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Cyflwyniad 
Dyma unfed adolygiad blynyddol ar ddeg Ofcom o’r farchnad gyfathrebu yng Nghymru. 
Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o farchnadoedd cyfathrebiadau'r DU, gan roi sylw i 
argaeledd, y nifer sy’n defnyddio'r rhyngrwyd a sut y defnyddir y rhyngrwyd, 
telegyfathrebiadau, darlledu a gwasanaethau post, gan gymharu’r canfyddiadau â'r 
gwledydd eraill a’r DU drwyddi draw.  

Mae mwy o bobl yng Nghymru yn defnyddio cysylltiadau rhyngrwyd symudol cyflymach, ac 
mae gan bedwar o bob oedolyn yng Nghymru (44%) wasanaeth symudol 4G, twf sylweddol 
o 21 pwynt canran ers 2015. Mae hyn bellach yn debyg i ganran y DU drwyddi draw, sef 
48%, tra oedd Cymru y llynedd yn is na chyfartaledd y DU. Mae cysylltiadau rhyngrwyd 
symudol cyflymach ar gael yn fwy eang hefyd, gyda darpariaeth 4G ar gael i 90% o 
adeiladau yng Nghymru.  

Bellach, mae gan dros wyth o bob deg cartref (84%) yng Nghymru fynediad i'r rhyngrwyd, 
gyda 77% â mynediad i fand eang sefydlog.  Mae rhaglen Cyflymu Cymru, sydd eisoes wedi 
cysylltu dros 582,000 o adeiladau ymhob rhan o Gymru, wedi cael ei ymestyn i 2017. Mae’n 
defnyddio mwy o gysylltiadau ffibr i’r adeilad (FTTP) i adeiladau sy’n rhy bell oddi wrth y 
cabinet agosaf i gael budd o gysylltiad ffibr i'r cabinet (FTTC) safonol. Bydd llawer o 
adeiladau yn y rhannau o Gymru sy’n fwy anodd eu cyrraedd nad oedd ganddynt 
ddarpariaeth o gwbl o'r blaen yn gallu cael cyflymder o hyd at 300Mbit yr eiliad. 

Mae’r defnydd o gyfrifiaduron llechen wedi tyfu hefyd, a bellach mae defnyddwyr y 
rhyngrwyd yng Nghymru yn fwy tebygol na’r rheini yn y DU o ddweud mai eu cyfrifiadur 
llechen yw eu dyfais bwysicaf ar gyfer mynd ar-lein. Ond, fel y DU drwyddi draw, y ffôn clyfar 
yw’r ddyfais bwysicaf ar gyfer mynd ar-lein i bobl, gan ddisodli’r gliniadur fel y ddyfais 
bwysicaf yng Nghymru am y ddwy flynedd diwethaf. Serch hynny, nid yw’r nifer sy’n berchen 
ar ffôn clyfar wedi newid ac, erbyn hyn, mae’n is na’r DU drwyddi draw.   

Mae pobl yng Nghymru yn treulio llai o amser ar-lein (sef cyfartaledd o 17.8 awr yr wythnos) 
nag unrhyw wlad arall yn y DU. Y gweithgareddau ar-lein mwyaf cyffredin i ddefnyddwyr y 
rhyngrwyd yng Nghymru yw syrffio cyffredinol a phori (80%) a derbyn negeseuon e-bost 
(75%).  

Er hyn, mae anfon eitemau yn y post yn dal yn bwysig i oedolion yng Nghymru, gyda bron i 
naw o bob deg oedolyn yng Nghymru yn dweud eu bod yn anfon un eitem o bost o leiaf bob 
mis.  Er hynny, dywedodd pobl yng Nghymru eu bod yn cael mwy o broblemau gyda phost 
yn hir yn cyrraedd, neu wedi mynd ar goll neu wedi’i ddifrodi nag ymatebwyr yng ngwledydd 
eraill y DU.  

Mae gwylio'r teledu’n dal yn boblogaidd yng Nghymru. Mae canran y cartrefi â setiau teledu 
clyfar wedi dyblu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac mae unigolion yng Nghymru yn treulio 
mwy o amser na chyfartaledd y DU o flaen y teledu (4 awr a 10 munud bob diwrnod). Mae 
gwariant ar raglenni nad ydynt yn rhaglenni newyddion a materion cyfoes ar gyfer pobl yng 
Nghymru wedi gweld y cynnydd mwyaf mewn pum mlynedd o’i gymharu â gwledydd y DU; i 
fyny 14% ers 2015 a 28% ers 2010, a'r teledu yw prif ffynhonnell newyddion y DU a’r byd ar 
gyfer ymatebwyr yng Nghymru (58%).  

Yn adroddiad eleni, rydym wedi parhau i ddadansoddi’r oedolion yng Nghymru sy’n gallu 
siarad neu ysgrifennu Cymraeg (rhugl neu heb fod yn rhugl), gan edrych ar faint ohonynt 
sy’n defnyddio gwasanaethau a dyfeisiau cyfathrebu allweddol. Rydym hefyd wedi 
diweddaru’r ymchwil a gynhaliwyd ddiwethaf yn 2014 (y Diwrnod Digidol), sy’n edrych ar sut 
mae pobl yn ymwneud â chyfathrebiadau a chyfryngau.   
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Mae ymchwil y Diwrnod Digidol yn dangos bod pobl yng Nghymru yn treulio mwy o amser yn 
defnyddio cyfryngau neu’n cyfathrebu nag y maent yn ei wneud yn cysgu (8 awr 33 munud 
bob diwrnod). Y newid mwyaf o’i gymharu â 2014 fu’r cynnydd mewn negeseua gwib, gyda 
bron i hanner yr holl oedolion (49%) bellach yn defnyddio'r apiau hyn bob wythnos. Erbyn 
hyn, mae mwy o bobl yng Nghymru yn gwylio cynnwys ar-alwad y mae’n rhaid talu amdano 
ac yn treulio llai o amser yn gwylio DVDs nag yn 2014.   
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Gosod y cyd-destun 
Ffeithiau allweddol am Gymru 

 
Ffynhonnell: y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Population Estimates for UK, England and Wales, 
Scotland and Northern Ireland, Canol 2015; y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Regional Labour Market, 
Mehefin 2016; y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Family Spending, rhifyn 2015; Crynodeb blynyddol o'r 
farchnad lafur (16 neu drosodd) yn ôl ardal leol yng Nghymru a statws gweithgarwch economaidd 
Mehefin 2016;  Arolwg Defnydd Iaith 2013-15 

Nodyn am ymchwil arolwg Traciwr Technoleg Ofcom 
Cynhalion ni arolwg wyneb yn wyneb â 3,737 o ymatebwyr 16 oed a hŷn yn y DU, gan 
gynnal 489 o gyfweliadau yng Nghymru. Gosodwyd cwotâu a  defnyddiwyd pwysiadau er 
mwyn sicrhau bod y sampl yn cynrychioli poblogaeth Cymru o ran oed, rhywedd, grŵp 
economaidd-gymdeithasol a lleoliad daearyddol. Mae data’r Traciwr Technoleg yn yr 
adroddiad hwn yn cyfeirio at 2016, gyda'r gwaith maes wedi digwydd ym mis Ionawr a mis 
Chwefror eleni. 

Cafodd yr ymatebwyr eu diffinio fel ymatebwyr trefol os oeddent yn byw mewn anheddiad 
gyda phoblogaeth o 2000 neu fwy, ac yn ymatebwyr gwledig os oeddent yn byw mewn 
ardaloedd gyda phoblogaeth lai. Mae gan sampl yr arolwg yng Nghymru led gwall o ryw  +/- 
3-6% ar y lefel hyder 95%. Mewn ardaloedd trefol a gwledig, mae lled y gwall oddeutu +/-4-
7%. 

Yn ogystal â data’r arolwg, mae’r adroddiad hwn yn cyfeirio at wybodaeth o amrywiaeth o 
ffynonellau eraill, gan gynnwys data a roddwyd i Ofcom gan randdeiliaid. Caiff tablau sy'n 
crynhoi'r data a gasglwyd yn ein harolwg eu cyhoeddi ar wefan Ofcom. 

Nid yw’r wybodaeth yn yr adroddiad hwn yn cynrychioli unrhyw gynnig na chasgliad gan 
Ofcom mewn perthynas â diffiniad o’r marchnadoedd heddiw nac yn y dyfodol. Nid yw 
chwaith yn cynrychioli unrhyw gynnig na chasgliad am yr asesiad o bŵer sylweddol yn y 
farchnad at ddibenion Deddf Cyfathrebiadau 2003, Deddf Cystadleuaeth 1998 nac unrhyw 
ddeddfwriaeth berthnasol arall. 

Mae'r set ddata lawn a’r siartiau ar gael mewn adnodd y gellir ei chwilio, sydd ar gael yn 
http://www.ofcom.org.uk/cmrwales. Mae adroddiadau ategol ar gyfer y DU a phob un o’r 
gwledydd ar gael yn www.ofcom.org.uk/cmr. 

 

Ffigur Cymru DU

Poblogaeth 3.099 miliwn (amcangyfrif canol 
2015)

65.11 miliwn (amcangyfrif canol 2015)

Proffil oed Poblogaeth oed <16: 17.9%
Poblogaeth 65 oed a hŷn: 20.2%

Poblogaeth oed <16: 18.8%
Poblogaeth 65 oed a hŷn: 17.8%

Dwysedd poblogaeth 149.5 person y cilomedr sgwâr 269 person y cilomedr sgwâr

Iaith Gall 24% o'r boblogaeth siarad 
Cymraeg

amh

Diweithdra 6.7% o'r boblogaeth economaidd 
weithgar, 16 oed a hŷn

5.1% o'r boblogaeth economaidd 
weithgar, 16 oed a hŷn

Incwm a Gwariant Incwm wythnosol cartrefi: £661
Gwariant wythnosol cartrefi: £445

Incwm wythnosol cartrefi: £747
Gwariant wythnosol cartrefi: £531.3
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1  Marchnad Cyfathrebiadau Cymru 
1 DO NOT DELETE THIS PARAGRAPH BREAK  
1.1 Ffeithiau cyflym am Gymru 
Ffigur 1.1 Ffeithiau cyflym am Gymru  
Ffeithiau Cyflym am y Gwledydd: Hanner 1 2016 (%) – oni nodir fel arall, mae'r ffigurau 
yn gysylltiedig â'r cartrefi sy'n defnyddio'r gwasanaeth 
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Nifer â theledu digidol 96 96 98 97 98 96 97 97 96 

Teledu digidol drwy dalu 61 59 69 + 

+11 
68 + 71 + 

+8 
62 + 

+3 
54 - 70 62 

Teledu Freev iew yn unig 29 30 25 
-10 

22 - 23 - 28 - 35 + 20 27 

Nifer â theledu clyfar (mewn cartrefi 
sydd â theledu) 

28 
+7 

29 
+8 

21 - 33 
+16 

18 - 27 
+7 

32 
+9 

36 + 

+20 
23 - 

Gwasanaeth teledu HD (mewn 
cartrefi sydd â theledu HD) 

79 
+4 

79 
+4 

79 77 
+8 

80 80 
+6 

75 78 
+11 

74 

Yn berchen ar DAB (ymysg 
gwrandawyr radio)1 

50 
+7 

52 
+8 

36 - 50 25 - 49 
+7 

53 52 43 

Teledu dal i fyny/gwylio ffilmiau ar-
lein/ ar-alwad (drwy gyfrwng unrhyw 
ddyfais, ymysg y rheini sy'n 
defnyddio'r rhyngrwyd) 

58 59 60 59 44 - 58 60 61 + 49 - 

Cyfanswm mynediad i'r rhyngrwyd 
gartref (drwy gyfrwng unrhyw 
ddyfais) 

86 87 84 84 83 86 87 84 82 

Nifer â band eang (gartref)               81 81 79 79 78 
+6 

80 - 85 + 80 77 

Defnyddio ffôn symudol i fynd ar y 
rhyngrwyd 

66 
+5 

66 
+4 

63 61 69 
+9 

66 + 

+4 
61 - 63 + 53 - 

Nifer â ffôn symudol (defnydd 
personol) 

93 94 91 91 92 93 94 90 94 

Nifer â ffôn clyfar (defnydd 
personol) 

71 
+5 

71 
+4 

70 65 - 72 
+9 

71 
+4 

68 
+9 

67 59 

Nifer â gwasanaeth 4G (ymysg 
perchnogion ffôn clyfar) 

67 
+22 

68 
+23 

57 - 68 
+32 

77 + 

+37 
69 + 

+23 
55 – 

+20 
72 + 

+34 
49 – 

+21 

Nifer â llinell dir sefydlog 86 
+2 

86 86 85 86 85 - 92 + 85 84 

Nifer â chyfrifiadur bwrdd gwaith 31 
-3 

32 
-5 

23 - 33 17 – 

-11 
30 – 

-4 
36 + 32 36 

Nifer â gliniadur 64 65 60 61 56 - 64 64 60 62 

Nifer â chyfrifiadur llechen 59 
+5 

59 
+5 

56 67 + 60 58 – 

+4 
64 + 

+9 
69 + 59 - 
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Nifer ag e-ddarllenydd (defnydd 
personol) 

18 19 15 22 15 18 - 25 + 23 19 

Cartrefi sy’n cymryd bwndeli 68 
+5 

68 
+4 

69 
+8 

67 64 67 
+4 

72 68 64 

Argaeledd teleffoni sefydlog 100 100 100 100 100 

Argaeledd band eang sefydlog2 99.98 100 99.86 100 100 

Argaeledd band eang LLU ADSL3 95 96 90 93 90 

Argaeledd gwasanaeth symudol 2G4 99.6 99.7 99.1 98.4 98.8 

Argaeledd gwasanaeth symudol 3G5 99.6 99.8 97.9 98.6 99.4 

Argaeledd gwasanaeth symudol 4G6 97.8 98.8 92.0 90.1 99.3 

Argaeledd DTT7 98.5 98.6 98.7 97.8 97.4 

Gwylio'r teledu (munudau bob 
dydd) 8 

216  219 
** 

240  250  225  

Gwrando ar y radio (munudau bob 
dydd) 

183  183 181  190  173  

 
Allwedd: +Mae'r ffigur yn sylweddol uwch ar gyfer y wlad na chyfartaledd y DU neu yn sylweddol 
uwch ar gyfer trefol/gwledig y wlad nag ar gyfer gwledig/trefol y wlad; -Mae'r ffigur yn sylweddol is ar 
gyfer y wlad na chyfartaledd y DU neu yn sylweddol is ar gyfer trefol/gwledig y wlad nag ar gyfer 
gwledig/trefol y wlad; +xx Mae'r ffigurau wedi codi'n sylweddol o xx bwynt canran ers H1 2015; +xx 
Mae'r ffigurau wedi gostwng yn sylweddol o xx pwynt canran ers H1 2015; 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom H1 2016, BARB, RAJAR, data’r diwydiant 
Sylfaen: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3737 y DU, 2239 Lloegr, 502 yr Alban, 507 Gogledd Iwerddon, 
489 Cymru, 2711 DU drefol, 1026 DU wledig, 1958 Lloegr drefol, 281 Lloegr wledig, 251 yr Alban 
drefol, 251 yr Alban wledig, 240 Cymru drefol, 249 Cymru wledig, 262 Gogledd Iwerddon drefol, 245 
Gogledd Iwerddon wledig) 
 
1. Mae'r ffigurau ar gyfer bod yn berchen ar DAB yn y gwledydd a'r DU a geir yma yn dod o ymchwil 
Ofcom. Mae Adroddiad y Farchnad Gyfathrebu ar gyfer y DU yn defnyddio data RAJAR ar gyfer bod 
yn berchen ar DAB  
2. Canran yr adeiladau sydd wedi’u cysylltu â chyfnewidfa leol ADSL BT, yn seiliedig ar ddata BT, 
Rhagfyr 2015  
3. Canran yr adeiladau sydd wedi’u cysylltu â chyfnewidfa leol LLU BT, yn seiliedig ar ddata BT, 
Rhagfyr 2015 
4. Canran yr adeiladau â darpariaeth symudol 2G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un cwmni, Mai 
2016 
5. Canran yr adeiladau â darpariaeth symudol 3G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un cwmni, Mai 
2016 
6. Canran yr adeiladau â darpariaeth symudol 4G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un cwmni, Mai 
2016 
7. Rhagamcan o ganran y cartrefi sy’n gallu derbyn sianeli darlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB) 
drwy DTT (darpariaeth gan y 3 aml-blecs PSB). Prosiect Cynllunio Teledu ar y cyd (Arqiva, BBC, 
Ofcom) 
8. Seiliedig ar flwyddyn galendr 2015. **Mae'r ffigur hwn yn adlewyrchu’r cyfartaledd ar draws 
rhanbarthau Lloegr, gyda’r uchaf yng Ngororau’r Alban (Border) (243) a'r isaf yn Llundain (197). 
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1.2 Y Diwrnod Digidol yng Nghymru  
Crynodeb 

Mae cyfryngau a chyfathrebiadau’n rhan allweddol o’n bywydau beunyddiol ac rydym yn 
treulio mwy o amser yn eu defnyddio nag yn cysgu. At ei gilydd, ychydig o newid sydd wedi 
bod ers 2014 yn yr amser rydym yn ei dreulio yn defnyddio cyfryngau a chyfathrebiadau. 
Ond mae rhai newidiadau wedi bod yn yr amser y mae pobl yng Nghymru yn ei neilltuo i 
wahanol wasanaethau.  

Mae pobl yng Nghymru yn treulio llai o amser yn gwylio teledu byw; mae’n debyg eu bod yn 
gwylio mwy o gynnwys ar-alw y maent yn talu amdano, gan fod yr amser a dreulir yn gwylio’r 
cynnwys hwn wedi cynyddu yn ôl yr un maint bron.  

Ond, gwylio teledu byw sy’n dal i gymryd y rhan fwyaf o’n hamser gyda chyfryngau a 
chyfathrebiadau. Ac mae gwylio'r teledu1 yn rhan greiddiol o’n min nos: rhwng 8pm a 10pm 
bob dydd, mae oddeutu naw o bob deg oedolyn yng Nghymru yn gwylio teledu. Mae 
gwasanaeth sain traddodiadol yn gwneud yn dda yng Nghymru hefyd  - mae’r amser a 
dreulir yn gwrando ar y radio wedi cynyddu, tra mae'r amser a dreulir gyda cherddoriaeth 
wedi’i ffrydio ar-lein (megis Spotify neu Apple music) wedi lleihau.  

O ran cyfathrebu, mae negeseua gwib wedi dod yn fwy poblogaidd ers 2014 o ran cyfran y 
bobl sy’n defnyddio negeseua gwib a hefyd o ran faint o amser a dreulir ar y gwasanaethau.  
Tra mae cyfran y bobl sy’n defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol wedi aros yn sefydlog, 
mae’r amser a dreulir ar y gwasanaethau hyn wedi lleihau.  

Er gwaetha’r twf yn y defnydd o ddulliau cyfathrebu anhraddodiadol, ystyrir mai galwadau 
ffôn yw'r gweithgaredd cyfathrebu pwysicaf.  

Cefndir a methodoleg 

Mae'r adran hon yn rhoi trosolwg o ganlyniadau creiddiol ein hastudiaeth, Diwrnod Digidol 
2016, gan lunio cymariaethau gyda data a gasglwyd pan gynhaliwyd yr astudiaeth ddiwethaf 
yn 2014. Mae rhagor o ddata ar gael ar-lein hefyd drwy’r wefan benodol 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/cross-media/digital-day/2016/ 

Er bod Ofcom yn defnyddio amrywiaeth eang o ymchwil yn y diwydiant i ddeall sut mae pobl 
yn defnyddio cyfryngau darlledu a chynnwys ar-lein, nid oes llawer o wybodaeth ar gael ar 
hyn o bryd am sut mae pobl yn defnyddio'r holl wasanaethau cyfathrebu a chyfryngau a 
dyfeisiau gyda’i gilydd, a sut maent yn ffurfio rhan ganolog o ddiwrnod y defnyddiwr. 

Yn Ch1 2016, cynhaliodd Ofcom astudiaeth ddyddiadur feintiol a manwl o holl 
weithgareddau cyfathrebu a chyfryngau oedolion a phlant yn y DU2 er mwyn cael trosolwg o 
rôl y cyfryngau a chyfathrebiadau ym mywydau pobl. Y tro diwethaf i’r astudiaeth gael ei 
chynnal oedd ddwy flynedd yn ôl, yn 2014. Felly un o’r prif nodau oedd canfod sut mae 
pethau wedi newid ers hynny. Felly, cynlluniwyd yr astudiaeth i fod mor gyson â phosibl â’r 
un blaenorol o ran methodoleg (gyda rhai gwelliannau a newidiadau gofynnol). 

Mae'r ymchwil yn rhoi cipolwg o ymddygiad pobl gyda chyfryngau a chyfathrebiadau dros 
gyfnod o saith niwrnod, gan edrych ar sut a phryd mae pobl yn defnyddio gwasanaethau a 

1 Mae gwylio teledu yn cynnwys gwylio teledu a ffilmiau drwy deledu byw, teledu wedi’i recordio, 
teledu ar-alwad (talu neu am ddim) a DVD/Blu-ray 
2 Yn yr adroddiad hwn, rydym yn canolbwyntio ar y data o ddyddiaduron oedolion yn unig.  
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dyfeisiau gydol y diwrnod, gan ddelio â defnydd personol a defnydd busnes, yn y cartref a 
thu allan i’r cartref.  

Mae disgrifiad cynhwysfawr o'r fethodoleg ar gael yn yr atodiad technegol. Mae’n cynnwys yr 
holl holiaduron, gwybodaeth enghreifftiol a diffiniadau o ddadansoddiadau -
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cross-
media/2016/technical_appendix.pdf.  

Ar y cyfan, mae oedolion yng Nghymru yn treulio mwy o amser yn defnyddio 
cyfryngau neu’n cyfathrebu nag y maent yn ei dreulio’n cysgu  

Mae oedolion yng Nghymru yn treulio’r mwyafrif o’u horiau ar ddihun yn ymwneud â'r 
cyfryngau a/neu weithgaredd cyfathrebu (8awr 33m). Mae'r amser gwirioneddol a dreulir ar y 
cyfryngau a chyfathrebiadau bob diwrnod yn gymharol gyson ar draws gwledydd y DU.   

Ffigur 1.2 Gweithgaredd yn ymwneud â'r cyfryngau a chyfathrebiadau o’i gymharu 
â gweithgaredd heb fod yn gysylltiedig â'r cyfryngau a chyfathrebiadau, yn ôl 
amser o'r dydd  

 
Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom  

Sylfaen: Oedolion 16+ yng Nghymru (176) 

 

Trwy ‘amldasgio’, mae oedolion yng Nghymru yn gwasgu 10 awr a 24 munud o 
weithgaredd yn ymwneud â’r cyfryngau a chyfathrebiadau i 8 awr a 33 munud ar 
ddiwrnod arferol. 

Mae pobl yn defnyddio'r cyfryngau mewn ffyrdd gwahanol, gan un ai ganolbwyntio’n llwyr ar 
y dasg mewn llaw (gweithgaredd ar eich pen eich hun - solus), neu wneud dau neu fwy o 
bethau yr un pryd, megis gwylio'r teledu a chyfathrebu â ffrindiau drwy negeseua gwib 
(amldasgio gan ddefnyddio cyfryngau gwahanol). Roedd ein hymchwil yn dangos bod 
oedolion yng Nghymru, diolch i amldasgio, yn gwasgu 10 awr a 24 munud o weithgaredd 
cysylltiedig â chyfryngau i 8 awr a 33 munud o amser go iawn. Ers 2014, mae’r darlun wedi 
newid ymysg oedolion yng Nghymru, gan fod gostyngiad wedi bod yn y cyfanswm amser a 
dreulir yn defnyddio cyfryngau a chyfathrebiadau, a’r amser gwirioneddol a dreulir mewn 

Unrhyw weithgaredd yn ymwneud â'r cyfryngau a chyfathrebiadau

Amser a dreulir ar gyfartaledd y diwrnod
8 awr 40m

6am 12pm
Hanner dydd

9am 3pm 6pm 9pm 12am
Hanner nos

3am

Dim cyfryngau/cyfathrebiadau (ar ddi-hun)
Amser a dreulir ar gyfartaledd y diwrnod

6 awr 54m

Cysgu
Amser a dreulir ar 

gyfartaledd y diwrnod 8 
awr 29m

Unrhyw weithgaredd yn ymwneud â'r cyfryngau a 
chyfathrebiadau

Amser a dreulir ar gyfartaledd y diwrnod
8 awr 33m
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diwrnod arferol yn defnyddio cyfryngau a chyfathrebiadau. Oedolion yng Nghymru sy’n 
treulio'r amser lleiaf ar gyfryngau a chyfathrebiadau o’i gymharu â holl wledydd eraill y DU.  

Ffigur 1.3 Yr amser a dreulir bob diwrnod ar gyfartaledd yn defnyddio 
cyfathrebiadau a chyfryngau, yn ôl gwlad  

 

Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom 

Sylfaen: Oedolion 16+ yn y DU (1512), Lloegr (991), Yr Alban (190), Cymru (176), Gogledd Iwerddon 
(155). 

Ymysg oedolion yng Nghymru, mae dwy ran o bump o’r holl amser a dreulir yn 
defnyddio cyfryngau a chyfathrebiadau yn cael ei dreulio’n gwylio cynnwys 

Mae gwylio cynnwys, megis rhaglenni teledu, ffilmiau neu glipiau fideo byr yn gyfrifol am 
41% o'r holl amser y mae oedolion yng Nghymru yn ei dreulio ar weithgaredd yn ymwneud 
â'r cyfryngau a chyfathrebiadau. Mae hyn yn cynnwys teledu byw yn bennaf, sy’n gyfrifol am 
26% o’r holl amser a dreulir gyda chyfryngau a chyfathrebiadau.  

Mae’r cyfartaleddau amser a dreulir ar y pum math eang o weithgaredd (gwylio, gwrando, 
cyfathrebu, chwarae a darllen/pori/defnyddio) yn gyson ar draws y gwledydd, ac nid oes 
newidiadau sylweddol wedi bod ers 2014.  

DU Lloegr Yr Alban Cymru G Iwerddon

8 awr 45m 8 awr 39m 8 awr 33m 8 awr 40m

10awr 
52m

Amldasgio

Solus

10awr 
48m 10awr 

24m

10awr 
36m

8awr 46m

10awr 
55m

+ 5m + 8m - 27m - 13m +11mGwir amser a 
dreuliwyd

Cyfanswm amser 
a dreuliwyd 

Y gwahaniaeth ers 2014

- 14m - 11m - 52m - 25m - 1m
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Ffigur 1.4  Cyfran yr amser a briodolir i’r mathau o weithgaredd, yn ôl gwlad   

 

Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom 

Sylfaen: Oedolion 16+ yn y DU (1512), Lloegr (991), Yr Alban (190), Cymru (176), Gogledd Iwerddon 
(155). 

Mae oedolion yng Nghymru yn treulio llai o amser yn cyfathrebu gan ddefnyddio’u 
ffôn symudol na’r DU drwyddi draw  

Mae oedolion yng Nghymru yn treulio mwy o amser ar gyfartaledd yn gwylio'r teledu nag yn 
defnyddio unrhyw ddyfais arall; mae hyn yn gyson ar draws y gwledydd. Mae eu hamser yn 
cyfathrebu’n cael ei dreulio’n bennaf ar gyfrifiaduron a ffonau symudol, gyda chyfrifiaduron 
yn cael eu defnyddio hefyd i ddarllen/pori/defnyddio.    

Pan fyddwn yn rhannu’r math o weithgaredd yn ôl y ddyfais a ddefnyddir, gallwn weld bod 
oedolion yng Nghymru ar gyfer gweithgareddau cyfathrebu yn defnyddio llai ar ffôn symudol 
na’r DU drwyddi draw. Pan edrychwn ar chwarae gemau fideo, o’i gymharu â'r DU drwyddi 
draw, mae oedolion yng Nghymru yn llai tebygol o ddefnyddio teledu (gan gynnwys drwy 
gonsol gemau wedi’i gysylltu) ac yn fwy tebygol o ddefnyddio cyfrifiadur.   
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Ffigur 1.5 Cyfran yr amser a briodolir i ddyfeisiau, yn ôl gweithgaredd  

 

Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom 

Sylfaen: Oedolion 16+ yng Nghymru (176) 

Mae cyfran yr holl amser a dreulir yn defnyddio cyfryngau a chyfathrebiadau ar gyfer rhai 
gweithgareddau ymysg oedolion yng Nghymru yn unol â chyfran y DU drwyddi draw; mae 
chwarter (26%) yr amser yn cael ei dreulio yn gwylio teledu byw a 16% yn gwrando ar y 
radio.  

Ffigur 1.6 Cyfran yr amser a briodolir i weithgareddau cyfun, yn ôl gwlad  

 
Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom 

Sylfaen: Oedolion 16+ yn y DU (1512), Lloegr (991), Yr Alban (190), Cymru (176), Gogledd Iwerddon 
(155) 

Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom, Llyfr Data 3: C29 ar gyfer data’r prif siart, a Llyfr Data 1: B1 ar gyfer munudau wythnosol ar gyfartaledd
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Gwylio'r teledu ar set deledu yw’r gweithgaredd mwyaf poblogaidd fin nos  

Gan edrych ar gyfran yr holl weithgareddau y cyfrannir atynt sy’n ymwneud â’r cyfryngau a 
chyfathrebiadau, yn ôl yr amser o'r dydd (ar draws cyfnod o wythnos), ymysg pob oedolyn 
yng Nghymru, gwylio teledu ar set deledu sydd fwyaf poblogaidd fin nos: mae’n gyfrifol am 
oddeutu 60% o weithgaredd rhwng 9:15 a 10pm, yn unol â’r gyfran am yr un cyfnod amser 
yn 2014 ac yn unol â chyfartaledd y DU. Mae gwylio teledu byw yn gyfrifol am 64% o'r amser 
a dreulir ar yr holl weithgareddau 'gwylio’.  

Ffigur 1.7 Cyfran y cyfryngau a chyfathrebiadau, yn ôl amser o’r dydd  

 

Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom 

Sylfaen: Oedolion 16+ yng Nghymru (176) 

Wrth wrando ar y radio ar set radio, mae’r cyrhaeddiad ar y cyfnodau brig yn uwch 
yng Nghymru nag yn y gwledydd eraill 

Mae poblogrwydd y teledu fin nos yn cael ei adlewyrchu hefyd yn y cyrhaeddiad ar draws y 
diwrnod. Mae oddeutu naw o bob deg oedolyn yng Nghymru yn gwylio teledu neu ffilmiau ar 
set deledu rhwng 8pm a 10pm ar unrhyw bwynt yn yr wythnos. Mae hyn yn cymharu â brig o 
50% ar gyfer cyfathrebiadau testun, sy’n uwch na theledu rhwng 8.15am a hanner dydd, ond 
sy’n mynd yn gynyddol is mewn cymhariaeth wedyn. Mae’r cyrhaeddiad ar y cyfnodau brig 
yng Nghymru ar gyfer gwrando ar y radio ar set radio yn uwch nag yn unrhyw wlad arall, sef 
41% rhwng 8:15 ac 8:30am, a chyrhaeddiad uwch na theledu tan 9:30am.   
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teledu neu ffilmiau ar ddyfais arall

teledu neu ffilmiau ar set deledu
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Hanner dydd

9am 3pm 6pm 9pm 12am
Hanner nos
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Ffigur 1.8 Cyrhaeddiad wythnosol gweithgareddau cyfun, yn ôl amser o'r dydd 

 

Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom 

Sylfaen: Oedolion 16+ yng Nghymru (176) 

Mae'r patrymau a ddangosir uchod ar gyfer cynnwys teledu a radio ar draws y diwrnod yn 
cael eu hadlewyrchu’n glir yn y prif ddyfeisiau cysylltiedig, h.y. y set radio a theledu. Mae’r 
defnydd o set radio yn ystod y bore cynnar yn gymharol uwch yng Nghymru nag yn y 
gwledydd eraill.  

Ffigur 1.9 Cyrhaeddiad wythnosol dyfeisiau, yn ôl amser o'r dydd  

 

Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom 

Sylfaen: Oedolion 16+ yng Nghymru (176) 
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Ers 2014, mae gwylio gwasanaeth fideo ar-alwad y mae'n rhaid talu amdano wedi 
cynyddu 

Mae Ffigur 1.10 yn dangos cyfran yr oedolion a wnaeth pob gweithgaredd o leiaf unwaith yn 
ystod eu hwythnos yn cadw dyddiadur. Roedd bron i naw o bob deg (88%) wedi gwylio 
rhywfaint o deledu byw yn ystod yr wythnos, a hwn oedd y gweithgaredd mwyaf poblogaidd, 
yn fwy na galwadau ffôn (79%).  

Yn unol â’r gwledydd eraill, negeseua gwib oedd y gweithgaredd lle gwelwyd y cynnydd 
mwyaf ers 2014, i fyny 19 pwynt canran yng Nghymru o 24% i 43%. Gwelwyd cynnydd 
sylweddol hefyd yn y nifer sy’n gwylio cynnwys ar-alwad y telir amdano (i 30% o 13%), tra 
mae gwylio DVDs/ Blu-ray wedi gostwng 13 pwynt canran i 24%. 

Ffigur 1.10 Cyrhaeddiad wythnosol gweithgareddau’n ymwneud â’r cyfryngau a 
chyfathrebiadau  

 
Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom 

Sylfaen: Oedolion 16+ yng Nghymru (176) 

Mae’r amser go iawn cyfartalog a dreulir yn gwylio teledu byw wedi gostwng 35 
munud, tra mae gwylio teledu ar-alwad y mae’n rhaid talu amdano wedi cynyddu 31 
munud.  

Ymysg y bobl a oedd wedi gwylio unrhyw deledu byw, mae hyd cyfartalog y gweithgaredd 
hwn bob diwrnod 35 munud yn llai nag yn 2014, er bod nifer y bobl sy’n gwylio teledu byw 
wedi aros yr un fath. Ac mae gwylio cynnwys yn dal yn weithgaredd poblogaidd. Er bod yr 
amser a dreulir yn gwylio teledu byw wedi gostwng, mae’r amser ar gyfartaledd a dreulir yn 
gwylio teledu ar-alwad y mae’n rhaid talu amdano wedi cynyddu 31 munud.  

Mae dau weithgaredd arall wedi gweld deg munud neu fwy o gynnydd ers 2014;  gwrando ar 
radio byw (cynnydd o 15 munud) a chwarae gemau fideo (cynnydd o 24 munud). Yn ogystal 
â theledu byw, mae dau weithgaredd arall wedi gweld gostyngiad ers 2014: rhwydweithio 
cymdeithasol (i lawr 12 munud) a gwrando ar gerddoriaeth wedi’i ffrydio (i lawr 15 munud). 
Er bod yr amser a dreulir ar y gweithgareddau hyn yn disgyn, mae’r gyfran o bobl sy’n dal i’w 
gwneud wedi aros yr un fath.  
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Ffigur 1.11 Amser a dreulir ar gyfartaledd ar weithgareddau y diwrnod  

 
Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom 
Sylfaen: Oedolion 16+ yng Nghymru (176) 

Ystyrir mai galwadau ffôn yw’r gweithgaredd cyfathrebu pwysicaf  

Gofynnwyd i’r rhai a gwblhaodd y dyddiadur pa weithgaredd o ran y cyfryngau, a pha ddull 
cyfathrebu, oedd bwysicaf iddynt hwy’n bersonol.  

Dywedodd tri o bob deg oedolyn yng Nghymru mai teledu byw oedd eu gweithgaredd 
pwysicaf o ran y cyfryngau, tra dywedodd oddeutu dau o bob pump mai galwadau ffôn yw eu 
dull cyfathrebu pwysicaf; mae’r ddau ffigur yn unol â chyfartaledd y DU (27% a 39%).  

Ffigur 1.12 Y gweithgareddau cyfathrebu a chyfryngau mwyaf pwysig  

 
Ffynhonnell: Diwrnod Digidol 2016 Ofcom 

Sylfaen: Oedolion 16+ yng Nghymru (176) 
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1.3 Ymdopi mewn cymdeithas gysylltiedig 
Crynodeb  

Fel y gwelsom yn ymchwil y Diwrnod Digidol yn adran 1.2 ar gyfer pobl yng Nghymru, mae 
cyfryngau a chyfathrebiadau’n rhan allweddol o’n bywydau beunyddiol, ac mae mwy o 
amser yn cael ei dreulio ar y gweithgareddau hyn nag yn cysgu. Gyda chynnydd yn y 
defnydd o fand eang sefydlog o 63% i 75% o gartrefi rhwng 2014 a 2016, a naw pwynt 
canran o gynnydd rhwng 2014 a 2016 (i fyny i 61%) yng nghanran y bobl sy’n gallu mynd ar 
y rhyngrwyd drwy ffôn symudol, fwyfwy mae gan bobl yng Nghymru y cysylltiadau a’r 
dyfeisiau y mae eu hangen arnynt i fynd ar-lein.  

Comisiynodd Ofcom ymchwil i ymchwilio i sut mae pobl yn teimlo am fod yn gysylltiedig, a 
beth, yn eu tyb hwy, yw’r manteision a’r anfanteision. Mae’r rhyngrwyd yn ehangu gorwelion 
pobl ac yn ei gwneud yn haws i deuluoedd a ffrindiau gyfathrebu â’i gilydd. Ond mae 
defnyddio dyfeisiau cysylltiedig, fel ffonau clyfar neu gyfrifiaduron llechen, yn gallu tarfu ar 
ryngweithio wyneb yn wyneb - mae bron i ddwy ran o dair o bobl yng Nghymru wedi teimlo 
iddynt gael eu hanwybyddu oherwydd bod y sawl yn eu cwmni’n defnyddio dyfais.  Mae’n 
gallu achosi gwrthdrawiad hefyd - mae hanner y bobl yng Nghymru wedi cael rhywun yn taro 
i mewn iddynt oherwydd bod y person hwnnw wedi ymgolli yn ei ffôn.  

Dydy pobl ddim eisiau rhoi eu dyfeisiau i lawr, ac mae tri o bob deg yn cytuno eu bod yn 
treulio gormod o amser ar-lein, er bod nifer y bobl yng Nghymru sy’n cytuno â hyn yn is nag 
ar gyfer y DU drwyddi draw.  

Mae hanner y bobl yng Nghymru yn teimlo eu bod yn gaeth i’w dyfais gysylltiedig ac mae un 
o bob pump yn teimlo’n nerfus heb eu ffôn symudol. Mae lleiafrif (un o bob deg) yn dweud 
eu bod yn teimlo’n nerfus neu’n bryderus pan nad ydynt ar-lein. Ond, o’i gymharu â'r DU 
drwyddi draw, mae oedolion yng Nghymru yn llai tebygol o fod yn gaeth i'w dyfais neu o 
deimlo’n euog am yr amser y maent yn ei dreulio ar-lein. Mae rhai pobl yng Nghymru wedi 
rhoi 'detox’ digidol iddynt eu hunain; roedd bron i dri o bob deg (28%) wedi peidio â 
defnyddio'r rhyngrwyd o gwbl am gyfnod oherwydd eu bod yn teimlo eu bod yn ei 
ddefnyddio’n rhy aml.  

Mae pobl yng Nghymru yn cofleidio’r byd digidol  

Mae bod yn gysylltiedig yn ehangu gorwelion pobl; mae tri chwarter defnyddwyr y 
rhyngrwyd3 (75%) yn cytuno bod mynd ar-lein yn eu galluogi i wneud pethau na fyddai’n 
bosibl iddynt eu gwneud fel arall. Mae ychydig dros hanner defnyddwyr y rhyngrwyd (52%) 
yn cytuno y byddent yn gwybod llawer llai am y byd (neu eu hardal leol) pe na fyddai 
ganddynt fynediad i’r rhyngrwyd.  

Mae pobl yng Nghymru yn gwneud y gorau o fanteision bod ar-lein; mae wyth o bob 
defnyddiwr y rhyngrwyd (80%) yn cytuno bod gwasanaethau cyfathrebu newydd wedi 
gwneud bywyd yn haws.  

Yn ogystal â gwneud mwy o ddefnydd o fod ar-lein, mae pobl hefyd yn arfer mwy â bod ar-
lein. Pe na fyddent yn gallu mynd ar y rhyngrwyd, byddai bron i hanner defnyddwyr y 
rhyngwyd yng Nghymru yn teimlo eu bod yn colli allan, ac ni fyddai oddeutu traean yn 
gwybod ymhle i gael gwybodaeth pe na allent fynd ar-lein. 

3 Diffinnir defnyddwyr y rhyngrwyd fel y rheini sydd wedi bod ar-lein yn ystod y mis diwethaf 
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Ond nid yw pawb yn teimlo’r un fath am yr amser maent yn ei dreulio ar-lein  

Nid yw’r berthynas sydd gan bobl yng Nghymru â’r rhyngrwyd yn gwbl syml. Mae llawer yn 
cydnabod rhai o’r effeithiau mwy negyddol y gall ei gael ar eu gwaith a’u bywydau gartref. 

Er bod y cyfleoedd newydd hyn yn grymuso, a chytunai traean bod mynd ar-lein yn eu 
galluogi i weithio’n fwy hyblyg, cytunai un o bob saith (16%) fod cysylltedd cyson yn gwneud 
iddynt deimlo eu bod yn y gwaith drwy’r amser. Ac mae un o bob deg yn teimlo’n euog am yr 
amser maent yn ei dreulio ar-lein, er bod dau o bob pump (39%) o ddefnyddwyr y rhyngrwyd 
yng Nghymru yn cyfaddef iddynt dreulio mwy o amser na’r bwriad ar bori drwy’r rhyngrwyd, 
ac mae ychydig o dan draean (30%) yn cyfaddef iddynt dreulio mwy o amser na’u bwriad ar 
y cyfryngau cymdeithasol. Pan fydd pobl yng Nghymru yn treulio mwy o amser na’r hyn a 
fwriadwyd ar-lein, gwaith tŷ a chwsg sy’n fwyaf tebyg o gael eu hesgeuluso. 

I bobl yng Nghymru, roedd yr effeithiau negyddol o fod ar-lein yn llai nag ar gyfer y DU 
drwyddi draw; dywedodd mwy o bobl yng Nghymru nad oeddynt erioed wedi’u heffeithio gan 
effeithiau negyddol bod ar-lein (52% yng Nghymru o’i gymharu â 37% yn y DU drwyddi 
draw). Yn unol â hyn, roedd tri deg y cant yn cytuno eu bod yn treulio gormod o amser ar-
lein, ond mae hyn yn llai cyffredin ymysg pobl yng Nghymru nag ymysg pobl y DU drwyddi 
draw. 

Ffigur 1.13 Effeithiau negyddol a achosir wrth dreulio gormod o amser ar-lein 

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, 2016 

Sylfaen: Pawb sy’n mynd ar-lein o leiaf unwaith y mis (Pawb: 1861, Cymru: 110) 

Q.D7 A effeithiwyd yn negyddol erioed ar unrhyw rai o’r rhannau hyn o'ch gwaith neu fywyd personol 
drwy dreulio gormod o amser ar-lein ? 

Mae’r saethau’n cynrychioli cynnydd neu ostyngiad arwyddocaol o’i gymharu â holl ddefnyddwyr y 
rhyngrwyd yn y DU  

Er bod defnyddio ffonau clyfar yn tarfu ar sgwrs, mae pobl yn dal i'w defnyddio   

Er bod y rhyngrwyd wedi gweddnewid cyfathrebu i lawer, teimlai bron i ddau o bob pump fod 
y rhyngrwyd yn tarfu ar sgyrsiau wyneb yn wyneb gyda ffrindiau a theulu, ac roedd ychydig 
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dros un o bob deg un ai wedi colli allan ar dreulio amser neu wedi bod yn hwyr yn cwrdd â 
ffrindiau a theulu oherwydd eu bod ar y rhyngrwyd.   

Roedd pobl yng Nghymru yr un mor debygol o gadw mewn cysylltiad â ffrindiau drwy 
negeseuon testun ag yr oeddynt drwy gwrdd wyneb yn wyneb. Ac er i ddau o bob pump 
person yng Nghymru ddweud bod eu dyfeisiau’n tarfu ar sgyrsiau wyneb yn wyneb, maent 
yn dal yn fodlon defnyddio’u ffôn clyfar mewn cwmni; cyfaddefodd tri chwarter (76%) 
defnyddwyr ffôn clyfar eu bod wedi defnyddio'u ffôn clyfar mewn un sefyllfa gymdeithasol o 
leiaf.  Pa un a ydynt yn gwylio'r teledu gyda ffrindiau, mewn bwyty gyda phobl eraill neu’n 
cael cinio gartref, mae pobl yn defnyddio’u dyfeisiau ac, fel y dangosir yn Ffigur 1.14, mae 
rhai yn defnyddio’u ffôn clyfar yn y sinema neu theatr hyd yn oed. 

Ffigur 1.14 Defnyddio ffôn clyfar gydag eraill mewn sefyllfaoedd gwahanol a pha 
mor dderbyniol yw hynny 

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom 2016 

Sylfaen: Pob ymatebydd yng Nghymru (119), defnyddwyr ffôn clyfar yng Nghymru (82)  

C: Ar gyfer pob un o’r sefyllfaoedd canlynol, nodwch a ydych chi’n bersonol wedi defnyddio ac/neu 
wedi bod gydag eraill pan maent hwy wedi defnyddio ffôn clyfar neu gyfrifiadur llechen ar bob 
achlysur? Ac ar gyfer pob achlysur, allech chi nodi i ba raddau yn eich barn chi mae defnyddio ffôn 
clyfar ar yr achlysur hwn yn dderbyniol? 

Mae bron i ddwy ran o dair o bobl yng Nghymru yn teimlo iddynt gael eu hanwybyddu 
oherwydd bod pobl eraill bob amser ar eu dyfeisiau  

O ystyried y defnydd eang sy’n cael ei wneud o ddyfeisiau, ac weithiau yng nghwmni eraill 
hyd yn oed, does dim syndod bod pobl yng Nghymru yn dweud eu bod yn teimlo eu bod yn 
cael eu hanwybyddu. Dywedodd bron i ddwy ran o dair (63%) o bobl yng Nghymru iddynt 
deimlo eu bod yn cael eu hanwybyddu gan ffrind neu berthynas oherwydd bod y person arall 
yn brysur yn defnyddio’i ffôn neu lechen. Dywedodd bron i draean (31%) eu bod yn profi hyn 
o leiaf unwaith yr wythnos a theimlai un o bob deg (19%) fel hyn yn ddyddiol.  

Mae rhai pobl yn defnyddio’u dyfeisiau i gyfathrebu â phobl tra’u bod yn yr un lle â'r bobl 
hynny. Roedd chwarter y bobl yng Nghymru wedi gwneud hyn; gartref neu yng nghartref 
ffrind yw’r mannau lle mae pobl yn fwyaf tebygol o gyfathrebu’n electronig ag eraill tra’u bod 
yn yr un lle’n gorfforol. 
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All rhai pobl ddim rhoi eu dyfeisiau o’u gafael, a gwaith tŷ a chysgu sy'n dioddef...  

Efallai fod rhai pobl yn teimlo na allant adael eu dyfeisiau ar eu pen eu hunain.  Mae 
oddeutu hanner (46%) y bobl yng Nghymru yn teimlo eu bod yn ‘gaeth’ i’w dyfais, canran is 
na’r DU drwyddi draw (59%).  Roedd un o bob deg yn cytuno y byddent yn teimlo’n bryderus 
o fod yn ddigysylltiad, er bod canran llawer uwch (pedwar o bob pump) yn anghytuno - 
canran uwch na'r DU drwyddi draw.  

Un o effeithiau eraill y ffaith nad yw pobl yn gallu rhoi eu dyfeisiau i lawr yw’r perygl o daro i 
mewn i bobl a gwrthrychau. Mae hanner y bobl yng Nghymru wedi cael rhywun yn taro i 
mewn iddynt ar y stryd oherwydd bod cerddwr arall wedi ymgolli yn ei ffôn neu lechen. Ond, 
dim ond un o bob chwech oedd yn cyfaddef iddynt daro i mewn i rywun neu rywbeth tra 
oeddynt yn canolbwyntio ar eu dyfais.  

Ffigur 1.15 Ffôn yn tynnu sylw: taro, cael eich taro a pha mor aml mae’r gwrthdaro 
wedi digwydd  

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom 2016 

Sylfaen: Pob ymatebydd yng Nghymru (110) 

....er bod rhai pobl wedi ceisio datgysylltu am gyfnod 

Er mwyn ceisio cael cydbwysedd gwell rhwng bywyd a thechnoleg, mae rhai pobl yng 
Nghymru wedi dewis rhoi 'detox’ digidol iddynt eu hunain h.y. datgysylltu'n fwriadol a mynd 
heb y rhyngrwyd am gyfnod. Roedd bron i dri o bob deg (28%) wedi dewis peidio â 
defnyddio'r rhyngrwyd am gyfnod oherwydd y teimlad eu bod yn ei ddefnyddio’n ormodol. 
Roedd eu teimladau yn ystod y cyfnod heb y rhyngrwyd yn fwy cadarnhaol na negyddol; 
roeddynt yn teimlo’n fwy rhydd ac nid oedd eu sylw'n cael ei dynnu gymaint. Ni ddywedodd 
yr un ohonynt fod y profiad wedi achosi straen, nac ei fod wedi gwneud iddynt deimlo’n 
bryderus na phoeni am fethu â chadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu. Pan ofynnwyd 
iddynt a allent ymdopi â ‘detox’ digidol, teimlai bron i ddwy ran o dair (62%) ohonynt y gallent 
ymdopi, gyda dim ond un o bob pump (19%) yn meddwl na fyddent yn gallu ymdopi. 

Hefyd, roedd mwyafrif (87%) wedi gwneud ymdrech fwriadol i leihau'r amser y maent yn ei 
dreulio ar-lein. Roedd ychydig dros un o bob pump wedi lleihau'r amser maent yn ei dreulio 
ar y cyfryngau cymdeithasol (22%), gydag un o bob dau ddeg (5%) yn cau cyfrif cyfryngau 
cymdeithasol yn llwyr. Er mwyn rheoleiddio'r defnydd o dechnoleg, mae bron i ddwy ran o 
dair (63%) o bobl yng Nghymru wedi gosod un neu fwy o reolau arnynt eu hunain ynghylch y 
defnydd o dechnoleg, ac roedd tri chwarter (74%) y rhieni wedi gosod rheol/au ar eu plant i 
leihau eu hamser ar-lein. 
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1.4 Y niferoedd sy’n defnyddio dyfeisiau a gwasanaethau 
cyfathrebu ymysg y rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu 
Cymraeg 

Cyflwyniad 

Gan ddefnyddio data o arolwg Traciwr Technoleg Ofcom (Ionawr - Chwefror 2016), rydym 
wedi gwneud rhywfaint o waith dadansoddi yng nghyswllt oedolion yng Nghymru sy'n gallu 
siarad neu ysgrifennu Cymraeg (rhugl neu heb fod yn rhugl), gan edrych ar eu defnydd o 
ddyfeisiau a chyfathrebiadau allweddol.  

Mae Ffigur 1.166 yn dangos proffil demograffig y rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu 
Cymraeg ac yn cymharu hwn â'r holl sampl o Gymru. Mae Ffigur 1.17 yn dangos y defnydd 
o ddyfeisiau a chyfathrebiadau allweddol ymysg oedolion yn yr is-grŵp hwn.  

Nodyn am ein hymchwil arolwg 
Cofiwch, oherwydd bod maint y seiliau'n isel, dangosol yw’r holl ganfyddiadau ac felly dylid 
eu trin â gofal. Bwriad sampl y Traciwr Technoleg yng Nghymru oedd cynrychioli poblogaeth 
Cymru drwyddi draw, ac felly nid yw'n gynrychioliadol o’r rheini sy’n siarad a/neu'n 
ysgrifennu Cymraeg. 

Yn 2016, mae modd cymharu incwm cartref blynyddol, grŵp economaidd-gymdeithasol ac 
wrbaniaeth y rheini sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg â phob oedolyn yng Nghymru. 
Mae siaradwyr/ysgrifenwyr Cymraeg yn fwy tebygol o fod yn y grŵp oedran 55+ nag yn y 
grŵp oedran 35-54 (42% yn y grŵp 55+ oed o’i gymharu â 29% yn y grŵp 35-54 oed).   

Ffigur 1.16 Proffil demograffig y rheini sy’n gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg 

 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, H1 2016 
Sylfaen: Pob oedolyn 16 oed a hŷn: 489 Cymru, 135 yn gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg (rhugl 
neu heb fod yn rhugl) 
Nodyn: Nid yw'r ffigurau ar gyfer incwm cartref blynyddol yn dod i 100% gan i gyfran ddewis peidio ag 
ateb y cwestiwn neu ddweud nad oeddynt yn gwybod  
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Y niferoedd ymysg y rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg sy’n defnyddio 
dyfeisiau a chyfathrebiadau 

Mae Ffigur 1.17 yn dangos bod y rheini sy'n siarad neu'n ysgrifennu Cymraeg yn 2016 yn llai 
tebygol na'r holl oedolion yng Nghymru o fod â mynediad at unrhyw fath o ryngrwyd yn y 
cartref  (74% o'i gymharu â 84%). Does dim gwahaniaethau ystadegol arwyddocaol eraill.   

Ffigur 1.17 Y nifer sy’n defnyddio dyfeisiau a gwasanaethau cyfathrebu yng 
Nghymru 

 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, H1 2016 
Sylfaen: Pob oedolyn 16 oed a hŷn: 489 Cymru, 135 yn gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg (rhugl 
neu heb fod yn rhugl) 
 - mae'r rhain yn dangos cynnydd/gostyngiad arwyddocaol wrth gymharu â Chymru drwyddi draw 
ar y lefel hyder 95%. 
Nodyn: Rhyngrwyd symudol yw mynediad i’r we/data gan ddefnyddio ffôn symudol neu ffôn clyfar. 
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ysgrifennu yn Gymraeg
Llinell sefydlog 85% 90%

Ffôn symudol (defnydd personol) 91% 84%

Ffôn clyfar (defnydd personol) 65% 59%

Cyfrifiadur (unrhyw fath) 85% 76%

Cyfrifiadur llechen yn y cartref 67% 64%

Cyfanswm - rhyngrwyd 84% 74%

Band Eang (sefydlog a symudol) 79% 71%

Band eang sefydlog 77% 70%

Rhyngrwyd symudol 61% 52%

Mynediad i'r rhyngrwyd gyda ffôn 
clyfar yn unig

4% 1%

Radio DAB 42% 53%

Teledu drwy Dalu ar y brif set 68% 64%

Bwndel 67% 60%
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