogi sector cyfryngau’r Deyrnas Unedig, yn cynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus,
gan ei helpu i esblygu i ddiwallu anghenion newidiol gwylwyr a gwrandawyr, ac i helpu i sicrhau ei fod yn
gwasanaethu holl gynulleidfaoedd y Deyrnas Unedig. Rydym hefyd yn gweithio i sicrhau ansawdd a safonau
cynnwys i gynulleidfaoedd. Yn ogystal, rydym yn adrodd ar berfformiad y BBC ac yn monitro ei effaith i
sicrhau ei fod yn cyflawni ei genhadaeth a’i ddibenion cyhoeddus.
Meysydd gwaith blaenoriaeth

Canlyniadau i ddefnyddwyr

Adolygiad o Ddarlledu Gwasanaeth
Cyhoeddus: Sgrin Fach Trafodaeth Fawr
– cynaladwyedd darlledu gwasanaeth
cyhoeddus (PSB) wrth ystyried bod
digidol yn cael eu defnyddio mwyfwy.

Rydym wedi cwblhau dau gam o ymchwil cynulleidfaoedd,
wedi cynnal cynhadledd rithwir tri diwrnod ac wedi cael dros
100 o ymatebion i’n hymgynghoriad, a nododd yr angen
am fframwaith newydd ar gyfer cyfryngau gwasanaeth
cyhoeddus.

Rhaglen Monitro Cystadleuaeth y BBC.

Ar ôl ystyried goblygiadau ac effaith newidiadau’r BBC ar y
farchnad mewn ymateb i’r pandemig, er enghraifft cynnwys
addysgol ychwanegol, gwnaethom ganiatáu i’r BBC fwrw
ymlaen i lansio ei swyddogaeth chwilio trwy lais (‘OK Beeb’).

Rheoleiddio Gweithgareddau Masnachol
a Masnachu’r BBC.
Adolygiad Newyddion / Adroddiad
Blynyddol ac Adroddiad Perfformiad y
BBC.
Pennu safonau o ran cynnwys a gorfodi
cydymffurfiaeth â’r Cod Darlledu.

Gwnaethom gyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar y BBC ym
mis Tachwedd 2020, gan ddod i’r casgliad bod y BBC wedi
cyflawni ei gylch gwaith yn 2019/20 ac wedi ymateb yn gryf
i’r pandemig.
Cawsom nifer arwyddocaol o uchel o gwynion eleni (142.7K
yn 2020/21 o’i gymharu â 34.5k yn 2019/20), a sbardunwyd
gan y pandemig, a materion yn ymwneud â hil. Arweiniodd
hyn at 14 o sancsiynau a 6 chosb.

Safonau a Diogelu Cynulleidfaoedd
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Ofcom wedi
derbyn ac wedi asesu nifer uwch o gwynion darlledu,
yr uchaf ers ein sefydlu. Roedd y mwyafrif helaeth
o’r cwynion a gawsom yn ymwneud â chynnwys a
oedd yn peri tramgwydd i gynulleidfaoedd.

Rydym yn asesu pob mater fel un achos, felly:

Mewn sawl achos, efallai y byddwn yn derbyn mwy
nag un gŵyn am raglen benodol neu fwy nag un
mater o fewn rhaglen.

•	Cwblhawyd 60 ymchwiliad, a

•	Bu i 142,6605 o gwynion a gawsom yn 2020/21
arwain at 11,778 o achosion,
•	Canfuwyd bod 28 wedi torri ein rheolau, 1 achos
o dorri’r Cod ar amserlennu hysbysebion teledu
(COSTA).
Ceir dadansoddiad llawn o’n prosesau safonau,
ynghyd â dadansoddiad o gwynion, yn Atodiad 4.
5.	Nid yw’r ffigur hwn yn cynnwys cwynion Tegwch a Phreifatrwydd
na chwynion a anfonwyd yn ôl gennym i’r BBC o dan BBC yn
Gyntaf am nad oeddent wedi cwblhau proses gwynion y BBC.
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Ffigur 1 – cwynion ac achosion a aseswyd yn ôl blwyddyn
142,660

Cwynion
Achosion

55,801
34,545
11,778

2020/21

7,829

2019/20

6,206

2018/19

15,293

5,774

2017/18

15,922

5,986

2016/17

Rhaglen darlledu gwasanaeth
cyhoeddus: Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr

adnewyddu trwyddedau darlledu Sianel 3, 4 a 5.

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi parhau
â’n trafodaeth genedlaethol – o’r enw Sgrin Fach:
Trafodaeth Fawr – sy’n edrych ar sut mae cryfhau
a chynnal cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus yn y
Deyrnas Unedig ar gyfer y degawd nesaf a thu hwnt.

Ymateb i’r pandemig a’r effaith ar
ddarlledwyr

Bu i ni siarad â phobl ledled y Deyrnas Unedig am
yr hyn roeddent yn ei werthfawrogi am ddarlledu
gwasanaeth cyhoeddus (PSB), gan gwrdd â
darlledwyr, cynhyrchwyr, gwasanaethau ffrydio,
academyddion a dadansoddwyr yn y Deyrnas Unedig
a thramor i gywain amrywiaeth eang o safbwyntiau
yn y diwydiant. Ym mis Hydref 2020, fe wnaethom
gynnal rhith-gynhadledd i drafod y materion mawr
sy’n wynebu darlledu gwasanaeth cyhoeddus.
Mae adroddiadau ar y gwaith hwn, ynghyd â
thrafodaethau panel a chyfweliadau, ar gael yn www.
smallscreenbigdebate.co.uk/cymru.
Ym mis Rhagfyr 2020, fe wnaethom nodi dechrau
cam newydd yn ein hadolygiad gydag ymgynghoriad
yn crynhoi prif themâu ein gwaith hyd yma. Bu i ni
hefyd gyhoeddi cais am dystiolaeth ym mis Chwefror
2021 er mwyn edrych yn fanylach ar y berthynas
sy’n bodoli heddiw rhwng y darlledwyr gwasanaeth
cyhoeddus a’r sector cynhyrchu.
Ym mis Gorffennaf byddwn yn cyhoeddi ein
datganiad yn nodi’r hyn rydym wedi ei ddysgu, gan
gynnwys ein hargymhellion i Lywodraeth y DU i
lywio’r broses o feddwl am bolisi ar gyfer system
cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus newydd. Byddwn
hefyd yn ystyried a oes meysydd o reoleiddio darlledu
gwasanaeth cyhoeddus presennol y gellir ac y dylid
eu diweddaru. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda
Llywodraeth y DU ar ddyfodol y llwyfan Teledu
Daearol Digidol ac edrych ar yr opsiynau posibl i

Drwy gydol y pandemig, mae Ofcom wedi bod yn
ymrwymedig i weithio gyda darlledwyr i wneud
yn siŵr eu bod yn gallu parhau i ddarlledu’r
gwasanaethau gorau posib. Gwnaethom fabwysiadu
dull gweithredu pragmatig a hyblyg ar gyfer gorfodi
gofynion rhaglennu a chynhyrchu os nad oedd
darlledwyr yn gallu bodloni amodau o ganlyniad i’r
tarfu a achoswyd gan Covid-19. Fe wnaethom hefyd
gyflawni ystod o gamau gweithredu penodol, gan
gynnwys:
•	cydnabod yr anhawster ariannol yr oedd rhai
darlledwyr yn ei wynebu oherwydd gostyngiad
sydyn mewn hysbysebu, gwnaethom drefniadau
newydd ar gyfer taliadau ffi’r drwydded lle bo
angen;
•	gweithio gyda’r Adran dros Ddiwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a Phanel y
Gronfa Radio Cymunedol i weinyddu 165 o
grantiau gwerth cyfanswm o £607,370 mewn
cyllid brys i’r sector radio cymunedol; a
•	datblygu fersiwn newydd o drwydded radio
sydd eisoes yn bodoli ar gyfer y rhai sydd eisiau
darparu ffynonellau gwybodaeth, newyddion
a diweddariadau am y pandemig ar gyfer
cymunedau penodol ledled y Deyrnas Unedig.
O ystyried natur barhaus a newidiol y pandemig,
byddwn yn parhau i gymryd camau priodol i
gefnogi’r sector darlledu ac yn cydweithio’n
agos â Llywodraeth y DU a’r diwydiant i helpu i
gefnogi adferiad y sector darlledu a chynhyrchu yn
ehangach.
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Ymateb i Ddatganiad Polisi Cynnwys
Cyfryngau blynyddol Corfforaeth
Channel 4
Mae Corfforaeth Channel 4 (C4C) yn cynhyrchu
Datganiad o Bolisi Cynnwys Cyfryngau (SMCP)
blynyddol sy’n nodi sut mae’n cyflawni ei chylch
gwaith gwasanaeth cyhoeddus a’i dyletswyddau
cynnwys cyfryngau, ac yn bwriadu parhau i wneud
hynny. Rhaid i C4C ymgynghori â ni wrth baratoi’r
Datganiad Polisi Cynnwys Cyfryngau, a byddwn ni’n
cyhoeddi ymateb bob blwyddyn.
Mewn marchnad ddarlledu anodd, cyflawnodd C4C
ei dyletswyddau yn gyffredinol yn 2019, yn enwedig
o ran y cynnydd yn nifer y cynhyrchwyr newydd a
oedd yn gweithio gyda nhw, perfformiad Channel
4 News o ran cyrraedd cynulleidfaoedd ifanc ac
amrywiol, gan gynnwys drwy lwyfannau ar-lein,
a’r syniadau uchelgeisiol a gyrhaeddodd y sgrin, yn
fwyaf nodedig mewn comisiynau ffeithiol a chomedi.
Gyda’i chanolfannau newydd yn gweithredu yn
Leeds, Bryste a Glasgow, roeddem hefyd yn
cydnabod bod C4C mewn sefyllfa dda i gyflawni ei
chynlluniau i wella sut mae’r Deyrnas Unedig gyfan
yn cael ei chynrychioli a’i phortreadu ar y sgrin. Fe
wnaethom nodi rhai meysydd o bryder, er enghraifft
gostyngodd buddsoddiad mewn cynnwys sy’n apelio
at blant a phobl ifanc yn eu harddegau yn 2019 a
gallai gael ei effeithio ymhellach oherwydd toriadau
i’r gyllideb sy’n gysylltiedig â’r pandemig ac oedi o
ran cynhyrchu.
Yn ogystal â’n hadolygiad blynyddol o berfformiad
C4C, byddwn yn parhau i ystyried cyfraniad C4C at
ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus, ac a oes angen
newid ei rwymedigaethau yn y dyfodol a sut bydd
angen gwneud hynny, fel rhan o’n rhaglen waith
Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr.

Polisi a rheoleiddio hysbysebion
Yn 2019, ymgynghorodd Llywodraeth y DU ar
gyflwyno cyfyngiadau ychwanegol ar hysbysebion
teledu yng nghyswllt bwyd a diod sydd â llawer
o fraster, halen a siwgr (HFSS), gan gynnwys
gwaharddiad cyn 9 o’r gloch. Os bydd cyfyngiadau
llymach ar hysbysebu ar y teledu yn cael eu
cyflwyno, bydd yn rhaid i Ofcom a’i gyd-reoleiddwyr
(BCAP ac ASA) weinyddu’r rhain. Yn 2020,

32

cyhoeddodd Llywodraeth y DU ymgynghoriad arall
ar gynnig i wahardd hysbysebion HFSS ar-lein.
Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gyflwyno
unrhyw gyfyngiadau newydd ar hysbysebu HFSS
ar y teledu ac ar-lein gyda’i gilydd erbyn diwedd
2022. Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda
Llywodraeth y DU wrth iddi ddatblygu ei dull
gweithredu, a byddwn yn parhau i wneud hynny.

Adroddiad blynyddol Ofcom ar y BBC
Ym mis Tachwedd 2020, fe wnaethom gyhoeddi
ein trydydd adroddiad blynyddol ar y BBC, yn nodi
sut yr oeddem wedi cyflawni ein swyddogaethau
fel rheoleiddiwr annibynnol y BBC, ac yn asesu
cydymffurfiad y BBC â’i ofynion rheoleiddio. Bu i ni
hefyd nodi ein hasesiad o berfformiad y BBC o ran
cyflawni ei Genhadaeth a’i ddibenion cyhoeddus i
gynulleidfaoedd.
Cyflawnodd y BBC ei gylch gwaith yn gyffredinol
dros y flwyddyn. Darparodd lawer iawn o newyddion
a materion cyfoes, cynnwys addysgol a dysgu,
a chynnwys unigryw o ansawdd uchel ar draws
ei wasanaethau. Ymatebodd y BBC yn effeithiol
pan darodd y pandemig, gan ymateb yn gyflym i
anghenion cynulleidfaoedd.
Fe wnaethom groesawu’r blaenoriaethau a osodwyd
gan gyfarwyddwr cyffredinol newydd y BBC,
Tim Davie, ar ddidueddrwydd, ar gynnwys sy’n
cael effaith fawr, datblygu incwm masnachol a’r
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ffocws ar-lein newydd. Mae’r rhain yn adlewyrchu’r
negeseuon mae Ofcom wedi bod yn eu rhoi i’r
BBC ers i’n gwaith o’i rheoleiddio ddechrau yn
2017. Rydym yn awr am weld metrigau cliriach a
chynnydd i sicrhau bod y blaenoriaethau hyn yn cael
eu cyflawni. Byddwn yn cynnal adolygiad cyfnodol
o’r BBC eleni, gan arwain at adolygiad canol-siarter
Llywodraeth y DU.

Adolygiad o BBC Studios
Mae gennym reolau ar sut mae’r BBC yn gweithredu
ei weithgareddau masnachol ac rydym yn monitro
sut y mae wedi rhoi’r rheolau hyn ar waith.
O ystyried y newidiadau diweddar i BBC Studios, yr
amgylchedd y mae’n gweithredu ynddo a’r ffocws
a roddwyd gan gyfarwyddwr cyffredinol newydd
y BBC, Tim Davie, ar adeiladu incwm masnachol y
BBC, mae’n bwysig ein bod yn deall yn well sut mae’r
BBC wedi rhoi ein rheolau ar waith ac yn darparu
rhagor o dryloywder ynghylch hyn i randdeiliaid. Ym
mis Hydref 2020 fe wnaethom lansio adolygiad o’r
rhyngweithio rhwng BBC Studios a gweithgareddau
gwasanaeth cyhoeddus y BBC gan gyhoeddi
cais am dystiolaeth. Ar yr un pryd, fe wnaethom
ymgynghori ar y newidiadau wnaeth BBC Studios i’w
linellau busnes ac rydym bellach wedi cyhoeddi ein
datganiad ar hyn. Rydym yn bwriadu cyhoeddi ein
canfyddiadau ar yr adolygiad ehangach yn ystod yr
Haf.
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BBC Sounds
Mae BBC Sounds bellach wedi ei sefydlu o fewn
arlwy sain y BBC, felly mae’n briodol pwyso a mesur
safle BBC Sounds yn y farchnad a’i effaith ar y
farchnad. Ym mis Hydref 2020, fe wnaethom ofyn
am dystiolaeth a gwybodaeth gan ei gystadleuwyr a
phartïon eraill â diddordeb er mwyn llywio ein barn.
Ar ôl ystyried yr adborth hwn a’n tystiolaeth ein
hunain yn ofalus, rydyn ni wedi dod i’r farn dros dro
nad oes sail resymol dros gredu bod BBC Sounds yn
cael effaith niweidiol sylweddol ar gystadleuaeth
deg ac effeithiol ar hyn o bryd. Rydyn ni nawr yn
ymgynghori ar y safbwynt dros dro hwn ac yn
bwriadu cyhoeddi datganiad terfynol yn nes ymlaen
yn ystod hydref 2021.

Y camau nesaf
Byddwn yn parhau i gefnogi sector darlledu’r Deyrnas
Unedig i sicrhau manteision i holl gynulleidfaoedd y
Deyrnas Unedig. Mae ein gwaith yn y maes hwn yn
cynnwys: parhau â’n gwaith Sgrin Fach: Trafodaeth
Fawr, monitro ac ymgysylltu â darlledwyr i gefnogi
amrywiaeth ym maes darlledu ac adolygu’r rheolau
ar gyfer perchnogaeth cyfryngau ar deledu, radio
a phapurau newydd i wneud yn siŵr bod pobl yn
gallu cael gafael ar amrywiaeth eang o safbwyntiau.
Byddwn yn parhau i adrodd ar berfformiad y BBC
er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn cyflawni ei
genhadaeth a’i ddibenion cyhoeddus, a byddwn hefyd
yn parhau â’r gwaith sy’n mynd rhagddo gennym
i sicrhau ansawdd a safonau cynnwys ar gyfer
cynulleidfaoedd.
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Bywyd mwy diogel ar-lein
Mae ein gwaith yn maes hwn yn canolbwyntio ar baratoi at ein cyfrifoldeb rheoleiddio newydd, a hybu
dealltwriaeth o sut mae pobl yn ymgysylltu ar-lein.
Meysydd gwaith blaenoriaeth

Canlyniadau i ddefnyddwyr

Diogelwch Ar-lein– gwaith paratoi
ar reoleiddio diogelwch ar-lein

Rydym yn parhau i ddatblygu ein model rheoleiddio i gefnogi
ymgysylltiad parhaus â Llywodraeth y DU ar feysydd blaenoriaeth
y fframwaith statudol gan gynnwys Codau Ymarfer, cydbwysedd
Llwyfannau Rhannu Fideos (VSP) – y rhwymedigaethau rhwng deddfwriaeth sylfaenol ac isgwaith paratoi ynghylch gweithredu ddeddfwriaeth, pwerau i orfodi monitro, ac amddiffyn cynnwys
dyletswyddau Llwyfannau Rhannu newyddiadurol.
Fideos Ofcom
Daeth Rheoliadau’r VSP i rym ym mis Tachwedd 2020. Er mwyn
Ymwybyddiaeth o’r Cyfryngau –
datblygu ein dealltwriaeth a llywio polisi rheoleiddio, bu i ni
Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau
ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys
(MSOM) – cefnogi oedolion a phlant arbenigwyr academaidd. Rydym wedi cyhoeddi canllawiau i helpu
yn y Deyrnas Unedig ar-lein, drwy
gwasanaethau i ddeall a ydynt yn rhan o gwmpas gwaith rheoleiddio
waith ymchwil a chydweithio â
Ofcom.
rhanddeiliaid.
Monitro ymwybyddiaeth defnyddwyr a drwy’r ymchwil ar agweddau
a defnydd oedolion o gyfryngau (Mehefin 2020), ac rydyn ni wedi
Marchnadoedd Ar-lein – gwaith
archwiliadol ynghylch cystadleuaeth adrodd yn rheolaidd ar ymchwil i’r pandemig ynghylch sut mae pobl
yn cael newyddion a gwybodaeth ar-lein am y pandemig.
ar-lein, gan gynnwys pwerau
presennol.

Fforwm Cydweithredu ar gyfer
Rheoleiddio Digidol (DRCF) –
fforwm cydweithredu rhwng
rheoleiddwyr digidol (ICO, CMA a’r
FCA) i gefnogi’r gwaith o reoleiddio
gwasanaethau digidol mewn modd
cydlynol.

Buom yn gweithio fel rhan o’r Tasglu Marchnadoedd Digidol dan
arweiniad yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd i roi cyngor
i Lywodraeth y DU (Rhagfyr 2020) ar drefn marchnadoedd digidol
newydd ac rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU wrth
iddi ddatblygu ei hymgynghoriad.
Lansiwyd y DCRF yn ffurfiol ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddodd
gynllun gwaith ym mis Mawrth 2021, gyda rhagor o ymgysylltu’n
mynd rhagddo ar gynlluniau a chamau gweithredu yn y dyfodol.

Mae ein gwaith yn y maes hwn
yn canolbwyntio ar baratoi at ein
cyfrifoldeb rheoleiddio newydd,
a hybu dealltwriaeth o sut mae
pobl yn ymgysylltu ar-lein.
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ymhellach yn y maes hwn, byddwn yn recriwtio ar
gyfer rolau arbenigol a byddwn yn sefydlu canolfan
dechnoleg newydd ym Manceinion, gan ein galluogi
i fanteisio ar weithlu medrus iawn, ochr yn ochr â
chryfderau ymchwil prifysgolion o safon fyd-eang
a’u cronfa ddofn o ddoniau graddedigion.

Yr effaith ar ddefnyddwyr

24

awr yr
wythnos

Mae bron naw o bob
10 oedolyn yn y DU arlein,
ac mae oedolion sy’n defnyddio’r
rhyngrwyd yn treulio 24 awr yr wythnos
ar-lein ar gyfartaledd.
Ond, mae mwyfwy o bryderon am ddiogelu pobl
ar-lein. Mae rhai o’r pryderon hynny’n ymwneud
â meysydd fel hacio neu breifatrwydd, ond mae’r
rhai mwyaf cyffredin yn ymwneud â phlant yn dod i
gysylltiad â chynnwys neu gysylltiad â defnyddwyr
eraill. Canfu ein hymchwil hefyd fod tua 22 miliwn
o oedolion sy’n defnyddio’r rhyngrwyd wedi cael
profiad o gynnwys neu ymddygiad niweidiol ar-lein.

Beth rydym wedi ei gyflawni
Ym mis Rhagfyr y llynedd, cadarnhaodd Llywodraeth
y DU ei chynlluniau i benodi Ofcom yn rheoleiddiwr
a fydd yn gyfrifol am oruchwylio’r drefn diogelwch
ar-lein newydd, ochr yn ochr â’i bwriad i osod Bil
Diogelwch Ar-lein drafft gerbron Senedd y DU yn
ddiweddarach yn 2021.
Llywodraeth a Senedd y DU fydd yn penderfynu ar
ffurf y drefn newydd, ond bydd Ofcom yn darparu
cyngor technegol ar sut y gall weithio. Byddwn
hefyd yn sicrhau bod dadleuon deddfwriaethol yn
defnyddio’r dystiolaeth ddiweddaraf am brofiadau
defnyddwyr ar-lein ar sail ein hymchwil. Rydym yn
barod i ymgymryd â’r cyfrifoldebau newydd hyn ac
rydym wedi nodi meysydd allweddol lle mae angen
i ni ddatblygu a chynyddu ein galluoedd technegol
a gweithredol. Er mwyn gwella ein galluoedd

I ddechrau, byddwn yn nodi ein cynlluniau lefel
uchel ar gyfer datblygu’r drefn. Ar ôl cyflwyno
deddfwriaeth sylfaenol, byddwn yn cyhoeddi ein
strategaeth reoleiddio fanylach. Ar ôl i Senedd y DU
gymeradwyo deddfwriaeth, byddwn yn ymgynghori
ar Godau Ymarfer ochr yn ochr ag elfennau allweddol
eraill ein fframwaith rheoleiddio.
Ar 1 Tachwedd 2020, daeth Rheoliadau
Gwasanaethau Cyfryngau Clyweled 2020 i rym,
a oedd yn mynnu bod llwyfannau rhannu fideos
(VSP) sydd wedi eu sefydlu yn y Deyrnas Unedig yn
cymryd camau priodol i ddiogelu defnyddwyr rhag
mathau penodol o ddeunyddiau niweidiol mewn
fideos. Hefyd bydd angen i VSP sicrhau eu bod yn
cyrraedd safonau penodol o ran hysbysebion.
I baratoi ar gyfer rheoleiddio VSP, rydym wedi
cynnal ymchwil i helpu i wella ein dealltwriaeth
o brofiadau niweidiol posibl defnyddwyr VSP a’u
hymwybyddiaeth o adnoddau diogelwch ar-lein.
Rydym wedi ymgynghori ar ganllawiau drafft
ar gyfer darparwyr VSP ar y mesurau y dylent
eu cymryd i ddiogelu defnyddwyr rhag deunydd
niweidiol. Drwy hyn rydym wedi cael rhagor o
wybodaeth am arferion da, a gwell dealltwriaeth o’r
materion a’r heriau ar draws y sector VSP. Rydym
yn gweithio gyda rheoleiddwyr rhyngwladol i ddeall
eu dulliau o reoleiddio VSP ac i gysoni dulliau lle bo
hynny’n bosibl.
Eleni, fe wnaethom adeiladu ar ein rhaglen Gwneud
Synnwyr o’r Cyfryngau (GSOC) a pharhau â’n gwaith
i helpu i wella sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth
ar-lein pobl yn y Deyrnas Unedig, i gefnogi ein
dyletswyddau ar-lein sy’n ehangu. Gwnaethom
hefyd barhau i ddatblygu ein rhwydwaith a’n panel
GSOC, er mwyn dod ag arbenigwyr at ei gilydd i
drafod, i roi gwybodaeth ac i gydweithio ar ymchwil
a pholisi llythrennedd yn y cyfryngau ar-lein.
Rydym yn parhau i ddatblygu ein dealltwriaeth o
rôl llythrennedd yn y cyfryngau yng nghyd-destun
llwyfannau rhannu fideos newydd a phwerau
rheoleiddio diogelwch ar-lein.
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Ym mis Gorffennaf 2020, sefydlodd Ofcom, yr
Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) a
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) y Fforwm
Cydweithredu ar gyfer Rheoleiddio Digidol (DRCF),
a sefydlwyd i sicrhau lefel uwch o gydweithrediad o
ystyried yr heriau unigryw sy’n codi wrth reoleiddio
llwyfannau ar-lein. Mae’r Awdurdod Ymddygiad
Ariannol (FCA) bellach yn rhan o hyn hefyd.
Cyhoeddodd Llywodraeth y DU hefyd y bydd Uned
Marchnadoedd Digidol (DMU) yn cael ei sefydlu
yn y CMA i oruchwylio ei threfn newydd o blaid
cystadleuaeth.
Ym mis Mawrth, roedd cynllun gwaith y DRCF
ar gyfer 2021/22 yn nodi map ar gyfer sut mae
cynyddu cwmpas a graddfa’r cydweithredu, gan
gynnwys dod ag arbenigedd ac adnoddau at ei
gilydd, gweithio’n agosach ar faterion rheoleiddio arlein sydd o bwys i bawb, ac adrodd ar ganlyniadau’n
flynyddol.

Y canlyniadau a’r camau nesaf
Dros y 12 mis nesaf bydd ein gwaith paratoi ar gyfer
y drefn diogelwch ar-lein newydd arfaethedig yn
canolbwyntio ar bum prif faes:
• Cefnogi’r broses ddeddfwriaethol;
• Datblygu ein dull rheoleiddio;
•	Meithrin ymwybyddiaeth y cyhoedd o’n rôl
arfaethedig yn y dyfodol;
• Sefydlu ein gweithrediadau; a
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•	Buddsoddi mewn technoleg, data a gwybodaeth
a gallu’r sector.
Rydym yn cydnabod ei bod yn amhosib atal pob
niwed, ond o dan y drefn VSP rydym yn disgwyl i
ddarparwyr gymryd camau rhagweithiol i adnabod
a lliniaru’r risg o ddeunydd niweidiol yn digwydd
ar eu llwyfan. Byddwn yn monitro ac yn asesu
cydymffurfiad ac yn gweithredu os bydd angen.
Byddwn yn parhau i olrhain ac ymchwilio i gysylltiad
defnyddwyr â deunydd niweidiol ar-lein wrth
ddefnyddio VSP, yn ogystal â’u hymwybyddiaeth o
fesurau diogelwch a’u hymgysylltiad â nhw. Byddwn
hefyd yn parhau i gydweithio â rheoleiddwyr eraill,
gan gynnwys cydlynu ar faterion awdurdodaeth a
gweithio i sicrhau cydymffurfiad trawsffiniol.
Yn dilyn y cyngor gan y Tasglu Marchnadoedd Digidol
(CMA) dan arweiniad yr Awdurdod Cystadleuaeth
a Marchnadoedd, byddwn yn parhau i ymgysylltu
â Llywodraeth y DU wrth iddi ystyried trefn o blaid
cystadleuaeth ar gyfer marchnadoedd digidol a
sefydlu Uned Marchnadoedd Digidol o fewn yr
Awdurdod.

Adran A | Adroddiad Perfformiad | Adolygu Perfformiad

37

Galluogi rhwydweithiau cryf a diogel
Mae pobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn disgwyl ac yn dibynnu ar rwydweithiau cadarn a diogel heddiw,
ac yn y dyfodol. Mae gan Ofcom rôl allweddol i’w chwarae, ochr yn ochr â chyfranwyr eraill, er mwyn
sicrhau bod hyn yn digwydd.
Meysydd gwaith blaenoriaeth

Canlyniadau i ddefnyddwyr

Y Mesur Telathrebu (Diogelwch) –
datblygu gallu Ofcom a gweithio
gyda darparwyr telathrebu i
sicrhau bod rhwydweithiau’n
ddiogel

Rydym yn gweithio gyda’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a
Chwaraeon ar y Mesur Telathrebu (Diogelwch), a fydd yn cryfhau
rhwymedigaethau diogelwch ar gyfer y sector telathrebu.

Cydnerthedd – gweithio gyda
darparwyr rhwydwaith i sicrhau
bod rhwydweithiau’n gadarn.

Yn ystod y cyfnod clo, cynyddodd nifer y traffig ar gyfer
rhwydweithiau sefydlog (20%) a symudol (30%) lle cafodd Ansawdd
Gwasanaeth ei gynnal ar y lefel ofynnol.

Amrywiaethu Gwerthwyr
Telathrebu – sicrhau bod
marchnad gyflenwi telathrebu
gystadleuol, arloesol, diogel a
chadarn sydd o fudd i’r Deyrnas
Unedig

Rydym wedi darparu cyngor technegol rheolaidd i Lywodraeth y DU
ac wedi ymgysylltu â’r Tasglu Amrywiaethu Telathrebu. Rydym hefyd
wedi ffurfio partneriaeth â Digital Catapult ar ein labordai SONIC;
cyfleusterau lle bydd cyflenwyr yn gallu profi a dangos atebion
agored, rhyngweithredol.

Fe wnaethom gyhoeddi canllawiau wedi eu diweddaru ym mis
Chwefror 2021 i sefydliadau rydyn ni’n eu rheoleiddio o dan reoliadau
Systemau Rhwydwaith a Gwybodaeth (NIS), i adlewyrchu newidiadau
statudol ym mis Rhagfyr 2020.

Yr effaith ar ddefnyddwyr
Mae ein dibyniaeth gynyddol ar wasanaethau
cyfathrebu yn golygu ei bod hi’n hanfodol cael
rhwydweithiau dibynadwy a chadarn sydd wedi’u
hamddiffyn rhag ymosodiadau seiber - yn enwedig
yn ystod cyfnodau o argyfwng ac ar adegau heriol.
Rydym yn disgwyl i ddarparwyr rhwydweithiau
sicrhau bod eu rhwydweithiau’n gryf, yn ddiogel
ac wedi eu gwarchod yn wyneb toriadau ac
ymosodiadau posib. Bydd Ofcom yn chwarae
mwy o ran mewn diogelwch telathrebu yn dilyn
deddfwriaeth.

Beth rydym wedi ei gyflawni
Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda Llywodraeth
y DU, y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol
a’r diwydiant i fonitro’r risgiau posibl i gadernid a
diogelwch ein rhwydweithiau telathrebu. Rydym yn

parhau i ddatblygu ein gallu seiberddiogelwch ac yn
gweithio gyda darparwyr rhwydwaith ar draws nifer
o feysydd fel:
•	gweithio gyda Llywodraeth y DU i weithredu
canlyniadau’r Adolygiad o’r Gadwyn Gyflenwi
Telathrebu, gan gynnwys darparu cyngor
technegol ar strategaeth arallgyfeirio gwerthwyr
Llywodraeth y DU;
•	paratoi i ysgwyddo cyfrifoldebau newydd fel
rhan o’r Bil Telathrebu (Diogelwch);
•	sicrhau bod pob darparwr rhwydwaith a
gweithredwr gwasanaethau hanfodol yn glynu
wrth eu rhwymedigaethau diogelwch ac yn dilyn
canllawiau perthnasol; a
•	parhau i gydweithio â darparwyr rhwydweithiau
i gynnal cynllun profion treiddio bygythiadau sy’n
seiliedig ar wybodaeth (TBEST).
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Gweithredu diogelwch telathrebu
Mae cylch gwaith Ofcom o ran diogelwch
rhwydweithiau yn ehangu ac rydym yn paratoi ein
hunain i ysgwyddo cyfrifoldebau newydd fel rhan
o Fesur Telathrebu (Diogelwch) Llywodraeth y DU.
Fel rhan o’n paratoadau, byddwn yn meithrin ein
gallu a’n capasiti, a byddwn yn ceisio denu talent ym
Manceinion a Llundain.
Rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth
y DU i weithredu ei deddfwriaeth diogelwch
telathrebu, gan weithio gyda’r diwydiant, i sicrhau
bod gweithredwyr yn glynu wrth rwymedigaethau
diogelwch sydd wedi eu cryfhau.

Amrywiaethu gwerthwyr telathrebu
Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU, y
diwydiant, y Tasglu Amrywiaethu Gwerthwyr
Telathrebu, ac eraill ar strategaethau i wella
amrywiaeth gwerthwyr telathrebu, a datblygu
systemau telathrebu agored, rhyngweithredol. Mae
hyn yn cynnwys creu ein labordai SONIC6, a fydd
yn darparu llwyfan ar gyfer cyflenwyr presennol
a rhai sy’n dod i’r amlwg, er mwyn profi’r gallu i
ryngweithredu ac integreiddio atebion rhwydweithio
agored sy’n canolbwyntio ar feddalwedd, gan
gynnwys Open RAN a thechnolegau rhwydweithio
uwch. Mae’r labordai SOICC yn cael eu hariannu ar
y cyd gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a
Chwaraeon ac Ofcom, ac maent yn cael eu datblygu
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mewn partneriaeth â Digital Catapult.

Cydnerthedd rhwydwaith
Am sawl degawd, yr unig wasanaeth telathrebu yn
y farchnad dorfol oedd teleffoni sefydlog, a oedd yn
cael ei ddarparu gan rwydwaith teleffoni cyfnewidfa
gyhoeddus (PSTN) BT. Peiriannwyd y PSTN i
ddarparu lefelau uchel iawn o gydnerthedd.
Mae cwestiynau pwysig ynghylch sut y dylid
adeiladu’r genhedlaeth nesaf o rwydweithiau a’r
lefelau o gydnerthedd y dylid eu cyflawni. Rydym yn
gweithio gyda’r diwydiant i ganfod a chau bylchau
mewn safonau ac arferion gorau, o ran cydnerthedd
y rhwydwaith. Rydym hefyd yn parhau i fonitro
dyluniadau cadarn wrth gyflwyno rhwydweithiau ar
hyn o bryd.
Ym mis Ionawr 2020, fe wnaethom gyflwyno
cynllun i wella sut rydym yn casglu tystiolaeth o
ddigwyddiadau sy’n effeithio ar y gwasanaeth.
Rydym hefyd wedi helpu i sefydlu gweithgor
cadernid yn y Grŵp Ymateb a Chydnerthedd
Cyfathrebu Electronig (EC RRG).
Ar ben hynny, rydyn ni’n cefnogi’r gweithgor i
ddatblygu fframwaith asesu cydnerthedd, sy’n
gallu defnyddio’r canllawiau arferion gorau ar
gydnerthedd wedi eu diweddaru i’n helpu ni a
darparwyr rhwydwaith i werthuso digwyddiadau
sy’n effeithio ar wasanaethau yn y dyfodol.

6. Canolfan Rhyngweithredu Rhwydwaith Agored
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Cynyddu amrywiaeth a chynhwysiad
Meysydd gwaith blaenoriaeth

Canlyniadau i ddefnyddwyr

Amrywiaeth mewn Darlledu
Mae diwylliant amrywiol a chynhwysol yn golygu penderfyniadau
– hyrwyddo amrywiaeth a
gwell ar ran dinasyddion a defnyddwyr amrywiol.
chynhwysiad ar draws y maes
Ar draws y sector darlledu:
darlledu.
(a) menywod mewn swyddi uwch yn y maes teledu – 47%;
Lansio strategaeth
(b) cynrychiolaeth o bobl anabl – 7%;
amrywiaeth a chynhwysiad
(c) gweithwyr ar lefel uwch o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig – 8%;
newydd – i gyflawni
amcanion amrywiaeth,
(d) cyfanswm y staff sy’n dod o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig – 15%.
cynhwysiad a chydraddoldeb
Targed Ofcom yn 2026:
fel cyflogwr a rheoleiddiwr.
Adroddiad ystadegol
blynyddol ar amrywiaeth a
chydraddoldeb yn Ofcom.
Archwiliadau Cyflog Cyfartal
a Chyflog o ran y Rhywiau /
Ethnigrwydd.

a) cydbwysedd rhwng y rhywiau ar lefelau uwch (44% yn fenywod, 56%
yn ddynion ar hyn o bryd)
b) uwch gydweithwyr o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig – 16% (11% ar
hyn o bryd)
c) anabledd 15% (12% ar hyn o bryd)

Monitro amrywiaeth a chyfle cyfartal yn
y maes darlledu
Yn 2020, gwnaethom gynnal ein hymrwymiad
i gefnogi ymdrechion darlledwyr i sicrhau
gweithluoedd mwy amrywiol. Ym mis Tachwedd
2020, fe wnaethom gyhoeddi ein hadroddiad
amrywiaeth a chyfle cyfartal ym maes darlledu,
a oedd yn cynnwys pedwaredd flwyddyn o ddata
gweithlu ar gyfer teledu a thrydedd flwyddyn o
ddata ar gyfer radio.
Gwnaethom alw ar ddarlledwyr i sicrhau mwy o
newid yn nifer y bobl anabl maen nhw’n eu cyflogi
a gwella lefel y gynrychiolaeth o bobl o gefndiroedd
lleiafrifoedd ethnig sy’n cael eu cyflogi mewn uwch
rolau gwneud penderfyniadau. Gwnaethom hefyd
ofyn i ddarlledwyr ddechrau casglu a rhannu data
am amrywiaeth daearyddol eu gweithluoedd.

Fe wnaethom ehangu ein rhaglen ymgysylltu â
rhanddeiliaid i gynnwys bwrdd crwn chwarterol
ar amrywiaeth a chynhwysiad gyda darlledwyr
teledu a radio mawr. Gwnaethom barhau i gymryd
rhan mewn digwyddiadau cyhoeddus a chwrdd ag
arbenigwyr, cyrff diwydiant a grwpiau diddordeb ar
draws sectorau i helpu i lywio a datblygu ein ffordd
o feddwl.
Yn ystod hydref 2021 byddwn yn cyhoeddi adolygiad
pum mlynedd o ddata cyfle cyfartal ym maes
darlledu. Byddwn hefyd yn rhannu canfyddiadau
ymchwil i amrywiaeth yn y sector darlledu, er
mwyn penderfynu lle gallai ymchwil newydd fod yn
ddefnyddiol i fwrw ymlaen â’n gwaith.
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Amrywiaeth a Chynhwysiad yn Ofcom
Mae amrywiaeth a chynhwysiad yn Ofcom yn hanfodol er mwyn cyflawni ein nod o sicrhau bod
cyfathrebiadau’n gweithio i bawb a gwneud y penderfyniadau gorau i bawb yn y Deyrnas Unedig.
Mae ein strategaeth amrywiaeth a chynhwysiad
yn egluro sut mae amrywiaeth a chydraddoldeb
yn hanfodol i’r ffordd rydyn ni’n gweithredu, fel
cyflogwr ac fel rheoleiddiwr cyfathrebiadau’r
Deyrnas Unedig. Mae’n amlinellu ein meysydd
gwaith blaenoriaeth, gan gynnwys ein targedau
amrywiaeth gweithlu a’n gweledigaeth fel
sefydliad.
Er mwyn ein helpu i benderfynu ar yr amcanion
a’r blaenoriaethau strategol yn y strategaeth
amrywiaeth chynhwysiad rydyn ni’n cynhyrchu
adroddiad amrywiaeth blynyddol ar broffil
cydweithwyr a phrosesau Ofcom.
Rydym yn monitro ein polisïau a’n harferion yn
helaeth drwy arolygon ymysg cydweithwyr, gan
feincnodi a chynnal archwiliad cyflog cyfartal
bob dwy flynedd. Rydym yn aelodau o’r Fforwm
Anabledd Busnes, Busnes yn y Gymuned dros
Hil, Rhyw ac Oedran, ac rydym wedi llofnodi
siarter Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall.
Rydym yn cadw golwg ar aelodaeth o’r fath.
Bydd diweddariadau rheolaidd yn cael eu
cyflwyno i Fwrdd Ofcom a’r Bwrdd Rheoli
a Pholisi ar gynnydd cynlluniau gwahanol
o dan ein rhaglenni gwaith amrywiaeth
a chynhwysiad. Edrychwch ar dabl x yn adran Ein
gweithwyr ar gyfer y sefyllfa derfynol yn 2020 a’r targedau newydd ar gyfer 2026
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Parhau i arloesi
Meysydd gwaith blaenoriaeth

Canlyniadau i ddefnyddwyr

Strategaeth Data – buddsoddi
yn y Ganolfan Arloesi Data a’r
proffesiwn data arbenigol i
wella’r ffordd o ddefnyddio o data

Cyflwyno 15 cynllun peilot arbrofol gyda’r nod o ddangos sut y
gall technegau dadansoddi data neu beirianneg newydd ddatrys
problemau busnes. Rydym wedi gweithio i ganfod cwestiynau polisi
sy’n ymwneud ag archwilio algorithmig (h.y. sut rydyn ni’n gwirio
gweithrediad algorithmau dysgu peirianyddol).

Rydym wedi datblygu rhaglen dechnoleg newydd
sy’n ein galluogi i fonitro technolegau a allai gael
effaith fawr ar bobl a’r diwydiannau rydym yn eu
rheoleiddio. Mae hyn hefyd yn ein helpu i arwain
ein rhaglen waith ar gyfer y dyfodol tuag at y
technolegau sydd fwyaf tebygol o gael yr effaith
fwyaf.
Fel prif allbwn cyntaf y rhaglen hon, fe wnaethom
gyhoeddi adroddiad Dyfodol Technoleg ym mis
Ionawr 2021. Roedd yn edrych ar dechnolegau
a allai gael effaith sylweddol ar farchnadoedd
cyfathrebu, yn gadarnhaol neu’n negyddol, yn y
tymor canolig i’r tymor hir. Bu i ni hefyd edrych
ar wasanaethau cyfathrebu newydd, yn enwedig
mewn cyfathrebiadau trochi amlsynhwyraidd a
chynhwysol.
Rydym yn parhau i weithio gydag arbenigwyr mewn
meysydd technoleg ac yn ceisio rhannu canlyniadau’r
rhyngweithiadau hyn yn ystod 2021.
Rydym wedi mabwysiadu arferion gweithio newydd
i fod yn arloesol yn ein gwaith, ac wrth baratoi i
ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros oruchwylio diogelwch
ar-lein, rydym wedi dechrau ymgyrch recriwtio i
gynyddu ein capasiti a’n gallu yn y maes hwn.
Mae sbectrwm radio yn cysylltu ein byd digidol.
Mae sbectrwm yn adnodd cyfyngedig ond os caiff
ei ddefnyddio’n ddoeth, gall barhau i drawsnewid
sut rydym yn byw ac yn gweithio - gan helpu i’n
gwneud yn fwy cynhyrchiol, lleihau ein heffaith ar yr
amgylchedd a bod o fudd i ddiwydiannau ar draws
yr economi. O ystyried y galw sy’n esblygu’n gyflym

am gysylltedd di-wifr ac felly am sbectrwm, rydym
yn ceisio rhoi arloesedd wrth galon ein cefnogaeth
i’r sectorau rydym yn gweithio gyda nhw, gan alluogi
twf yn y sectorau presennol ac arloesi sy’n deillio o
ddefnydd newydd o dechnoleg ddi-wifr.
Mae ein gwaith parhaus yn y maes hwn yn cynnwys:
•	awdurdodi sbectrwm a sicrhau ei fod yn cael ei
ddefnyddio’n gywir ac yn cydymffurfio - mae hyn
yn cynnwys dadansoddi’r dechnoleg yn fanwl a
gwneud mesuriadau go iawn i wneud y gorau o’r
ffordd y caiff sbectrwm ei ddefnyddio a’i rannu;
•	dadansoddi a rhyddhau gwybodaeth am
ddefnyddio sbectrwm - rydym yn dadansoddi’r
defnydd o sbectrwm fel sail i bolisi;
•	rheoli sbectrwm a chynllunio ar gyfer gofynion y
dyfodol - rydym yn ystyried anghenion newidiol
defnyddwyr presennol a’r galw yn y dyfodol am
wasanaethau di-wifr arloesol; a
•	galluogi arloesedd di-wifr ar draws amrywiaeth
o sectorau diwydiant - rydym yn gweithio gyda
gwahanol sectorau yn y diwydiant, er mwyn
deall eu gofynion busnes a’r potensial ar gyfer
cysylltedd di-wifr i ddiwallu eu hanghenion. Ein
hamcan yw sicrhau bod gwahanol fusnesau a
sefydliadau yn gallu cael gafael ar y sbectrwm
sydd ei angen arnynt, lle a phryd mae ei angen
arnynt.
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Cymorth trwy gyfnod pontio ymadael â’r Undeb Ewropeaidd
Meysydd gwaith blaenoriaeth

Canlyniadau i ddefnyddwyr

Darparu cefnogaeth drwy gyfnod
pontio’r broses o ymadael â’r
Undeb Ewropeaidd – ac adeiladu
ar gysylltiadau rhyngwladol.

Rydym yn ymgysylltu â Llywodraeth y DU a rhanddeiliaid ac wedi
rhoi cyngor iddynt; yn paratoi ar gyfer y trefniadau newydd ar
gyfer trwyddedu darlledu a hysbysu VSP; yn diweddaru cyngor i
ddefnyddwyr ar ein gwefan; ac yn cefnogi dinasyddion yr Undeb
Ewropeaidd.
Ar yr un pryd, rydym wedi parhau i fuddsoddi yn ein perthynas â’r
Undeb Ewropeaidd (gyda’r Comisiwn Ewropeaidd yn ogystal â’n
cymheiriaid rheoleiddio) i gefnogi’r trefniadau newydd.

Wrth i Lywodraeth y DU drafod telerau ymadawiad
y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd, rydym
wedi ystyried sut y gallai hyn effeithio ar y bobl a’r
diwydiannau rydym ni’n eu rheoleiddio.

wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd). Erbyn hyn,
dim ond os yw eu prif swyddfa a’u penderfyniadau
golygyddol wedi eu lleoli yn y Deyrnas Unedig y
byddwn yn rheoleiddio gwasanaethau fideo ar-alw.

Yn ogystal â darparu cyngor i Lywodraeth y DU ar
faterion blaenoriaeth ar gyfer ein sectorau, rydym
hefyd wedi ymgynghori ar newidiadau technegol
y bydd angen i ni eu gwneud i’n rheolau, fel eu
bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth newydd sy’n
berthnasol ar ôl diwedd y cyfnod pontio.

Buom yn gweithio’n agos gyda’r sector teleffoni
symudol a chymheiriaid yn yr Undeb Ewropeaidd i
sicrhau bod trefniadau crwydro’n cael eu cynnal a’u
gwneud yn ddi-dor i’r defnyddiwr.

Er enghraifft, daeth fframwaith trwyddedu darlledu
newydd ar gyfer gwasanaethau teledu llinol i rym ar
gyfer y Deyrnas Unedig ar 31 Rhagfyr 2020.
Mae’r rheolau hefyd wedi newid o ran sut rydym yn
rheoleiddio gwasanaethau fideo ar-alw (VOD). Nid
oes gan wasanaethau fideo ar-alw yn y Deyrnas
Unedig hawl awtomatig mwyach i gael eu derbyn yn
yr Undeb Ewropeaidd (er y bydd llawer ohonynt ar
gael o hyd o dan gyfreithiau cenedlaethol yn aelod-

Rydym yn parhau i gynrychioli’r Deyrnas Unedig
ar faterion cyfathrebu yn rhyngwladol. Rydym yn
cynnal perthynas â chymheiriaid perthnasol ledled y
byd ac yn cymryd rhan mewn dadleuon rheoleiddio
byd-eang a rhanbarthol allweddol. Edrychwch ar
dudalen 49 i gael rhagor o fanylion am ein gwaith
ymgysylltu rhyngwladol.
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Prif Risgiau a Meysydd o Ansicrwydd

Mae risgiau’n cael eu cydnabod ar draws y sefydliad
i gefnogi’r gwaith o gyflawni amcanion Ofcom yn
llwyddiannus. Yn ystod y flwyddyn cafodd y gofrestr
risg strategol ei hadnewyddu er mwyn ymgorffori
ein dyletswyddau newydd a’n cylch gwaith sy’n
ehangu.

•	egluro egwyddorion Rheoli Risg yn Ofcom;

Cafodd cofrestr risg benodol ar gyfer Covid-19 ei
chynnal hefyd drwy gydol y pandemig.

•	gwreiddio rheoli risg ym mhrosesau busnes
eraill Ofcom fel sail ar gyfer llywodraethu
corfforaethol da.

Mae polisi rheoli risg Ofcom yn ceisio:
•	cefnogi’r gwaith o gyflawni polisïau, nodau ac
amcanion Ofcom drwy gyfrannu gwybodaeth at
y broses o wneud penderfyniadau;

Prif risgiau

•	diogelu arian cyhoeddus ac asedau adrannol y
mae Ofcom yn gyfrifol amdanynt;
•	hyrwyddo diwylliant lle mae derbyn risg priodol
yn cael ei annog; a

Mae ein cofrestr risg strategol yn cofnodi’r risgiau a
allai roi amcanion Ofcom yn y fantol. Mae’r gofrestr
risg wedi ei threfnu o amgylch y meysydd risg
canlynol.

Blaenoriaeth Camau lliniaru

Caiff y gwaith rheoleiddio ei
weld fel mater annibynnol,
diduedd a chyson
Risg bod enw da Ofcom am fod
yn annibynnol ac am wneud
penderfyniadau cadarn y mae
ein diwydiannau a rhanddeiliaid
ehangach, gan gynnwys Senedd
y DU, a defnyddwyr, yn ymddiried
ynddynt, yn cael ei niweidio.

•	Rhoesom brosesau llywodraethu a gwneud penderfyniadau
effeithiol ar waith sy’n rhoi trosolwg cadarn o brosesau
gwneud penderfyniadau Ofcom ac adolygwyd y rhain yn
rheolaidd drwy gydol y flwyddyn.
•	Rydym yn darparu briffiau rheolaidd i gydweithwyr Ofcom i
bwysleisio pwysigrwydd cynnal annibyniaeth Ofcom yn eu
hymwneud â Llywodraeth y DU, Senedd y DU a rhanddeiliaid
eraill. Rydym wedi adnewyddu polisïau allweddol yn ystod
y flwyddyn i sicrhau bod prosesau effeithiol ar waith i
ddiogelu annibyniaeth Ofcom yn y trafodion hynny.
•	Byddwn yn cynnal ymarfer adborth rheolaidd gan
randdeiliaid a bob blwyddyn byddwn yn ymgynghori’n
agored ar ein Cynllun Gwaith.

Allwedd i’r blaenoriaethau
Band eang a
symudol gwell

Cynnal y gwasanaeth
post cyffredinol

Bywyd mwy diogel,
ar-lein

Cynyddu amrywiaeth
a chynhwysiad

Tegwch i
gwsmeriaid

Cefnogi darlledu yn y DU

Galluogi rhwydweithiau
cryf a diogel

Parhau
i arloesi
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Blaenoriaeth Camau lliniaru

•	Fe wnaethon ni sefydlu Pwyllgor Ymchwil mewnol newydd i
lywio ein gwaith

Arwain Meddwl
Risg nad yw Ofcom yn cael ei
ystyried yn arweinydd barn
dibynadwy ac uchel ei barch ac
yn un sy’n llunio’r farchnad yn y
sector cyfathrebu.

•	Fe wnaethom gynhyrchu cyfres o bapurau trafod i’w
cyhoeddi’n allanol, a chyhoeddi negeseuon blog i annog
trafodaeth.
•	Fe wnaethom annog i Ofcom gymryd mwy o ran mewn
cynadleddau a thrafodaethau bord gron yn y meysydd sy’n
cael eu rheoleiddio gennym a chyda rheoleiddwyr eraill.
•	Rydym wedi dechrau rhaglen waith i adnewyddu ein
strategaethau ar draws sectorau, gan gynnwys sganio
gorwel datblygiadau defnyddwyr, technolegol a masnachol.
Gofynion Diogelwch Telathrebu
•	Rydym wedi sefydlu rhaglen ar draws Ofcom i baratoi ar
gyfer cyfrifoldebau diogelwch newydd.

Diogelwch Ar-lein,
Diogelwch Telathrebu, VSP
Risg bod Ofcom yn methu â
pharatoi ar gyfer newidiadau
gwirioneddol a phosibl i’w gylch
gwaith.

•	Rydym yn parhau i roi cyngor i Lywodraeth y DU ac yn
ymgysylltu â Senedd y DU i sicrhau bod y fframwaith
statudol yn ymarferol ac yn effeithiol a bod gan Ofcom
ddigon o adnoddau i gyflawni yn erbyn ein cyfrifoldebau
newydd.
Diogelwch Ar-lein/VSP
•	Rydym wedi sefydlu rhaglen ar draws Ofcom i baratoi ar
gyfer cyfrifoldebau diogelwch ar-lein newydd.
•	Rydym yn darparu cyngor parhaus i Llywodraeth a Senedd
y DU i sicrhau bod y fframwaith statudol yn ymarferol ac yn
effeithiol.

Strategaeth, Ymchwil a
Sganio’r Gorwel
Risg bod Ofcom yn methu
buddsoddi digon yn ein
strategaeth, ein hymchwil a’n
gwaith ar sganio’r gorwel er mwyn
deall datblygiadau yn ein sectorau
yn y dyfodol, yng nghyd-destun
datblygiadau macro trawsbynciol
(gwleidyddol, economaidd,
cymdeithasol, technoleg,
cyfreithiol ac amgylcheddol).

•	Fe wnaethom gryfhau a ffurfioli ein proses sganio’r
gorwel drwy gydol y flwyddyn: gan gynnwys fframwaith
dadansoddi PESTLE (Ebrill) a Diwrnod Strategaeth y Bwrdd
(Hydref) i lywio ein cynlluniau 3 blynedd.
•	Gwnaethom fuddsoddi adnoddau yn ein rhaglenni sganio’r
gorwel: gan gynnwys Mewnwelediadau (Strategaeth ac
Ymchwil) a Darganfod Technoleg (Technoleg).
•	Fe wnaethom nodi a datblygu meysydd prosiect penodol:
newid yn yr hinsawdd, deinameg y farchnad a defnyddwyr
yn y dyfodol, cymylu telathrebu a darlledu a thechnoleg arlein.

Allwedd i’r blaenoriaethau
Band eang a
symudol gwell

Cynnal y gwasanaeth
post cyffredinol

Bywyd mwy diogel,
ar-lein

Cynyddu amrywiaeth
a chynhwysiad

Tegwch i
gwsmeriaid

Cefnogi darlledu yn y DU

Galluogi rhwydweithiau
cryf a diogel

Parhau
i arloesi
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Blaenoriaeth Camau lliniaru

Dealltwriaeth Fasnachol
Risg bod Ofcom yn methu â chael
dealltwriaeth fasnachol ddigonol
o’r marchnadoedd rydym yn eu
rheoleiddio, blaenoriaethau’r
diwydiant ar gyfer busnesau sy’n
cael eu gyrru gan gymhellion
masnachol a datblygiadau
technolegol, ac anghenion a
gofynion newidiol defnyddwyr.

•	Rydym wedi ymgysylltu’n fwy rheolaidd â thimau
strategaeth, technoleg a chynnyrch rhanddeiliaid.
•	Rydym wedi cryfhau ein hymchwil i anghenion a gofynion
defnyddwyr, yn enwedig ar-lein: e.e. gwybodaeth am
ymddygiad, Panel VSP, ac MSOM (llythrennedd cyfryngau).
•	Rydym wedi canolbwyntio ein gwaith recriwtio i sicrhau
ein bod yn denu cydweithwyr o safon uchel sydd â phrofiad
masnachol cryf yn eu maes perthnasol.

Penderfyniadau Rheoleiddio

Ymyriadau yn y Farchnad Delathrebu.

Risg bod Ofcom yn methu
â gwneud penderfyniadau
rheoleiddio priodol, sy’n seiliedig
ar dystiolaeth ac y gellir eu
hamddiffyn yn gyfreithiol, yn
unol â’i ddyletswyddau statudol,
sy’n ystyried amgylchiadau
newidiol y farchnad.

•	Fe wnaethom gynnal yr Adolygiad o’r Farchnad Telathrebu
Sefydlog (FTMR) ym mis Mawrth 2021, gan nodi’r
fframwaith rheoleiddio i gefnogi’r gwaith o gyflwyno
rhwydweithiau ffeibr llawn ledled y Deyrnas Unedig.
Byddwn yn parhau i fonitro gweithrediad yr FTMR i sicrhau
bod defnyddwyr yn elwa o farchnadoedd cystadleuol.
Darparu Gwasanaeth Cyffredinol cynaliadwy gan y Post
Brenhinol.
•	Gwnaethom gyhoeddi canfyddiadau anghenion defnyddwyr
sy’n dangos y byddai gostyngiad yn yr USO (o 6 i 5 diwrnod)
yn diwallu anghenion rhesymol defnyddwyr.
Cefnogi Darlledu yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys y Sector
Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus.
•	Rydym yn cynnal adolygiad o ddarlledu gwasanaeth
cyhoeddus i ganfod meysydd lle mae angen deddfwriaeth
newydd i hyrwyddo canlyniadau da yn well i gynulleidfaoedd
ar draws gwasanaethau ar-lein ac ar-alw.
• F
 e wnaethom ddarparu mathau newydd o drwyddedau i
ymateb i ofynion sy’n newid (e.e. sinema awyr agored) a
gweinyddu’r Gronfa Radio Cymunedol fel pecyn cymorth
pandemig.

Allwedd i’r blaenoriaethau
Band eang a
symudol gwell

Cynnal y gwasanaeth
post cyffredinol

Bywyd mwy diogel,
ar-lein

Cynyddu amrywiaeth
a chynhwysiad

Tegwch i
gwsmeriaid

Cefnogi darlledu yn y DU

Galluogi rhwydweithiau
cryf a diogel

Parhau
i arloesi
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Pobl
Risg bod Ofcom yn methu â
chael y strategaethau pobl, yr
arweinyddiaeth a’r diwylliant
iawn i sicrhau bod gennym
y bobl iawn sydd â’r sgiliau
a’r amrywiaeth briodol o
gefndiroedd ar yr adeg iawn i
gyflawni’r Cynllun Blynyddol.
Bod ein harweinyddiaeth a’n
diwylliant yn methu â chreu
amgylchedd gwaith cynhyrchiol,
cynhwysol ac effeithiol sy’n
golygu bod y ddarpariaeth yn is
na’r disgwyl neu’r potensial.
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Blaenoriaeth Camau lliniaru

•	Fe wnaethom sefydlu Uwch Bwyllgor Talent i ganolbwyntio
ar gynllunio a datblygu talent uwch a chynllunio olyniaeth.
•	Gwnaethom gyhoeddi ein strategaeth Amrywiaeth a
Chynhwysiad ym mis Ionawr gyda thargedau 5 mlynedd
newydd.
•	Gwnaethom gynnal dadansoddiad o’r farchnad o rolau
allweddol sy’n gysylltiedig â’r drefn Diogelwch Ar-lein
newydd er mwyn cyfrannu at ein strategaeth recriwtio a
meithrin gallu sefydliadol.
•	Lansiwyd arolwg ‘pwls’ cydweithwyr newydd yn adolygu ein
diwylliant a’n harweinyddiaeth, ac mae’r canlyniadau’n sail i
gynlluniau newid lleol.

Rheoli ein Risg o Seiberddiogelwch a Diogelwch Gwybodaeth
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cynnal diogelwch
seiber a gwybodaeth cadarn. Rydym wedi parhau
i ddatblygu ein dull gweithredu ar gyfer hyn, ac yn
ystod 2020/21 rydym wedi:

•	Cwblhau archwiliad mewnol o’n seiberddiogelwch
ochr yn ochr â’n profion bygythiadau parhaus
rheolaidd a rhoi’r argymhellion a wnaed ar waith;
a

•	Darparu hyfforddiant diogelwch gwybodaeth
a seiber gorfodol parhaus i bob cydweithiwr yn
Ofcom;

•	Chomisiynu aseswyr allanol i adolygu ein
System Rheoli Diogelwch Gwybodaeth (ISMS)
a meincnodi yn erbyn y Safon Diogelwch
Gwybodaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol (ISO
27001). Cawsom achrediad llawn ym mis Ebrill
2021.

•	Gweithio gyda’n sefydliadau partner i fonitro
bygythiadau’n barhaus a rhoi mesurau diogelwch
ar waith;

Allwedd i’r blaenoriaethau
Band eang a
symudol gwell

Cynnal y gwasanaeth
post cyffredinol

Bywyd mwy diogel,
ar-lein

Cynyddu amrywiaeth
a chynhwysiad

Tegwch i
gwsmeriaid

Cefnogi darlledu yn y DU

Galluogi rhwydweithiau
cryf a diogel

Parhau
i arloesi
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Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Ein gwaith yng ngwledydd a rhanbarthau’r Deyrnas Unedig
Wrth gyflawni ein dyletswyddau, rhaid i ni ystyried
yr holl wahanol wledydd, rhanbarthau, diwylliannau,
dwyseddau poblogaeth a thirweddau sy’n rhan o’r
Deyrnas Unedig.
Bydd ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, Belfast,
Caeredin, Llundain, Warrington a Birmingham
a’r Ganolfan dechnoleg newydd arfaethedig ym
Manceinion yn caniatáu i ni ymgysylltu’n uniongyrchol
â llywodraethau, cynrychiolwyr etholedig a
rhanddeiliaid lleol a sicrhau ein bod yn ystyried
safbwyntiau, diddordebau ac anghenion pobl ledled y
Deyrnas Unedig.

Paneli Defnyddwyr hefyd yn cynnwys aelodau sy’n
cynrychioli pob rhan o’r Deyrnas Unedig.
Er bod llawer o’n gwaith yn berthnasol ar draws y
Deyrnas Unedig, rydym wedi tynnu sylw at waith
penodol a wnaed ym mhob un o wledydd y Deyrnas
Unedig dros y flwyddyn diwethaf.

Yn ogystal, mae gennym Bwyllgorau Cynghori
statudol ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd
Iwerddon, ac mae aelodau’r Bwrdd ar gyfer Cymru
a’r Alban wedi cael eu penodi gan Lywodraeth
Cymru a Llywodraeth yr Alban yn y drefn honno,
mewn ymgynghoriad ag Ysgrifennydd Gwladol
y Deyrnas Unedig. Mae ein Bwrdd Cynnwys a’n
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Lloegr

Yr Alban

•	Cydweithiom yn agos gyda Llywodraeth y DU,
Aelodau Seneddol lleol ac awdurdodau lleol, gan
roi cyngor rheoleiddiol a thechnegol.

•	Drwy gydol y pandemig rhoesom gyngor a
chymorth i ddarlledwyr a darparwyr telathrebu
lleol yn yr Alban, gan eu helpu i barhau i ddarparu
eu gwasanaethau.

•	Bu i ni gyhoeddi ein hadroddiadau Cysylltu’r
Gwledydd a Cyfryngau’r Genedl ar gyfer Lloegr.
•	Dechreuwyd ymgysylltu’n lleol ar ein cynlluniau
i agor canolfan ddigidol a thechnoleg newydd
Ofcom ym Manceinion, gan greu hyd at 150 o
swyddi newydd yn Ofcom yng Ngogledd Orllewin
Lloegr.

Gogledd Iwerddon
•	Drwy gydol y pandemig rhoesom gyngor a
chymorth i ddarlledwyr a darparwyr telathrebu
lleol, gan eu helpu i barhau i ddarparu eu
gwasanaethau. Rhoesom drwyddedau radio
tymor byr hefyd ar gyfer nifer o sinemâu awyr
agored a gwasanaethau eglwysig.
•	Daeth ein hymchwiliad i ben i ymddygiad BT yn
ystod y tendr ar gyfer contract telathrebu sector
cyhoeddus Gogledd Iwerddon, gan arwain at
ddirwy o £6.3m i BT Group am dorri ein rheolau.
•	Wrth i’r Deyrnas Unedig adael yr Undeb
Ewropeaidd, gwnaethom barhau i gynghori
Llywodraeth y DU am y niwed posibl i
ddefnyddwyr yng Ngogledd Iwerddon, yn
enwedig yng nghyswllt symudiadau parseli
rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon.
•	Fe wnaethom ymuno â gweithgor Rhwydwaith
Gwledig a Rennir Gogledd Iwerddon a gweithgor
Cynllun Gweithredu Symudol Gweithrediaeth
Gogledd Iwerddon, gan helpu i ddarparu gwell
darpariaeth 4G a 5G ledled Gogledd Iwerddon.
•	Dyfarnwyd y drwydded amlblecs DAB graddfa
fach gyntaf ar gyfer Gogledd Iwerddon, yn Derry/
Londonderry.

•	Digwyddiadau rhithiol gyda chynrychiolwyr y
sector teledu yn yr Alban ar amrywiaeth mewn
darlledu a chyda Phrifysgol Gorllewin yr Alban ar
ddyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus.
•	Ymgysylltu â Llywodraeth yr Alban ynghylch ein
paratoadau i reoleiddio diogelwch ar-lein.
•	Darparu cyngor technegol a rheoleiddiol, er
mwyn helpu Llywodraeth yr Alban i gyflawni
prosiectau seilwaith telathrebu allweddol - fel y
rhaglen band eang cyflym iawn ‘Reaching 100%’ a
rhaglen symudol S4Gi.
•	Cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol Cysylltu’r
Gwledydd yr Alban a Cyfryngau’r Genedl Yr Alban.

Cymru
•	Mae cydweithio â rhanddeiliaid gwleidyddol
ac yn y diwydiant wedi bod yn rhan amlwg o’n
gwaith, er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i
randdeiliaid am ddatblygiadau yn ein gwaith.
•	Bu i’n digwyddiad ‘Cefnogi Arloesi Di-wifr ar
gyfer Technoleg Amaeth a Chysylltedd Gwledig’
ddwyn ynghyd sefydliadau sy’n wynebu heriau
o ran cysylltedd a’r rhai sy’n cynnig opsiynau diwifr.
•	Fe wnaeth ein cyfres o drafodaethau ‘Sgrin
Fach: Trafodaeth Fawr’ ein galluogi i wrando ar
farn rhanddeiliaid ynghylch dyfodol Darlledu
Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru.
•	Rydym wedi cynnal ein gwaith yn y Gymraeg,
gan ddatblygu’r ffordd rydym yn rheoli galwadau
ffôn a’n dull o ymgymryd ag ymchwil yng
Nghymru. Mae Ofcom wedi ymrwymo’n llwyr
o hyd i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn
ei weithgareddau ac i sicrhau bod y rhai sy’n
dymuno cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn gallu
gwneud hynny’n naturiol.
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Y tu hwnt i’r Undeb Ewropeaidd

Ein gwaith ymgysylltu
rhyngwladol
Mae ymgysylltu rhyngwladol yn helpu i sicrhau
bod cyfathrebiadau’n gweithio i bawb yn y Deyrnas
Unedig. Rydym yn cyfrannu at ddatblygu polisi
rhyngwladol a dadleuon ar reoliadau, ac yn trafod yn
rheolaidd â’n cymheiriaid, yn ogystal â sefydliadau
Ewropeaidd a rhyngwladol.
Caiff ein gwaith polisi ei oleuo drwy ein
cyfranogaeth mewn cyfarfodydd rheoleiddio a
rhyng-lywodraethol, yn ogystal â digwyddiadau
rhyngwladol, lle rydym yn ceisio dysgu oddi wrth
ein cymheiriaid tramor a chyfnewid profiadau
ac arferion da. Rydym yn ymgysylltu’n rheolaidd
â rheoleiddwyr rhyngwladol yn ddwyochrog i
gyfnewid safbwyntiau ar bynciau sy’n cynnwys
diogelwch a chadernid telathrebu, diogelu
defnyddwyr a diogelwch ar-lein. Y llynedd, fe
wnaethom ffurfio grŵp anffurfiol i drafod heriau
rheoleiddio ar-lein gyda chymheiriaid yn Awstralia,
Iwerddon a Chanada.
Ewrop
Er bod cyfnod pontio ymadael â’r Undeb Ewropeaidd
wedi dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020, rydym yn
parhau i ddilyn datblygiadau rheoleiddio yn yr
Undeb Ewropeaidd yn agos, ac rydym wedi
ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus y Comisiwn
Ewropeaidd ynghylch y Ddeddf Gwasanaethau
Digidol a’r Ddeddf Marchnadoedd Digidol.
Rydym yn parhau i gyfrannu’n weithredol at
drafodaethau rheoleiddio ar lefel Ewropeaidd,
gan gynnwys drwy ein haelodaeth barhaus o’r
Grŵp Rheoleiddwyr Annibynnol (IRG), grŵp o 37 o
awdurdodau rheoleiddio telathrebu Ewropeaidd.
Rydym hefyd wedi parhau â’n rhaglen ymgysylltu â
rheoleiddwyr yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys
cyfnewid safbwyntiau ar y cynigion Ewropeaidd ac
i gefnogi ein gwaith gweithredu ar y Gyfarwyddeb
Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol (AVMS)
ddiwygiedig, a gafodd ei throsi i gyfraith y Deyrnas
Unedig yn 2020.

Buom yn cymryd rhan mewn sawl cynhadledd
ryngwladol ar luosogrwydd yn y cyfryngau, polisi a
llythrennedd yn y cyfryngau, ac ar gystadleuaeth yn
y sector cynnwys a’i gynaladwyedd. Drwy ein Hislywyddiaeth o Lwyfan Ewropeaidd yr Awdurdodau
Rheoleiddio (EPRA), rhwydwaith o 54 o reoleiddwyr
darlledu Ewropeaidd, fe wnaethom arwain y gwaith
o greu rhwydwaith llythrennedd yn y cyfryngau. Yr
ydym hefyd yn parhau i ymwneud â gwaith Cyngor
Ewrop, lle’r ydym yn cadeirio’r Pwyllgor Arbenigol ar
yr Amgylchedd a Diwygio’r Cyfryngau.
Ymgysylltu ar reoleiddio ar-lein a seiberddiogelwch
Rydym yn cyfrannu at drafodaethau byd-eang â
rhanddeiliaid ynghylch llywodraethu a rheoleiddio’r
rhyngrwyd, gan gynnwys yn yr IGF (Fforwm
Llywodraethu’r Rhyngrwyd), EuroDIG (Deialog
Ewropeaidd ar Lywodraethu’r Rhyngrwyd) ac yn
RightsCon. Fe ymunon ni â Gweithgor Cynnwys
Rhwydwaith Polisi’r Rhyngrwyd ac Awdurdodaeth
yn ogystal â gweithgorau yn Rhwydwaith
Llywodraethu Llwyfan Byd-eang, cynllun amlranddeiliad yng Nghanada sy’n chwilio am atebion ar
gyfer rheoleiddio a pholisi ar-lein.
O ystyried natur ryngddibynnol seilwaith
rhwydwaith byd-eang a bygythiadau
seiberddiogelwch sy’n esblygu, rydym yn cymryd
mwy o ran mewn trafodaethau rhyngwladol am
seiberddiogelwch ac rydym wedi dyfnhau’r ddeialog
â rheoleiddwyr gyda dyletswyddau yn y maes hwn,
yn ogystal â’r Comisiwn Ewropeaidd wrth iddo
adolygu deddfwriaeth seiber yr Undeb Ewropeaidd.
Fe wnaethom hefyd ddechrau trafod fframweithiau
ar gyfer cadernid rhwydwaith gyda chymheiriaid
rheoleiddio. Wrth i’r Deyrnas Unedig geisio mynd i’r
afael â her fyd-eang cadwyn gyflenwi telathrebu
gul, rydym wedi cynyddu ein hymgysylltiad o ran
amrywiaeth gwerthwyr a mabwysiadu atebion gan
ddefnyddio manylebau rhyngwyneb agored, fel
Rhwydweithiau Mynediad Radio Agored (RAN).
Mae Ofcom hefyd yn parhau i gyfrannu at waith
datblygu polisi’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad
a Datblygiad Economaidd (OECD), gan eistedd
ar y Pwyllgor Polisi Seilwaith a Gwasanaethau
Cyfathrebu (CISP).
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Sbectrwm

rôl fel Is-gadeirydd y Pwyllgor Traws-ITU yn CEPT.

O ran sbectrwm, mae Ofcom yn cymryd rhan mewn
fforymau rhyngwladol perthnasol gan gynnwys y
Gynhadledd Ewropeaidd ar Weinyddiaethau Post a
Thelegyfathrebu (CEPT), lle mae Ofcom yn cadeirio’r
Pwyllgor Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd
(ECC), y grŵp sbectrwm uchaf yn CEPT. Rydym
yn gweithio ar draws ystod eang o faterion sy’n
ymwneud â defnyddio sbectrwm gan gynnwys band
eang symudol a 5G, gwella cysylltedd defnyddwyr
a busnesau gyda mwy o Wi-Fi, cyfathrebu lloeren a
llywio, darlledu a thrafnidiaeth (gan gynnwys ffyrdd,
rheilffyrdd ac awyrennau).

Rydym yn parhau i gyfrannu at gyrff post
Ewropeaidd a rhyngwladol, gan weithio’n agos
gyda chyd-reoleiddwyr a gweinyddiaethau post
rhyngwladol, gan gynnwys yn y Pwyllgor Rheoleiddio
Gwasanaethau Post Ewropeaidd (CERP).

Rhagor o waith gyda chyrff rhyngwladol
Rydym hefyd yn cadeirio nifer o dimau prosiect
a grwpiau astudio mewn gwahanol grwpiau
rhyngwladol, gan gynnwys yn yr Undeb Telathrebu
Rhyngwladol (ITU). Yn fwyaf diweddar, penodwyd
Ofcom yn Is-gadeirydd Grŵp Paratoi Cynhadledd
CEPT a fydd yn gyfrifol am ddatblygu safbwyntiau
Ewropeaidd ar gyfer y Gynhadledd Radio Byd nesaf y
trefnwyd i’w chynnal yn 2023.
Mae gwaith arall yn yr ITU eleni wedi canolbwyntio
ar dechnolegau newydd, a diwygiadau i strwythurau
a ffyrdd yr ITU o weithio. Rydym yn cydlynu
safbwyntiau Ewropeaidd ar y materion hyn drwy ein

Yn olaf, rydym yn cefnogi Llywodraeth y DU
yn yr Undeb Post Cyffredinol (UPU), y corff
rhynglywodraethol sy’n rheoli taliadau post
rhyngwladol rhwng Darparwyr Gwasanaeth
Post Cyffredinol, gan gynnwys mewn perthynas
â newidiadau i’r trefniadau taliadau terfynol
rhyngwladol a’r bwriad i agor yr UPU i weithredwyr
sector ehangach.

Ymgysylltu â rhanddeiliaid eraill
Defnyddwyr a dinasyddion
Mae deall buddiannau ac ymddygiad defnyddwyr
a dinasyddion yn hanfodol i’n gwaith. Mae Ofcom
yn defnyddio ymchwil marchnad yn helaeth i ddeall
tueddiadau sy’n ymwneud â’r nifer sy’n prynu ac yn
defnyddio gwasanaethau cyfathrebu ac ymddygiad
a phryderon defnyddwyr. Mae ein hadroddiad
blynyddol rhyngweithiol, Adroddiad ar y Farchnad
Gyfathrebu, adroddiad Cysylltu’r Gwledydd,
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adroddiadau Agweddau Oedolion a’u Defnydd
o Gyfryngau ac Agweddau Plant a’u Defnydd o
Gyfryngau yn benodol, yn dangos ac yn dadansoddi’r
tueddiadau hyn.
Derbyniodd Tîm Cyswllt Defnyddwyr Ofcom 96,051
o alwadau, ffurflenni gwe, negeseuon e-bost
a llythyrau yn uniongyrchol gan ddefnyddwyr
yn 2020/21, ac mae’r wybodaeth a gawn gan
ddefnyddwyr yn ein helpu i dargedu ein polisïau
a’n gwaith gorfodi. Mae defnyddwyr hefyd yn
cysylltu â ni drwy ein gwefan. Er na allwn ddatrys
cwynion unigol am wasanaethau telathrebu, rydym
yn cynghori’r rhai sy’n cwyno ac yn eu cyfeirio at
gynlluniau dulliau amgen o ddatrys anghydfodau
(ADR) sydd wedi cael eu cymeradwyo gennym. Fodd
bynnag, rydym yn delio â chwynion am raglenni
teledu a radio.
Mae ein swyddfeydd ymhob gwlad yn y Deyrnas
Unedig yn rhoi gwybodaeth fanwl ac arbenigol i
Ofcom am yr heriau a wynebir gan ddinasyddion a
defnyddwyr yng ngwahanol ardaloedd y Deyrnas
Unedig. Mae ein pwyllgorau cynghori ar gyfer
pob un o wledydd y Deyrnas Unedig yn cynnig
gwybodaeth a chyngor i Ofcom ar agweddau ar
ei waith, a chyfathrebiadau yn gyffredinol, sydd o
bwysigrwydd penodol i bob gwlad. Mae buddiannau
cenedlaethol hefyd yn cael eu cynrychioli gan
Aelodau Bwrdd Cynnwys a Phanel Defnyddwyr
Cyfathrebiadau Ofcom. Mae’r Fforwm Defnyddwyr
ar gyfer Cyfathrebiadau, sy’n cynnwys dros 50 o
aelodau o gyrff defnyddwyr, yn cwrdd gydag Ofcom
bob chwarter i drafod pynciau polisi sy’n berthnasol i
ddefnyddwyr.
Rydyn ni’n cynnal ymchwil reolaidd i anghenion
ac ymddygiad defnyddwyr, gan helpu i lywio ein
gwaith a rhoi cipolwg i ni ar sut mae’n effeithio ar
ddefnyddwyr y cynnyrch a’r gwasanaethau rydyn
ni’n eu rheoleiddio.
Rydym hefyd yn cael cyfarfodydd dwyochrog
rheolaidd gyda sefydliadau rhanddeiliaid a
defnyddwyr, yn ogystal â chyfarfodydd ymgynghori
ar bynciau penodol.

Diwydiant a Llywodraeth
Mae Ofcom yn ymwneud ag amrywiaeth eang
o randdeiliaid, gan gynnwys cwmnïau a chyrff y
diwydiant yn y sectorau rydym yn eu rheoleiddio,
grwpiau defnyddwyr a defnyddwyr, Llywodraeth y
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DU a’r sefydliadau datganoledig, cyd-reoleiddwyr a
rheoleiddwyr eraill. Rydym yn aelodau o Rwydwaith
Rheoleiddwyr y Deyrnas Unedig a Rhwydwaith
Cystadleuaeth y Deyrnas Unedig, ac rydym mewn
cysylltiad ag amryw o gyrff rheoleiddio a chyrff
rhyngwladol.
Mae gennym ddyletswydd statudol i ystyried yn ein
penderfyniadau beth yw safbwyntiau a buddiannau’r
rhai sy’n byw mewn gwahanol rannau o’r Deyrnas
Unedig. Mae ein gweithrediadau yn y gwledydd yn cael
eu harwain gan uwch gyfarwyddwyr yng Nghaeredin,
Caerdydd, Belfast a Llundain. Maent yn gweithio
i sicrhau bod barn, anghenion ac amgylchiadau
arbennig y gwledydd yn cael sylw uniongyrchol gan
Ofcom. Mae ein pwyllgorau cynghori ar gyfer pob un
o’r gwledydd hefyd yn darparu cyngor am fuddiannau
a safbwyntiau’r gwledydd a’r rhanbarthau am yr holl
faterion sy’n ymwneud â chyfathrebiadau.

Cyd-reoleiddwyr a chyrff eraill
Mae gan Ofcom bartneriaeth gyd-reoleiddio gyda’r
Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA), a ffurfiwyd
yn 2004. Mae’n delio â darlledwyr a hysbysebu ar
wasanaethau fideo ar-alw. Mae’n rhaid i ddarlledwyr
gydymffurfio â’r codau hysbysebu o dan eu
trwyddedau darlledu a roddir gan Ofcom. Pan fydd
yr ASA yn dyfarnu ar hysbyseb, bydd darlledwyr yn
cydymffurfio â’r penderfyniadau ar unwaith o dan
amodau eu trwyddedau. Pan fydd angen, gall yr ASA
gyfeirio trwyddedeion at Ofcom.
Mae Ofcom yn gyfrifol am reoleiddio gwasanaethau
cyfradd premiwm (PERS), sy’n galluogi defnyddwyr
i brynu nwyddau a gwasanaethau drwy godi’r gost
ar eu biliau ffôn a’u cyfrifon talu ymlaen llaw. Yr
Awdurdod Gwasanaethau Talu dros y Ffôn sy’n
rheoleiddio gwasanaethau cyfradd premiwm o ddydd
i ddydd ar ran Ofcom, drwy ei waith yn gorfodi cod
ymarfer sydd wedi ei gymeradwyo gan Ofcom.
Mae gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a
Marchnadoedd (CMA) bwerau cydredol dan
ddeddfwriaeth benodol i ddiogelu defnyddwyr
ac o fewn fframwaith cyfraith cystadleuaeth ar
gyfer y sector cyfathrebiadau. Rydym yn gweithio
gyda’r CMA i sicrhau y gweithredir yn gyson ac yn
gydgysylltiedig mewn perthynas â’r materion lle mae
gennym bwerau cydredol ac rydym yn trafod pa gorff
sydd yn y sefyllfa orau i arwain ymhob achos.
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Pryd y byddwn yn rheoleiddio
Yn unol â Deddf Cyfathrebiadau 2003 mae’n rhaid
i ni ystyried egwyddorion rheoleiddio gwell: y dylai
rheoleiddio fod yn dryloyw, yn atebol, yn gymesur,
yn gyson a dim ond wedi ei dargedu at achosion lle
mae angen gweithredu yn eu cylch. Pan sefydlwyd
Ofcom, buom yn adeiladu ar yr egwyddorion hyn
drwy ddatblygu set fwy penodol o egwyddorion
rheoleiddio a fyddai’n sail i’n gwaith beunyddiol. Am
fod y sector cyfathrebiadau’n newid mor gyflym
mae’n bwysig iawn fod gennym egwyddorion clir i’n
tywys.

Pryd y byddwn yn rheoleiddio
Bydd Ofcom yn gweithredu gyda gogwydd yn
erbyn ymyrryd, ond â pharodrwydd i ymyrryd yn
ddiymdroi ac yn effeithiol pan fydd angen.
Bydd Ofcom yn ymyrryd pan mae dyletswydd
statudol benodol i weithio at nod na all y
marchnadoedd ei gyflawni ar eu pen eu hunain.

Sut rydym yn rheoleiddio

Lleihau rheoleiddio
Mae Ofcom yn canolbwyntio ar leihau rheoleiddio lle
bo hynny’n briodol. Rydym yn credu bod ‘rheoleiddio
gwell’ yn golygu sicrhau bod rheolau’n cael eu
targedu’n briodol, ac nad ydynt yn gosod beichiau
gormodol ar randdeiliaid.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi gwneud
nifer o benderfyniadau rheoleiddio pwysig, ond
mae nifer y dogfennau a gyhoeddwn wedi aros yn
weddol debyg. Mae Ffigur [1] yn rhoi trosolwg o’r
ffordd y newidiodd y baich rheoleiddio ar randdeiliaid
o ganlyniad i ddatganiadau a phenderfyniadau
rheoleiddio Ofcom yn 2020/21.
Ffigur 1: Effaith ein datganiadau ar y baich
rheoleiddio ar randdeiliaid: 2020/21
O’r 40 Prif Ddatganiad a gyflwynwyd yn
ystod y flwyddyn:

Egwyddorion rheoleiddio
Ofcom

Nifer

%

Mwy o reoleiddio/rheoleiddio
newydd

10

25%

Cymysg/dim newid/parhaus

27

67%

Llai o reoleiddio

1

3%

Wedi symleiddio/cyd-reoleiddio

2

5%

Mae golwg gyffredinol ar y datganiadau a’r
penderfyniadau allweddol rydym wedi eu gwneud
yn ystod y flwyddyn, ar gael yn Atodiad 2.

Bydd Ofcom bob amser yn ceisio defnyddio’r
dulliau rheoleiddio lleiaf ymwthiol er mwyn
cyflawni ei amcanion.
Mae Ofcom am sicrhau bod ymyriadau’n seiliedig
ar dystiolaeth, yn gymesur, yn gyson, yn atebol
ac yn dryloyw o ran ystyried a chanlyniadau.
Bydd Ofcom yn rheoleiddio gyda chynllun
blynyddol a fynegir yn glir ac wedi ei adolygu’n
gyhoeddus, ynghyd ag amcanion penodedig.

Sut y byddwn yn cefnogi rheoleiddio
Bydd Ofcom yn ymchwilio i farchnadoedd yn
gyson ac yn ceisio aros ar flaen y gad o ran
dealltwriaeth dechnolegol.
Bydd Ofcom yn ymgynghori’n eang â’r holl
randdeiliaid perthnasol ac yn asesu effaith
camau rheoleiddio cyn rheoleiddio marchnad.
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Ymgynghoriadau
Drwy ymgynghoriadau cyhoeddus, mae
rhanddeiliaid yn gallu rhoi sylwadau ar ein
cynigion, ac ymateb iddynt, cyn y gwneir unrhyw
benderfyniadau terfynol.
Os bydd cyfnod ymgynghori yn rhy fyr, efallai na
fydd gan y rhai sydd â barn bwysig i’w chyfleu
ddigon o amser i baratoi eu hymatebion. Os bydd
yn rhy hir, efallai y bydd y farchnad dan sylw wedi
newid yn ddramatig. Pan fyddwn yn penderfynu
ar hyd cyfnod ymgynghori, mae angen inni gael y
cydbwysedd iawn rhwng y ddwy ystyriaeth yma. Yn
gyffredinol, ceir tri chategori o ymgynghoriad:
• Categori 1: ymgynghoriadau sy’n cynnwys
cynlluniau polisi o bwys a/neu sydd o ddiddordeb
i amrywiaeth eang o randdeiliaid (yn enwedig y
rhai y bydd angen mwy o amser arnynt efallai
ar gyfer ymateb); yn yr achosion hyn byddwn fel
arfer yn ymgynghori am ddeg wythnos.
• Categori 2: ymgynghoriadau sy’n cynnwys
cynigion polisi pwysig ond a fydd o ddiddordeb
i nifer cyfyngedig o randdeiliaid a fydd yn
ymwybodol o’r materion; yn yr achosion hyn
byddwn fel arfer yn ymgynghori am chwe
wythnos.
• Categori 3: ymgynghoriadau sy’n dod o fewn un
neu fwy o’r categorïau canlynol, gyda’r cyfnod
arferol ar gyfer ymgynghori yn fis:
– materion technegol;
– lle bydd angen cwblhau prosiect o fewn
amserlen benodol oherwydd datblygiadau yn
y farchnad neu ffactorau eraill lle mae gofyn
cwblhau’r prosiect mewn cyfnod byr;

Mae ffigur 2 yn cynnwys dadansoddiad o hyd ein
hymgynghoriadau fesul sector, fel y pennwyd gan
ein categorïau o ymgynghoriadau.
Ffigur 2: Dadansoddiad o hyd ymgynghoriadau:
2020/21
Cyfnod
ymgynghori
o leiaf 10
wythnos o hyd

Cyfnod ymgynghori
o lai na 10 wythnos
(gan gynnwys
ymgynghoriadau cat 2
a cat 3)

Telathrebu

3

40

Darlledu

2

15

Sbectrwm

1

4

Post

0

2

Arall

1

2

Cyfanswm

7

63

% Cyfanswm

11%

89%

% Cyfanswm
(19/20)

17%

83%

Gwneud penderfyniadau’n
brydlon
Rydym yn dadansoddi pa mor hir mae’n ei gymryd i
ni gyhoeddi penderfyniad ar ôl i ymgynghoriad ddod
i ben (gweler Ffigur 2). Yn 2020/21, cyhoeddwyd
dros 90% o’n penderfyniadau cyn pen ugain wythnos
i ddiwedd yr ymgynghoriad, y rhan fwyaf ohonynt
cyn pen deg wythnos.

– lle mae’r mater eisoes wedi bod yn destun
ymgynghoriad;
– lle na chaiff y cynnig fawr o effaith ar farchnad;
neu
– lle nad yw’r cynnig ond yn fân newid i bolisi neu
reoliad sy’n bodoli eisoes.
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Asesiadau effaith
Mae asesiadau effaith yn rhan bwysig o’r broses
gwneud penderfyniadau. Mae Adran 7 Deddf
Cyfathrebiadau 2003 yn ei gwneud yn ofynnol i
ni gynnal asesiad effaith pan rydym yn bwriadu
gwneud unrhyw beth er mwyn cyflawni ein
swyddogaethau neu mewn cysylltiad â chyflawni
ein swyddogaethau, a lle teimlwn fod y cynnig yn
bwysig. Mae asesiadau effaith yn sicrhau, ymysg
pethau eraill, ac yng nghyswllt ein penderfyniadau:
•	bod ystod eang o ddewisiadau’n cael eu
hystyried, gan gynnwys y dewis i beidio â
rheoleiddio;
•	bod y dewisiadau hyn yn cael eu cyflwyno’n glir;
•	bod effeithiau posibl pob dewis yn cael eu
dadansoddi’n ofalus; a
•	bod y manteision yn fwy na’r costau sy’n
gysylltiedig â’r opsiwn a ddewisir.
Ym mis Gorffennaf 2005, fe wnaethom gyhoeddi’r
canllawiau: Llunio polisïau’n well: dull Ofcom o asesu
effaith, a oedd yn pwysleisio ymrwymiad Ofcom
i gynnal asesiadau fel rhan greiddiol o’r broses
llunio polisïau gan ddweud ein bod yn disgwyl
cynnal asesiadau effaith ym mwyafrif helaeth ein
penderfyniadau polisi.
Rydym yn cyhoeddi rhestr o’r asesiadau effaith sydd
wedi cael eu cynnal gennym yn ystod y flwyddyn.
Mae hon yn ymddangos yn Atodiad 2.

Ffigur 3: Dadansoddiad o’r asesiadau effaith a
gynhaliwyd
Nifer y
dogfennau
ymgynghori

Cyfanswm

Asesiad Effaith yn
rhan o’r ddogfen a
gyhoeddwyd

Telathrebu

43

38

Darlledu

17

4

Sbectrwm

5

2

Post

2

2

Arall

3

1

70

47 (=67%)

Cyfanswm

Dengys Ffigur 3 fod 67% o ymgynghoriadau
yn 2020/21 wedi cynnal asesiad effaith, yr
oedd cyfeiriad penodol ato mewn adran neu
atodiad penodol o’r ddogfen ymgynghori. Dan rai
amgylchiadau efallai na fydd cynnal asesiad effaith
yn ofynnol, neu efallai na fydd yn briodol, neu efallai
ei fod yn ymhlyg yn yr ymgynghoriad. Byddwn yn
parhau i sicrhau bod asesiadau effaith yn cael eu
cynnal ac yn cael eu cyflwyno’n briodol ymhob achos
perthnasol.
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Adolygiad Ariannol

Er bod Ofcom yn uniongyrchol atebol i Senedd y DU,
daw ein cyllid o ffioedd a godir ar y sectorau rydym
yn eu rheoleiddio (gweler ffigur 4 ar dudalen 60
isod).
Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwerth
am arian sy’n ymwybodol o gostau wrth gyflawni
ein dyletswyddau. Dros y degawd diwethaf, mae
cost rheoleiddio wedi gostwng yn sylweddol mewn
termau real.
Rydym hefyd yn gyfrannwr net i Drysorlys EM;
casglodd Ofcom £415.5m o ffioedd a chosbau yn
2020/21, ac rydym wedi cadw £63.8m o’r arian
hwnnw i ariannu ein gwaith rheoli sbectrwm a
dyletswyddau perthnasol eraill. Trosglwyddwyd y
balans i Drysorlys EM a’r Cronfeydd Cyfunol.
Mae ein cyfrifoldebau yn cynnwys casglu a
throsglwyddo’r ffioedd trwydded a gasglwyd o
dan Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr 2006, rhifau
ffôn daearyddol, taliadau ychwanegol gan ddeiliaid
trwyddedau darlledu, a dirwyon a chosbau a
roddwyd i randdeiliaid.

Perfformiad ariannol
Yn 2020/21, roedd ein halldro ariannol o £129.8m
3.9% yn is na’n cyllideb o £135.0m. Roedd hyn yn
bennaf oherwydd llai o weithgarwch (recriwtio staff
a theithio) a sbardunwyd yn bennaf gan y pandemig.
£m

Cyllideb

Alldro Amrywiant

2020/21

135.0

129.8

5.2

2019/20

124.2

124.0

0.2

10.8

5.8

5.0

Amrywiant

Mae’r cynnydd yng nghyllideb 2020/21 o £10.8m
yn ymwneud â gwariant cynyddrannol ar
ddyletswyddau newydd gan gynnwys Llwyfannau
Rhannu Fideos (£5.0m), Paratoi ar gyfer
Diogelwch Ar-lein (£3.1m), Seilwaith a Diogelwch
Rhwydweithiau (£1.7m) a chyflawni Rhwymedigaeth
Gwasanaeth Cyffredinol Band Eang (£1.1m), cynnydd
ar gyfer chwyddiant (£2.4m) wedi ei wrthbwyso
gan ddileu tanysgrifiad yr Undeb Telathrebu
Rhyngwladol (£2.5m) y talwyd amdano ar ran y
Deyrnas Unedig (sy’n dal i gael ei dalu gan Ofcom
ond wedi ei ariannu drwy gadw derbyniadau WTA).
Mae 62% o gyfanswm ein sylfaen gostau yn
ymwneud â chostau staff, ac mae rhan sylweddol
(22%) o’r sylfaen gostau sy’n weddill yn sefydlog
mewn perthynas â chostau eiddo a systemau.
Mae Ofcom yn cyflwyno’r costau sy’n ymwneud â
chlirio a dyfarnu Sbectrwm ar wahân i wahaniaethu
oddi wrth weithgareddau craidd Ofcom. Mae rhagor
o fanylion am hyn ar gael ar dudalen 57.

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Y Swyddfa Gyfathrebiadau 2020/21 ofcom.org.uk

Adran A | Adroddiad Perfformiad | Adolygiad Ariannol

56

Incwm gweithredu

Mae hyn yn cael ei wrthbwyso gan

Mae’r £132.5m (2019/20: £125m) o incwm a
dderbyniwyd yn 2020/21 yn cynnwys cyfrifoldebau
craidd Ofcom (heb gynnwys clirio Sbectrwm a
dyfarniadau).

•	£1.4m o gostau teithio is oherwydd cyfyngiadau’r
pandemig

Gwariant gweithredu
Gan eithrio costau staff, roedd gwariant gweithredol
yn ymwneud â chyfrifoldebau craidd Ofcom yn
2020/21 wedi cynyddu £2.5m i £50.4m (2019/20
£47.9m). Mae’r prif amrywiadau gweithredu ers y
flwyddyn flaenorol yn deillio o’r canlynol:
•	Gwasanaethau Proffesiynol wedi cynyddu
£0.8m, yn sgil adennill costau cyfreithiol unwaith
ac am byth yn 2019/20;
•	Roedd costau Gwasanaethau a ddarperir yn
allanol wedi cynyddu £1.7m unwaith ac am byth
wrth i ni fuddsoddi yn ein systemau cyllid, pobl a
chynllunio;
•	Roedd Ymchwil Technoleg wedi cynyddu £0.8m
mewn perthynas â pharatoi dyletswyddau
Diogelwch Ar-lein;
•	Cynyddodd costau eiddo £1.2m o ganlyniad i
gostau glanhau a diogelwch uwch oherwydd y
pandemig a chredyd ardrethi untro yng nghyswllt
Riverside House yn 2019/20;

• £0.4m o wariant is ar offer gweithredol TG
Cynyddodd costau staff £4.2m i £83.5m (2019/20
£79.2m), gan gynnwys £0.5m yn ymwneud â
gwariant clirio sbectrwm. Roedd 992 o staff
cyfwerth ag amser llawn ar gyfartaledd (2019/20:
937 cyfwerth ag amser llawn). Mae’r cynnydd mewn
costau o flwyddyn i flwyddyn yn ymwneud â’r
dyfarniad cyflog blynyddol (£1.6m) sy’n ymwneud
â pherfformiad 2019/20, a’r twf yn ein timau sy’n
cefnogi’r dyletswyddau newydd a amlinellir uchod.
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Gwarged/diffyg am y flwyddyn
ariannol
Gwarged neu ddiffyg cyllido
Bydd y refeniw gweithredol sydd ei angen ar Ofcom
i gyflawni ei ddyletswyddau a chyflawni ei raglen
waith ar gyfer unrhyw flwyddyn ariannol yn cael ei
gyfrifo ar sail datganiad egwyddorion codi ffioedd
Ofcom. Mae’r dull gweithredu hwn yn pennu’r
arian gwirioneddol y mae angen ei gasglu i dalu
rhwymedigaethau ariannol yn ystod y flwyddyn.
Bydd unrhyw arian dros ben a geir o ganlyniad i
arbedion cyllidebol a sicrheir yn ystod y flwyddyn
ariannol yn cael ei ddychwelyd i’r rhanddeiliaid drwy
leihau’r tariffau blynyddol a godir yn y ddwy flynedd
ariannol olynol.
Mae Nodyn 2 y cyfrifon yn Adran C yn cysoni
cyfanswm y gwariant gweithredu yn ôl y sector a
reoleiddir fel y cyflwynir yn y Datganiad o Incwm
Net Cynhwysfawr i alldro gweithredol gwirioneddol
Ofcom.
Mae’r gwarged cyllido ar gyfer y flwyddyn ariannol
yn cael ei nodi yn Nodyn 2 i’r cyfrifon, sef cyfanswm
o £7.6m (2019/20: £8.6m o warged).

Gwarged neu ddiffyg cyfrifyddu
Mae angen gwarged cyfrifyddu ar gyfer y gwariant
nad yw’n cael ei adlewyrchu yn y Datganiad o
Incwm Cynhwysfawr, gan gynnwys gwariant cyfalaf
a thaliadau i adennill diffyg sy’n ofynnol mewn
perthynas â’r ddau gynllun pensiwn â’r buddion wedi
eu diffinio.
Mae diffyg cyfrifyddu’n digwydd pan fydd dibrisiant,
amorteiddiad a thrafodiadau anariannol eraill yn fwy
na’r incwm a dderbynnir i dalu costau arian eitemau
cyfalaf a’r cynlluniau pensiwn â’r buddion wedi eu
diffinio.
Y gwarged cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn ariannol
ar ôl treth, a gofnodwyd yn y Datganiad o Incwm
Cynhwysfawr Net ar gyfer y flwyddyn dan sylw,
oedd £1.5m (2019/20: £226.7m o ddiffyg). Mae’r
amrywiad sylweddol i’r flwyddyn flaenorol yn
adlewyrchu cynnwys darpariaeth o £232m o gyllid
setliad cyfreithiol yn natganiadau ariannol 2019/20,
a ariannwyd gan yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol,
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Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS). Mae’r
gwarged cyfrifyddu mawr yn y flwyddyn flaenorol yn
ddigwyddiad nad yw’n digwydd dro ar ôl tro.

Clirio sbectrwm
Mae’r holl gostau sy’n ymwneud â chlirio a
dyfarnu sbectrwm yn cael eu cofnodi ar wahân
i gyfrifoldebau craidd Ofcom yn y datganiadau
ariannol.
Mae’r rhaglen clirio 700 MHz wedi llwyddo i sicrhau
bod y sbectrwm hwn ar gael i ddiwallu’r galw
cynyddol am ddata symudol. Mae’r rhaglen yn
ei chyfnod olaf erbyn hyn a disgwylir iddi gael ei
chwblhau yn hydref 2021.
Roedd y pandemig wedi golygu bod yn rhaid gohirio
digwyddiadau clirio a mabwysiadu amserlen
ddiwygiedig ar gyfer y rhaglen. Cafodd y gwaith
o glirio’r tonnau awyr ei gwblhau’n derfynol ar 19
Awst 2020.
Mae’r cyllid cymorth grant ar gyfer clirio a dyfarnu
sbectrwm yn cefnogi’r newidiadau sydd eu hangen
e.e. i’r seilwaith DTT, sy’n angenrheidiol i glirio’r band
sbectrwm. Mae Llywodraeth y DU wedi darparu
arian ar gyfer cynllun grantiau i ddosbarthu grantiau
i hwyluso’r gwaith clirio.
Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen ar gael yn
atodiad 8.
Mae sicrhau gwerth am arian wrth galon ein gwaith
ar y cynllun grantiau. I’r perwyl hwn, mae gennym
fframwaith sicrwydd cadarn ar waith i wneud
yn siŵr mai dim ond costau clirio cynyddrannol
effeithlon sy’n cael arian cyhoeddus. Fel rhan
o’r fframwaith sicrwydd hwn bydd arbenigwyr
technegol a phanel cynghori anweithredol
annibynnol yn craffu’n fanwl ar geisiadau am grant.
Roedd y gwariant ar glirio a dyfarnu sbectrwm
yn £22.7m yn 2020/21 (2019/20: £76.7m),
y gostyngiad yn bennaf oherwydd cwblhau
gweithgareddau clirio erbyn mis Awst 2020.
Mae gweddill y rhaglen yn canolbwyntio ar gael
gwared ar fesurau dros dro, gwaith datgomisiynu
safle a Chysoni Grantiau.
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Arian ychwanegol a gasglwyd ar ran Trysorlys EM
Mae Ofcom yn paratoi set o Ddatganiadau
Ariannol ar wahân at ddibenion Adran 400 Deddf
Cyfathrebiadau 2003. Nid yw’r trafodiadau hyn
wedi cael eu cynnwys yn y Datganiadau Ariannol.
Adroddir ar y ffioedd, y taliadau a’r cosbau, ynghyd â
rhagor o fanylion, yn y Datganiadau Ariannol hyn yn
Nodyn 23 i’r cyfrifon, ac mae rhagor o wybodaeth yn
Atodiad 1 ar dudalen 149.

Yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21 casglodd
Ofcom £415.5m (2019/20: £373.3m) ar ran Trysorlys
EM a chafodd £63.8m (2019/20: £56.8m) ei gadw
i dalu am rai o gyfrifoldebau craidd Ofcom, gan
gynnwys Rheoli Sbectrwm. Mae’r amrywiad i
dderbyniadau’r flwyddyn flaenorol yn bennaf
oherwydd cynnydd yn y ffioedd trwydded blynyddol
a delir gan weithredwyr symudol ar gyfer y
rhwydweithiau di-wifr cyhoeddus.
Trosglwyddwyd cyfanswm o £328.3m i gyfrifon
Llywodraeth y DU yn y flwyddyn ariannol.

Taliadau’r Ddeddf
Telegraffiaeth Ddiwifr

Ffioedd y Llywodraeth

£292m

Rhifau
Daearyddol

£1m

£103m

Arian a gasglwyd i
Drysorlys EM

Taliadau Ychwanegol

£1m

Cosbau
Ariannol

£19m
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Pensiynau
Mae Ofcom yn darparu buddion pensiwn drwy
lwfans pensiwn â’r cyfraniadau wedi eu diffinio
sydd ar gael i bob cydweithiwr. Mae cydweithwyr
yn Ofcom wedi eu cyflogi ar delerau sy’n cynnig
aelodaeth o gynllun pensiwn cyfranddeiliaid. Gellir
defnyddio’r lwfans i gyfrannu at gynllun pensiwn
cyfranddeiliaid Ofcom â’r cyfraniadau wedi eu
diffinio.
Roedd gan gydweithwyr a ymunodd ag Ofcom o
reoleiddwyr blaenorol hawl i barhau i fod yn aelod
o un o ddau gynllun pensiwn â’u buddion wedi
eu diffinio. Mae’r ddau gynllun ar gau i newyddddyfodiaid, a daeth y drefn cronni buddion i ben ar 31
Mai 2011. O’r adeg hon ymlaen, roedd yr holl aelodau
cyfredol yn gallu ymuno â chynllun cyfranddeiliaid
Ofcom. Mae nodiadau 1(k) ac 19 i’r cyfrifon yn
darparu rhagor o fanylion.
Fodd bynnag, mae datganiadau ariannol 2020/21
yn dangos gwarged o £14.8m, yn rhannol
oherwydd bod y rhwymedigaethau pensiwn o dan
y datganiadau ariannol yn cael eu paratoi ar y sail
bod y rhwymedigaethau’n cael eu disgowntio yn
unol â’r arenillion ar fondiau o ansawdd uchel sydd, o
dan amodau presennol y farchnad, yn wahanol iawn

i’r dull sy’n cael ei ddefnyddio i bennu cyfraniadau
Ofcom. Mae hyn hefyd yn adlewyrchu’r symudiadau
sylweddol mewn marchnadoedd ariannol ers dyddiad
prisiadau’r actiwari.
Mae Ofcom yn gwneud taliadau ariannol at Gynllun
Buddion wedi eu Diffinio Ofcom ac at gynllun
pensiwn Ofcom (ITC gynt) ar sail y prisiadau
actiwaraidd. Mae taliadau arian, yn hytrach na’r swm
a neilltuir i’r gwarged gweithredu, fel y’u cyfrifir o
dan IAS19, yn cael eu cynnwys yn alldro’r gwariant
gweithredu a ddefnyddir i gyfrifo’r tariffau a godir ar
gyfranddeiliaid bob blwyddyn.
Oherwydd y gwaith lliniaru risg rhwng Ofcom ac
Ymddiriedolwyr ac Actiwarïaid y ddau gynllun
pensiwn, mae oddeutu 80% o rwymedigaethau’r
cynlluniau yn cael eu cefnogi bellach gan flwydddaliadau. Fel rhan o’r gweithgareddau parhaus i
reoli ac i liniaru risgiau’r cynlluniau, bydd rhagor o
gynlluniau prynu buddion i mewn gyda chefnogaeth
yswiriant ar gyfer aelodau sy’n bensiynwyr yn cael eu
hystyried yn y dyfodol.
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Tariffau
Cyhoeddodd Ofcom Dablau Tariff 2021/22 ar
26 Mawrth 2021. Mae cyllideb graidd Ofcom yn
aros ar yr un lefel â’r flwyddyn ariannol flaenorol,
sef £131.9m. Bydd y cap gwariant cyffredinol yn
cynyddu £23.8m eto er mwyn ymgorffori gwaith
paratoi ar gyfer ein dyletswyddau rheoleiddio
newydd h.y. Diogelwch Ar-lein a’r Bil Telathrebu
(Diogelwch) gwell. Bydd y gweithgareddau hyn yn
cael eu hariannu drwy gadw derbyniadau’r Ddeddf
Telegraffiaeth Ddi-wifr (WTA) a dim gan randdeiliaid.

Mae rhagor o fanylion ar gael yn Nhablau Tariff
2021/22 ar ein gwefan.
Fel sy’n cael ei ddangos yn Ffigur 4 isod, ac eithrio
costau sy’n gysylltiedig â’n cyfrifoldebau newydd,
mae’r tariffau cyffredinol ar gyfer pob sector
rheoleiddio yn cyd-fynd yn fras â’r cyfartaledd 5
mlynedd.

Ffigur 4: Trosolwg sector 5 mlynedd o gyllid
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Cyfrifoldeb Corfforaethol

Ymrwymiad Ofcom i gyfrifoldeb
corfforaethol
Fel cyflogwr cyfrifol, rydym yn canolbwyntio ar ein
heffaith amgylcheddol a’n gallu i feithrin ymdeimlad
cryf o gymuned a phwrpas yn Ofcom. Er mwyn
cyflawni hyn byddwn yn:
•	gweithio i leihau ein hôl troed carbon, gan
sicrhau bod arferion Ofcom yn gynaliadwy yn
amgylcheddol (gweler yr adran Cynaladwyedd ar
dudalen 64); a
•	meithrin cysylltiadau agosach â chymunedau lleol
yn Llundain, Manceinion, Caeredin, Caerdydd a
Belfast.

Gwirfoddoli a chymuned
“Rydyn ni’n gysylltiedig â chymunedau” yw un
o chwe sylfaen ein Strategaeth Amrywiaeth a
Chynhwysiad newydd. Mae gwirfoddoli a gwaith
cymunedol hefyd yn rhan allweddol o’n rhaglen les
‘Thrive@Ofcom’ ar draws ein sefydliad, sy’n cael ei
galw hefyd yn ‘tro da i deimlo’n dda’.
Rydyn ni’n annog cydweithwyr i gymryd rhan
weithredol mewn mentrau cymunedol a chyfleoedd
gwirfoddoli. Rydym yn cefnogi cyfranogi mewn
cymunedau lleol, gyda thri diwrnod o wyliau
gwirfoddoli â thâl bob blwyddyn yn ystod oriau
gwaith ar gyfer helpu unrhyw elusen gofrestredig.
Fe wnaethom wella hyn gyda phum diwrnod
ychwanegol yn 2020, gan ddod â’r cyfanswm i
wyth diwrnod gwirfoddoli â thâl, yn benodol i
ddarparu cymorth i unrhyw sefydliad elusennol,
cymunedol neu sector cyhoeddus mewn perthynas
â’r pandemig. Rydym yn credu bod rhannu amser yn
ffordd effeithiol i bobl yn Ofcom gynnig eu sgiliau a’u
harbenigedd; ennill sgiliau a safbwyntiau newydd,
aros yn iach yn feddyliol a rhoi hwb i’w hyder. Mae

hefyd yn hyrwyddo ein hamcanion amrywiaeth drwy
ddysgu am y gymdeithas rydym yn ei gwasanaethu
a gwerthfawrogi ei hanghenion a’i heriau amrywiol.
Ein huchelgais yw ein bod ni’n datblygu ein
cysylltiadau ymhellach â chymunedau a grwpiau
nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol er
mwyn i ni allu clywed lleisiau defnyddwyr a chreu
canlyniadau cymdeithasol cadarnhaol fel cyflogwr,
ac fel rheoleiddiwr.

Ysgolion a sefydliadau
Fe wnaethom barhau â’n gwaith allgymorth helaeth
mewn ysgolion yn ystod y pandemig, gan symud yn
gyflym i ddarparu cymorth i ysgolion a sefydliadau
ar-lein, a chynnal sesiynau profiad gwaith ac
interniaethau mawr ar-lein.
Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â
Speakers for Schools er 2018, gan gynnig wythnos
o leoliad gwaith i fyfyrwyr o ysgolion y wladwriaeth,
academïau a cholegau yn ystod gwyliau ysgol. Fel
arfer, byddwn yn talu costau teithio hyd at £50 ac
yn darparu lwfans prydau dyddiol o £5 i wneud yn
siŵr nad yw’r lleoliad yn creu baich ariannol. Y nod
yw ysbrydoli myfyrwyr i feddwl am weithio mewn
diwydiannau a sectorau na fyddent fel arall wedi eu
hystyried, neu na fyddai ganddynt fynediad atynt
fel arfer, ac i gyflogwyr gyrraedd cronfa o fyfyrwyr
newydd o wahanol gefndiroedd wrth iddynt feddwl
am eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Eleni, fe wnaethom
gynnal tair wythnos Profiad Gwaith Digidol gyda
Speakers for Schools a darparu profiad gyrfa i dros
100 o fyfyrwyr. Roedd y rhith-fformat yn golygu ein
bod yn gallu cynnig profiadau i fyfyrwyr ledled y wlad
na fyddent wedi gallu teithio i’n swyddfeydd fel arall.
Roedd y rhaglen yn darparu:
•	Mentor gwirfoddol fel rheolwr llinell i weithio gyda
phob myfyriwr a wnaeth gais.
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•	Cyfleoedd cyflwyno i fyfyrwyr ar ein cylch gwaith
a’n sectorau
•	Adborth uniongyrchol gan ein Prif Weithredwr a’n
Cyfarwyddwr Pobl a Thrawsnewid.
Yn ogystal, fe wnaethom gynnig 12 interniaeth
flynyddol, am bedair wythnos gyda thâl, i fyfyrwyr
lefel A o’r elusen addysg busnes, Career Ready, yn
ystod misoedd yr haf. Mae Career Ready yn cysylltu
cyflogwyr ag ysgolion a cholegau nad oes gan eu
myfyrwyr fawr o gefndir teuluol o addysg uwch
na gyrfaoedd proffesiynol, er mwyn rhoi cymorth,
profiadau a gwybodaeth i bobl ifanc i roi hwb i’w
dyfodol. Mewn cyfarfodydd misol, bu mentoriaid yn
hyfforddi’r unigolyn ifanc am ddewisiadau a llwybrau
gyrfa, gan eu helpu i ddeall mwy am fyd gwaith,
trosglwyddo o addysg i’r gweithle, a’r sgiliau y bydd
eu hangen arnynt i gael dyfodol gwerth chweil.
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Fe wnaethom roi 245 o’n gliniaduron busnes a arferai
fod yn eiddo i ni, a dosbarthwyd nhw gan Business 2
Schools i ysgolion ledled y Deyrnas Unedig lle’r oedd
eu hangen fwyaf.
Cafodd ein cynllun mentora darllen mewn
partneriaeth ag ysgolion lleol ei atal, ond bydd yn
ailddechrau yn ystod haf 2021.
Fe wnaethom noddi gwobr ‘Peirianwraig Ifanc y
Flwyddyn’ y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg i
gefnogi menywod ym maes peirianneg. Ym mis
Mawrth eleni, cynhaliodd yr IET eu seremoni
wobrwyo ar-lein a chyflwynodd chwech o’n
peirianwyr benywaidd eu gwaith yn Ofcom. Mae ein
Grwpiau Technoleg a Sbectrwm wrthi’n datblygu
rhaglen i gael mwy o amrywiaeth o ran y rhywiau ac
ethnigrwydd yn ein swyddi STEM.
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Prentisiaethau ac interniaethau
Rydym yn ymrwymedig i ddarparu rhagor o
gyfleoedd i bobl ifanc ymuno â ni. Rydym yn
talu’r Ardoll Brentisiaethau ac yn ei defnyddio i
gofrestru pobl ar brentisiaethau sy’n amrywio
o lefel ganolradd i lefel Meistr. Rydym hefyd
yn defnyddio’r ardoll i uwchsgilio gweithwyr
presennol drwy ennill cymwysterau proffesiynol
sy’n amrywio o CIMA (cyfrifeg), CIPD (Proffesiwn
Pobl neu Adnoddau Dynol) i BEng (peirianneg) drwy
brentisiaeth. Yn 2021 byddwn yn adolygu ein dull
gweithredu cyffredinol ar gyfer prentisiaethau, gan
gefnogi’r rhaglen gyda lleoliadau gwaith tymor hir
â thâl sy’n seiliedig ar sgiliau. Ar hyn o bryd rydym
yn cyflogi 17 o brentisiaid sy’n gweithio mewn
rolau Peirianneg Sbectrwm, y Ganolfan Cyswllt
Defnyddwyr, Cyllid Cystadleuaeth ac Ymchwil i’r
Farchnad gyda 21 cydweithiwr arall yn defnyddio’r
Ardoll Prentisiaethau i ddatblygu eu sgiliau ac ennill
cymhwyster ychwanegol.
Ffurfiodd ein tîm Cyfreithiol bartneriaeth â rhaglen
‘Pathways to Law’ Ymddiriedolaeth Sutton, i
dderbyn pum myfyriwr ar brofiad gwaith â thâl ym
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mis Medi 2020. Mae’r rhaglen yn un barhaus, a’i nod
yw ehangu mynediad at y proffesiwn cyfreithiol,
meithrin dyheadau myfyrwyr a’u galluogi i wneud
penderfyniadau ar sail gwybodaeth am eu gyrfa yn
y dyfodol. Mae’n agored i ddisgyblion sy’n mynd i
ysgolion sydd ddim yn codi ffioedd, ac yn aml nhw
yw’r cyntaf yn y teulu i fynd i brifysgol

Elusen Ofcom
Yn ystod 2020, bu cydweithwyr yn cynnal nifer o
weithgareddau i godi arian i achosion da agos at eu
calonnau. Lansiodd ein rhwydweithiau o weithwyr
sy’n gydweithwyr eu digwyddiad ‘#Challenge for
Charity’ i gefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau
hanfodol yn ystod y pandemig. Roedd yr elusennau
hyn yn cynnwys y rhai sy’n cefnogi pobl sy’n dioddef
cam-drin domestig neu sydd ag amgylchedd
gelyniaethus yn y cartref, yn ogystal ag elusennau
digartrefedd a banciau bwyd. Cododd ein raffl
Nadolig flynyddol yn 2020 arian i’n helusen
gorfforaethol, Macmillan, a dwy elusen a ddewiswyd
gan gydweithwyr yng Nghaeredin a Belfast.
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Mae rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd yn bwysig i ni
o ran sut rydym yn rhedeg y sefydliad. Fe wnaethom
osod targed amgylcheddol uchelgeisiol i ni ein hunain
yn 2007 i leihau ein hallyriadau carbon o leiaf 50 y
cant erbyn 2020. Roeddem eisoes wedi cyflawni 59%
ar ddiwedd mis Mawrth 2020, cyn effaith eithriadol
y pandemig, a arweiniodd at ostyngiad o 72% mewn
tunelli o garbon deuocsid (tCO2e) o’i gymharu â’r
llynedd. Er ein bod yn cydnabod y bydd allyriadau’n
cynyddu yn 2021/22 wrth i ni ddychwelyd at lefelau

teithio a meddiannu adeiladau cyn y pandemig,
byddwn yn ceisio gwreiddio llawer o’r arbedion
effeithlonrwydd yn ein ffyrdd o weithio yn y dyfodol.
Hefyd mae gan Ofcom ymrwymiad parhaus i agenda
Greening Government, ac rydym wedi llwyddo i
gyrraedd y targedau i leihau allyriadau nwyon tŷ
gwydr, i anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi, ac i
ddefnyddio llai o bapur ar sail llinell sylfaen 2009/10.

Defnydd o

Allyriadau

NTG

Ddŵr

Gostyngiad targed o 63%

Targed <11.4m3 y CaALl

Cyflawnwyd
gostyngiad 84%

Cyflawnwyd 6.19m3
y CaALl

Perfformiad yn
erbyn targedau
amgylcheddol
Greening
Government

Teithio
Busnes

Gostyngiad targed o 30%
mewn hedfan domestig
Cyflawnwyd gostyngiad
99% mewn hedfan domestig

Lleihau

Gwastraff
Targed 1 – Gwastraff tirlenwi <10%
Gwastraff tirlenwi go iawn 0%
Targed 2 – Gostwng gwastraff papur 50%
Gostyngiad papur go iawn 99%

Gwneir yr holl gymariaethau â tharged gwaelodlin 2009/10. Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr (NTG) yn cynnwys
allyriadau cwmpas 1 (uniongyrchol) a 2 (anuniongyrchol).
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Trwy fuddsoddi mewn cyfarpar fideogynadledda yn
ein holl swyddfeydd, a dechrau defnyddio Microsoft
Teams a Surface Hubs, mae gennym bellach y
dechnoleg ddigidol i osgoi teithiau diangen.

Byddwn yn parhau i wneud iawn am deithiau
awyren nad oes modd eu hosgoi yn y dyfodol.

Bu i ni deithio mewn awyren pan nad oedd modd
osgoi hynny yn 2019/20, a dewisom wrthbwyso’r
allyriadau nwyon tŷ gwydr drwy gefnogi dau
brosiect creu coetiroedd, i ddal yr allyriadau carbon
deuocsid o’n teithiau awyr. Mae’r ddau brosiect wedi
eu cofrestru dan God Carbon Coetiroedd y Deyrnas
Unedig gyda chefnogaeth Llywodraeth y DU, ac
yn ymddangos ar y gofrestr Markit annibynnol,
ac maent wedi eu hardystio i safonau ISO gan
Wasanaeth Achredu’r Deyrnas Unedig (UKAS).

Rydym yn awr yn gweithio tuag at ennill ardystiad
ISO 14001 ar gyfer rheolaeth amgylcheddol. Byddwn
yn datblygu targedau i fodloni gofynion amgylcheddol
gwyrdd newydd Llywodraeth y DU, gydag uchelgais i
gyflawni sero-net dros y degawd nesaf.

Datblygu ein dull o reoli’r amgylchedd

Y Fonesig Melanie Dawes DCB
Y Prif Weithredwr a’r Swyddog Cyfrifyddu
23 Mehefin 2021

Ffigur 5: Golwg gyffredinol ar berfformiad yng nghyswllt cynaladwyedd dros bum mlynedd
19%

24%

33%
46%

43%
63%
Gostyngiad mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr

2016/17

Allyriadau nwyon
tŷ gwydr
(Cwmpasau 1,2)

2017/18

tCO2e
Gwariant

Teithio busnes
(Cwmpas 3)

tCO2e

Gwastraff
(Cwmpas 3)

tCO2e

Gwariant

Gwariant

Defnydd o adnoddau Defnydd dŵr
cyfyngedig
(m3)
Gwariant
Rimiau papur

Targed

84%

2018/19

2019/20

2020/21

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

1,456

1,209

1,078

493

297

£405,810

£459,238

£404,206

£158,351

£182,803

312

519

555

594

7

£663,705

£705,602

£742,876

£837,982

£5,458

172

76

198

189

69

£37,984

£7,004

£43,805

£35,000

£12,470

11,282

9,379

13,988

18,874

6,375

£22,248

£6,929

£19,583

£23,321

£14,820

6,317

3,915

2,579

2,411
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