
Adran 1 

1 Crynodeb Gweithredol 
Cynnwys a chwmpas rôl Ofcom 

1.1 Mae derbyniad ffonau symudol yn bwysig i ddinasyddion a defnyddwyr y DU.Hefyd, 
mae maint derbyniad ffonau symudol yn arwain at bryderon polisi cyhoeddus 
ehangach wrth i ddibyniaeth cymdeithas ar ffonau symudol gynyddu. 

1.2 Mae mater mannau di-gyswllt fonnau symudol – ardaloedd lle na all pobl gael gafael 
ar wasanaethau symudol oherwydd diffyg derbyniad – wedi cael ei godi’n aml gan 
randdeiliaid fel pryder, a mater sy'n haeddu rhagor o ystyriaeth gan Ofcom.  

1.3 Fel y nodir yn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2011/121

Mae’r gwaith hwn yn canolbwyntio ar wybodaeth i ddefnyddwyr am 
dderbyniad  

, mae gennym raglen waith yn 
edrych ar sut y gallwn, o fewn cwmpas ein pwerau, helpu i wella derbyniad 
gwasanaethau symudol ar draws y DU. 

1.4 Ym mis Tachwedd y llynedd, cyhoeddodd Ofcom Mobile not-spots:An update on our 
research2

1.5 Mae’r cwmnïau rhwydweithiau symudol eisoes yn darparu amrywiaeth o wybodaeth 
am dderbyniad i ddefnyddwyr.Un o'r prif ffyrdd o wneud hyn yw drwy wirwyr cod post 
ar-lein.Mae gwirwyr derbyniad yn seiliedig ar fodelau'r cwmnïau ffonau symudol o’r 
derbyniad a ragwelir. 

 - yn ymchwilio i’r rhesymau pam y mae mannau di-gyswllt yn bodoli a’u 
heffaith ar ddinasyddion a defnyddwyr.Dywedodd Ofcom y byddem yn ystyried a oes 
angen sicrhau bod defnyddwyr yn cael gwell gwybodaeth am dderbyniad ffonau 
symudol a beth ddylai rôl Ofcom fod. 

1.6 Nod y gwaith hwn oedd profi pa mor ddefnyddiol yw'r wybodaeth hon i 
ddefnyddwyr.Nid ein rôl - ar hyn o bryd – yw darparu gwybodaeth am dderbyniad ein 
hunain o gofio bod gweithredwyr y rhwydweithiau symudol i gyd yn darparu 
gwybodaeth am ddim am dderbyniad. Y canlyniad y byddem yn hoffi ei weld yw un 
lle mae’r gweithredwyr eu hunain yn darparu gwybodaeth gywir y gellir ei chymharu â 
gwybodaeth arall. 

1.7 Gall gwybodaeth o’r fath helpu defnyddwyr i ddewis y gweithredwr gorau ar gyfer eu 
hardal i leihau effaith mannau di-gyswllt rhannol.Efallai hefyd y bydd yn annog 
gweithredwyr i gystadlu mwy o ran derbyniad.Ond, rydym yn cydnabod nad yw 
gwybodaeth i ddefnyddwyr yn rhoi'r ateb llawn i fannau gwan symudol, gan nad yw'n 
debygol o arwain gweithredwyr i ddarparu derbyniad mewn ardaloedd lle nad yw'n 
economaidd iddynt wneud hynny. 

Cwmpas yr ymchwil a gyflawnwyd 

1.8 Yn y cyswllt hwn, rydym wedi ymgymryd â rhaglen ymchwil i ddeall y ffactorau 
gwahanol sy’n penderfynu ar brofiad y defnyddiwr o ddefnyddio ffôn symudol - gyda 
ffocws ar faterion llais ar hyn o bryd. 

                                                
1http://www.ofcom.org.uk/files/2011/04/annplan1112.pdf 
2http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/telecoms-research/mobile-not-spots/ 
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• Gofynnodd Ofcom i ddefnyddwyr sut maent yn defnyddio gwybodaeth am 
dderbyniad a ddarperir gan gwmnïau ffonau symudol – a gwirwyr cod post yn 
arbennig. 

• Gwnaethom ymchwil desg i weld sut mae cwmnïau’n cyflwyno gwybodaeth am 
dderbyniad i ddefnyddwyr ac i ddeall sut maent yn cymharu â’i gilydd. 

• Gwnaethom gomisiynu ymchwil i fesur cryfder signalau ffonau symudol - gan 
ddefnyddio Dyfnaint fel astudiaeth achos o ardal wledig - gyda'r bwriad o brofi a 
yw data’r cwmnïau sy’n sail i'r gwirwyr derbyniad yn gywir ac yn gymaradwy. 

• Gwnaethom gomisiynu ymchwil i ystyried effaith perfformiad gwahanol setiau llaw 
ar brofiad y defnyddiwr o ddefnyddio ffôn symudol – ac a oes unrhyw oblygiadau 
ar gyfer cywirdeb data derbyniad y cwmnïau. 

1.9 Ceir yr adroddiadau ymchwil llawn yn yr atodiadau.Yn yr adroddiad hwn rydym yn 
cyflwyno prif ganfyddiadau’r ymchwil, ein hargymhellion, a’r camau nesaf mewn 
meysydd gwaith cysylltiedig. 

Prif ganfyddiadau 

Barn defnyddwyr am yr wybodaeth a ddarperir ar hyn o bryd am dderbyniad 

1.10 I ddefnyddwyr, mae gwirwyr derbyniad cwmnïau ffonau symudol yn ffordd 
ddefnyddiol o brofi lefelau’r derbyniad y maent yn debygol o’i gael gan bob cwmni 
ffonau symudol lle maent yn byw neu'n gweithio.Gwnaethom gomisiynu ymchwil 
meintiol i ddeall anghenion gwybodaeth defnyddwyr a beth yw eu barn am y gwirwyr 
derbyniad. 

1.11 O ran yr wybodaeth sydd ar gael, gwelsom fod dros dri o bob deg defnyddiwr yn 
gwybod am y gwirwyr derbyniad.O'r rheini a oedd wedi defnyddio gwirwyr derbyniad, 
ystyriai naw o bob deg eu bod yn hawdd eu defnyddio ac yn berthnasol, a dywedodd 
wyth o bob deg iddynt fod yn ddefnyddiol wrth gymharu cyflenwyr. 

Cywirdeb yr wybodaeth am dderbyniad a sut mae’r wybodaeth yn cymharu 

1.12 Gwnaethom ymchwil desg i weld sut mae cwmnïau’n cyflwyno gwybodaeth am 
dderbyniad i ddefnyddwyr ac i ddeall sut maent yn cymharu â’i gilydd.Dangosodd yr 
adolygiad hwn nifer o wahaniaethau wrth gyflwyno gwybodaeth ar draws y 
farchnad.Er enghraifft, mae Vodafone, O2 a Three yn dangos canlyniadau ar gyfer 
derbyniad dan do ac yn yr awyr agored, tra mae T-Mobile ac Orange ond yn dangos 
lefelau derbyniad yn yr awyr agored.Credwn fod y mathau hyn o wahaniaethau yn y 
cyflwyno yn ei gwneud yn fwy anodd i ddefnyddwyr gymharu cynhyrchion tebyg. 

1.13 Mae cwmnïau rhwydweithiau symudol yn rhagweld cryfder signal eu rhwydweithiau 
drwy ddefnyddio modelau lledaenu. Drwy ddefnyddio'r modelau hyn y ceir y data sy’n 
sail i’r gwirwyr derbyniad.Comisiynwyd astudiaeth gennym yn Nyfnaint i fesur cryfder 
signalau cwmnïau rhwydweithiau symudol er mwyn deall pa mor gywir yw eu 
modelau ar gyfer rhagweld derbyniad ffonau symudol. 

1.14 Ar gyfer derbyniad yn yr awyr agored, canfu’r astudiaeth fod cryfderau’r signalau a 
fesurwyd at ei gilydd yn cyd-fynd â rhagfynegiadau'r cwmnïau.Oherwydd hyn daeth 
ein hymgynghorwyr i’r casgliad fod modelau lledaenu’r cwmnïau’n eithaf cywir. 
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Yn gyffredinol, roedd darllediadau 2G (addas ar gyfer llais a thestun) yn geidwadol ar 
gyfartaledd. Gwelodd yr ymgynghorwyr fwy o amrywiad ar gyfer darllediadau 3G 
(addas ar gyfer rhyngrwyd symudol a data). 

1.15 O drafodaethau cychwynnol â chwmnïau ffonau symudol, mae ein gwaith wedi 
canfod rhai gwahaniaethau rhwng cwmnïau ffonau symudol yn y ffordd y maent yn 
trosi eu modelau lledaenu yn wirwyr derbyniad. 

1.16 Er nad mesuriadau absoliwt o lefelau derbyniad oedd canolbwynt yr ymchwil, 
darparodd yr astudiaeth yn Nyfnaint wybodaeth hefyd am lefelau derbyniad ar y 
rhwydwaith ffyrdd. Fel yr oedd i’w ddisgwyl, roedd gan bob cwmni 2G dderbyniad 
eang ar y ffyrdd a gafodd eu harolygu gyda nifer cymharol fach o fannau gwan.Mae 
derbyniad 3G yn llawer is ar y ffyrdd a yrrwyd, yn adlewyrchu mae’n debyg y sefyllfa 
o ran cyflwyno rhwydweithiau yn Nyfnaint adeg yr astudiaeth.Mae’r holl gwmnïau’n 
cynnig derbyniad da yn yr ardaloedd trefol mawr – gyda’r gwasanaeth yn gwanio yn 
ôl y pellter o’r ardaloedd canolog.Rydym yn crynhoi'r canfyddiadau hyn a sut maent 
yn gysylltiedig â ffynonellau data derbyniad arall yn atodiad 1. 

Profi perfformiad setiau llaw ffonau symudol 

1.17 Rydym wedi comisiynu ymchwil i ystyried effaith perfformiad setiau llaw gwahanol ar 
brofiad y defnyddiwr o ddefnyddio ffôn symudol – ac a oes unrhyw oblygiadau ar 
gyfer cywirdeb data derbyniad cwmnïau. 

1.18 Cynhaliwyd yr astudiaeth dechnegol gan ddefnyddio setiau llaw o ddau gategori 
gwahanol.Roedd un categori yn cynnwys ffonau clyfar (sy'n cynnal rhwydweithiau 3G 
a 2G) a'r llall yn cynnwys ffonau nodweddion/lefel mynediad (2G yn unig). 

1.19 Ni chanfu’r astudiaeth wahaniaethau ystadegol yn yr amrediadau perfformiad rhwng 
yr un math o ffonau ar gyfer cwblhau galwadau ac ansawdd llais.Er enghraifft, yng 
nghyswllt yr holl ffonau yn yr arolwg cofnodwyd cyfraddau cwblhau o dros 95%. 

1.20 Ond, yn yr ardaloedd mwy gwledig lle profwyd y ffonau, gwelwyd perfformiad ychydig 
yn well gan y ffonau nodweddion/lefel mynediad na'r ffonau clyfar yng nghyswllt 
cwblhau galwadau a sefydlu galwadau.Y rheswm dros hyn o bosibl yw nad yw’r 
antena ar y dyfeisiau hyn mor gymhleth ac oherwydd nad yw newid rhwng 
rhwydweithiau 2G a 3G yn broblem i ffonau 2G.Mae’r gwahaniaethau hyn mewn 
perfformiad yn debygol o fod yn fychan yn ymarferol, ac nid o anghenraid yn ffactor y 
dylai defnyddwyr seilio eu dewis o ffôn arno. 

Goblygiadau’r ymchwil ac argymhellion 

1.21 I grynhoi, mae nifer o bethau cadarnhaol wedi cael eu hamlygu drwy gyfrwng yr 
ymchwil hwn:mae cwmnïau ffonau symudol yn darparu gwybodaeth yn rhad ac am 
ddim i ddefnyddwyr ar dderbyniad (ar-lein ac mewn siopau); mae’r data sylfaenol ar 
dderbyniad cwmnïau yn eithaf cywir ar gyfer rhagolygon yn yr awyr agored; ac mae 
defnyddwyr o’r farn bod y gwirwyr derbyniad yn hawdd eu defnyddio ac yn 
ddefnyddiol wrth gymharu cyflenwyr. 

1.22 Ond, credwn fod rhywfaint o le i wella o ran gallu cymharu’r gwirwyr derbyniad ac o 
ran eu hargaeledd a/neu’r ymwybyddiaeth ohonynt – gosod gwell disgwyliadau gyda 
defnyddwyr ar dderbyniad a’u galluogi i wneud penderfyniadau prynu gwell.Rydym 
fellly’n gwneud yr argymhellion canlynol: 
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1.23 Cyflwyno gwirwyr derbyniad a’r prosesau modelu sy’n sail iddynt.Mae ein 
gwaith wedi amlygu gwahaniaethau wrth gyflwyno gwybodaeth rhwng gwirwyr 
derbyniad cwmnïau ffonau symudol a gwahaniaethau yn y prosesau a ddefnyddiant i 
drosi’r modelau lledaenu yn wirwyr derbyniad. 

• Yng nghyswllt gwahaniaethau cyflwyno, mae’r holl wirwyr cod post yn darparu 
rhagolygon ar gyfer derbyniad yn yr awyr agored ond mae nifer o nodweddion 
eraill ac arferion da yr hoffem eu gweld yn cael eu mabwysiadu.Rydym yn 
disgrifio’r rhain yn adran 6. 

• Yng nghyswllt gwahaniaethau yn y prosesau modelu, credwn nad oes un ffordd 
‘gywir’ o amcangyfrif derbyniad ac mae rhywfaint o wahaniaeth yn y modelu 
rhwng cwmnïau i'w ddisgwyl.Mae’r prosesau hyn yn unigryw i bob cwmni, o 
safbwynt technegol a masnachol.Ond, mae’r ymchwil yr ydym wedi’i wneud wedi 
gwella ein dealltwriaeth o'r materion hyn yn fawr ac wedi rhoi cysur i ni hefyd bod 
y modelau lledaenu sylfaenol y mae'r cwmnïau'n eu defnyddio yn gywir at ei 
gilydd a bod gwirwyr derbyniad yn ddefnyddiol i ddefnyddwyr.Ar sail y dystiolaeth 
hyd yma, efallai na fydd gwaith pellach i gysoni’r prosesau modelu yn gymesur ar 
hyn o bryd – oherwydd y costau uchel a allai fod yn gysylltiedig â hyn a’r 
anawsterau tebygol o ddod o hyd i un ffordd ‘gywir' o ragamcanu derbyniad. 

Mae ein hymchwil hyd yma yn ein helpu i ddod i'r casgliad fod gan y cwmnïau 
sylfaen resymol i seilio offer darparu gwybodaeth am dderbyniad arni – megis 
gwirwyr codau post ar-lein. Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw rhoi sylw i'r materion 
sy’n ymwneud â chyflwyno gwybodaeth sy'n effeithio'n uniongyrchol ar allu 
defnyddwyr i gymharu darparwyr.Byddem yn annog cwmnïau i ymchwilio i ffyrdd a 
fydd yn ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr gymharu eu gwirwyr derbyniad. Byddwn 
yn parhau i drafod yn y maes hwn. 

1.24 Sicrhau bod gwybodaeth am dderbyniad ar gael yn fwy eang a bod modd 
cymharu’r wybodaeth honno.Efallai fod rhywfaint o werth ychwanegol i’w gael wrth 
i ddefnyddwyr fod yn fwy ymwybodol o wybodaeth am dderbyniad a gallu cael gafael 
ar yr wybodaeth honno mewn ffordd sy’n ei gwneud yn haws cymharu’r cyfryw 
wybodaeth. I wneud hyn credwn y gallai gwefannau trydydd parti sy’n cyfuno 
gwybodaeth i ddefnyddwyr fod â rôl yn hyn o beth. 

Byddem yn annog cwmnïau ffonau symudol i ymchwilio i opsiynau i weithio gyda 
thrydydd partïon i’w gwneud yn haws cymharu gwybodaeth am dderbyniad eu ffonau 
ac i sicrhau bod yr wybodaeth ar gael yn fwy eang i ddefnyddwyr.Byddwn yn parhau i 
ymgysylltu â’r partïon perthnasol yn y maes hwn. 

1.25 Gwirwyr derbyniad yn y man gwerthu.Mae nifer o'r cwmnïau rhwydweithiau 
symudol wedi datgan eu bod eisoes yn darparu gwirwyr derbyniad yn y man gwerthu 
fel rhan arferol o’u proses werthu, ond nid yw hyn yn wir am bob cwmni. 

1.26 Rydym wedi cael ein calonogi gan y polisïau dychwelyd sydd wedi'u mabwysiadu 
gan y cwmnïau ffonau symudol sy'n galluogi defnyddwyr i roi cynnig ar ffôn a’i 
ddychwelyd os nad yw’r lefelau derbyniad yn bodloni'u disgwyliadau.Mae hyn yn 
amlwg yn rhywbeth cadarnhaol gan y diwydiant.Tynnodd y Panel Defnyddwyr 
Cyfathrebiadau sylw at y mater hwn y llynedd3
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.Ond, rydym yn awyddus i weld pob 
cwmni ffonau symudol yn trafod derbyniad ac yn defnyddio gwirwyr pan fyddant yn 
gwerthu gwasanaethau i ddefnyddwyr, yn enwedig mewn ardaloedd lle gwyddys bod 
y derbyniad yn salach.Rydym hefyd yn awyddus i sicrhau bod defnyddwyr yr effeithir 

http://www.communicationsconsumerpanel.org.uk/pressrelease 
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arnynt gan newidiadau yn y lefelau derbyniad, pan mae gwasanaeth ganddynt yn 
barod, yn cael rhybudd ymlaen llaw. 
Rydym yn cynnal trafodaethau gyda chwmnïau am y materion hyn i weld sut y gallant 
gael eu datrys. 

Y camau nesaf 

1.27 Byddwn yn bwrw ymlaen â’r argymhellion hyn gyda chwmnïau ffonau symudol a 
thrydydd partïon perthnasol.Mae gennym hefyd nifer o gyhoeddiadau ymchwil 
achlysurol – megis Adroddiad Profiad y Defnyddiwr – y gallwn eu defnyddio i roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf fel y bo'n briodol.Yn Adran 6 mae’r argymhellion yn cael eu 
disgrifio’n fwy manwl, ynghyd â’n meysydd gwaith cysylltiedig eraill a'u camau 
nesaf.Rydym hefyd wedi diweddaru ein canllaw i ddefnyddwyr Maximise your 
coverage i ddisgrifio ein hargymhellion yn gliriach i ddefnyddwyr.Mae’r canllaw hwn 
ar gael i’w ddarllen neu i’w lwytho oddi ar ein gwefan4

 
. 

                                                
4http://consumers.ofcom.org.uk/files/2010/11/maximising-coverage.pdf 
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