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Gair am y ddogfen hon 

Dyma olwg blynyddol a manwl Ofcom ar ddarpariaeth rhwydweithiau symudol a band eang y DU a’i 

Gwledydd. 

Gan fod cyfathrebiadau’n chwarae rhan bwysicach a phwysicach yn ein bywydau, mae’n rhaid i'r 

seilwaith sy’n eu cynnal ddal i fyny ag anghenion pobl a busnesau. 

Rhan o rôl Ofcom ydy sicrhau bod pobl ar draws y DU yn gallu cael gwasanaeth rhyngrwyd teilwng, a 

ffonio lle a phan fydd angen iddyn nhw wneud hynny.  

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn dilyn cynnydd darparwyr cyfathrebiadau wrth iddyn nhw 

ddarparu mwy o gyfathrebiadau da, a sut mae rhwydweithiau’r DU yn ymateb i newidiadau yn 

anghenion pobl a busnesau.       
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1. Crynodeb o’r prif ganfyddiadau 
1.1 Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu’r prif ddatblygiadau yn narpariaeth a pherfformiad 

rhwydweithiau band eang sefydlog a symudol, yn ogystal â diogelwch a gwytnwch 

rhwydweithiau. Ochr yn ochr â'r adroddiad hwn, rydyn ni wedi cyhoeddi adroddiadau sy’n 

crynhoi’r canfyddiadau ar gyfer pedair gwlad y DU. Rydyn ni hefyd wedi diweddaru ein ap 

gwirio darpariaeth symudol ar gyfer ffonau clyfar a dyfeisiau llechen, a’n hadnodd delweddu 

ar-lein, er mwyn helpu pobl i gael gwybod mwy am y gwasanaethau band eang sefydlog a 

symudol sydd ar gael. 

1.2 Ers i ni gyhoeddi ein hadroddiad cynaf ar y gwasanaethau hyn yn 2011, mae’r ddarpariaeth 

wedi tyfu ac mae pobl a busnesau wedi’u cysylltu’n well. Ond mae'r ddarpariaeth yn dal yn 

wael, mae band eang yn araf ac mae gwasanaethau symudol yn annibynadwy neu ddim ar 

gael mewn gormod o ardaloedd. Roedd Adolygiad Strategol Ofcom o Gyfathrebiadau Digidol 

wedi arwain at nifer o bolisïau1 a oedd yn ceisio mynd i'r afael â’r problemau hyn; mae ein 

hadroddiadau Cysylltu’r Gwledydd yn ein helpu i fonitro’r cynnydd. 

Band eang sefydlog  

1.3 Mae darpariaeth band eang i gartrefi pobl ac i fusnesau wedi parhau i wella. Mae band 

eang cyflym iawn – mae Ofcom yn ei ddiffinio fel cyflymder llwytho i lawr o 30Mbit yr eiliad o 

leiaf – bellach ar gael i 91% o adeiladau yn y DU, sydd wedi codi o 89% y llynedd. Roedd 

darpariaeth band eang gyda chyflymder llwytho i lawr o 24Mbit yr eiliad o leiaf, sef diffiniad 

y Llywodraeth o fand eang cyflym iawn, yn 92% o adeiladau ym mis Mai 20172. 

Ffigur 1: Beth gallwch chi ei wneud gyda chyflymder llwytho i lawr gwahanol 

 Cyflymder llwytho i lawr 

 10Mbit yr 

eiliad 

30Mbit yr 

eiliad 

300Mbit yr 

eiliad 

1Gbit yr 

eiliad 

Ffrydio cerddoriaeth Ie Ie Ie Ie 

Llwytho albwm i lawr 1 – 2 mun. 30 – 60 eil. < 10 eil. < 5 eil. 

Ffrydio ffilm HD Ie Ie Ie Ie 

Llwytho ffilm HD i lawr 1 – 1½ awr 30 mun. < 5 mun. < 2 mun. 

Ffrydio ffilm manylder tra uchel Na Ie Ie Ie 

                                                           

1 https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/digital-comms-
review/conclusions-strategic-review-digital-Communications 
2 Mae’r ystadegau hyn ar gyfer darpariaeth gwasanaethau gyda chyflymder llwytho i lawr o 30Mbit yr eiliad a 24Mbit yr eiliad 
yn berthnasol i fis Mai 2017, sef pryd casglwyd ein data am ddarpariaeth sefydlog. Drwy weddill y ddogfen hon rydyn ni’n 
defnyddio ein diffiniad ni o gyflym iawn (hy gyda chyflymder llwytho i lawr o 30Mbit yr eiliad o leiaf) oni nodir fel arall. 

https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/digital-comms-review/conclusions-strategic-review-digital-Communications
https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/digital-comms-review/conclusions-strategic-review-digital-Communications
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Llwytho ffilm manylder tra uchel i 

lawr 

5 awr 1½ - 2 awr  <15 mun. < 5 mun. 

Mae’r amcangyfrifon yn tybio nad ydy'r cysylltiad band eang yn cael ei ddefnyddio i wneud dim byd arall. Os bydd 

pobl eraill yn defnyddio’r cysylltiad ar yr un pryd, efallai y bydd hi’n cymryd mwy o amser i lwytho cynnwys i lawr neu 

gall ansawdd y ffrydio fod yn is. 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom 

1.4 Ond mae gormod o adeiladau heb fynediad at fand eang digonol. Rydyn ni’n amcangyfrif 

nad ydy 1.1 miliwn o adeiladau yn y DU (4%) yn gallu cael band eang digonol3; mae hynny’n 

golygu cysylltiad sy’n gallu darparu cyflymder llwytho i lawr o 10Mbit yr eiliad o leiaf a 

chyflymder llwytho i fyny o 1Mbit yr eiliad o leiaf. Dyma’r fanyleb ar gyfer Rhwymedigaeth 

Gwasanaeth Cyffredinol band eang arfaethedig y Llywodraeth. Mae cynnwys cyflymder 

llwytho i fyny sylfaenol yn adlewyrchu’r pwysigrwydd cynyddol mae pobl a busnesau’n ei roi 

ar wasanaethau fel fideo-gynadledda a rhannu fideos, sy’n galw am gyflymder llwytho i fyny 

da yn ogystal â chyflymder llwytho i lawr da. 

1.5 Mae diffyg band eang digonol yn destun pryder penodol i fusnesau bach.  Mae busnesau 

bach yn dibynnu mwy a mwy ar fand eang, ond mae nifer anghymesur yn methu cael gafael 

ar wasanaeth sylfaenol hyd yn oed. Rydyn ni’n amcangyfrif na all bron i 230,000 o fusnesau 

bach (7%) gael band eang digonol. Un o brif fanteision y Rhwymedigaeth Gwasanaeth 

Cyffredinol fydd mynd i'r afael â’r pryder hwn. Rydyn ni’n gweld patrwm tebyg ar gyfer band 

eang cyflym iawn, lle mae tua 500,000 o fusnesau bach (16%) yn methu cael gafael arno, o’i 

gymharu â 9% o adeiladau’n gyffredinol.  

1.6 Mae'r darlun yn amrywio rhwng y gwledydd. At ei gilydd, mae gan eiddo yn Lloegr fynediad 

gwell at fand eang na'r rheini yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Er bod band eang 

cyflym iawn yn Lloegr yn 92%, mae’r ffigur cyfatebol ar gyfer y gwledydd eraill yn amrywio 

rhwng 85% a 89%. Yn yr un modd, nid oes gan 3% o eiddo yn Lloegr fynediad at fand eang 

digonol, ac mae’r ffigur cyfatebol ar gyfer y gwledydd eraill yn amrywio rhwng 5% a 7%.  

                                                           

3 Rydym yn ystyried mai hyn yw’r lefel isaf o berfformiad band eang sydd ei angen ar gyfer mynediad rhyngrwyd i 
wasanaethau yn cynnwys pori’r we, ebost a gwasanaethau fideo penodol. 
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Ffigur 2: Cyflwr band eang sefydlog ar draws y DU 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau, Mai-Mehefin 2017 

1.7 Mae mwy o bobl yn uwchraddio i wasanaethau cyflym iawn. Wrth i ddarpariaeth band 

eang cyflym iawn gyrraedd 91%, mae bron i bedwar eiddo o bob deg (38%) nawr yn prynu 

gwasanaeth cyflym iawn. Mae hyn wedi codi o 31% y llynedd. O ganlyniad, mae cyfanswm 

faint o ddata sy’n cael ei gludo gan rwydweithiau mynediad sefydlog y DU mewn mis wedi 

cynyddu 52% dros y flwyddyn ddiwethaf i 4.17 exabeit4. 

1.8 Mae buddsoddi mewn ‘ffibr llawn’ yn dechrau digwydd. Mae band eang ffibr llawn yn 

darparu gwasanaeth dibynadwy mae modd ei ragweld, gyda chyflymder cyn uched ag un 

gigabeit yr eiliad. Mae hwn ar gael erbyn hyn i 840,000 o adeiladau’r DU (tua 3%, i fyny o 2% 

y llynedd). Rydyn ni’n disgwyl i hyn gynyddu dros y blynyddoedd nesaf, gan fod nifer o 

weithredwyr rhwydweithiau wedi cyhoeddi cynlluniau’n ddiweddar i ymestyn eu 

rhwydweithiau ffibr llawn:  

a) Mae Virgin Media yn ymestyn ei rwydwaith band eang gwibgyswllt i bedair miliwn eiddo 

arall, ac mae disgwyl i ddwy filiwn o’r rheini fod yn ffibr llawn5; 

                                                           

4 1 Exabeit = 1 biliwn Gigabeit = 1 cwintiliwn beit 
5 http://www.libertyglobal.com/pdf/press-release/Virgin-Media-Fixed-Income-Q3-2016-FINAL.pdf 

 

http://www.libertyglobal.com/pdf/press-release/Virgin-Media-Fixed-Income-Q3-2016-FINAL.pdf
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b) Yn ddiweddar cyhoeddodd City Fibre, mewn partneriaeth â Vodafone, gynlluniau i 

gyflwyno ffibr llawn i bum miliwn o adeiladau erbyn 20256. Mae Hyperoptic hefyd wedi 

cyhoeddi cynlluniau i ddarparu darpariaeth ffibr llawn i bum miliwn o adeiladau erbyn 

20257. Mae Gigaclear, gan dargedu ardaloedd mwy gwledig, yn ceisio cyrraedd 150,000 o 

adeiladau erbyn 20208. Cyhoeddodd KCOM hefyd ei gynlluniau am ddarpariaeth ffibr 

llawn ar draws holl ardal ei rwydwaith erbyn mis Mawrth 2019, gan sicrhau darpariaeth i 

200,000 o adeiladau9; a  

c) Mae Openreach wedi amlinellu ei uchelgais i gyflwyno gwasanaethau ffibr llawn i ddwy 

filiwn o adeiladau erbyn diwedd 202010, ac mae wedi awgrymu y gallai fod yn bosibl 

ymestyn hyn i 10 miliwn o adeiladau erbyn canol y 2020au. 11 

Band eang a ffonau symudol 

1.9 Rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod y ffordd rydyn ni’n mesur darpariaeth symudol yn 

adlewyrchu’r profiad go iawn a gaiff defnyddwyr gwasanaethau symudol heddiw. Mae ein 

disgwyliadau o ran gwasanaethau symudol yn newid wrth i ni ddod i ddibynnu fwyfwy ar 

wasanaethau symudol ac mae angen i ni allu eu defnyddio lle bynnag rydyn ni – dan do, yn yr 

awyr agored neu wrth deithio. Ar yr un pryd, mae’r dyfeisiau rydyn ni’n eu defnyddio i gael 

gafael ar wasanaethau symudol wedi newid, gyda mwy a mwy yn defnyddio ffonau clyfar a 

dyfeisiau llechen, sy’n galw am signalau cryfach na ffonau hŷn, symlach. Mae ein peirianwyr 

felly wedi cynnal rhaglen helaeth o brofion ymarferol i sicrhau bod gwybodaeth am 

ddarpariaeth symudol yn adlewyrchu’r profiad go iawn a gaiff defnyddwyr gwasanaethau 

symudol heddiw.   

1.10 Mae'r Llywodraeth a'r Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol (NIC) wedi cefnogi'r dull gweithredu 

hwn, gan ofyn i Ofcom nodi sut gallai adrodd ar ddarpariaeth symudol adlewyrchu ansawdd y 

gwasanaeth a gaiff defnyddwyr12 13.  

1.11 Rydyn ni’n diffinio darpariaeth symudol mewn ffordd sy’n debyg o roi profiad teilwng i 

ddefnyddwyr ffonau clyfar: 

a) Galwadau ffôn: Dylai bron bob un galwad ffôn 90 eiliad o hyd gael ei chwblhau heb 

ymyrraeth; 

b) Gwasanaethau data: Dylai bron bob un cysylltiad ddarparu cyflymder o 2Mbit yr eiliad o 

leiaf. Mae hyn yn ddigon cyflym i ganiatáu i ddefnyddwyr bori’r rhyngrwyd a gwylio 

fideos symudol yn ddi-rwystr.  

                                                           

6 https://www.cityfibre.com/news/vodafone-cityfibre-bring-gigabit-speed-fibre-uk/ 
7 https://www.hyperoptic.com/press/posts/hyperoptic-secures-100million-to-accelerate-full-fibre-rollout/ 
8  https://www.ispreview.co.uk/index.php/2017/05/gigaclear-raise-111m-1gbps-rural-broadband-150000-uk-premises.html 
9 https://www.kcomhome.com/news/articles/kcom-full-steam-ahead-for-fibre-broadband/ 
10 http://www.btplc.com/Sharesandperformance/Quarterlyresults/Investormeetingpack.pdf 
11 https://www.homeandbusiness.openreach.co.uk/news/industry-has-welcomed-our-ambition-to-build-a-large-scale-fttp-
broadband-network 
12 https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk 
13 https://www.gov.uk/government/publications/connected-future 

 

https://www.cityfibre.com/news/vodafone-cityfibre-bring-gigabit-speed-fibre-uk/
https://www.hyperoptic.com/press/posts/hyperoptic-secures-100million-to-accelerate-full-fibre-rollout/
https://www.ispreview.co.uk/index.php/2017/05/gigaclear-raise-111m-1gbps-rural-broadband-150000-uk-premises.html
https://www.kcomhome.com/news/articles/kcom-full-steam-ahead-for-fibre-broadband/
http://www.btplc.com/Sharesandperformance/Quarterlyresults/Investormeetingpack.pdf
https://www.homeandbusiness.openreach.co.uk/news/industry-has-welcomed-our-ambition-to-build-a-large-scale-fttp-broadband-network
https://www.homeandbusiness.openreach.co.uk/news/industry-has-welcomed-our-ambition-to-build-a-large-scale-fttp-broadband-network
https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/connected-future
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1.12 Rydyn ni wedi defnyddio data torfol14 o ffonau symudol defnyddwyr er mwyn canfod lefel y 

signal sydd ei angen i gyflawni’r targedau hyn o leiaf 95% o'r amser. Rydyn ni hefyd wedi 

gwirio’r lefelau signal sy’n cael eu haddo gan weithredwyr symudol i weld a ydyn nhw’n cael 

eu darparu go iawn. 

1.13 Dyma’r prif ganfyddiadau ynghylch darpariaeth rhwydweithiau symudol y DU yn 2017: 

a) Mae gan y rhan fwyaf o bobl, ond nid pawb, ddarpariaeth yn eu cartref neu yn eu 

swyddfa:  Mae gan 90% o adeiladau'r DU ddarpariaeth gan y pedwar rhwydwaith 

symudol  ar gyfer galwadau ffôn dan do , ac mae gan 85% ddarpariaeth dan do ar gyfer 

gwasanaethau data symudol. Mae'r ffigurau hyn wedi codi o 85% a 80% y naill a’r llall y 

llynedd. Mae ein ffigurau darpariaeth yn ystyried y gostyngiad yn lefel y signal dan do 

oherwydd ei bod hi’n gallu bod yn anodd i signalau deithio drwy waliau. Fodd bynnag, 

efallai ei bod hi’n dal yn bosibl i bobl nad oes ganddynt ddarpariaeth dan do gael gafael 

ar ddata symudol dros wi-fi, ac mae mwy a mwy yn gallu gwneud galwadau ffôn dros wi-

fi15;  

b) Mae’r ddarpariaeth oddi cartref wedi gwella, ond mae’n dal yn wael: Mae 70% o ardal 

ddaearyddol y DU yn cael darpariaeth galwadau ffôn gan y pedwar rhwydwaith, ac mae 

gan 63% ddarpariaeth data symudol. Mae'r ffigurau hyn wedi codi o 63% a 52% y naill a’r 

llall y llynedd; 

c) Mae angen i’r ddarpariaeth ar ffyrdd wella hefyd. Mae hi’n bosibl gwneud galwad ffôn 

o'r pedwar rhwydwaith o'r tu mewn i gerbyd ar ddim ond 68% o ffyrdd A a B, ac mae gan 

58% o ffyrdd A a B ddarpariaeth data mewn cerbyd. Mae'r ffigurau hyn wedi codi o 56% a 

45% y naill a’r llall y llynedd. Mae ein ffigurau darpariaeth yn ystyried y gostyngiad yn 

lefel y signal wrth iddo deithio drwy ffrâm fetel cerbyd nodweddiadol. Mae gyrwyr yn 

dibynnu mwy a mwy ar gysylltedd symudol ar gyfer ystod eang o wasanaethau, o 

adloniant i lywio, ac rydyn ni’n disgwyl y bydd hyn yn cynyddu wrth i ‘geir cysylltiedig’ 

ddod yn fwy poblogaidd; 

d) Mae gan ardaloedd trefol ddarpariaeth well nag ardaloedd gwledig; mae gan Loegr 

ddarpariaeth well na’r gwledydd eraill. Er bod pobl y tu mewn i 90% o adeiladau’r DU yn 

gallu gwneud galwadau ffôn ar y pedwar rhwydwaith symudol erbyn hyn, mae hyn yn 

gostwng i 57% mewn ardaloedd gwledig. mae pobl yn gallu gwneud galwadau ffôn yn yr 

awyr agored o 70% o ardal ddaearyddol y DU, ond dim ond 40% o ardal ddaearyddol yr 

Alban.  

                                                           

14 Mae data torfol yn golygu defnyddio data gan lawer iawn o bobl ac, yn yr achos penodol hwn, eu ffonau symudol. Mae’r 
data hwn yn cael ei gasglu’n awtomatig ac ar gael ar gyfer ei ddadansoddi. 
15 Mae modd ffonio drwy ddefnyddio wi-fi ar nifer o ffonau symudol erbyn hyn ac rydyn ni’n disgwyl gweld hyn yn parhau i 
dyfu. 
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Ffigur 3: Cyflwr gwasanaethau symudol ar draws y DU 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr, Mehefin 2017 

1.14 Rydyn ni’n gweithio gyda’r diwydiant i sicrhau bod mesur darpariaeth yn adlewyrchu'r 

profiad a gaiff defnyddwyr. Yn ddiweddar, rydyn ni wedi sefydlu gweithgor ar draws y 

diwydiant i gytuno ar ffordd gyson o fesur darpariaeth, gan adeiladu ar yr egwyddorion a 

nodir yma a’u mireinio. Rydyn ni’n disgwyl y bydd hyn yn galw am fwy o brofion, drwy 

ddefnyddio offer profi traddodiadol a data torfol. Bydd y gweithgor yn ystyried sut bydd 

modd cyflwyno hyn yn y ffordd orau i ddefnyddwyr, er mwyn iddyn nhw allu dewis y 

gwasanaeth sydd fwyaf priodol i’w hanghenion. Byddwn yn parhau i chwilio am ffyrdd o 

wella sut rydyn ni’n mesur darpariaeth a sut rydyn ni’n cyflwyno gwybodaeth drwy ein ap 

gwirio darpariaeth ar gyfer dyfeisiau llechen a ffonau clyfar16. 

1.15 Rhwymedigaethau darpariaeth ydy'r briff ffordd i ni allu gwella darpariaeth symudol. 

Gallwn wella darpariaeth symudol drwy osod rhwymedigaethau darpariaeth i'r trwyddedau 

sbectrwm sy’n cael eu dal gan weithredwyr. Mae dwy rwymedigaeth o'r fath ar hyn o bryd. 

Mae un yn mynnu bod gweithredwyr yn darparu darpariaeth ar gyfer galwadau ffôn i 90% o 

dirfas y DU; mae'r llall yn mynnu bod O2 yn darparu gwasanaeth data dan do ar 2Mbit yr 

                                                           

16 https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/advice/ofcom-checker 

https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/advice/ofcom-checker
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eiliad o leiaf i 98% o adeiladau'r DU. Mae’r naill rwymedigaeth a’r llall i’w cyflawni erbyn 

diwedd 2017, ac yn gynnar yn 2018 byddwn yn archwilio i weld a chydymffurfiwyd â’r rhain.  

1.16 Nid ydy rhwymedigaethau darpariaeth hanesyddol yn diwallu anghenion defnyddwyr 

symudol modern yn llawn. Pan gafodd y rhwymedigaethau darpariaeth hyn eu sefydlu, fe 

wnaethon nhw fabwysiadu’r dull o fesur a oedd wedi arfer cael ei ddefnyddio gan y 

diwydiant symudol. Ers hynny, mae disgwyliadau uwch defnyddwyr a newidiadau yn y 

dyfeisiau sy’n cael eu defnyddio i gael gafael ar wasanaethau symudol yn golygu y bydd 

lefelau’r ddarpariaeth sy’n cael ei gyflawni mewn gwirionedd yn is - tua 10 pwynt canran. 

Wedi’u seilio ar sut rydym yn mesur darpariaeth i adlewyrchu’r defnydd o ffonau symudol 

modern, a gan ddeall bod y darparwyr yn cyflawni eu rhwymedigaethau, mae’r 

rhwymedigaethau darpariaeth hanesyddol, yn ymarferol, yn golygu y gall yr holl weithredwyr 

ddarparu darpariaeth yn yr awyr agored ar gyfer 80% o eangdiroedd y DU (yn hytrach na 

90%) a byddai 02 yn darparu gwasanaeth data dan do ar gyfer 88% o adeiladau’r DU (yn lle 

98%). 

1.17 Rydyn ni’n ystyried rhwymedigaethau darpariaeth newydd sy’n gysylltiedig ag arwerthiant 

y sbectrwm 700 MHz. Fel sy’n cael ei nodi yn ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebiadau 

Digidol17, mae dyfarnu’r tonnau awyr symudol yn y band 700 MHz yn gyfle pwysig i wella’r 

ddarpariaeth. Bwriadwn ddiffinio’r rhwymedigaethau newydd hyn mewn ffordd sy’n 

adlewyrchu profiad go iawn defnyddwyr symudol heddiw. Rydyn ni hefyd yn credu y dylen 

nhw ganolbwyntio ar ardaloedd gwledig, lle mae’r profiad cyfredol salaf, a lle mae 

cwmnïau’n lleiaf tebygol o gyflwyno’n fasnachol. Rydyn ni’n bwriadu ymgynghori ar gynigion 

penodol yn gynnar yn 2018.  

1.18 Mae mwy o ddarpariaeth a defnydd o 4G yn cynyddu faint o ddata sy’n cael ei ddefnyddio. 

Mae faint o ddata sy’n cael ei ddefnyddio fesul tanysgrifiwr bob mis ar gyfartaledd nawr yn 

1.9GB, sydd wedi codi o 1.3GB y llynedd – cynnydd o 46% o un flwyddyn i'r llall. Cafodd 

cyfanswm o 156PB ei anfon dros bob rhwydwaith symudol ym mis Mehefin 2017, cynnydd o 

47% ers y flwyddyn flaenorol. Er hynny, mae hyn yn llai na 4% o gyfanswm y data sy’n cael ei 

anfon dros rwydweithiau band eang sefydlog mewn mis. 

Diogelwch a chadernid rhwydweithiau 

1.19 Mae’n rhaid i ddarparwyr cyfathrebiadau ddiogelu argaeledd a gwytnwch neu gadernid eu 

rhwydweithiau. Rydyn ni’n mynnu bod gweithredwyr yn rhoi gwybod i ni am ddigwyddiadau 

mawr a chawsom 678 o adroddiadau am ddigwyddiadau'r llynedd, sy’n weddol debyg i 

flynyddoedd blaenorol. Rydyn ni hefyd yn mynnu bod gweithredwyr yn dangos eu bod yn 

mabwysiadu’r ymarfer gorau yng nghyswllt diogelwch. 

1.20 Mae seiberddiogelwch yn faes pwysig ar hyn o bryd. Yn hanesyddol mae’r rhan fwyaf o 

fethiannau ar rwydwaith wedi bod oherwydd namau ffisegol, er enghraifft caledwedd yn 

methu. Oherwydd bod y bygythiad o ymosodiadau seiber yn cynyddu, rydyn ni’n gweithio 

                                                           

17 https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/digital-comms-
review/conclusions-strategic-review-digital-Communications 

https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/digital-comms-review/conclusions-strategic-review-digital-Communications
https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/digital-comms-review/conclusions-strategic-review-digital-Communications
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gyda’r Adran dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a'r Ganolfan 

Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) ar raglen i fynd ati’n rhagweithiol i brofi pa mor 

barod y mae gweithredwyr i ymateb i risgiau’n ymwneud ag ymosodiadau seiber. 

1.21 Mae dibyniaeth rhwydweithiau symudol ar y prif gyflenwad pŵer yn haeddu rhagor o 

sylw. Mae rhwydweithiau symudol yn dod yn fwyfwy pwysig fel gwasanaeth cyfathrebu sy’n 

hollbwysig i sicrhau diogelwch. Er enghraifft, erbyn hyn mae 70% o’r galwadau i'r 

gwasanaethau brys yn cael eu gwneud dros rwydweithiau symudol. Rydyn ni'n credu bod 

angen gwneud mwy i wella cadernid a gwytnwch rhwydweithiau symudol petai'r cyflenwad 

trydan yn methu, a byddwn yn gweithio gyda'r diwydiant a'r llywodraeth i ganfod opsiynau 

ar gyfer gwella. 
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Dashfwrdd 

Cafodd data’n ymwneud â darpariaeth sefydlog ei gasglu ym mis Mai 2017. Mae’r holl ddata arall yn 

berthnasol i fis Mehefin.  Mae'r holl ffigurau ar gyfer y defnydd o ddata yn cyfuno data a gafodd ei 

lwytho i fyny a’i lwytho i lawr. 

                                                           

18 Ar hyn o bryd, dim ond os gellir eu cysylltu o fewn 14 diwrnod rydyn ni’n ystyried bod adeilad yn cael gwasanaethau ffibr 
llawn. 

Band eang sefydlog 2017 2016 

Band eang, pob cyflymder 

Mynediad i wasanaethau (‘darpariaeth’), adeiladau 100% ≈100% 

Cyflymder cyfartalog llwytho i lawr - cysylltiadau gweithredol 44Mbit yr 
eiliad 

37Mbit yr eiliad 

Cyflymder cyfartalog llwytho i fyny - cysylltiadau gweithredol 6Mbit yr 
eiliad 

4Mbit yr eiliad 

Cyfanswm misol y defnydd o ddata sefydlog 4,170PB 2,750PB 

Defnydd data misol cyfartalog, fesul cysylltiad preswyl 190GB 132GB 

Band eang (cyflymder llwytho i lawr o 10Mbit yr eiliad ac uwch) 

Mynediad i wasanaethau (‘darpariaeth’), adeiladau 97% 95% 

Cyflymder cyfartalog llwytho i lawr - cysylltiadau gweithredol 57Mbit yr 
eiliad 

51Mbit yr eiliad 

Cyflymder cyfartalog llwytho i fyny - cysylltiadau gweithredol 7Mbit yr 
eiliad 

5Mbit yr eiliad 

Cyfanswm misol y defnydd o ddata sefydlog 3,581PB 2,230PB 

Defnydd data misol cyfartalog, fesul cysylltiad preswyl 215GB 153GB 

Band eang cyflym iawn (cyflymder llwytho i lawr o 30Mbit yr eiliad ac uwch) 

Mynediad i wasanaethau (‘darpariaeth’), adeiladau 91% 89% 

Cyflymder cyfartalog llwytho i lawr - cysylltiadau gweithredol 77Mbit yr 
eiliad 

74Mbit yr eiliad 

Cyflymder cyfartalog llwytho i fyny - cysylltiadau gweithredol 10Mbit yr 
eiliad 

8Mbit yr eiliad 

Cyfanswm misol y defnydd o ddata sefydlog 2,445PB 1,434PB 

Defnydd data misol cyfartalog, fesul cysylltiad preswyl 231GB 169GB 

Darpariaeth ffibr llawn18 

Mynediad i wasanaethau (‘darpariaeth’), adeiladau 3% 2% 

Band eang (cyflymder llwytho i lawr hyd at 10Mbit yr eiliad) 



Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2017 

10 

 

 

Mynediad i wasanaethau (‘darpariaeth’), adeiladau 3% 5% 

Cyflymder cyfartalog llwytho i lawr - cysylltiadau gweithredol 6Mbit yr 
eiliad 

6Mbit yr eiliad 

Cyflymder cyfartalog llwytho i fyny - cysylltiadau gweithredol 1Mbit yr 
eiliad 

1Mbit yr eiliad 

Cyfanswm misol y defnydd o ddata sefydlog 588PB 521PB 

Defnydd data misol cyfartalog, fesul cysylltiad preswyl 111GB 81GB 
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Symudol19 2017 2016 

Gwasanaethau 4G 

Adeiladau (dan do) sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni20 58% 40% 

   

Ardal ddaearyddol sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni 43% 21% 

Ardal ddaearyddol sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

22% 37%  

Darpariaeth ar ffyrdd A a B gan bob cwmni 33% 16% 

Ffyrdd A a B sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

16% 35% 

Gwasanaethau galwadau ffôn (2G, 3G a 4G)  

Adeiladau (dan do) sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni 90% 85% 

   

Ardal ddaearyddol sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni 70% 63% 

Ardal ddaearyddol sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

9% 11% 

Darpariaeth ar ffyrdd A a B gan bob cwmni 68% 56% 

Ffyrdd A a B sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

5% 7% 

Gwasanaethau data (3G a 4G)  

Adeiladau (dan do) sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni 85% 80% 

   

Ardal ddaearyddol sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni 63% 52% 

Ardal ddaearyddol sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

12% 16%  

Darpariaeth ar ffyrdd A a B gan bob cwmni 58% 45% 

Ffyrdd A a B sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

7% 11% 

Symudol (defnydd data) 

Cyfanswm nifer y cysylltiadau symudol gweithredol 84.06m 83.6m  

                                                           

19 Dyma'r trothwyon darpariaeth: 2G awyr agored (-81dBm), 3G awyr agored (-100dBm), 4G yn yr awyr agored(-105dBm) a 
gwasanethau 4G awyr agored (-115dBm). 
20  Mae’r ffigurau ar gyfer y ddarpariaeth dan do yn yr adroddiad hwn yn ystyried effeithiau waliau, drysau, toeau etc. a fydd 
yn lleihau neu’n blocio signalau symudol wrth iddynt symud trwyddynt. Rydyn ni wedi tybio bod adeiladau’n blocio signalau 
symudol yn yr un ffordd (h.y. lleihau cryfder y signal 10dB). Mewn gwirionedd, bydd rhai adeiladau’n blocio signalau yn fwy 
nag eraill a byddwn yn ystyried hyn mewn diweddariadau dilynol.    
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Cyfanswm defnydd data symudol 155.9PB 105.5PB 

Defnydd data misol cyfartalog, fesul SIM 1.9GB 1.3GB 
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2. Gwasanaethau band eang sefydlog 
2.1 Ers yr Adroddiad Cysylltu'r Gwledydd cyntaf yn 2011, rydyn ni wedi olrhain y cynnydd gyda 

chyflwyno band eang cyflym iawn. Yn fwy diweddar, rydyn ni wedi dechrau gweld 

buddsoddi’n digwydd mewn gwasanaethau ffibr llawn sy’n gallu darparu gigabit a mwy o 

gyflymder. Mae’r rhain yn gallu darparu cyflymderau uchel a phrofiad gwell i ddefnyddwyr.  

2.2 Rydyn ni hefyd yn monitro canran yr adeiladau nad oes ganddynt wasanaeth band eang 

digonol sy’n gallu darparu cyflymder llwytho i lawr o 10Mbit yr eiliad o leiaf a chyflymder 

llwytho i fyny o 1Mbit yr eiliad. Dyma fanyleb arfaethedig Llywodraeth y DU ar gyfer ei 

Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol (USO) band eang.21   

2.3 Mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng darpariaeth (coverage) a niferoedd sy’n manteisio ar 

wasanaeth (take-up). Rydyn ni’n cael data22 am y cyflymderau sydd ar gael ymhob eiddo 

preswyl a busnesau bach yn y DU oddi wrth nifer o ddarparwyr seilwaith band eang sefydlog. 

Rydyn ni hefyd yn derbyn gwybodaeth am gyflymder gwirioneddol (wedi’i fesur) pob llinell 

weithredol yn y wlad. Mae hyn yn rhoi darlun manwl iawn i ni o’r gwasanaethau amrywiol 

sy’n gallu cael eu darparu i bob cartref a busnes bach (h.y. darpariaeth); a chyflymderau’r 

gwasanaethau sy’n cael eu defnyddio  mewn gwirionedd (h.y. y niferoedd sy’n manteisio ar 

wasanaeth). 

Mae oddeutu 1.1m o adeiladau heb fynediad i fand eang digonol 

2.4 Ym mis Gorffennaf, ymgynghorodd Llywodraeth y DU ar ei chynlluniau ar gyfer  

Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol (USO). Byddai hwn yn rhoi’r hawl i bob cartref a 

busnes bach wneud cais am wasanaeth band eang a fydd yn gallu darparu cyflymder llwytho 

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

Ffigur 4: Rhagamcan o nifer yr adeiladau a fyddai’n gymwys ar gyfer yr USO 

 Eiddo sydd ddim yn gallu cael 

cyflymder llwytho i lawr o 10Mbit yr 

eiliad o leiaf  

Eiddo sydd ddim yn gallu cael 

cyflymder llwytho i lawr o 10Mbit yr 

eiliad a llwytho i fyny o 1Mbit yr 

eiliad o leiaf 

Y DU       942,000 1,100,000 

Lloegr       675,600  790,000 

Gogledd 

Iwerddon 

        56,000  

56,000 

Yr Alban       140,000 150,000 

                                                           

21 https://www.gov.uk/government/news/universal-broadband-to-reach-every-part-of-the-uk 
22Cafodd data am y ddarpariaeth rhwydweithiau sefydlog ei gasglu ym mis Mai 2017. Mae’r data am berfformiad y llinell, fel y 
defnydd o ddata a chyflymder y gwasanaeth gweithredol, yn berthnasol i fis Mehefin 2017. 

https://www.gov.uk/government/news/universal-broadband-to-reach-every-part-of-the-uk
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Cymru          71,000  74,000 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

2.5 Rydyn ni’n amcangyfrif nad oes gan oddeutu 1.1 miliwn o adeiladau yn y DU (4%) fynediad i 

wasanaeth band eang digonol gyda’r cyflymderau hynny. Mae hyn yn effeithio ar bobl a 

busnesau mewn ardaloedd gwledig yn arbennig; nid yw 17% o adeiladau yn ardaloedd 

gwledig y DU yn gallu derbyn gwasanaethau band eang digonol, o’i gymharu â 2% yn unig 

mewn ardaloedd trefol. Mae'r gwahaniaeth hwn rhwng y trefol a’r gwledig yn amlwg iawn 

yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban. Yng Ngogledd Iwerddon, llai nag 1% o adeiladau trefol sy’n 

methu cael band eang digonol, o’i gymharu â 23% o adeiladau gwledig. Yn yr Alban, llai nag 

2% o adeiladau trefol sy’n methu cael band eang digonol, o’i gymharu â 27% yn yr ardaloedd 

gwledig. 

2.6 Rydyn ni wedi gwella ein dull o amcangyfrif nifer yr adeiladau sydd heb fynediad i wasanaeth 

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

ddarparwyd gan Openreach i amcangyfrif y cyflymder band eang uchaf ar gyfer pob eiddo yn 

y DU. Gellir defnyddio'r dull hwn lle nad oes gwasanaeth yn cael ei ddarparu ar hyn o bryd, 

neu lle mae cyflymder y gwasanaeth penodol sy’n cael ei ddarparu yn cael ei gapio gan y 

darparwr. Ond, yn ddiweddar, rydyn ni wedi canfod nad ydy'r model sy’n cynhyrchu'r data 

hwn yn llwyr adlewyrchu rhai gwelliannau mewn technoleg sy’n darparu mwy o led band 

‘ffrydio i fyny’ (upstream bandwidth), ac felly’n tanamcangyfrif y cyflymderau llwytho i fyny. 

Rydyn ni felly wedi defnyddio mesuriadau cyflymder go iawn, lle mae’r rhain ar gael, fel 

ffordd o wirio’r model. Drwy wneud hyn, rydyn ni wedi pennu cannoedd o filoedd yn rhagor 

o linellau sy’n gallu darparu band eang digonol.  

2.7 Fe fyddwn ni’n parhau i fireinio a gwella’n dull ac yn darparu data ar gyfer diwedd 2017 yn 

ein diweddariad nesaf. 

Mae dros 91% o adeiladau'r Deyrnas Unedig yn gallu derbyn band 
eang cyflym iawn erbyn hyn 

2.8 Mae gan bron i 27 miliwn, neu dros 91%, o adeiladau'r DU fynediad i wasanaethau band 

eang sefydlog sy’n gallu darparu cyflymder llwytho i lawr o 30Mbit yr eiliad o leiaf. Mae’r 

ddarpariaeth cyflym iawn wedi cynyddu yn y pedair gwlad, gyda Chymru a’r Alban yn gweld y 

cynnydd mwyaf o un flwyddyn i'r llall yn nifer yr adeiladau, sef oddeutu pedwar pwynt 

canran. 
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Ffigur 5: Mae gwasanaethau band eang sefydlog sy’n gallu darparu cyflymderau cyflym iawn yn 

parhau i gynyddu ledled y Deyrnas Unedig 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

2.9 Mae cyflymder llwytho i lawr cyfartalog llinellau band eang sydd wedi’u cysylltu, neu sy’n 

weithredol, wedi cynyddu o 37Mbit yr eiliad i ychydig dros 44Mbit yr eiliad, gan barhau â 

phatrwm blynyddoedd diweddar. Ond, mae’r cyflymder llwytho i fyny cyfartalog wedi 

cynyddu am y tro cyntaf ers 2014, o 4Mbit yr eiliad i 6Mbit yr eiliad. Mae cyflymder llwytho i 

fyny cysylltiadau band eang yn dod yn bwysicach wrth i ddefnyddwyr a busnesau wneud 

mwy o ddefnydd o wasanaethau fel galwadau fideo a rhannu lluniau. 

Mae Llywodraeth y DU wedi symud yn nes at gyflawni’i tharged ar gyfer band 
eang cyflym iawn 

2.10 Mae Llywodraeth y DU yn anelu at sicrhau bod gan o leiaf 95% o adeiladau’r DU fynediad at 

wasanaethau band eang cyflym iawn erbyn diwedd 2017, gan ddefnyddio ei meincnod ei hun 

sef 24Mbit yr eiliad neu fwy. Rydyn ni’n amcangyfrif bod band eang ar y cyflymder hwn wedi 

bod ar gael i 92% o adeiladau'r DU (oddeutu 27 miliwn) ym mis Mai 2017. Mae hyn yn 

gynnydd o dros un filiwn o adeiladau ers y llynedd. Byddwn yn rhoi gwybod am faint y 

ddarpariaeth ar ddiwedd 2017 yn ein diweddariad nesaf. 

2.11 Mae’r ffigur hwn yn is na rhai niferoedd a gofnodir mewn mannau eraill, fel gan 

thinkbroadband.com, y mae eu ffigurau yn cael eu defnyddio gan y Llywodraeth i olrhain y 

gwaith o gyflwyno band eang cyflym iawn. Yn wahanol i’n hamcangyfrif ni, sy’n seiliedig ar 

ddadansoddiad o'r cyflymderau sydd ar gael i bob eiddo preswyl a busnes bach yn y DU, mae 

adroddiadau eraill o'r fath yn cael eu hamcangyfrif drwy brofi cyflymderau llinellau 

defnyddwyr yn achos sampl bychan o linellau.  
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Mae’r ddarpariaeth band eang yn is ar gyfer busnesau bach 

2.12 Mae'r ddarpariaeth band eang ar gyfer busnesau bach23 wedi parhau i gynyddu, ond mae’n 

dal ar ei hôl hi o’i gymharu â'r boblogaeth ehangach. Mae hyn yn bryder mawr, gan ei fod yn 

golygu nad yw cyflymderau llwytho i lawr yn ddigonol i redeg gweithgareddau allweddol ar 

gyfer rhai mathau o fusnesau bach: 

a) Yn ôl ein hamcangyfrif ni, mae oddeutu 230,000 o fusnesau bach (7%) ddim yn gallu 

derbyn gwasanaeth band eang digonol, o’i gymharu â 4% ar gyfer y boblogaeth drwyddi 

draw. Bydd y rhain yn elwa o USO band eang arfaethedig Llywodraeth y DU; a 

b) Mae gan oddeutu 2.7 miliwn o fusnesau bach (84%) fynediad i wasanaethau cyflym iawn, 

o'i gymharu â 91%  ar gyfer y boblogaeth drwyddi draw.  

2.13 Mae’r ddarpariaeth yn is i'r rheini mewn parciau busnes a stadau masnachu, gyda dim ond 

74% o fusnesau bach yn gallu cael gafael ar wasanaethau cyflym iawn. Mae bron i 65,000 o 

fusnesau bach mewn parciau busnes a stadau masnachu heb fynediad i wasanaeth band 

eang digonol. Ond, efallai y gall busnesau mewn swyddfeydd sy’n cael eu gwasanaethu 

fanteisio ar gysylltiadau llinellau ar brydles sy’n cael eu rhannu sy’n cynnig cyflymderau 

cyflym iawn o leiaf.  

 

Ffigur 6: Mae’r ddarpariaeth ar gyfer busnesau bach yn parhau i wella ond mae bylchau sylweddol 

yn parhau 

 Darpariaeth gyflym iawn Darpariaeth ffibr llawn Ddim yn gallu cael band 

eang digonol 

Y DU 84% 2% 7% 

Lloegr 85% 2% 7% 

Gogledd 

Iwerddon 

75% 0% 12% 

Yr Alban 78% 0% 11% 

Cymru 81% 4% 11% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

Mae darparwyr rhwydwaith llai yn helpu i ymestyn y ddarpariaeth 
ffibr llawn 

2.14 Gyda band eang ‘ffibr llawn’, mae cartref neu swyddfa yn cael ei chysylltu'r holl ffordd i’r 

gyfnewidfa ffôn gan geblau ffibr optig. Fe’i cyferbynnir yn aml â gwasanaethau sy’n seiliedig 

yn gyfan gwbl neu’n rhannol ar wifrau copr. 

                                                           

23 Ein diffiniad ni o fusnes bach ydy Busnes Bach a Chanolig (BBaCh) sydd ag o leiaf un gweithiwr 
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2.15 Mae rhwydweithiau ffibr llawn yn gallu darparu band eang o ansawdd gwell; sy’n rhoi 

perfformiad mwy sefydlog, yn enwedig ar yr amseroedd prysuraf, ac felly’n ei chael yn haws 

cyflawni’r cyflymderau a hysbysebir. Gan nad ydynt yn defnyddio gwifrau copr hŷn, mae 

llinellau ffibr llawn hefyd yn dioddef llawer llai o ddiffygion sy’n effeithio ar wasanaeth. Mae 

ffibr llawn hefyd yn gallu darparu cyflymderau llwytho i lawr a llwytho i fyny o 1Gbit yr eiliad, 

sydd gryn dipyn yn gyflymach na’r gwasanaethau presennol sy’n cael eu darparu dros 

rwydweithiau copr-yn-rhannol.  

2.16 Mae gwasanaethau ffibr llawn ar gael ar hyn o bryd i oddeutu 840,000 ( 3%) o adeiladau’r 

DU, sy’n uwch na'r ffigur o 2% y llynedd.24 Cwmnïau llai sy’n darparu oddeutu hanner y 

ddarpariaeth hon. Rydyn ni’n disgwyl i hyn gynyddu dros y blynyddoedd nesaf, gan fod nifer 

o weithredwyr rhwydweithiau wedi cyhoeddi cynlluniau’n ddiweddar i ymestyn eu 

rhwydweithiau ffibr llawn: 

a) Mae Virgin Media yn ymestyn ei rwydwaith band eang gwibgyswllt i bedair miliwn eiddo 

arall, ac mae disgwyl i ddwy filiwn o’r rheini fod yn ffibr llawn;25  

b) Yn ddiweddar cyhoeddodd City Fibre, mewn partneriaeth â Vodafone, gynlluniau i 

gyflwyno ffibr llawn i bum miliwn o adeiladau erbyn 202526. Mae Hyperoptic hefyd wedi 

cyhoeddi cynlluniau i ddarparu darpariaeth ffibr llawn i bum miliwn o adeiladau erbyn 

202527. Mae Gigaclear, gan dargedu ardaloedd mwy gwledig, yn ceisio cyrraedd 150,000 

o adeiladau erbyn 202028. Cyhoeddodd KCOM hefyd ei gynlluniau am ddarpariaeth ffibr 

llawn ar draws holl ardal ei rwydwaith erbyn mis Mawrth 2019, gan sicrhau darpariaeth i 

200,000 o adeiladau29;  

c) Mae Openreach wedi amlinellu ei uchelgais i gyflwyno gwasanaethau ffibr llawn i ddwy 

filiwn o adeiladau erbyn diwedd 202030, ac mae wedi awgrymu y gallai fod yn bosibl 

ymestyn hyn i 10 miliwn o adeiladau erbyn canol y 2020au 31. 

2.17 Mae Virgin Media hefyd wedi uwchraddio ei rwydwaith cebl i gynnal cyflymderau o hyd at 

300Mbit yr eiliad (a hyd at 350Mbit yr eiliad ar gyfer llinellau busnes). O’r herwydd, mae'r 

ddarpariaeth band eang gyda chyflymderau llwytho i lawr o hyd at 300Mbit yr eiliad wedi 

cynyddu’n sylweddol. Mae'r cyflymderau hyn ar gael bellach i dros 10 miliwn o adeiladau 

(36%), i fyny o 485,000 o adeiladau (2%) yn 2016.  

                                                           

24 Dim ond os gellir eu cysylltu o fewn 14 diwrnod rydyn ni’n ystyried bod adeilad yn cael gwasanaethau ffibr llawn.  
25 http://www.libertyglobal.com/pdf/press-release/Virgin-Media-Fixed-Income-Q3-2016-FINAL.pdf 
26 https://www.cityfibre.com/news/vodafone-cityfibre-bring-gigabit-speed-fibre-uk/ 
27 https://www.hyperoptic.com/press/posts/hyperoptic-secures-100million-to-accelerate-full-fibre-rollout/ 
28  https://www.ispreview.co.uk/index.php/2017/05/gigaclear-raise-111m-1gbps-rural-broadband-150000-uk-premises.html 
29 https://www.kcomhome.com/news/articles/kcom-full-steam-ahead-for-fibre-broadband/ 
30 http://www.btplc.com/Sharesandperformance/Quarterlyresults/Investormeetingpack.pdf 
31 https://www.homeandbusiness.openreach.co.uk/news/industry-has-welcomed-our-ambition-to-build-a-large-scale-fttp-
broadband-network 

http://www.libertyglobal.com/pdf/press-release/Virgin-Media-Fixed-Income-Q3-2016-FINAL.pdf
https://www.cityfibre.com/news/vodafone-cityfibre-bring-gigabit-speed-fibre-uk/
https://www.hyperoptic.com/press/posts/hyperoptic-secures-100million-to-accelerate-full-fibre-rollout/
https://www.ispreview.co.uk/index.php/2017/05/gigaclear-raise-111m-1gbps-rural-broadband-150000-uk-premises.html
https://www.kcomhome.com/news/articles/kcom-full-steam-ahead-for-fibre-broadband/
http://www.btplc.com/Sharesandperformance/Quarterlyresults/Investormeetingpack.pdf
https://www.homeandbusiness.openreach.co.uk/news/industry-has-welcomed-our-ambition-to-build-a-large-scale-fttp-broadband-network
https://www.homeandbusiness.openreach.co.uk/news/industry-has-welcomed-our-ambition-to-build-a-large-scale-fttp-broadband-network
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Mae bron i bedwar o bob deg cysylltiad band eang yn gysylltiad 
cyflym iawn  

2.18 Mae oddeutu 38% o adeiladau wedi prynu cysylltiadau band eang sy’n darparu cyflymderau 

cyflym iawn, i fyny o 31% yn 2016. Ond, mae llawer o ddefnyddwyr o hyd  nad ydynt yn 

tanysgrifio i wasanaethau cyflym iawn hyd yn oed lle maent ar gael.  

Ffigur 7: Gallai llawer o ddefnyddwyr gael cyflymderau cyflymach drwy uwchraddio i wasanaeth 

cyflym iawn 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

2.19 Mae gan oddeutu traean o adeiladau (34%) ar hyn o bryd gyflymder llwytho i lawr o lai na 

30Mbit yr eiliad ond bod modd iddynt eisoes uwchraddio i wasanaeth cyflym iawn. Mae sawl 

rheswm pam nad yw defnyddwyr yn dewis prynu gwasanaeth cyflym iawn pan mae 

gwasanaeth o'r fath ar gael. Dywedodd ryw 46% o ymatebwyr i ymchwil 2017 Ofcom nad 

oeddynt yn gweld bod angen band eang cyflym iawn arnynt a theimlai 15% arall fod band 

eang cyflym iawn yn rhy ddrud ar gyfer eu hanghenion32. 

2.20 Yn gyffredinol, mae darpariaeth well a mwy yn mynd am wasanaethau cyflymach yn golygu 

bod mwy o ddata’n cael ei ddefnyddio. Mae cyfanswm y data sy’n cael ei gludo gan 

rwydweithiau mynediad sefydlog y DU mewn mis wedi cynyddu 52% dros y flwyddyn 

                                                           

32 Tabl 18, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0036/99792/Consumer-issues-survey-experience-of-nuisance-
calls-March-2017.pdf, Mawrth 2017 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0036/99792/Consumer-issues-survey-experience-of-nuisance-calls-March-2017.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0036/99792/Consumer-issues-survey-experience-of-nuisance-calls-March-2017.pdf
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ddiwethaf i 4.17 exabeit. Mae hyn yn cyfateb i 190GB ar gyfartaledd fesul cysylltiad preswyl y 

mis, i fyny o 132GB y llynedd, 44% o gynnydd y cysylltiad.  

Mae llinellau gyda chyflymderau llwytho i lawr o dan 10Mbit yr 
eiliad yn dal i gyfyngu ar y defnydd o ddata yn fwy na llinellau 
cyflymach 

2.21 Dengys dadansoddiad Ofcom fod cyfanswm y data mae pobl yn ei ddefnyddio ar gyfartaledd 

yn cynyddu’n sydyn yn unol â'r cyflymder llwytho i lawr sydd ar gael - i fyny i ryw 10Mbit yr 

eiliad. Uwchlaw’r cyflymder hwn, mae’r berthynas rhwng y defnydd o ddata a'r cyflymder 

llwytho i lawr yn llawer llai amlwg. Mae hyn yn awgrymu bod 10Mbit yr eiliad yn dal yn 

drothwy rhesymol ar gyfer cyflymder llwytho i lawr band eang digonol; o dan y cyflymder 

hwn, mae defnydd pobl yn amlwg yn cael ei gyfyngu. 

Ffigur 8: Defnydd cyfartalog o ddata ar gyfer llinellau â chyflymderau llwytho i lawr gwahanol  

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 
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3. Gwasanaethau data a ffonau symudol 
3.1 Mae ein disgwyliadau o ran gwasanaethau symudol yn newid wrth i ni ddod i ddibynnu 

fwyfwy ar wasanaethau symudol ac mae angen i ni allu eu defnyddio lle bynnag rydyn ni – 

dan do, yn yr awyr agored neu wrth deithio. Ar yr un pryd, mae’r dyfeisiau rydyn ni’n eu 

defnyddio i gael gafael ar wasanaethau symudol wedi newid, gyda mwy a mwy yn defnyddio 

ffonau clyfar a dyfeisiau llechen, sy’n galw am signalau cryfach na ffonau hŷn, symlach. 

3.2 Rydyn ni felly wedi cynnal rhaglen helaeth o brofion ymarferol i sicrhau bod gwybodaeth am 

ddarpariaeth symudol yn adlewyrchu’r profiad go iawn a gaiff defnyddwyr gwasanaethau 

symudol heddiw. Mae hyn wedi arwain at ddull newydd ar gyfer diffinio darpariaeth symudol 

rydyn ni’n ei nodi yn y blwch isod. 

3.3 Mae'r Llywodraeth a'r Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol (NIC) wedi cefnogi'r dull hwn. Ym 

mis Rhagfyr 2016, argymhellodd yr NIC y dylai mesurau cyffredin gael eu datblygu i 

adlewyrchu profiad go iawn defnyddwyr wrth iddyn nhw ddefnyddio gwasanaethau 

symudol.33 Ym mis Mawrth 2017, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y ddogfen ‘Next Generation 

Mobile Technologies: A 5G strategy for the UK’.34 Roedd yr adroddiad hwn yn gofyn i Ofcom 

nodi, erbyn diwedd 2017, sut y gallai’r gwaith o ddarparu adroddiadau am y ddarpariaeth 

symudol roi darlun go iawn ac ystyrlon o'r gwasanaethau mae cwsmeriaid yn eu cael. 

                                                           

33 https://www.gov.uk/government/publications/connected-future 
34 https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk 

 

https://www.gov.uk/government/publications/connected-future
https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk
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Ffordd newydd o ddiffinio darpariaeth sy’n adlewyrchu profiad defnyddwyr 

Rydyn ni’n dechrau drwy ddiffinio darpariaeth symudol mewn ffordd sy’n debyg o ddarparu 

profiad teilwng i ddefnyddwyr ffonau clyfar: 

• Galwadau ffôn: Dylai bron bob un galwad ffôn 90 eiliad o hyd gael ei chwblhau heb 

ymyrraeth; 

• Gwasanaethau data: Dylai bron bob un cysylltiad ddarparu cyflymder o 2Mbit yr eiliad 

o leiaf. Mae hyn yn ddigon cyflym i ganiatáu i ddefnyddwyr bori’r rhyngrwyd a gwylio 

fideos symudol yn ddi-rwystr.  

Rydyn ni wedyn yn cysylltu’r diffiniadau hyn o ddarpariaeth sy’n ymwneud â'r defnyddiwr i 

ddiffiniadau technegol y gall ein peirianwyr eu defnyddio i fesur darpariaeth. Rydyn ni’n 

gwneud hyn drwy ddefnyddio data torfol o ffonau symudol defnyddwyr er mwyn canfod 

lefel y signal sydd ei angen i gyflawni’r targedau hyn o leiaf 95% o'r amser.  

Yn olaf, rydyn ni’n defnyddio trothwyon o ran lefel signal gyda’r lefel signal gwirioneddol a 

ragwelir mewn lleoliadau daearyddol gwahanol i ganfod a oes darpariaeth yn y lleoliad 

hwnnw. Mae’r lefelau signal gwirioneddol hyn yn seiliedig ar y lefelau a amcangyfrifwyd gan 

fodel damcaniaethol bob cwmni o’i ddarpariaeth ei hun, wedi’u dilysu gan ddefnyddio ein 

rhaglen mesur helaeth ein hunain.  

3.4 Ar sail ein dull newydd, rydyn ni wedi dod i'r casgliad canlynol: 

a) Mae darpariaeth galwadau ffôn a data 4G angen lefel signal uwch nag yr amcangyfrifwyd 

yn flaenorol35; a 

b) Mae ein mesuriadau ni yn awgrymu bod amcangyfrifon y cwmnïau at ei gilydd yn 

adlewyrchu cryfderau'r signalau sydd ar gael. Ond, mae rhai gwahaniaethau rhwng ein 

mesuriadau ni a rhai o’r amcangyfrifon o gryfderau signalau a ddarparwyd gan gwmni 

symudol EE36.  

3.5 Yn ogystal â rhoi modd inni lunio'r ystadegau ar y ddarpariaeth symudol sy’n cael eu 

cyflwyno yn yr adroddiad hwn, mae ein dull yn ei gwneud yn bosibl darparu data mwy cywir i 

ddefnyddwyr unigol. Mae ein ap gwirio darpariaeth symudol ar gael ar gyfrifiaduron llechen 

a ffonau clyfar ac mae’n rhoi modd i ddefnyddwyr ganfod y cwmnïau sy’n fwyaf tebygol o 

ddarparu profiad symudol da yn y lleoliadau sydd bwysicaf iddyn nhw. Mae hyn hefyd yn 

helpu i hyrwyddo cystadleuaeth rhwng cwmnïau i wella’r ddarpariaeth. 

3.6 Rydyn ni wedi sefydlu gweithgor ar gyfer y diwydiant i ddarparu negeseuon a gwybodaeth 

fwy cyson am y ddarpariaeth symudol ar draws y diwydiant. Bydd hyn yn cynnwys cytuno ar 

ddull cyffredin o fesur darpariaeth, gan ddatblygu a mireinio'r egwyddorion a nodir yma. 

Rydyn ni’n disgwyl y bydd hyn yn galw am fwy o brofion, drwy ddefnyddio offer profi 

                                                           

35  Er mwyn darparu ffigurau o un flwyddyn i'r llall y gellir eu cymharu, rydyn ni wedi ailgyfrifo'r ddarpariaeth 4G ar gyfer mis 
Mehefin 2016 gan ddefnyddio’r lefelau signal uwch hyn. 
36 Hyd yma, nid ydym wedi gallu esbonio’r gwahaniaethau hyn yn llawn er boddhad i ni. Rydyn ni’n cynnal rhagor o 
fesuriadau ac wedi penderfynu cynnwys y data darpariaeth a amcangyfrifwyd gan EE yn yr adroddiad hwn. Byddwn yn parhau 
i weithio gydag EE ac yn disgwyl cynnwys canlyniadau’r trafodaethau hyn yn ein diweddariad nesaf. 
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traddodiadol a data torfol. Bydd y gweithgor hefyd yn ystyried sut y dylid cyflwyno 

gwybodaeth am ddarpariaeth i ddefnyddwyr i'w gwneud yn hawdd ei deall. 

3.7 Er bod cyflymder cysylltiad data symudol yn bwysig, mae ffactorau eraill yn gallu effeithio ar 

ansawdd y gwasanaeth y mae rhywun yn ei dderbyn ar ei ffôn symudol, fel cystadlu 

(contention), sy’n digwydd pam mae llawer o ddefnyddwyr yn ceisio defnyddio'r rhwydwaith 

ar yr un pryd. Byddwn yn parhau i weithio i fesur effaith y ffactorau hyn.  

Darpariaeth symudol yn y Deyrnas Unedig 

3.8 At ei gilydd, mae’r ddarpariaeth symudol dan do ac yn yr awyr agored wedi parhau i wella yn 

y DU dros y flwyddyn ddiwethaf, fel sy’n cael ei ddangos yn Ffigur 9. Ond, mae llawer o 

ddefnyddwyr yn dal i gael darpariaeth wael, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig ac wrth 

deithio. 

Ffigur 9: Crynodeb o’r ddarpariaeth yn y DU gan bob cwmni, Mehefin 2017 

 Darpariaeth dan 
do, % adeiladau 

Darpariaeth 
ddaearyddol yn yr 
awyr agored, % y 
tirfas 

Ffyrdd A a B, % 
y rhwydwaith 
ffyrdd 

Traffyrdd, % y 
rhwydwaith 
ffyrdd  

Galwadau ffôn 90% (↑5 pwynt 

canran) 
70% (↑7pc) 68% (↑12pc) 97% (↑4pc) 

Data 85% (↑5 pwynt 

canran) 
63% (↑11pc) 58% (↑13pc) 91% (↑8pc) 

 Y ffigurau mewn cromfachau yw’r newidiadau pwynt canran (pc) ers 2016 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

Darpariaeth dan do mewn adeiladau  

3.9 Mae gan y rhan fwyaf o bobl, ond nid pawb, ddarpariaeth yn eu cartref neu yn eu swyddfa. 

Mae’r ddarpariaeth galwadau ffôn dan do gan y pedwar cwmni ar gael i 90% o adeiladau’r 

DU, i fyny o 85% yn 2016. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau data yn 85% o 

adeiladau'r DU, i fyny o 80% y llynedd.  

3.10 Mae ein ffigurau darpariaeth yn rhoi cyfrif am y gostyngiad yn y signalau symudol a achosir 

gan adeiladau gwahanol. Mae'r gostyngiad hwn yn uwch ar gyfer adeiladau sy’n cynnwys 

deunydd adeiladu sy’n effeithlon yn thermol. Mae’r cynnydd yn y defnydd o'r deunyddiau 

hyn yn golygu bod yr her o ddarparu darpariaeth ddibynadwy dan do o rwydweithiau 

symudol yn fwy. Mae dau ddatblygiad yn helpu i gyflawni’r her hon: 

a) Efallai ei bod hi’n dal yn bosibl i bobl nad oes ganddyn nhw ddarpariaeth dan do o 

rwydwaith symudol gael gafael ar ddata dros wi-fi, ac mae mwy a mwy yn gallu gwneud 

galwadau ffôn dros wi-fi; a 

b) Mae gwasanaethau 4G yn defnyddio bandiau sbectrwm amledd is i gludo galwadau ffôn 

a gwasanaethau data dros bellteroedd mwy ac yn ddyfnach i adeiladau. Maen nhw’n 

gwneud cyfraniad fwyfwy pwysig at y ddarpariaeth symudol dan do ac yn yr awyr agored. 
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Darpariaeth ddaearyddol yn yr awyr agored ac ar y ffyrdd  

3.11 Mae’r ddarpariaeth oddi cartref wedi gwella hefyd, ond mae’n dal yn gymharol wael. Mae 

canran tirfas daearyddol y DU lle gellir gwneud galwadau ffôn dibynadwy ar y pedwar 

rhwydwaith symudol wedi cyrraedd 70%, i fyny o 63% yn 2016. Mae'r ddarpariaeth 

gwasanaethau data yn is, gyda 63% o dirfas y DU yn cael ei wasanaethu gan bob cwmni, i 

fyny o 52% y llynedd.  

3.12 Mae Ffigur 10 yn dangos bod cynnydd yn y ddarpariaeth rhwydweithiau 2G a 3G cynharach 

yn sefydlogi ochr yn ochr â thwf mwy sylweddol yn y ddarpariaeth gan rwydweithiau 4G 

mwy newydd.   

Ffigur 10: Cynnydd yn y ddarpariaeth ddaearyddol gan bob cwmni ers 2015 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau, y data diweddaraf ydy mis Mehefin 2017 

3.13 Er bod darpariaeth dda gan rwydweithiau ffôn a data ar draffyrdd y DU, mae’r ddarpariaeth 

ar ffyrdd A a B yn eithaf gwael. Mae hi’n bosibl gwneud galwad ffôn o'r pedwar rhwydwaith 

o'r tu mewn i gerbyd ar ddim ond 68% o ffyrdd A a B, ac mae gan 58% o ffyrdd A a B 

ddarpariaeth data mewn cerbyd. Mae'r ffigurau hyn wedi codi o 56% a 45% y naill a’r llall y 

llynedd. Mae ein ffigurau darpariaeth yn ystyried y gostyngiad yn lefel y signal wrth iddo 

deithio drwy ffrâm fetel cerbyd nodweddiadol. 

3.14 Mae gyrwyr yn dibynnu mwy a mwy ar gysylltedd symudol ar gyfer ystod eang o 

wasanaethau, o adloniant i lywio, ac rydyn ni’n disgwyl y bydd hyn yn cynyddu wrth i ‘geir 

cysylltiedig’ ddod yn fwy poblogaidd. Bydd angen i'r ddarpariaeth ar ffyrdd wella’n sylweddol 

er mwyn gallu cefnogi’r gwasanaethau hyn yn ddigonol. 

Darpariaeth yn y gwledydd ac mewn ardaloedd gwledig 

3.15 Mae’r ddarpariaeth ar draws gwledydd y DU yn amrywio’n sylweddol. Fel y dengys Ffigur 11, 

mae’r ddarpariaeth yn uwch at ei gilydd yn Lloegr nag yn y gwledydd eraill. 
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a) Mae’r ddarpariaeth dan do yn arbennig o wael yng Ngogledd Iwerddon, sef oddeutu 10 

pwynt canran yn is nag yn y DU drwyddi draw. Mae’n debyg mai'r rheswm am hyn yw 

bod cyfran uwch o adeiladau ar wasgar yng nghefn gwlad Gogledd Iwerddon o’i gymharu 

â'r gwledydd eraill. 

b) Mae’r ddarpariaeth yn yr awyr agored yn arbennig o wael yn yr Alban. Dim ond 40% o 

dirfas yr Alban sy’n cael gwasanaeth ffôn symudol gan bob cwmni, o’i gymharu â 70% yn 

y DU drwyddi draw. Mae’r ddarpariaeth data yn is, sef dim ond 31% o'r ardal 

ddaearyddol. O’r herwydd, y ddarpariaeth ar ffyrdd A a B yw’r isaf hefyd o blith y 

gwledydd. Y rheswm am hyn yw’r heriau wrth geisio sicrhau darpariaeth ar draws 

ardaloedd eang a mynyddig yr Alban lle nad oes llawer o boblogaeth. 

c) Mae heriau tebyg yng Nghymru, sydd hefyd â chanran fawr o ardaloedd gwledig a 

mynyddig. Mae’r ddarpariaeth ddaearyddol dan do ac yn yr awyr agored yn is yng 

Nghymru nag yn y DU drwyddi draw, sef ryw 10 pwynt canran yn is. 

Ffigur 11: Y ddarpariaeth gwasanaethau ffôn a data ledled y DU a’r gwledydd 

 Darpariaeth dan 
do, % adeiladau 

Darpariaeth 
ddaearyddol yn yr 
awyr agored, % y 
tirfas 

Ffyrdd A a B, % y 
rhwydwaith 
ffyrdd 

Traffyrdd, % y 
rhwydwaith ffyrdd 

 Galwadau 
ffôn 

Data Galwadau 
ffôn 

Data Galwadau 
ffôn 

Data Galwadau 
ffôn 

Data 

Y DU 90% 85% 70% 63% 68% 58% 97% 91% 

Lloegr 91% 87% 88% 82% 78% 66% 97% 91% 

Gogledd 
Iwerddon 

78% 75% 83% 76% 62% 54% 91% 81% 

Yr Alban 87% 82% 40% 31% 46% 38% 96% 88% 

Cymru 80% 73% 62% 52% 53% 41% 99% 96% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

3.16 Yn ardaloedd gwledig yr holl wledydd, gan gynnwys Lloegr, mae defnyddwyr yn dal i brofi 

darpariaeth sy’n sylweddol is na'r ddarpariaeth yn y trefi a’r dinasoedd. Fel y dengys Ffigur 

12, dim ond 18% o adeiladau gwledig sy’n gallu derbyn gwasanaeth 4G dan do gan bob 

cwmni, o’i gymharu â 64% o adeiladau mewn ardaloedd trefol. 
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Ffigur 12: Darpariaeth 4G dan do gan bob cwmni mewn ardaloedd gwledig a threfol 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

3.17 Mae gwella’r ddarpariaeth mewn ardaloedd gwledig yn heriol, yn enwedig mewn ardaloedd 

mynyddig neu leoliadau diarffordd iawn. Yn ogystal â'r anawsterau ymarferol o osod a 

chynnal cyfarpar rhwydwaith yn y lleoliadau hyn, mae'r achos busnes masnachol ar gyfer cael 

cwmnïau i gyflwyno darpariaeth mewn ardaloedd heb fawr o ddwysedd poblogaeth yn gallu 

bod yn heriol. 

Mae gwella'r ddarpariaeth 4G yn cynyddu faint o ddata sy’n cael ei ddefnyddio 

3.18 Mae mwy o ddarpariaeth 4G a mwy o ddefnydd o wasanaethau 4G sy’n gyflymach yn 

cynyddu faint o ddata sy’n cael ei ddefnyddio. Mae faint o ddata sy’n cael ei ddefnyddio fesul 

tanysgrifiwr bob mis ar gyfartaledd nawr yn 1.9GB, sydd wedi codi o 1.3GB y llynedd – 

cynnydd o 46% o un flwyddyn i'r llall. Cafodd cyfanswm o 156PB ei anfon dros bob 

rhwydwaith symudol ym mis Mehefin 2017, cynnydd o 47% ers y flwyddyn flaenorol. Er 

hynny, mae hyn yn llai na 4% o faint o ddata sy’n cael ei anfon dros rwydweithiau band eang 

sefydlog. 

Defnyddio rhwymedigaethau darpariaeth i wella’r ddarpariaeth 
symudol 

3.19 Rhwymedigaethau darpariaeth ydy'r briff ffordd i ni allu gwella darpariaeth symudol. Ar hyn 

o bryd mae dwy rwymedigaeth darpariaeth sy’n adlewyrchu disgwyliadau defnyddwyr a’r 

dyfeisiau a oedd yn cael eu defnyddio adeg eu drafftio: 

a) Ym mis Chwefror 2015, amrywiodd Ofcom drwyddedau pedwar cwmni rhwydwaith 

symudol y DU, gyda’u caniatâd, i’w hymrwymo i sicrhau darpariaeth galwadau ffôn ar 

draws 90% o dirfas y DU erbyn diwedd 2017; ac 
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b) mae O2 o dan rwymedigaeth i ddarparu gwasanaeth data symudol dan do o 2Mbit yr 

eiliad neu fwy, i 98% o’r adeiladau yn y DU erbyn diwedd 2017. Mae’r cwmnïau eraill 

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

3.20 Fe allwn ni ddefnyddio’r data a gyflwynir yn yr adroddiad hwn i asesu'r cynnydd sy’n cael ei 

wneud gyda’r cyntaf o’r rhwymedigaethau hyn, sy’n mynnu bod pob cwmni yn sicrhau 

darpariaeth yn yr awyr agored i 90% o dirfas y DU. Rydyn ni’n amcangyfrif mai’r ddarpariaeth 

symudol a ddarparwyd gan bob cwmni ym mis Mehefin 2017, ar sail trothwyon cryfder y 

signal y cytunwyd arnynt ar gyfer y rhwymedigaeth darpariaeth gwreiddiol o 90%, oedd 87% 

ar gyfer EE, 91% ar gyfer O2, 83% ar gyfer Three a 93% ar gyfer Vodafone. Ni allwn ni 

ddefnyddio’r data yn yr adroddiad hwn i wneud asesiad ystyrlon o gynnydd 02 gyda’i 

rwymedigaeth i sicrhau darpariaeth o 98% ar gyfer darpariaeth data dan do.  

3.21 Fe fyddwn ni’n asesu a yw’r cwmnïau symudol yn cydymffurfio’n ffurfiol â’u 

rhwymedigaethau darpariaeth cyn gynted â phosibl yn 2018.  

3.22 Pan gafodd y rhwymedigaethau darpariaeth hyn eu sefydlu, fe wnaethon nhw fabwysiadu’r 

dull o fesur a oedd wedi arfer cael ei ddefnyddio gan y diwydiant symudol. Ers hynny, mae 

defnyddwyr wedi dod i ddisgwyl darpariaeth well ac mae’r defnydd cynyddol o ffonau clyfar i 

gael gafael ar wasanaethau symudol yn golygu y bydd lefelau’r ddarpariaeth sy’n cael ei 

gyflawni yn is - tua 10 pwynt canran. Ar sail sut rydyn ni’n mesur darpariaeth bellach i 

adlewyrchu'r defnydd o ffonau clyfar modern, byddai’r rhwymedigaethau darpariaeth 

hanesyddol yn golygu’n ymarferol bod yr holl weithredwyr yn sicrhau darpariaeth awyr 

agored i 80% o dirfas y DU (yn hytrach na 90%), a byddai O2 yn darparu gwasanaeth data dan 

do i 88% o adeiladau’r DU (yn hytrach na 98%). 

3.23 Fel sy’n cael ei nodi yn ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebiadau Digidol37, mae dyfarnu’r 

tonnau awyr symudol yn y band 700MHz yn gyfle pwysig i wella’r ddarpariaeth. Ein bwriad 

yw i’r rhwymedigaethau newydd hyn cael eu diffinio er mwyn adlewyrchu profiad go iawn 

defnyddwyr symudol heddiw. Rydyn ni hefyd yn credu y dylen nhw ganolbwyntio ar 

ardaloedd gwledig, lle mae’r profiad cyfredol salaf, ac lle mae gweithredwyr yn lleiaf tebygol 

o gyflwyno’n fasnachol. Rydyn ni’n bwriadu ymgynghori ar gynigion penodol yn gynnar yn 

2018.  

                                                           

37 https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/digital-comms-
review/conclusions-strategic-review-digital-Communications 

https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/digital-comms-review/conclusions-strategic-review-digital-Communications
https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/digital-comms-review/conclusions-strategic-review-digital-Communications
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4. Diogelwch a chadernid  
4.1 Mae diogelwch a chadernid gwasanaethau a rhwydweithiau teledu, symudol a sefydlog yn 

dod yn fwyfwy pwysig. Mae Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn gosod gofynion ar ddarparwyr i 

warchod diogelwch eu rhwydweithiau a’u gwasanaethau. Rhaid i ddarparwyr hefyd hysbysu 

Ofcom pan fydd digwyddiadau sy’n cael effaith sylweddol ar eu rhwydwaith neu 

wasanaethau neu ostyngiad yn argaeledd eu rhwydweithiau.  

4.2 Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydyn ni wedi cael adroddiadau am 678 o ddigwyddiadau’n 

ymwneud â diogelwch oddi wrth ddarparwyr sefydlog a symudol. Mae digwyddiadau sy’n 

cael effaith eang, gan effeithio ar ddegau o filoedd o gwsmeriaid, yn llai cyffredin. Mae 

Ofcom yn gosod meini prawf gwahanol ar gyfer rhoi gwybod am ddigwyddiad, gan gael 

gwybod am y rhan fwyaf ohonynt dan y 'trothwy mynediad brys’; sef digwyddiadau sy’n 

effeithio ar fynediad llais i'r gwasanaethau brys ar gyfer 1,000 o gwsmeriaid o leiaf, ac am 

awr neu fwy.  

Ffigur 14: Effaith digwyddiadau y cafodd Ofcom wybod amdanynt, rhwng mis Medi 2016 a mis Awst 

2017. 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 



Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2017 

28 

 

 

4.3 Mae’r pedwar achos mwyaf sylweddol (caledwedd yn methu, toriad yn y cyflenwad pŵer, 

bygiau ar feddalwedd a cheblau’n methu) gyda’i gilydd yn gyfrifol am dros 86% o'r 

digwyddiadau y cawson ni wybod amdanyn nhw.38   

Rydyn ni’n cynyddu ein ffocws ar fygythiadau o ymosodiadau seibr  

4.4 Nifer cymharol fach o ddigwyddiadau a effeithiodd ar wasanaeth dros y flwyddyn ddiwethaf 

gafodd eu priodoli i ymosodiad seibr. Ond, mae risg amlwg y gallai ymosodiad seiber difrifol 

ar rwydweithiau telegyfathrebu olygu canlyniadau difrifol iawn i'r DU ar ryw adeg yn y 

dyfodol.  

4.5 Felly, mae’n rhaid i ni fynd ati’n rhagweithiol i reoli’r risg yma. Rydyn ni’n gweithio gyda’r 

Adran dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a'r Ganolfan 

Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) ar raglen i ganfod pa mor barod y mae cwmnïau am 

risgiau sy’n gysylltiedig ag ymosodiadau seiber. Bydd yn asesu lefel yr amddiffyniadau rhag 

ymosodiadau seiber ar lefel y byd go iawn y mae darparwyr wedi’u rhoi ar waith. Mae wedi’i 

fodelu ar gynllun CBEST, y mae Banc Lloegr wedi bod yn ei ddefnyddio ar gyfer sefydliadau 

ariannol ers sawl blwyddyn.39 Yn ogystal ag asesu mesurau amddiffyn darparwyr rhag 

ymosodiadau o'r fath, byddai'r cyfryw brofion hefyd yn dangos pa mor dda y gallai ganfod ac 

ymateb i unrhyw ymdrechion llwyddiannus. 

4.6 Mae cwmpas ein cyfrifoldeb dros seiberddiogelwch ar fin ehangu. O dan gynigion presennol 

y Llywodraeth40, bydd Ofcom hefyd yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros orfodi Cyfarwyddeb y 

Systemau Rhwydwaith a Gwybodaeth (NIS) ar gyfer cwmnïau yn y sector seilwaith digidol, fel 

cyfnewidfeydd rhyngrwyd a gwasanaethau enwau parthau, pan fydd yn dod i rym. Bydd y 

Gyfarwyddeb NIS yn cael ei throsi yn gyfraith yn y DU ym mis Mai 2018. 

Rydyn ni’n pryderu am ddibyniaeth gwasanaethau brys ar y prif gyflenwad 
pŵer 

4.7 Mae ffonau traddodiadol â chebl yn cael eu pweru drwy'r llinell gopr sy’n rhedeg o'r 

gyfnewidfa leol, ac mae hyn yn galluogi pobl i wneud galwadau brys o’u cartref hyd yn oed os 

bydd toriad yn y cyflenwad pŵer. Mae hyn yn bwysig, o gofio am y posibilrwydd y gallai 

toriad yn y pŵer fod yn gysylltiedig â digwyddiad arall sy’n golygu bod angen i bobl ffonio am 

help. Ond, wrth i ffonau traddodiadol gael eu disodli gan fathau newydd o ffôn (ffonau di-

wifr, dyfeisiau sy’n eich galluogi i wneud galwadau ffôn dros fand eang) ac wrth i linellau copr 

gael eu disodli gan ffibr, efallai na fydd y cyfleuster hwn ar gael mwyach.  

4.8 Fe wnaethon ni gydnabod pwysigrwydd y mater hwn yn ein Hadolygiad Strategol o 

Gyfathrebiadau Digidol. Mae angen inni ddiogelu gallu pobl i gael gafael ar wasanaethau 

                                                           

38 Rydyn ni’n categoreiddio prif achos digwyddiadau y rhoddir gwybod amdanynt yn ôl y dosbarthiad a ddarperir yn ENISA  
(European Union Agency for Network and Information Security) Erthygl 13a Canllaw Technegol ar Fygythiadau ac Asedau, 
https://resilience.enisa.europa.eu/article-13/guideline_on_threats_and_assets 
39 http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/fsc/Pages/cbest.aspx 
40 https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-security-of-network-and-information-systems-
directive 

https://resilience.enisa.europa.eu/article-13/guideline_on_threats_and_assets
http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/fsc/Pages/cbest.aspx
https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-security-of-network-and-information-systems-directive
https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-security-of-network-and-information-systems-directive
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achub bywyd, gan roi'r hyblygrwydd i gwmnïau wneud hyn mewn ffordd nad yw’n atal 

buddsoddiad ac arloesedd mewn gwasanaethau newydd. Felly, fe wnaethon ni ddatgan y 

bydden ni’n asesu beth mae cwmnïau’n ei wneud fesul achos gyhyd â bod yr ateb technegol 

yn rhoi'r un lefel o amddiffyniad ag a oedd yn cael ei ddarparu gan ddulliau traddodiadol. 

Rydyn ni’n parhau i drafod â chwmnïau ar y sail hwn. 

4.9 Credwn hefyd fod angen gwneud mwy i wella cadernid rhwydweithiau symudol  petai'r 

cyflenwad trydan yn diffodd. Mae rhwydweithiau symudol yn cael eu defnyddio fwyfwy fel 

gwasanaeth cyfathrebu sy’n hollbwysig i sicrhau diogelwch. Mae 70% o alwadau 999 yn cael 

eu gwneud ar ffôn symudol erbyn hyn. Mae dibyniaeth y wasanaethau brys ac achub bywyd 

ar rwydweithiau symudol yn debygol o gynyddu dros amser. Ond, yn gyffredinol, mae 

rhwydweithiau symudol yn dibynnu ar drydan y prif gyflenwad yn fwy na’r hen rwydweithiau 

ffôn sefydlog. Rydyn ni'n credu bod angen gwneud mwy i wella cadernid a gwytnwch 

rhwydweithiau symudol petai'r cyflenwad trydan yn methu, a byddwn yn gweithio gyda'r 

diwydiant a'r llywodraeth i ganfod opsiynau ar gyfer gwella. 

4.10 Bwriadwn gynnwys data ar gadernid mewn perthynas â phŵer yn ein hadroddiad nesaf a 

gofyn i gwmnïau rhwydweithiau symudol am wybodaeth am eu prif drefniadau pŵer a’u 

trefniadau wrth gefn mewn safleoedd craidd a safleoedd cell.  

Rydyn ni’n gweithio gyda’r diwydiant i baratoi ar gyfer symud gwasanaethau 
ffôn i system sy’n seiliedig ar y rhyngrwyd 

4.11 Wrth i ymddygiad defnyddwyr a thechnoleg newid, mae'r Rhwydwaith Ffôn Cyhoeddus 

(PSTN) sydd wedi cael ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaethau ffôn, yn dod i ddiwedd ei oes. 

Mae darparwyr yn ystyried diffodd y PSTN a defnyddio rhwydwaith seiliedig ar Brotocol 

Rhyngrwyd (IP) yn ei le, gyda gwasanaethau llais yn cael eu trin fel unrhyw raglen ddata arall, 

ond gan gael mwy o flaenoriaeth41. 

4.12 Bydd y symud hwn yn effeithio ar nifer o gymwysiadau pwysig nad ydynt yn uniongyrchol 

gysylltiedig â darparu gwasanaeth llais, fel peiriannau ffacs, darllenwyr cardiau yn y man 

gwerthu a larymau gofal personol. Rydyn ni’n trafod â darparwyr y cyfryw wasanaethau a 

rhanddeiliaid yn y sector cyhoeddus i sicrhau y bydd y gwasanaethau hyn yn dal yn 

weithredol, neu’n cael eu newid, mewn da pryd cyn diffodd y PSTN. 

  

                                                           

41 Mae’r broses hon yn annibynnol ar y broses o ddisodli cysylltiadau mynediad lleol copr â gwasanaethau ffibr llawn gan y 
gellir defnyddio pob ateb llais Protocol Rhyngrwyd ar y rhan fwyaf o gysylltiadau sefydlog a di-wifr. 
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Atodiad: Tablau cryno ar gyfer y ddarpariaeth 
symudol 
Ffigur 16:  Darpariaeth galwadau ffôn symudol gan bob cwmni 

 Darpariaeth 
ddaearyddol, % y 
tirfas 

Darpariaeth dan do, % 
adeiladau 

Darpariaeth yn yr 
awyr agored, % 
adeiladau 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Y DU 70% 63% 90% 85% 98% 97% 

Lloegr 88% 81% 91% 87% 99% 97% 

Gogledd 
Iwerddon 

83% 76% 78% 73% 95% 93% 

Yr Alban 40% 35% 87% 81% 96% 94% 

Cymru 62% 50% 80% 69% 93% 89% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

 

Ffigur 17: Darpariaeth data symudol gan bob cwmni 

 Darpariaeth 
ddaearyddol, % y 
tirfas 

Darpariaeth dan do, % 
adeiladau 

Darpariaeth yn yr 
awyr agored, % 
adeiladau 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Y DU 63% 52% 85% 80% 96% 93% 

Lloegr 82% 72% 87% 82% 97% 95% 

Gogledd 
Iwerddon 

76% 71% 75% 70% 93% 90% 

Yr Alban 31% 21% 82% 74% 93% 87% 

Cymru 52% 27% 73% 57% 88% 76% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

 


