
  

6  Post 
6  
6.1 Anfon post: cwsmeriaid preswyl  

Mae oedolion yng Nghymru yn anfon mwy o bost nag oedolion yn y DU drwyddi draw. 

Ar gyfartaledd, mae oedolion yng Nghymru yn dweud eu bod yn anfon 6.5 eitem drwy'r post 
bob mis; ychydig yn uwch na chyfartaledd y DU o 6.0 eitem. Dywedodd un o bob pedwar 
oedolyn yng Nghymru nad oeddynt wedi anfon dim post yn ystod y mis diwethaf, tua'r un 
fath â chyfartaledd y DU o 23%. 

Ffigur 6.1 Nifer yr eitemau a anfonwyd drwy’r post bob mis yn fras 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 y DU, 2123 Lloegr, 580 yr Alban, 418 Cymru, 436 Gogledd Iwerddon)  
QC1. Tua faint o eitemau – gan gynnwys llythyrau, cardiau a pharseli – rydych chi'n bersonol wedi’u 
hanfon drwy'r post yn y mis diwethaf?  
 
Oedolion yng Nghymru sydd fwyaf tebygol o fod wedi anfon parseli yn ystod y mis 
diwethaf  

Mae Ffigur 6.2 yn dangos bod pobl yng Nghymru ychydig yn fwy tebygol na phobl yng 
ngweddill y DU o fod wedi anfon parseli yn ystod y mis diwethaf (42% o'i gymharu â 40% 
ledled y DU). Yn ogystal, pobl sy'n byw yng Nghymru sydd lleiaf tebygol o holl wledydd y DU 
o fod wedi anfon taliadau am filiau drwy’r post (22% o’i gymharu â 28% ledled y DU).  
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Ffigur 6.2 Math o bost a anfonwyd yn y mis diwethaf  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pawb sydd wedi anfon unrhyw eitemau drwy’r post yn bersonol yn yr wythnos ddiwethaf (n = 
2685 y DU, 1673 Lloegr, 382 yr Alban, 330 Cymru, 300 Gogledd Iwerddon)  
QC5. Pa rai o’r mathau hyn o bost fyddech chi’n dweud rydych wedi’u hanfon drwy’r post yn bersonol 
yn y mis diwethaf? (nifer o godau)  
 
Oedolion yng Nghymru sydd lleiaf tebygol o ddweud eu bod wedi anfon llai o eitemau 
post yn ystod y ddwy flynedd diwethaf  

Pan ofynnwyd sut y mae'r nifer o eitemau post y maent yn eu hanfon wedi newid, mae 
oedolion yng Nghymru yn llai tebygol nag oedolion ledled y DU o ddweud eu bod yn anfon 
llai erbyn hyn (-3% net). Dengys Ffigur 6.4 mai nhw hefyd sy'n lleiaf tebygol o ragweld y 
byddant yn lleihau eu defnydd o'r post yn y dyfodol (-2% net, o'i gymharu â -5% ar draws y 
DU drwyddi draw).  

Ffigur 6.3 Newid net a honnwyd o ran faint o bost a anfonwyd yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf   

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 y DU, 2123 Lloegr, 580 yr Alban, 418 Cymru, 436 G Iwerddon)  
QC10: O’i gymharu â dwy flynedd yn ôl, fyddech chi'n dweud bod nifer yr eitemau rydych yn eu 
hanfon drwy'r post ...wedi cynyddu'n fawr, wedi cynyddu ryw ychydig, wedi aros yr un fath, wedi 
gostwng ryw ychydig, wedi gostwng yn fawr?(aml-ddewis)  
Nodyn: mae’r siart yn dangos canran net (% sy’n honni bod eu defnydd wedi cynyddu - % y rheini 
sy’n honni bod eu defnydd wedi gostwng)  
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Ffigur 6.4 Newid net yn nifer yr eitemau post y rhagwelir y bydd yn cael eu hanfon 
ymhen dwy flynedd  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 y DU, 2123 Lloegr, 580 yr Alban, 418 Cymru, 436 G Iwerddon)  
QC16: Gan edrych i'r dyfodol... O’i gymharu â heddiw, fyddech chi’n dweud y bydd nifer y llythyrau, 
cardiau a pharseli y byddwch yn eu hanfon yn y post ymhen dwy flynedd ... wedi cynyddu’n fawr, wedi 
cynyddu ryw ychydig, wedi aros yr un fath, wedi lleihau ryw ychydig, wedi gostwng yn fawr?  
Nodyn: mae’r siart yn dangos canran net (% sy’n honni y bydd eu defnydd yn cynyddu - % y rheini 
sy’n honni y bydd eu defnydd yn gostwng)  
 
6.2 Derbyn post: cwsmeriaid preswyl  

Mae maint y post y mae pobl yng Nghymru yn ei dderbyn yn debyg i gyfartaledd y DU. 

Ar gyfartaledd, mae pobl yng Nghymru yn derbyn 8.7 eitem o bost bob wythnos, sy'n debyg i 
gyfartaledd y DU. Dywedodd oddeutu traean o bobl eu bod wedi derbyn rhwng pump a deg 
eitem yn ystod yr wythnos ddiwethaf, a dywedodd oddeutu un o bob pump eu bod wedi 
derbyn rhwng 11 ac 20 eitem.  

Ffigur 6.5 Nifer yr eitemau yn fras a dderbyniwyd drwy'r post yn yr wythnos 
ddiwethaf 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 y DU, 2123 Lloegr, 580 yr Alban, 418 Cymru, 436 Gogledd Iwerddon)  
QD1. Tua faint o eitemau post – gan gynnwys llythyrau, cardiau a pharseli – rydych chi'n bersonol 
wedi’u derbyn drwy’r post yn ystod yr wythnos ddiwethaf?  
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Mae pedwar o bob deg o’r rheini sydd wedi sylwi ar gynnydd yn y post yn dweud eu 
bod yn derbyn mwy o barseli 

Pan ofynnwyd sut oedd nifer y post a dderbynnir wedi newid yn ystod y ddwy flynedd 
ddiwethaf, dywedodd bron i chwarter (22%) eu bod yn derbyn mwy o eitemau post nag yr 
oeddynt ddwy flynedd yn ôl. Mae Ffigur 6.6 yn dangos bod 41% o'r rhain yng Nghymru yn 
dweud eu bod yn derbyn mwy o barseli, o'i gymharu â 36% yn y DU drwyddi draw. Mae faint 
o bost uniongyrchol y mae pobl yn ei dderbyn yng Nghymru wedi cynyddu hefyd, gyda 46% 
o oedolion yng Nghymru yn dweud eu bod yn cael mwy o bost hysbysebu a'u cyfeiriad arno 
na dwy flynedd yn ôl. Mae hyn yn debyg i gyfartaledd y DU sef 35%.  

Ffigur 6.6 Y mathau o eitemau sy’n cael eu derbyn yn amlach  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Yr holl ymatebwyr sy’n dweud bod nifer yr eitemau y maent wedi'u derbyn drwy’r post wedi 
cynyddu, o'i gymharu â dwy flynedd yn ôl (n = 885 y DU, 580 Lloegr, 130 yr Alban, 98 Cymru, 77 
Gogledd Iwerddon)  
QD6. Pa rai o’r mathau hyn o eitemau wedi'u cyfeirio ydych chi’n bersonol yn eu derbyn yn amlach 
drwy’r post erbyn hyn? (nifer o godau)  
 
6.3 Agweddau at y Post Brenhinol  

Mae bron i naw o bob deg o'r rheini yng Nghymru yn fodlon ar y Post Brenhinol.  

Dywed mwyafrif (88%) y bobl yng Nghymru eu bod yn fodlon ar y gwasanaeth a geir gan y 
Post Brenhinol, o'i gymharu â 86% ar draws y DU.  

Er bod bodlonrwydd pobl ynghylch elfennau penodol o'r gwasanaeth post yn uwch yng 
Nghymru nag yn y DU drwyddi draw, wrth ystyried cost postio, dim ond hanner (50%) y bobl 
sy'n fodlon ar gost postio, sydd yn sylweddol is na chyfartaledd y DU (58%).  
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Ffigur 6.7 Bodlonrwydd ar agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 y DU, 418 Cymru)  
QE3A-F. Bodlonrwydd ar agweddau penodol ar wasanaethau'r Post Brenhinol (bodlon iawn neu 
weddol fodlon)  
Yn ôl y gyfran o bobl sy’n fodlon ymysg oedolion yng Nghymru  
 
Mae un oedolyn ym mhob pedwar yng Nghymru yn dweud eu bod wedi cael profiad o 
bost yn cael ei anfon i'r lle anghywir yn ystod y flwyddyn ddiwethaf  

Mae dros ddau o bob pump yr oedolion yng Nghymru (43%) yn dweud eu bod wedi cael 
problem gyda’r Post Brenhinol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yr uchaf ledled y DU. Mae 
chwarter (26%) y rheini yng Nghymru yn dweud eu bod wedi derbyn post sydd wedi cael ei 
ddanfon i'w cyfeiriad nhw mewn camgymeriad, neu bod eu post nhw wedi cael ei anfon i 
gyfeiriad rhywun arall.  

Mae'r profiad o oedi cyn derbyn post yn uwch yng Nghymru nag yn unrhyw un o'r gwledydd, 
sef 16% o oedolion yng Nghymru. Mae hyn yn debyg i gyfartaledd y DU sef 13%. Yng 
Nghymru hefyd y mae'r nifer uchaf o oedolion sy'n dweud bod eu post wedi mynd ar goll yn 
ystod y 12 mis diwethaf (13% o'i gymharu â chyfartaledd y DU o 10%).  
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Ffigur 6.8 Problemau a gafwyd â’r Post Brenhinol yn y 12 mis diwethaf  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 o oedolion 16 oed a hŷn, 2123 Lloegr, 580 yr Alban, 418 Cymru, 436 
Gogledd Iwerddon)  
QG1A-E. Problemau a gafwyd â gwasanaeth y Post Brenhinol yn ystod y 12 mis diwethaf – yn ôl y 
gyfran ymysg holl oedolion y DU  
 
6.4 Anfon a derbyn post: cwsmeriaid busnes  

Sefydliadau yng Nghymru sydd fwyaf tebygol o ddefnyddio stampiau Dosbarth Cyntaf 
safonol  

Dywed saith deg y cant o gwsmeriaid busnes yng Nghymru eu bod yn defnyddio stampiau 
Dosbarth Cyntaf safonol i anfon post bob mis. Mae hyn yn uwch nag yn yr Alban (64%) ac 
yng Ngogledd Iwerddon (59%). Mae Dosbarth Cyntaf yn gyffredinol (Dosbarth Cyntaf 
safonol, stampiau dosbarth cyntaf llythyrau mawr, a llythyrau Dosbarth Cyntaf wedi'u 
ffrancio) yn cael ei ddefnyddio gan fwy o fusnesau yng Nghymru (82%) nag yn yr Alban a 
Gogledd Iwerddon.  

Ffigur 6.9 Gwasanaethau'r Post Brenhinol sy'n cael eu defnyddio i anfon post 
safonol bob mis  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd sy’n defnyddio gwasanaethau dosbarthu safonol y Post Brenhinol (n = 1493 y 
DU, 916 Lloegr, 205 yr Alban, 182 Cymru, 190 G Iwerddon)  
QV6d. Pa rai o wasanaethau canlynol y Post Brenhinol, os o gwbl, y mae eich sefydliad chi yn eu 
defnyddio i anfon eich post safonol?  
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Mae dros chwe sefydliad ym mhob deg yng Nghymru yn dweud eu bod wedi symud 
oddi wrth y gwasanaeth post yn ystod y flwyddyn ddiwethaf  

Dywed 62% o sefydliadau yng Nghymru eu bod wedi newid rhai o'u dulliau cyfathrebu o'r 
post i ddull arall yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae hyn yn unol â chyfartaledd y DU ac yn is 
nag yng Ngogledd Iwerddon.  

Ffigur 6.10 Wedi newid i ddulliau eraill yn ystod y 12 mis diwethaf yng nghyswllt 
rhywfaint o’r post  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 1591 y DU, 973 Lloegr, 217 yr Alban, 198 Cymru, 203 G Iwerddon)  
QF4. Yn ystod y 12 mis diwethaf, ydy’ch sefydliad chi wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill yng 
nghyswllt rhywfaint o'ch post?  
 
Mae cyflymder yn bwysicach nag arbed costau wrth ystyried newid o'r gwasanaeth 
post 

Mae Ffigur 6.11 yn dangos mai cyflymder, fel gyda busnesau ledled y DU, yw'r rheswm 
mwyaf tebygol dros newid o'r post i ddulliau eraill yng Nghymru (45%). Mae'r rheini yng 
Nghymru yn fwy tebygol o ddweud bod y dull a ffafrir gan y cwsmer yn rheswm (31%) na'r 
rheini yn yr Alban (27%), Gogledd Iwerddon (21%) neu'r DU drwyddi draw (34%).  
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Ffigur 6.11 Y rhesymau dros newid i ddulliau eraill yn ystod y 12 mis diwethaf yng 
nghyswllt rhywfaint o bost  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2014  
Sail: Pob un sydd wedi newid i ddull cyfathrebu arall (n = 909 y DU, 543 Lloegr, 123 yr Alban, 130 
Cymru, 113  G Iwerddon)  
QF6: Pam rydych chi wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill yng nghyswllt rhywfaint o'ch post? 
Penagored  
Dangosir pob un dros 2% ledled y DU  
 
Mae oddeutu pedwar o bob pump busnes yng Nghymru yn fodlon ar y gwasanaeth a 
dderbyniant gan y Post Brenhinol  

Dywed saith deg naw y cant o gwsmeriaid busnes yng Nghymru eu bod yn fodlon ar y 
gwasanaeth a dderbyniant gan y Post Brenhinol; dywed 43% eu bod yn 'fodlon iawn'. 
Heblaw am Ogledd Iwerddon, yng Nghymru yr oedd y ganran uchaf o fusnesau yn dweud eu 
bod yn 'fodlon iawn' ar y Post Brenhinol. 

Ffigur 6.12 Bodlonrwydd cyffredinol ar wasanaeth gan y Post Brenhinol  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd sy'n defnyddio'r Post Brenhinol (n = 163 y DU, 958 Lloegr, 213 r Alban, 195 
Cymru, 197 Gogledd Iwerddon)  
QRM2. Gan feddwl yn gyffredinol am y gwasanaeth y mae'ch sefydliad yn ei dderbyn, ar raddfa o 1 i 
5 lle mae 1 yn golygu anfodlon iawn a 5 yn golygu bodlon iawn, pa mor fodlon ydych chi ar ansawdd 
cyffredinol y gwasanaethau yr ydych yn eu derbyn gan y Post Brenhinol fel rhywun sy'n anfon post ac 
yn ei dderbyn?  
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Mae pedwar o bob pump busnes yng Nghymru yn fodlon ar ddibynadwyedd a 
chysondeb y gwasanaeth dosbarthu   

Pan ofynnwyd am eu bodlonrwydd ar agweddau penodol ar wasanaethau'r Post Brenhinol, 
roedd busnesau yng Nghymru yn fwy bodlon ar y rhan fwyaf o agweddau'r gwasanaeth na 
busnesau yn y DU drwyddi draw. Yr unig eithriad oedd gyda 'faint o bost a gollir' a oedd yr 
un fath â'r ymateb yn y DU drwyddi draw.  

Ffigur 6.13 Bodlonrwydd ar agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2015 
Sail: Pob ymatebydd sy'n defnyddio'r Post Brenhinol (n = 1563 y DU, 195 Cymru)  
QRM3: Beth yw eich barn am berfformiad y Post Brenhinol, fel rhywun sy'n anfon ac yn derbyn post, 
yn y meysydd canlynol gan ddefnyddio graddfa 5 pwynt gydag 1 yn golygu anfodlon iawn a 5 yn 
golygu bodlon iawn?  
Wedi'u gosod yn ôl lefelau bodlonrwydd yn yr Alban 
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