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Gair am y ddogfen hon
Mae’r Deyrnas Unedig yn dibynnu ar sawl seilwaith, a does dim un mor bwysig â
chyfathrebiadau’r wlad.
Mae cyfathrebiadau cyflym a dibynadwy yn galluogi busnesau i gynhyrchu ffyniant a
chyflogaeth, ac yn galluogi ein gwledydd i gystadlu. Maent yn grymuso pob dinesydd i
chwarae rhan lawn mewn cymdeithas ac elwa o gyfleoedd bywyd.
Rhan o rôl Ofcom ydy sicrhau, cymaint ag y bo modd, ein bod ni’n gallu gwneud y galwadau
rydyn ni am eu gwneud lle fyddwn ni angen eu gwneud. A bod y rhyngrwyd yn gallu ein
gwasanaethu ar gyflymder sy’n rhoi profiad da i bawb o leiaf.
Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn gofnod o waith y darparwyr cyfathrebiadau wrth iddynt
gynyddu’r cyfathrebiadau da sydd ar gael, a sut mae’r DU yn ymgyrraedd at y genhedlaeth
nesaf o wasanaethau sy’n arloesol ac yn gadarn.
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Adran 1

1 Cysylltu'r Gwledydd - Golwg ar Gymru
Cyflwyniad
Mae mynediad i wasanaethau cyfathrebiadau llinell sefydlog a symudol o ansawdd uchel yn
fwyfwy hanfodol i ddefnyddwyr a busnesau.
Mae seilwaith band eang ffibr, sy’n gallu darparu cyflymderau cyflym iawn fel arfer, yn pasio
85% o adeiladau Cymru erbyn hyn. Mae’r ffigur hwn yn cuddio’r ffaith fod yr argaeledd gryn
dipyn yn is (57%) mewn ardaloedd gwledig lle gall fod yn llawer drutach cyflwyno’r seilwaith
hwn fesul adeilad, oherwydd natur wasgaredig anheddau gwledig yn aml.
Mae heriau sylweddol yn dal yn bodoli ar gyfer ymestyn y ddarpariaeth band eang sefydlog
cyflymach a gwasanaethau symudol 4G mewn ardaloedd mwy anodd eu cyrraedd. Mae
buddsoddiad cyson gan ddarparwyr cyfathrebiadau, Llywodraeth a chymunedau lleol wedi
sicrhau newid yn yr ardaloedd hynny nad ydynt yn draddodiadol wedi gallu manteisio ar
wasanaethau cyfathrebu da; mae argaeledd yn dechrau gwella yn yr ardaloedd hyn, er bod
angen gwneud cynnydd sylweddol o hyd.
Mae'r adroddiad Cysylltu’r Gwledydd diweddaraf hwn ar gyfer Cymru yn dangos bod:
•

y ddarpariaeth band eang cyflym iawn wedi codi chwe phwynt canran i 85% o
adeiladau Cymru;

•

mae canran yr adeiladau sy’n methu cael cyflymder band eang llinell sefydlog o
10Mbit yr eiliad neu fwy wedi disgyn dau bwynt canran i 9%;

•

mae’r ddarpariaeth 4G dan do mewn adeiladau gan bob cwmni symudol wedi
codi 24 pwynt canran i 34%, tra mae’r ddarpariaeth gwasanaethau data dan do
gan bob cwmni symudol wedi codi 10 pwynt canran i 57%; ac

•

Mae’r ddarpariaeth llais a thestun daearyddol gan bob cwmni (gan gynnwys
VoLTE neu lais dros LTE) yn 52% erbyn hyn, tra mae’r ddarpariaeth data
daearyddol gan bob cwmni wedi codi naw pwynt canran i 27%.

Yng Nghymru y mae’r ail gyfran uchaf o adeiladau gwledig ymhlith gwledydd cyfansoddol y
DU. Mae hyn yn golygu rhagor o heriau mewn perthynas ag argaeledd y genhedlaeth fwy
newydd o dechnolegau rhwydwaith fel band eang ffibr cyflym iawn a 4G. I sicrhau bod
argaeledd yn parhau i wella, a bod defnyddwyr y mae angen gwasanaethau cyflymach
arnynt yn eu cael, mae nifer o wahanol gynlluniau wedi cael eu rhoi ar waith: cymysgedd o
raglenni dan arweiniad y llywodraeth, rhaglenni wedi’u hariannu’n breifat a buddsoddiad gan
y diwydiant.
Mae dau gynllun sy’n ceisio gwella argaeledd band eang llinell sefydlog cyflym iawn ar gael
yng Nghymru: Allwedd Band Eang Cymru a'r Cynllun Taleb Gwibgyswllt. Hefyd mae
Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol (USO) yn cael ei drafod ar hyn o bryd; byddai hyn
yn darparu lefel sylfaenol o wasanaeth band eang i bob cartref yn y DU. Mae rhagor o
fanylion am y cynlluniau hyn ar gael yn Adran 2, sy’n delio â gwasanaethau band eang llinell
sefydlog yng Nghymru.

1

Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2016 - Cymru

Gwella’r wybodaeth sydd ar gael i ddefnyddwyr a rhanddeiliaid eraill
1.1

Ochr yn ochr â'r adroddiad hwn, rydym yn lansio ap newydd ar gyfer ffonau symudol
a chyfrifiaduron llechen, sy’n galluogi defnyddwyr i ganfod pa wasanaethau symudol
a band eang sefydlog sydd ar gael yn eu cyfeiriad nhw. Hefyd, bydd yr ap yn fodd i
ddefnyddwyr brofi cyflymder eu cysylltiadau sefydlog a symudol a chanfod y
problemau sy’n fwyaf tebygol o fod yn effeithio ar eu perfformiad. Bydd offer ar y we
hefyd ar gael i'w ddefnyddio ar gyfrifiaduron desg a gliniaduron.

1.2

Mae'r ap ar gael i’w lwytho i lawr yn Gymraeg. Dyma’r tro cyntaf i Ofcom gyhoeddi ap
yn y Gymraeg a byddem yn falch o dderbyn sylwadau gan ddefnyddwyr a
rhanddeiliaid am eu defnydd o'r ap ac ar yr adroddiad ei hun. Cysylltwch â ni yn
connectednationsreport@ofcom.org.uk.

1.3

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, rydym yn darparu data a fydd ar gael i'w
lawrlwytho drwy ein gwefan. Rydym yn cydnabod gwerth darparu’r data hyn i
drydydd partïon er gyfer eu dadansoddiadau hwy eu hunain, ac rydym yn parhau i
weithio fel rhan o’n cynllun data agored ehangach i ystyried ffyrdd o sicrhau rhagor o
welliant yn hyn o beth.

Crynodeb o’r ddarpariaeth sefydlog a symudol yn y DU
Ffigur 1: Darpariaeth band eang cyflym iawn
2016

2015

2014

Y DU

89%

83%

75%

Lloegr

90%

84%

77%

Yr Alban

83%

73%

61%

Cymru

85%

79%

55%

GI

83%

77%

77%

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau
1.4

Er bod y ddarpariaeth band eang cyflym iawn wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf ledled y DU, mae wedi codi chwe phwynt canran yng Nghymru, gyda
chymorth rhaglen Cyflymu Cymru Llywodraeth Cymru.

1.5

Mae Ffigur 2 yn crynhoi’r ddarpariaeth symudol yn y DU a’i gwledydd cyfansoddol, ar
gyfer gwasanaethau llais, data a 4G. Mae’r ffigur yn dangos y ddarpariaeth o ran
canran yr adeiladau sy’n gallu derbyn signal symudol dan do oddi wrth bob cwmni.
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Ffigur 2: Darpariaeth gwasanaethau llais, data a 4G o dan do
Adeiladau lle mae
darpariaeth llais
dan do ar gael oddi
wrth bob cwmni, %

Adeiladau lle mae
darpariaeth data dan do
ar gael oddi wrth bob
cwmni, %

Adeiladau lle mae
darpariaeth 4G
dan do ar gael
oddi wrth bob
cwmni, %

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Y DU

89%

85%

80%

77%

72%

28%

Lloegr

91%

87%

82%

81%

76%

31%

Gogledd
Iwerddon

80%

67%

70%

57%

64%

37%

Yr Alban

84%

79%

75%

70%

62%

22%

Cymru

73%

65%

57%

47%

34%

10%

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau
1.6

Mae’r ffigurau hyn yn dangos canran yr adeiladau yng Nghymru lle mae darpariaeth
dan do ar gael oddi wrth y pedwar cwmni. Rydym wedi newid y metrigau diofyn a
ddefnyddiwn i gyflwyno'r ddarpariaeth symudol, i adlewyrchu profiad go iawn y
defnyddiwr yn well. Esbonnir y rhesymeg dros hyn yn ddiweddarach yn y ddogfen.

1.7

Mae’r ddarpariaeth 4G wedi cynyddu’n gyflym yn y DU a’i gwledydd cyfansoddol, er
bod y cynnydd isaf wedi’i weld yng Nghymru, 24 pwynt canran i fyny eleni i gyrraedd
34% o adeiladau â darpariaeth 4G dan do oddi wrth y pedwar cwmni.

1.8

Cafwyd 10 pwynt canran o gynnydd yn y ddarpariaeth data dan do oddi wrth yr holl
gwmnïau, i 57%; roedd y ddarpariaeth llais dan do (gan gynnwys y ddarpariaeth
VoLTE gan EE a Three) oddi wrth y pedwar cwmni yn 73% yng Nghymru yn 2016.
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Adran 2

2 Band eang sefydlog yng Nghymru
2.1

Mae gwasanaethau band eang sylfaenol ar gael i bob adeilad bron yng Nghymru a'r
gwasanaeth mwyaf cyffredin yw ADSL yn y gyfnewidfa. Mae gan BT oddeutu 400 o
gyfnewidfeydd lleol yng Nghymru ac mae’r rhain i gyd wedi cael eu huwchraddio i
gynnig gwasanaethau band eang ADSL.

2.2

Efallai nad yw rhai adeiladau mewn ardaloedd ag ADSL yng Nghymru yn gallu cael
gwasanaethau band eang, neu dim ond yn cael cyflymderau araf iawn, oherwydd
pellter y llinell ffôn o’r adeilad i'r gyfnewidfa leol, neu ansawdd gwael y llinell honno.
Fel arfer, bydd ateb ffibr-i’r-cabinet yn darparu cyflymderau o fwy na 24Mbit yr eiliad
hyd at dri cilometr o'r cabinet.

2.3

Mae gan Lywodraeth Cymru rôl arweiniol yn darparu mynediad y genhedlaeth nesaf
a band eang cyflym iawn yn y rhannau hynny o Gymru nad ydynt yn cael eu cynnwys
yn nghynlluniau masnachol BT, Virgin Media a darparwyr llai fel Hyperoptic.

Cerdyn sgorio ar gyfer 2016
Rhwydweithiau band eang sefydlog

Cymru

Y DU

Darpariaeth band eang sy’n gyflymach na:
>=2Mbit yr eiliad

98%

99%

>=5Mbit yr eiliad

96%

98%

>=10Mbit yr eiliad

91%

96%

85%

89%

57%

59%

Nifer â band eang sefydlog (% cartrefi)

72%

78%

Nifer â band eang cyflym iawn (% cartrefi)

24%

31%

29Mbit yr
eiliad
3Mbit yr
eiliad

37Mbit yr
eiliad
4Mbit yr
eiliad

33Mbit yr
eiliad
16Mbit yr
eiliad

40Mbit yr
eiliad
21Mbit yr
eiliad

122GB

132GB

Darpariaeth band eang cyflym iawn (% yr adeiladau â
>=30Mbit yr eiliad)
Darpariaeth band eang cyflym iawn mewn ardaloedd gwledig
(% yr adeiladau)

Cyflymder band eang ar gyfartaledd (lawrlwytho)
Cyflymder band eang ar gyfartaledd (lanlwytho)

Cyflymderau lawrlwytho band eang ar gyfartaledd yn ôl y
math o annedd:
Trefol
Gwledig

Defnydd data (misol ar gyfartaledd)
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Prif bwyntiau
2.4

Dyma'r prif bwyntiau ar gyfer band eang sefydlog yng Nghymru:
•

Cynyddodd argaeledd band eang cyflym iawn yng Nghymru 5 pwynt canran, i
85%, tra cynyddodd yr argaeledd ar gyfer BBaCh yn benodol 6 phwynt canran i
72%.

•

Cafwyd 22% o gynnydd yn y defnydd misol cyfartalog o ddata yng Nghymru yn
ystod y flwyddyn, i 122GB y llinell, a hynny mae’n debyg oherwydd bod
defnyddwyr yn parhau i fynd am becynnau band eang cyflymach.

•

Cafwyd 4 pwynt canran o gynnydd yn y nifer sy’n manteisio ar gynnyrch band
eang sefydlog yng Nghymru, i 72%. Mae hyn yn dal yn is nag ym mhedair gwlad
gyfansoddol y DU ond yn ddwbl y cynnydd canrannol wrth gymharu â’r 2 bwynt
canran o gynnydd yn Lloegr.

Beth ydy band eang cyflym iawn a sut mae'n cael ei ddarparu i gartrefi a
busnesau bach?
Rydym yn diffinio band eang fel rhywbeth sy’n cefnogi cyflymderau lawrlwytho o 30
Mbit yr eiliad o leiaf. Er mwyn darparu’r cyflymderau hyn, mae angen i ddarparwyr
gwasanaeth fel arfer osod ceblau ffibr optig, sy’n gallu cynnig cyflymderau uwch na'r
ceblau copr sy’n cael eu defnyddio mewn rhwydweithiau traddodiadol.
Mae'r genhedlaeth bresennol o fand eang cyflym iawn yn cael ei darparu drwy newid
y cebl copr rhwng y gyfnewidfa leol a’r cabinet yn y stryd am gebl ffibr optig. Mae’r
cebl rhwng cabinet y stryd a busnes neu gartref y defnyddiwr yn dal wedi’i wneud o
gopr. Drwy newid y copr am ffibr yn y cysylltiad, mae’r defnyddiwr yn gallu cael
cyflymderau uwch. Hefyd, gellir defnyddio ffibr optig yr holl ffordd o'r gyfnewidfa i
eiddo’r defnyddiwr. Mae hyn yn cynnig cyflymderau sy’n uwch na ‘chyflym iawn’ hyd
yn oed - band eang gwibgyswllt neu dra chyflym.
Mae diffiniad Llywodraeth y DU o gyflym iawn ychydig yn wahanol; mae’n dffinio
cyflym iawn fel rhywbeth sy’n cefnogi cyflymderau lawrlwytho o 24Mit yr eiliad o leiaf.
Dyma rai termau cyffredin a ddefnyddir i ddisgrifio gwasanaethau band eang:
Ffibr i'r cabinet (FTTC): Mae hwn 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 cartref neu swyddfa, fel y disgrifir uchod. Mae darparwyr gan gynnwys BT,
Sky a TalkTalk yn cynnig gwasanaethau Ffibr i'r Cabinet.
Cebl: Dyma gysyniad tebyg i FTTC ond bod y cysylltiad rhwng y cabinet a’r cartref
neu swyddfa wedi’i wneud o fath penodol o gebl copr sy’n gallu cynnig cyflymderau
uchel iawn. Mae Virgin Media yn darparu'r math hwn o wasanaeth, gan ddarparu
gwasanaethau teledu a band eang cyflym iawn dros ei rwydwaith cebl.
Ffibr i’r adeilad (FTTP): Mae hyn yn disgrifio gwasanaeth sy’n defnyddio ffibr yr holl
ffordd o'r gyfnewidfa i gartref neu swyddfa’r defnyddiwr. Gall FTTP neu rwydwaith
‘ffibr llawn’ ddarparu cyflymderau uchel iawn ac mae’n cael ei gynnig, i raddau
gwahanol, gan BT, a chan sawl darparwr llai fel Spectrum Internet a Hyperoptic.
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Di-wifr: Mae hwn yn disgrifio gwasanaeth sy’n defnyddio cysylltiad di-wifr rhwng
cartref neu swyddfa’r defnyddiwr a rhwydwaith y darparwr. Mae’r math yma o
wasanaeth yn aml yn seiliedig ar dechnolegau tebyg i'r rheini a ddefnyddir mewn
rhwydweithiau symudol, gall ddarparu cyflymderau cyflym iawn ac fe’i cynigir gan
nifer o ddarparwyr llai Cymru fel Airband, TFL-Group a ResQNet.

Targedau ac ymyrraeth y Llywodraeth
2.5

Y brif raglen ymyrraeth yng Nghymru yw rhaglen Cyflymu Cymru a ariennir gan
Lywodraeth Cymru, cynllun BDUK Llywodraeth y DU, a’r Undeb Ewropeaidd. Mae
targed wedi’i osod i ddarparu cyflymderau cyflym iawn i 96% o adeiladau yng
Nghymru erbyn tymor yr haf 2017.

2.6

Mae rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer Symud Cymru Ymlaen yn dweud bod
darparu ‘band eang cyflym a dibynadwy i bob eiddo yng Nghymru’ yn flaenoriaeth.

2.7

Erbyn mis Mehefin 2016 roedd y prosiect Cyflymu Cymru wedi darparu band eang
cyflym iawn i 610,875 o adeiladau ledled Cymru. Mae’r prosiect wedi defnyddio
17,500km o gebl optegol ac wedi gosod oddeutu 3,000 o gabinetau ochr y ffordd
newydd i helpu i wella cyflymderau yng Nghymru.

2.8

Wrth gyfuno gwaith Cyflymu Cymru a’r cwmnïau sy’n cyflwyno’r gwaith yn fasnachol,
sef BT, Virgin Media ac eraill, mae gan oddeutu 86% o gartrefi a busnesau yng
Nghymru fynediad at gysylltiadau band eang o fwy na 24Mbit yr eiliad erbyn hyn.
Mae hyn yn rhoi Cymru ar y blaen i'r Alban a Gogledd Iwerddon.

2.9

Ym mis Gorffennaf 2015, yn dilyn Adolygiad o'r Farchnad Agored, cyhoeddodd y
Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg amrywiad i’r contract gwreiddiol, gan
gynnwys oddeutu 40,000 yn rhagor o adeiladau yn y rhaglen Cyflymu Cymru.
Dangosai'r adolygiad fod nifer yr adeiladau y mae angen eu cyrraedd gan y prosiect
wedi cynyddu, oherwydd cynnydd yn nifer yr adeiladau newydd sy’n cael eu
hadeiladu a hefyd oherwydd bod darparu cysylltiad i adeiladau a oedd i fod i
ddigwydd o dan gynlluniau'r cwmnïau telegyfathrebiadau eu hunain yn cael ei
ystyried yn anymarferol yn economaidd. Mae cyfnod adeiladu'r contract wedi cael ei
ymestyn i fis Mehefin 2017.

2.10

O dan y cytundeb a adolygwyd, mae’n rhaid i BT ddarparu mynediad i fand eang
cyflym iawn o 30Mit yr eiliad o leiaf i 690,000 o adeiladau o fewn ardal ymyrryd
Cyflymu Cymru, a hynny erbyn diwedd mis Mehefin 2017. Mae darpariaeth yn y
contract i BT ragori ar y targed hwn, lle bo modd, drwy roi mynediad i adeiladau i
fand eang cyflym iawn o rhwng 24Mbit yr eiliad a 30Mbit yr eiliad.

2.11

Mae BT yn darparu band eang ffibr cyflym iawn gan ddefnyddio dwy dechnoleg: ffibr
i'r cabinet a ffibr i'r adeilad.

2.12

Gyda ffibr i’r cabinet, rhaid gosod cabinet ochr-y-ffordd ffibr wrth ymyl y cabinet copr
presennol a chysylltu’r ddau er mwyn i’r signal band eang deithio i'r cartref neu'r
busnes dros y cebl ffôn copr presennol. Dyma’r opsiwn hawsaf, mwyaf cost-effeithiol
a chyffredin, gan ei fod yn galluogi BT i wella’r cyflymderau band eang i sawl adeilad
ar yr un pryd.
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2.13

Gyda ffibr i'r adeilad, rhaid ymestyn y cebl ffibr i'r adeilad ei hun. Mewn sawl achos,
mae’n rhaid dod o hyd i atebion pwrpasol ar gyfer adeiladau unigol, sy’n ychwanegu
at y gost, y cymhlethdod a’r amser y mae’r gwaith yn ei gymryd.

2.14

Mae heriau arbennig i'w datrys mewn rhai ardaloedd gwledig yng Nghymru lle mae
adeiladau yn bell oddi wrth y cabinet agosaf. Ym mis Mehefin 2016, aeth
cydweithwyr o Ofcom Cymru, cynrychiolwyr etholedig lleol o Cyflymu Cymru a
chynrychiolwyr o fyd amaeth ar ymweliad ag ardal ddiarffordd Llanymawddwy i
drafod y cysylltiad band eang gwael yn yr ardal.

2.15

Ymhen y 12 mis nesaf, bydd trigolion Llanymawddwy yn cael mynediad i
gyflymderau o dros 300Mbit yr eilad drwy gysylltiadau FTTP. I helpu lleoliadau yng
Nghymru mewn sefyllfa debyg, mae rhaglen Cyflymu Cymru bellach yn defnyddio
rhagor ar FTTP.

2.16

Mae Cymru hefyd yn elwa ar dreialon technoleg tra chyflym 1 diweddaraf BT. Yn dilyn
treialon technegol llwyddiannus, mae Abertawe wedi cael ei dewis gan BT i dreialu ei
dechnoleg tra chyflym newydd, G-fast, sy’n darparu cyflymderau o hyd at 300Mbit yr
eiliad dros gysylltiadau copr.

2.17

Ym mis Tachwedd 2016, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru enw'r cynllun a fydd yn
olynu prosiect Cyflymu Cymru, sydd eisoes wedi darparu band eang cyflymder uchel
i dros 620,000 o adeiladau yng Nghymru a’r nod yw ei ddarparu i 100,000 yn rhagor
o adeiladau cyn i’r prosiect ddod i ben yn 2017.

2.18

Ers 2012, mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi dros £162m o arian cyhoeddus,
mewn partneriaeth â Llywodraeth y DU a'r Undeb Ewropeaidd, yn seilwaith band
eang Cymru, a bydd yn buddsoddi £62m yn rhagor yn y flwyddyn olaf. Bwriedir hefyd
buddsoddi £12.9m arall o’r drefn rhannu enillion (gain-share) i ymestyn cyrhaeddiad
Cyflymu Cymru yn 2017.

1
Does dim consensws am y diffiniad o wasanaethau tra chyflym, gyda’r farn an y cyflymder
lawrlwytho sylfaenol yn amrywio rhwng 100Mbit yr eiliad ac 1Gbit yr eiliad.
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2.19

Er mwyn cyrraedd yr ychydig adeiladau hynny nad yw Cyflymu Cymru yn eu
cyrraedd na’r gwasanaeth masnachol, bydd Adolygiad Marchnad Agored yn cael ei
gynnai i ganfod yn union ble mae band eang cyflym iawn ar gael, fesul eiddo. Bydd
hyn yn sail i’r cynllun newydd, gyda’r gwaith yn cychwyn ym mis Ionawr 2018.

2.20

Bydd y cynllun o bosib yn cael ei gefnogi gan £80m o arian cyhoeddus, gan
gynnwys:

2.21

•

£20m sydd wedi cael ei addo yng nghyllideb ddiweddar Llywodraeth Cymru dros
y pedair blynedd nesaf;

•

£20m o gronfeydd strwythurol Ewrop, yn amodol ar gymeradwyaeth WEFO;

•

£37m o'r drefn rhannu enillion wrth i bobl fanteisio ar wasanaethau band eang
cyflym iawn; a

•

£2m o ymrwymiad heb ei dalu gan Lywodraeth y DU tuag at y prosiect band eang
cyflym iawn newydd.

Bwriedir i’r buddsoddiad hwn sbarduno’r sector preifat i ddarparu cyllid cyfatebol i
fynd â band eang i'r adeiladau mwyaf anodd eu cyrraedd ledled Cymru erbyn 2020.

Rhwydweithiau sefydlog mewn ardaloedd trefol a gwledig
Ffigur 3: Cyflymderau lawrlwytho, cyflymderau lanlwytho a'r defnydd o ddata yng
Nghymru, yn ôl y natur wledig
Cyflymderau
cysoni
lawrlwytho ar
gyfartaledd
(Mbit yr eiliad)

Defnydd data
misol ar
gyfartaledd
(Prydain Fawr)

Cyflymder
lanlwytho ar
gyfartaledd
(Mbit yr eiliad)

Cymru

29

122

3

Cymru drefol

33

133

4

Cymru wledig

16

86

3

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau

Ardaloedd anodd eu cyrraedd: cynlluniau i wella argaeledd
Dylai’r cynlluniau masnachol a rhaglen Cyflymu Cymru gyda’i gilydd alluogi mwyafrif
pobl Cymru i gael mynediad i fand eang cyflym iawn erbyn haf 2017. Ond, er mwyn
rhoi sylw i’r 4% o adeiladau a fydd yn weddill yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru
wedi penderfynu ymestyn y ddau gynllun presennol i fis Mawrth 2018:
Allwedd Band Eang Cymru
Mae cynllun Allwedd Band Eang Cymru (ABC Cymru) Llywodraeth Cymru yn cynnig
cymorthdaliadau i gefnogi aelwydydd a busnesau nad ydynt yn gallu cael cysylltiad
band eang cyson o 2 MBit yr eiliad neu fwy. Mae dwy lefel o gyllido ar gael yn
dibynnu ar y cyflymder y mae angen ei gael; £400 ar gyfer cyflymderau lawrlwytho o
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10Mbit yr eiliad a mwy ac £800 ar gyfer 30Mbit yr eiliad a mwy. Bydd nifer o
dechnolegau’n cael eu defnyddio i ddarparu cyflymderau cyflym iawn gan gynnwys
lloeren, di-wifr a 4G. Bydd Satellite Internet, darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (ISP)
lloeren arbenigol yn cefnogi’r cynllun fel cyflenwr cofrestredig. Mae gan Gymru hefyd
nifer o gwmnïau sy’n darparu band eang di-wifr pwynt i bwynt gan gynnwys TFLGroup, ResQ, ITS Technology Group a Bluewave Internet.
Ym mis Tachwedd, cyhoeddodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James
AC, y bydd y cynllun yn para am ddwy flynedd arall, gydag buddsoddiad o £1.5m, ar
y cyd â Cyflymu Cymru. Bydd y prosiect olynol, a chyllid cyfwerth ar gael ar ei gyfer,
yn ymestyn am ddwy flynedd arall ar ôl 2018.
Y Cynllun Taleb Gwibgyswllt
Mae’r Cynllun Taleb Gwibgyswllt wedi cael ei ehangu i bob busnes yng Nghymru, nid
dim ond y rheini sydd wedi’u lleoli yn yr Ardaloedd Twf Lleol a’r Ardaloedd Menter, fel
a oedd yn digwydd o'r blaen. Lansiwyd y cynllun hwn ym mis Tachwedd 2014 i helpu
busnesau â’r costau cyfalaf sy’n gysylltiedig â gosod gwasanaethau band eang
gwibgyswllt. Mae’r cynllun yn cynnig hyd at £10,000 o grant.

Ffigur 4: Cyflymderau lawrlwytho a'r defnydd o ddata mewn ardaloedd trefol a gwledig

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau
2.22

Mae cyfnod adeiladu contract Cyflymu Cymru yn dod i ben ddiwedd Mehefin 2017.

2.23

Wedyn, bydd cyfnod o brofi a dilysu’r gwaith sydd wedi’i wneud gan BT yn cychwyn.
Bydd y broses hon yn para ryw ddau fis, ac ar ôl hynny bydd ffigurau swyddogol yn
cael eu darparu. Mae gan BT chwe mis arall ar ddiwedd y cyfnod adeiladu i
gwblhau'r gwaith terfynol a’r gwarantau (assurances), heb gost ychwanegol i'r
contract, sef y drefn arferol gyda chontractau o’r maint hwn.
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Pam mae cyflymderau band eang yn is mewn ardaloedd gwledig?
Mae’r pellter rhwng yr adeilad a’r gyfnewidfa yn effeithio ar ansawdd y gwasanaeth a
geir ac yn benodol ar gyflymder cysylltiad defnyddiwr. Mae defnyddwyr sy’n byw
mewn rhannau llai poblog o’r DU yn fwy tebygol o fyw’n bellach o’r gyfnewidfa ac
felly’n cael cyflymderau band eang is.
Mae gwrthiant gwifren gopr yn cynyddu gyda hyd y wifren, felly mae'r cyflymderau'n
dirywio wrth i'r pellter rhwng yr adeilad a’r gyfnewidfa gynyddu. Mae cyflymderau’n
dechrau lleihau rhwng 1 a 2km o’r gyfnewidfa, ac yn lleihau’n sylweddol pan fydd yn
bellach na 3.5km i ffwrdd.
Mae band eang seiliedig ar FTTC yn defnyddio ffibr optegol i’r cabinet, ac felly mae’r
wifren gopr yn fyrrach. Ar hyn o bryd mae’n gallu cynnal cyflymderau cyflym iawn hyd
at 80Mbit yr eiliad. Fodd bynnag, am fod rhywfaint o wifren gopr yn dal ar gael, rhwng
y cabinet a’r adeilad, gall cyflymderau ddirywio rhywfaint i gwsmeriaid sy’n bell iawn i
ffwrdd o gabinet. Gall cwsmeriaid sydd fwy na 300m i ffwrdd o gabinet ddisgwyl i'w
cyflymderau fod yn llai na hanner yr uchafswm sy’n bosibl.
Ond, efallai y gall rhai defnyddwyr sy’n byw yn rhy bell i ffwrdd oddi wrth y cabinet i
gael band eang cyflym iawn elwa hefyd ar y gwaith uwchraddio yn y cabinet, gan y
bydd y gostyngiad yn hyd y llinell gopr yn gwella’u cyflymderau band eang hwy.
Ffigur 5: Argaeledd gwasanaethau sy’n darparu cyflymderau cyflym iawn, neu
gyflymach byth, mewn ardaloedd gwledig a threfol, yn ôl cwmni
Band eang
cyflym iawn
Virgin Media

Band eang
cyflym iawn
BT

Cymru

22%

81%

Cymru Drefol

28%

88%

Cymru Wledig

1%

56%

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau
2.24

Fel y dengys Ffigur 5, mae rhwydwaith BT yn gallu darparu cysylltiad band eang
cyflym iawn i 81% o adeiladau yng Nghymru; mae’r ffigur hwn yn 88% mewn
ardaloedd trefol ac yn 56% mewn ardaloedd gwledig .

2.25

Mae rhwydwaith Virgin Media, sy’n gallu darparu cyflymderau cyflym iawn, yn pasio
22% o adeiladau yng Nghymru, 28% o adeiladau mewn ardaloedd trefol ac 1% or
rheini mewn ardaloedd gwledig.
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Ffigur 6: Canran yr adeiladau sy’n gallu derbyn 2, 5 a 10Mbit yr eiliad mewn ardaloedd
trefol a gwledig

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau
2.26

Fel y gwelir yn Ffigur 6, gall mwyafrif yr adeiladau yng Nghymru gael gafael ar
wasanaeth band eang sefydlog sy’n gallu darparu cyflymderau o 10Mbit yr eiliad neu
fwy. Mewn ardaloedd trefol maer ffigur hwn yn 97% o adeiladau, ond yn 70% mewn
ardaloedd gwledig.

2.27

Dim ond 2% o adeiladau yng Nghymru sy’n dal heb allu cael gafael ar gyflymderau o
2Mbit yr eiliad, gyda mwyafrif llethol yr adeiladau hyn mewn ardaloedd gwledig.

RHYNGRWYD CYMUNEDOL AIRBAND
Mae Airband yn gweithio gydag amrywiaeth eang o gwsmeriaid gan gynnwys
busnesau, cynghorau, ysgolion, gwasanaethau brys ac adeiladau preswyl, gan osod
technoleg tonnau radio di-wifr sefydlog i ddarparu cyflymderau rhwng 20Mbit yr eiliad
ac 1Gbit yr eiliad i gartrefi a busnesau lle na ellir defnyddio ffibr.
Penodwyd y cwmni gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaeth cyflym iawn i
barciau busnes ac ystadau diwydiannol yng ngogledd a de Cymru, mewn ardaloedd
lle nad yw ffibr ar gael ar hyn o bryd a lle mae cyflymderau band eang yn wael.
Mae band eang di-wifr sefydlog yn gweithio drwy drosglwyddo signal o radio ar
drosglwyddydd i dderbynnydd bychan sy’n sownd ar eiddo’r defnyddiwr. Mae cebl
wedyn yn mynd â'r cysylltiad i mewn i'r adeilad, gan alluogi'r defnyddiwr i gysylltu â'r
rhyngrwyd yn yr un ffordd ag sy’n digwydd drwy ffibr neu gysylltiad ADSL.
Yn sgil y prosiect hwn, gall llawer o ddefnyddwyr, o fusnesau bach i gorfforaethau
mawr, fanteisio bellach ar fand eang cyflym iawn. Mae hyn yn eu galluogi i wella
effeithlonrwydd a lleihau costau, er enghraifft drwy ddefnyddio system ffôn VoIP neu
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drwy gyflwyno a rheoli llwyfannau e-fasnach. Mae busnesau mwy hefyd wedi cymryd
llinellau prydles, gyda chyflymderau o 100Mbit yr eiliad ac yn defnyddio ADSL fel
'ateb wrth gefn’ (redundancy solution).

2.28

Ers ei hagor yn ffurfiol ym mis Medi 2014 mae Cyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd
(IXCardiff) wedi bod yn helpu i oresgyn problemau diffyg ymateb a chostau ar gyfer
busnesau a darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yng Nghaerdydd drwy gael gwared â’r
angen i anfon traffig rhwydwaith drwy'r gyfnewidfa yn Llundain. Drwy’r cynllun grant
Dinasoedd Cysylltiad Cyflym iawn, mae busnesau yng Nghymru wedi cael eu
hannog i gadw eu traffig yn lleol. IXCardiff nawr ydy’r ail gyfnewidfa fwyaf a’r un sy’n
tyfu gyflymaf y tu allan i Lundain.

2.29

Y darparwr gwasanaeth rhyngrwyd, Spectrum Internet, sydd wedi’i leoli yng
Nghaerdydd, oedd y cyntaf yn y DU i ddefnyddio IXCardiff yn llwyddiannus i anfon
data. Yn ddiweddar, mae'r busnes wedi ymestyn ei ddefnydd o ffibr tywyll i ddod â
gwasanaethau FTTP i adeiladau swyddfa ac iddynt sawl tenant ledled De Cymru.
Mae’r cwmni hefyd yn gosod FTTP yn Ardal Fenter Sain Tathan, y lleoliad a
ddewiswyd gan Aston Martin ar gyfer cynhyrchu'r DBX.

2.30

Wrth i hyn ymestyn i fwy a mwy o gartrefi a busnesau, mae Llywodraeth Cymru wedi
dweud y bydd angen iddi ganolbwyntio ar sicrhau bod busnesau a chartrefi yn mynd
am fand eang cyflym iawn, er mwyn iddi allu gwneud y defnydd gorau posibl o’r
dechnoleg er budd yr economi a chymdeithas yn gyffredinol.

2.31

Heddiw, 24% o adeiladau sydd â mynediad i’r gwasanaeth sydd wedi mynd am y
gwasanaeth. Mae’r nifer sy’n manteisio ar y gwasanaeth yng Nghymru yn bwysig
oherwydd mae contract Cyflymu Cymru yn cynnwys peirianwaith adfachu lle bydd
Llywodraeth Cymru yn cael ad-daliad gan BT os bydd y sylfaen cwsmeriaid yn tyfu
yn sgil y rhaglen. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o 50% ar ei chyfer ei
hun o ran y nifer a fydd yn mynd am y gwasanaeth, a’r targed i’w gyflawni erbyn
diwedd cyfnod gweithredol y contract yn 2024.

2.32

Ym mis Hydref 2016, dechreuodd Llywodraeth Cymru raglen ymgysylltu a
chyfathrebu, ledled Cymru, i godi ymwybyddiaeth o fanteision band eang cyflym iawn
i ddefnyddwyr ac i’w hannog i ddefnyddio'r dechnoleg.

Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol (USO) ar gyfer band eang
2.33

Mae’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) wedi gofyn i
Ofcom 2 ddarparu dadansoddiad technegol ac argymhellion i gefnogi cynllun y
rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol (USO) yng nghyswllt band eang.

2.34

Mae'r Llywodraeth wedi dweud mai ei huchelgais yw cyflymder lawrlwytho o 10Mbit
yr eiliad i bawb, ar sail cais rhesymol. Rydym wedi cyhoeddi adroddiad manwl ar yr
USO sy’n ystyried sut y gellid gweithredu’r USO yn ymarferol. Mae hefyd yn ystyried
sut y gallai manyleb yr USO effeithio ar nifer yr adeiladau sy’n gymwys a hefyd ar y
costau a allai ddeillio o gyflawni’r fanyleb os bydd y Llywodraeth yn penderfynu ei
weithredu.

2.35

Ar hyn o bryd mae oddeutu 5% o adeiladau'r DU yn methu cael cyflymder lawrlwytho
o 10Mbit yr eiliad, ffigur sydd wedi gostwng yn sylweddol dros amser - 15% oedd y
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canran yn 2014. Er bod hyn yn fach mewn termau canrannau, dylid cofio bod 5% yn
cyfateb i 1.4m o adeiladau. Yn ogystal, mae canran llawer uwch o adeiladau gwledig
nag adeiladau trefol yn methu derbyn cyflymder o 10Mbt yr eiliad ac mae gan
Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon ganran uwch o adeiladau yn y categori hwn.
Mae derbyn o dan y cyflymder hwn fel petai’n cyfyngu ar y defnydd o'r rhyngrwyd.
2.36

Fodd bynnag, gallai nifer yr adeiladau godi os, er enghraifft, y byddai’r trothwy hefyd
yn ystyried cyflymder llwytho i fyny a ffactorau eraill. Un dewis fyddai ymestyn y
fanyleb uchod i gynnwys adeiladau sy’n gallu cael cyflymder llwytho i lawr dros
10Mbit yr eiliad, ond sydd â chyflymder llwytho i fyny o lai na 1Mbit yr eiliad, yn
ogystal â mesuriadau technegol eraill sy’n gallu effeithio ar brofiad band eang
defnyddiwr. Yn y sefyllfa hon, yr ydym yn amcangyfrif y gallai tua 2.6 miliwn adeilad
ddisgyn o fewn manyleb dechnegol y Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol.

2.37

Petai Llywodraeth yn dewis cyflym iawn (30Mbit yr eiliad) er mwyn gwarantu bod
defnyddwyr yn cael 10Mbit yr eiliad bob amser, yr ydym yn amcangyfrif y gallai 3.5
miliwn adeilad fod yn y cwmpas.

Mynediad i fand eang i fusnesau bach yng Nghymru
2.38

Mae busnesau fwyfwy yn dibynnu ar wasanaethau cyfathrebu i werthu nwyddau a
gwasanaethau, cysylltu â chwsmeriaid, delio â chyflenwyr a rheoli eu gweithlu.
Hefyd, mae llawer o fusnesau digidol yn dibynnu ar wasanaethau band eang i
ddanfon eu cynnyrch a nwyddau. Mae cysylltiadau band eang a symudol dibynadwy
ac o safon uchel yn dod yn fwyfwy pwysig i fasnach a’r economi ehangach.

2.39

Mae cysylltiad da yn bwysig i fusnesau o bob maint. Mewn termau eang, mae
mentrau mwy yn gallu fforddio gwasanaethau ffibr penodol i gyflawni’u hanghenion.
Felly rydym yn canolbwyntio yma ar y ddarpariaeth i fusnesau ac iddynt 249 neu lai o
gyflogeion - y cyfeirir atyn fel busnesau bach a chanolig (BBaCh).

2.40

Mae Ffigur 7 yn dangos bod argaeledd band eang cyflym iawn i BBaCh yng
Nghymru wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, o 79% o'r BBaCh
i 89% eleni.

Ffigur 7: Dadansoddiad o’r ddarpariaeth band eang cyflym iawn ar gyfer BBaCh yng
Nghymru
2016

2015

Cyfanswm darpariaeth cyflym iawn,
adeiladau

89%

79%

Darpariaeth cyflym iawn i BBaCh ac
un neu fwy o gyflogeion ganddynt, yn
ôl adeilad

72%

66%

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau
2.41

Yn ôl y disgwyl, mae cysylltedd hefyd wedi cynyddu i fusnesau pan gaiff ei fesur yn ôl
maint, gyda chynnydd ychydig yn llai ar gyfer busnesau canolig, a all adlewyrchu'r
ardaloedd y mae angen iddynt leoli eu hunain ynddynt.
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Ffigur 8: Dadansoddiad o’r ddarpariaeth band eang cyflym iawn ar gyfer BBaCh yng
Nghymru, yn ôl maint
2016

2015

Darpariaeth cyflym iawn i BBaCh ac
un neu fwy o gyflogeion ganddynt, yn
ôl adeilad

72%

66%

Micro (heb gynnwys unig fasnachwyr)

72%

66%

Bach

73%

66%

Canolig

68%

62%

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau

Data ar lefel awdurdod lleol yng Nghymru
2.42

Mae edrych ar argaeledd band eang ar lefel fwy manwl awdurdod lleol yn dangos y
gwahaniaeth ledled Cymru. Mae Ffigur 9 yn dangos canran yr adeiladau na allant
gael 2, 5 na 10Mbit yr eiliad yn ôl awdurdod lleol.

2.43

Ym Merthyr Tudful y mae argaeledd band eang o 10Mbit yr eiliad neu fwy waethaf,
gyda 40% o adeiladau ddim yn gallu cael y gwasanaethau hyn. Ceredigion a Phowys
oedd yr unig ddau awdurdod lleol arall gyda dros 25% o adeiladau ddim yn gallu cael
cyflymderau o 10Mbit yr eiliad neu fwy.
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Ffigur 9: Canran yr adeiladau na allant gael 2, 5 na 10Mbit yr eiliad yn ôl awdurdod
lleol

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau
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Ffigur 10: Canran yr adeiladau na allant gael cyflymder lawrlwytho dros 10Mbit yr
eiliad
45%
40%

40%
35%
30%

30%

27%

25%
20%

16%

15%

15%
9%

10%
2%

1%

2% 2%

2%

16%

15%

8%

5%
5%

12% 13%

8%
3%

2%

0%

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau

Faint sy’n manteisio ar wasanaethau sefydlog yng Nghymru
2.44

Mae Ffigur 11 yn dangos y cyflymderau cyfartalog ar gyfer cysylltiadau band eang
safonol a chyflym iawn mewn ardaloedd trefol a gwledig, yn ôl awdurdod lleol.

2.45

Roedd cysylltiadau cyflym iawn yn amrywio o gyflymderau cyfartalog o 87Mbit yr
eiliad i 46Mbit yr eiliad, tra oedd band eang safonol yn amrywio o 15Mbit yr eiliad i
5Mbit yr eiliad.

2.46

Yng Nghastell-nedd Port Talbot yr oedd y cyflymder cyflym iawn cyfartalog uchaf, sef
87Mbit yr eiliad a Gwynedd ac Ynys Môn oedd â’r cyflymderau band eang safonol
cyflymaf, ar 15Mbit yr eiliad ar gyfartaledd. Torfaen oedd â'r cyflymderau cyfartalog
isaf ar 5Mbit yr eiliad ar gyfer band eang safonol a 46Mbit yr eiliad ar gyfer band
eang cyflym iawn.

16
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Ffigur 11: Cyflymderau safonol a chyflym iawn yn ôl awdurdod lleol ac aneddiadau
trefol a gwledig
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Adran 3

3 Gwasanaethau symudol yng Nghymru
3.1

Cynyddodd y ddarpariaeth dan do yn sylweddol gan y pedwar cwmni yng Nghymru.
Roedd y ddarpariaeth llais yn 73%, y ddarpariaeth data yn 57% a'r ddarpariaeth 4G
yn 34%.

3.2

Mae'r ddarpariaeth ddaearyddol hefyd gan y pedwar cwmni wedi cynyddu ar draws
pob categori. Roedd y ddarpariaeth llais yn 52%, y ddarpariaeth data wedi cynyddu 9
pwynt canran i 27% a'r ddarpariaeth 4G wedi cynyddu 11 pwynt canran i 13%.

Cerdyn sgorio ar gyfer 2016
Rhwydweithiau symudol
Adeiladau - llais dan do (darpariaeth gan y pedwar
cwmni)
Daearyddol - llais (darpariaeth gan y pedwar cwmni)
Adeiladau - data dan do (darpariaeth gan y pedwar
cwmni)
Daearyddol - data (darpariaeth gan y pedwar cwmni)

Y DU
Cymru
89%
73%
66%
80%

52%
57%

52%

27%

Adeiladau - llais dan do (mannau cwbl ddigyswllt)
Daearyddol - llais (mannau cwbl ddigyswllt)
Adeiladau - data dan do (mannau cwbl ddigyswllt)
Data - daearyddol (mannau cwbl ddigyswllt)

1%
10%
1%
16%

2%
12%
4%
16%

llais yn yr awyr agored - adeiladau (darpariaeth gan y
pedwar cwmni)
Adeiladau - data yn yr awyr agored (darpariaeth gan y
pedwar cwmni)
Adeiladau - llais yn yr awyr agored (mannau cwbl
ddigyswllt)
Adeiladau - data yn yr awyr agored (mannau cwbl
ddigyswllt)

97%

90%

93%

76%

0.1%

0.7%

0.3%

1.2%

Technolegau darparu gwasanaethau symudol
Ar hyn o bryd mae tair cenhedlaeth o dechnoleg yn cael eu defnyddio i ddarparu
gwasanaethau symudol i ddefnyddwyr yn y DU.
2G oedd y dechnoleg symudol ddigidol gyntaf, a lansiwyd yn y DU yn 1992. Fe’i
defnyddir i ddarparu gwasanaethau llais, testun a data ar gyflymder araf. Mae
gwasanaethau 2G yn cael eu darparu gan O2, Vodafone ac EE. Mae newid bach
wedi bod yn y ddarpariaeth gan
Rwydweithiau 2G dros y flwyddyn ddiwethaf.
Mae 3G yn genhedlaeth ddiweddarach o technoleg symudol ddigidol, a lansiwyd yn
2003, a gall ddarparu cyflymderau lawrlwytho o dros 5Mbit yr eiliad. Mae 3G yn
cynnal gwasanaethau llais, testun a data, ac mae'r gwasanaethau yn cael eu darparu
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gan O2, Vodafone, EE a Three. Mae darpariaeth 3G yn yr awyr agored gan y pedwar
cwmni wedi cynyddu 5% dros y flwyddyn ddiwethaf.
4G yw’r genhedlaeth ddiweddaraf o dechnoleg symudol, a lansiwyd yn 2012, ac
mae’n darparu cyflymderau cysylltu ar gyfer data symudol o dros 10Mbit yr eiliad.
Mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu gan O2, Vodafone, EE a Three. Mae
rhagor o wasanaethau 4G wedi cael eu cyflwyno gan y pedwar cwmni yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf. Mae Three ac EE hefyd wedi uwchraddio eu rhwydweithiau 4G i
gynnal gwasanaethau llais. Efallai y bydd cwmnïau eraill yn cyflwyno gwasanaethau
tebyg dros y misoedd nesaf.
3.3

Mae gan wasanaethau symudol ran gynyddol bwysig yn ein bywydau bob dydd. Mae
hyn wedi creu disgwyliad cynyddol y bydd dyfeisiau symudol yn gweithio’n iawn ble
bynnag yr ydym, boed gartref, yn y gwaith, mewn car neu wrth fynd am dro yn y
wlad. Yn yr adran hon rydym yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am lefelau'r
ddarpariaeth llais a data symudol sydd ar gael yng Nghymru.

3.4

Mae’n cael ei dderbyn bod y ddarpariaeth symudol yn amrywio ledled y DU a’i bod at
ei gilydd yn waeth mewn ardaloedd gwledig. Mae'r penderfyniad i gynnig darpariaeth
symudol mewn ardal benodol yn benderfyniad masnachol i bob pwrpas gan gwmnïau
rhwydweithiau symudol. Bydd proffidioldeb yn dibynnu ar y galw tebygol am
wasanaethau symudol a hefyd ar gost darparu’r gwasanaethau hyn. Mae’n debyg
mai'r prif bethau a fydd yn effeithio ar argaeledd gwasanaethau symudol yn lleol yw'r
gwahaniaethau yn nwysedd a chyfansoddiad y boblogaeth leol a thopograffeg yr
ardal leol.

3.5

Mae tri datblygiad sylweddol wedi digwydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, sy’n helpu
i wella’r ddarpariaeth symudol:
3.5.1

Ymrwymiad newydd ar gyfer darparu gwasanaethau llais: Ym mis
Rhagfyr 2014, llofnododd Llywodraeth y DU gytundeb cyfrwymol gyda’r
pedwar cwmni rhwydwaith er mwyn gwella’r ddarpariaeth symudol.
Adlewyrchwyd y cytundeb hwn yn nhrwyddedau sbectrwm y cwmnïau fel
dyletswydd gyfrwymol. Nod hwn yn benodol oedd lleihau ‘mannau digyswllt
rhannol’, lle mae darpariaeth ar gael gan rai o'r cwmnïau symudol, ond nid
gan bob un. Mae'r cytundeb hwn yn gwarantu buddsoddiad o £5bn gan y
cwmnïau rhwydweithiau symudol i wella'r seilwaith symudol, ac i ddarparu
gwasanaethau llais a thestun symudol gan bob cwmni i 90% o dirfas y DU
erbyn 2017. Mae'r cytundeb hwn yn seiliedig ar ddiffiniad o'r darpariaeth ar
gyfer rhwydweithiau 2G sy’n wahanol i'r un a ddefnyddir yn yr adroddiad
hwn. Mae’n debygol y bydd cwmnïau symudol hefyd yn defnyddio
rhwydweithiau 3G a 4G i helpu i gyflawni’r ddyletswydd hon o ran
darpariaeth.

3.5.2

Rhoi gwell gwybodaeth i ddefnyddwyr: Ym mis Awst 2014, lansiodd
Ofcom fapiau darpariaeth symudol rhyngweithiol ar-lein. Roedd y rhain yn
galluogi defnyddwyr a busnesau i gymharu’r gwasanaethau llais a data a
ddarperir gan gwmnïau symudol gwahanol yn y lleoliadau sydd bwysicaf
iddynt hwy. Yn ogystal â gadael i ddefnyddwyr wneud dewis mwy
gwybodus wrth ddewis cwmni symudol, rydym yn rhagweld y bydd y
mapiau hyn yn rhoi rhagor o anogaeth i gwmnïau symudol gystadlu wrth
ddarparu gwasanaethau.

3.5.3

Llais dros Wi-Fi: Mae pob cwmni symudol wedi lansio gwasanaethau llais
dros Wi-Fi, sy’n helpu i wella'r ddarpariaeth mewn adeiladau sydd â signal
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symudol gwael ond â rhwydwaith Wi-Fi da o dan do. Mae gwasanaethau
EE a Vodafone wedi’u hintegreiddio i system weithredu ffonau clyfar, a
does dim angen i'r defnyddiwr ddefnyddio ap annibynnol.
3.6

Mae darpariaeth y rhwydweithiau sefydlog a symudol yn ddeinamig iawn, wrth i
raglenni ymyrryd y llywodraeth a chyfuno yn y farchnad symudol gyflwyno cyfleoedd
newydd i wella’r ddarpariaeth. Mae'r adroddiad hwn yn rhan o ddiweddariad i
Lywodraeth y DU ar gyflwr y seilwaith ar draws y DU. Mae Ofcom yn darparu data ar
ddarpariaeth, y nifer sy’n manteisio ar y ddarpariaeth a’r defnydd o’r ddarpariaeth
drwy nifer o gyhoeddiadau ymchwil a dadansoddi gydol y flwyddyn, a’r rhain i gyd ar
gael ar wefan Ofcom.

Cynlluniau Llywodraeth Cymru
Ym mis Gorffennaf 2016, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod wedi cymeradwyo
gwariant i gynnal tair astudiaeth ar y seilwaith symudol, er mwyn ymchwilio i’r ffyrdd
sydd ar gael iddi i wella’r ddarpariaeth symudol ledled Cymru. Mae’r tair astudiaeth
yn cael eu cynnal gan Mott McDonald.
-

Deall costau gweithredol a chyfalaf darparu seilwaith symudol, er mwyn deall a
allai camau gweithredu gan Lywodraeth Cymru leihau'r costau mewn ardaloedd
gwledig er mwyn ei gwneud yn fwy deniadol i fuddsoddi mewn ardaloedd ymylol.

-

Deall yr opsiynau ar gyfer defnyddio tir cyhoeddus gan gwmnïau symudol, a sut y
gellir manteisio i'r eithaf ar hyn.

-

Deall newidiadau cynllunio yn ardaloedd eraill y DU, a dewisiadau amgen yng
nghyd-destun Cymru, gyda’r posibilrwydd o ddatblygu canllawiau cynllunio
newydd yng nghyswllt seilwaith symudol yng Nghymru.

3.7

Yn 2015, lluniodd a chyhoeddodd Ofcom gyfres o fapiau rhyngweithiol sy'n darparu
data chwiliadwy am y ddarpariaeth symudol 2G, 3G a 4G ar lefel cod post ledled y
DU. Rydym wedi codi trothwyon asesu’r ddarpariaeth symudol ac wedi datblygu
rhagor ar y metrig sy’n dangos pa fath o wasanaeth fydd ar gael i ddefnyddwyr yn yr
ardal sydd o ddiddordeb iddynt hwy.

3.8

Mae’r data a gyflwynir yma yn rhoi cipolwg ar y lefel genedlaethol yng Nghymru, ond
mae dadansoddiadau mwy manwl ar gael gan ddefnyddio’r offer mapio ar-lein sydd
ar gael ar wefan Ofcom yn https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/data/mapdata Mae’r safle hwn yn caniatáu i ddefnyddwyr ddarparu adborth er mwyn gwella’r
mapiau fel eu bod yn adlewyrchu gwir brofiad defnyddwyr ar lawr gwlad ledled y DU
mor gywir â phosibl.

Mae ein hasesiad o'r ddarpariaeth yn cynrychioli’r ffordd y mae
defnyddwyr yn defnyddio’u ffonau symudol
3.9
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Mewn blynyddoedd blaenorol, rydym wedi adrodd ar y ddarpariaeth symudol yng
nghyswllt nifer yr adeiladau lle mae modd derbyn signal yn yr awyr agored. Byddwn
yn parhau i adrodd ar y ddarpariaeth awyr agored yn y ffordd hon, ond o eleni
ymlaen, byddwn yn canolbwyntio ar adrodd ar y ddarpariaeth symudol mewn ffordd
sy’n adlewyrchiad gwell o sut a lle mae defnyddwyr yn defnyddio’u ffonau symudol –
dan do ac yn yr awyr agored.
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3.10

Ar gyfer darpariaeth dan do, byddwn yn adrodd ar ganran yr adeiladau lle mae
disgwyl cael signal symudol da dan do. Mae’r metrig hwn yn ddefnyddiol i ddisgrifio’r
ddarpariaeth a gaiff defnyddwyr wrth ddefnyddio eu ffôn yn y cartref, yn y gwaith neu
mewn siop. Mae’n fwy heriol cael signal symudol dibynadwy dan do nag yn yr awyr
agored, gan fod waliau, adeiladau a drysau yn lleihau neu hyn yn oed yn blocio
signalau symudol.

3.11

Byddwn yn rhoi adroddiad ar y ddarpariaeth yn yr awyr agored mewn tair ffordd:
3.11.1

Darpariaeth ddaearyddol, sy’n cynrychioli canran y tirfas lle mae’n
debygol y bydd darpariaeth dda. Mae’r metrig hwn yn ddefnyddiol i
ddisgrifio’r ddarpariaeth a gaiff defnyddwyr wrth ddefnyddio eu ffôn yn yr
awyr agored neu wrth symud rhwng lleoliadau yn yr awyr agored.

3.11.2

Darpariaeth ar y rhwydwaith trafnidiaeth, sydd eleni yn canolbwyntio ar
ffyrdd. Mae’r metrig hwn yn dangos canran pellter y rhwydwaith ffyrdd lle
mae’n debyg y bydd signal symudol da ar gael y tu mewn i’r car. Mae’r
metrig hwn yn ddefnyddiol i ddisgrifio’r ddarpariaeth a gaiff defnyddwyr pan
fyddant yn defnyddio’u ffôn wrth deithio mewn cerbyd pan nad ydynt yn
defnyddio cit car ag antena allanol. Flwyddyn nesaf, ein nod fydd darparu
adroddiad ar y ddarpariaeth ar y rhwydwaith rheilffyrdd hefyd.

3.11.3

Adeiladau - darpariaeth yn yr awyr agored , sy’n cynrychioli canran yr
adeiladau lle mae disgwyl cael signal symudol da yn yr awyr agored. Mae’r
metrig hwn yn dal i gael ei ddefnyddio’n rheolaidd gan gwmnïau a byddwn
yn parhau i adrodd ar y ddarpariaeth yn y ffordd hon er mwyn gallu
cymharu.

3.12

Mae lefelau’r ddarpariaeth symudol a nodir yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar y data
sydd wedi cael ei gyflenwi gan y cwmnïau, sydd wedi cael ei raddio i ddangos lle
mae’n debyg y bydd profiad da ar gael i’r defnyddiwr. Mae’r graddio hwn yn seiliedig
ar ein profion yn y maes o’r lefelau signal symudol sylfaenol sydd eu hangen er
mwyn rhoi profiad da i ddefnyddwyr. Mae'r lefelau hyn o ran signal fel arfer yn uwch
na’r rheini a ddefnyddir yng nghytundebau trwyddedau cyfredol cwmnïau symudol
ac, o’r herwydd, mae’r lefelau darpariaeth a ddangosir yn yr adroddiad hwn yn is, at
ei gilydd, na’r lefelau darpariaeth targed a nodir yn y cytundebau hyn.

3.13

Tra bo ein defnydd ni o’r metrigau hyn yn ei gwneud yn fwy anodd cymharu ein
ffigurau darpariaeth â’r rheini o ffynonellau eraill, credwn fod defnyddio’r metrigau
hyn yn bwysig am ddau reswm:
3.13.1

Maent yn rhoi darlun mwy realistig o lefelau’r ddarpariaeth ar hyn o
bryd. Mae’r ffigurau ar gyfer darpariaeth o ran adeiladau (yn yr awyr
agored) yn tueddu i fod yn uwch na’r rheini ar gyfer darpariaeth dan do neu
ddaearyddol. Mae cyflwyno gwybodaeth yn nhermau adeiladau (yn yr awyr
agored) yn gallu camarwain defnyddwyr, a all deimlo nad yw eu profiad go
iawn nhw o'r ddarpariaeth yn cyfateb i’r ffigurau darpariaeth cymharol uchel
a gyflwynir. Hefyd, ac fel y nodir uchod, nid yw mynegi darpariaeth yn
nhermau adeiladau (yn yr awyr agored) yn adlewyrchu'r lleoliadau lle mae
mwyafrif y defnyddwyr yn defnyddio’u ffonau amlaf; ac

3.13.2

Maent yn darparu llinell sylfaen bwysig ar gyfer mesur gwelliannau yn
y ddarpariaeth yn y dyfodol yn ei herbyn. Mae sawl cynllun polisi
cyhoeddus ar hyn o bryd yn targedu gwelliannau mewn darpariaeth drwy
fynnu bod cwmnïau yn sicrhau darpariaeth ddaearyddol ac o dan do erbyn
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dyddiadau penodol i lefelau y cytunir arnynt. Drwy adrodd ar y ddarpariaeth
symudol yng nghyswllt darpariaeth dan do a daearyddol, mae’n haws
canfod y cynnydd sy’n cael ei wneud tuag at gyflawni’r targedau
darpariaeth hyn. Yn ogystal â hyn, mae defnyddio gwaith Ofcom yn
graddio'r data darpariaeth a ddarperir gan gwmnïau i ddangos lle mae
darpariaeth dda a dibynadwy ar gael yn darparu meincnod defnyddiol ar
gyfer: y gwelliannau gwirioneddol sy’n deillio o’r cynlluniau hyn, y
gwelliannau y dylai unrhyw gynlluniau newydd i wella'r ddarpariaeth fod yn
ceisio’u cyflawni.
3.14

Yn ein dadansoddiad isod, rydym yn crynhoi lefelau darpariaeth pob cwmni ar gyfer
rhwydweithiau llais a data symudol h.y. rydym yn ystyried bod ardal neu adeilad yn
dod o dan y ddarpariaeth os gellir derbyn signal symudol gan bob cwmni. Rydym
hefyd yn rhoi sylw i ddarpariaeth rhwydweithiau 4G, o gofio am ffocws parhaus
cwmnïau ar ddefnyddio’r rhwydweithiau hyn.

Darpariaeth symudol (adeiladau) yng Nghymru 2015-16 yn ôl cwmni
3.15

Mae rhai amrywiadau rhwng y ddarpariaeth a ddarperir gan y cwmnïau unigol, a gall
defnyddwyr geisio asesu eu patrymau defnydd eu hunain a’u cymharu ag asesiadau
Ofcom neu'r cwmni o’r ddarpariaeth.

3.16

Yn gyffredinol, EE sy’n darparu’r lefel uchaf o ddarpariaeth llais a data yng Nghymru.
Ond, fel yn achos pob cwmni, gellir esbonio llawer o’r gwahaniaeth yn y ddarpariaeth
symudol rhwng gwahanol rannau o Gymru gan wahaniaethau yn y galw tebygol am
wasanaethau symudol a chost eu darparu. Mae topograffeg Cymru, gyda’i
mynyddoedd a’i dyffrynnoedd, yn peri heriau technegol eithriadol o ran darparu
signalau ffonau symudol.

Ffigur 12: Darpariaeth symudol yng Nghymru, yn ôl cwmni
O2:
Adeiladau - llais dan do
Adeiladau - data dan do
Adeiladau - 4G dan do
Daearyddol - llais
Daearyddol - data
Daearyddol - 4G

Vodafone

EE

Three

86%
72%
55%
64%

85%
73%
46%
70%

91%
90%
77%
78%

90%
82%
65%
75%

35%
20%

43%
22%

75%
54%

71%
32%

Mannau digyswllt symudol yng Nghymru
3.17
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Ceir rhai ardaloedd yng Nghymru o hyd lle nad oes darpariaeth symudol ar gael gan
bob un o’r pedwar cwmni rhwydwaith, heb sôn am yr ardaloedd digyswllt hynny heb
ddim darpariaeth o gwbl gan neb. Mae’r cytundebau rhannu rhwydwaith rhwng y
cwmnïau (EE/Three ac O2/Vodafone) wedi achosi trafferthion i ddefnyddwyr mewn
rhai rhannau o Gymru, gyda defnyddwyr yn colli gwasanaeth dros dro yn sgil y
rhaglen gyfuno a fydd, yn y tymor hir, yn gwella'r ddarpariaeth ledled Cymru. Mae
anawsterau tebyg wedi codi hefyd wrth i dechnoleg band eang symudol 4G gael ei
chyflwyno ac er bod y dechnoleg hon yn gwella’r ddarpariaeth, cafwyd rhai pocedi o
amrywiaeth yn y ddarpariaeth.
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3.18

O safbwynt daearyddol, mae gan Gymru fwy o fannau digyswllt llais na’r DU (12%).
Ceir patrwm tebyg gyda’r ddarpariaeth data. Yng Nghymru, mae oddeutu 16% o’r
tirfas heb wasasnaeth data gan unrhyw gwmni.

Ffigur 13: Mannau digyswllt llwyr a rhannol, darpariaeth gan bob cwmni, 2016

Llais dan
Data dan
Llais
Data
do
do
(daearyddol) (daearyddol)
(adeiladau) (adeiladau)

Mannau digyswllt
rhannol

Mannau
digyswllt
llwyr

Cyffredinol

25%

39%

36%

57%

Trefol

15%

31%

4%

15%

Gwledig

57%

69%

38%

59%

Cyffredinol

2%

4%

12%

16%

Trefol

0%

1%

0%

0%

10%

16%

12%

17%

73%

57%

52%

27%

85%

69%

96%

85%

32%

15%

50%

25%

Gwledig
Cyffredinol
Adeiladau a
wasanaethir
Trefol
gan bob
cwmni
Gwledig

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau
3.19

Mae mannau digyswllt rhannol a llwyr yn fwy cyffredin mewn ardaloedd gwledig. Mae
hyn yn adlewyrchu’r dwysedd poblogaeth cymharol yn yr ardaloedd hyn.
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Rhwydweithiau symudol ar ffyrdd yng Nghymru
Ffigur 144: Darpariaeth symudol ar ffyrdd yng Nghymru

3.20

Mae Ffigur 14 yn dangos y ddarpariaeth symudol yng Nghymru ar ffyrdd A a B ac ar
draffyrdd.

3.21

Yn yr un modd â gweddill y DU, mae darpariaeth symudol ar draffyrdd yn uwch na’r
ddarpariaeth ar ffyrdd A a B. Mae’r ddarpariaeth data symudol ar draffyrdd yng
Nghymru yn uwch na chyfartaledd y DU, ond mae darpariaeth llais ar draffyrdd yr un
fath.

3.22

Ar ffyrdd A a B, mae gan Gymru ddarpariaeth is na chyfartaledd y DU, sydd i’w
ddisgwyl oherwydd y lefelau is o ddarpariaeth symudol yn gyffredinol, ar draws
Cymru.

Darpariaeth 4G ffyrdd A a
B
Darpariaeth llais ffyrdd A a
B
Darpariaeth data ffyrdd A
aB
Darpariaeth 4G traffyrdd
Darpariaeth llais traffyrdd
Darpariaeth data traffyrdd
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Cymru
11%

Y DU
37%

40%

61%

22%

45%

70%
97%
89%

77%
97%
83%

