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Gair am y ddogfen hon 
Mae’r Deyrnas Unedig yn dibynnu ar amrywiol seilwaith, a chyfathrebiadau’r wlad ydy un o'r 
pwysicaf.   

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. Mae cyfathrebiadau hefyd 
yn achub bywydau, yn cysylltu teuluoedd a ffrindiau ac yn darparu adloniant. 

Rhan o rôl Ofcom ydy sicrhau, cymaint ag y bo modd, ein bod ni’n gallu gwneud y galwadau 
yr ydym am eu gwneud lle fyddwn ni angen eu gwneud a’n bod yn gallu defnyddio’r 
rhyngrwyd ar gyflymder derbyniol.  

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn gofnod o’r twf yn y gwasanaethau cyfathrebiadau da sydd 
ar gael, a sut mae’r DU yn ymgyrraedd at fod yn wlad sydd wedi’i chysylltu’n well.       
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Adran 1 

1 Dashfwrdd 
Cafodd y data ar gyfer 2016 ei gasglu yn ystod mis Mehefin. Os oes data ar gael ar gyfer 
2015 bydd hwnnw’n cael ei ddarparu er mwyn gallu cymharu1, ac mae’r holl ffigurau ar 
ddefnydd data yn cyfuno faint o ddata gafodd ei lwytho i fyny a'i lwytho i lawr. 

Band eang sefydlog 2016 2015 

Band eang, pob cyflymder 

Adeiladau, darpariaeth ≈100% ≈100% 

Adeiladau, defnydd 78% 78% 

Cyflymder cysoni llwytho i lawr cyfartalog 37Mbit yr 
eiliad 

29Mbit yr 
eiliad 

Cyflymder cysoni llwytho i fyny cyfartalog 4Mbit yr 
eiliad 

4Mbit yr 
eiliad 

Cyfanswm defnydd data sefydlog 2,750PB Amh 

Defnydd data misol cyfartalog, fesul cysylltiad preswyl 132GB 97GB 

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

Adeiladau, darpariaeth 95% 92% 

Adeiladau, defnydd 54% 50% 

Cyflymder cysoni llwytho i lawr cyfartalog 51Mbit yr 
eiliad 

Amh 

Cyflymder cysoni llwytho i fyny cyfartalog 5Mbit yr 
eiliad 

Amh 

Cyfanswm defnydd data sefydlog 2,230PB Amh 

Defnydd data misol cyfartalog, fesul cysylltiad preswyl 153GB Amh 

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

Adeiladau, darpariaeth 89% 83% 

Adeiladau, defnydd 31% 27% 

Cyflymder cysoni llwytho i lawr cyfartalog 74Mbit yr 
eiliad 

65Mbit yr 
eiliad 

Cyflymder cysoni llwytho i fyny cyfartalog 8Mbit yr 
eiliad 

8Mbit yr 
eiliad 

Cyfanswm defnydd data sefydlog 1,434PB Amh 

Defnydd data misol cyfartalog, fesul cysylltiad preswyl 169GB 112GB 

Band eang tra chyflym (cyflymder llwytho i lawr 300Mbit yr eiliad ac uwch) 

Adeiladau, darpariaeth 2% 2% 

Adeiladau, defnydd 0.09% 0.003% 

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

Adeiladau, darpariaeth 5% 8% 

                                                
1 Eleni mae ein dadansoddiad o rwydweithiau sefydlog yn seiliedig ar set ddata fanylach na’r hyn a fu 
ar gael mewn blynyddoedd blaenorol. Felly, nid yw’n bosibl darparu cymariaethau rhwng un flwyddyn 
a'r llall ar gyfer pob mesur. 
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Adeiladau, defnydd 24% 26% 

Cyflymder cysoni llwytho i lawr cyfartalog 6Mbit yr 
eiliad 

Amh 

Cyflymder cysoni llwytho i fyny cyfartalog 1Mbit yr 
eiliad 

Amh 

Cyfanswm defnydd data sefydlogError! Bookmark not defined. 521PB: Amh 

Defnydd data misol cyfartalog1, fesul cysylltiad preswyl 81GB Amh 

 

Symudol2 2016 2015 

Gwasanaethau 4G 

Adeiladau (dan do) sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni 72% 29% 

Adeiladau (dan do) sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

4% 16% 

Ardal ddaearyddol sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni 40% 8% 

Ardal ddaearyddol sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

28%  52% 

Darpariaeth ar ffyrdd A a B gan bob cwmni 38% 9% 

Ffyrdd A a B sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw gwmni 20% 47% 

Gwasanaethau llais (2G, 3G a 4G)  

Adeiladau (dan do) sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni 89% 85% 

Adeiladau (dan do) sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

1% 2% 

Ardal ddaearyddol sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni 66% 58% 

Ardal ddaearyddol sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

10% 13% 

Darpariaeth ar ffyrdd A a B gan bob cwmni 61% 52% 

Ffyrdd A a B sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw gwmni 6% 10% 

Gwasanaethau data (3G a 4G)  

Adeiladau (dan do) sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni 80% 77% 

Adeiladau (dan do) sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

2% 3% 

Ardal ddaearyddol sy’n cael darpariaeth gan bob cwmni 52% 38% 

Ardal ddaearyddol sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw 
gwmni 

16%  21% 

Darpariaeth ar ffyrdd A a B gan bob cwmni 45% 37% 

Ffyrdd A a B sydd ddim yn cael darpariaeth gan unrhyw gwmni 11% 15% 

Symudol (defnydd data) 

                                                
2 Dyma'r trothwyon darpariaeth: 2G dan do (-71dBm), 2G awyr agored (-81dBm), 3G dan do (-
90dBm), 3G awyr agored (-100dBm), 4G dan do (-105dBm) a 4G awyr agored (-115dBm). 
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Symudol2 2016 2015 

Cyfanswm nifer y cysylltiadau symudol gweithredol 83.6m  83.7m 

Cyfanswm defnydd data symudol 105.5PB: 72.9PB: 

Defnydd data misol cyfartalog, fesul SIM 1.3GB 0.87GB  
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Adran 2 

2 Crynodeb o’r prif ganfyddiadau 
2.1 Yn ystod 2016, cymerodd y DU gam arall ymlaen gyda darpariaeth ei 

chyfathrebiadau sefydlog a symudol. Mae rhagor o bobl wedi cysylltu neu’n gallu 
cysylltu â'r cyfathrebiadau sydd eu hangen arnyn nhw, ac maent yn defnyddio mwy o 
ddata wrth i wasanaethau sefydlog a symudol ddod yn rhan mwy annatod o’u gwaith 
a’u bywydau bob dydd. 

2.2 Ond byddai’n anghywir dweud bod popeth yn grêt ym mhob man. Ar gyfer nifer mawr 
o ddefnyddwyr, ac mewn nifer o rannau o’r wlad, mae cyflymder band eang sefydlog 
yn araf ac mae darpariaeth symudol yn wael neu ddim ar gael o gwbl. Felly mae 
Ofcom yn dal i weithio gyda’r diwydiant, Llywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau 
datganoledig i edrych ar ffyrdd o wella argaeledd a pherfformiad y gwasanaethau 
cyfathrebu hanfodol hyn. 

2.3 Rhan allweddol o’r gwaith hwn ydy’r Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd blynyddol hwn; 
mae’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddarpariaeth a pherfformiad band eang 
sefydlog a gwasanaethau symudol mae defnyddwyr a busnesau bach yn y DU yn eu 
cael. Yr ydym hefyd yn edrych ar ddatblygiadau pwysig ym maes darlledu a 
gwasanaethau rhyngrwyd ac yn cofnodi digwyddiadau diogelwch sy’n effeithio ar 
wasanaethau a rhwydweithiau cyfathrebu. 

2.4 Mae'r ddogfen hon yn grynodeb o’r Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd llawn. Isod yr 
ydym yn cyflwyno’r prif bwyntiau o ganfyddiadau eleni, a byddwn yn ymhelaethu 
arnynt yng ngweddill y ddogfen. 

Gwasanaethau band eang sefydlog 

2.5 Mae gwasanaethau band eang yn cael eu cynnig ar dair lefel yn y DU, ac fel rheol 
byddan nhw’n cael eu diffinio yn ôl eu cyflymder llwytho i lawr. Mae gwasanaethau 
band eang sylfaenol yn cynnig cyflymder llwytho i lawr rhwng 10 a 30Mbit yr eiliad, 
ac mae gwasanaethau band eang cyflym iawn3 yn cynnig cyflymder llwytho i lawr 
dros 30Mbit yr eiliad. Mae perfformiad gwasanaethau band eang sylfaenol a chyflym 
iawn yn cael ei gyfyngu gan dechnolegau copr yn y rhwydwaith mynediad. Yr ydym 
nawr yn dechrau gweld gwasanaethau band eang tra chyflym yn dod i’r fei, sy’n 
defnyddio mwy ar gysylltiadau ffibr, ac ar hyn o bryd yr ydym yn diffinio’r rhain fel 
gwasanaethau sy’n cynnig cyflymder llwytho i lawr o 300Mbit yr eiliad o leiaf4. 

2.6 Dyma’r prif ganfyddiadau ynghylch cyflwr band eang sefydlog y DU yn 2016: 

2.7 Mae argaeledd band eang sylfaenol wedi gwella, ond mae nifer mawr o gartrefi 
a busnesau yn dal mewn perygl o gael eu heithrio’n ddigidol. Yn 2015 yr oedd 
tua 8% o adeiladau’r DU (2.4 miliwn) yn methu cael cyflymder band eang a oedd yn 
gynt na 10Mbit yr eiliad. Er bod y ffigur hwn wedi disgyn i 5% ers hynny, mae hyn yn 
dal i olygu bod 1.4 miliwn o adeiladau’n cael gwasanaeth gwael ac efallai eu bod yn 
dod o dan rwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol band eang.  

                                                
3 Mae Llywodraeth y DU yn diffinio gwasanaeth cyflym iawn fel gwasanaeth sy’n cynnig cyflymder 
llwytho i lawr o 24Mbit yr eiliad neu fwy. 
4 Nid oes consensws ynghylch y diffiniad o wasanaethau tra chyflym ar hyn o bryd, gyda safbwyntiau 
yn amrywio o 100Mbit yr eiliad i 1Gbit yr eiliad. 
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2.8 Yr ydym yn cydnabod bod cyflymder llwytho i fyny yn ogystal â llwytho i lawr yn gallu 
effeithio ar brofiad defnyddwyr, a bod hyn yn cynyddu nifer yr adeiladau yn y DU sy’n 
cael gwasanaeth gwael. Os oes hefyd angen gwasanaeth band eang sylfaenol 
arnom i ddarparu cyflymder llwytho i fyny sy’n fwy na 1Mbit yr eiliad, yna mae nifer yr 
adeiladau yn y DU sy’n cael gwasanaeth gwael yn codi i 2.6 miliwn.  

Ffigur 1: Cyflwr band eang sefydlog yn y DU 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

2.9 Mae darpariaeth gyflym iawn wedi gwella, ond mae busnesau bach a chanolig 
yn gweld argaeledd gwaeth na defnyddwyr preswyl. Mae 89% o gartrefi a 
busnesau bach a chanolig y DU (25.5 miliwn) nawr yn gallu cael cyflymder llwytho i 
lawr cyflym iawn o 30Mbit yr eiliad neu uwch. Mae hyn wedi codi o 83% (24 miliwn), 
y llynedd. Mae’r sefyllfa’n gwella mewn ardaloedd gwledig hefyd lle mae rhagor o 
gwsmeriaid nawr â chysylltiad gwell: mae darpariaeth gyflym iawn yn cyrraedd 59% o 
gartrefi a busnesau (2.3 miliwn), sydd wedi codi o 44% yn 2015. Fodd bynnag, er 
bod darpariaeth gyflym iawn wedi gwella yng Nghymru, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon, maent yn dal i lusgo'r tu ôl i’r DU yn gyffredinol. 

2.10 Mae busnesau bach a chanolig yn dal yn cael darpariaeth band eang cyflym iawn 
salach wrth gymharu â defnyddwyr yn gyffredinol. Mae hyn oherwydd bod nifer 
mewn ardaloedd nad ydynt yn cael gwasanaeth cystal. Dim ond 80% o fusnesau 
bach a chanolig (1.9 miliwn) sydd â mynediad at wasanaethau cyflym iawn yn y DU, 
wrth gymharu â 89% o bob adeilad; mae hyn yn golygu bod bron i 480,000 o 
fusnesau bach a chanolig heb fynediad i fand eang cyflym iawn. Ar hyn o bryd mae 
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bron i 192,000 o fusnesau bach a chanolig yn methu cael cyflymder sydd dros 
10Mbit yr eiliad. 

2.11 Mae’r Llywodraeth yn diffinio cyflym iawn fel cyflymder llwytho i lawr sy’n fwy na 
24Mbit yr eiliad, ac mae’n bwriadu darparu hyn i 95% o adeiladau erbyn diwedd 
2017. Maent wedi cymryd camau ymlaen, ac mae ein canfyddiadau’n ategu'r farn 
honno, oherwydd erbyn mis Mehefin 2016, yr oedd y cyflymder hyn neu gyflymach ar 
gael i 90% o adeiladau’r DU. Mae hyn wedi codi o 85% y llynedd. 

2.12 Gwasanaethau Ffibr Tra Chyflym i’r Adeilad (FTTP): Mae gan tua 1.7% o 
adeiladau’r DU (498,000) fynediad at wasanaethau FTTP “ffibr llawn”, sy’n cynnig 
cyflymder llwytho i lawr rhwng 250Mbit yr eiliad a 1Gbit yr eiliad. Mae tua 450,000 o’r 
adeiladau hyn yn Lloegr. Mae nifer o ddarparwyr, o bob maint a chyrhaeddiad, wedi 
ymrwymo i ddefnyddio gwasanaethau ffibr llawn a bydden ni’n disgwyl gweld y 
ddarpariaeth yn cynyddu dros y 12 mis nesaf. 

2.13 Mae’r ffaith bod mwy o bobl yn defnyddio gwasanaethau cyflym iawn yn 
golygu bod mwy o ddata’n cael ei ddefnyddio. Mae tua 31% o adeiladau’r DU (9 
miliwn) nawr yn tanysgrifio i wasanaethau band eang cyflym iawn. Er bod hyn wedi 
codi o 27% yn 2015, mae’n dal yn gymharol isel wrth feddwl bod gwasanaeth cyflym 
iawn ar gael i 89% o adeiladau’r DU. Mae canran yr adeiladau nad ydynt yn cael 
gwasanaeth band eang sefydlog o gwbl yn 22%. 

2.14 Mae cyflymder cyfartalog gwasanaethau cyflym iawn wedi codi 14% dros y flwyddyn 
ddiwethaf, i 74Mbit yr eiliad. Mae hyn, gyda’r cynnydd yn y nifer sy’n defnyddio 
gwasanaethau cyflym iawn, yn golygu bod y cyflymder llwytho i lawr cyfartalog ar 
draws pob gwasanaeth band eang gweithredol nawr yn 37Mbit yr eiliad, cynnydd o 
28% wrth gymharu â 2015.  

2.15 Wrth i gyflymder a’r nifer sy’n defnyddio band eang gynyddu, yr oedd aelwydydd ar 
draws y DU yn defnyddio 132GB o ddata'r mis ar gyfartaledd yn 2016 a oedd wedi 
codi o 97GB yn 2015. Yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol, mae tystiolaeth bod 
aelwydydd sydd â chysylltiadau cyflymach yn defnyddio llawer iawn mwy o ddata, yn 
enwedig y rheini sydd â gwasanaeth cyflym iawn. 

Gwasanaethau symudol 

2.16 Mae hi’n anodd rhoi darlun clir o ddarpariaeth symudol ar draws y DU. Yn gyntaf, 
mae tair cenhedlaeth wahanol o dechnoleg yn cael eu defnyddio yn rhwydweithiau 
symudol y DU, a phob un ag iddi nodweddion a rhinweddau gwahanol. Yn ail, mae 
defnyddwyr yn defnyddio rhwydweithiau symudol mewn nifer o ffyrdd gwahanol ac, o 
ganlyniad, mae disgwyliad y bydd ffonau symudol yn gweithio dan do ac yn yr awyr 
agored, mewn trefi a dinasoedd, ac wrth deithio ar hyd ffyrdd a rheilffyrdd. 

2.17 Dyma’r prif ganfyddiadau ynghylch cyflwr rhwydweithiau symudol y DU yn 2016: 

2.18 Mae darpariaeth dan do wedi cynyddu: Mae darpariaeth dan do5 effeithiol o 
wasanaethau llais gan bob cwmni tua 89% o adeiladau'r DU (26 miliwn), i fyny o 85% 
y llynedd. Mae darpariaeth gwasanaethau data hefyd wedi gwella, gan godi o 77% o 
adeiladau’r DU yn 2015 i 80% (23 miliwn) eleni. Yr ydym yn disgwyl i dechnolegau 

                                                
5 Yn yr adroddiad hwn yr ydym yn defnyddio diffiniadau o ddarpariaeth ar sail trothwyon cryfder signal 
yr ydym yn credu sy’n adlewyrchiad cywir o brofiad nodweddiadol defnyddwyr, ee mae’r siawns o allu 
gwneud galwad ffôn drwy ddefnyddio ffôn clyfar modern dros 95%. Bydd y diffiniadau hyn yn wahanol 
i’r rheini sy’n cael eu defnyddio mewn mannau eraill, ee mewn rhwymedigaethau trwydded cyfredol. 
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sy’n hyfyw yn fasnachol sy’n adeiladu ar argaeledd cynyddol band eang sefydlog, fel 
ffonio drwy Wi-Fi, arwain at ragor o welliannau mewn darpariaeth dan do. 

2.19 Mae gwaith eto i’w wneud o ran darpariaeth ddaearyddol: Mae darpariaeth 
gwasanaethau llais a data yn yr awyr agored wedi gwella. Mae defnyddwyr nawr yn 
gallu gwneud a derbyn galwadau ffôn yn 66% o arwynebedd tir y DU, sydd wedi codi 
o 58% y llynedd; ac mae darpariaeth gwasanaethau data wedi codi o 38% i 52% 
eleni. Fodd bynnag, mae pryder parhaus bod y ddarpariaeth ddaearyddol yn dal yn 
gymharol isel a bod cyflwyno masnachol yn y dyfodol yn annhebyg o fynd i’r afael â'r 
sefyllfa yn llwyr. Felly ceir risg y bydd defnyddwyr mewn rhannau gwledig o'r DU a’i 
gwledydd, a’r rheini sy’n teithio mewn ceir a threnau yn dal i gael anawsterau wrth 
ddefnyddio eu ffonau symudol. 

Ffigur 2: Cyflwr gwasanaethau symudol yn y DU 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

2.20 Camau breision ymlaen gyda darpariaeth 4G: Mae’r pedwar cwmni ar ganol 
rhaglen fawr o gyflwyno 4G ac mae darpariaeth y gwasanaethau data cyflymach hyn 
wedi cynyddu’n sylweddol, gyda darpariaeth ddaearyddol gan bob cwmni nawr yn 
cyrraedd 40% o arwynebedd tir y DU, i fyny o ddim ond 8% yn 2015. Mae lansio 
gwasanaethau galwadau llais 4G gan EE a Three wedi dechrau cael effaith fanteisiol 
ar eu darpariaeth rhwydwaith llais, yn enwedig drwy wella darpariaeth dan do. 

2.21 ...er bod 4G yn drefol yn bennaf: Mae’r rhan fwyaf o gamau cyntaf cyflwyno 4G 
wedi canolbwyntio ar ardaloedd trefol. O ganlyniad, mae’r ddarpariaeth ddaearyddol 
4G yn ardaloedd gwledig y DU yn ddim ond yn 37% o’r arwynebedd tir, o’i gymharu â 
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89% mewn trefi a dinasoedd. Mae'r ddarpariaeth dan do, lle mae nifer o ddefnyddwyr 
yn defnyddio eu ffonau, yn dal yn gymharol isel, hyd yn oed mewn ardaloedd trefol; 
mae 72% o adeiladau’r DU (21 miliwn) yn cael signal 4G gan bob cwmni dan do. 

2.22 Mae 4G yn gwthio’r defnydd o ddata: Gyda mwy o ddarpariaeth a niferoedd uwch 
yn ei ddefnyddio, mae 4G yn golygu bod mwy o ddata’n cael ei lwytho i fyny ac i lawr. 
Mae cyfartaledd faint o ddata sy’n cael ei ddefnyddio fesul tanysgrifiwr nawr yn 
1.3GB y mis, i fyny o 0.9GB yn 2015. Cafodd cyfanswm o 106PB ei anfon dros bob 
rhwydwaith symudol ym mis Mehefin 2016, cynnydd o 44% ers y flwyddyn flaenorol. 
Er hynny, mae hyn yn ddim ond 4% o faint o ddata sy’n cael ei anfon dros 
rwydweithiau band eang sefydlog. 

2.23 Yr ydym wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth i ddefnyddwyr am ddarpariaeth 
symudol, drwy apiau symudol ac offer ar-lein, sy’n hygyrch, yn gywir ac mae modd ei 
chymharu. Mae hyn yn helpu defnyddwyr i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth 
ynghylch pa gwmni sy’n diwallu eu hanghenion nhw orau. Yn yr un modd, mae’n rhoi 
mwy o gymhelliant i gwmnïau gystadlu ar ddarpariaeth. Mae cynnwys 
rhwymedigaethau darpariaeth yn nhrwyddedau cwmnïau hefyd yn arf pwysig i 
sicrhau bod defnyddwyr yn cael profiad symudol gwell. 

2.24 Fodd bynnag, mae’r gwelliannau mewn darpariaeth sy’n cael eu cyflawni drwy'r 
mesurau presennol hyn a chyflwyno masnachol yn annhebyg o fynd i’r afael ag 
anghenion defnyddwyr yn llwyr. Heb gamau ychwanegol, mae’n annhebyg y bydd y 
profiad yn gwella i ddefnyddwyr mewn nifer o ardaloedd gwledig, ar ffyrdd ac ar 
reilffyrdd. Fodd bynnag, yr ydym yn nodi y bydd cyflawni darpariaeth gyffredinol bron 
drwy holl ardaloedd daearyddol y DU ac ar hyd y rhwydweithiau ffyrdd a rheilffyrdd 
yn galw am fuddsoddiad newydd sylweddol mewn seilwaith symudol. 

Gwytnwch 

2.25 Wrth i ddefnyddwyr a busnesau ddibynnu mwy a mwy ar wasanaethau cyfathrebu, 
mae dyletswydd Ofcom i ganolbwyntio ar wytnwch rhwydwaith yn dod yn bwysicach. 
Er na fu cynnydd sylweddol mewn methiannau rhwydwaith, o ran niferoedd nac o ran 
effaith, mae newidiadau gwaelodol mewn technoleg rhwydwaith yn golygu 
goblygiadau i ddefnyddwyr sy’n galw am ymateb polisi a rheoleiddio priodol. 

2.26 Yn adroddiad eleni yr ydym wedi nodi dau fater sy’n ymwneud â gwytnwch a allai 
gael effaith fawr ar ddefnyddwyr – darparu gwasanaethau llais sefydlog yn y tymor 
hir a gwytnwch cyfathrebiadau symudol. 

2.27 Un newid pwysig mewn technoleg dros y blynyddoedd nesaf fydd yr hyn a elwir yn 
“diffodd PSTN”6. Mae hyn yn cyfeirio at ddatgomisiynu’r hen rwydwaith ffôn a symud 
gwasanaethau llais i wasanaeth a fydd yn cael ei ddarparu dros fand eang ac, o’r 
herwydd, gallai gael effaith sylweddol ar ddefnyddwyr. Ein prif egwyddorion ydy 
sicrhau bod hyn yn amharu cyn lleied â phosibl ar ddefnyddwyr ac ar fusnesau, ei 
bod yn rhaid i ddarparwyr roi gwybod i’w cwsmeriaid yn glir am y broses mudo ac na 
fydd unrhyw ddefnyddwyr gwasanaeth llais mewn sefyllfa waeth ar ôl y newid i’r 
dechnoleg, yn ariannol nac yn ymarferol. Byddwn yn rheoli’r risgiau drwy raglen 
weithredol o ymgysylltu â CPs a grwpiau rhanddeiliaid eraill.  

2.28 Yn y cyfamser, mae symudol yn dod i’r blaen mwy a mwy o ran diwallu anghenion 
cyfathrebu defnyddwyr a busnesau yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae ei seilwaith yn 
fwy tueddol o fethu pan gollir pŵer yn eang na gwasanaethau llais sefydlog 

                                                
6 Rhwydwaith Ffôn Cyfnewidfa Gyhoeddus 
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nodweddiadol. Mae hyn yn destun pryder gan mai ffôn symudol ydy’r prif linell bywyd 
yn ystod argyfyngau a byddai angen buddsoddi’n sylweddol er mwyn lleihau ei 
ddibyniaeth ar y prif gyflenwad trydan. Bydd angen mwy o weithgarwch â ffocws yn y 
maes hwn, a fydd yn cynnwys Ofcom, Llywodraeth a diwydiant, fel rhan o’r rhaglen o 
ddiogelu a gwneud prif elfennau seilwaith cenedlaethol hollbwysig yn fwy gwydn. 
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Adran 3 

3 Gwasanaethau band eang sefydlog 
3.1 Am y tro cyntaf, mae’r adroddiad hwn wedi elwa o ddata ar ddarpariaeth band eang 

ar gyfer pob adeilad preswyl neu fusnes bach unigol yn y DU. Maes o law, mae hyn 
yn dangos y gwasanaethau band eang gwahanol mae modd eu darparu i bob 
defnyddiwr a busnes bach a chanolig yn y wlad, gyda data perfformiad am y 
gwasanaethau hynny sy’n cael eu darparu mewn gwirionedd. 

3.2 Mae Ofcom, ac felly'r adroddiad hwn, yn diffinio ‘cyflym iawn’ fel gwasanaethau band 
eang sy’n darparu cyflymder llwytho i lawr o 30Mbit yr eiliad o leiaf. Fodd bynnag, ar 
hyn o bryd mae Llywodraeth y DU yn defnyddio diffiniad gwahanol, gan ddatgan bod 
gwasanaethau 24Mbit yr eiliad neu uwch yn gyflym iawn. Pan fo’n briodol yr ydym 
hefyd wedi cynnwys asesiad o ddarpariaeth ar sail eu diffiniad. 

3.3 Nid yw darpariaeth yn golygu’r un peth â mabwysiadu na defnyddio band eang 
cyflym iawn. Mae darpariaeth yn disgrifio lle mae gwasanaethau cyflym iawn ar gael 
i ddefnyddwyr. Pan fydd gwasanaeth cyflym iawn ar gael yn yr adeilad, gall 
defnyddiwr ddewis defnyddio pecyn cyflym iawn. Mae nifer o resymau pam y bydd 
defnyddwyr sy’n gallu defnyddio band eang cyflymach mewn egwyddor yn dewis 
peidio â’i ddefnyddio. Oherwydd hyn bydd y niferoedd sy’n defnyddio gwasanaeth 
cyflym iawn yn tueddu i fod yn is na’r lefelau darpariaeth. 

Ein ffordd o asesu darpariaeth gwasanaethau band eang sefydlog 

Bydd data lefel cyfeiriadau ar wasanaethau band eang sefydlog yn cael ei gasglu gan y prif 
gwmnïau rhwydwaith a phum darparwr llai. Mae’r data’n cael ei gyfateb yn erbyn pob un o'r 
29 miliwn o adeiladau preswyl a busnesau bach sydd yn y DU i greu set ddata gynhwysfawr 
sy’n nodi nodweddion yr holl wasanaethau band eang sydd ar gael ym mhob adeilad. 

Drwy ddefnyddio'r set ddata hon, yr ydym yn cyfrifo darpariaeth ar sail y gwasanaeth sydd 
â’r cyflymder llwytho i lawr cyflymaf sydd ar gael ym mhob adeilad unigol. Yr ydym yn gallu 
addasu’r trothwyon ar gyfer ein dadansoddiad er mwyn ymchwilio i gyfuniadau penodol o 
gyflymder llwytho i lawr a llwytho i fyny, archwilio patrymau penodol gan ddarparwyr a 
chysylltu gwybodaeth am adeiladau gyda chofnodion eraill fel dosbarthiad busnes, er mwyn 
rhoi golwg sy’n fwy cynhwysfawr o'r ddarpariaeth ar gyfer busnesau bach. 

Mae ein dadansoddiad hefyd yn defnyddio gwybodaeth am y cyflymder sydd wedi cael ei 
fesur, pan fydd ar gael, a defnydd data ar bob llinell weithredol sy’n perthyn i’r adeilad. Mae’r 
dadansoddiad yn ystyried bod pob llinell sydd â chyflymder wedi’i fesur sy’n fwy na sero yn 
cynrychioli llinell weithredol neu llinell sy’n cael ei defnyddio mewn adeilad. 

Mae darpariaeth band eang cyflym iawn yn dal i gynyddu ar draws y DU 

3.4 Mae Ffigur 3 yn dangos y bu cynnydd pellach y llynedd, ar draws pob un o’r 
gwledydd, yn nifer yr adeiladau sy’n gallu derbyn band eang cyflym iawn neu 
gyflymach. Mae tua 89% o adeiladau’r DU (25.5 miliwn) nawr yn gallu cael gafael ar 
rwydweithiau sy’n cynnig gwasanaeth cyflym iawn o leiaf. Mae cyflymder llwytho i 
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lawr cyfartalog7 y cysylltiadau hyn nawr yn 74Mbit yr eiliad, cynnydd o 14% ers y 
llynedd, gyda’r cyflymder llwytho i fyny cyfartalog heb newid sef 8Mbit yr eiliad. 

Ffigur 3: Mae nifer yr adeiladau sy’n gallu cael gwasanaethau band eang cyflym iawn 
neu gyflymach yn dal i gynyddu. 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

3.5 Mae darpariaeth gwasanaethau cyflym iawn, neu gyflymach, wedi cynyddu ar draws 
pob un o wledydd y DU. Yn yr Alban oedd y cynnydd mwyaf, gyda chynnydd o un 
flwyddyn i’r llall o bron i 14%, wrth gymharu â chyfartaledd o oddeutu 7% ar gyfer y 
gwledydd eraill. Fodd bynnag, mae’r ddarpariaeth yn yr Alban yn dal ar ôl llawer o 
weddill y DU er bod y bwlch wedi lleihau. 

3.6 Mae bron i 2% o adeiladau’r DU (485,000) nawr yn gallu cael gafael ar wasanaethau 
gyda chyflymder llwytho i lawr o 300Mbit yr eiliad o leiaf, sydd heb newid ers 2015. 
Fodd bynnag, mae Virgin Media wedi dynodi y bydd llawer iawn o’i rwydwaith neu’r 
cyfan yn gallu cefnogi cyflymder o 300Mbit yr eiliad dros y 12 mis nesaf, gan 
awgrymu cynnydd sydyn mewn darpariaeth o’r gwasanaethau hyn 2017. 

3.7 Am y tro cyntaf gallwn adrodd yn gywir ar hyd a lled gwasanaethau ffibr i’r adeilad 
(FTTP), sydd ar gael i ddim ond dan 2% o gartrefi a busnesau bach (498,000). Mae 
gwasanaethau FTTP yn gallu darparu gwasanaethau tra chyflym ac mae’r cyflymder 
llwytho i lawr cyfartalog dros 500Mbit yr eiliad. 

3.8 Er mai cyflymder uwch ydy’r brif neges, mae gwasanaethau ffibr llawn hefyd yn 
tueddu i fod yn fwy dibynadwy ac yn cael llai o namau na rhwydweithiau sy’n gopr yn 
gyfan gwbl neu’n gopr yn rhannol, gan eu bod yn llai agored i gael dŵr yn dod i 

                                                
7 Dyma gyfartaledd y cyflymder sydd wedi cael ei fesur ar linellau gweithredol sy’n cael gwasanaeth 
cyflym iawn o leiaf, pan fo hynny’n hysbys. Cyflymder cysoni cysylltiad ydy'r cyflymder cyflymaf mae 
modd ei gael rhwng adeilad defnyddiwr a rhwydwaith eu darparwr gwasanaeth rhyngrwyd. 
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mewn iddynt. Mae capasiti uwch ffibr hefyd yn golygu bod y cyflymder a gaiff 
defnyddwyr yn fwy sefydlog, ac yn llai tebygol o ddiraddio ar yr adegau prysuraf. 

3.9 Mae'r cyflymder llwytho i lawr a gaiff defnyddiwr yn effeithio ar y gwasanaethau mae 
modd eu defnyddio. Mae Ffigur 4 yn dangos beth gall defnyddiwr ei wneud gyda 
chyflymder llwytho i lawr gwahanol. 

Ffigur 4: Beth gall defnyddiwr ei wneud gyda chyflymder llwytho i lawr gwahanol 

 
Cyflymder 
llwytho i lawr o 
10Mbit yr eiliad 

Cyflymder 
llwytho i lawr o 
30Mbit yr eiliad 

Cyflymder 
llwytho i lawr o 
300Mbit yr eiliad 

Ffrydio cerddoriaeth Iawn Iawn Iawn 

Llwytho albwm i lawr 1 – 2 munud 30 – 60 eiliad < 10 eiliad 

Ffrydio ffilm HD cydraniad 
llawn 

Iawn Iawn Iawn 

Llwytho ffilm HD i lawr 1 – 1½ awr 30 munud < 5 munud 

Ffrydio ffilm manylder tra 
uchel cydraniad llawn 

Na Iawn Iawn 

Llwytho ffilm manylder tra 
uchel i lawr 

5 awr 1½ - 2 awr 10 munud 

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 i lawr neu bydd ansawdd y ffrydio yn 
is. 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom 

Mae Llywodraeth y DU yn symud ymlaen at gyrraedd ei tharged ar gyfer 
argaeledd gwasanaethau cyflym iawn  

3.10 Mae gan Lywodraeth y DU darged sef y dylai o leiaf 95% o adeiladau’r DU fod â 
mynediad i wasanaethau cyflym iawn erbyn diwedd 2017, gan ddefnyddio ei 
meincnod ei hun sef 24Mbit yr eiliad neu fwy. Mae Ofcom yn amcangyfrif, erbyn mis 
Mehefin 2016, bod 90% o adeiladau'r DU (26 miliwn) yn gallu cael gwasanaethau 
band eang ar y cyflymder hwn. 

3.11 Ym mis Ebrill 2016, yr oedd yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon8, 
sy’n gyfrifol am gyflawni’r rhaglen hon, yn amcangyfrif bod gan oddeutu 90% o 
adeiladau’r DU fynediad i fand eang cyflym iawn ar sail eu diffiniad eu hunain. Er bod 
methodoleg yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i asesu darpariaeth 
fymryn yn wahanol i Ofcom, mae’r naill ddull a’r llall yn ddigon tebyg i gasglu bod 
modd cymharu’r asesiadau’n weddol gyffredinol. 

                                                
8 Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 
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Mae tua 1.4 miliwn o adeiladau yn dal heb fynediad at gyflymder band eang 
derbyniol  

3.12 Fodd bynnag, mae nifer yn dal heb fwynhau manteision band eang cyflym iawn. 
Mae'r diffyg darpariaeth yn arbennig o amlwg mewn ardaloedd gwledig lle nad oes 
gan tua 41% o adeiladau ddim mynediad i fand eang cyflym iawn. Mae hyn yn 
cymharu â dim ond 7% mewn ardaloedd trefol. 

3.13 Yn lle hynny, mae nifer o ddefnyddwyr yn cael nid dim ond cyflymder arafach ond 
cyflymder annerbyniol. Mae Ofcom yn credu bod profiad ar-lein rhesymol yn galw am 
gyflymder o 10Mbit yr eiliad o leiaf. Mae tua 1.4 miliwn adeilad yn y DU (5%) yn dal 
yn methu cael y cyflymder sylfaenol, er bod y bwlch yn cau o’r 2.4 miliwn o adeiladau 
yn y DU a oedd yn y sefyllfa hon yn 2015. 

3.14 Mae’r rhan fwyaf mewn ardaloedd gwledig, lle nad ydy tua 25% o adeiladau 
(960,000) yn gallu cael cyflymder llwytho i lawr uwch na 10Mbit yr eiliad. Fodd 
bynnag, mae gan Lywodraeth raglenni mewn lle i fynd i’r afael â'r mater hwn. Maent 
yn cynnwys Broadband Delivery UK (BDUK), sy’n gweithio ar ddarpariaeth band 
eang gwael, gyda ffocws penodol ar ardaloedd gwledig. Yr ydym yn disgwyl gweld 
rhagor o welliannau dros y 12 mis nesaf a’r tu hwnt wrth i’r rhaglenni gael eu 
cwblhau. 

Ffigur 5: Mae nifer o ddefnyddwyr mewn ardaloedd gwledig yn dal i gael cyflymder o 
lai na 10Mbit yr eiliad. 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 
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3.15 Fodd bynnag, nid yw byw mewn ardal drefol yn gwarantu mynediad at fand eang 
cyflym iawn chwaith. Er enghraifft, mae KCOM, y darparwr cyfathrebiadau yn 
Kingston upon Hull, yn mynd ar drywydd strategaeth o uwchraddio ei rwydwaith i 
gynnig gwasanaethau FTTP, yn hytrach na gwasanaethau ffibr i'r cabinet (FTTC). Ar 
un llaw mae hyn yn golygu bod tua 30% o’r adeiladau yn Hull yn gallu cael 
gwasanaethau FTTP gyda chyflymder llwytho i lawr dros 250Mbit yr eiliad. Fodd 
bynnag, ar y llaw arall, pan nad ydy FTTP ar gael, nid oes llawer o ddewisiadau 
FTTC ar gael os o gwbl. Canlyniad hyn yw ei bod yn rhaid i ddefnyddwyr ddibynnu ar 
wasanaethau copr i gyd sy’n arafach gyda tua 28% o adeiladau yn ardal Hull yn 
methu cael mwy na 10Mbit yr eiliad. 

Efallai fod rhwng 1.4 a 3.5 miliwn o adeiladau yn disgyn o fewn y 
Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol 

3.16 Mae Llywodraeth y DU yn cynnig Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol ar gyfer 
band eang. Byddai hyn yn rhoi’r hawl i bawb yn y DU gael cysylltiad band eang 
teilwng ar gais rhesymol. Ar hyn o bryd mae’r Llywodraeth, gyda chefnogaeth gan 
Ofcom, yn ystyried y trothwy cyflymder a’r fanyleb dechnegol i ddiffinio beth sydd ei 
angen ar gyfer gwasanaeth rhesymol, ac o dan hynny gallai adeilad ddisgyn o fewn 
manyleb y Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol. 

3.17 Petai manyleb y Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol yn berthnasol i’r adeiladau 
hynny sy’n methu cael cyflymder llwytho i lawr cynt na 10Mbit yr eiliad, yr ydym yn 
amcangyfrif y byddai 5% o adeiladau’r DU (1.4 miliwn) yn disgyn o fewn y fanyleb 
hon. Fodd bynnag, gallai hyn godi os, er enghraifft, y byddai’r trothwy hefyd yn 
ystyried cyflymder llwytho i fyny a ffactorau eraill. 

3.18 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.  

3.19 Petai Llywodraeth yn dewis cyflym iawn (gyda chyflymder llwytho i lawr o 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. 

Mae busnesau llai yn dal i gael darpariaeth is na defnyddwyr preswyl 

3.20 Yn 2015 yr oeddem yn dweud bod gan 68% o fusnesau bach a chanolig eu maint y 
DU (gydag o leiaf un cyflogai) fynediad at fand eang cyflym iawn. Eleni, yr oeddem 
wedi asesu darpariaeth gwasanaethau band eang i bron i 2.4 miliwn o fusnesau bach 
a chanolig ledled y DU9. Yr oedd hyn yn datgelu bod band eang cyflym iawn nawr ar 
gael i 80% (bron i 1.9 miliwn) o fusnesau bach a chanolig y DU. Ar hyn o bryd mae 
bron i 192,000 o fusnesau bach a chanolig yn methu cael cyflymder sydd dros 
10Mbit yr eiliad. 

3.21 Mae busnesau bach a chanolig yn dal i gael darpariaeth is o wasanaethau cyflym 
iawn na’r boblogaeth drwyddi draw. Gan edrych ymlaen, yr ydym yn amcangyfrif 

                                                
9 Eleni yr ydym wedi defnyddio set ddata fanylach sy’n nodi mwy o fusnesau bach a chanolig 
gweithredol (tua 2.4 miliwn) na’r set ddata yr oeddem wedi’i defnyddio’r llynedd (a oedd wedi nodi tua 
1.3 miliwn). O'r herwydd, does dim modd cymharu’n gywir rhwng un flwyddyn a'r llall a dylid ystyried 
hynny fel arwydd o newidiadau cyffredinol gyda darpariaeth. 
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erbyn diwedd 2017 y bydd tua 12% o fusnesau bach a chanolig y DU (300,000) yn 
dal yn methu cael cyflymder cyflym iawn o 30Mbit yr eiliad neu fwy. 

3.22 Mae lleoliad yn fater craidd. Yr ydym yn amcangyfrif bod ychydig dros 340,000 o 
fusnesau bach a chanolig y DU mewn parciau busnes a stadau masnachu – 
ardaloedd lle nad oes llawer o adeiladau preswyl os o gwbl a lefelau cymharol isel o 
ddarpariaeth band eang cyflym iawn. Yr ydym hefyd yn amcangyfrif na all tua 11% o 
fusnesau bach a chanolig mewn parciau busnes (38,000) gael mynediad at 
gyflymder llwytho i lawr sy’n gyflymach na 10Mbit yr eiliad, er bod 67% (230,000) yn 
yr ardaloedd hyn â mynediad at gyflymder cyflym iawn.. 

Mae mabwysiadu mwy o wasanaethau cyflym iawn wedi arwain at ddefnyddio 
llawer iawn mwy o ddata 

3.23 Mae tua 31% o gartrefi a busnesau bach y DU, o leiaf, yn adeiladau cyflym iawn. 
Mae hyn wedi codi o 27% yn 2015. Yn ogystal â rhagor o ddefnyddwyr yn prynu 
pecynnau cyflym iawn, mae mwy yn uwchraddio i wasanaethau cyflym iawn 
cyflymach. Mae Ffigur 6 yn dangos sut mae aelwydydd sydd â chysylltiadau band 
eang cyflymach yn defnyddio mwy o ddata, a allai ddangos eu bod yn 
gwerthfawrogi’r perfformiad ychwanegol a’u bod yn cael eu hannog i’w ddefnyddio. 

3.24 Mae Ffigur 6 hefyd yn dangos, yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol, bod y 
gwrthwyneb yn wir: mae defnyddwyr yn defnyddio llai o lawer o ddata pan fydd y 
cyflymder yn disgyn o dan tua 10Mbit yr eiliad. Gallai hyn awgrymu bod cyflymder 
araf yn cyfyngu ar ddefnyddio band eang a bod yr aelwyd cyfartalog angen o leiaf 
10Mbit yr eiliad i ddiwallu ei anghenion a darparu profiad rhesymol.  

Ffigur 6: Mae defnyddwyr sydd â chysylltiadau cyflymach yn defnyddio mwy o ddata 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 
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3.25 Mae cyflymder llwytho i lawr wedi cynyddu’n sylweddol: 37Mbit yr eiliad ar 
gyfartaledd erbyn hyn ar draws holl wasanaethau band eang y DU, sydd wedi codi 
28% ers 2015. Ar gyfer cyflym iawn yn benodol, 74Mbit yr eiliad ydy’r cyflymder 
llwytho i lawr cyfartalog, sydd wedi codi 14% ers 2015. Fodd bynnag, mae cyflymder 
llwytho i fyny wedi aros yn sefydlog, sef 4Mbit yr eiliad (pob gwasanaeth) a 8Mbit yr 
eiliad (gwasanaethau cyflym iawn). 

3.26 Er bod y nifer sy’n defnyddio band eang cyflym iawn wedi cynyddu, mae’n dal yn 
gymharol isel, wrth ystyried ei fod ar gael i 89% o adeiladau’r DU. Mae'r cyflymder 
llwytho i lawr cyfartalog sef 37Mbit yr eiliad felly’n adlewyrchu’r ddau gyflymder sydd 
ar gael i ddefnyddwyr ond y pecyn maent wedi’i ddewis hefyd; petai pobl yn dewis 
pecynnau cyflymach, byddai’r cyflymder cyfartalog yn cynyddu. A dweud y gwir, petai 
pob defnyddiwr yn tanysgrifio i’r pecyn cyflymaf sydd ar gael yn ei adeilad, yr ydym 
yn amcangyfrif y byddai’r cyflymder llwytho i lawr cyfartalog yn codi i oddeutu 
132Mbit yr eiliad (ar yr amod bod digon o gapasiti ôl-gludo ac am i fyny ar gael) . 

3.27 Wrth i ragor o ddefnyddwyr fabwysiadu pecynnau cyflymach, a defnyddio 
gwasanaethau amlgyfrwng yn rheolaidd fel ffrydio fideo, mae faint o ddata sy’n cael 
ei gludo dros rwydweithiau band eang yn dal i gynyddu. Mae faint o ddata mae 
defnyddwyr yn ei lwytho i fyny ac i lawr bob mis ar gyfartaledd nawr yn 132GB, sydd 
wedi codi o 97GB yn 2015. 
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Adran 4 

4 Gwasanaethau llais a data symudol 
4.1 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.  

4.2 Ar gyfer darpariaeth dan do, yr ydym nawr 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. Yn ei hanfod mae darpariaeth dda dan do yn anoddach i’w 
chyflawni, oherwydd bod waliau, ffenestri a drysau yn lleihau cryfder signalau 
symudol neu hyd yn oed yn eu rhwystro. 

4.3 Yr ydym yn adrodd ar ddarpariaeth awyr agored mewn tair ffordd: 

4.3.1 Darpariaeth ddaearyddol: canran yr arwyneb tir lle mae’n debyg y bydd 
darpariaeth dda wrth ddefnyddio ffôn symudol y tu allan neu rhwng 
lleoliadau yn yr awyr agored;  

4.3.2 Darpariaeth ar y rhwydwaith trafnidiaeth: eleni mae hyn yn canolbwyntio 
ar ffyrdd, er y byddwn yn ceisio adrodd ar y rhwydwaith rheilffyrdd y 
flwyddyn nesaf hefyd. Mae’r mesur hwn yn dangos canran pellter y 
rhwydwaith ffyrdd lle mae’n debyg y bydd signal symudol da ar gael y tu 
mewn i gar. Mae’n ddefnyddiol ar gyfer rhoi syniad o’r ddarpariaeth a gaiff 
defnyddwyr wrth ddefnyddio ffôn arferol (yn hytrach na chit car gydag erial 
allanol); 

4.3.3 Adeiladau - darpariaeth yn yr awyr agored: mae hwn yn cynrychioli 
canran yr adeiladau lle mae disgwyl cael signal symudol da yn yr awyr 
agored. Gan fod cwmnïau yn dal i ddefnyddio’r mesur hwn yn rheolaidd, 
byddwn yn parhau i adrodd ar ddarpariaeth yn y ffordd hon er mwyn gallu 
cymharu’n hawdd. 

4.4 Mae lefelau’r ddarpariaeth symudol byddwn ni’n eu nodi yn yr adroddiad hwn yn 
seiliedig ar y data sydd wedi cael ei gyflenwi gan y cwmnïau symudol eu hunain, a'r 
addasiadau sydd wedi cael eu gwneud i'r data hwnnw gan Ofcom er mwyn dangos 
lle mae’n debyg y bydd profiad da ar gael i’r defnyddiwr. Mae'r addasiadau hyn yn 
seiliedig ar ein profion maes ni o’r cryfderau signal symudol sylfaenol sydd eu 
hangen i roi profiad da i ddefnyddwyr, ee bod y siawns o allu gwneud galwad ffôn 
drwy ddefnyddio ffôn clyfar modern dros 95%. 

4.5 Yn gyffredinol mae’r cryfderau signal hyn yn gryfach na'r rheini sy’n cael eu 
defnyddio i ddiffinio’r rhwymedigaethau darpariaeth yn nhrwyddedau cyfredol 
cwmnïau symudol. Felly, mae lefelau’r ddarpariaeth a ddangoswn yn yr adroddiad 
hwn yn is, yn gyffredinol, na'r lefelau darpariaeth targed sydd wedi cael eu nodi yn y 
cytundebau. Fodd bynnag, yr ydym yn egluro’r ddarpariaeth gyfatebol ar sail 
rhwymedigaethau’r drwydded, pan fo’n berthnasol. 
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4.6 Yn y tablau isod yr ydym yn crynhoi’r ddarpariaeth gan bob cwmni ar gyfer 
rhwydweithiau data a llais symudol. Yr ydym hefyd yn rhoi sylw i ddarpariaeth 
rhwydweithiau 4G, yng ngoleuni ffocws parhaus cwmnïau ar ddefnyddio’r 
rhwydweithiau hyn.  

4.7 Ochr yn ochr â'r adroddiad hwn byddwn hefyd yn darparu’r cyflymder band eang 
disgwyliedig ar lefel cyfeiriad drwy declyn ar-lein ac ap symudol. Fodd bynnag, mae’r 
data darpariaeth symudol gwaelodol yn seiliedig ar sgwariau 100m, yn hytrach nag 
adeilad unigol10. 

Ein ffordd o asesu darpariaeth gwasanaethau symudol 

Mae data am ddarpariaeth rhwydweithiau symudol yn cael ei gasglu gan y pedwar cwmni 
rhwydwaith symudol, EE, O2, Three a Vodafone. Mae pob cwmni yn darparu cryfder signal 
wedi’i fodelu ar gyfer y technolegau symudol sydd ganddynt ar draws grid o sgwariau 100m 
x 100m dros yr holl wlad. 

Yr ydym yn defnyddio trothwyon technoleg benodol i bob un o’r sgwariau grid hyn i 
benderfynu a oes signal digon cryf ar gael er mwyn gallu gwneud galwad ffôn neu anfon neu 
dderbyn data. Mae’r sgwariau grid hyn yn cael eu cyfuno i roi amcan o’r arwynebedd tir neu 
nifer yr adeiladau sy’n cael eu gwasanaethu gan y dechnoleg symudol gyfatebol. 

Darpariaeth gwasanaethau llais symudol 

4.8 Mae rhwydweithiau symudol sy’n cefnogi galwadau ffôn nawr ar gael yn 66% o 
arwynebedd tir y DU, sydd wedi codi o 58% yn 2015. Fodd bynnag, fel mae Ffigur 7 
yn ei ddangos, mae gwneud galwadau ffôn wrth symud yn gallu bod yn arbennig o 
anodd yng Nghymru a’r Alban; nid ydy tua hanner/dwy ran o dair o ardal ddaearyddol 
y gwledydd hyn yn cael darpariaeth gan bob un o’r cwmnïau. Mae hyn yn 
adlewyrchu’r ffaith bod rhannau mawr o ardaloedd daearyddol Cymru a’r Alban yn 
wledig, lle mae darpariaeth rhwydweithiau symudol yn tueddu i fod yn gymharol isel. 

Ffigur 7: Darpariaeth gwasanaethau llais symudol gan bob cwmni 

 
Darpariaeth 
ddaearyddol, % 
arwynebedd tir 

Darpariaeth dan do, 
% adeiladau 

Darpariaeth yn yr 
awyr agored, % 
adeiladau 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Y DU 66% 58% 89% 85% 97% 96% 

Lloegr 84% 77% 91% 87% 98% 97% 

Gogledd 
Iwerddon 

81% 66% 80% 67% 95% 89% 

Yr Alban 36% 29% 84% 79% 95% 93% 

                                                
10 Mae’r rhagfynegiadau yn tybio ffactor colli treiddiad mewn adeilad ar gyfer signalau symudol wrth 
fynd dan do, yn hytrach na'r ffactor colli treiddiad go iawn ar gyfer pob adeilad. Mae hyn yn golygu 
bod y data darpariaeth symudol ar lefel cyfeiriad yn cael ei ddarparu fel rhagfynegiad o ansawdd 
tebygol ystadegol y signal symudol a fydd ar gael yn y cyfeiriad hwnnw. Ar hyn o bryd nid yw modelu 
darpariaeth symudol yn ddigon soffistigedig i ddarparu data am ddarpariaeth ar lefel cyfeiriad yn fwy 
cywir. 



Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2016: Crynodeb byr 
 

21 

Cymru 52% 46% 73% 65% 90% 88% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

4.9 Mae Ffigur 7 hefyd yn dangos sut mae darpariaeth gwasanaethau llais dan do yn 
amrywio ar draws y DU, gyda 89% o adeiladau’r DU (26 miliwn) yn debyg o gael 
darpariaeth dan do gan bob cwmni. Mae hyn yn wahanol i’r sefyllfa yng Nghymru lle 
mae darpariaeth dan do ar ei isaf, ac nid yw bron i chwarter yr adeiladau yn cael 
darpariaeth llais dan do gan bob cwmni. 

4.10 Am y tro cyntaf, mae ein data ar gyfer darpariaeth llais symudol yn cynnwys 
cyfraniad rhwydweithiau 4G EE a Three, sy’n gallu cynnig galwadau ffôn11. Mae hyn 
yn caniatáu i ddefnyddwyr sydd â ffonau cydnaws wneud a derbyn galwadau ffôn 
pan fyddant yn ardal darpariaeth 4G eu cwmni. Yr ydym yn disgwyl y bydd 
rhwydweithiau 4G yn dod yn fwy pwysig ar gyfer sicrhau darpariaeth llais 
ddaearyddol a dan do wrth i ragor o gwmnïau gefnogi galwadau ffôn 4G a pharhau i 
wella darpariaeth y rhwydweithiau hyn.  

Darpariaeth gwasanaethau data symudol 

4.11 Yn ystod 2016, tyfodd y ddarpariaeth gan rwydweithiau data symudol pob cwmni i 
gyrraedd 52% o arwynebedd tir y DU. Mae hyn wedi codi o 38% yn 2015, a chafodd 
ei wthio’n bennaf gan gynnydd mewn darpariaeth 3G. Er bod darpariaeth 4G wedi 
cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf hefyd, mae lefelau’n dal yn is na’r rheini ar gyfer 
rhwydweithiau 3G. Prif fantais mwy o ddarpariaeth 4G ydy mynediad at wasanaethau 
data cyflymach mewn rhagor o ardaloedd, yn enwedig trefi a dinasoedd. 

4.12 Fel mae Ffigur 8 yn ei ddangos, mae darpariaeth ddaearyddol ar gyfer 
gwasanaethau data symudol yn dal yn gymharol isel yng Nghymru a’r Alban. Fel yr 
ydym wedi sôn, mae’r ddwy wlad yn wledig iawn, sy’n golygu bod darpariaeth data 
symudol yn llai na 30% o’u harwynebedd tir. Mae darpariaeth dan do yng Nghymru 
hefyd yn gymharol isel, gyda dim ond ychydig dros hanner (57%) o adeiladau’n cael 
gwasanaethau data symudol gan bob cwmni. 

Ffigur 8: Darpariaeth gwasanaethau data symudol gan bob cwmni 

 
Darpariaeth 
ddaearyddol, % 
arwynebedd tir 

Darpariaeth dan do, 
% adeiladau 

Darpariaeth yn yr 
awyr agored, % 
adeiladau 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Y DU 52% 38% 80% 77% 93% 88% 

Lloegr 72% 57% 82% 81% 95% 91% 

Gogledd 
Iwerddon 

71% 43% 70% 57% 90% 74% 

Yr Alban 21% 10% 75% 70% 87% 79% 

                                                
11 Yr ydym yn cyfrifo darpariaeth llais ar sail rhwydweithiau 2G a 3G bob cwmni, ac ardaloedd 
darpariaeth y rhannau priodol o rwydweithiau 4G EE a Three. 
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Cymru 27% 17% 57% 47% 76% 67% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

4.13 Mae’r holl gwmnïau’n dal i gyflwyno eu rhwydweithiau 4G; a dweud y gwir yr oedd 
darpariaeth ddaearyddol yr ardaloedd sy’n cael eu gwasanaethu ganddynt i gyd wedi 
cynyddu’n sylweddol, o 8% yn 2015 i 40% eleni. Mae darpariaeth dan do nawr ar 
gael i 72% o adeiladau (21 miliwn), sydd 2.5 gwaith yn well nag oedd yn 2015.  

4.14 Mae rhagor o bobl wedi bod yn tanysgrifio i 4G ac yn defnyddio mwy arno. Mae tua 
48% o oedolion y DU nawr yn tanysgrifio i wasanaethau 4G12, sydd wedi arwain at 
gynnydd sylweddol yn faint o ddata symudol sy’n cael ei ddefnyddio: mae’r 
cyfartaledd fesul tanysgrifiwr nawr yn 1.1GB y mis, i fyny o 0.9GB yn 2015. Cafodd 
cyfanswm o 105PB ei anfon dros bob rhwydwaith symudol ym mis Mehefin 2016, 
cynnydd o 44% ers y flwyddyn flaenorol. 

Mae heriau o hyd wrth sicrhau darpariaeth symudol mewn ardaloedd gwledig 
ac i ddarparwyr sy’n teithio 

4.15 Mae heriau sylweddol yn wynebu cwmnïau wrth sicrhau lefelau uchel o ddarpariaeth 
eang, oherwydd mae’n aml yn anodd gosod offer rhwydwaith mewn ardaloedd 
gwledig iawn. Mae’r materion hyn, gyda ffocws ar wasanaethu’r ardaloedd sydd â’r 
dwysedd poblogaeth uchaf yn gyntaf, wedi arwain at ddarpariaeth is o lawer mewn 
ardaloedd gwledig anghysbell. Mae'r gwahaniaeth hwn yn amlwg yn Ffigur 9. 

4.16 Mae darpariaeth 4G gwledig yn wael ar draws y DU, ac yn arbennig o isel yng 
Nghymru a'r Alban. Mae cyfuniad o ddwysedd poblogaeth isel a thirwedd anodd, fel 
mynyddoedd a dyffrynnoedd, yn golygu ei bod hi’n anoddach cael darpariaeth 
gynhwysfawr a dibynadwy. Ar hyn o bryd nid oes dim cymhellion economaidd na 
lifrau polisi sy’n debyg o newid y sefyllfa. 

Ffigur 9: Cymharu darpariaeth ddaearyddol 4G mewn ardaloedd trefol a gwledig 

 
Darpariaeth ddaearyddol 4G gan bob 
cwmni, % arwynebedd tir 

 Trefol Gwledig 

Y DU 89% 37% 

Lloegr 92% 57% 

Gogledd 
Iwerddon 

91% 59% 

Yr Alban 80% 11% 

Cymru 59% 12% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata cwmnïau 

                                                
12 Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu Ofcom, Awst 2016, 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/26826/cmr_uk_2016.pdf 
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4.17 Yr ydym wedi edrych ar y ffactorau sy’n effeithio ar ddarpariaeth symudol yn 
fanylach. Mae dwysedd poblogaeth yn ffactor pwysig sy’n effeithio ar a fydd ardal yn 
cael darpariaeth dda ai peidio. Mae’r tebygolrwydd y bydd ardaloedd â dwysedd 
poblogaeth isel yn cael darpariaeth 4G da tua 27 pwynt canran yn is na'r ardaloedd 
sydd â'r dwysedd poblogaeth uchaf. 

4.18 Mae cyfansoddiad y boblogaeth leol yn bwysig hefyd, gyda chyfran uchel o 
ddefnyddwyr oed gweithio yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd darpariaeth ar gael. Yr 
oeddem hefyd wedi canfod bod y tebygolrwydd bod ardaloedd llai cyfoethog yn cael 
darpariaeth 4G da tua 9 pwynt canran yn is nag ardaloedd mwy cyfoethog. 

Bydd darpariaeth yn gwella ymhellach, ond ni fydd yn diwallu anghenion pob 
defnyddiwr 

4.19 Mae darpariaeth wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf wrth i gwmnïau barhau i 
gyflwyno’n fasnachol a bydd y sefyllfa’n dal i wella dros y flwyddyn neu ddwy nesaf. 
Mae’r cynlluniau hyn yn seiliedig ar rwymedigaethau trwydded sy’n mynnu: 

4.19.1 Bod O2 yn cynnig darpariaeth dan do i 98% o adeiladau’r DU erbyn diwedd 
2017 – rhywbeth mae cwmnïau eraill wedi dynodi y byddant yn ei wneud 
hefyd; a 

4.19.2 Bod pob cwmni yn darparu gwasanaeth llais symudol i 90% o arwynebedd 
tir y DU erbyn diwedd 2017 (yn dilyn cytundeb gwirfoddol rhwng 
Llywodraeth y DU a’r cwmnïau i wneud hynny). 

4.20 Yr ydym wedi amcangyfrif lefel darpariaeth ddaearyddol gwasanaethau llais ar gyfer 
pob cwmni ar sail y gofynion lefel signal is a ddefnyddir yn y cytundeb a ddisgrifir ym 
mharagraff 4.19.2. Yr ydym yn amcangyfrif, o fis Mehefin 2016 ymlaen, mai dyma 
lefel y ddarpariaeth galwadau llais symudol daearyddol a gyflawnwyd gan y cwmnïau 
gwahanol: O2 – 89%, Vodafone – 93%, EE – 85%, Three – 78%. Mae’r 
amcangyfrifon hyn yn uwch na'r ffigurau ar gyfer darpariaeth gwasanaeth llais 
daearyddol yr ydym yn adrodd arnynt yn Ffigur 7, oherwydd y gofynion lefel signal is 
a ddefnyddiwyd yn y cytundeb.   

4.21 Er gwaethaf hyn, yr ydym yn gwybod y bydd defnyddwyr yn dal i wynebu materion 
gydag ansawdd a darpariaeth eu gwasanaeth, yn enwedig mewn ardaloedd sy’n fwy 
gwledig. Mae ein profion yn y maes yn dangos y bydd defnyddwyr yn dal i gael 
problemau o bryd i’w gilydd wrth wneud galwadau, fel gollwng galwadau, yn enwedig 
pan fyddant ar gyrion ardaloedd darpariaeth (hy yn bell oddi wrth y mastiau). Caiff yr 
amrywiad hwn mewn ansawdd gwasanaeth ei adlewyrchu ar ein mapiau darpariaeth 
rhyngweithiol, sy’n defnyddio gwyrdd ac oren i ddangos yr amrywiadau sy’n debyg 
ym mhrofiad defnyddwyr wrth wneud galwadau ffôn.   

4.22 Mae darpariaeth dan do yn anoddach i’w darparu ac mae hon yn broblem benodol i 
ddefnyddwyr gwledig, lle ceir ardaloedd mawr heb signalau symudol cryf yn yr awyr 
agored. Efallai fod defnyddwyr sy’n defnyddio eu ffonau dan do yn gallu gwneud 
galwadau ffôn dros Wi-Fi, ond ar hyn o bryd nid yw’r gwasanaeth hwn yn cael ei 
gynnig yn gyson gan bob cwmni ac mae’n dibynnu ar gael rhwydweithiau Wi-Fi yn yr 
adeilad. 

4.23 Ar ben hynny, yr ydym yn gwybod bod ardaloedd lle mae ar ddefnyddwyr eisiau 
gwasanaethau symudol na fyddant yn cael eu diwallu ar ôl i’r cwmnïau ddiwallu’r 
rhwymedigaethau trwydded uchod. Felly yr ydym yn gweithio ar sut mae ymestyn 
cyrhaeddiad gwasanaethau symudol er mwyn diwallu’r angen hwn. Byddwn yn 
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gweithio’n agos gyda’r diwydiant dros y flwyddyn nesaf ynghyd â llywodraeth y DU a 
llywdoraethau cenedlaethol datganoledig er mwyn edrych ar yr atebion polisi 
cyhoeddus a thechnegol posibl er mwyn gwneud hyn. 
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Adran 5 

5 Gwytnwch a rheoli rhwydwaith 
5.1 Yn ogystal â dilyn argaeledd cyfathrebiadau sefydlog a symudol, yr ydym hefyd yn 

monitro ac yn adrodd ar wytnwch eu rhwydweithiau a’u gwasanaethau. Yr ydym 
hefyd yn adrodd ar ddatblygiadau wrth ddarparu gwasanaethau dros y rhyngrwyd. 

Gwytnwch gwasanaethau a rhwydweithiau cyffredinol 

5.2 Mae’n un o ofynion Ofcom bod darparwyr gwasanaethau a rhwydweithiau cyfathrebu 
yn adrodd i ni am unrhyw doriadau mewn diogelwch neu fethiannau rhwydwaith. Yr 
ydym yn cyhoeddi arweiniad i ddarparwyr gwasanaethau a rhwydweithiau sy’n tynnu 
sylw at ffynonellau o ymarfer gorau yn y diwydiant ac er mwyn rhoi manylion ein 
gofynion o ran adrodd ar ddigwyddiadau. Yr ydym hefyd yn gweithio’n agos gyda 
Llywodraeth ac asiantaethau perthnasol ar seiberddiogelwch a materion cysylltiedig 
fel toriadau data personol. 

5.3 Yn 2016, cofnodwyd 581 o ddigwyddiadau diogelwch gan ddarparwyr sefydlog a 
symudol, a oedd yn cynnwys 548 o faterion rhwydweithiau sefydlog a 33 yn effeithio 
ar symudol. Daeth y mwyafrif helaeth o adroddiadau gan ddarparwyr sefydlog 
ynghylch amhariad i wasanaethau ffôn (gan gynnwys mynediad 999), a oedd yn 
effeithio llai na 10,000 o gwsmeriaid ac am lai na diwrnod. Caledwedd yn methu ydy’r 
rheswm mwyaf cyffredin dros adroddiadau ac mae ein data ninnau hefyd yn dangos 
bod digwyddiadau’n fwy tebygol o fod mewn neu ger canolfannau poblogaeth mawr. 

5.4 Fel yr ydym yn ei ddangos yn Ffigur 10, mae digwyddiadau sydd ag effaith 
ehangach, sy’n effeithio ar ddegau o filoedd o gwsmeriaid dros nifer o ddiwrnodau, 
yn llai cyffredin. Yn ystod y cyfnod adrodd Medi 2015 i Awst 2016 yr oedd 10 
digwyddiad yn perthyn i’r categori hwn13: yr oedd tri yn effeithio ar rwydweithiau 
symudol ac yr oedd saith yn effeithio ar rwydweithiau sefydlog. Systemau’n methu 
ydy’r prif achos o hyd, sef 70%. 

5.5 Yr ydym yn diwygio ein harweiniad i ddarparwyr yn rhagweithiol wrth i 
ddigwyddiadau, patrymau a gwersi newydd ddod i’r fei. Dros y misoedd nesaf 
byddwn yn parhau i adlewyrchu datblygiadau mewn ymarfer gorau o ran diogelwch a 
gwytnwch a’r newid mewn proffil bygythiadau. Yn benodol, mae angen i’r diwydiant 
drwyddo draw ganolbwyntio ar seiberddiogelwch a’r risgiau penodol sydd wedi dod i’r 
amlwg mewn digwyddiadau uchel eu proffil diweddar. 

 

  

                                                
13 Mae'r categori’n cynnwys digwyddiadau sy’n effeithio ar dros filiwn o oriau cwsmeriaid. Yr ydym yn 
mesur effaith digwyddiad mewn oriau cwsmeriaid, sef cynnyrch hyd digwyddiad a nifer y cwsmeriaid 
yr oedd y digwyddiad wedi effeithio arnynt. 
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Ffigur 10: Effaith digwyddiadau y cafodd Ofcom wybod amdanynt, rhwng mis Medi 2015 
a mis Medi 2016. 

 

Paratoi ar gyfer y genhedlaeth nesaf o wasanaethau llais sefydlog 

5.6 Mae’r rhyngrwyd a band eang yn cael effaith enfawr ar sut mae gwasanaethau llais 
yn cael eu cludo dros rwydweithiau sefydlog. Mae darparwyr ar y rhyngrwyd fel 
Skype a WhatsApp eisoes yn cynnig galwadau rhad i ddefnyddwyr, fel rheol gyda 
nodweddion ychwanegol fel negeseuon testun neu rannu lluniau/fideos. Mae nifer o 
fusnesau yn ymelwa ar gostau rhatach a galluoedd gwell technoleg llais-dros-IP 
(VoIP) sy’n cael ei wneud dros fand eang. Mewn ymateb i hyn, mae darparwyr 
cyfathrebiadau traddodiadol yn ceisio gwella’r gwasanaethau maent yn eu cynnig.  

5.7 Ar yr un pryd, mae’r Rhwydweithiau Ffôn Cyfnewidfa Gyhoeddus (PSTNs), sydd 
wedi cyflenwi gwasanaethau llais yn draddodiadol, yn dod i ddiwedd eu bywyd 
economaidd. Yn fyd-eang, mae’n dod yn adnoddach ac yn anoddach eu cynnal, ac 
yn anochel mae’r sgiliau a’r darnau sbâr yn diflannu. O’r herwydd, mae darparwyr 
cyfathrebiadau ar ganol mudo eu gwasanaethau llais i lwyfannau VoIP cyn iddynt 
ddatgomisiynu eu Rhwydweithiau Ffôn Cyfnewidfa Gyhoeddus. 

5.8 Mae’r symud hwn at fand eang yn cynnig manteision i ddefnyddwyr, fel sgrinio 
galwadau’n well er mwyn mynd i’r afael â galwadau niwsans. Mewn nifer o achosion, 
bydd y broses mudo mor syml â datgysylltu ffôn ac yna ei ailgysylltu i offer band 
eang newydd. 

5.9 Fodd bynnag, bydd sialensiau i rai pobl a phroblemau o ran cydnawsedd offer. Yn 
wyneb colli pŵer yn lleol, mae angen sicrhau gwytnwch ar gyfer galwadau brys, ac 
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mae angen i rai dyfeisiau sy’n dibynnu ar ddata band llais neu mewn tonnau band14, 
fel peiriannau ffacs a larymau gofal cymdeithasol, allu gweithio’n ddibynadwy yn 
ystod y cyfnod mudo. 

5.10 Bydd paratoi ar gyfer diffodd y Rhwydwaith Ffôn Cyfnewidfa Gyhoeddus yn golygu 
deialog ac ymgynghoriad cymhleth, a fydd yn cynnwys amrywiaeth eang o bartïon, o 
bob rhan o’r diwydiant telegyfathrebiadau a’r tu hwnt. Bydd angen cydlynu hyn yn 
ofalus, efallai gyda chymorth fforwm arbennig newydd i sicrhau bod trafodaethau’n 
gallu symud ymlaen yn effeithlon ac yn effeithiol. Byddai hyn yn ategu'r gwaith 
safonau technegol angenrheidiol sydd eisoes yn cael sylw gan y corff safonau 
perthnasol yn y DU, NICC. 

5.11 Mae hi’n bwysig nad yw’r mudo ei hun yn amharu ac nad yw defnyddwyr mewn 
sefyllfa waeth, yn ariannol nac yn ymarferol. Ar gyfer y rheini sydd wedi defnyddio ac 
sydd yn defnyddio llinell ffôn sefydlog yn eu cartref, dylai mudo o’r Rhwydwaith Ffôn 
Cyfnewidfa Gyhoeddus arwain ar brin dim newid amlwg, wrth iddynt barhau i wneud 
a derbyn galwadau. 

5.12 Mae 3.2m o gwsmeriaid llais yn unig yn y DU. Bydd angen iddynt osod technoleg 
band eang yn eu cartref er mwyn parhau i allu gwneud galwadau ffôn sefydlog.  Yn 
ddelfrydol, ar gyfer y rhan hon o’r farchnad, dylai gwasanaethau llais edrych a 
theimlo yn union fel defnyddio ffôn traddodiadol, ac ni ddylai defnyddwyr fod yn 
ymwybodol bod eu galwad yn cael ei gludo dros fand eang. 

5.13 Y diwydiant sy’n gyfrifol am fudo trefnus. Fodd bynnag, mae gan Ofcom ran bwysig 
i'w chwarae drwy sefydlu a chyfleu’r prif egwyddorion a amlinellwyd uchod a fydd yn 
berthnasol i’r diffodd, monitro cynnydd a gorfodi rhwymedigaethau penodol maes o 
law. 

Gwytnwch rhwydwaith symudol 

5.14 Mae gwasanaethau symudol wedi dod yn ganolog i’r ffordd mae defnyddwyr a 
busnesau yn byw ac yn gweithio. A dweud y gwir, un dangosydd yw bod symudol 
wedi cymryd drosodd gan lais sefydlog fel y prif fecanwaith ar gyfer cysylltu â’r 
gwasanaethau brys. Yr ydym hefyd wedi gweld mewn argyfyngau mawr, bod 
gwasanaethau brodorol a dros y rhyngrwyd ar rwydweithiau symudol yn chwarae 
rhan hanfodol o ran cadw pobl wedi'u cysylltu a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt. 

5.15 Mae’r patrymau hyn wedi newid rôl gwasanaethau symudol o fod yn rhai dymunol i 
fod yn rhai hanfodol. Er hynny maent yn fwy tueddol o fethu pan gollir pŵer yn eang 
na gwasanaethau llais sefydlog nodweddiadol. Mae diffyg pŵer mawr, fel yr achosion 
hynny a achoswyd gan lifogydd y DU yn ystod gaeaf 2015 wedi codi pryderon 
ynghylch gwytnwch rhwydweithiau symudol, ac mae’r mater hwn yn debygol o ddod 
yn fwy amlwg dros amser. 

5.16 Mae cwmnïau symudol yn cymryd camau wrth ddylunio a gweithredu eu 
rhwydweithiau i sicrhau eu bod yn ddibynadwy. Mae gan wasanaethau symudol 
wytnwch cynhenid eu hunain hefyd: mae modd osgoi methiant lleol mewn un lle wrth 
i’r cwsmer symud i rywle arall. Efallai y bydd y cwsmer hefyd yn gallu manteisio ar 
ddarpariaeth sy’n gorgyffwrdd o gelloedd cyfagos er mwyn cynnal gwasanaeth. Yn y 
DU, mae modd ffonio’r gwasanaethau brys o unrhyw rwydwaith sydd ar gael os na 
fydd rhwydwaith y cwsmer ar gael.  

                                                
14 Mae’r gwasanaethau hyn yn gweithio drwy drosglwyddo data fel sain dros y rhwydwaith ffôn. 
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5.17 Fodd bynnag, er bod gan ffonau eu pŵer eu hunain ac y byddant yn dal i weithio nes 
bod angen eu hailwefru, bydd gwytnwch y rhwydwaith ei hun i barhau i weithredu yn 
ystod methiant mewn pŵer yn amrywio. Yn benodol, efallai na fydd gan orsafoedd 
sylfaen unigol ddim llawer o allu, os o gwbl, i aros mewn gwasanaethau pan fydd y 
pŵer yn methu. 

5.18 Fel rhan o brosiect ar wytnwch ar draws sectorau a gynhaliwyd gan Rwydwaith 
Rheoleiddwyr y Deyrnas Unedig (UKRN) ac a arweiniwyd gan Ofcom, daethom o 
hyd i wendid yn yr hyn sy’n dod yn elfen bwysicach o seilwaith cenedlaethol 
hollbwysig y DU. Mae’r Llywodraeth wedi bod yn gweithio gyda’r diwydiant i ddeall 
sut mae modd datrys hyn, a hyd a lled y newidiadau rhwydwaith sydd eu hangen. 
Mae hi’n hanfodol bod y gwaith hwn yn symud ymlaen ac yn dwyn ffrwyth. 

Mynediad i’r rhyngrwyd a niwtraliaeth net  

5.19 Mae ‘niwtraliaeth net’ yn cyfeirio at ddadl polisi am y ffordd mae darparwyr 
gwasanaeth rhyngrwyd (ISPs) yn rheoli’r data sy’n cael ei gludo ar eu rhwydweithiau 
i ddefnyddwyr, gan ddarparwyr cynnwys fel y BBC, YouTube a gwefannau eraill. 
Mae’r mater wedi dod yn fwy amlwg wrth i’r rhyngrwyd ddod yn llwyfan hanfodol i 
ddarparu pob math o gynnwys, gwasanaethau a rhaglenni. 

5.20 Mae’n rhaid i ddarparwyr gwasanaeth rhyngrwyd y DU fod yn dryloyw gyda 
defnyddwyr am sut maent yn rheoli’r data sydd ar eu rhwydweithiau. Mae yna god 
ymarfer ar draws y diwydiant sy’n egluro sut y dylai darparwyr gwasanaeth 
rhyngrwyd gydymffurfio (Y Cod Ymarfer Tryloywder Rheoli Traffig15). Yr ydym yn 
monitro cydymffurfiad darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd â'r cod hwn ac ar hyn o bryd 
nid oes gennym achos mawr dros bryderu. 

5.21 Ym mis Ebrill 2016 daeth Rheoliad Marchnad Sengl Telegyfathrebiadau’r UE ar 
reolau niwtraliaeth net i rym yn y DU. Mae'r rheolau’n cyflwyno hawliau newydd i 
ddefnyddwyr ac mae’n rhoi rhwymedigaethau penodol ar ddarparwyr gwasanaeth 
rhyngrwyd. Mae’r rheolau hefyd yn rhoi rhwymedigaeth ar reoleiddwyr i fonitro a 
sicrhau cydymffurfiad â’r rheolau. 

5.22 Mae gan Ofcom raglen barhaus o waith sy’n cyd-fynd â gofyniad Rheoliad yr UE. 
Mae’r rhaglen yn cynnwys adolygu’r Cod Cyflymder Band Eang gwirfoddol, a mesur 
ac adrodd ar ansawdd Gwasanaethau Mynediad Rhyngrwyd. Mae darparwyr 
gwasanaeth rhyngrwyd yn gallu cael arweiniad o God Ymarfer y Grŵp Rhanddeiliaid 
Band Eang, sy’n sôn am dryloywder mewn arferion rheoli traffig. Mae darparwyr 
gwasanaeth rhyngrwyd hefyd yn gallu cael arweiniad gan Ofcom ar ffurf y 
diwygiadau arfaethedig i God Ymarfer Ofcom ar gyflymder band eang. 

5.23 Ein nod ydy cryfhau'r codau a sicrhau bod yr wybodaeth am gyflymder a roddir adeg 
gwerthu, ac ar ôl gwerthu, yn cyd-fynd â'r fanyleb yn rheoliad y Farchnad Sengl 
Telegyfathrebiadau a’i bod yn gyson ar draws CPs. Bydd hyn yn sicrhau bod 
amcangyfrifon mwy realistig ynghylch cyflymder yn cael eu rhoi i ddefnyddwyr, a 
bydd yn rhoi llwybr haws i wneud iawn. Bydd y codau yn rhoi arweiniad i’r CPs 
ynghylch sut mae dehongli’r rheoliad Marchnad Sengl Telegyfathrebiadau yn y DU. 
Ar hyn o bryd yr ydym yn cynnal trafodaethau a gweithdai gyda CPs a’n nod ydy 
ymgynghori ynghylch y codau a’r arweiniad diwygiedig yn ystod haf 2017. 

                                                
15 http://www.broadbanduk.org/wp-content/uploads/2013/08/Voluntary-industry-code-of-practice-on-
traffic-management-transparency-on-broadband-services-updated-version-May-2013.pdf  

http://www.broadbanduk.org/wp-content/uploads/2013/08/Voluntary-industry-code-of-practice-on-traffic-management-transparency-on-broadband-services-updated-version-May-2013.pdf
http://www.broadbanduk.org/wp-content/uploads/2013/08/Voluntary-industry-code-of-practice-on-traffic-management-transparency-on-broadband-services-updated-version-May-2013.pdf
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Adran 6 

6 Esblygiad gwasanaethau teledu 
6.1 Mae’r ffordd mae gwasanaethau teledu’n cael eu cyflwyno a’u defnyddio’n parhau i 

esblygu. Mae’r dyfeisiau a’r gwasanaethau mae defnyddwyr yn eu defnyddio yn asio 
cynnwys yn ddi-dor o rwydweithiau darlledu traddodiadol a’r rhyngrwyd. Yn y 
cyfamser, mae gwasanaethau Manylder Tra Uchel yn dechrau dod i’r fei gan nifer o 
ddarparwyr. Yr ydym wedi nodi tair thema allwedd: 

6.1.1 Mae gwylio teledu llinol yn dal i ddominyddu. Er ei fod wedi’i bylu gan yr 
amrywiaeth gynyddol o fodelau dal i fyny (ee recordwyr fideo personol ac 
ar-lein), sianeli llinol ydy’r ffordd bwysicaf o wylio teledu o hyd o bell ffordd. 
Mae'r nifer sy’n defnyddio gwasanaethau HD yn gyffredinol yn dal i dyfu ac 
mae nawr dros 23% ond mae gwahaniaeth sylweddol rhwng gwasanaethau 
unigol. Am resymau gwahanol, mae gwylio sianeli SD yn dal yn gryf; mae 
safle gwasanaethau SD yn y Canllaw Rhaglenni Electronig a diffyg 
dewisiadau HD mewn cynnyrch rhanbarthol yn ddau reswm. 

6.1.2 Bu cynnydd sylweddol o ran nifer a soffistigeiddrwydd llwyfannau 
hybrid, lle mae cynnwys darlledu a chynnwys ar-lein yn cael eu huno’n ddi-
fwlch yn un profiad i’r defnyddiwr ac nid yw’r gwyliwr yn ymwybodol o sut yn 
union caiff y rhaglen ei darparu. 

6.1.3 Mae teledu Manylder Tra Uchel (UHD) wedi cyrraedd. Mae tua 30% o bob 
set deledu sy’n cael ei phrynu heddiw yn gallu dangos UHD (sydd hefyd yn 
cael ei alw yn 4K). Mae nifer yn gallu delio ag Ystod Deinamig Uchel (HDR) 
sy’n dangos ystod sy’n llawer ehangach a mwy cyfoethog o liwiau. Mae 
disgiau UHD Blu-Ray ar gael, ac mae cynnwys UHD wedi dechrau cael ei 
ddosbarthu drwy loeren ac ar-lein. Gan eu bod yn galw am led band sydd 
hyd yn oed yn uwch, mae’r gwasanaethau hyn yn brawf pellach ar 
ddigonolrwydd y band eang sydd ar gael i lawer o’r boblogaeth. 
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Adran 7 

7 Darparu gwybodaeth o ansawdd gwell i 
ddefnyddwyr 
7.1 Mae'r data sy’n sail i’r adroddiad hwn yn werthfawr iawn i amrywiaeth o randdeiliaid. 

Felly, yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol, yr ydym yn ei ddarparu mewn nifer o 
ffyrdd. 

7.1.1 Adroddiadau: Ochr yn ochr â'r ddogfen grynodeb hon, yr ydym yn 
cyhoeddi adroddiad sy’n cynnwys rhagor o fanylion am newidiadau pwysig 
diweddar yn seilwaith cyfathrebiadau’r DU. Yr ydym hefyd yn cyhoeddi 
adroddiadau sy’n canolbwyntio ar ddatblygiadau diweddar yng Nghymru, 
Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban. 

7.1.2 Offer gweledol: Am y tro cyntaf yr ydym yn cyhoeddi offer gweledol 
rhyngweithiol ar y we. Bydd yr offer hyn yn cyflwyno cynnwys allweddol o'r 
adroddiad ac yn galluogi’r defnyddiwr i deilwra’r data drwy, er enghraifft, 
ganolbwyntio ar wlad, awdurdod lleol neu etholaeth benodol. 

7.1.3 Data agored: Yn unol â’n hagwedd at ddata agored, yr ydym yn cyhoeddi 
llawer iawn o’r data ar ein gwefan. Mae hyn yn galluogi llunwyr polisïau 
cenedlaethol a lleol, dadansoddwyr data a rhanddeiliaid eraill i gynnal eu 
dadansoddiad eu hunain; ac 

7.1.4 Offer i ddefnyddwyr: Yr ydym yn lansio ap ffonau clyfar newydd a theclyn 
cysylltiedig ar y we sy’n galluogi defnyddwyr i wybod mwy am y 
gwasanaethau band eang sefydlog a symudol sydd ar gael yn eu cyfeiriad 
nhw. Mae’r ap hefyd yn galluogi defnyddwyr i brofi cyflymder eu band eang 
neu eu cysylltiad symudol ac mae’n cynnig cyngor ar sut mae adnabod a 
thrwsio problemau sy’n ymwneud â pherfformiad. 

7.2 Byddwn yn parhau i ddatblygu amrywiaeth o adnoddau a fydd yn rhoi data 
gwerthfawr i’n rhanddeiliaid ac yn helpu defnyddwyr i gael gafael ar wybodaeth gywir 
sy’n hawdd ei chymharu a’i deall.  

 




