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Adran 1 

1 Cysylltu'r Gwledydd – Ledled y Deyrnas 
Unedig 
Rhagarweiniad 

1.1 O dan adran 134A o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 ('y Ddeddf') mae gofyn i Ofcom 
gyflwyno adroddiad i'r Ysgrifennydd Gwladol bob tair blynedd, yn disgrifio cyflwr y 
rhwydweithiau a'r gwasanaethau cyfathrebu electronig yn y Deyrnas Unedig. 

1.2 Cyhoeddwyd adroddiadau llawn yn 2011 ac yn 2014 ac eleni, rydym yn cyhoeddi 
diweddariad -  Adroddiad Cysylltu'r Gwledydd - sy'n canolbwyntio ar y meysydd 
hynny lle mae newid yn digwydd gyflymaf, gan gynnwys darpariaeth y rhwydweithiau 
sefydlog, symudol a darlledu a chapasiti'r rhwydweithiau band eang sefydlog a 
symudol. 

1.3 Am y tro cyntaf, rydym hefyd yn cyhoeddi adroddiadau ar wahân ar gyfer pob un o 
wledydd unigol y Deyrnas Unedig, lle mae'r gwasanaethau cyfathrebu sydd ar gael 
yn amrywio a lle bydd y gweinyddiaethau datganoledig yn chwarae rhan bwysig 
mewn ymyriadau cyhoeddus. 

1.4 Dyma'r prif ddatblygiadau ar draws y gwledydd: 

1.4.1 Gwelwyd cynnydd sylweddol yng Nghymru ac yn yr Alban o ran mynediad 
at y genhedlaeth nesaf ac o ran y gwasanaethau band eang cyflym iawn 
sydd ar gael. Mae'r cynnydd hwn wedi bod o fudd i ardaloedd gwledig yn 
benodol. Ni welwyd cynnydd mor sylweddol yng Ngogledd Iwerddon ond 
mae hyn yn adlewyrchu'r ymyrryd cynnar llwyddiannus a ddigwyddodd yno 
eisoes mewn blynyddoedd blaenorol. 

1.4.2 Nid yw aelwydydd yng Nghymru sy'n gallu cael gafael ar wasanaethau 
cyflym iawn wedi bod mor barod i fanteisio arnynt ag y mae gweddill y 
Deyrnas Unedig ac, fel Gogledd Iwerddon, maent yn defnyddio llai o ddata 
na'r cyfartaledd drwy'r Deyrnas Unedig; 

1.4.3 Nid yw'r gwahaniaeth rhwng cyflymder y band eang sydd ar gael mewn 
ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig wedi newid, a hynny'n bennaf 
oherwydd bod rhaglenni ymyrryd wedi bod yn canolbwyntio ar ardaloedd 
gwledig. Bydd y bwlch yn lledu yn y pen draw wrth i ardaloedd trefol gamu 
ymlaen at gysylltiadau cyflym iawn.  

1.4.4 Er nad oes newid wedi bod o ran y gwasanaethau llais 2G sydd ar gael, 
gwelwyd cynnydd bach o ran y ddarpariaeth llais a data 3G a dechreuwyd 
lledaenu gwasanaethau 4G mewn ardaloedd trefol. 

1.5 Mae'n hanfodol sicrhau bod gwasanaethau rhyngrwyd sefydlog a symudol o safon 
uchel ar gael wrth inni gynnal ein bywydau cymdeithasol ac economaidd fwyfwy ar 
lein. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae holl wledydd y Deyrnas Unedig wedi gweld 
rhywfaint o gynnydd o ran darpariaeth y gwasanaethau hyn. Serch hynny, mae llawer 
o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig lle nad oes gwasanaethau band eang cyflym ar 
gael o hyd a lle mae darpariaeth y signal symudol yn wael.  
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1.6 Mae'n dal yn wir nad yw'r gwasanaethau cyfathrebu yng ngwledydd unigol yr Alban, 
Cymru a Gogledd Iwerddon ar gael i'r un graddau ag y maent yn y Deyrnas Unedig 
drwyddi draw. Oherwydd nad oes cymaint o ddylanwad na chystadleuaeth o du 
grymoedd ysgogol y farchnad. Nid yw'r sianeli arferol ar gael i greu rhagor o 
ddarpariaeth mewn llawer o’r ardaloedd mwy anghysbell yn y Deyrnas Unedig  ac 
mae rhaglenni ymyrryd sy'n cael eu hariannu'n rhannol o'r pwrs cyhoeddus wedi cael 
eu defnyddio er mwyn helpu i gyrraedd yr ardaloedd hyn.  

1.7 Gwasanaethau band eang sefydlog a 4G sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf yn 
nifer yr eiddo sydd bellach yn gallu manteisio ar wasanaethau. Canlyniad lledaenu 
masnachol yw datblygu gwasanaethau 4G.  O ran band eang sefydlog, mae hyn 
wedi digwydd yn sgil cyfuniad o ledaenu gwasanaethau masnachol a rhai sy'n 
cael eu cymorth o'r pwrs cyhoeddus o dan raglenni ar y cyd BDUK1 a rhaglenni'r 
llywodraethau datganoledig yn y gwledydd.  

1.8 Bydd gweddill yr adroddiad hwn am Gymru'n disgrifio'n fwy manwl gyflwr y 
rhwydwaith sefydlog a symudol.  

Crynodeb o ddarpariaeth y gwasanaethau sefydlog a symudol yn y 
Deyrnas Unedig 

Mae Ffigur 1 a  
1.9 Ffigur 2 isod yn cynnig 'cipolwg' ar gysylltedd yn y gwledydd drwy'r Deyrnas Unedig.  

Ffigur 1: Mae Darpariaeth Mynediad at y Genhedlaeth Nesaf (NGA) a Band Eang 
Cyflym Iawn (SFBB) wedi cynyddu rhwng 2013 a 2015 

 2015 
SFBB 

2015 NGA 2014 
SFBB 

2014 NGA 2013 NGA 

DU 83% 90% 75% 78% 73% 

Lloegr 84% 90% 77% 80% 76% 

Yr Alban 73% 85% 61% 63% 52% 

Cymru 79% 87% 55% 58% 48% 

GI 77% 95% 77% 94% 96% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

 
Ffigur 2: Darpariaeth gwasanaethau rhwydweithiau 2G a 3G drwy'r Deyrnas Unedig 

 Eiddo lle  mae'r 
ddarpariaeth 2G (llais) awyr 
agored ar gael gan bob 
gweithredwr, % 

Eiddo lle mae'r ddarpariaeth 3G 
(llais a data) awyr agored ar gael 
gan bob gweithredwr, % 

1 Mae Broadband Delivery UK yn gweinyddu nifer o raglenni ar ran llywodraeth y Deyrnas Unedig 
gyda'r nod o gynyddu darpariaeth gwasanaethau band eang sefydlog a symudol. 
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 2015 2014 2015 2014 

DU 97% 97% 88% 84% 

Lloegr 98% 98% 91% 87% 

Gogledd 
Iwerddon 

92% 91% 73% 63% 

Yr Alban 95% 95% 79% 75% 

Cymru 90% 90% 67% 65% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

1.10 Mae darpariaeth y gwasanaethau data wedi cynyddu fymryn yng Nghymru ond nid 
oes newid wedi bod yn narpariaeth y gwasanaeth llais sylfaenol. 
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Adran 2 

2 Band eang sefydlog yng Nghymru 
Cerdyn sgorio ar gyfer 2015 

Rhwydweithiau band eang 
sefydlog 

Cymru DU 

Darpariaeth band eang sy'n 
gyflymach na 

• 2 Mbit/s (% o'r eiddo) 
• 5 Mbit/s (% o'r eiddo) 
• 10 Mbit/s (% o'r eiddo) 

 
 

98.2% 
95.4% 
88.9% 

 
 

98.2% 
96.2% 
91.6% 

Darpariaeth y gwasanaeth NGA 
(Mynediad at y Genhedlaeth 
Nesaf) (% o'r eiddo) 

87% 90% 

Darpariaeth Band Eang Cyflym 
Iawn (% o'r eiddo) 

79% 83% 

Darpariaeth Band Eang Cyflym 
Iawn mewn ardaloedd gwledig 
(% o'r eiddo) 

50% 37% 

Canran sy'n manteisio ar fand 
eang sefydlog (% o'r eiddo 
preswyl) 

Canran sy'n manteisio ar fand 
eang (sefydlog a symudol) 

77% 

 

78% 

78% 

 

80% 

Canran sy'n manteisio ar Fand 
Eang Cyflym Iawn (% o'r eiddo) 

24% 27% 

Cyflymder band eang ar 
gyfartaledd (llwytho i lawr) 

Cyflymder band eang ar 
gyfartaledd (llwytho i fyny) 

23 Mbit/s 
 
 

3.1 Mbit/s 

29.0 (23.4) Mbit/s 
 
 

3.5 Mbit/s 

Cyflymder llwytho i lawr band 
eang ar gyfartaledd yn ôl math o 
anheddiad 

Trefol: 25.7 
Mbit/s 
 
Gwledig: 9.5 
Mbit/s 

Trefol: 31.3 (28) 
Mbit/s 
 
Gwledig: 11.6 (10) 
Mbit/s 

Eiddo a allai gael llai na 2MBit/S 1.8% 1.8% 

Defnyddio data (misol ar 
gyfartaledd) 

77.7GB 82.3GB 
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Pwyntiau pwysig 

2.1 Mae band eang cyflym iawn ar gael i fwy o ddefnyddwyr nag erioed o'r blaen, a'r 
buddsoddi gan y diwydiant a'r Llywodraeth yn sbarduno gwelliannau o ran 
darpariaeth gwasanaethau. Serch hynny, mae bron 5 miliwn (neu 17%) o'r 
aelwydydd sy'n ddefnyddwyr a busnesau bach a chanolig (BBaCh) yn y Deyrnas 
Unedig yn methu â manteisio ar y gwasanaethau hyn o hyd. Er bod y nifer honno'n 
debygol o ostwng dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, mae cyfran sylweddol o gartrefi 
a busnesau'n dal yn annhebygol o allu cael band eang cyflym iawn oni chymerir 
camau pellach.  

2.2 Dyma'r pwyntiau pwysicaf ynghylch band eang sefydlog yng Nghymru: 

• Mae darpariaeth NGA wedi codi 19 pwynt canran o 58% i 87%. Mae NGA yn 
cael ei ddarparu'n bennaf drwy gysylltiadau ffibr i'r cabinet a hynny'n fasnachol a 
thrwy'r rhaglenni ymyrryd. Mae gwahaniaeth pwysig rhwng mynediad at 
rwydwaith neu gabinet NGA ac argaeledd cysylltiad cyflym iawn oherwydd mae'n 
bosibl na fydd rhai gwifrau ffibr i'r cabinet yn gallu ymdopi â chyflymder cyflym 
iawn; 

• Mae darpariaeth Band Eang Cyflym Iawn mewn ardaloedd gwledig wedi 
cynyddu o 17% yn 2014 i 50% o'r eiddo. Mae'r cynnydd hwn yn fwy na dwbl y 
cynnydd cyffredinol yn y Deyrnas Unedig sef 15%. Gwelwyd cynnydd cryf hefyd 
yn y ganran sydd wedi manteisio ar wasanaethau cyflym iawn yng Nghymru dros 
y flwyddyn ddiwethaf, cynnydd o 13% yn 2014 i 24% yn 2015.  

• Mae Cymru wedi gweld cynnydd canrannol sylweddol o'r naill flwyddyn i'r 
llall o ran cyflymder llwytho i lawr ar gyfartaledd. Gwelwyd cynnydd ar 
gyfartaledd o 5 Mbit/s i gyflymder o 23 Mbit/s ar ei orau. Mae hyn yn gynnydd 
o 28%. Mae Ofcom hefyd wedi adrodd am gyflymder llwytho i fyny eleni a'r 
cyflymder llwytho i fyny ar gyfartaledd yng Nghymru yw 3.1 Mbit/s o'i gymharu â 
chyfartaledd y Deyrnas Unedig, sef 3.5 Mbit/s.  

• Ar gyfartaledd, defnyddir 77.7GB o ddata bob mis yng Nghymru. Mae hyn 
yn is na'r cyfartaledd drwy'r Deyrnas Unedig, sef 82.3GB y mis ac yn 
nadansoddiad blaenorol Ofcom, awgrymwyd y gall cysylltiad arafach effeithio ar 
sut y bydd pobl yn defnyddio rhwydweithiau. Ar gyfartaledd, mae gan Gymru fwy 
o gysylltiadau sy'n arafach na'r trothwy cyflymder llwytho i lawr allweddol, 
10Mbps, neu'n cyfateb iddo, nag a welir yn y Deyrnas Unedig drwyddi draw.  

• Tua un rhan o dair sy'n manteisio ar wasanaethau cyflym iawn o'i gymharu 
â'r hyn sydd ar gael.  Dim ond 24% o'r eiddo mewn ardaloedd lle mae 
gwasanaethau cyflym iawn ar gael (79%) sydd wedi manteisio ar y gwasanaeth.  

Mae darpariaeth a chyflymder gwasanaethau band eang cyflym 
iawn yn dal i gynyddu. 

2.3  Mae Band eang cyflym iawn ar gael yn awr i 83% o eiddo'r Deyrnas Unedig, o'i 
gymharu â 75% yn 2014. 

2.4  Mae darpariaeth a chyflymder band eang cyflym iawn yng ngwledydd unigol y 
Deyrnas Unedig wedi gwella yn yr un modd, fel y dangoswyd ar dudalen 2. Mae'r 
ddarpariaeth wedi gwella fwyaf yn yr Alban ac yng Nghymru, yn sgil buddsoddi mewn 
rhwydweithiau newydd a rhai sydd wedi'u huwchraddio a hynny gan y diwydiant a'r 
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llywodraethau. Serch hynny, nid yw'r ddarpariaeth wedi newid yng Ngogledd 
Iwerddon dros y flwyddyn ddiwethaf; byddem yn disgwyl i'r ddarpariaeth gynyddu eto 
yn y blynyddoedd nesaf yn sgil rhagor o fuddsoddi gan y Llywodraeth, gyda'r nod o 
wella gwasanaethau i ddefnyddwyr sy'n byw mewn ardaloedd gwledig. 

Sut mae band eang cyflym iawn yn cael ei ddarparu i gartrefi a busnesau 
bach? 
Gelwir band eang sy'n gallu ymdopi â chyflymder llwytho i lawr o 30Mbit/s neu ragor yn fand 
eang cyflym iawn. Er mwyn darparu'r cyflymder hwn, mae angen i ddarparwyr 
gwasanaethau osod ceblau ffibr optig, sy'n gallu ymdopi â chyflymder uwch na'r ceblau copr 
a ddefnyddir mewn rhwydweithiau traddodiadol. 

Mae cenhedlaeth bresennol band eang cyflym iawn yn cael ei darparu gan amlaf drwy roi 
cebl ffibr optig yn lle'r cebl copr rhwng y gyfnewidfa leol a'r cabinet stryd. Copr sy'n cael ei 
ddefnyddio o hyd ar gyfer y cebl rhwng cabinet y stryd a chartref neu fusnes y defnyddiwr. 
Mae rhoi ffibr yn lle'r copr yn y cysylltiad yn golygu bod modd sicrhau cysylltiad cyflymach i'r 
defnyddiwr.  Hefyd, mae'n bosibl defnyddio ffibr optig o'r gyfnewidfa yr holl ffordd at eiddo'r 
defnyddiwr. Mae hyn yn cynnig cysylltiad sydd hyd yn oed yn gyflymach na chyflym iawn: 
band eang cyflym iawn. 

Dyma rai o'r termau cyffredin a ddefnyddir i ddisgrifio gwasanaethau band eang: 

Ffibr i'r cabinet: Mae hyn yn disgrifio cysylltiad band eang cyflym iawn sy'n defnyddio 
cysylltiad ffibr optig o'r gyfnewidfa i gabinet y stryd a chebl copr i gysylltu'r cabinet â'r 
swyddfa neu'r cartref, fel y disgrifir uchod. Mae darparwyr megis BT, Sky a TalkTalk yn 
cynnig gwasanaethau Ffibr i'r Cabinet. 

Cebl: Mae'r cysyniad hwn yn debyg i Ffibr i'r Cabinet, ond mae'r cysylltiad rhwng y cabinet 
a'r cartref neu'r swyddfa wedi'i wneud o fath arbennig o gebl copr sy'n gallu cynnig cysylltiad 
cyflym iawn.  Mae Virgin Media yn cynnig y math hwn o wasanaeth, gan ddarparu band 
eang cyflym iawn a gwasanaethau teledu dros ei rwydwaith cebl. 

Ffibr i'r eiddo: Mae hyn yn disgrifio gwasanaeth sy'n defnyddio ffibr o'r gyfnewidfa'n 
uniongyrchol i gartref neu swyddfa'r defnyddiwr. Gall Ffibr i Eiddo ddarparu cysylltiad cyflym 
iawn neu eithriadol o gyflym ac fe'i cynigir i wahanol raddau drwy gynllun Cyflymu Cymru 
Llywodraeth Cymru ar Benrhyn Llŷn, Rhyngrwyd Sbectrwm yn Ysgol Gynradd 
Shirenewtown,  treialu meicrorychau, KCOM yn ardal Kingston-upon-Hull, a sawl darparwr 
llai megis B4RN yng nghefn gwlad Sir Gaerhirfryn, a Gigaclear. 

Targedau ac ymyriadau'r Llywodraeth 

Y prif gyfrwng ar gyfer ymyrryd cyhoeddus yng Nghymru yw rhaglen Cyflymu Cymru a 
noddir gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig drwy ei chynllun BDUK a'r 
Undeb Ewropeaidd. 

 Targed  

Cyflymu 
Cymru 

Rhagori ar 
gyfanswm o 
772 000 o 

O leiaf 90% o'r eiddo'n gallu manteisio ar gyflymder o 30 Mbit/s neu fwy 

O leiaf 95% o'r eiddo'n gallu manteisio ar gyflymder o 24 Mbit/s neu fwy 

O leiaf 40% o'r eiddo'n gallu manteisio ar gyflymder o 100 Mbit/s neu 
fwy 
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aelwydydd 

 

2.3 Hyd yn hyn, mae'r prosiect wedi darparu band eang cyflym iawn i 521,000 o eiddo 
drwy Gymru, wedi cyflogi 123 o brentisiaid, wedi creu 254 o swyddi, wedi darparu 
992 awr o brofiad gwaith i ddisgyblion a myfyrwyr ac wedi darparu chwedeg o 
leoliadau deg wythnos i oedolion.                       

2.4 Drwy gyfuno lledaenu Cyflym Cymru â lledaenu cynlluniau masnachol BT, Virgin 
Media ac eraill, mae tua 79% o gartrefi a busnesau Cymru bellach yn gallu manteisio 
ar gysylltiadau band eang sy'n gyflymach na 24 Mbps. Mae hyn yn golygu bod 
Cymru ar y blaen i'r Alban a Gogledd Iwerddon ac yn well hefyd na chyfartaledd yr 
Undeb Ewropeaidd a gwledydd megis Ffrainc a'r Eidal. 

2.5 Ers i brosiect Cyflymu Cymru ddechrau mae nifer yr eiddo y mae angen eu galluogi 
wedi cynyddu. Y rheswm dros hyn yw naill eu bod yn eiddo newydd neu fod eiddo a 
oedd i fod i gael eu cynnwys yng nghynlluniau'r cwmnïau telathrebu eu hunain wedi'u 
hystyried yn anhyfyw o safbwynt economaidd yn y pen draw. Ar ôl cynnal Adolygiad 
o'r Farchnad Agored, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi 45,000 eiddo ychwanegol.   

2.6 Ym mis Gorffennaf 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru estyniad i gontract 
Cyflymu Cymru gyda BT i ddarparu ar gyfer 42,000 o'r eiddo hyn. Felly, mae dyddiad 
cwblhau'r cam adeiladu yn y contract cyffredinol wedi'i estyn tan fis Mehefin 2017.   
Disgwylir i BT ddal i gyrraedd targed y contract gwreiddiol sef 655,000 eiddo erbyn 
haf 2016. Bydd mwyafswm y grant a fydd yn daladwy o dan y prosiect yn cynyddu 
oddeutu £19 miliwn. Bydd BT hefyd yn buddsoddi swm sylweddol o arian 
ychwanegol.  

2.7 At hynny, ddiwedd mis Mehefin, dyfarnodd Llywodraeth Cymru gontract i Airband, 
arbenigwyr ym maes band eang di-wifr cyflym, i gysylltu bron 2,000 o'r 45,000 eiddo 
ychwanegol mewn parciau busnes ac ystadau diwydiannol drwy Gymru. Disgwylir i'r 
prosiect hwn gael ei gwblhau erbyn haf 2016. 

2.8 Mae contract Llywodraeth Cymru gyda BT yng Nghymru'n nodi'n benodol y bydd 
Ffibr ar Gais, technoleg band eang Cyflym Iawn sy'n canolbwyntio ar fusnesau, ar 
gael hefyd erbyn diwedd haf 2015 i'r rhan fwyaf o eiddo yng Nghymru. Ynghyd â 
Thaleb Gwibgyswllt Llywodraeth Cymru, bydd gan fusnesau yng Nghymru ystod o 
opsiynau i'w galluogi i gysylltu'n fwy effeithiol â'u cwsmeriaid a'u cyflenwyr.  

2.9 Wrth i'r ddarpariaeth gael ei hestyn i fwy a mwy o gartrefi a busnesau, mae 
Llywodraeth Cymru wedi dweud bod angen iddi ganolbwyntio ar sicrhau bod 
busnesau a chartrefi'n manteisio ar fand eang cyflym iawn er mwyn iddi elwa gymaint 
ag sy'n bosibl ar dechnoleg er budd yr economi a'r gymdeithas yn gyffredinol.  

2.10 Erbyn heddiw, mae 24% o'r eiddo sy'n gallu manteisio ar y gwasanaeth wedi gwneud 
hynny.  Mae'r nifer sy'n manteisio arno yng Nghymru'n bwysig oherwydd bod 
contract Cyflymu Cymru'n cynnwys mecanwaith adfachu lle bydd Llywodraeth 
Cymru'n cael ad-daliad gan BT os bydd y sylfaen gwsmeriaid yn tyfu yn sgil y 
rhaglen. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed iddi ei hun sef sicrhau bod 
hanner cant y cant yn manteisio ar y ddarpariaeth erbyn diwedd cyfnod gweithredol y 
contract yn 2024.   

2.11 Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddiwedd Medi, cyhoeddodd y Dirprwy 
Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James AS, y rhaglen Manteisio ar Fand Eang 
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Cyflym Iawn ar gyfer Busnes. Mae rhaglen hon i fusnesau sy'n para pum mlynedd ac 
yn werth £12.5 miliwn yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, 
yr ERDF (£7 miliwn) yn ogystal â ffynonellau academaidd a phreifat. Nod y rhaglen 
yw cefnogi Mentrau Bach a Chanolig yn bennaf i ddeall y seilwaith cyflym iawn a 
manteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf. Mae gan y rhaglen gynlluniau cyflawni ledled 
Cymru ac fe roddir gwybodaeth wedi'i thargedu i fusnesau, gwybodaeth am 
ymgysylltu drwy delefarchnata, arfau ar-lein yn ogystal â chyfle i fynd i weithdai a 
chael cymorth un-ac-un.   

2.12 Ers tipyn, ochr yn ochr â buddsoddi masnachol a rhaglenni sy'n cael nawdd 
cyhoeddus i ledaenu band eang cyflym iawn, mae Ofcom wedi argymell cyflwyno 
dyletswydd gwasanaeth gyffredinol ar gyfer band eang. Ym mis Tachwedd 2015, 
cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig fod gwaith yn dechrau i gyflwyno 
dyletswydd gwasanaeth gyffredinol o 10Mbit/s gan fwriadu ymgynghori ddechrau 
2016.  Bydd hyn yn rhoi'r hawl i ddefnyddwyr a busnesau - gan gynnwys y rheini 
mewn ardaloedd gwledig - i ofyn am gysylltiad band eang sydd â chyflymder o 
10Mbit/s erbyn diwedd y Senedd hon. Dyma'r cyflymder y mae ymchwil Ofcom yn ei 
awgrymu sy'n ddigon i ddiwallu anghenion aelwyd nodweddiadol. Mae manylion 
gwaith Ofcom yn y maes hwn ar gael ym mhrif Adroddiad Cysylltu'r Gwledydd. 

2.13 Mae Abertawe'n cael ei defnyddio i brofi technoleg cyflym iawn BT, a elwir yn G.fast. 
Mae'n gallu darparu cyflymder hyd at 500Mbps, sydd wedi'i seilio ar y dechnoleg 
gyflym iawn a roddir ar waith ar waith drwy Gymru. Mae Cymru hefyd ar ei hennill yn 
sgil cronfa arloesi Broadband Delivery UK gwerth £10m i archwilio ffyrdd o fynd â 
band eang cyflym iawn at y mannau anoddaf eu cyrraedd yn y Deyrnas Unedig.  Mae 
rhwydwaith band eang gwledig cyflym iawn sy'n gyfuniad o wifrau sefydlog a di-wifr 
sefydlog yn cael ei dreialu i gysylltu rhyw 1600 o eiddo yn Sir Fynwy. 

2.14 Mae'r gwaith yn mynd rhagddo, gyda chymorth Llywodraeth y Deyrnas Unedig a'r 
Llywodraethau cenedlaethol, i estyn mynediad at fand eang o safon uchel i gynifer o 
ddefnyddwyr â phosibl.  

Rhwydweithiau sefydlog mewn ardaloedd trefol a gwledig 

Ffigur 3: Llwytho i lawr, llwytho i fyny a defnyddio data mewn ardaloedd trefol a 
gwledig yng Nghymru 

 Cyflymder 
llwytho i lawr 
wrth gysoni ar 
gyfartaledd 
(Mbp/s) 

Defnyddio data 
misol ar 
gyfartaledd 
(GB)  

Cyflymder 
llwytho i fyny ar 
gyfartaledd 
(Mbp/s) 

Defnyddio 
data ar oriau 
brig ar 
gyfartaledd 
(GB) 

Cymru 23 78 3 23 

Cymru Drefol 26 83 3 24 

Cymru Wledig 10 50 2 9 
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Pan fydd y cysoni'n arafach, bydd pobl yn defnyddio llai o ddata 

2.15 Yn unol â'r tueddiadau cyffredinol ac ymchwil flaenorol Ofcom, mae'r eiddo mewn 
ardaloedd gwledig yng Nghymru lle  nad yw'r cysylltiad mor gyflym hefyd yn tueddu i 
ddefnyddio llai o ddata yn ystod mis.  

Ffigur 4: Cyflymder llwytho i lawr a defnyddio data mewn ardaloedd trefol a gwledig 

 
2.16 Mae'r siart isod yn dangos ardaloedd lle mae cyflymder SFBB a chyflymder nad yw'n 

SFBB ar gael. Mewn ardaloedd lle mae SFBB ar gael, mae'r gwahaniaeth yn y 
defnydd yn llai amlwg, fel y dangosir yn Ffigur 5. 

Ffigur 5: Cyflymder llwytho i lawr a defnyddio data mewn ardaloedd trefol a gwledig 
lle mae cysylltiad cyflym iawn ar gael 

 

2.17 Bydd cyflymder y cysylltiad yn dirywio mwy mewn ardaloedd gwledig oherwydd bod y 
gwifrau'n hwy. Mae Ffigur 11 hefyd yn dangos mai BT sy'n gwasanaethu defnyddwyr 
gwledig yn bennaf. Mae rhai gweithredwyr llai o faint sy'n cynnig gwasanaethau 
mewn ardaloedd gwledig, ond ni fyddai'r rhain yn ddigon mawr i Ofcom gasglu data'n 
rheolaidd ganddynt   

Pam mae'r cysylltiad bang eang yn arafach mewn ardaloedd gwledig? 
Mae'r pellter rhwng yr eiddo a'r gyfnewidfa yn effeithio ar ansawdd  y gwasanaeth, ac yn 
benodol, ar gyflymder cysylltiad y defnyddiwr. Mae defnyddwyr sy'n byw mewn rhannau llai 
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dwys eu poblogaeth yn y Deyrnas Unedig yn fwy tebygol o fyw ymhellach oddi wrth y 
gyfnewidfa, ac felly mae eu cysylltiad band eang yn arafach. 

Mae gwrthiant gwifren gopr yn cynyddu yn unol â hyd y wifren, felly mae'r cyflymder yn 
dirywio wrth i'r pellter rhwng yr eiddo a'r gyfnewidfa gynyddu. Mae'r arafu'n dechrau gan 
amlaf rhwng 1 a 2km oddi wrth y gyfnewidfa ac mae gostyngiad sylweddol pan fydd y pellter 
yn fwy na 3.5km. 

Mae band eang sy'n seiliedig ar Ffibr i'r Cabinet yn defnyddio ffibr optig i'r cabinet ac felly 
mae'r wifren gopr yn fyrrach. Ar hyn o bryd, mae'n gallu ymdopi â chyflymder cyflym iawn 
hyd at 80Mbit/s. Serch hynny, oherwydd bod rhywfaint o wifren gopr rhwng y cabinet a'r 
eiddo, fe all y cyflymder ddirywio rywfaint i'r cwsmeriaid hynny sy'n byw ymhell oddi wrth  
gabinet. Gall cwsmeriaid sydd fwy na 300m oddi wrth gabinet ddisgwyl i'r cyflymder fod yn 
llai na hanner y cyflymder gorau posibl.  

Serch hynny, gall defnyddwyr sy'n byw'n rhy bell oddi wrth gabinet i gael band eang cyflym 
iawn ddal i elwa yn sgil uwchraddio'r cabinet oherwydd drwy gwtogi’r wifren gopr fynediad 
bydd hynny’n cyflymu eu band eang. 

  

Ffigur 6: NGA a chysylltiad cyflym iawn sydd ar gael mewn ardaloedd trefol a gwledig 
fesul gweithredwr 

 NGA Virgin 
Media  

SFBB Virgin 
Media  

NGA BT SFBB BT  

Cymru 21% 21% 83% 75% 

Cymru Drefol 25% 25% 86% 80% 

Cymru Wledig  0% 0% 69% 50% 

 

2.18 Yn ardaloedd gwledig Cymru, bydd rhai aelwydydd yn defnyddio gwasanaethau band 
eang lloeren sy'n gallu cynnig gwell gwasanaethau i aelwydydd gwledig ac 
anghysbell nag y gallent eu cael drwy opsiynau gwifren sefydlog. Mae Llywodraeth 
Cymru'n cynnig cymorthdaliadau drwy raglen Mynediad Band Eang Cymru sy'n helpu 
aelwydydd neu fusnesau sy'n cael llai na 3Mbps i sicrhau cysylltiad di-wifr neu loeren 
drwy ddarparu grant gwerth hyd at £900 tuag at y gost. Wrth i'r Ddyletswydd Safon 
Gyffredinol, sef darparu 10Mbps, gael ei gwireddu o ran polisi ac wrth i raglenni 
lledaenu gwasanaethau cyflym iawn gamu ymlaen, mae llywodraeth y Deyrnas 
Unedig a'r llywodraethau datganoledig yn ystyried sut mae mynd i'r afael â'r 
problemau a wynebir gan aelwydydd yn ardaloedd mwy pellennig a gwledig y 
Deyrnas Unedig sydd wedi'u hanelu’n benodol at y '5% olaf'. Mae Llywodraeth 
Cymru wrthi'n datblygu cynllun newydd i ddisodli’r  cynllun Mynediad Band Eang 
Cymru presennol a fydd yn ystyried cymysgedd o dechnolegau, gan gynnwys 
gwasanaethau lloeren, di-wifr a 4G.  

2.19 Nid yw'n syndod mai yn yr ardaloedd gwledig ar hyn o bryd y mae'r nifer fwyaf o 
wifrau sy'n methu ag ymdopi â chysylltiad cyflymach na 10 Mbps, ond wrth ledaenu 
rhaglenni SFBB, mae'r darlun hwn yn newid yn gyflym iawn. Yng Nghymru,  19% o'r 
eiddo mewn ardaloedd trefol a 40% o'r eiddo mewn ardaloedd gwledig sy'n methu â 
sicrhau cysylltiad cyflymach na 10Mbps neu'r hyn sy'n cyfateb iddo. Mae nifer yr 
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eiddo nad ydynt yn gallu cael 10Mbps mewn ardaloedd gwledig yn fwy na dwbl y 
nifer mewn ardaloedd trefol.  

Ffigur 7: Canran yr eiddo sy'n gallu cael 2, 5 a 10Mbit/s mewn ardaloedd trefol a 
gwledig 

 

Mae gwell band eang yn bwysig i ddefnyddwyr 

2.20 Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod y defnyddwyr hynny sydd â chysylltiadau 
cyflymach yn fwy tebygol o ddweud bod eu profiad band eang yn un da. Fel y 
dangosir yn Ffigur 8, dim ond 52% o ddefnyddwyr sydd â chyflymder llwytho i lawr 
rhwng 2 a 10Mbit/s sy'n dweud bod eu profiad band eang yn 'dda'. Serch hynny, mae 
hyn yn cynyddu i fwy na thri chwarter y defnyddwyr sydd â band eang cyflymach na 
30Mb/s. 

2.21 Yn gyffredinol, 10Mbit/s i bob golwg yw'r pwynt lle bydd yn y rhan fwyaf o 
ddefnyddwyr yn dechrau dweud bod eu profiad band eang yn 'dda'. Mae hyn yn dal i 
gefnogi ein barn bod gofyn i'r aelwyd nodweddiadol gael 10Mbit/s fan leiaf. 

98% 95% 
89% 

100% 98% 95% 91% 
81% 

60% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Cymru Cymru Drefol Cymru Wledig 

Canran yr eiddo a allai gael 
cyflymder lawrlwytho >=2Mbps 
Canran yr eiddo a allai gael 
cyflymder lawrlwytho >=5Mbps 
Canran yr eiddo a allai gael 
cyflymder lawrlwytho >=10Mbps 

11 



 

Ffigur 8: Mae defnyddwyr sydd â band eang cyflymach yn debygol o ddweud bod eu 
profiad rhyngrwyd yn 'dda' neu'n well 

 

Ffynhonnell: Gwir Brofiad i Ofcom 

2.22 Mae band eang cyflymach hefyd yn golygu bod defnyddwyr yn gallu cysylltu mwy o 
ddyfeisiau â'r rhyngrwyd ar yr un pryd. Mae WiFi yn helpu i gynyddu nifer y 
defnyddwyr sy'n rhannu eu cysylltiad band eang rhwng gwahanol ddyfeisiau yn eu 
cartref. Felly, mae WiFi wedi dod yn elfen hanfodol o'r profiad band eang. 

2.23 Mae dull mesur newydd, arloesol2 a gomisiynwyd gan Ofcom wedi canfod bod 
perfformiad WiFi a thagfeydd, sy'n digwydd y tu allan i rwydwaith Protocol Darparwyr 
y Rhyngrwyd yn y rhyngrwyd ehangach, yn gallu cyfuno i effeithio ar brofiad band 
eang defnyddwyr sydd â chysylltiadau araf a chyflym iawn.    

2.24 Yn benodol, rydym wedi gweld bod perfformiad rhwydweithiau WiFi yn y cartref yn 
chwarae rhan bwysig mewn tua 25% o aelwydydd sy'n cael problemau gyda'u band 
eang. Yng Nghymru, rydym yn amcangyfrif allai 275,755 o gartrefi a swyddfeydd 
wella eu cysylltiad WiFi. Rydym wedi lansio ap i ffonau clyfar a llechi sy'n profi 
rhwydweithiau WiFi i weld a oes problemau gyda'u perfformiad. Bydd hyn yn help i 
ddefnyddwyr weld a yw eu band eang yn gweithio fel y dylai, gan awgrymu camau 
syml i ddatrys problemau er mwyn gwella'r perfformiad.  

Mynediad at fand eang i fusnesau bach yng Nghymru 

2.25 Mae busnesau'n dibynnu fwyfwy ar wasanaethau cyfathrebu i werthu nwyddau a 
gwasanaethau, i gysylltu â chwsmeriaid, i ddelio â chyflenwyr ac i reoli eu gweithlu. 
Yn ogystal â hyn, bydd llawer o fusnesau'n dibynnu ar wasanaethau band eang er 
mwyn darparu eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Mae band eang a chysylltiadau 

2http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/infrastructure/connected-nations-
2015/downloads/  
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symudol o safon uchel yn dod yn fwyfwy pwysig o hyd i fyd masnach ac i'r economi 
ehangach.  

2.26 Mae cyfathrebu da'n bwysig i fusnesau o bob maint. Yn gyffredinol, gall mentrau 
mwy o faint fforddio gwasanaethau arbennig seiliedig ar ffibr i ddiwallu eu 
hanghenion ac felly, yma, rydym yn canolbwyntio ar ddarpariaeth i fusnesau sydd â 
249 neu lai o weithwyr - a elwir yn Fusnesau Bach a Chanolig (BBaCh). 

2.27 Mae Ffigur 9 yn dangos cynnydd sylweddol yng nghanran y BBaCh sydd wedi gallu 
cael gafael ar fand eang cyflym iawn yng Nghymru yn y flwyddyn ddiwethaf, o 55% o 
BBaCh yn 2014 i 79% eleni. 

Ffigur 9: Dadansoddiad o ddarpariaeth gwasanaethau band eang cyflym iawn i BBaCh 
yng Nghymru 

 2014 2015 

Canran yr holl eiddo sy'n gallu cael 
cysylltiad cyflym iawn  

55% 79% 

Canran eiddo BBaCh sydd ag 1 
gweithiwr neu fwy sy'n gallu cael 
cysylltiad cyflym iawn 

37% 66% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

2.27.2 Yn ôl y disgwyl, gwelwyd cynnydd o ran cysylltedd i fusnesau, o'i fesur yn ôl 
ei faint hefyd, er bod y cynnydd ychydig yn is i fusnesau canolig eu maint. 
Efallai fod hyn yn adlewyrchu'r ardaloedd lle mae angen iddynt gael eu 
lleoli. 

2.27.3  

Ffigur 10: Dadansoddiad o ddarpariaeth gwasanaethau band eang cyflym iawn i 
BBaCh yng Nghymru yn ôl maint busnesau 

 2014 2015 

Canran eiddo BBaCh sydd ag 1 
gweithiwr neu fwy sy'n gallu cael 
cysylltiad cyflym iawn 

37% 66% 

Micro (ac eithrio unig fasnachwyr) 37% 66% 

Bach 38% 66% 

Canolig 35% 62% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

Data ar Lefel Awdurdodau Lleol yng Nghymru 

2.28 Mae'r adran hon yn rhoi golwg gyffredinol ar rywfaint o'r data sydd ar gael ar lefel 
awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae mapiau sy'n cynnwys rhagor o ddata ar lefel 
awdurdod lleol yma http://www.ofcom.org.uk/mobile-coverage   
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2.29 Yn yr adran hon, byddwn yn canolbwyntio ar rwydweithiau sefydlog gan fod 
awdurdodau lleol ledled y Deyrnas Unedig wedi gwneud cyfraniad pwysig yn 
cynorthwyo i ledaenu rhaglenni ar y cyd yn y Deyrnas Unedig a rhaglenni'r 
llywodraethau datganoledig ac mae llawer wedi cyfrannu'n ariannol hefyd. Un o'r 
camau yr ystyrir eu bod o ddiddordeb hollbwysig i awdurdodau lleol yw pa mor bell y 
gallai pob ardal fod o gyflawni'r ddyletswydd gwasanaeth gyffredinol 10Mbit/s a 
gadarnhawyd yn ddiweddar gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.  

Ffigur 11: Canran yr eiddo sy'n methu â chael 2, 5 a 10 Mbps yn ôl ardaloedd 
awdurdodau lleol 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

2.30 Wrth edrych yn fwy manwl ar y lleoliadau hyn lle y byddai gwella'r gwasanaeth er 
mwyn cyrraedd lefel arfaethedig y Ddyletswydd Gwasanaeth Gyffredinol, sef 
10Mbit/s, dylid nodi bod rhaglen lledaenu band eang cyflym iawn wedi cyrraedd man 
canol y broses ac y bydd rhai o'r eiddo sydd wedi'u cynnwys yn y ffigurau hyn yn 
gweld pethau’n gwella wrth i'r lledaenu fesul cam barhau.  

2.31 Ym Merthyr Tudful, Sir Gaerfyrddin, Powys a Sir Benfro y gwelir y diffygion mwyaf yn 
narpariaeth y gwasanaeth o ran y cyflymder a fyddai'n cydymffurfio â'r Ddyletswydd. 
Yn yr ardaloedd hyn, byddai angen cyflymu'r cysylltiad mewn traean neu fwy o'r 
eiddo hyn er mwyn cyrraedd lefel arfaethedig y Ddyletswydd. Bydd y costau sy'n 
gysylltiedig â hyn yn amrywio, a dibynnu ar dopograffeg, yr adfachiad sydd ar gael ac 
anghenion cysylltu hanfodol.  
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Ffigur 12: Canran yr eiddo na allant gael cysylltiad llwytho i lawr sy'n gyflymach na 
10Mbit/s 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

2.32 Mae Ofcom, gweithredwyr a llywodraethau wedi bod yn ymwybodol o'r gwahaniaeth 
rhwng y cyflymder mewn ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig ers tro, ac wedi bod 
yn adrodd yn ei gylch. Hyd yn oed lle mae band eang cyflym iawn ar gael mewn 
ardaloedd gwledig, maent yn arafach nag y maent mewn ardaloedd trefol oherwydd 
bod yr eiddo ar wasgar ac oherwydd y pellter rhwng yr eiddo a chabinet sy'n 
defnyddio'r datrysiad Ffibr i'r Cabinet. Mae'r graff isod yn dangos y gwahaniaeth 
rhwng cyflymder cysylltiad SFBB a chysylltiad nad yw'n SFBB, a rhwng ardaloedd 
trefol ac ardaloedd gwledig. Gallwn weld bod mwy o amrywiadau o ran cysylltiadau 
cyflym iawn rhwng rhai ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig nag a welir wrth 
gymharu  gwasanaethau nad ydynt yn gyflym iawn. Bydd hyn i raddau'n adlewyrchu'r 
ffaith bod yr eiddo ar wasgar neu'r ffordd mae'r rhwydwaith wedi'i ffurfweddu yn yr 
ardaloedd hyn yng Nghymru.  
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Ffigur 13: Cysylltiadau cyflym iawn a rhai nad ydynt yn gyflym iawn yn ôl mathau o 
aneddiadau trefol a gwledig 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

Band Eang Sefydlog 

2.33 Oherwydd natur technolegau'r Llinell Danysgrifio Ddigidol a ddefnyddir fel rheol i 
gefnogi gwasanaethau band eang, bydd y pellter rhwng eiddo'r defnyddiwr a'r 
gyfnewidfa neu'r cabinet yn y stryd yn effeithio ar y cyflymder y gall y cysylltiad 
ymdopi ag ef; ni all gwifrau hwy ymdopi â chyflymder gystal ag y gall gwifrau byrrach. 

2.34 Ac ystyried daearyddiaeth a dwyseddau poblogaeth gwahanol ardaloedd yn y 
Deyrnas Unedig, mae'n amlwg y bydd rhai mannau lle bydd hyd y wifren i’r eiddo'n 
golygu ei bod yn anodd iawn os nad yn amhosibl hyd yn oed ddarparu 10Mbit/s3, am 
gost fforddiadwy. Yn y pen draw, gallai technolegau amgen, megis defnyddio lloeren 
a thechnoleg ddi-wifr sydd eisoes yn cael eu defnyddio yng Nghymru fod yn rhan o'r 
ateb i gysylltu'r eiddo hyn.  

2.35 Nid yw union nifer yr eiddo a allai elwa o'r Ddyletswydd Gwasanaeth Gyffredinol 
wedi'i phennu eto. Wrth i'r lledaenu fynd rhagddo ac wrth i'r dechnoleg ddatblygu, 
dysgir rhagor am bosibiliadau ymestyn cyrhaeddiad gwasanaethau mewn ffordd 
gynaliadwy a chost-effeithiol.   

Band Eang Cyflym Iawn  

2.36 Mae pob un o'r llywodraethau datganoledig yn y gwledydd wedi ychwanegu arian at 
raglen BDUK Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gefnogi cynlluniau ychwanegol i 
ledaenu band eang cyflym iawn y tu hwnt i'r maes masnachol. Mae Ofcom yn 

3 Fel y dywedir yn y prif adroddiad, credwn mai 10 Mbps yw'r trothwy effeithiol ar gyfer yr hyn a ystyrir yn lefel 
dderbyniol o wasanaeth band eang i ddiwallu disgwyliadau presennol defnyddwyr a'u patrymau defnyddio. 
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ysgwyddo'r rôl o gynghori llywodraethau am y prosiectau hyn, gan ddarparu 
gwybodaeth a data am y gwasanaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a strwythur y 
marchnadoedd perthnasol. 

2.37 Mae'r arian ar gyfer y prosiectau hyn i gyd wedi dod o ffynonellau amrywiol ond mae 
wedi'i seilio'n bennaf ar gyfraniadau gan y llywodraethau datganoledig, Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig, a BT. Mae rhai prosiectau megis prosiect Cyflymu Cymru yng 
Nghymru hefyd yn defnyddio arian yr Undeb Ewropeaidd. Mae cyfanswm o dros £1.7 
biliwn ledled y Deyrnas Unedig wedi'i fuddsoddi i gefnogi ac ymestyn darpariaeth 
gwasanaethau band eang cyflym iawn.4 

2.38 Un her fawr wrth ledaenu gwasanaethau cyflym iawn yw bod gwifrau'r rhwydwaith 
mynediad ar draws y Deyrnas Unedig yn hwy. Mae'r pellter rhwng y cyfnewidfeydd 
a'r eiddo'n adlewyrchu dwyseddau is y boblogaeth a natur wasgaredig aneddiadau 
yn y gwledydd ac yn ardaloedd gwledig Lloegr megis Northumberland, Cumbria, 
Dyfnaint a Chernyw o'u cymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig. Mae'r pellteroedd 
hyn yn achosi dirywiad difrifol i briodweddau ffisegol y signal band eang sy'n golygu 
bod y data’n cael eu trosglwyddo’n arafach. Effaith hynny, hyd yn oed pan gaiff 
cabinetau sydd wedi'u cysylltu â ffibrau eu hadeiladu, yw na fydd gwasanaeth cyflym 
iawn bob tro ar gael i'r defnyddiwr terfynol. 

2.39 Wrth i brosiectau ledaenu, amlygwyd heriau daearyddol a thopograffig yng 
ngwahanol ardaloedd y Deyrnas Unedig. Yn ogystal â'r problemau sy'n hysbys 
eisoes o ran darparu gwasanaeth cyffelyb i bawb ledled y Deyrnas Unedig, mae 
gwasgariad y boblogaeth a'i dwysedd, yn ogystal â nodweddion daearyddol wedi 
ychwanegu anawsterau eraill i'w datrys er mwyn lledaenu gwasanaeth o'r safon 
uchaf posibl i gynifer o eiddo â phosibl am gost resymol yr eiddo. 

2.40 Defnyddiwyd y map isod  yng nghyhoeddiad Ofcom, "Argaeledd gwasanaethau 
cyfathrebu yn y Deyrnas Unedig", a gyhoeddwyd yn 2013. Mae'n cael ei atgynhyrchu 
yma eto oherwydd ei fod yn cynnig eglurhad defnyddiol o’r  diffyg unffurfiaeth drwy'r 
Deyrnas Unedig o ran yr hyn sydd ar gael a'r trefniadau lledaenu.  

Ffigur 14 Llygredd golau yn y Deyrnas Unedig 

 

4 PQ220396 [am fand eang], 12 Ionawr 2015 

17 

                                                           



 

Ffynhonnell: Campaign to Protect Rural England 

2.41 Mae'r map yn dangos llygredd golau yn y Deyrnas Unedig sy'n dangos ymhle mae'r 
eiddo wedi'u lleoli. Mae'n dangos, ym mhob un o'r gwledydd unigol y gall gwasgariad 
yr eiddo fod yn wahanol sy'n effeithio ar sut y caiff gwasanaethau cyfathrebu eu 
lledaenu a'r costau sydd ynghlwm wrth hyn. 
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Adran 3 

3 Gwasanaethau symudol yng Nghymru 
Cerdyn sgorio ar gyfer 2015 

2015  Cymru DU 

Llais dan do - eiddo  
(darpariaeth gan bob un o'r 
4 gweithredwr) 

65% 85% 

Llais awyr agored - eiddo 
(darpariaeth gan bob un o'r 
4 gweithredwr)  

88% 96% 

Data dan do - eiddo 
(darpariaeth gan bob un o'r 
4 gweithredwr) 

47% 77% 

Data awyr agored - eiddo  
(darpariaeth gan bob un o'r 
4 gweithredwr) 

67% 88% 

Llais dan do  - eiddo 
(mannau heb wasanaeth o 
gwbl) 

4% 2% 

Llais awyr agored - eiddo  
(mannau heb wasanaeth o 
gwbl) 

1% <1% 

Data dan do (mannau heb 
wasanaeth o gwbl) 

6% 3% 

Data awyr agored (mannau 
heb wasanaeth o gwbl) 

2% <1% 

Llais daearyddol 
(darpariaeth gan bob un o'r 
4 gweithredwr) 

46% 58% 

Data daearyddol 
(darpariaeth gan bob un o'r 
4 gweithredwr) 

17% 38% 

Llais daearyddol (mannau 
heb wasanaeth o gwbl) 

15% 13% 
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Data daearyddol (mannau 
heb wasanaeth o gwbl) 

21% 21% 

 

3.1 Mae'r gwasanaethau symudol yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn ein bywydau 
dyddiol. Mae hyn wedi creu disgwyliad cynyddol y bydd dyfeisiau symudol yn 
gweithio'n ddibynadwy ymhle bynnag y byddwn ni, boed gartref, yn y gwaith, mewn 
car neu allan yn cerdded yng nghefn gwlad. Yn yr adran hon, rydym yn cynnig 
diweddariad am lefelau'r ddarpariaeth llais a data sydd ar gael yng Nghymru. 

3.2 Dyma'r prif bwyntiau: 

3.2.1 Lledaenu 4G: Mae rhwydweithiau 4G cyflymach, newydd wedi'u lledaenu'n 
dda yn y trefi a'r dinasoedd dwysach eu poblogaeth. 

3.2.2 Mae'r ddarpariaeth gwledig yn dal i lusgo y tu ôl i'r ddarpariaeth 
drefol: Mae lefelau'r ddarpariaeth symudol mewn ardaloedd gwledig yn is o 
hyd nag y maent mewn ardaloedd trefol. Mae astudiaeth newydd wedi 
dangos bod hyn yn adlewyrchu'r costau-fesul-defnyddiwr uwch sydd 
ynghlwm wrth ddarparu gwasanaeth mewn ardaloedd llai dwys eu 
poblogaeth.     

3.2.3 Datblygiadau sy'n helpu i wella'r ddarpariaeth symudol: Mae tri phrif 
ddatblygiad wedi bod dros y flwyddyn ddiwethaf sy'n helpu i wella 
darpariaeth y gwasanaeth symudol:  

i) ymrwymiad i ddarpariaeth newydd: Mae gweithredwyr gwasanaethau 
symudol wedi cytuno â'r Llywodraeth i sicrhau bod darpariaeth 
ddaearyddol galwadau llais yn yr awyr agored yn cyrraedd 90% erbyn 
diwedd 2017; 

ii) mapiau darpariaeth rhyngweithiol: Rydym wedi lansio mapiau 
darpariaeth symudol rhyngweithiol, sy'n galluogi defnyddwyr a 
busnesau i gymharu'r ddarpariaeth a ddarperir gan wahanol 
weithredwyr symudol yn y lleoliad sydd bwysicaf iddynt. Yn ogystal â 
chaniatáu i ddefnyddwyr wneud dewisiadau ar sail gwell gwybodaeth 
am y gweithredwr symudol, rhagwelwn y bydd y mapiau hyn yn annog 
gweithredwyr symudol i gystadlu mwy â'i gilydd i ddarparu gwell 
darpariaeth; 

iii) llais dros WiFi; Mae'r holl weithredwyr symudol bellach yn cynnig 
gwasanaethau llais dros WiFi. Mae'r gwasanaethau newydd hyn yn 
helpu i wella'r ddarpariaeth mewn adeiladau lle mae'r ddarpariaeth 
symudol yn wael ond y cysylltedd WiFi dan do'n dda.   

3.3 Cydnabyddir bod darpariaeth gwasanaethau symudol yn amrywio ar draws y 
Deyrnas Unedig a'i fod yn gyffredinol yn waeth mewn ardaloedd gwledig nag mewn 
ardaloedd trefol. Penderfyniad masnachol gan weithredwyr y rhwydweithiau symudol 
yn ei hanfod yw'r penderfyniad i gynnig gwasanaeth symudol mewn ardal benodol.  
Bydd eu gallu i wneud elw'n dibynnu ar y galw tebygol am wasanaethau symudol yn 
ogystal ag ar gostau darparu'r gwasanaethau hyn. Y prif ystyriaethau sy'n sbarduno 
penderfyniadau i ddarparu gwasanaeth mewn ardal, mae'n debyg, fydd y 
gwahaniaethau yn nwysedd a chyfansoddiad y boblogaeth leol a thopograffeg yr 
ardal leol.  
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3.4 Yn gynharach yn 2015, aeth Ofcom ati i greu a chyhoeddi set o fapiau rhyngweithiol 
sy'n darparu data chwiliadwy i ddangos darpariaeth y gwasanaeth 2G, 3G a 2G 
symudol sydd ar gael ar lefel cod post drwy'r Deyrnas Unedig. Rydym wedi codi'r 
trothwyon ar gyfer asesu darpariaeth y gwasanaeth symudol ac rydym wedi datblygu 
rhagor ar y dull mesur sy'n dangos pa fath o wasanaeth a fydd ar gael i ddefnyddwyr 
yn y maes sydd o ddiddordeb iddynt.  

3.5 Mae'r data a gyflwynir yma'n rhoi cipolwg ar y lefel genedlaethol yng Nghymru ond 
mae dadansoddiadau manylach ar gael drwy ddefnyddio'r map ar-lein sydd ar gael 
ar wefan Ofcom yn http://www.ofcom.org.uk/mobile-coverage. Ar y safle hwn, gall 
defnyddwyr roi adborth er mwyn gwella'r mapiau er mwyn iddynt adlewyrchu 
profiadau defnyddwyr drwy'r Deyrnas Unedig mor gywir ag sy'n bosibl.  

3.6  

Technolegau darparu gwasanaethau symudol 
Mae tair cenhedlaeth o dechnoleg yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd i ddarparu 
gwasanaethau symudol i ddefnyddwyr yn y Deyrnas Unedig. 

2G oedd y dechnoleg symudol ddigidol gyntaf, a lansiwyd yn y Deyrnas Unedig yn 1992. Fe'i 
defnyddir i ddarparu gwasanaethau llais, testun a gwasanaethau data araf. Mae 
gwasanaethau 2G yn cael eu darparu gan 02, Vodafone ac EE. Nid oes newid sylweddol 
wedi bod yn y ddarpariaeth a ddarperid gan rwydweithiau 2G yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Technoleg symudol ddigidol cenhedlaeth ddiweddarach yw 3G a lansiwyd yn 2003, ac fe all 
ddarparu cyflymder llwytho i lawr5 dros 5Mbit/s. Mae 3G yn gallu ymdopi â llais, testun a 
gwasanaethau data, ac mae'r gwasanaethau'n cael eu rhoi ar waith gan O2, Vodafone, EE a 
Three. Mae darpariaeth y gwasanaeth 3G awyr agored gan bob gweithredwr wedi cynyddu 
5% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  

4G yw'r genhedlaeth ddiweddaraf o dechnoleg symudol, a lansiwyd yn 2012, gan ddarparu 
cyflymder cysylltiad data symudol dros 10Mbit/s. Mae'r gwasanaethau hyn yn cael eu 
gweithredu gan 02, Vodafone, EE a Three. Gwelwyd lledaenu sylweddol ar wasanaethau 4G 
ychwanegol gan bob gweithredwr dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae Three hefyd wedi 
uwchraddio'i rwydwaith 4G i gefnogi gwasanaethau llais. Mae'n debygol y bydd 
gweithredwyr eraill yn cyflwyno gwasanaethau tebyg dros y misoedd nesaf. 

 

 

Darpariaeth y gwasanaeth symudol (eiddo) yng Nghymru 2014-2015 
fesul gweithredwr 

3.7 Mae rhywfaint o amrywiadau rhwng y darpariaeth a ddarperir gan y gwahanol 
weithredwyr, ac fe all defnyddwyr geisio asesu eu patrymau defnyddio eu hunain a 
chymharu hyn ag asesiadau Ofcom o’r ddarpariaeth neu rai'r gweithredwr.  

5 Wedi'i seilio ar yr ymchwil i gyflymder band eang symudol 3G a 4G, Tachwedd 2014, 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/telecoms-research/broadband-speeds/mobile-
bb-nov14  
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3.8 Eleni, rydym wedi cyflwyno'r data am y darpariaeth gan fwriadu iddi adlewyrchu'r hyn 
y mae pobl mewn gwirionedd am ddefnyddio'r gwasanaethau symudol i'w wneud: 
felly yn hytrach nag adrodd am wasanaethau 2G, 3G a 4G ar wahân, mesurir y 
gwasanaethau hyn mewn ffordd gyfun, fel y bydd pobl yn eu defnyddio ar eu 
dyfeisiau. Mae'r dyfeisiau'n galluogi defnyddio gwasanaethau llais (i wneud galwadau 
ac anfon negeseuon testun), neu wasanaethau data (a fyddai'n galluogi  rhywun i 
ddefnyddio'r rhyngrwyd neu gymwysiadau'r we). Wrth adrodd am wasanaethau llais, 
rydym wedi edrych yn fwy gofalus ar wir gryfder y signal sy'n ofynnol i gynnig profiad 
digonol i'r defnyddiwr. Mae hyn yn golygu bod modd mesur profiad y cwsmer mewn 
ffordd fwy diriaethol ond mae'n golygu nad oes modd cymharu'r data cystal rhwng y 
ddarpariaeth llais yn 2014 a 2015. Mae ffigurau 2014 yn y tabl isod wedi cael eu 
hailddadansoddi i adlewyrchu’r ffordd newydd o roddwyd mewn adroddiadau 
blaenorol gan Ofcom.   

3.9 Drwyddi draw, EE sy'n darparu'r gwasanaeth llais a data mwyaf cynhwysfawr ei 
ddarpariaeth yng Nghymru. Serch hynny, fel sy'n wir am bob gweithredwr, mae'n 
bosibl esbonio llawer o'r amrywiadau yn y ddarpariaeth symudol rhwng gwahanol 
rannau o Gymru drwy gyfeirio at y gwahaniaethau yn y galw tebygol am 
wasanaethau symudol a chost eu darparu. Mae tirwedd wledig a sensitif Cymru, ei 
mynyddoedd a'i dyffrynnoedd yn gosod her dechnegol benodol o ran darparu 
signalau symudol.  

3.10 Ffigur 15: Darpariaeth rhwydweithiau llais a data i eiddo yng Nghymru fesul 
gweithredwr 

 EE H3 02 Vodafone 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Llais Dan 
Do (2G/3G) 

89% 89% 82% 83% 82% 83% 82% 80% 

Llais Awyr 
Agored 
(2G/3G) 

97% 97% 95% 95% 93% 94% 94% 93% 

Data Dan 
Do (3G/4G) 

89% 88% 83% 83% 62% 62% 62% 58% 

Data Awyr 
Agored 
(3G/4G) 

96% 96% 95% 95% 73% 73% 79% 75% 

 

Darpariaeth symudol (daearyddol) yng Nghymru 2015 fesul 
gweithredwr 

3.11 Mae'r data ynglŷn â darpariaeth y gwasanaeth yn golygu y gallwn asesu pa 
weithredwr sy'n cynnig y rhwydwaith ehangaf yng Nghymru o safbwynt daearyddol. 
Mae'r un cyfyngiadau'n wir wrth ddehongli hyn ag y cyfeiriwyd atynt o'r blaen 
ynghylch perfformiad y ffôn ei hun a'r problemau a achosir gan rai nodweddion 
daearyddol megis dyffrynnoedd a choedwigoedd trwchus. 
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3.12 Mae'r data'n awgrymu mai EE ar hyn o bryd sy'n darparu'r darpariaeth ddaearyddol 
ehangaf yng Nghymru a bod rhai gweithredwyr yn darparu gwasanaeth o dan y lefel 
hon. Dylid nodi bod targed darpariaeth ddaearyddol Llywodraeth y Deyrnas Unedig, 
sef 90%, yn berthnasol ledled y Deyrnas Unedig ac nad yw'n darged penodol i 
Gymru. Er mai 02 sy'n gyfrifol am y ddyletswydd i sicrhau darpariaeth ddata ar y 
rhwydwaith 4G sy'n gwasanaethu 95% o bob un o'r gwledydd erbyn diwedd 2017, 
cyfeirio at eiddo yw hwn yn hytrach nag at ardal ddaearyddol.   

 

Ffigur 16: Darpariaeth ddaearyddol rhwydweithiau llais a data yng Nghymru fesul 
gweithredwr 

Darpariaeth ddaearyddol  EE H3 02 Vodafone 

Llais (2G+3G) 77.2% 66.3% 59.1% 66.4% 

Data (3G+4G) 73.5% 66.4% 24.8% 32.5% 

 

(Mannau heb wasanaeth Symudol o gwbl yng Nghymru) 

3.13 Mae ardaloedd yng Nghymru o hyd lle nad yw'r un o'r pedwar gweithredwr 
rhwydwaith yn darparu darpariaeth symudol a hefyd ardaloedd lle nad oes 
gwasanaeth ar gael o gwbl.  Mae'r cytundebau rhannu gwasanaeth rhwng 
gweithredwyr (EE/Three ac O2/Vodafone) wedi creu anawsterau i ddefnyddwyr 
mewn rhannau penodol o Gymru, lle mae defnyddwyr wedi colli gwasanaeth dros dro 
yn sgil y rhaglen gyfuno, a fydd, ymhen amser yn gwella'r ddarpariaeth ledled Cymru. 
Mae anawsterau tebyg hefyd wedi codi yn sgil lledaenu technoleg band eang 
symudol 4G, sydd, er ei fod yn gwella pethau'n gyffredinol, wedi golygu bod y 
gwasanaeth yn mynd a dod mewn pocedi penodol. 

3.14 O ran ei daearyddiaeth, mae gan Gymru fwy o fannau heb wasanaeth llais nag sydd 
yng ngweddill y Deyrnas Unedig (13%). Mae patrwm tebyg i'w weld o ran darpariaeth 
y gwasanaethau data. Tua'r un lefel o fannau heb wasanaeth data sydd yng 
Nghymru ag sydd yn y Deyrnas Unedig drwyddi draw sef bod 21% o'r ehangdir heb 
wasanaeth data gan yr un gweithredwr. 

Ffigur 17: Mannau sydd â gwasanaeth rhannol neu sydd heb wasanaeth o gwbl, 
darpariaeth gwasanaeth pob gweithredwr 

 2015 

Llais Dan 
Do (eiddo) 

Llais Awyr 
Agored 
(eiddo) 

Data Dan Do 
(eiddo) 

Data Awyr 
Agored 
(eiddo) 

Llais 
(daeary
ddol)  

Data 
(daearyddo
l) 

Mannau â 
Gwasanaeth 
Rhannol 

31% 11% 47% 31% 39% 62% 

Mannau heb 
Wasanaeth o 
Gwbl 

4% 1% 6% 2% 15% 21% 
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Eiddo sy'n 
cael eu 
gwasanaethu 
gan bob 
gweithredwr 

65% 88% 47% 67% 46% 17% 

 

3.15 Mae un pentref yn y canolbarth wedi penderfynu datrys ei broblemau ei hun ac 
ymateb i'r ffaith nad oes ganddo wasanaethau sefydlog na symudol drwy godi ei fast 
ei hun. Busnes heb fryd ar wneud elw yn y gymuned yw Prosiectau Ger-y-Gors ym 
Mhontrhydfendigaid, sy'n darparu band eang di-wifr i'r pentref a'r ardal gyffiniol. 
Roedd y cyflymder cysylltu cychwynnol yn yr ystod 5 i 8Mbps, ond mae hynny 
bellach wedi cynyddu i 20-40Mbps. Adeiladwyd y mast 25 metr yn unol â manylebau 
llawn y gweithredwyr symudol a chyn bo hir, bydd yn darparu teleffoni symudol mewn 
man sydd hyd yn hyn wedi bod heb wasanaeth o gwbl. 

3.16 Cynllun cenedlaethol gan Vodafone UK yw'r rhaglen Signal Sicr Agored i Gefn Gwlad 
i ddarparu gwasanaethau llais 3G o safon i hyd at 100 o gymunedau gwledig mewn 
lleoliadau lle nad oes signal symudol. Lansiwyd y cynllun ym mis Gorffennaf 2014,  
Pentywyn yn Ne Orllewin Cymru oedd un o'r deuddeg lleoliad cychwynnol a fu'n rhan 
o dreialu technoleg Signal Sicr. Mae'r cynllun bellach wedi'i roi ar waith ym Mharc 
Gwledig Loggerheads yn Sir Ddinbych ac ym Mryneglwys. Mae pedwerydd lleoliad 
wrthi'n cael ei sefydlu ar hyn o bryd yn Nhrewyddel. 

Rhwydweithiau symudol mewn ardaloedd trefol a gwledig 

3.17 Mae mannau sydd â gwasanaeth rhannol a rhai heb wasanaeth o gwbl yn fwy 
cyffredin mewn ardaloedd gwledig. Mae hyn yn adlewyrchu dwyseddau poblogaeth 
cymharol yr ardaloedd hyn. 

Ffigur 18: Darpariaeth llais eiddo trefol a gwledig 

 Llais Dan Do 
(2G + 3G) 

Llais Awyr 
Agored (2G + 
3G) 

Mannau â Gwasanaeth 
Rhannol 

Trefol 25% 5% 

Gwledig  62% 41% 

Mannau heb Wasanaeth o 
Gwbl 

Trefol Llai nag 1% Llai nag 1% 

Gwledig 19% 6% 

Eiddo sy'n cael eu 
gwasanaethu gan bob 
gweithredwr 

Trefol 75% 95% 

Gwledig 19% 54% 

  

Rhwydweithiau symudol ar ffyrdd yng Nghymru 

3.18 Mae'r ddarpariaeth ar draffordd yr M4 yng Nghymru yn dda. Dyma'r unig draffordd 
yng Nghymru. Mae darpariaeth y gwasanaeth llais a data gan EE a Three yn 
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gymharol dda ond mae'r gwasanaeth llais gan 02 a Vodafone fymryn yn is ar 50% a 
59%. Mae darpariaeth y gwasanaeth data gan 02 a Vodafone yn llusgo ar ei hôl hi ar 
23% a 28%. 

Ffigur 19: Y ddarpariaeth ar y ffyrdd gan bob gweithredwr 

 EE H3 02 Vodafone 

Llais 
(2G+ 
3G) 

Data 

(3G + 
4G) 

Llais 

(2G + 3G) 

Data 

(3G + 4G) 

Llais 

(2G + 3G) 

Data 

(3G + 4G) 

Llais 

(2G + 
3G) 

Data 

(3G + 4G) 

Traffyrdd 100
% 

100% 98% 99% 95% 82% 96% 81% 

Ffyrdd A a 
B 

76% 72% 65% 65% 50% 23% 59% 28% 

 
 

3.19 Fel y trafodwyd ym mhrif Adroddiad Cysylltu'r Gwledydd, mae nifer o elfennau sy'n 
gallu effeithio ar brofiad defnyddwyr o delathrebu symudol, gan gynnwys 
daearyddiaeth, a ydynt wedi'u lleoli dan do neu yn yr awyr agored, cryfder y signal a 
pherfformiad derbyn y ffôn unigol. 

Gwasanaethau llais a thestun sylfaenol - 2G 

3.20 Mae gwasanaethau 2G wedi gweld twf cynyddrannol araf sy'n adlewyrchu eu 
haeddfedrwydd yn y farchnad. Serch hynny, rydym yn disgwyl i gytundeb llywodraeth 
y Deyrnas Unedig gyda Gweithredwyr y Rhwydweithiau Symudol a gyhoeddwyd ym 
mis Rhagfyr 2014  sicrhau buddsoddiad er mwyn ehangu'r ddarpariaeth ddaearyddol 
i 90% o ehangdir y Deyrnas Unedig gan arwain at ddarparu rhagor o wasanaethau 
llais a thestun yng ngwledydd y Deyrnas Unedig. 

3.21   Nid yw'r cytundeb yn pennu targedau unigol. Ledled y Deyrnas Unedig, mae nifer 
gymharol isel o eiddo - 4% - yn dal yn methu â chael gafael ar wasanaethau llais gan 
yr un gweithredwr.  

Gwasanaethau llais, testun a data - 3G 

3.22 Mae darpariaeth y gwasanaethau 3G sy'n cynnig mynediad at ddata yn llai o ran 
eiddo ac o safbwynt daearyddol ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig. Mae gan 
weithredwyr rhwydweithiau symudol sy'n cynnig gwasanaethau 3G ddyletswydd o 
dan eu trwyddedau i sicrhau darpariaeth sy'n gwasanaethu 90% o eiddo'r Deyrnas 
Unedig. Cynyddwyd y ffigur hwn o 80% yn 2013 yn gyfnewid am newidiadau i oes y 
trwyddedau. 

3.23 Mae poblogrwydd ffonau clyfar wedi cynyddu yn ystod yr ychydig flynyddoedd 
diwethaf. Mae defnyddwyr yn disgwyl mwy gan eu dyfais symudol hefyd - mae 
defnyddwyr yn disgwyl gallu defnyddio'u ffonau symudol i gael gafael ar wybodaeth a 
data ym mha le bynnag y byddant, gartref ac wrth deithio. Mae methu â gwneud 
hynny'n eu gwneud yn ddig ac yn rhwystredig. 
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Gwasanaethau data cyflym iawn - 4G 

3.24 Yn 2013, cynhaliodd Ofcom yr arwerthiant cyntaf o'i fath - arwerthu sbectrwm i 
gefnogi gwasanaethau band eang symudol 4G cyflym iawn.  Mae trwyddedau 4G yn 
y Deyrnas Unedig yn gorfod cydymffurfio â'r dyletswyddau llymaf o ran darpariaeth a 
roddwyd erioed ar weithredwr symudol yn y wlad hon. Maent yn mynnu bod 
gweithredwyr yn cyrraedd: 

• darpariaeth o 98% dan do ledled y Deyrnas Unedig erbyn diwedd 2017, a; 

• 95% dan do ym mhob un o wledydd y Deyrnas Unedig erbyn diwedd 2017.  

3.25 Mae'r lledaenu wedi bod yn dda mewn ardaloedd dwys eu poblogaeth ac mae 77% o 
eiddo ledled y Deyrnas Unedig yn gallu cael gafael ar wasanaethau data symudol 
cyflym iawn naill ai drwy'r rhwydwaith 3G neu'r rhwydwaith 4G. Mae gweithredwyr 
bellach yn dechrau uwchraddio'u rhwydweithiau 4G i ymdopi â galwadau llais, yn 
ogystal â gwasanaethau data cyflym iawn. Dangosir crynodeb o lefel y ddarpariaeth 
4G yn y Deyrnas Unedig gan y gwahanol weithredwr yn Ffigur 19. 

Ffigur 19: Cynyddu'r ddarpariaeth 4G: 2014-2015 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

Datblygiadau sy'n helpu i wella darpariaeth gwasanaethau symudol  

3.26 Mae tri phrif ddatblygiad wedi bod dros y flwyddyn ddiwethaf sy'n helpu i wella 
darpariaeth gwasanaethau symudol: 

3.26.1 Ymrwymiad i ddarpariaeth newydd: Ym mis Rhagfyr 2014, llofnododd 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig gytundeb cyfrwymol6 gyda'r pedwar 
gweithredwr rhwydwaith i wella'r ddarpariaeth symudol. Roedd hyn wedi'i 
anelu, yn benodol, at leihau'r 'mannau â gwasanaeth rhannol', lle mae rhai 
o'r gweithredwyr symudol ond nid pob un yn darparu gwasanaeth.  Mae'r 
cytundeb hwn yn gwarantu buddsoddiad o £5bn gan Weithredwyr y 
Rhwydweithiau Symudol i wella'r seilwaith symudol, ac i sicrhau 

6 https://www.gov.uk/government/news/government-secures-landmark-deal-for-uk-mobile-phone-users  
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darpariaeth gwasanaeth llais a thestun symudol gan bob gweithredwr ar 
dros 90% o ehangdir y Deyrnas Unedig erbyn 2017. Llwyddwyd i sicrhau'r 
cytundeb hwn ar sail diffiniad o'r darpariaeth i rwydweithiau 2G sy'n 
wahanol i'r hyn a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad hwn, ac fe roddir rhagor o 
esboniad am hyn ym mharagraff. Mae'n debygol y bydd gweithredwyr 
symudol hefyd yn defnyddio rhwydweithiau 3G a 4G i'w helpu i gyflawni'r 
ddyletswydd hon o ran darpariaeth. 

3.26.2 Darparu gwell gwybodaeth ar gyfer defnyddwyr: Ym mis Awst 2014, 
lansiodd Ofcom fapiau darpariaeth symudol rhyngweithiol ar-lein7. Roedd y 
rhain yn galluogi defnyddwyr a busnesau i gymharu'r darpariaeth gan 
wahanol weithredwyr symudol yn y lleoliad sydd bwysicaf iddynt. Yn 
ogystal â chaniatáu i ddefnyddwyr wneud dewisiadau ar sail gwell 
gwybodaeth am y gweithredwr symudol, rhagwelwn y bydd y mapiau hyn 
yn annog gweithredwyr symudol i gystadlu mwy â'i gilydd i gyflawni gwell 
darpariaeth;  

3.26.3 Llais dros WiFi; Mae pob gweithredwr symudol wedi lansio gwasanaethau 
llais dros WiFi sy'n helpu i wella'r ddarpariaeth mewn adeiladau lle mae'r 
signal symudol yn wael ond lle mae darpariaeth dan do y rhwydwaith WiFi 
yn dda. Mae gwasanaethau EE a Vodafone wedi cael eu hintegreiddio i 
system gweithredu ffonau clyfar ac nid oes gofyn i'r defnyddiwr ddefnyddio 
ap annibynnol. 

3.27 Mae darpariaeth y rhwydweithiau sefydlog a symudol yn ddeinamig iawn am fod 
rhaglenni ymyrryd y llywodraeth a’r cyfuno yn y farchnad symudol yn cynnig 
cyfleoedd newydd i wella'r ddarpariaeth. Mae'r adroddiad hwn yn rhan o'r 
diweddariad i Lywodraeth y Deyrnas Unedig am gyflwr y seilwaith ledled y Deyrnas 
Unedig. Mae Ofcom yn darparu data am ddarpariaeth, niferoedd sy'n manteisio ar 
wasanaethau, a defnydd drwy gyfrwng nifer o gyhoeddiadau ymchwil a dadansoddi 
drwy'r flwyddyn sydd i'w gweld ar wefan Ofcom.  
 

7 http://www.ofcom.org.uk/mobile-coverage  
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