
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2019/208

Mae’r adran hon yn egluro sut rydym wedi ein trefnu i gyflawni ein dyletswyddau a 
sut hwyl rydym wedi’i chael arni o ran ein hamcanion strategol sydd wedi’u nodi yn 
ein Cynllun Gwaith Blynyddol, yr effaith ar ddefnyddwyr a’r canlyniadau, a’r camau 
nesaf rydym yn eu cymryd.

ADRAN A

Adroddiad Perfformiad
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Gwybodaeth am Ofcom

Mae defnyddwyr a busnesau yn y DU yn dibynnu 
ar wasanaethau cyfathrebu bob dydd. Mae cael 
gwasanaethau cyfathrebu dibynadwy a chadarn 
ar draws y DU yn bwysicach nawr nag erioed, 
ac mae hynny’n rhan hollbwysig o ymateb y DU 
i’r coronafeirws. Gyda nifer o fusnesau’n newid 
i weithio o bell a gydag ysgolion ar gau, mae 
rhwydweithiau band eang a symudol yn gweld 
newid o ran y patrymau galw; erbyn hyn mae 
llawer o deuluoedd ar-lein ar yr un pryd yn ystod 
y dydd, er mwyn gweithio a dysgu o gartref.

Fel rheoleiddiwr y DU, ein cenhadaeth ni yw 
sicrhau bod cyfathrebiadau’n gweithio i bawb.

Mae ein cylch gwaith yn cynnwys rheoleiddio 
telegyfathrebiadau symudol a band eang, 
gwasanaethau teledu, radio, fideo ar-alw, 
post, diogelwch a chadernid gwasanaethau a 
rhwydweithiau telegyfathrebiadau, ac rydym 
yn sicrhau bod y sbectrwm radio yn cael ei 
ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Mae ein gwaith yn helpu defnyddwyr a 
busnesau yn y DU i gael y budd mwyaf o 
wasanaethau cyfathrebu, ac yn sicrhau bod 
pobl yn gallu cael gafael ar wasanaethau 
lle bynnag maen nhw yn y DU.

Rydym yn sicrhau tegwch a diogelwch i 
ddefnyddwyr rhag arferion cyfrwys ac rydym 
yn mynd ati i gefnogi cystadleuaeth pan 
fo’n briodol i sicrhau canlyniadau da.

Y flaenoriaeth i’n sectorau dros y misoedd 
nesaf yw cynnal y gefnogaeth i ddefnyddwyr a 
busnesau, a sicrhau bod y rhwydweithiau’n dal 
yn gadarn ac yn gweithio’n effeithiol. Mae hefyd 
yn hollbwysig ein bod ni’n gweithredu i wneud 
yn siŵr bod pobl yn cael eu diogelu rhag twyll ac 
arferion drwg, yn enwedig pobl hŷn neu fregus.

Ledled y DU, mae gennym dimau o beirianwyr 
a thechnegwyr (wedi’u dynodi’n weithwyr 
allweddol) sy’n rhan hollbwysig o’r gwaith o 
sicrhau bod y tonnau awyr yn ddiogel ac yn 
gweithio. Rydym yn gweithio gyda’r diwydiant a’r 
Llywodraeth i wneud yn siŵr nad yw cwsmeriaid 
telegyfathrebiadau’n colli cysylltiad, a’u bod yn 
cael cymorth yn ystod y cyfnod eithriadol hwn.

Rydym yn goruchwylio’r gwasanaeth 
post cyffredinol, sy’n golygu bod rhaid 
i’r Post Brenhinol ddanfon a chasglu 
llythyrau chwe diwrnod yr wythnos, a 
pharseli bum niwrnod yr wythnos, am bris 
fforddiadwy ac unffurf ar draws y DU.

Rydym yn annibynnol ar y Llywodraeth a’r 
cwmnïau rydym yn eu rheoleiddio, ac mae 
ein dyletswyddau wedi’u nodi mewn statud, 
sy’n golygu ein bod yn atebol i Senedd y DU. 
Ein blaenoriaeth ydy cyflawni canlyniadau 
da i ddefnyddwyr, lle gall defnyddwyr 
wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth, ac 
rydym yn cyflawni hyn drwy roi gwybodaeth 
i chi a hyrwyddo cystadleuaeth ymysg y 
cwmnïau rydym yn eu rheoleiddio.

1. Trosolwg
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Ein pwerau a’n dyletswyddau

Sefydlwyd Ofcom gan Ddeddf y Swyddfa 
Gyfathrebiadau 2002, ac mae’n gweithredu’n 
unol â nifer o Ddeddfau Seneddol1.

Dywed Deddf Cyfathrebiadau 2003 mai 
ein prif ddyletswydd yw ‘hybu buddiannau 
dinasyddion yng nghyswllt materion 
yn ymwneud â chyfathrebiadau a 
hyrwyddo buddiannau defnyddwyr mewn 
marchnadoedd perthnasol, drwy hyrwyddo 
cystadleuaeth lle bo hynny’n briodol’.

Gyda gwasanaethau post, rhaid i ni gyflawni 
ein swyddogaethau mewn ffordd a fydd, yn ein 
barn ni, yn diogelu’r gwasanaeth post cyffredinol 
yn y DU. Rydym yn gweithredu ac yn gorfodi 
cyfreithiau sy’n ymwneud â chyfathrebiadau, 
cystadleuaeth a diogelu defnyddwyr.

Gall Ofcom orfodi cyfraith defnyddwyr ar ran 
defnyddwyr ond ni allwn ddatrys cwynion 
defnyddwyr unigol am wasanaethau post 
neu delegyfathrebiadau. Pan fo’n briodol, 
rydym yn darparu cyngor i’r rhai sy’n cwyno 
ac yn eu cyfeirio at gynlluniau dulliau amgen 
o ddatrys anghydfod (ADR) rydym wedi’u 
cymeradwyo. Ond rydym yn delio â chwynion 
gan unigolion am wasanaethau teledu a radio.

Mae ein dyletswyddau cyfreithiol yn llywio 
cyfeiriad ein gwaith, a’n prif ddyletswyddau 
cyfreithiol yw:

•  sicrhau bod gan y DU amrywiaeth eang o 
wasanaethau cyfathrebu electronig;

•  sicrhau bod y sbectrwm radio yn cael ei 
ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol;

•  sicrhau bod amrywiaeth eang o raglenni radio 
a theledu o ansawdd uchel yn cael eu darparu 
gan nifer o sefydliadau gwahanol, gan apelio 
at amrywiaeth o ddiddordebau a chwaethau; 

•  bod pobl yn cael eu diogelu rhag deunydd 
niweidiol neu dramgwyddus, triniaeth annheg, 
ac ymyrraeth ar breifatrwydd ar y radio a’r 
teledu; 

•  a bod y rhwymedigaeth gwasanaeth 
cyffredinol ar wasanaethau post yn cael ei 
diogelu yn y DU.

1  Mae’r rhain yn cynnwys y Ddeddf Cyfathrebiadau 2003,  y 
Ddeddf Telegraffi Di-Wifr 2006, Deddfau Darlledu 1990 a 
1996, Deddfai’r Economi Ddigidol 2010 a 2017 a’r Ddeddf 
Gwasanaethau Post 2011.
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Ein gwerthoedd

Er mwyn ein helpu gyda’n gwaith yn hyrwyddo 
dewis, sicrhau safon ac atal niwed, mae angen i 
ni wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer yr holl 
ddefnyddwyr a dinasyddion yn y DU. Er mwyn 
gwneud hyn, mae angen i bob rhan o’n sefydliad 
fod yn amrywiol a meithrin diwylliant cynhwysol. 
Ein nod yw cyflawni hyn drwy fabwysiadu ein 
pedwar gwerth: cydweithio, grymuso, ystwythder 
a rhagoriaeth.

Mae ein gwerthoedd yn dylanwadu ar y ffordd 
rydym yn trin ein gilydd, sut rydym yn gweithio 
gyda’n gilydd, sut rydym yn uniaethu â’n 
rhanddeiliaid, sut rydym yn barnu perfformiad 
a sut rydym yn cydweithio i gyflawni ein 
blaenoriaethau. Mae ein gwerthoedd yn ganolog 
i’n heffeithiolrwydd, ac yn cefnogi’r sefydliad 
rydym ni eisiau bod.

Cydweithio Grymuso Ystwythder Rhagoriaeth
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2. Adolygu Perfformiad

•  Rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol band eang 
(USO) – Ofcom sy’n gyfrifol am weithredu’r USO. 
Ers mis Mawrth 2020, mae defnyddwyr wedi gallu 
gwneud cais am gysylltiad band eang teilwng.

•  Buddsoddi mewn rhwydweithiau ffeibr llawn – eleni, rydym wedi amlinellu ein fframwaith rheoleiddio 
arfaethedig i gefnogi buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr llawn (Adolygiad o’r Farchnad 
Telegyfathrebiadau Sefydlog Gyfanwerthol). O dan gynlluniau presennol darparwyr, mae’n bosib y 
byddai o leiaf 50% o’r DU yn gallu cael darpariaeth ffeibr llawn o fewn pum mlynedd.

•  Rhwydwaith Gwledig a Rennir – roeddem wedi rhoi cyngor technegol i’r Llywodraeth ynghylch cynigion 
gweithredwyr rhwydweithiau symudol ar gyfer ‘rhwydwaith gwledig a rennir’ (SRN), a fydd yn helpu i 
gynyddu’r ddarpariaeth 4G ar draws y DU.

•  Rhannu mynediad i sbectrwm – roeddem wedi cadarnhau cynlluniau i ganiatáu rhannu mynediad 
mewn nifer o fandiau sbectrwm, ac wedi bwrw ymlaen â’n rhaglen waith i ryddhau mwy o sbectrwm er 
mwyn gallu lansio gwasanaethau symudol newydd, fel 5G.

•  O dan ein rhaglen Tegwch i Gwsmeriaid, roeddem wedi cyhoeddi 
fframwaith yn amlinellu sut byddwn ni’n barnu a yw cwsmeriaid yn cael 
eu trin yn deg gan gwmnïau telegyfathrebiadau a theledu drwy dalu.

•  Y llynedd, roedd pob un o ddarparwyr mwyaf y DU wedi gwneud ymrwymiad pwysig i roi tegwch yn gyntaf.

•  Newid darparwr – rydym wedi’i gwneud yn haws i gwsmeriaid adael eu cwmni gwasanaethau symudol 
presennol, ac wedi cyflymu’r broses honno, drwy adael iddyn nhw newid drwy anfon neges destun syml. 
Rydym hefyd wedi’i gwneud yn haws i newid darparwr band eang a chael sicrwydd o gyflymder penodol.

•  Erbyn hyn, mae’n rhaid i gwmnïau band eang, ffôn a theledu drwy dalu ddweud wrthych chi pan fydd 
eich contract yn dod i ben, a rhoi gwybod i chi am y cynigion gorau sydd ar gael ganddyn nhw.

Uchafbwyntiau 2019/20

Codi ymwybyddiaeth
o niwed ar-lein

Cefnogi darlledu
yn y DU

Darpariaeth band eang a 
symudol gwell – lle bynnag lle bynnag 
fyddwch chifyddwch chi

Tegwch i
Gwsmeriaid

Rhwydweithiau 
Cryf a Diogel

Amrywiaeth a 
Chynhwysiant

Cynnal y Gwasanaeth 
Post Cy�redinol

Codi ymwybyddiaeth
o niwed ar-lein

Cefnogi darlledu
yn y DU

Darpariaeth band eang a 
symudol gwell – lle bynnag lle bynnag 
fyddwch chifyddwch chi

Tegwch i
Gwsmeriaid

Rhwydweithiau 
Cryf a Diogel

Amrywiaeth a 
Chynhwysiant

Cynnal y Gwasanaeth 
Post Cy�redinol

•  Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr – roeddem wedi cyhoeddi 
adolygiad pum mlynedd o Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus 
(2014-18), i sbarduno sgwrs genedlaethol ynghylch sut gellid 
diogelu manteision darlledu gwasanaeth cyhoeddus ar gyfer 
y dyfodol.

•  Adolygiad o gynyrchiadau rhanbarthol – roeddem wedi cyhoeddi canllawiau wedi’u diweddaru 
ar gyfer darlledu yn y sector cyhoeddus sy’n gysylltiedig â’r gwaith o wneud rhaglenni y tu allan i 
Lundain, a’r meini prawf sy’n diffinio cynhyrchiad rhanbarthol.

Codi ymwybyddiaeth
o niwed ar-lein

Cefnogi darlledu
yn y DU

Darpariaeth band eang a 
symudol gwell – lle bynnag lle bynnag 
fyddwch chifyddwch chi

Tegwch i
Gwsmeriaid

Rhwydweithiau 
Cryf a Diogel

Amrywiaeth a 
Chynhwysiant

Cynnal y Gwasanaeth 
Post Cy�redinol
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•     Adroddiadau ar Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal – roeddem wedi 
cyhoeddi adroddiadau amrywiaeth ar gyfer radio a theledu. Am 
y tro cyntaf, roeddem wedi casglu data ar gefndir economaidd-
gymdeithasol y gweithlu teledu.

•  Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau – roeddem wedi ehangu 
ein gweithgarwch llythrennedd yn y cyfryngau drwy lansio’r 
rhaglen Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau. Mae rhwydwaith 
Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau yn dwyn ynghyd sefydliadau 
ac unigolion sydd ag arbenigedd mewn llythrennedd yn y cyfryngau, gyda’r nod cyffredin o wella 
sgiliau ar-lein oedolion a phlant yn y DU, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o hynny.

•  Adroddiad Ein Gwlad Ar-lein – roeddem wedi cyhoeddi’r adroddiad blynyddol hwn, sy’n ystyried sut 
mae pobl yn cael eu gwasanaethu gan wasanaethau a chynnwys ar y rhyngrwyd, a’u hagweddau at 
fod ar-lein. Ochr yn ochr â hyn, roeddem wedi diweddaru ein dadansoddiad a’n hymchwil ar agweddau 
oedolion a’u defnydd o gyfryngau.

•  Niwed ar-lein – roeddem wedi cyhoeddi mwy o waith ymchwil manwl yn archwilio profiadau pobl 
o niwed ar-lein. Roeddem hefyd wedi edrych ar sut gallai deallusrwydd artiffisial helpu i gymedroli 
cynnwys ar-lein wrth symud ymlaen dros y pum mlynedd nesaf.

Codi ymwybyddiaeth
o niwed ar-lein

Cefnogi darlledu
yn y DU

Darpariaeth band eang a 
symudol gwell – lle bynnag lle bynnag 
fyddwch chifyddwch chi

Tegwch i
Gwsmeriaid

Rhwydweithiau 
Cryf a Diogel

Amrywiaeth a 
Chynhwysiant

Cynnal y Gwasanaeth 
Post Cy�redinol

•  Amlygrwydd cyfeiryddion rhaglenni electronig (EPG) – roeddem wedi cyhoeddi datganiad gyda 
diwygiadau i’r Cod cyfeiryddion rhaglenni electronig, i wneud yn siŵr ei bod hi’n dal yn hawdd dod o 
hyd i’r prif sianeli darlledu gwasanaeth cyhoeddus. Disgwylir y bydd y diwygiadau’n dod i rym yn 2021.

•  Gwasanaethau rhaglenni ar-alw (ODPS) – roeddem wedi gweithio gyda darparwyr gwasanaethau 
rhaglenni ar-alw, grwpiau defnyddwyr a’r Llywodraeth ynghylch sut dylai rheoliadau sydd ar y gweill 
wneud y gwasanaethau hyn yn fwy hygyrch.

•  Gorfodi’r Cod Darlledu – roeddem wedi cofnodi 82 achos o dorri’r Cod, ac wedi rhoi saith sancsiwn i 
ddarlledwyr, gan gynnwys chwe chosb ariannol a oedd yn gysylltiedig â’r canlynol:

 » cynnwys niweidiol
 » torri’r rheolau sy’n gysylltiedig â throseddu, anhrefn, casineb a cham-drin
 » torri’r rheolau didueddrwydd dyladwy.

Codi ymwybyddiaeth
o niwed ar-lein

Cefnogi darlledu
yn y DU

Darpariaeth band eang a 
symudol gwell – lle bynnag lle bynnag 
fyddwch chifyddwch chi

Tegwch i
Gwsmeriaid

Rhwydweithiau 
Cryf a Diogel

Amrywiaeth a 
Chynhwysiant

Cynnal y Gwasanaeth 
Post Cy�redinol

•  Diogelwch a chadernid rhwydweithiau’r DU – rydym yn 
gweithio gyda’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon ar y broses ddeddfwriaethol a fydd 
yn rhoi pwerau newydd i Ofcom ar gyfer Gofynion Diogelwch 
Telegyfathrebiadau, gyda’r nod o wella lefelau diogelwch yn y 
sector telegyfathrebiadau.

Codi ymwybyddiaeth
o niwed ar-lein

Cefnogi darlledu
yn y DU

Darpariaeth band eang a 
symudol gwell – lle bynnag lle bynnag 
fyddwch chifyddwch chi

Tegwch i
Gwsmeriaid

Rhwydweithiau 
Cryf a Diogel

Amrywiaeth a 
Chynhwysiant

Cynnal y Gwasanaeth 
Post Cy�redinol
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Y cynnydd sydd wedi’i wneud 
yn cyflawni blaenoriaethau ein 
Cynllun Blynyddol

Rydym yn cyhoeddi ein Cynllun Gwaith Blynyddol 
bob blwyddyn. Mae’r cynllun hwn yn egluro pa waith 
rydym yn bwriadu ei wneud yn ystod y flwyddyn ar 
draws y DU a’i gwledydd er mwyn cyflawni ein diben.

Roedd ein meysydd gwaith blaenoriaeth ar 
gyfer 2019/20 wedi cael eu datblygu yn unol 
â’n dyletswyddau a’n nodau strategol. Mae ein 
blaenoriaethau’n ystyried cyd-destun y farchnad a, 
phan fo’n bosibl, yn ceisio adlewyrchu ymatebion i 
ymgyngoriadau â rhanddeiliaid.

Mae’r adran hon yn egluro’r gwaith rydym wedi’i wneud 
yn ystod y flwyddyn i gyflawni’r meysydd blaenoriaeth, 
a beth maen nhw’n ei olygu i bobl ac i fusnesau.

 

RAG cyflawni sy’n adlewyrchu’r 

tebygolrwydd y bydd y prosiect yn cael ei 

gwblhau’n brydlon: 

 
mae’r prosiect wedi cael ei gwblhau, neu mae 
disgwyl iddo gael ei gwblhau heb oedi. 

Green - com
pleted

 
mae rhywfaint o ansicrwydd ynghylch a fydd 
y prosiect yn cael ei gwblhau, neu mae oedi’n 
debygol. 

Am
ber - incom

plete or likelihood of delay

 
mae’n bosib na fydd y prosiect yn cael ei 
gwblhau, neu y bydd oedi sylweddol. 

Red - not com
pleted



Meysydd gwaith blaenoriaeth Sylwadau

Rhwymedigaeth Gwasanaeth 
Cyffredinol Band Eang (“USO”) – 
dynodi darparwyr a gosod gofynion.

Green - com
pleted

Band eang (mis Ionawr 2020)

a)  mae 27.7m o gartrefi (95%) bellach yn gallu cael gafael 
ar fand eang cyflym iawn (30Mbit yr eiliad) (27.1m o 
gartrefi ym mis Ionawr 2019);

b)  mae dros 3.5 miliwn o gartrefi (12%) bellach yn gallu 
cael cysylltiad band eang ffeibr llawn (7% ym mis Ionawr 
2019); mae 55% o gartrefi yn gallu cael band eang 
gwibgyswllt (300Mbit yr eiliad) (51% ym mis Ionawr 2019); 

c)  gall cartrefi cymwys wneud cais yn awr am gysylltiad 
teilwng gan ddarparwr gwasanaeth cyffredinol 
dynodedig (cyflymder o 10Mbit yr eiliad wrth lwytho i 
lawr, ac 1Mbit yr eiliad wrth lwytho i fyny)

Symudol

a)  Darpariaeth 4G sefydlog – mae 67% o wyneb y tir yn y 
DU yn gallu cael darpariaeth yn yr awyr agored gan bob 
un o’r pedwar gweithredwr, gyda 9% o’r DU yn dal heb 
ddarpariaeth dda gan unrhyw weithredwr;

b)  Wedi dechrau cyflwyno 5G ym mis Mai 2019 – ar gael 
mewn dros 70 o drefi a dinasoedd yn y DU erbyn hyn;

Bydd y Rhwydwaith Gwledig a Rennir yn gwella 
canlyniadau defnyddwyr yn sylweddol

a)  Cynyddu’r ddarpariaeth 4G yn yr awyr agored i 90% o 
leiaf yn y DU (mae hyn yn amrywio yn ôl gweithredwr).

b)  Darpariaeth yn yr awyr agored yn ≥95% gan y 
gweithredwyr gwasanaethau symudol gyda’i gilydd.

c)  Darpariaeth newydd yn yr awyr agored i 40,000-140,000 
o eiddo (yn amrywio yn ôl gweithredwr), a 4,000-10,000 
km o ffyrdd (yn amrywio yn ôl gweithredwr).

Bydd y gwelliannau hyn i’r ddarpariaeth yn cael eu cyflawni 
erbyn mis Mehefin 2026, gyda thargedau interim wedi’u 
cytuno ar gyfer Mehefin 2024.

Adolygiad o’r Farchnad Cysylltedd 
Busnes (darparu llinellau ar les  
yn y DU).

Adolygiad o’r Farchnad Seilwaith 
Ffisegol – i hybu buddsoddiad ar 
gyfer band eang yn y cartref.

Adolygiad o Fynediad – adolygiad 
statudol o farchnadoedd 
telegyfathrebiadau.

Clirio 700MHz – symud defnyddwyr 
presennol darllediadau teledu.

Arwerthu sbectrwm yn y dyfodol 
(dyfarnu 700 MHz a 3.6-3.8 GHz) a 
gwelliannau o ran darpariaeth a 
gwasanaethau symudol.

Darpariaeth band eang a symudol gwell – lle bynnag fyddwch chi 

Hybu buddsoddi a gwella darpariaeth band eang a symudol, er mwyn i bawb elwa
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Gwell gwasanaethau band eang

Mae cysylltiadau o ansawdd uchel yn bwysicach 
nawr nag erioed o’r blaen. Mae arnom eisiau 
sicrhau bod pawb yn gallu cael gwasanaethau band 
eang cyflym a dibynadwy, ni waeth ble maen nhw’n 
byw neu’n gweithio.

Yr effaith ar ddefnyddwyr

Rydym mewn chwyldro cyfathrebu. Mae pobl yn 
dibynnu mwy ar gysylltiadau band eang sefydlog i’w 
helpu gyda’u hanghenion bob dydd.

Mae pobl hefyd yn defnyddio mwy o ddata dros eu 
cysylltiadau sefydlog. Yn 2019, roedd y defnydd o 
ddata ar linellau sefydlog wedi cynyddu i 315GB ar 
gyfartaledd fesul cysylltiad bob mis, o 240GB yn 2018.

Mae hyn yn cyfateb yn fras i wylio tair i bedair 
awr o gynnwys manylder uwch (HD) (ffilmiau, 
chwaraeon, clipiau fideo) bob dydd. Nid yw’r 
patrwm yn dangos unrhyw arwyddion o arafu, a 
bydd yn rhoi straen ar hen rwydweithiau copr y DU 
dros y blynyddoedd nesaf.

Wrth i fwy a fwy allu cael Mynediad Di-wifr Sefydlog 
(FWA), bydd nifer yr eiddo sy’n methu cael cysylltiad 
band eang teilwng yn parhau i ostwng (amcangyfrif 
o ryw 189,000 o eiddo ym mis Rhagfyr).

Rhwydweithiau sy’n gallu delio â gigabit yw’r 
dyfodol: rhwydweithiau ffeibr optig gwibgyswllt, sy’n 
cynnig cyflymder o hyd at 30 gwaith y cyfartaledd ar 
hyn o bryd, yn ogystal â bod yn fwy dibynadwy.

Beth rydym wedi’i gyflawni

Ym mis Mawrth 2018, cafodd telerau rhwymedigaeth 
gwasanaeth cyffredinol newydd (USO) eu pennu’n 
derfynol gan Lywodraeth y DU. Mae hyn yn golygu ei 
bod yn rhaid darparu gwasanaethau a chysylltiadau 
band eang fforddiadwy ar draws y DU, gyda 
chyflymder llwytho i lawr o 10 Mbit yr eiliad o leiaf.

Ofcom sy’n gyfrifol am weithredu’r USO. Eleni, 
rydym wedi penodi BT a KCOM fel darparwyr 
gwasanaeth cyffredinol band eang. Lansiwyd yr USO 

ar 20 Mawrth 2020, felly mae defnyddwyr bellach yn 
gallu gwneud cais am gysylltiad band eang teilwng 
gan BT neu KCOM.

Mae galluogi cystadleuaeth yn rhan ganolog o’n 
gwaith. Drwy greu’r amodau cystadleuol iawn 
i gwmnïau fuddsoddi, rydym yn disgwyl gweld 
buddsoddiad mewn ffeibr llawn gan rwydweithiau 
newydd sy’n cystadlu â’i gilydd a BT.

Ein nod yw creu’r amgylchedd rheoleiddio gorau 
posib i hybu buddsoddiad ac arloesedd.

Ym mis Gorffennaf 2018, roeddem wedi amlinellu 
cynlluniau i gynnig sicrwydd rheoleiddiol yn y 
tymor hwy, a chefnogaeth ar gyfer buddsoddiad 
cystadleuol mewn rhwydweithiau ffeibr ar draws 
y DU. Fe ddywedon ni y byddwn, erbyn 2021, yn 
rheoleiddio marchnadoedd busnes a phreswyl 
mewn ffordd fwy cyfannol, gan gyfuno ein 
hasesiadau mewn un adolygiad, a fydd yn para am 
o leiaf bum mlynedd yn hytrach na thair.

Ym mis Ionawr 2020, roeddem wedi rhoi 
manylion am ein fframwaith rheoleiddio 
arfaethedig i hybu cystadleuaeth a buddsoddiad 
mewn rhwydweithiau ffeibr llawn. Roedd yr 
ymgynghoriad ar yr Adolygiad o’r Farchnad 
Telegyfathrebiadau Sefydlog Gyfanwerthol 
yn cynnwys cynigion i wneud y canlynol:

•  sicrhau bod cwmnïau eraill yn cael mynediad 
at bolion telegraff a phibellau tanddaearol 
Openreach, gan helpu i leihau’r gost ymlaen llaw 
o adeiladu’r rhwydweithiau hyn i tua hanner;

•  mabwysiadu dulliau gwahanol o reoleiddio 
cynnyrch band eang preswyl cyfanwerthol 
Openreach mewn gwahanol rannau o’r DU, gyda’r 
nod o greu’r amodau iawn i ysgogi buddsoddiad 
yn y ddwy ran o’r DU lle rydym yn credu bod 
rhwydweithiau sy’n cystadlu ag Openreach yn 
debygol o gael eu hadeiladu, a’r rheini lle mae 
cystadleuaeth o’r fath yn annhebygol;
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Darpariaeth band eang llinell sefydlog ar draws y DU
Canran y cartrefi yn y DU sydd bellach yn gallu cael band eang:

Mis Ionawr 2020, nodwyd yn Niweddariad Cysylltu’r Gwledydd Ofcom: Gwanwyn 2020

98%

95%

55%

12%Ffeibr Llawn

Gwibgyswllt

Teilwng

Cyflym Iawn 

•  rheoleiddio ‘llinellau ar les’ Openreach – 
cysylltiadau data cyflym a ddefnyddir gan 
sefydliadau mawr – mewn ffordd debyg i 
gynnyrch band eang preswyl cyfanwerthol, 
drwy amrywio ein dull gweithredu yn ôl ardal 
i adlewyrchu lefel bresennol neu bosib y 
gystadleuaeth;

•  helpu Openreach i drosglwyddo’n 
ddidrafferth o’i rwydweithiau copr hŷn a 
rhoi’r gorau i’w defnyddio, gan helpu i leihau 
costau a chynyddu nifer y defnyddwyr sy’n 
defnyddio gwasanaethau ffeibr llawn.

Daeth y broses ymgynghori i ben ym mis 
Mai 2020, ac rydym nawr yn gweithio tuag at 
gadarnhau ein cynlluniau ddechrau 2021, cyn i’r 
fframwaith newydd ddod i rym ym mis Ebrill 2021.

Y canlyniadau a’r camau nesaf

Blaenoriaeth Ofcom yw sicrhau bod 
rhwydweithiau band eang o ansawdd da yn realiti 
cenedlaethol, yn enwedig ar gyfer y miloedd o 
bobl nad ydynt yn gallu cael cysylltiad teilwng ar 
hyn o bryd.

Pwrpas ein fframwaith rheoleiddio newydd 
arfaethedig yw cefnogi a hybu’r achos busnes 
dros ffeibr llawn i ddarparwyr sy’n cystadlu â’i 
gilydd, yn ogystal ag Openreach.

Ers cyhoeddi ein cynlluniau:

•  Mae Openreach wedi mynd ati fesul cam i 
gynyddu ei darged adeiladu ar gyfer Ffeibr 
i’r Adeilad, o 3 miliwn erbyn 2021, i 4 miliwn i 
ddechrau, a 4.5 miliwn o eiddo erbyn hyn. Yn 
yr un modd, ar ôl datgan bwriad yn wreiddiol i 
adeiladu hyd at 10 miliwn o eiddo erbyn 2025, 
yna 15 miliwn erbyn tua 2025, mae’r targed 
bellach wedi cael ei ymestyn i 20 miliwn o 
eiddo erbyn canol-diwedd y degawd hwn;

•  Mae CityFibre wedi caffael FibreNation, ac 
wedi ymestyn ei darged i wyth miliwn o eiddo 
yn hytrach na phum miliwn;

•  Mae Virgin Media wedi parhau i adeiladu ar 
gyfradd gyson;

•  Mae Hyperoptic wedi sicrhau prif 
gyfranddaliwr newydd; ac

•  Mae Gigaclear yn bwrw ymlaen â’i fodel 
busnes penodol mewn ardaloedd gwledig.

Uchelgais y Llywodraeth yw sicrhau bod y wlad 
i gyd yn gallu cael band eang sy’n gallu delio 
â gigabit erbyn canol y degawd. Byddwn yn 
parhau i weithio gyda’r diwydiant, yn ogystal 
â’r Llywodraeth ganolog a’r Llywodraethau 
datganoledig, i ymestyn argaeledd gwasanaethau 
band eang sylfaenol a ffeibr llawn ar draws y DU.



Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2019/2018

Gwell gwasanaethau symudol

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu 
cael mynediad at wasanaethau symudol lle 
bynnag maen nhw, sy’n eu galluogi i wneud 
galwadau, i ddefnyddio’r rhyngrwyd, i ffrydio 
cynnwys ac i ddefnyddio apiau ffonau clyfar.

Yr effaith ar ddefnyddwyr

A ninnau’n byw mewn cymdeithas o ffonau clyfar 
heddiw, mae gallu gwneud galwadau a mynd 
ar-lein pan fyddwn ar grwydr yn rhan hollbwysig 
o fywydau personol a gwaith pobl. Mae traffig 
data dros y rhwydweithiau symudol wedi dyblu 
bron yn ystod y ddwy flynedd hyd at 2019. Fodd 
bynnag, er bod y ddarpariaeth symudol ar draws 
y DU yn gwella’n raddol, mae’r ddarpariaeth yn 
dal yn anghyson mewn rhannau o’r wlad, a gall 
profiadau defnyddwyr fod yn anghyson.

Er bod y rhan fwyaf o’r wlad yn gallu 
cael darpariaeth gan o leiaf un cwmni 
gwasanaethau symudol, mae gwahaniaethau 
sylweddol rhwng ardaloedd trefol a gwledig. 
Gall 96 y cant o ardaloedd trefol gael 
signal 4G gan y pedwar gweithredwr, o’i 
gymharu â 63% o ardaloedd gwledig.

Beth rydym wedi’i gyflawni

Ym mis Rhagfyr 2018, roeddem wedi cyhoeddi 
cynlluniau i ddarparu mwy o sbectrwm i gefnogi’r 
galw am wasanaethau rhyngrwyd pan fyddwn 
ar grwydr. Roedd ein hymgynghoriad ar ryddhau 
200 MHz o sbectrwm newydd, ar draws y bandiau 
700 MHz (80 MHz) a 3.6-3.8 GHz (120 MHz), yn 
cynnwys cynigion i ymestyn y ddarpariaeth 
symudol gan ddau weithredwr i o leiaf 90% o holl 
arwyneb tir y DU o fewn pedair blynedd.

Yn dilyn hyn, mae’r pedwar gweithredwr 
rhwydwaith symudol cenedlaethol – BT/EE, 
O2, Three a Vodafone – wedi datblygu cynnig 
i’r Llywodraeth gefnogi eu cynllun ar gyfer 
‘rhwydwaith gwledig a rennir’, fel opsiwn yn lle 
ein cynigion.

Roeddem wedi rhoi cyngor technegol i’r 
Llywodraeth drwy gydol y broses i drafod telerau’r 
trefniant hwn, ac rydym bellach wedi amrywio 
trwyddedau pob gweithredwr gwasanaethau 
symudol i gynnwys ymrwymiadau rhwymol i 
sicrhau canlyniadau’r Rhwydwaith Gwledig a 
Rennir. Bydd gennym ni rôl hefyd i adrodd yn ôl 
yn rheolaidd ar y cynnydd dros y blynyddoedd 
i ddod, ac asesu cydymffurfiaeth pan ddylai’r 
rhwymedigaethau gael eu cyflawni.

Prif elfennau’r cytundeb rhwydwaith 
gwledig a rennir 
 
Mae tair prif elfen i’r cynnig:

•  Byddai gweithredwyr rhwydweithiau 
symudol yn ymestyn eu darpariaeth 
eu hunain drwy gau mannau digyswllt 
rhannol presennol, lle mae rhai 
gweithredwyr rhwydweithiau symudol 
– ond nid pob un ohonynt – yn cynnig 
darpariaeth, ar eu cost eu hunain.

•  Byddai hyd at 292 o safleoedd seilwaith 
symudol sy’n rhan o Rwydwaith 
Gwasanaethau Brys y Llywodraeth ar 
gael i’r pedwar gweithredwr, gan sicrhau 
darpariaeth ychwanegol yn rhai o’r 
lleoliadau gwledig mwyaf anghysbell.

•  Byddai safleoedd newydd yn cael eu 
hadeiladu mewn nifer o ardaloedd lle nad 
oes darpariaeth gan unrhyw weithredwr. 
Byddai’r safleoedd hyn yn derbyn pob 
gweithredwr gwasanaethau symudol, a 
byddai’r Llywodraeth yn eu hariannu.

67%
derbyniad da

91%
derbyniad 
dibynadwy
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Ym mis Gorffennaf 2019, roeddem wedi cadarnhau 
cynlluniau i ganiatáu rhannu mynediad mewn 
nifer o fandiau sbectrwm. Er enghraifft, mae’n 
bosib rhannu mynediad ar gyfer sbectrwm yn y 
bandiau 1800 MHz a 2300 MHz, ac mae ffonau 
symudol presennol yn gallu defnyddio’r sbectrwm 
hwnnw. Hefyd, mae defnyddwyr bellach yn gallu 
rhannu mynediad i sbectrwm yn y band 3.8-
4.2GHz, lle mae’r ecosystem yn dechrau datblygu. 
Rydym hefyd wedi caniatáu i drydydd partïon 
ddefnyddio sbectrwm sydd eisoes wedi’i drwyddedu 
i weithredwyr gwasanaethau symudol, mewn 
ardaloedd lle nad ydyn nhw’n defnyddio’r sbectrwm.

Rydym yn agor mynediad i sbectrwm, wrth 
i dechnolegau di-wifr ddechrau chwarae rôl 
sylweddol yn nhrawsnewidiad digidol llawer 
o sectorau’r diwydiant – o weithgynhyrchu, 
logisteg, mwyngloddio, amaethyddiaeth a 
dyfeisiau wedi’u cysylltu a fydd yn rhan o’r 
‘Rhyngrwyd Pethau’. Ym mis Mawrth 2019, 
roeddem wedi dechrau ar ein rhaglen ymgysylltu 
â gwahanol sectorau yn y diwydiant, er mwyn 
rhoi gwybodaeth am rôl technoleg ddi-wifr a 
helpu sefydliadau i ddeall rôl sbectrwm wrth 
gyflawni eu hamcanion trawsnewid digidol.

Rydym hefyd wedi bwrw ymlaen â’n rhaglen waith 
dros y flwyddyn, gan ryddhau rhagor o sbectrwm i 
hwyluso’r gwaith o lansio gwasanaethau symudol 
newydd ar gyfer pobl a’r diwydiant, gan gynnwys 5G.

Mae’r cyfuniad o wahanol fandiau sbectrwm yn 
galluogi gweithredwyr rhwydweithiau symudol 
i gynyddu capasiti data er mwyn ymdopi â galw 
sylweddol mewn canolfannau trefol, gan alluogi 
pobl i gael mynediad mwy dibynadwy i’r rhyngrwyd.

Ar ben hynny, rydym wedi gweithio gyda’r 
Adran Drafnidiaeth, yr Adran dros Dechnoleg 
Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, 
Network Rail a nifer o randdeiliaid eraill 
ynghylch cysylltedd ar drenau. Rydym wedi 
canolbwyntio ar geisio deall gofynion teithwyr 
a gweithredwyr o ran cysylltedd ar drenau.

Y canlyniadau a’r camau nesaf

Gallai’r cynllun rhwydwaith gwledig a rennir weld 
hyd at £1bn o fuddsoddiad gan y Llywodraeth 
a’r diwydiant dros y blynyddoedd nesaf, i 
gynyddu’r ddarpariaeth symudol. Byddwn yn 
monitro cynnydd y gweithredwyr wrth iddyn 
nhw gyflawni’r ymrwymiadau o ran darpariaeth 
sydd wedi’u cynnwys yn eu trwyddedau.

Mae’r holl weithredwyr rhwydweithiau symudol 
yn y DU eisoes wedi lansio gwasanaethau 5G 
newydd yn y dinasoedd mwyaf. Byddwn yn 
penderfynu’n derfynol ar y rheolau ar gyfer 
dyfarnu 200 MHz o sbectrwm newydd ar draws 
y bandiau 700 MHz a 3.6-3.8 GHz cyn diwedd y 
flwyddyn, a byddwn yn cynnal yr arwerthiant 
cyn gynted ag sy’n ymarferol bosib.

Bydd y ffordd y byddwn ni’n mynd ati i’w gwneud 
yn bosib i rannu mynediad ac i gael mynediad 
lleol at sbectrwm mewn sawl band yn golygu bod 
opsiynau cysylltedd di-wifr ar gael ar draws ystod 
eang o gwmnïau, cymunedau neu sefydliadau. 
Byddai’r bandiau sbectrwm rydym wedi’u hagor 
i’w rhannu hefyd yn gallu cael eu defnyddio i 
ddarparu band eang di-wifr sefydlog, gan helpu 
i gysylltu cartrefi a busnesau mewn ardaloedd 
lle mae’n anodd iawn rhoi ceblau yn y ddaear. 
Bydd cam nesaf ein gwaith yn ystyried potensial 
dull awdurdodi cwbl awtomatig ar gyfer darparu 
gwasanaethau di-wifr dros sbectrwm a rennir.

Byddwn yn adrodd yn ôl ar y cynnydd y mae 
gweithredwyr rhwydweithiau symudol yn ei wneud 
i gyflawni ymrwymiadau newydd eu trwydded, 
cyn asesu cydymffurfiaeth pan ddisgwylir i’r 
ymrwymiadau gael eu cyflawni. A byddwn yn 
parhau i ystyried sut gallwn ni gynnig rhagor o 
gymorth i bobl, drwy sicrhau bod yr wybodaeth 
orau ar gael iddyn nhw drwy ein mapiau 
darpariaeth ar-lein a’n cyngor i ddefnyddwyr.
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Mae marchnadoedd telegyfathrebiadau’r DU 
ymhlith y rhai mwyaf cystadleuol yn y byd. 
Ynghyd ag arloesedd yn y farchnad, mae hyn 
wedi helpu i sicrhau prisiau is, gwasanaeth gwell, 
darpariaeth ehangach a gwell dibynadwyedd. 
Ond, mae dewis yn gallu bod yn ddryslyd 
weithiau. Mae Ofcom eisiau i gwsmeriaid gael 
bargen deg ar gyfer eu gwasanaethau.

Yr effaith ar ddefnyddwyr

Mae sicrhau tegwch i gwsmeriaid – yn enwedig y 
rheini a allai ei chael yn anodd delio â’r farchnad, 
fel pobl sydd mewn amgylchiadau bregus – yn 
flaenoriaeth i ni.

Meysydd gwaith blaenoriaeth Sylwadau

Ymrwymiadau tegwch – 
ymrwymiadau gwirfoddol gan 
ddarparwyr i drin cwsmeriaid yn deg.

Hysbysiadau diwedd contract a hysbysiadau blynyddol 
am y tariffau gorau: 

Ers mis Chwefror 2020, mae cwsmeriaid yn cael 
hysbysiadau 10-40 diwrnod cyn diwedd eu contract yn nodi 
unrhyw newidiadau i’r pris a’r gwasanaeth, a’r bargeinion 
gorau sydd ar gael gan eu darparwr. Bydd cwsmeriaid sydd 
y tu allan i gontract (tua 20m) yn cael hysbysiad tebyg bob 
blwyddyn am y tariff gorau sydd ar gael.

Cwsmeriaid â chontractau wedi’u bwndelu ar gyfer 
ffonau symudol:

Byddai tua 70% o gwsmeriaid sydd y tu allan i gontract 
wedi’i fwndelu yn gallu arbed £11pm ar gyfartaledd drwy 
newid i gynllun SIM yn unig (Gorffennaf 2019). Daeth 
disgowntiau gwirfoddol gan y rhan fwyaf o ddarparwyr i 
rym ym mis Chwefror 2020.

Ymrwymiadau ynghylch prisiau band eang: 

Ystod o ymrwymiadau y mae darparwyr band eang wedi 
cytuno arnynt, sy’n diogelu defnyddwyr sy’n wynebu 
rhwystrau rhag cael bargen well.

Proses symlach i newid darparwr gwasanaethau symudol:

Ers mis Gorffennaf 2019, mae wedi bod yn haws i 
gwsmeriaid newid darparwr (drwy anfon neges destun).

Adolygu prisiau band eang a ffonau 
symudol – sicrhau prisiau teg a chlir, 
yn enwedig i’r rheini sydd mewn 
sefyllfa fregus.

Proses symlach i newid darparwr 
gwasanaethau symudol – helpu 
cwsmeriaid i newid darparwr drwy 
brosesau newid symlach.

Cyflwyno’r mesurau newydd i 
ddiogelu defnyddwyr yn y Cod 
Cyfathrebiadau Electronig 
Ewropeaidd (EECC)

Prosiectau tegwch eraill – gan 
gynnwys y fframwaith tegwch, 
hysbysiadau diwedd contract, 
Cyfathrebu Agored, cloi ffonau, 
canllaw ar fregusrwydd.

Tegwch i gwsmeriaid

Sicrhau bod cwsmeriaid band eang, ffôn a theledu yn cael eu trin yn deg
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Beth rydym wedi’i gyflawni

Rydym eisiau i gwsmeriaid fanteisio i’r eithaf ar y 
dewis sydd ar gael, bod yn hyderus wrth chwilio am y 
fargen orau, a sicrhau pris teg yn unol â’u hanghenion.

O fis Chwefror eleni ymlaen, mae’n rhaid i gwsmeriaid 
band eang, ffôn a theledu gael gwybod pan fydd eu 
contract yn dod i ben, a chael gweld y bargeinion 
gorau sydd ar gael iddyn nhw, gan gynnwys 
cytundebau SIM yn unig i gwsmeriaid â chontractau 
ffonau symudol wedi’u bwndelu. Hefyd, bydd yn rhaid 
atgoffa cwsmeriaid sydd allan o gontract yn barod, a 
dangos y bargeinion gorau iddyn nhw bob blwyddyn.

Ochr yn ochr â’r rheolau newydd hyn, roeddem 
wedi sicrhau ymrwymiadau gan ddarparwyr i 
gyfyngu’r niwed posib i unrhyw gwsmeriaid na 
fyddant yn ymateb i’r hysbysiadau hyn o bosib, 
neu sy’n cael trafferth ymgysylltu â’u darparwr.

1.  Codi prisiau clir a theg ar ddefnyddwyr  
ffonau symudol.

  Rydym wedi adolygu’r prisiau y mae cwsmeriaid 
ffonau symudol, sy’n bwndelu eu ffôn a’u 
hamser sgwrsio gyda’i gilydd, yn eu talu. 
Gwelsom y byddai tua 1.4 miliwn o gwsmeriaid 
yn gallu arbed £11 y mis ar gyfartaledd, drwy 
newid i gytundeb rhatach SIM yn unig. Yn dilyn 
ein camau penodol ni, cafwyd ymrwymiad gan y 
prif gwmnïau ffonau symudol – ar wahân i Three 
– i ostwng eu prisiau ar gyfer cwsmeriaid sydd 
wedi gorffen cyfnod eu contract cychwynnol.

  Rydym hefyd yn ystyried a oes angen i ni 
weithredu mewn perthynas â chontractau sydd 
wedi’u ‘hollti’, lle mae gan y cwsmer gontractau 
ar wahân ar gyfer ei ffôn a’i amser sgwrsio. 
Mae’r contractau hyn yn fwy tryloyw o ran 
prisiau, ac yn cynnig ffordd arall i gwsmeriaid 
brynu ffonau drud mewn rhandaliadau – ond 
mae’n bosib y byddan nhw’n clymu cwsmeriaid 
i gontractau amser sgwrsio sy’n rhy hir, a’i 
gwneud yn anoddach iddyn nhw newid.

2.  Prisiau teg i gwsmeriaid band eang 
sydd y tu allan i gontract.

  Rydym wedi cynnal astudiaeth gynhwysfawr 
o arferion prisio band eang, er mwyn deall 
pam mae rhai cwsmeriaid yn talu mwy nag 
eraill – yn enwedig y rheini a allai fod mewn 
sefyllfa fregus. Ar ôl dadansoddi 20 miliwn 
o dariffau cwsmeriaid, gwelsom fod tua 8.8 
miliwn o gwsmeriaid y tu allan i gontract, ac 
y gallent wneud arbedion sylweddol drwy 
gytuno ar gytundeb newydd gyda’u darparwr 
presennol (hyd at £8-£9 y mis) neu drwy newid 
i ddarparwr newydd (hyd at £9-£10 y mis). Er 
i ni weld nad yw pobl fregus yn fwy tebygol o 
fod y tu allan i gontract na chwsmeriaid band 
eang yn gyffredinol, rydym yn dal yn poeni bod 
rhai defnyddwyr bregus yn talu prisiau uwch.

    Unwaith eto, rydym wedi sicrhau sawl ymrwymiad 
gan gwmnïau band eang mwyaf y DU i leihau 
prisiau ar gyfer pobl sydd y tu allan i gontract, 
ac i helpu i ddiogelu cwsmeriaid bregus.

  Mae rhai wedi ymrwymo i adolygu prisiau’n 
flynyddol ar gyfer cwsmeriaid bregus. Mae 
eraill wedi ymrwymo i leihau’r gwahaniaeth 
rhwng y prisiau misol y mae cwsmeriaid 
newydd neu gwsmeriaid sy’n adnewyddu eu 
contract yn eu talu, a’r prisiau y mae cwsmeriaid 
sydd y tu allan i gontract yn eu talu.

  Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ein 
hadolygiad o brisiau band eang yn Ch2 2020/21.

Gallai

1.4m
o bobl

arbed arian
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Byddwn yn parhau i fonitro ym mhle mae 
aelwydydd yn cael trafferth talu am wasanaethau 
cyfathrebu, gyda phwyslais arbennig ar 
wasanaethau band eang, ac yn ystyried a oes 
angen unrhyw fesurau i helpu defnyddwyr sydd 
mewn sefyllfa fregus yn ariannol.

Rydym yn parhau i weithio i wneud yn siŵr bod 
pobl yn gallu cael gafael ar yr wybodaeth iawn 
i’w helpu i chwilio am y fargen orau. Rydym yn 
cyhoeddi ymchwil a data, gan gynnwys y canlynol:

•  gwybodaeth am sut mae darparwyr mewn 
gwahanol farchnadoedd yn perfformio o ran 
boddhad cwsmeriaid, cwynion a gwerth am arian;

•  gwybodaeth benodol i ddarparwyr am brisiau 
band eang; ac

•  ymgyrchoedd gwybodaeth, fel Y Gorau o’ch 
Gwesanaeth, i helpu pobl i gael band eang 
cyflymach ac i arbed arian.

Rydym yn sylweddoli na fydd rhoi’r wybodaeth 
iawn i bobl bob amser yn ddigon i’w helpu i ddod 
o hyd i fargen well, yn enwedig os yw’r drafferth 
o newid darparwr yn eu poeni. Fis Gorffennaf 
diwethaf, roeddem wedi cyflwyno neges i newid, 
sy’n golygu bod cwsmeriaid ffonau symudol 
bellach yn gallu newid darparwr drwy anfon 
neges destun am ddim.

Roeddem hefyd wedi cyflwyno gwaharddiad ar ffioedd 
cyfnod rhybudd y tu hwnt i’r dyddiad newid ar gyfer 
cwsmeriaid ffonau symudol. Ers hynny, rydym hefyd 
wedi cynnig rheolau newydd i wahardd cwmnïau 
ffonau symudol rhag gwerthu ffonau sydd wedi’u cloi 
i’w rhwydwaith.

Rydym wedi’i gwneud yn haws yn y gorffennol i 
gwsmeriaid band eang ar rwydwaith copr Openreach 
newid darparwr. Fis Rhagfyr diwethaf, roeddem wedi 
cynnig rheolau newydd i’w gwneud yn haws i newid 
gwasanaethau band eang rhwng rhwydweithiau 
gwahanol neu rhwng darparwyr gwasanaethau band 
eang ffeibr llawn ar yr un rhwydwaith. Roeddem hefyd 
wedi cynnig gwahardd ffioedd cyfnod rhybudd y tu 
hwnt i’r dyddiad newid ar gyfer cwsmeriaid band eang.

Mae’r holl waith yma wedi’i seilio ar ymdrech i sicrhau 
bod darparwyr yn rhoi tegwch yn gyntaf – dylai 
arferion da fod wrth galon busnes pob darparwr.

Dros y flwyddyn diwethaf, rydym wedi sicrhau 
ymrwymiadau newydd ynghylch tegwch gan bob un 
o’r cwmnïau mwyaf ar gyfer band eang, ffôn a theledu 
drwy dalu yn y DU. Rydym yn bwriadu cyhoeddi 
diweddariad cynnydd yn yr hydref, i ddweud a yw 
cwmnïau’n cadw at eu haddewidion. Er mwyn ein 
helpu i fod yn gliriach am ein dull gweithredu, rydym 
hefyd wedi cyhoeddi ‘fframwaith tegwch’ newydd, sy’n 
egluro sut rydym yn bwriadu asesu materion tegwch 
a’r mathau o bryderon a allai wneud i ni ymyrryd.
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Rydym hefyd wedi ymgynghori ar becyn newydd o 
fesurau diogelu defnyddwyr er mwyn gweithredu’r 
Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd (EECC), 
sef Cyfarwyddeb newydd gan yr UE sy’n diweddaru’r 
fframwaith rheoleiddio ar gyfer gwasanaethau 
cyfathrebu. Yn ogystal â rhai o’r mesurau sydd 
wedi’u hamlinellu uchod, roeddem hefyd wedi 
amlinellu cynlluniau i wneud y canlynol:

•  Cryfhau’r wybodaeth mewn contractau a’r 
hawliau i adael contract. Dylai cwsmeriaid gael yr 
wybodaeth sydd ei hangen arnynt yn ysgrifenedig, 
cyn iddyn nhw lofnodi contract. Roeddem hefyd yn 
cynnig rhoi’r hawl i gwsmeriaid adael eu contract 
os bydd unrhyw newidiadau i’w contract nad 
ydynt yn elwa arnynt; a

•  Sicrhau bod cwsmeriaid ag anableddau yn 
cael mynediad cyfatebol at wasanaethau 
cyfathrebu, a dewis cyfatebol o’r gwasanaethau 
hynny. Roeddem yn cynnig bod pob darparwr 
gwasanaethau ffôn a band eang yn galluogi 
defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) i 
gysylltu â’r gwasanaethau brys gan ddefnyddio 
gwasanaethau cyfnewid fideo, a bod yr holl 
ohebiaeth ysgrifenedig yn cael ei darparu mewn 
fformat hygyrch os bydd cais am hynny.

Y canlyniadau a’r camau nesaf

Os nad yw cwmnïau’n trin cwsmeriaid yn deg, 
byddwn yn camu i mewn ac yn cymryd camau. 
Bydd ein hadroddiadau rheolaidd ar brofiadau 
cwsmeriaid – gan gynnwys y prisiau maen nhw’n 
eu talu – yn helpu i dynnu sylw at arferion annheg.

Rydym yn dal i wneud yn siŵr bod cwsmeriaid 
yn cael eu trin yn deg, yn talu prisiau teg ac yn 
gallu manteisio’n rhwydd ar y bargeinion sydd ar 
gael iddyn nhw.  Yn ogystal â monitro effaith y 
newidiadau rydym wedi’u gwneud neu eu cynnig, 
byddwn yn helpu i wella’r ffordd mae darparwyr 
yn canfod ac yn cynorthwyo cwsmeriaid bregus.

Byddwn yn cynnal adolygiad o’n cynllun iawndal 
awtomatig yn nes ymlaen eleni. Cafodd hyn ei 
gyflwyno ym mis Ebrill 2019, ac mae’n golygu 
bod cwsmeriaid llinell dir a band eang yn cael 
arian yn ôl gan eu darparwyr heb orfod gofyn 
amdano os bydd oedi cyn trwsio, peirianwyr yn 
methu apwyntiadau, ac oedi gyda gwaith gosod.
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Dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus 
– Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr 

Mae gan Ofcom rôl i sicrhau bod gwasanaethau 
darlledu gwasanaeth cyhoeddus (DGC) y DU yn 
parhau i ddarparu ar gyfer cynulleidfaoedd.

Ym mis Chwefror roeddem wedi cyhoeddi ‘Sgrin 
Fach: Trafodaeth Fawr – Adolygiad pum mlynedd o 
ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus’, a oedd yn rhoi 
ein barn ni am berfformiad darlledu gwasanaeth 
cyhoeddus rhwng 2014 a 2018.

Meysydd gwaith blaenoriaeth Sylwadau

Adolygiad o Ddarlledu Gwasanaeth 
Cyhoeddus: Trafodaeth Fawr: Sgrin 
Fach – cynaliadwyedd darlledu 
gwasanaeth cyhoeddus wrth ystyried 
bod technegau digidol yn cael eu 
defnyddio fwy a mwy.

Rydym yn gofyn cwestiynau sylfaenol am ddarlledu 
gwasanaeth cyhoeddus (DGC), ac yn annog trafodaeth 
genedlaethol – am yr hyn y dylai ei gyflawni, sut dylai 
gael ei gyflawni a’i ariannu, a pha adnoddau rheoleiddio a 
pholisi fydd eu hangen i sicrhau bod cynnwys DGC yn dal i 
gael ei ddarparu yn y dyfodol.

Canlyniadau DGC: 

(a)  Mae arferion gwylio wedi newid yn sylfaenol, wrth i 
lefelau gwylio teledu byw barhau i ostwng, yn enwedig 
ymysg cynulleidfaoedd iau. Roedd yr amser a dreulir 
bob dydd yn gwylio teledu a ddarlledir wedi gostwng 
5.4% i 3 awr 12 munud ar gyfartaledd ar gyfer yr holl 
oedolion, o’i gymharu â 15% o ostyngiad i 1 awr 25 
munud ar gyfer y grŵp oedran 16-24 oed.

(b)  Mae cynulleidfaoedd yn dal i werthfawrogi darlledu 
gwasanaeth cyhoeddus, gyda 74% o gynulleidfaoedd 
yn fodlon â darlledu gwasanaeth cyhoeddus, a’r sianeli 
yn cyfrif am 55% o’r amser gwylio.

(c)  Mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn dal yn 
allweddol i economi greadigol y DU hefyd, gan 
fuddsoddi £815m mewn dros 32,000 awr o gynnwys 
gwreiddiol o’r DU, buddsoddi mewn cynhyrchwyr 
ar draws y Gwledydd a’r Rhanbarthau, a denu 
buddsoddiad trydydd parti. Fodd bynnag, wrth i 
ymddygiad cynulleidfaoedd barhau i newid, mae 
cyfryngau darlledu, ar-lein ac ar-alw eraill hefyd yn 
chwarae rôl bwysig drwy roi dewis i gynulleidfaoedd a 
buddsoddi mewn cynnwys gwreiddiol o’r DU.

(d)  boddhad cynulleidfaoedd (darlledwyr gwasanaeth 
cyhoeddus) – ar hyn o bryd, mae 73% o wylwyr yn 
fodlon iawn neu’n weddol fodlon, sy’n llai na’r ffigur yn 
2014, sef 79%.

Amlygrwydd darlledu gwasanaeth 
cyhoeddus  – diogelu amlygrwydd 
cynnwys darlledu gwasanaeth 
cyhoeddus ar wahanol lwyfannau.

Rhaglen Monitro Cystadleuaeth y BBC.

Rheoleiddio Gweithgareddau 
Masnachol a Masnachu’r BBC.

Adolygiad Newyddion / 
Adroddiad Blynyddol ac 
Adroddiad Perfformiad y BBC.

Cefnogi darlledu yn y DU

Helpu darlledwyr i ffynnu, a sicrhau bod cynulleidfaoedd yn cael gwasanaeth da drwy raglenni o ansawdd uchel
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Roedd yr adolygiad hwn yn seiliedig ar ganfyddiadau yn 
ein hail adroddiad Cyfryngau’r Genedl – a gyhoeddwyd 
yr haf diwethaf – a oedd yn adolygu tueddiadau 
allweddol yn y sector teledu a fideo, yn ogystal â’r 
sector radio a sain. Ar wahân i hyn, rydym hefyd wedi 
cyhoeddi adolygiad pum mlynedd ynghylch a yw 
Corfforaeth Channel 4 yn cyflawni ei dyletswyddau 
mewn perthynas â chynnwys cyfryngau.

Dros y flwyddyn diwethaf, rydym wedi rhoi ein barn bod 
DGC ar groesffordd allweddol, wrth ystyried y newid 
mewn ymddygiad cynulleidfaoedd a’r ffaith bod mwy a 
mwy o gystadleuaeth gan ddarparwyr cynnwys byd-
eang. Roeddem wedi penderfynu mai dyma’r adeg iawn 
i ystyried cwestiynau sylfaenol am ddyfodol DGC, ac 
ym mis Gorffennaf 2019 aethom ati i lansio trafodaeth 
genedlaethol i drafod dyfodol cyfryngau gwasanaeth 
cyhoeddus – sef Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr. Ers hynny, 
rydym wedi trefnu trafodaethau â chynulleidfaoedd, 
darlledwyr, cwmnïau cynhyrchu, y Llywodraeth, Senedd 
y DU, cyrff yn y diwydiant, cynrychiolwyr cenedlaethol 
a rhanbarthol, ac eraill. Mae mwy o wybodaeth am 
ddatblygiad y drafodaeth hon ar gael ar wefan benodol 
y drafodaeth: 

https://www.smallscreenbigdebate.co.uk/cymru/home.

Dros y flwyddyn nesaf byddwn ni’n bwrw ymlaen ag 
amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer Sgrin Fach: 
Trafodaeth Fawr, gan ofyn beth ddylai DGC ei gyflawni, 
sut dylai gael ei gyflawni a’i ariannu, a pha adnoddau 
rheoleiddio a pholisi fyddai eu hangen i sicrhau bod 
cynnwys DGC yn dal i gael ei ddarparu yn y dyfodol. 
Rydym hefyd yn ystyried effaith Covid-19 ar y diwydiant, 
ac ar y berthynas rhwng cynulleidfaoedd a DGC.

Bydd y trafodaethau ym mhob un o wledydd y 
DU, ynghyd â’n hymchwil, ein dadansoddiadau a 

thystiolaeth bellach gan randdeiliaid yn cyfrannu at 
ymgynghoriad ar yr opsiynau ar gyfer dyfodol DGC, 
ac rydym yn bwriadu cyhoeddi’r ymgynghoriad cyn 
diwedd 2020. Byddwn wedyn yn gwahodd safbwyntiau 
a thystiolaeth ynghylch yr opsiynau hyn, cyn gwneud 
argymhellion i’r Llywodraeth yn 2021.

Adolygu’r canllawiau i ddarlledwyr 
gwasanaeth cyhoeddus ar gynyrchiadau y 
tu allan i Lundain

Ym mis Mehefin 2019, roeddem wedi cyhoeddi ein 
penderfyniadau terfynol ynghylch ein hadolygiad o 
gynyrchiadau rhanbarthol, ac wedi cyhoeddi canllawiau 
wedi’u diweddaru i’r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus 
ar gyflawni eu cwotâu ar gyfer rhaglenni a wneir y tu 
allan i Lundain.

Mae’r newidiadau rydym wedi’u gwneud yn cynnwys 
cryfhau’r meini prawf sy’n diffinio cynhyrchiad 
rhanbarthol, eithrio cynnwys sy’n hunan-hyrwyddo 
rhag cael ei ystyried ar gyfer y cwotâu cynyrchiadau 
rhanbarthol, a rhoi mwy o wybodaeth yn y canllawiau 
ynghylch pob maen prawf a sut dylid eu rhoi ar waith. 
Er mwyn gwella cydymffurfiad a helpu i orfodi hyn, 
rydym hefyd wedi cyflwyno archwiliadau yn y fan a’r lle 
a threfn adrodd gliriach.

Bydd y canllawiau newydd yn dod i rym ar gyfer 
rhaglenni a ddarlledir o fis Ionawr 2021 ymlaen. Yn ein 
barn ni, bydd ein pecyn o newidiadau’n golygu bod 
mwy o fanylder ac atebolrwydd yn y drefn, gan sicrhau 
ei bod yn cyflawni bwriad y polisi’n well, sef cefnogi 
ac ysgogi’r economïau creadigol ar draws gwledydd a 
rhanbarthau’r DU.

Ymateb i Ddatganiad Polisi Cynnwys 
Cyfryngau blynyddol Corfforaeth Channel 4

Mae Corfforaeth Channel 4 (C4C) yn llunio 
Datganiad Polisi Cynnwys Cyfryngau blynyddol, 
sy’n egluro sut roedd y Gorfforaeth wedi cyflawni 
ei chylch gwaith ar gyfer gwasanaeth cyhoeddus 
a’i dyletswyddau cynnwys cyfryngau yn ystod y 
flwyddyn flaenorol, a sut mae’n bwriadu gwneud 
hynny yn y flwyddyn i ddod. Rhaid i C4C drafod â ni 
wrth baratoi’r Datganiad Polisi Cynnwys Cyfryngau, 
a byddwn ni’n cyhoeddi ymateb bob blwyddyn.



Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2019/2026

Roeddem wedi cyhoeddi ein hymateb i Ddatganiad 
Polisi Cynnwys Cyfryngau 2018 C4C pan gyhoeddodd 
ei Adroddiad Blynyddol fis Mehefin diwethaf. 
Roeddem ni o’r farn bod C4C wedi cyflawni ei 
ddyletswyddau’n dda yn 2018 mewn sawl elfen 
bwysig, gan gynnwys gwariant ar raglenni yn y 
gwledydd a’r rhanbarthau, ei fuddsoddiadau mewn 
cynnwys sy’n apelio at blant hŷn a phobl ifanc yn eu 
harddegau, ei ymrwymiad i raglenni sy’n ymwneud 
ag amrywiaeth, a pherfformiad Film4 Productions. 
Roeddem wedi nodi rhai elfennau lle gallai C4C 
wneud mwy. Er enghraifft, nid oedd yn dangos 
cymaint o syniadau newydd ar y sgrin, nac yn 
gweithio gyda chymaint o gynhyrchwyr gwahanol 
o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol.

Yn ogystal â’n hadolygiad blynyddol o berfformiad 
C4C, eleni byddwn yn ystyried cyfraniad C4C at 
ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus, ac a oes angen 
newid ei rwymedigaethau yn y dyfodol a sut bydd 
angen gwneud hynny, fel rhan o’n rhaglen waith 
Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr.

Adolygiad o’r cynnwys i blant 

Cafodd DGC ei ddylunio gan Senedd y DU i sicrhau 
bod cynulleidfaoedd yn gallu mwynhau amrywiaeth 
eang o raglenni o ansawdd uchel, gan gynnwys 
rhaglenni gwreiddiol ar gyfer plant.

Ym mis Gorffennaf 2019, roeddem wedi cyhoeddi 
ein barn ar ymatebion ITV, Corfforaeth Channel 4 a 
Channel 5 i’n Hadolygiad o Gynnwys i Blant. Roedd 
pob darlledwr wedi gwneud ymrwymiad o’r newydd 
ar gyfer cynnwys i blant, drwy greu a buddsoddi 
mwy mewn rhaglenni gwreiddiol o’r DU sy’n cael eu 
cynhyrchu’n arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc yn 
eu harddegau yn y DU, gan gynnwys rhaglenni sy’n 
defnyddio actorion, adloniant a newyddion.

Rydym ni’n teimlo bod eu cynlluniau, gyda’i gilydd, 
wedi ymateb yn gadarnhaol i’r pryderon roeddem 
wedi tynnu sylw atynt yn ein hadroddiad yn 2018. 
Mae cynlluniau’r darlledwyr hefyd yn adlewyrchu’r 
llu o wahanol ffyrdd mae cynulleidfaoedd iau yn 
gwylio cynnwys DGC erbyn hyn – yn fyw, ar-alw ac 
ar-lein – ac mae hynny’n bwysig iawn.

Rydym yn parhau i weithio gyda’r darlledwyr wrth 
iddyn nhw gyflawni eu cynlluniau, yn ogystal â 
monitro defnydd plant a’u hagweddau tuag at DGC. 

Amlygrwydd DGC a diweddaru’r Cod 
Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig (EPG)

Ym mis Gorffennaf 2019, roeddem wedi cyhoeddi 
datganiad yn diwygio’r adran amlygrwydd yn 
y Cod Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig Llinol. 
Rydym wedi diwygio’r Cod Cyfeiryddion Rhaglenni 
Electronig i sicrhau ei bod yn dal yn hawdd 
dod o hyd i’r pum prif sianel DGC (BBC1, BBC2, 
gwasanaethau Channel 3, Channel 4 a Channel 
5). Rydym hefyd wedi pennu lefelau sylfaenol o 
amlygrwydd ar gyfer gwasanaethau teledu lleol a 

DGC eraill. Bydd hyn yn sicrhau bod gwylwyr yn dal 
yn gallu dod o hyd i sianeli DGC yn hawdd, ac yn ei 
gwneud hi’n haws dod o hyd i rai gwasanaethau 
DGC. Disgwylir y bydd yr adrannau diwygiedig hyn 
o’r Cod yn dod i rym ar 4 Ionawr 2021.

Ochr yn ochr â’n diwygiad i’r Cod Cyfeiryddion 
Rhaglenni Electronig, roeddem hefyd wedi cyhoeddi 
ein hargymhellion i’r Llywodraeth i ddiogelu 
amlygrwydd gwasanaethau ar-alw, llinol a DGC ar-
lein. Ers hynny, rydym wedi cydweithio’n helaeth â 
rhanddeiliaid y diwydiant a’r Adran dros Dechnoleg 
Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, 
i ystyried sut byddai’r rheolau newydd hyn ar 
amlygrwydd yn gweithio’n ymarferol. Rydym hefyd 
yn gweithio gyda’r diwydiant ynghylch a fyddai’n 
ddymunol cael rheolau newydd sy’n gwarantu bod 
cynnwys ar-alw DGC ar gael. Bydd y trafodaethau 
hyn yn llywio’r opsiynau ar gyfer dyfodol DGC, fel 
rhan o raglen waith Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr.
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Disgwyliadau cynulleidfaoedd mewn 
byd digidol

Mae’n bwysig bod y rheolau rydym yn eu 
defnyddio ar gyfer gwasanaethau darlledu ac 
ar-alw yn adlewyrchu disgwyliadau ac ymddygiad 
gwylio defnyddwyr wrth iddyn nhw newid.

Roeddem wedi comisiynu Ipsos MORI i gynnal 
ymchwil ansoddol i’n helpu i ddeall sut mae 
agweddau cynulleidfaoedd at safonau cynnwys 
yn newid, a’u profiadau o raglenni ar wahanol 
lwyfannau – gan gynnwys teledu, radio, ar-alw, 
gwasanaethau tanysgrifio a rhannu fideos.

Rhai o ganfyddiadau’r ymchwil, a gyhoeddwyd ym 
mis Mawrth 2020, oedd bod y rheini a gymerodd 
ran o’r farn:

•  mai cynnwys sy’n annog troseddu ac iaith 
casineb yw’r cynnwys mwyaf difrifol;

•  y dylid blaenoriaethu cynnwys niweidiol dros 
gynnwys tramgwyddus;

•  ond bod cynnwys tramgwyddus sy’n codi 
materion yn ymwneud â gwahaniaethu yn peri 
pryder, ac y dylid blaenoriaethu hynny hefyd.

Mae’r adroddiad llawn ar gael ar wefan Ofcom.

Mae darn ar wahân o waith ymchwil ar 
ddisgwyliadau cynulleidfaoedd o gefndiroedd 
lleiafrifoedd ethnig wedi cael ei gomisiynu, gyda 
phwyslais ar niwed a thramgwyddo.

Diogelu’r rhai sy’n cymryd rhan mewn 
rhaglenni teledu a radio

Ddechrau 2019, roedd Bwrdd Cynnwys Ofcom wedi 
dechrau ystyried a ddylai darlledwyr orfod diogelu 
lles pobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni. Yn dilyn 
hynny, ac yn dilyn adroddiadau newyddion am The 
Jeremy Kyle Show, roeddem wedi ymgynghori ym 
mis Gorffennaf 2019 ar reolau newydd arfaethedig 
i helpu i ddiogelu lles pobl sy’n cymryd rhan mewn 
rhaglenni, gan gynnwys rhaglenni realaeth ar y 
teledu. Roedd ein rheolau arfaethedig yn seiliedig 
ar y cysyniad o ‘ofal priodol’.

Daeth yr ymgynghoriad i ben ym mis Medi 
2019. Er bod cefnogaeth fawr i’n nodau polisi, 
mynegwyd pryderon ynghylch ai’r rheolau 
arfaethedig hynny oedd y ffordd orau o gyflawni’r 
nodau. Ar ôl ystyried y pwyntiau a gyflwynwyd, 
ym mis Mawrth 2020 cyhoeddwyd ymgynghoriad 
arall yn gofyn am farn ar gynigion diwygiedig. 
Ein nod yw cyhoeddi Datganiad, rheolau newydd 
a chanllawiau manwl yn ystod Hydref 2020.

Gwneud gwasanaethau rhaglenni 
ar-alw a theledu yn fwy hygyrch

Er mwyn i bobl sydd â nam ar eu golwg neu eu 
clyw allu mwynhau gwylio’r teledu, maen nhw’n 
dibynnu ar wasanaethau mynediad o ansawdd 
uchel (isdeitlau, arwyddo neu ddisgrifiadau sain).

Er bod llawer o ddarlledwyr yn gorfod sicrhau 
bod eu rhaglenni’n hygyrch, nid yw’r un peth 
yn wir am wasanaethau a darparwyr ar-alw.

Eleni rydym wedi bod yn gweithio gyda 
darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar-alw 
(ODPS), grwpiau defnyddwyr a’r Llywodraeth 
i weld sut dylai rheoliadau sydd ar y gweill 
wneud y gwasanaethau hyn yn fwy hygyrch. 
Ym mis Rhagfyr 2019, ysgrifennodd y 
Llywodraeth atom yn gofyn i ni gynnal ail 
ymgynghoriad ar rai agweddau ymarferol ar 
y gofynion, ac ar ôl hynny byddwn yn gwneud 
argymhellion pellach i’r Llywodraeth.

Maes o law, rydym hefyd yn bwriadu ymgynghori 
ar ddiwygiadau i’n canllawiau arfer gorau ar 
hygyrchedd teledu, gan eu hymestyn i gynnwys 
canllawiau ar gyfer darparwyr ar-alw.

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0032/193487/trosolwg-disgwyliadau-cynulleidfaoedd-mewn-byd-digidol.pdf
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Y BBC

Adolygu cynnwys newyddion a 
materion cyfoes y BBC

Yn 2019, roeddem wedi cyhoeddi adolygiad 
manwl o gynnwys newyddion a materion cyfoes 
y BBC. Roeddem wedi holi pobl am eu harferion 
newyddion, beth sy’n bwysig iddyn nhw am y 
cynnwys newyddion a materion cyfoes maen nhw’n 
ei wylio, yn ei ddarllen ac yn gwrando arno, a’r 
rôl mae newyddion a materion cyfoes y BBC yn ei 
chwarae yn eu bywydau.

Er gwaethaf sefyllfa wleidyddol ansicr roeddem 
wedi casglu bod y BBC, at ei gilydd, wedi cynnal ei 
enw da am ohebu’n gywir ac yn ddibynadwy, ac mai 
at y BBC y mae pobl yn troi o hyd i gael gwybodaeth 
am ddigwyddiadau mawr a chyfredol. Dywedodd 
cynulleidfaoedd wrthym eu bod yn gwerthfawrogi 
safon newyddiaduraeth y BBC.

Ond, i rai roedd hanes unigryw’r BBC yn gryfder, ac 
i eraill roedd y dreftadaeth hon yn gwneud iddyn 
nhw gwestiynu didueddrwydd y BBC wrth ohebu. 
Gwelsom hefyd y gallai’r BBC wneud yn well wrth 
gynrychioli’r DU i gyd. O ran y ddarpariaeth ar-lein, 
daethom i’r casgliad bod angen i BBC News wneud 
mwy i sefyll allan, neu bydd mewn perygl o golli ei 
enw da a’i statws fel llais dibynadwy.

Rydym wedi parhau i gydweithio â’r BBC ar y 
camau mae’n eu cymryd i ymateb i bob un o’n 
hargymhellion. Er mwyn sicrhau tryloywder, rydym 
yn disgwyl i’r BBC adrodd yn ôl ar y cynnydd mae’n 
ei wneud ar yr argymhellion hyn yn ei adroddiad 
blynyddol nesaf.

Newidiadau sylweddol i weithgareddau 
gwasanaeth cyhoeddus y BBC

Yn 2018/19, roeddem wedi rhoi cyfarwyddyd i’r BBC 
gynnal Prawf Lles y Cyhoedd (PIT) ar ei newidiadau 
arfaethedig i BBC iPlayer, a oedd yn cynnwys 
darparu pob rhaglen newydd ar BBC iPlayer am 12 
mis fel mater o drefn.

Ym mis Ebrill 2019 dywedodd y BBC fod y cynigion 
yn bodloni Prawf Lles y Cyhoedd, gan y byddai’r 
gwerth cyhoeddus y byddai’r newidiadau yn ei 
sicrhau i gynulleidfaoedd yn cyfiawnhau unrhyw 
effeithiau ar gystadleuaeth deg ac effeithiol.

Roeddem wedi cynnal asesiad cystadleuaeth 
ac wedi gofyn am dystiolaeth gan randdeiliaid 
ynghylch sut byddai cynigion y BBC yn effeithio 
ar eu cynlluniau buddsoddi neu eu busnesau 
presennol. Penderfynwyd y dylai’r BBC allu 
bwrw ymlaen â’i gynigion, yn unol ag amodau a 
chanllawiau, oherwydd ei bod yn hollbwysig yn 
ein barn ni bod y BBC yn gallu datblygu’r iPlayer er 
mwyn bodloni disgwyliadau

Gweithgareddau masnachol a 
masnachu’r BBC

Rydym yn monitro cydymffurfiad y BBC â’n 
gofynion masnachu a gwahanu er mwyn sicrhau 
nad yw ei weithgareddau masnachol yn ystumio’r 
farchnad nac yn cael mantais gystadleuol annheg o 
ganlyniad i’w perthynas â’r gwasanaeth cyhoeddus.

Rydym hefyd yn asesu newidiadau i’r 
gweithgareddau masnachol i sicrhau cystadleuaeth 
deg ac effeithiol. Yn 2019/20, roeddem wedi cynnal 
dau asesiad o’r fath.
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Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd ITV a’r BBC 
eu bod yn bwriadu lansio gwasanaeth tanysgrifiad 
fideo ar-alw yn y DU o’r enw BritBox, i ddod â 
rhaglenni gorau Prydain at ei gilydd. Roedd rhan 
y BBC yn y gwasanaeth yn cynnwys ei gangen 
fasnachol yn dal cyfran o 10%, a chytundeb 
sylweddol â BBC Studios i gyflenwi cynnwys.

Ar ôl ymgynghori, daethom i’r casgliad nad 
oedd trefniadau BritBox yn newid sylweddol 
i weithgareddau masnachol y BBC. Ond, 
byddwn yn monitro’r datblygiadau’n ofalus 
(yn enwedig o ran sut mae’r BBC yn darparu 
rhaglenni ar wasanaethau masnachol, ac unrhyw 
drawshyrwyddo gan y gwasanaeth cyhoeddus i 
BritBox) ac mae modd i ni gamu i mewn os bydd 
pryderon yn codi. Yn dilyn hynny, lansiodd ITV a’r 
BBC y gwasanaeth ffrydio newydd, BritBox, ym mis 
Tachwedd 2019.

Hefyd, cyhoeddodd BBC Studios a Discovery eu 
bod yn diddymu eu menter ar y cyd, UKTV, ym mis 
Ebrill 2019. O dan delerau’r cytundeb hwn, roedd 
gan Discovery reolaeth lwyr dros y sianeli ffordd 
o fyw, ac roedd gan BBC Studios reolaeth lwyr 
dros y sianeli adloniant, brand UKTV ac UKTV Play, 
gwasanaeth dal-i-fyny.

Daethom i’r casgliad y byddai ein rheolau 
masnachu a gwahanu yn ddigon i ddiogelu rhag 
y posibilrwydd o ystumio’r farchnad o gwbl, neu o 
fantais annheg yn sgil y cytundeb hwn.

Adolygiad o BBC Studios

Cafwyd oedi cyn dechrau ar ein hadolygiad o 
BBC Studios gan fod ei sefyllfa yn y farchnad 
a’i sefyllfa fasnachol yn newid, er mwyn i ni 
allu ystyried y newidiadau i BBC Studios yn 
dilyn cytundebau BritBox ac UKTV, yn ogystal ag 
adolygiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol o 
BBC Studios. Rydym bellach yn bwriadu cyhoeddi 
canfyddiadau’r adolygiad hwn yn Ch4 2020/21.

Adroddiad blynyddol Ofcom ar y BBC

Ym mis Hydref 2019, roeddem wedi cyhoeddi 
ein hail adroddiad blynyddol ar y BBC, a oedd yn 
ymdrin â’r cyfnod rhwng mis Ebrill 2018 a mis 
Mawrth 2019.

Roedd yr adroddiad hwn yn egluro sut rydym wedi 
cyflawni ein swyddogaethau fel rheoleiddiwr 
annibynnol y BBC, ac yn asesu cydymffurfiad y 
BBC â’i ofynion rheoleiddio.

Roeddem hefyd wedi cyhoeddi adroddiad manwl 
a oedd yn mesur perfformiad y BBC o ran ei 
genhadaeth a’i ddibenion cyhoeddus ar draws ei 
holl wasanaethau a chynnwys, ac yn rhoi barn 
gyffredinol ynghylch i ba raddau mae’n cyflawni 
ar gyfer cynulleidfaoedd.

At ei gilydd, gwelsom fod y BBC yn dal yn 
rhan ganolog o’r cyfryngau a’r gwasanaethau 
newyddion y mae cynulleidfaoedd yn eu 
defnyddio, drwy amrywiaeth ac ansawdd ei arlwy 
ar draws ei wasanaethau niferus. Mae’n darparu 
llawer iawn o gynnwys newyddion a materion 
cyfoes, amrywiaeth eang o gynnwys dysgu ac 
addysgol, yn ogystal â chynnwys creadigol ac 
unigryw o ansawdd uchel i bawb ar draws ei 
wasanaethau prif ffrwd ac arbenigol.
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Fodd bynnag, gwelsom hefyd fod y pryderon yr 
oeddem wedi’u codi ar ran cynulleidfaoedd y llynedd 
yn dal yn bodoli. Er bod y BBC wedi cymryd rhai 
camau i fynd i’r afael â materion roeddem wedi’u 
codi o’r blaen, fe ddywedom ein bod yn disgwyl i’r 
BBC fynd ati’n awr i amlinellu cynllun eglur i fynd i’r 
afael â themâu sy’n codi’n gyson.

Rydym yn disgwyl i’r BBC ganolbwyntio ar y canlynol 
yn benodol:

Cymryd camau pwysig i ennyn diddordeb  
pobl ifanc

Fel pob darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae’r 
newidiadau cyflym yn y sector cyfryngau yn 
effeithio ar y BBC, yn enwedig wrth iddo gael 
trafferth denu a dal gafael ar gynulleidfaoedd 
iau. Os na all fynd i’r afael â hynny, bydd mewn 
perygl o fethu cyflawni ei genhadaeth a’i 
ddibenion cyhoeddus i’r un lefel yn y dyfodol.

Parhau i wella sut mae’n cynrychioli ac yn 
portreadu cymdeithas y DU i gyd

Roeddem wedi cydnabod bod y BBC yn arwain y 
ffordd o ran casglu data am amrywiaeth y gweithlu, 
a bod ganddo nifer o gynlluniau ar waith i wella 
amrywiaeth.

Fodd bynnag, dangosodd ein gwaith ymchwil fod rhai 
grwpiau yn dal yn anfodlon â’r ffordd maen nhw’n 
cael eu cynrychioli a’u portreadu gan y BBC.

Fe ddywedom fod angen i’r BBC egluro’n fanylach 
beth yw ei gynllun i sicrhau bod cymdeithas y DU i 
gyd yn cael ei chynrychioli a’i phortreadu’n well, gan 
gynnwys sut mae’n ymateb i ganfyddiadau penodol 
i’n hadolygiad a gynhaliwyd y llynedd.

Sicrhau bod ei arferion gwaith yn dryloyw

Gwelsom enghreifftiau da o’r BBC yn ymgysylltu ag 
Ofcom mewn ffordd fwy tryloyw ynghylch rhai o’i 
newidiadau arfaethedig i’w wasanaeth, er enghraifft 
BritBox, ac roeddem yn croesawu’r gwelliannau mae 
wedi’u gwneud i’w drefniadau llywodraethu.

Fodd bynnag, roeddem yn dal i weld enghreifftiau 
lle nad yw’r BBC yn rhoi digon o ystyriaeth i’r angen 
i ymgysylltu’n allanol er mwyn asesu’n llawn 

oblygiadau ei gynigion i’r sector darlledu. Bydd 
ymgysylltu’n frwd â’r diwydiant ynghylch newidiadau 
arfaethedig i wasanaethau’r BBC yn galluogi’r 
BBC i gyflawni ei ddyletswydd i geisio osgoi 
effeithiau niweidiol ar gystadleuaeth nad ydynt yn 
angenrheidiol, er mwyn cyflawni’r Genhadaeth a’r 
Dibenion Cyhoeddus yn effeithiol.

Gwelsom hefyd fod diffyg tryloywder o ran y 
ffordd mae’r BBC yn rhyddhau ac yn esbonio ei 
benderfyniadau am gydymffurfio â’r Cod Darlledu.

Rydym yn gweithio ar ofynion newydd i’r BBC 
er mwyn helpu i feithrin ymddiriedaeth yn ei 
benderfyniadau yn yr elfen hon.

Trwyddedau darlledu

Mae’r cyfle i gannoedd o orsafoedd radio lleol bach 
ddechrau darlledu’n ddigidol wedi dod yn nes o lawer 
eleni. Pasiwyd deddf gan Senedd y DU a fydd yn rhoi’r 
pŵer i Ofcom gyhoeddi trwyddedau ar gyfer DAB ar 
raddfa fach, ac roeddem wedi ymgynghori ynghylch 
sut rydym yn bwriadu defnyddio’r pwerau newydd 
hyn. Byddwn yn cyhoeddi maes o law pryd rydym yn 
disgwyl dechrau gwahodd ceisiadau.

Rydym wedi parhau i drwyddedu gwasanaethau 
teledu a radio dros y flwyddyn diwethaf i ehangu’r 
ystod o wasanaethau sydd ar gael i wylwyr a 
gwrandawyr – daeth ceisiadau i law ar gyfer bron 
i 200 o wasanaethau teledu, radio digidol a radio 
tymor byr. Rydym hefyd wedi trwyddedu 12 o 
wasanaethau radio cymunedol newydd, ac mae 17 o 
wasanaethau radio cymunedol newydd wedi cael eu 
lansio – bydd pob un ohonyn nhw’n darparu gorsaf 
radio â phwyslais lleol ar gyfer eu cymuned.

Yn dilyn ein gwahoddiad i drwyddedeion radio 
cymunedol presennol wella ac ymestyn ardal eu 
darpariaeth, rydym wedi cymeradwyo dros 100 o 
geisiadau am welliannau ac estyniadau i ardaloedd 
darpariaeth. Bydd y penderfyniadau hyn yn galluogi’r 
gwasanaethau presennol i naill ai wella ansawdd y 
signal yn ardal eu darpariaeth, neu i gyrraedd mwy o 
wrandawyr. Mae’r ddwy elfen yn arwain at fanteision 
amlwg i wrandawyr.
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Rydym hefyd wedi asesu ac ymchwilio i ychydig dros 
500 o achosion a oedd yn ymwneud â darlledwyr radio 
a theledu yn peidio â chyflawni rhwymedigaethau 
eu trwydded, a arweiniodd at gyhoeddi 249 o 
ganfyddiadau o dorri amodau. Mae’r gwaith hwn 
yn bwysig er mwyn sicrhau bod ein trwyddedeion 
yn parhau i fodloni gofynion penodol sydd wedi’u 
nodi yn amodau eu trwydded – yn benodol, bod 
darlledwyr radio yn cynnal cymeriad eu gwasanaeth 
trwyddedig, tra bo darlledwyr teledu yn darparu 
is-deitlau, arwyddo a disgrifiadau sain i sicrhau 
bod eu gwasanaethau’n hygyrch. Mae’r gwaith 
hwn yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod gwylwyr a 
gwrandawyr yn dal yn gallu cael gafael ar ystod eang 
o wasanaethau teledu a radio o ansawdd uchel.

Safonau darlledu 

Rydym wedi parhau i warchod cynulleidfaoedd 
drwy orfodi’r Cod Darlledu. Eleni rydym 
wedi cofnodi 82 achos o dorri’r Cod, ac wedi 
rhoi saith sancsiwn i ddarlledwyr, gyda 
chwech o’r rheini yn gosbau ariannol.

Roedd y rhain yn cynnwys dirwy o £75,000 i Talk 
Radio, gorsaf radio llafar genedlaethol, am beidio 
â dangos didueddrwydd dyladwy. Hefyd, rhoddwyd 
dirwy o £200,000 i sianel deledu RT am saith 
achos o dorri rheolau didueddrwydd dyladwy.

Rhoddwyd dirwy o £25,000 i sianel deledu Ben 
TV am beidio â gwarchod gwylwyr yn ddigonol 
rhag cynnwys a allai fod yn niweidiol, oherwydd 
bod y sianel wedi gwahodd y gwylwyr i archebu 
‘dŵr ffynnon gwyrthiol am ddim’ gan honni, neu 
awgrymu’n gryf, y gallai wella salwch difrifol.

Rhoddodd Ofcom ddirwyon o £200,000 a £100,000 
i gyn-ddeiliaid trwydded Peace TV Urdu a Peace TV 
am dorri ein rheolau ynghylch troseddu, anhrefn, 
casineb a cham-drin. Canfu ein hymchwiliadau 
fod rhaglenni a ddarlledwyd ar y sianeli teledu 
lloeren rhyngwladol – sy’n darlledu rhaglenni 
crefyddol o safbwynt Islamaidd – yn cynnwys iaith 
casineb a chynnwys tramgwyddus iawn a oedd, 
mewn un achos, yn debygol o gymell troseddu.

Ar ôl achosion pellach o dorri amodau, aeth Ofcom 
ati i atal trwydded Peace TV Urdu ym mis Tachwedd 
2019, a chafodd y ddwy drwydded eu hildio.

Rydym wedi gweld cynnydd yn y mathau hyn o 
achosion, sy’n gymhleth iawn ac yn aml yn cymryd 
mwy o amser i’w cwblhau, fel rydym yn sôn yn yr 
adran ar ein perfformiad o safbwynt Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol.

Yn ystod yr Etholiad Cyffredinol ym mis Rhagfyr 
2019, roedd Ofcom wedi cyflymu ac asesu 2,124 o 
gwynion am raglenni etholiadol. Bu ein Pwyllgor 
Etholiadau, sy’n cynnwys aelodau o Fwrdd 
Ofcom a’r Bwrdd Cynnwys, yn asesu cwyn gan 
y Blaid Geidwadol am y Ddadl ar Newid yn yr 
Hinsawdd gan Channel 4 News, a’i benderfyniad 
i ddefnyddio cerflun iâ yn lle’r Prif Weinidog, 
a ddewisodd beidio â chymryd rhan. Roedd y 
Pwyllgor o’r farn nad oedd y rhaglen wedi codi 
materion a oedd yn cyfiawnhau ymchwiliad.

Mewn achosion lle mae diddordeb sylweddol 
ymysg y cyhoedd, ac er mwyn rhoi gwybodaeth 
i ddarlledwyr, rydym weithiau’n cyhoeddi ein 
penderfyniadau asesu. Roedd un o’r rhain yn 
ymwneud â thrafodaeth ar BBC Breakfast rhwng 
y cyflwynwyr, Naga Munchetty a Dan Walker, 
am sylwadau gan Donald Trump, Arlywydd UDA, 
am bedair cyngreswraig yn UDA. Er ein bod o’r 
farn nad oedd y drafodaeth wedi codi materion 
a oedd yn cyfiawnhau ymchwiliad o dan ein 
rheolau didueddrwydd dyladwy, roeddem wedi 
pwysleisio ein pryder am y diffyg tryloywder 
cyffredinol ym mhroses gwyno’r BBC a’r 
penderfyniadau mae’n eu gwneud. Rydym yn 
croesawu’r camau cadarnhaol mae’r BBC yn eu 
cymryd yn awr o ran tryloywder y penderfyniadau 
mae’n eu cyhoeddi ynghylch cwynion.

Rydym hefyd yn ystyried cwynion gan bobl 
sy’n credu iddynt gael eu trin yn annheg 
ar raglen, neu sydd o’r farn y tarfwyd ar 
eu preifatrwydd heb gyfiawnhad. Yn yr 
achosion hyn, mae Ofcom yn gweithredu fel 
dyfarnwr rhwng yr unigolyn a’r darlledwr.



Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2019/2032

Mae bron i 9 o bob 10 oedolyn yn y DU yn mynd 
ar-lein, gyda 64% yn dweud ei fod yn rhan 
hanfodol o’u bywyd. Wrth i’r rhyngrwyd ddod 
yn bwysicach i bobl, maen nhw’n treulio mwy o 
amser ar-lein. Mae ymchwil Ofcom yn dangos bod 
oedolion sy’n defnyddio’r rhyngrwyd yn treulio 24 
awr yr wythnos ar-lein ar gyfartaledd, sydd bron 
ddwywaith yr amser a gofnodwyd yn 2007.

Yr effaith ar ddefnyddwyr

Mae mwy a mwy o bryderon am warchod pobl 
ar-lein. Dangosodd ymchwil ar y cyd gan Ofcom 
a Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fod dros 
bedwar o bob pum oedolyn sy’n defnyddio’r 
rhyngrwyd yn poeni am fynd ar-lein. Mae rhai 
o’r pryderon hynny’n ymwneud ag elfennau fel 
hacio neu breifatrwydd. Ond y pryder mwyaf 
cyffredin, a godwyd gan dri o bob pedwar person, 
oedd cyswllt plant â chynnwys neu eu cyswllt â 
defnyddwyr eraill. Canfu ein hymchwil fod tua 
22 miliwn o oedolion sy’n defnyddio’r rhyngrwyd 
wedi cael profiad personol o gynnwys neu 
ymddygiad ar-lein a allai fod yn niweidiol.

Meysydd gwaith blaenoriaeth Sylwadau

Llwyfannau Rhannu Fideo a 
Niwed Ar-lein – gwaith paratoi ar 
gyfer rheoleiddio niwed ar-lein, a 
chyflawni dyletswyddau Ofcom o ran 
llwyfannau rhannu fideo.

Monitro ymwybyddiaeth defnyddwyr a’u defnydd 
o adnoddau ar-lein drwy ymchwilio’n barhaus 
i niwed ar-lein, a pharhau i gydweithio â 
rhanddeiliaid – gan gynnwys drwy rwydwaith a 
Phanel Cynghori Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau.

Llunio barn ar y ffordd orau o werthuso effaith 
gweithgareddau llythrennedd yn y cyfryngau drwy 
ein gwaith ‘Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau’.

Llythrennedd yn y Cyfryngau – 
Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau 
(MSOM) – cefnogi oedolion a phlant 
yn y DU ar-lein, drwy waith ymchwil a 
chydweithio â rhanddeiliaid.

Marchnadoedd Ar-lein – gwaith 
archwiliadol ynghylch cystadleuaeth 
ar-lein, gan gynnwys pwerau 
presennol.

Codi ymwybyddiaeth o niwed ar-lein

Datblygu a rhannu arbenigedd i warchod rhag niwed ar-lein; helpu pobl i ddefnyddio a deall 
cyfryngau a chyfathrebiadau’n well



ADRAN A  |  Adroddiad Perfformiad 33

Beth rydym wedi’i gyflawni

Ym mis Medi 2018, cyhoeddodd Ofcom ddogfen 
drafod ynghylch ein profiad o reoleiddio’r sector 
darlledu, a oedd yn cynnwys yr egwyddorion a 
allai fod yn sail i reoleiddio yn y dyfodol er mwyn 
mynd i’r afael â chynnwys niweidiol ar-lein.

Rydym yn defnyddio gwahanol fethodolegau i 
ddatblygu darlun llawn o ymddygiad ac agweddau 
oedolion a phlant yn y DU mewn perthynas â’u 
harferion ar-lein, a’u harferion o ran cyfryngau 
a chyfathrebu. Dros y flwyddyn diwethaf, rydym 
wedi parhau i adrodd ar lythrennedd oedolion a 
phlant yn y cyfryngau, a faint o newyddion maen 
nhw’n ei gael. Rydym yn cyhoeddi adroddiadau 
drwy gydol y flwyddyn, ac yn cynnal digwyddiadau 
i hyrwyddo’r canfyddiadau ac i drafod materion 
sy’n deillio ohonynt. Er enghraifft, roeddem wedi 
cynnal digwyddiad mawr yn y Llyfrgell Brydeinig 
ym mis Gorffennaf 2019 i sôn am amrywiaeth o 
bynciau, gan gynnwys dealltwriaeth feirniadol, bwlio 
ar-lein, data personol a chynhwysiant digidol.

Yn 2019 roeddem wedi ehangu ein gweithgareddau 
llythrennedd yn y cyfryngau, drwy lansio’r 
rhaglen Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau. Mae’r 
rhaglen hon yn ymgorffori ac yn adeiladu ar ein 
gweithgareddau ymchwil, gyda phwyslais ar 
gydweithio a chydlynu â rhanddeiliaid perthnasol 
a’u gweithgareddau. Mae rhwydwaith Gwneud 
Synnwyr o’r Cyfryngau yn cysylltu sefydliadau ac 
unigolion sy’n arbenigo mewn llythrennedd yn y 
cyfryngau i weithio tuag at nod cyffredin o wella 
dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau ar-lein oedolion 
a phlant yn y DU. Mae’r panel Gwneud Synnwyr 
o’r Cyfryngau yn dod â chynrychiolwyr arbenigol 
at ei gilydd i drafod a llywio datblygiad ein gwaith 
polisi ac ymchwil ar lythrennedd yn y cyfryngau.

Ym mis Mai 2019, roeddem wedi cyhoeddi adroddiad 
blynyddol newydd, Ein Gwlad Ar-lein. Roedd yn 
ystyried sut mae pobl yn cael eu gwasanaethu 
gan gynnwys a gwasanaethau ar y rhyngrwyd, 
a’u hagweddau at fod ar-lein. Mae’r ymchwil yn 
helpu i ddwyn ynghyd wybodaeth a data am sut 
mae’r byd ar-lein yn datblygu, a’r niwed posib 
wrth ddefnyddio mwy ar wasanaethau ar-lein.

Ochr yn ochr â’r adroddiad hwn, rydym hefyd wedi 
diweddaru ein hymchwil a’n dadansoddiad ynghylch 
agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau, a’n 
hymchwil ddiweddaraf ar niwed ar-lein a gynhaliwyd 
gennym ni ym mis Ionawr 2020, ac a gomisiynwyd 
ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. 
Canfu’r astudiaeth fod y rhan fwyaf o ddefnyddwyr 
y rhyngrwyd yn y DU yn poeni am fod ar-lein, gyda 
mwy na phedwar o bob pump yn mynegi pryderon. 
Hefyd, yn 2020 gwelsom fod cyfran yr oedolion sydd 
â phryder digymell am ryw elfen o ddefnyddio’r 
rhyngrwyd wedi cynyddu ers 2019, o 78% i 81%. Fodd 
bynnag, mae’r rhan fwyaf o oedolion (66%) yn cytuno 
bod y manteision o fynd ar-lein yn drech na’r risgiau.

Aethom ati i archwilio ym mhle roedd pobl wedi 
dod ar draws profiad a allai fod yn niweidiol yn 
fwyaf diweddar, gan ddod i’r casgliad mai cyfryngau 
cymdeithasol yw’r brif ffynhonnell – Facebook yn 
arbennig, a enwyd gan 23% o’r oedolion sy’n ei 
ddefnyddio, wedyn Instagram, Twitter a TikTok (bob 
un ohonynt wedi’u henwi gan 9% o ddefnyddwyr). 
Dim ond 45% o oedolion oedd yn cytuno bod 
gwefannau a safleoedd cyfryngau cymdeithasol 
yn darparu’r adnoddau sydd eu hangen arnynt 
i’w cadw’n ddiogel ar-lein, ond mae’r ffigur hwn 
yn codi i 59% ymysg plant rhwng 12 a 15 oed.

Rydym hefyd wedi casglu bod y gefnogaeth i 
ragor o reoleiddio ar-lein wedi cynyddu dros y 
ddwy flynedd diwethaf mewn amrywiaeth o 
elfennau. Mae’r rhan fwyaf o oedolion o blaid 
rheolau llymach ar gyfer safleoedd cyfryngau 
cymdeithasol (66% yn 2020, cynnydd o’i gymharu 
â 52% yn 2018); safleoedd rhannu fideos (57% 
o’i gymharu â 46% yn 2018); a gwasanaethau 
negeseua gwib (56% o’i gymharu â 40% yn 2018).
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Dilynwyd hynny ym mis Chwefror 2020 drwy 
gyhoeddi ein hadroddiadau ar lythrennedd plant 
yn y cyfryngau (ar sail ymchwil a gynhaliwyd 
yn 2019). Yn ôl ein canfyddiadau, yn 2019 roedd 
llai o rieni yn teimlo bod y manteision mae eu 
plentyn yn eu cael o fod ar-lein yn drech na’r 
risgiau, o’i gymharu â phum mlynedd yn ôl. 
Hefyd, o’i gymharu â 2018, mae rhieni’n poeni 
mwy a mwy y gallai eu plentyn weld cynnwys 
ar-lein sy’n gysylltiedig â hunan-niweidio, ac 
am rai elfennau o gemau ar-lein. Gwelsom 
hefyd fod plant yn defnyddio ystod ehangach 
o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol nag o’r 
blaen, gyda TikTok a Twitch yn enghreifftiau o 
lwyfannau newydd sy’n cael eu defnyddio.

Ym mis Gorffennaf 2019, roeddem wedi cyhoeddi 
mwy o waith ymchwil manwl a oedd yn ystyried 
profiadau pobl o niwed ar-lein, eu hymateb 
iddo a’r math o warchodaeth maen nhw’n ei 
disgwyl wrth fynd ar-lein – roedd yr astudiaeth 
ansoddol hon yn ategu’r ymchwil feintiol ym 
mis Mai. Rydym hefyd wedi edrych ar sut gallai 
technolegau deallusrwydd artiffisial ddatblygu er 
mwyn helpu i gymedroli cynnwys ar-lein dros y 
pum mlynedd nesaf.

Ym mis Hydref 2019 roeddem wedi cyhoeddi 
papur yn egluro – o safbwynt economaidd – sut 
gallai methiannau’r farchnad o ran gwasanaethau 
ar-lein achosi pob math o niwed i unigolion a 
chymdeithas ar draws nifer o feysydd polisi, a’r 
heriau wrth reoleiddio gwasanaethau o’r fath.

Ym mis Chwefror 2020, cyhoeddodd y 
Llywodraeth ei bod yn bwriadu penodi Ofcom i 
fod yn rheoleiddiwr niwed ar-lein y DU. Mater 
i’r Llywodraeth a Senedd y DU yw cwmpas a 
dyluniad unrhyw ddeddfwriaeth newydd. Rydym 
yn rhannu uchelgais y Llywodraeth i gadw pobl 
yn ddiogel ar-lein, a byddwn yn gweithio gyda’r 
Llywodraeth i helpu i sicrhau bod prosesau 
rheoleiddio’n gwarchod pobl yn effeithiol ar-lein. 
Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r Llywodraeth 
dros y misoedd i ddod, wrth i fanylion y drefn 
newydd gael eu datblygu.

Y canlyniadau a’r camau nesaf

Yn 2020/21 byddwn yn cyhoeddi ein hymchwil ar 
lythrennedd oedolion yn y cyfryngau a’n harolwg 
blynyddol o gael gafael ar newyddion yn yr haf, 
a bydd ein hymchwil ar lythrennedd plant yn y 
cyfryngau yn cael ei chyhoeddi yn nes ymlaen 
yn y flwyddyn ariannol. Byddwn yn parhau i 
ddefnyddio’r canfyddiadau i helpu i ddatblygu 
syniadau polisi yn y meysydd hyn.

Mae angen amlwg i wella sut mae defnyddwyr 
yn cael eu diogelu ar-lein. Gan adeiladu ar ein 
gwaith hyd yn hyn, byddwn yn parhau i wella ein 
dealltwriaeth o’r niwed y mae pobl yn ei wynebu 
ar-lein, a’r camau y gallem eu cymryd i helpu i roi 
sylw iddynt.

Byddwn yn cydweithio â’r Llywodraeth a 
phartneriaid eraill yn y diwydiant wrth i ni 
fwrw ymlaen â’n rhaglen waith, a datblygu 
ein hymchwil ar y ffordd gymhleth y mae 
gwasanaethau ar-lein yn effeithio ar fywyd pobl.

Fel rhan o’r gwaith hwn, byddwn yn helpu i wella 
dealltwriaeth defnyddwyr o wasanaethau ar-lein 
a sut i helpu i ddiogelu eu hunain, gan gynnwys 
gweithio gyda phlant a phobl ifanc gyda’r nod o 
wella eu gallu i elwa o wasanaethau ar-lein gan 
reoli’r risgiau ar yr un pryd.

Mae heriau unigryw’n gysylltiedig â’r gwaith 
o ddatblygu prosesau rheoleiddio effeithiol 
yn yr elfen hon. Ein nod ni yw helpu i leihau 
agweddau niweidiol y rhyngrwyd, gan ddiogelu ei 
manteision pwerus i gymdeithas, i ddiwylliant, i 
fasnach ac i ryddid mynegiant.
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Mae’r sector post yn hanfodol i economi’r DU. 
Fel y rheoleiddiwr, ein nod ni yw sicrhau bod 
defnyddwyr gwasanaethau post yn elwa o 
wasanaeth post cyffredinol sy’n bodloni anghenion 
defnyddwyr. Wrth wneud hynny, rydym yn ystyried 
yr angen i’r gwasanaeth cyffredinol fod yn 
effeithlon ac yn gynaliadwy o safbwynt ariannol.

Yr effaith ar ddefnyddwyr

Mae miliynau o bobl a busnesau ar draws y DU yn 
dibynnu ar y gwasanaeth post cyffredinol, ac mae 
hyn yn cynnwys pobl a busnesau mewn ardaloedd 
gwledig. Mae’n rhaid i’r Post Brenhinol gasglu 
a danfon llythyrau chwe diwrnod yr wythnos (a 
pharseli bum niwrnod yr wythnos) i bob cyfeiriad 
yn y DU am bris fforddiadwy ac unffurf yn 
ddaearyddol.

Ond mae’r gostyngiad cyson o ran nifer 
y llythyrau, a’r newid o ran disgwyliadau 
cwsmeriaid yn y farchnad barseli, yn her barhaus 
i gynaliadwyedd y Post Brenhinol.

Beth rydym wedi’i gyflawni

Rydym yn monitro ac yn adrodd ar 
effeithlonrwydd ac ansawdd gwasanaeth y Post 
Brenhinol, perfformiad ariannol rhwydwaith 
y gwasanaeth cyffredinol, datblygiadau yn y 
farchnad a chystadleuaeth yn y sectorau parseli 
a llythyrau. Rydym hefyd yn monitro profiadau 
defnyddwyr yn y sector post.

Canfu wythfed adroddiad monitro blynyddol 
Ofcom fod 10.2 biliwn o lythyrau â chyfeiriad 
arnynt wedi cael eu hanfon yn 2018/19, 8% yn llai 
na’r flwyddyn flaenorol; a bod 2.6 biliwn o barseli 
wedi cael eu hanfon, 10% yn fwy. Roeddem hefyd 
wedi canfod bod y rhan fwyaf o gwsmeriaid 
preswyl yn fodlon ar y gwasanaethau post yn 
gyffredinol (86%), ac ar werth am arian (76%) 
wrth anfon post, ac roedd hynny hefyd yn wir am 
y rhan fwyaf o fusnesau bach.

Meysydd gwaith blaenoriaeth Sylwadau

Adolygu effeithlonrwydd 
y Post Brenhinol a deall 
anghenion defnyddwyr 
gwasanaethau post yn well.

Rydym wedi cynnal ymchwil defnyddwyr ar anghenion 
defnyddwyr gwasanaethau post ar draws y Deyrnas Unedig 
fel sail i’n hadolygiad o anghenion rhesymol defnyddwyr 
gwasanaethau post, a byddwn ni’n adrodd yn ôl ar yr 
ymchwil yn nes ymlaen eleni. Rydym hefyd wedi asesu 
effeithlonrwydd ac yn parhau i fonitro’r Post Brenhinol yn 
ofalus i sicrhau cynaliadwyedd y gwasanaeth cyffredinol. 
Cyhoeddwyd ein hadroddiad monitro blynyddol diweddaraf 
ym mis Rhagfyr 2019.

Ym mis Ebrill 2020, cyhoeddodd y Post Brenhinol ei 
berfformiad ansawdd gwasanaeth ar gyfer blwyddyn 
2019/20, gan ddangos bod y perfformiad wedi gwella o ran 
danfon eitemau dosbarth cyntaf, ail ddosbarth a danfon 
arbennig o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Yn benodol, 
mae perfformiad y Post Brenhinol o ran dosbarth cyntaf 
wedi gwella drwy fynd o 91.5% i 92.6%.

Cynnal y Gwasanaeth Post Cyffredinol

Sicrhau gwasanaeth post cyffredinol sy’n gynaliadwy ac yn effeithlon
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Cyn gwneud y gwaith uchod, ac i helpu i gefnogi ein 
hasesiad o effeithlonrwydd y Post Brenhinol, roeddem wedi 
cynnal adolygiad ar fethodolegau costio a neilltuo costau 
yn y Post Brenhinol.

Rydym hefyd wedi cynnal cyfres o ymchwiliadau yn ystod y 
flwyddyn sy’n ymwneud â gwasanaethau post:

•  Cydymffurfiad y Post Brenhinol â rhai targedau ar 
gyfer ansawdd y gwasanaeth. Mae’n rhaid i’r Post 
Brenhinol ddanfon 93.0% o’r holl bost Dosbarth Cyntaf 
ar y diwrnod gwaith nesaf ar ôl casglu, a danfon 91.5% 
o bost Dosbarth Cyntaf y diwrnod ar ôl casglu i 118 o 
121 o ardaloedd cod post dynodedig. Nid oedd y Post 
Brenhinol wedi cyrraedd ei darged ar gyfer Dosbarth 
Cyntaf yn 2018/19, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol. 
Roedd 1.5% yn brin o’r targed, sef 93.0%. Hefyd, dim ond 
mewn 75 o’r ardaloedd cod post yr oedd wedi cyrraedd yr 
ail darged, ac fe agorwyd ymchwiliad gennym. Rydym yn 
disgwyl cyhoeddi ein penderfyniad cyn bo hir.

•  Ymchwilio i gydymffurfiad y Post Brenhinol â’r bwlch 
diogelu ar lythyrau ail ddosbarth. Ym mis Ionawr 2019, 
roeddem wedi penderfynu cynyddu’r cap ar lythyrau 
safonol Ail Ddosbarth o 60c i 65.2c o fis Ebrill 2019 
ymlaen, gan ddilyn hynny gyda chodiadau’n gysylltiedig 
â chwyddiant tan 31 Mawrth 2024. Ar ôl i’r Post Brenhinol 
gynyddu prisiau ar 25 Mawrth 2019 yn hytrach nag 1 
Ebrill, fe agorwyd ymchwiliad gennym. Rydym yn disgwyl 
cyhoeddi ein penderfyniad cyn bo hir.

•  Ymchwiliad o dan y Ddeddf Cystadleuaeth ynghylch 
gwasanaethau danfon parseli busnes. Ym mis Mai 
2018, dywedodd y Post Brenhinol wrth yr Awdurdod 
Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) fod gan ei 
adran Parcelforce gytundeb ag un o’i ailwerthwyr – the 
SaleGroup, a oedd yn masnachu fel Despatch Bay – a 
oedd yn golygu na fyddai’r naill gwmni na’r llall yn 
cynnig gwasanaethau danfon parseli i gwsmeriaid 
busnes ei gilydd. Ar ôl i’r achos gael ei gyfeirio at Ofcom 
gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, 
canfu ein hymchwiliad fod y cytundeb yn torri’r gyfraith 
cystadleuaeth. Cyfaddefodd y ddau gwmni eu bod 
wedi torri’r gyfraith. Cafodd y Post Brenhinol imiwnedd 
o dan bolisi trugaredd yr Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd ac, oherwydd iddo gydweithredu ag 
ymchwiliad Ofcom, ni chafodd ddirwy. Derbyniodd the 
SaleGroup ddirwy o £40,000.

Roeddem wedi canfod bod maint elw’r Post 
Brenhinol yn y busnes rheoledig wedi crebachu 
i 1.6% yn 2018/19. Gwelsom batrwm o ddirywiad 
ar draws metrigau effeithlonrwydd yn y Post 
Brenhinol, gan gynnwys y ffaith nad yw’r 
cwmni yn cyrraedd ei gynhyrchiant targed.

Ers ein hadroddiad monitro diwethaf (ond 
hyd yn oed cyn i Covid-19 ddechrau cael 
effaith), roedd y Post Brenhinol wedi rhoi 
rhagolwg diwygiedig y byddai nifer y llythyrau 
yn parhau i ostwng. Mae Covid-19 wedi 
cyflymu’r patrwm hwn, ac ar 25 Mehefin 2020, 
dywedodd y Post Brenhinol ei fod yn disgwyl 
gwneud colledion sylweddol yn 2020/21.

Wrth ystyried yr heriau sy’n wynebu’r Post 
Brenhinol, rydym wedi mynd ati dros y 
flwyddyn diwethaf i wella ein gwaith monitro 
a’n dealltwriaeth o’r farchnad barseli, ac 
wedi bwrw ymlaen â’n gwaith i greu model 
costau o rwydwaith y Post Brenhinol. Yn 
ystod 2019/20 roeddem wedi dechrau 
gwneud gwaith pwysig ar y Post Brenhinol 
a’r farchnad bost, gan gynnwys y canlynol:

•  Rydym wedi dechrau ar adolygiad manwl 
o effeithlonrwydd y Post Brenhinol. Mae’r 
adolygiad hwn yn edrych ar gynaliadwyedd 
tebygol y gwasanaeth post cyffredinol yn 
y dyfodol, ac yn tynnu sylw at elfennau lle 
gallai’r Post Brenhinol fod yn fwy effeithlon.

•  Rydym wedi dechrau ar adolygiad 
o anghenion rhesymol defnyddwyr 
gwasanaethau post. Rydym yn ystyried i 
ba raddau mae’r farchnad bost yn bodloni 
anghenion defnyddwyr yn sgil newidiadau 
yn y farchnad, yn enwedig y cynnydd mewn 
siopa ar-lein a’r gostyngiad cyson yn nifer 
y llythyrau. Bydd hyn yn helpu i ddangos a 
yw’r farchnad bost yn diwallu anghenion 
defnyddwyr, ac yn rhoi arweiniad ar sut i 
ddelio ag unrhyw newidiadau a allai fod 
yn angenrheidiol i’r fframwaith rheoleiddio 
ar gyfer gwasanaethau post. Byddwn 
yn cyhoeddi ein canfyddiadau eleni.
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Y canlyniadau a’r camau nesaf

Ein nod cyffredinol o hyd yw sicrhau bod 
defnyddwyr gwasanaethau post yn elwa o 
wasanaeth sy’n diwallu eu hanghenion, ac sy’n 
cael ei ddarparu’n effeithlon ac yn gynaliadwy. 
Mae ein trefn fonitro yn helpu i ddiogelu’r 
gwasanaeth cyffredinol.

Yn ein diweddariad monitro blynyddol a 
gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2019, roeddem wedi 
amlinellu ein barn bod y gwasanaeth cyffredinol 
yn debygol o fod yn gynaliadwy yn y dyfodol agos.

Fodd bynnag, mae cynaliadwyedd yn y tymor hwy 
yn dibynnu ar ystod o ffactorau, gan gynnwys i 
ba raddau y gall y Post Brenhinol roi gwelliannau 
effeithlonrwydd ar waith, fel y rhaglen 
drawsnewid yr oedd wedi’i hamlinellu fel rhan o’i 
strategaeth bum mlynedd ym mis Mai 2019.

Rydym yn parhau i fonitro cynaliadwyedd y 
gwasanaeth cyffredinol, gan gynnwys ystyried 
effeithiau Covid-19 ar y Post Brenhinol yn y tymor 
byr a’r tymor hwy. Byddwn yn bwrw ymlaen â’n 
gwaith i ddeall anghenion defnyddwyr yn well, 
a bydd ein hadolygiad o anghenion rhesymol 
defnyddwyr post yn adrodd yn ôl yn Ch3 2020.

Yn y cyfamser, rydym wedi dechrau ein gwaith 
ar ddyfodol rheoleiddio gwasanaethau post, a 
bydd y gwaith hwn yn dod i ben yn 2022. Bydd 
hyn yn cynnwys modelu costau diwygiedig 
gweithrediadau’r Post Brenhinol ac adolygiad o 
effeithlonrwydd y Post Brenhinol. Byddwn hefyd 
yn adolygu mynediad a chystadleuaeth parseli 
ac yn ystyried a oes angen rhagor o fesurau i 
ddiogelu defnyddwyr.
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Wrth i’r Llywodraeth drafod telerau perthynas y 
DU â’r Undeb Ewropeaidd (UE) yn y dyfodol, rydym 
wedi parhau i wneud paratoadau priodol ar gyfer 
sut gallai hyn effeithio ar Ofcom a’r diwydiannau 
rydym ni’n eu rheoleiddio. Mae hyn wedi cynnwys 
rhoi cyngor annibynnol i’r Llywodraeth ar y 
materion sy’n flaenoriaeth i’n sectorau.

Yr effaith ar ddefnyddwyr

Mae pobl yn annhebygol o weld newidiadau 
mawr i’r rheolau o ran sut byddant yn defnyddio 
eu gwasanaethau cyfathrebu, er y bydd rhai 
rheolau – fel crwydro symudol wrth deithio yn yr 
UE – yn newid. Wrth i’r DU ymadael â’r UE byddwn 
yn darparu amgylchedd rheoleiddio sefydlog i 
fusnesau sy’n cefnogi buddsoddiad, yn hyrwyddo 
cystadleuaeth ac yn diogelu defnyddwyr.

Beth rydym wedi’i gyflawni

Yn ôl yr angen, rydym wedi ymgynghori ynghylch 
y newidiadau technegol y bydd angen i ni eu 
gwneud i’n rheolau er mwyn sicrhau eu bod yn 
cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth newydd a fydd 
yn berthnasol ar ôl i’r cyfnod pontio ddod i ben. 
Rydym hefyd wedi cyhoeddi cyngor i’r diwydiant, 
fel ein canllawiau i ddarlledwyr ynghylch sut bydd 
deddfwriaeth newydd y Llywodraeth yn effeithio 
arnyn nhw. Rydym yn dal mewn cysylltiad agos 
â’r gwahanol gwmnïau a grwpiau defnyddwyr sy’n 
gweithio yn ein sectorau, er mwyn sicrhau ein 
bod yn gwbl ymwybodol o unrhyw faterion a allai 
effeithio ar bobl ac ar fusnesau.

Y canlyniadau a’r camau nesaf

Byddwn yn parhau i gydweithio â grwpiau 
defnyddwyr a’r cwmnïau rydym yn eu rheoleiddio, 
er mwyn deall eu pryderon a’u cynlluniau ar ôl 
diwedd y cyfnod pontio. Byddwn hefyd yn parhau 
i roi cyngor annibynnol i’r llywodraeth.

Meysydd gwaith blaenoriaeth Sylwadau

Brexit – sicrhau bod Ofcom yn barod 
ar gyfer Brexit, rhoi cyngor technegol 
i’r Llywodraeth, a rhoi cefnogaeth i 
staff a rhanddeiliaid.

Mae Ofcom yn gweithio i sicrhau bod buddiannau 
defnyddwyr yn cael eu diogelu, yn ogystal â’r sectorau 
rydym yn eu rheoleiddio, er y byddai rhai rheolau – fel 
crwydro symudol wrth deithio yn yr UE – yn gallu newid.

Cefnogi defnyddwyr a’r diwydiant drwy Brexit

Cefnogi defnyddwyr a’r sector cyfathrebiadau yn y DU
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Monitro amrywiaeth a chyfle cyfartal 
yn y maes darlledu 

Yn 2019, roeddem wedi parhau i adeiladu ar ein 
rhaglen Amrywiaeth ym maes Darlledu. Roeddem 
wedi cyhoeddi ein hail adroddiad Amrywiaeth a 
Chyfleoedd Cyfartal yn Radio ym mis Gorffennaf, 
a’n trydydd adroddiad Amrywiaeth a Chyfleoedd 
Cyfartal yn y Diwydiant Teledu ym mis Medi. Am 
y tro cyntaf, roeddem wedi casglu data ar gefndir 
economaidd-gymdeithasol y gweithlu teledu, ac 
roedd ein hadroddiad yn cynnwys adran arbennig 
a oedd yn canolbwyntio ar amrywiaeth talentau 
llawrydd yn y diwydiant teledu – rhan allweddol 
o’r gweithlu ehangach, nad oes gan Ofcom bwerau 
ffurfiol i hybu cyfle cyfartal ar ei chyfer. Roeddem 
wedi rhoi adborth i ddarlledwyr ar eu trefniadau 
drwy gyfuniad o lythyrau, cyfarfodydd bord gron 
a chyfarfodydd unigol, ac wedi cynnig arweiniad 
ynghylch lle gellir gwneud gwelliannau.

Rydym yn dal i gydweithio â darlledwyr, ac 
mae amrywiaeth eang o arbenigwyr mewn 
gwahanol sectorau yn ein helpu i lunio ein barn. 
Ar gyfer 2020, rydym wedi lansio cyfarfod bwrdd 
crwn chwarterol i hwyluso’r broses o rannu 
gwybodaeth ac arferion gorau, yn ogystal ag 
annog mwy o gydweithio.

Yn ystod hydref 2020, byddwn yn cyhoeddi 
ein dau adroddiad nesaf ar Amrywiaeth a 
Chyfleoedd Cyfartal ym myd radio a theledu. 
Bydd yr adroddiadau hyn yn cynnwys gwybodaeth 
ychwanegol a fydd yn dangos yn fanylach sut 
mae darlledwyr yn mynd i’r afael â’u heriau 
unigol o ran amrywiaeth. Cynhelir digwyddiad 
i gyd-fynd â’r adroddiadau, er mwyn ystyried 
themâu allweddol yr adroddiadau diweddaraf.

Meysydd gwaith blaenoriaeth Sylwadau

Adroddiad cynnydd blynyddol ar 
raglen Amrywiaeth a Chynhwysiant 
Ofcom – i gyflawni amcanion 
amrywiaeth, cynhwysiant a 
chydraddoldeb fel cyflogwr a 
rheoleiddiwr.

Adroddiad ystadegol blynyddol ar 
amrywiaeth a chydraddoldeb yn Ofcom.

Archwiliadau Cyflog Cyfartal a Chyflog 
o ran y Rhywiau ac Ethnigrwydd.

Mae diwylliant amrywiol a chynhwysol yn golygu 
penderfyniadau gwell ar ran dinasyddion a defnyddwyr 
amrywiol.

Cynnydd Ofcom i gyflawni nodau amrywiaeth:

a)  cydbwysedd rhwng y rhywiau – 48% yn fenywod/52% yn 
ddynion (50/50 yw’r targed ar gyfer 2020)

b) uwch gydweithwyr sy’n fenywod – 43% (40% yw’r targed)

c)  uwch gydweithwyr sy’n dod o gefndiroedd lleiafrifoedd 
ethnig – 11% (13% yw’r targed)

Ar draws y sector darlledu:

a) menywod mewn swyddi uwch yn y maes teledu – 42%;

b) cynrychiolaeth o bobl anabl – 6%;

c)  gweithwyr ar lefel uwch sy’n dod o gefndiroedd 
lleiafrifoedd ethnig – 8%; 

d)  cyfanswm y staff sy’n dod o gefndiroedd lleiafrifoedd 
ethnig – 13%.

Amrywiaeth ym maes Darlledu  
– i hyrwyddo amrywiaeth a 
chynhwysiant ar draws y maes 
darlledu.

Cynyddu amrywiaeth a chynhwysiant 

Cynyddu amrywiaeth a chynhwysiant yn Ofcom ac ymysg darlledwyr
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Meysydd gwaith blaenoriaeth Sylwadau

Diogelwch a Chadernid 
Rhwydweithiau – datblygu gallu 
Ofcom a gweithio gyda chwmnïau i 
sicrhau bod rhwydweithiau’n gadarn 
ac yn ddiogel.

Rydym yn gweithio gyda’r Adran dros Dechnoleg 
Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar y broses 
ddeddfwriaethol a fydd yn rhoi pwerau newydd i Ofcom ar 
gyfer Gofynion Diogelwch Telegyfathrebiadau, gyda’r nod o 
wella lefelau diogelwch yn y sector telegyfathrebiadau.

Rydym yn bwriadu lleihau’r perygl o gyfnodau segur 
ar raddfa fawr yn y gwasanaethau a ddefnyddir gan 
ddefnyddwyr o ganlyniad i weithred faleisus, damweiniau 
neu beryglon naturiol, drwy wneud y canlynol:

(a)  dod o hyd i fylchau yn y safonau cadernid rhwydwaith 
ac mewn arferion gorau, a chynnig atebion, a

(b)  monitro cydymffurfiad â chanllawiau statudol, gan 
gynnwys Gofynion Diogelwch Telegyfathrebiadau, pan 
fydd hyn yn dod i rym o dan bwerau deddfwriaethol ar 
gyfer Ofcom.

Galluogi rhwydweithiau cryf a diogel

Gweithio gyda chwmnïau i warchod rhag cyfnod segur/ymosodiad

Meysydd gwaith blaenoriaeth Sylwadau

Strategaeth Data – buddsoddi yn y 
Ganolfan Arloesi Data a’r proffesiwn 
data arbenigol i wella’r ffordd mae 
Ofcom yn storio, yn dadansoddi ac 
yn tynnu gwybodaeth o ddata, ac yn 
rhannu data.

Mae ein Canolfan Arloesi Data wedi cael ei lansio, ac 
mae’n mynd ati i gefnogi penderfyniadau polisi craff, fel 
cyfuno ffynonellau gwybodaeth i wella dealltwriaeth o 
elfennau sy’n effeithio ar ddefnyddwyr.

Rydym yn cynnal prawf o gysyniad gan ddefnyddio 
deallusrwydd artiffisial a phrosesau dysgu gyda 
pheiriannau i helpu i awtomeiddio prosesau.

Mae’r gwaith paratoi wedi dechrau ar gyfer y cam nesaf 
a fydd yn canolbwyntio ar beirianneg data (h.y. paratoi a 
rhannu llawer iawn o ddata cymhleth).

Parhau i arloesi ein dull rheoleiddio

Mynd ati’n well i ddefnyddio data a rhannu arferion gorau
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3. Y prif risgiau a materion sy’n achosi ansicrwydd

Mae’r fframwaith ar gyfer sut rydym yn rheoli 
risgiau ar gael ar dudalen 92. Mae wedi cael ei 
ddylunio i sicrhau bod risgiau’n cael eu cydnabod 
ar draws y sefydliad a, maes o law, er mwyn 
cefnogi penderfyniadau effeithlon ac effeithiol ar 
draws gwaith Ofcom.

Mae polisi rheoli risg Ofcom yn ceisio:

•  cefnogi’r gwaith o gyflawni polisïau, nodau ac 
amcanion Ofcom drwy gyfrannu gwybodaeth at 
y broses o wneud penderfyniadau;

•  egluro egwyddorion Rheoli Risg yn Ofcom;

•  diogelu arian cyhoeddus ac asedau adrannol y 
mae Ofcom yn gyfrifol amdanynt;

•  hyrwyddo diwylliant lle mae derbyn risg 
priodol yn cael ei annog; a

•  gwreiddio rheoli risg ym mhrosesau busnes 
eraill Ofcom fel sail ar gyfer llywodraethu 
corfforaethol da.

Mae ein cofrestr risg strategol yn cofnodi’r 
risgiau a allai roi amcanion Ofcom yn y fantol. Yn 
ystod mis Mawrth ac Ebrill 2020, roeddem wedi 
cynnal asesiad risg llawn o ganlyniad i bandemig 
Covid-19, i gydnabod bod hynny wedi amharu ar 
randdeiliaid ac endidau sy’n cael eu rheoleiddio 
– mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein cofrestr 
risgiau gyfredol wrth symud ymlaen.

Mae’r gofrestr risg wedi’i threfnu o 
amgylch yr elfennau risg, sy’n cael 
eu crynhoi yn y tabl canlynol.

Y prif risgiau Camau lliniaru

Caiff y gwaith 
rheoleiddio ei weld 
fel rhywbeth sy’n 
annibynnol, yn  
ddiduedd ac yn  
gyson

Y risg nad yw Ofcom 
yn cael ei ystyried yn 
annibynnol, a/neu nad 
yw Ofcom yn dilyn 
ei gyfarwyddyd ei 
hun mewn perthynas 
â’i weithrediadau, 
amrywiaeth neu 
ymddygiad ei 
gydweithwyr.

Rydym yn cysylltu’n aml gyda Gweinidogion, Seneddwyr a swyddogion perthnasol 
ar draws adrannau yn Llywodraeth y DU a’r Llywodraethau datganoledig, a gyda 
rhanddeiliaid eraill, i sicrhau eu bod yn ymwybodol o ddatblygiadau perthnasol 
yn y farchnad a’n rhaglen waith, ac i ddeall eu safbwyntiau ac egluro manteision 
rheoleiddio annibynnol.

Rydym yn monitro deddfwriaeth newydd ac yn gweithio gyda’r Llywodraeth i 
wella cynigion deddfwriaethol, ac i gyflwyno’r achos dros wneud newidiadau pan 
rydym yn teimlo bod angen gwneud hyn.

Rydym yn sicrhau bod digon o adnoddau ar gael ar gyfer elfennau allweddol 
o waith polisi, a’n bod yn cydweithio’n agos â’r Llywodraeth wrth weithio ar 
amcanion cyffredin.

Rydym yn ceisio sicrhau cefnogaeth y diwydiant yn barhaus o ran gwerth ein 
hannibyniaeth, ein henw da am fod yn effeithlon, a’n canlyniadau i ddefnyddwyr.

Rydym yn ceisio sicrhau arferion gorau o ran amrywiaeth a chynhwysiant 
drwy aelodaeth a phartneriaethau ag ymarferwyr fel Busnes yn y Gymuned, 
Stonewall, y Business Disability Forum ac Employers for Carers, gan weithio 
gydag ymgynghorwyr, cymryd rhan mewn mynegeion meincnodi (fel Mynegai 
Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall) a chydweithio â rheoleiddwyr eraill.
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Y prif risgiau Camau lliniaru

Darpariaeth band eang a symudol 
gwell – lle bynnag fyddwch chi 

Y risg na fydd buddsoddiadau 
mewn rhwydweithiau gwibgyswllt 
yn cael eu cyflawni, na fydd 
modd sicrhau gwell darpariaeth 
band eang a symudol, ac nad oes 
gan rai defnyddwyr fynediad at 
wasanaethau symudol a band 
eang sy’n diwallu eu hanghenion.

Rydym yn parhau i gydweithio â rhanddeiliaid yn y diwydiant 
a buddsoddwyr ar fuddsoddiadau mewn rhwydweithiau 
gwibgyswllt, ac ar rwystrau ymddangosiadol eraill rhag 
buddsoddi. Byddwn yn defnyddio’r Adolygiad o Fynediad i gynnig 
sicrwydd a chymelliadau i fuddsoddi.

I sicrhau ein bod yn cyd-fynd â strategaeth y Llywodraeth i 
ddarparu rhwydweithiau ffeibr llawn lleol a band eang sy’n 
gallu delio â gigiabit ledled y wlad, rydym yn cydweithio’n 
rheolaidd â Building Digital UK (BDUK), yr Adran dros Dechnoleg 
Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), a gyda 
llywodraethau’r gwledydd ar eu gwahanol raglenni cyflwyno ffeibr.

Tegwch i gwsmeriaid

Y risg bod nifer sylweddol o 
ddefnyddwyr yn methu cael 
bargen deg, neu ddim yn cael eu 
trin yn deg gan eu darparwyr.

Rydym yn parhau i weithio ar atebion i sicrhau bod cwsmeriaid yn 
cael bargen deg ar gyfer eu gwasanaethau cyfathrebu, ac rydym 
yn rhoi rhaglen fonitro a phrofi ar waith i wneud yn siŵr bod yr 
atebion hyn yn effeithiol. Mae’r rhain wedi cael eu dylunio i gael 
yr effaith fwyaf ac i fod mor effeithiol â phosib i ddefnyddwyr.

Rydym yn cydweithio â darparwyr ar ein cynlluniau 
monitro ac adrodd, ar ôl sicrhau ymrwymiadau 
tegwch gan yr holl brif ddarparwyr.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd a chyrff perthnasol eraill sy’n agos at y maes 
hwn, gan gynnwys y Llywodraeth, Cyngor ar Bopeth a grwpiau 
defnyddwyr. 
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Y prif risgiau Camau lliniaru

Rhaglenni mawr  

Y risg nad yw Ofcom yn sicrhau 
canlyniadau cadarnhaol i 
ddefnyddwyr, yn defnyddio 
sbectrwm Radio’n effeithlon, 
neu’n sicrhau rhaglenni 
o ansawdd uchel ar gyfer 
cynulleidfaoedd teledu a radio.

Rydym yn monitro cydymffurfiad BT ac Openreach yn frwd ac yn 
gadarn i ddarparu gwell rhwydwaith gyda gwell gwasanaeth i 
gwsmeriaid (o dan y Protocol Llywodraethu ac Ymrwymiadau).

Rydym wedi parhau i ymgynghori â rhanddeiliaid er mwyn deall 
eu pryderon, ac i gynnal ymchwil i’r farchnad a llunio rhagolygon i 
asesu patrymau a datblygiadau’r farchnad.

Roeddem wedi egluro ein penderfyniadau ar ddyfarnu bandiau 
sbectrwm 700MHz a 3.6-3.8GHz er mwyn galluogi’r diwydiant 
i ddarparu gwasanaethau gyda mwy o gapasiti a darpariaeth 
ehangach, ac rydym nawr yn ceisio bwrw ymlaen â’r gwaith o 
sicrhau bod y bandiau sbectrwm hyn ar gael.

Yn ystod y flwyddyn, roeddem wedi rhyddhau nifer o 
ymgyngoriadau, datganiadau a gohebiaethau eraill a oedd yn 
ymwneud â’n gwaith gyda’r BBC, ynghyd â chyfarfodydd rheolaidd 
gyda rhanddeiliaid, y diwydiant a’r llywodraeth. Rydym yn 
defnyddio ymchwil a gwybodaeth am y farchnad er mwyn cael 
dealltwriaeth dda o gynlluniau’r BBC a’u goblygiadau strategol, ac 
i sicrhau ein bod yn gallu blaenoriaethu camau gweithredu gydag 
agwedd hirdymor.

Rydym yn dal i weithio’n agos gyda’r Llywodraeth, gan roi cyngor 
technegol i helpu i sicrhau fframwaith deddfwriaethol domestig 
cydlynol ar gyfer Brexit, ac rydym yn parhau i gydweithio â 
rhanddeiliaid i ddeall eu pryderon ac i gynnig cymaint o eglurder 
ag y gallwn ynghylch y drefn ar ôl Brexit. Rydym hefyd wedi 
cwblhau’r paratoadau angenrheidiol i sicrhau parhad busnes yn 
fewnol mewn sefyllfaoedd gwahanol.

Pobl 

Y risg na all Ofcom recriwtio neu 
ddal gafael ar y talentau amrywiol 
angenrheidiol ar bob lefel er mwyn 
darparu gwasanaethau yn unol â 
briff helaeth sy’n ehangu.

Rydym yn datblygu Strategaeth Pobl a chynllun Gweithlu 
Strategol i gydnabod gofynion y sefydliad wrth symud ymlaen.

Mae adolygiad mewnol yn cael ei gynnal o’n sgiliau a’n doniau 
strategol ar hyn o bryd, ac rydym yn datblygu cynllun datblygu 
sgiliau arbenigol.
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4. Gwaith yn y gwledydd a’n hymgysylltiad 
rhyngwladol

Ein gwaith yng ngwledydd a rhanbarthau’r  
Deyrnas Unedig

Wrth gyflawni ein dyletswyddau, rhaid i ni ystyried yr holl wahanol wledydd, 
diwylliannau, dwyseddau poblogaeth a thirweddau sy’n rhan o’r DU.

Mae gennym swyddfeydd ym mhob un o wledydd y DU i’n galluogi i 
gydweithio’n uniongyrchol â llywodraethau, cynrychiolwyr etholedig a 
rhanddeiliaid lleol, ac i sicrhau ein bod yn ystyried safbwyntiau, buddiannau ac 
anghenion pobl ar draws y DU.

Mae gan bob gwlad Bwyllgor Cynghori statudol, ac mae aelodau’r Bwrdd ar 
gyfer Cymru a’r Alban wedi cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth 
yr Alban yn y drefn honno, mewn ymgynghoriad ag Ysgrifennydd Gwladol y DU. 
Mae ein Bwrdd Cynnwys a’n Paneli Defnyddwyr hefyd yn cynnwys aelodau sy’n 
cynrychioli pob gwlad.

Er bod llawer o’n gwaith yn berthnasol i’r DU i gyd, rydym wedi tynnu sylw at 
waith penodol a wnaed ym mhob un o wledydd y DU dros y flwyddyn diwethaf.

Gogledd Iwerddon

-    Wedi llwyddo i glirio Teledu Daearol Digidol (DTT) o’r band 700MHz. Roedd y 
broses wedi cael ei chydlynu’n ofalus â Gweriniaeth Iwerddon.

-    Roeddem wedi parhau i gynnig cyngor rheoleiddiol a thechnegol ynghyd â 
data am ddarpariaeth i Adran yr Economi, gyda’i bwriad i fuddsoddi arian 
cyhoeddus mewn band eang cyflym iawn a gwibgyswllt (‘Prosiect Stratum’).
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Cymru

-  Mae cydweithio â rhanddeiliaid gwleidyddol a rhanddeiliaid yn y diwydiant 
wedi bod yn rhan amlwg o’n gwaith, er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i 
randdeiliaid am ddatblygiadau yn ein gwaith.

-  Roedd ein digwyddiad ‘Cefnogi Arloesedd Di-Wifr ar Gyfer Technoleg Amaeth 
a Chysylltedd Gwledig’ yn dwyn ynghyd sefydliadau sy’n wynebu heriau o ran 
cysylltedd a’r rheini sy’n cynnig opsiynau di-wifr.

-  Roedd ein cyfres o drafodaethau ‘Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr’ yn gyfle 
i ni wrando ar farn rhanddeiliaid ynghylch dyfodol Darlledu yn y Sector 
Cyhoeddus yng Nghymru.

Lloegr

-  Roeddem wedi parhau i weithio’n agos gyda Llywodraeth y DU, Aelodau 
Seneddol lleol ac awdurdodau lleol, gan roi cyngor rheoleiddiol a thechnegol.

-  Mae rheolau newydd sy’n rhoi hawl gyfreithiol – o dan rwymedigaeth 
gwasanaeth cyffredinol – i gartrefi a busnesau cymwys yn y DU wneud cais 
am gysylltiad band eang teilwng a fforddiadwy, yn dechrau dwyn budd yn 
barod i ddefnyddwyr sy’n byw mewn ardaloedd gwledig yn Lloegr. Byddwn 
yn parhau i weithio gyda’r diwydiant a’r Llywodraeth ganolog i ymestyn 
argaeledd gwasanaethau band eang sylfaenol a ffeibr llawn.

-  Rydym wedi cynnal trafodaethau gyda rhanddeiliaid a 
gwylwyr yn Lloegr i gasglu amrywiaeth o safbwyntiau 
am ddyfodol darlledu yn y sector cyhoeddus.

Yr Alban

-   Rydym wedi cynnal digwyddiadau yn Aberdeen, Caeredin, Stirling a Stornoway 
i gefnogi’r rhaglen Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr er mwyn adlewyrchu ystod o 
safbwyntiau am ddyfodol Darlledu yn y Sector Cyhoeddus.

-   Wedi rhoi tystiolaeth ar lafar ac yn ysgrifenedig i’r Pwyllgor Diwylliant, 
Twristiaeth, Materion Ewropeaidd ac Allanol yn Senedd yr Alban, ynghylch ein 
newidiadau i’r canllawiau lleolrwydd ar gyfer radio masnachol lleol.

-   Wedi cydweithio’n rheolaidd â Llywodraeth yr Alban ar wella’r ddarpariaeth 
symudol mewn ardaloedd gwledig, ac i gyflwyno’r rhwymedigaeth 
gwasanaeth cyffredinol band eang er mwyn helpu Llywodraeth yr Alban 
gyda’i chynlluniau ei hun.
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Ein gwaith ymgysylltu rhyngwladol

Mae ymgysylltu rhyngwladol yn helpu i sicrhau 
bod cyfathrebiadau’n gweithio i bawb yn y DU. 
Rydym yn cyfrannu at ddadleuon rhyngwladol 
ar bolisïau a deddfwriaethau, ac yn trafod 
yn rheolaidd â’n cymheiriaid, yn ogystal â 
sefydliadau Ewropeaidd a rhyngwladol.

Rydym yn mynychu cyfarfodydd rheoleiddio a 
rhyng-lywodraethol, yn ogystal â digwyddiadau 
rhyngwladol, lle rydym yn ceisio dysgu a rhannu 
profiadau rheoleiddio ac arferion da gyda’n 
cymheiriaid tramor. Mae hyn yn helpu i lywio 
ein gwaith polisi. Rydym hefyd yn croesawu 
dirprwyaethau o bob rhan o’r byd er mwyn gallu 
cyfnewid barn am bynciau sy’n amrywio o werthu 
sbectrwm i reoleiddio cynnwys ar-lein, a hyrwyddo 
buddsoddiad mewn seilwaith telegyfathrebu.

Er bod y DU wedi gadael yr UE yn ffurfiol erbyn 
hyn, mae’n dal i ddefnyddio cyfraith yr UE yn 
ystod y cyfnod pontio. Yn 2019/20, rydym wedi 
bwrw ymlaen â’n gwaith i gefnogi’r Llywodraeth 
er mwyn sicrhau bod buddiannau defnyddwyr a 
dinasyddion yn y DU yn dal wrth galon newidiadau 
deddfwriaethol, yn enwedig yng nghyd-destun y 
gwaith o gyflwyno’r Cod Cyfathrebiadau Electronig 
Ewropeaidd (yr EECC, neu ‘y Cod’), a’r Gyfarwyddeb 
Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol (AVMSD).

Cyn 31 Ionawr 2020, roeddem wedi cyfrannu at y 
gwaith o ddrafftio nifer o Ganllawiau a luniwyd 
gan y Corff ar gyfer Rheoleiddwyr Cyfathrebiadau 
Electronig Ewrop (BEREC), sy’n rhoi arweiniad i 
Awdurdodau Rheoleiddio Cenedlaethol wrth iddyn 
nhw ddefnyddio darpariaethau sy’n deillio o’r Cod 
a deddfwriaethau Ewropeaidd perthnasol eraill.

Yn 2019, roeddem wedi cyfrannu at y gwaith 
o ddrafftio canllawiau’r Comisiwn Ewropeaidd 
ar waith Ewropeaidd, a chwmpas Llwyfannau 
Rhannu Fideo o dan y Gyfarwyddeb Gwasanaethau 
Cyfryngau Clyweledol. Roeddem hefyd wedi 
monitro’r broses trosi yn rhai o awdurdodaethau 
pwysig eraill yr UE – yn arbennig, Llwyfannau 
Rhannu Fideo, diogelu plant a phobl ifanc o dan 

oed, hysbysebu a hyrwyddo gwaith Ewropeaidd 
– i lywio syniadau Ofcom wrth i ni baratoi i roi 
darpariaethau newydd ar waith yn y meysydd hyn. 
Buom yn trafod y rhain, a phynciau ehangach yn 
ymwneud â pholisïau cyfryngau, gyda rheoleiddwyr 
eraill yn Ewrop, Gogledd America ac Awstralia.

Roeddem hefyd wedi cyfrannu at waith y Grŵp 
Rheoleiddwyr Ewropeaidd ar gyfer Gwasanaethau 
Clyweledol (ERGA), wrth iddo fonitro Cod Ymarfer 
hunanreoleiddiol yr UE ar gyfer twyllwybodaeth ar 
lwyfannau digidol. Bydd y gwaith hwn yn llywio’r 
Comisiwn Ewropeaidd wrth iddo ystyried deddfwriaeth 
newydd bosib yn y maes hwn.

Y tu hwnt i’r UE, roeddem wedi cymryd rhan mewn 
sawl cynhadledd ryngwladol ar luosogrwydd yn 
y cyfryngau, rhyddid y cyfryngau, cynaliadwyedd 
newyddiaduraeth o safon a llythrennedd yn y 
cyfryngau. Mae gan Ofcom rôl o hyd ar Fwrdd y 
Llwyfan Ewropeaidd o Awdurdodau Rheoleiddio 
(EPRA), ac mae hefyd yn cynrychioli EPRA mewn 
amrywiol fforymau, gan gynnwys grŵp cynghori 
Better Internet for Kids yr UE. Bu Ofcom yn arwain 
trafodaethau o fewn y grŵp hwnnw ar lunio polisïau 
sy’n seiliedig ar dystiolaeth, mewn perthynas ag 
amddiffyn plant ar-lein.

Rydym wedi parhau i gyfrannu at drafodaethau 
byd-eang â rhanddeiliaid ynghylch llywodraethu 
a rheoleiddio’r rhyngrwyd, gan gynnwys yn yr IGF 
(Internet Governance Forum)1, Eurodig (European 
Dialogue on Internet Governance)2, Prosiect y 
Rhyngrwyd ac Awdurdodaeth, ac yn RightsCon3. 
Mae’r cynlluniau hyn wedi galluogi Ofcom i 
chwarae rhan weithredol yn y trafodaethau byd-
eang ynghylch pynciau allweddol sy’n berthnasol 
i reoleiddio’r rhyngrwyd, gan gynnwys defnyddio 
deallusrwydd artiffisial i gymedroli cynnwys, 
ymatebion rheoleiddiol i dwyllwybodaeth, 
amddiffyn plant a’r her o reoleiddio gwasanaethau 
ar draws awdurdodaethau.

1  Un o gynlluniau Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd 
Unedig.
2  Cyfarfod “IGF” rhanbarthol (yn ehangach na’r UE yn 
ddaearyddol).
3  Cynhadledd fyd-eang ar hawliau dynol ar-lein, a fynychir 
gan lwyfannau blaenllaw, llywodraethau a chymdeithas sifil.
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Wrth ystyried natur ryngddibynnol y seilwaith 
rhwydweithiau byd-eang a’r bygythiadau 
seiberddiogelwch sy’n datblygu, rydym yn cymryd 
mwy o ran mewn trafodaethau rhyngwladol am 
seiberddiogelwch, ac wedi dechrau datblygu 
deialog ag Awdurdodau Rheoleiddio Cenedlaethol 
sydd â dyletswyddau yn y maes hwn, neu a 
fydd â dyletswyddau o’r fath cyn bo hir.

Mae Ofcom yn dal i gyfrannu at waith y Sefydliad 
ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd 
(OECD), ac mae’n Is-gadeirydd ar y Pwyllgor Polisi 
Gwasanaethau, Cyfathrebu a Seilwaith (CISP), a 
fu’n ystyried pynciau fel niwtraliaeth y rhyngrwyd a 
Gweithredwyr y Dyfodol dros y flwyddyn diwethaf.

Ar wahân i hynny, rydym wedi parhau i fuddsoddi 
yn ein perthynas ddwyochrog gydag ystod o 
randdeiliaid a rheoleiddwyr cyfathrebu Ewropeaidd 
a byd-eang, sy’n ein helpu i ddysgu mewn 
meysydd lle rydym yn wynebu heriau tebyg. Mae 
ein trafodaethau wedi canolbwyntio’n bennaf ar 
bynciau sy’n ymwneud â blaenoriaethau strategol 
Ofcom, gan gynnwys cyflwyno rhwydweithiau’r 
genhedlaeth nesaf, gweithredu strategaethau 
data gan reoleiddwyr, a mynd i’r afael â dyfodiad 
mathau newydd o niwed i ddefnyddwyr.

O ran sbectrwm, arweiniodd Ofcom ddirprwyaeth 
y DU i Gynhadledd Radiogyfathrebu’r Byd (WRC) 
yr ITU, a gynhaliwyd ddiwedd 2019. Roedd y prif 
faterion a drafodwyd yn cynnwys dynodi sbectrwm 
ar gyfer band eang symudol/5G, helpu i sicrhau bod 
sbectrwm ar gael ar gyfer Wi-Fi, gwella cysylltedd ar 
gyfer llongau ac awyrennau, defnyddio sbectrwm at 
ddibenion gwyddonol, a materion sbectrwm lloeren.

Mae trafodaethau yn y Gynhadledd honno yn 
cael eu cynnal drwy grwpiau rhanbarthol, a’n 
grŵp ni oedd y Gynhadledd Ewropeaidd ar 
Weinyddiaethau Post a Thelegyfathrebiadau 
(CEPT). Bu gweithwyr Ofcom yn ymgysylltu’n 
helaeth ar draws llawer o grwpiau CEPT, gan 
gynnwys ysgwyddo nifer o rolau arwain fel 
cadeirydd, lle gallem ychwanegu’r gwerth mwyaf.

Mae gwaith arall yr ITU eleni wedi canolbwyntio 
ar drafodaethau ynghylch technolegau 
datblygol, a diwygiadau i strwythurau a 
dulliau gweithio’r ITU, ac rydym yn parhau i 
gydlynu safbwyntiau Ewropeaidd ar y materion 
hyn drwy ein rôl fel is-gadeirydd y pwyllgor 
Com-ITU yn y Gynhadledd Ewropeaidd ar 
Weinyddiaethau Post a Thelegyfathrebiadau.

Tan 31 Ionawr 2020, roedd Ofcom hefyd yn 
cydweithio’n agos â’r pwyllgorau Ewropeaidd 
sy’n delio â pholisïau sbectrwm: Grŵp Polisi 
Sbectrwm Radio (RSPG) yr UE a’r Pwyllgor 
Sbectrwm Radio (RSC), lle mae Ofcom wedi 
cyfrannu’n frwd at drafodaethau ynghylch polisïau 
sbectrwm Ewropeaidd ar wasanaethau band eang 
symudol a gwasanaethau eraill i ddefnyddwyr.

Roeddem wedi parhau i gyfrannu at gyrff post 
Ewropeaidd a rhyngwladol, gan weithio’n agos 
gyda chyd-reoleiddwyr a gweinyddiaethau post 
rhyngwladol, gan gynnwys yn y Grŵp Rheoleiddwyr 
Ewropeaidd ar gyfer Gwasanaethau Post (ERGP) 
a’r Pwyllgor Rheoleiddio Gwasanaethau Post 
Ewropeaidd (CERP). Roeddem hefyd yn rhan 
o’r gwaith o weithredu ac adolygu prosesau 
rheoleiddio cynllun parseli trawsffiniol yr UE 
yn y DU, a fydd yn dal yn berthnasol i waith 
parseli’r Post Brenhinol yn rhyngwladol 
ar ôl i gyfnod pontio’r DU ddod i ben.

Yn olaf, roeddem wedi cefnogi Llywodraeth 
y DU yn yr Undeb Post Cyffredinol (UPU), y 
corff rhynglywodraethol sy’n rheoli taliadau 
ar gyfer post rhyngwladol, gan gynnwys 
yng nghyswllt trafodaethau ar ddiwygio’r 
taliadau terfynfeydd rhyngwladol1, a oedd 
yn cadw UDA rhag gadael yr UPU.

1 Y cyfraddau mae gweinyddiaethau post yn eu talu  
i’w gilydd am ddanfon post ei gilydd.
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Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Defnyddwyr a dinasyddion

Mae deall buddiannau ac ymddygiad defnyddwyr 
a dinasyddion yn hanfodol i’n gwaith. Mae Ofcom 
yn defnyddio ymchwil marchnad yn helaeth i 
ddeall tueddiadau sy’n ymwneud â’r nifer sy’n 
prynu ac yn defnyddio gwasanaethau cyfathrebu 
ac ymddygiad a phryderon defnyddwyr. Mae ein 
hadroddiad blynyddol rhyngweithiol, Adroddiad ar y 
Farchnad Gyfathrebu, adroddiad Cysylltu’r Gwledydd, 
adroddiadau Agweddau Oedolion a’u Defnydd 
o Gyfryngau, ac Agweddau Plant a’u Defnydd o 
Gyfryngau yn benodol, yn dangos ac yn dadansoddi’r 
tueddiadau hyn.

Derbyniodd Tîm Cyswllt Defnyddwyr Ofcom dros 
84,000 o alwadau, ffurflenni gwe, negeseuon 
e-bost a llythyrau yn uniongyrchol gan 
ddefnyddwyr yn 2019/20, ac mae’r wybodaeth a 
gawn gan ddefnyddwyr yn ein helpu i dargedu 
ein polisïau a’n gwaith gorfodi. Mae defnyddwyr 
hefyd yn cysylltu â ni drwy ein gwefan. Er na 
allwn ddatrys cwynion unigol am wasanaethau 
telegyfathrebu, rydym yn cynghori’r rheini sy’n 
cwyno ac yn eu cyfeirio at gynlluniau dulliau 
amgen o ddatrys anghydfodau (ADR) sydd wedi 
cael eu cymeradwyo gennym. Ond, rydym yn 
delio â chwynion am raglenni teledu a radio.

Mae ein swyddfeydd ymhob gwlad yn y DU yn rhoi 
gwybodaeth fanwl ac arbenigol i Ofcom am yr 
heriau a wynebir gan ddinasyddion a defnyddwyr 
yng ngwahanol ardaloedd y DU. Mae ein pwyllgorau 
cynghori ar gyfer pob un o wledydd y DU yn cynnig 
gwybodaeth a chyngor i Ofcom ar agweddau ar 
ei waith, a chyfathrebiadau yn gyffredinol, sydd o 
bwysigrwydd penodol i bob gwlad. Mae buddiannau 
cenedlaethol hefyd yn cael eu cynrychioli gan 
Aelodau Bwrdd Cynnwys a Phanel Defnyddwyr 
Cyfathrebiadau Ofcom. Mae’r Fforwm Defnyddwyr ar 
gyfer Cyfathrebiadau, sy’n cynnwys dros 50 o aelodau 
o gyrff defnyddwyr, yn cwrdd bob chwarter ag Ofcom 

i drafod pynciau polisi sy’n berthnasol i ddefnyddwyr.

Rydym hefyd yn cael cyfarfodydd dwyochrog rheolaidd 
gyda sefydliadau rhanddeiliaid a defnyddwyr, yn ogystal 
â chyfarfodydd ymgynghori ar bynciau penodol.

Diwydiant a’r Llywodraeth

Mae Ofcom yn ymwneud ag amrywiaeth eang o 
randdeiliaid, gan gynnwys cwmnïau a chyrff y 
diwydiant yn y sectorau rydym yn eu rheoleiddio, 
grwpiau defnyddwyr a defnyddwyr, Llywodraeth y 
DU a’r sefydliadau datganoledig, cyd-reoleiddwyr a 
rheoleiddwyr eraill. Rydym yn aelodau o Rwydwaith 
Rheoleiddwyr y DU a Rhwydwaith Cystadleuaeth 
y DU, ac rydym mewn cysylltiad ag amryw o gyrff 
rheoleiddio a chyrff rhyngwladol.

Mae gennym ddyletswydd statudol i sicrhau 
bod ein penderfyniadau’n ystyried safbwyntiau 
a buddiannau’r rheini sy’n byw mewn gwahanol 
rannau o’r DU.  Mae ein gweithrediadau yn 
y gwledydd yn cael eu harwain gan uwch 
gyfarwyddwyr yng Nghaerdydd, Llundain, Caeredin 
a Belfast. Maent yn gweithio i sicrhau bod barn, 
anghenion ac amgylchiadau arbennig y gwledydd 
yn cael sylw uniongyrchol gan Ofcom. Mae ein 
pwyllgorau cynghori ar gyfer pob un o’r gwledydd 
hefyd yn darparu cyngor am fuddiannau a 
safbwyntiau’r gwledydd a’r rhanbarthau am yr holl 
faterion sy’n ymwneud â chyfathrebiadau.

Cyd-reoleiddwyr a chyrff eraill

Mae gan Ofcom bartneriaeth gyd-reoleiddio gyda’r 
ASA (Awdurdod Safonau Hysbysebu), a ffurfiwyd 
yn 2004. Mae’n delio â darlledwyr a hysbysebu ar 
wasanaethau fideo ar-alw. Mae’n rhaid i ddarlledwyr 
gydymffurfio â’r codau hysbysebu o dan eu 
trwyddedau darlledu a roddir gan Ofcom. Pan fydd 
yr ASA yn dyfarnu ar hysbyseb, bydd darlledwyr yn 
cydymffurfio â’r penderfyniadau ar unwaith o dan 
amodau eu trwyddedau. Pan fydd angen, gall yr ASA 
gyfeirio trwyddedeion at Ofcom.

5. Sut rydym yn gweithio a chyda phwy  
rydym yn gweithio
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Mae Ofcom yn gyfrifol am reoleiddio gwasanaethau 
cyfradd premiwm, sy’n galluogi defnyddwyr i brynu 
nwyddau a gwasanaethau drwy godi’r gost ar eu 
biliau ffôn a’u cyfrifon talu ymlaen llaw. Yr Awdurdod 
Gwasanaethau Talu dros y Ffôn sy’n rheoleiddio 
gwasanaethau cyfradd premiwm o ddydd i ddydd ar 
ran Ofcom, drwy ei waith yn gorfodi cod ymarfer sydd 
wedi’i gymeradwyo gan Ofcom.

Mae gan y CMA (yr Awdurdod Cystadleuaeth 
a Marchnadoedd) bwerau cydredol o dan 
ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr benodol ac 
o fewn fframwaith y gyfraith cystadleuaeth ar 
gyfer y sector cyfathrebiadau. Rydym yn gweithio 
gyda’r CMA i sicrhau y gweithredir yn gyson ac yn 
gydgysylltiedig mewn perthynas â’r materion lle mae 
gennym bwerau cydredol ac rydym yn trafod pa gorff 
sydd yn y sefyllfa orau i arwain ymhob achos. 

Pryd byddwn yn rheoleiddio

Yn unol â Deddf Cyfathrebiadau 2003 mae’n rhaid 
inni ystyried egwyddorion rheoleiddio gwell: y 
dylai rheoleiddio fod yn dryloyw, yn atebol, yn 
gymesur, yn gyson a dim ond wedi ei dargedu 
at achosion lle mae angen gweithredu yn eu 
cylch. Pan sefydlwyd Ofcom, buom yn ehangu’r 
egwyddorion hyn drwy ddatblygu set fwy 
penodol o egwyddorion rheoleiddio a fyddai’n 
sail i’n gwaith beunyddiol. Gan fod y sector 
cyfathrebiadau’n newid mor gyflym, mae’n bwysig 
iawn fod gennym egwyddorion clir i’n tywys.

Egwyddorion Rheoleiddio Ofcom

Pryd byddwn yn rheoleiddio

Bydd Ofcom yn gweithredu gyda gogwydd yn erbyn ymyrryd, ond â pharodrwydd i ymyrryd yn ddiymdroi 
ac yn effeithiol pan fydd angen.

Bydd Ofcom yn ymyrryd pan mae dyletswydd statudol benodol i weithio at nod na all y marchnadoedd ei 
gyflawni ar eu pen eu hunain.

Sut rydym yn rheoleiddio

Bydd Ofcom bob amser yn ceisio defnyddio’r dulliau rheoleiddio 
lleiaf ymwthiol er mwyn cyflawni ei amcanion.

Bydd Ofcom yn ceisio sicrhau bod ymyriadau’n seiliedig ar dystiolaeth, yn gymesur, yn gyson, yn atebol 
ac yn dryloyw wrth eu hystyried ac o ran canlyniadau.

Bydd Ofcom yn rheoleiddio gyda chynllun blynyddol a fydd wedi’i fynegi’n glir ac wedi’i adolygu’n 
gyhoeddus, ynghyd ag amcanion penodedig.

Sut byddwn yn cefnogi rheoleiddio

Bydd Ofcom yn ymchwilio i farchnadoedd yn gyson ac yn ceisio aros ar flaen y gad o ran dealltwriaeth 
dechnolegol.

Bydd Ofcom yn ymgynghori’n eang â’r holl randdeiliaid perthnasol ac yn asesu effaith camau 
rheoleiddio cyn rheoleiddio marchnad.
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Lleihau rheoleiddio

Mae Ofcom yn canolbwyntio ar leihau rheoleiddio 
lle bo hynny’n briodol. Rydym yn credu bod 
‘rheoleiddio gwell’ yn golygu sicrhau bod 
rheolau’n cael eu targedu’n briodol, ac nad ydynt 
yn gosod beichiau gormodol ar randdeiliaid.

Yn ystod y flwyddyn diwethaf rydym wedi gwneud 
nifer o benderfyniadau rheoleiddio pwysig, ond 
roedd nifer y dogfennau a gafodd eu cyhoeddi 
yn weddol debyg. Mae Ffigur 1 yn rhoi trosolwg 
o’r ffordd y newidiodd y baich rheoleiddio ar 
randdeiliaid o ganlyniad i ddatganiadau a 
phenderfyniadau rheoleiddio Ofcom yn 2019/20.

Ffigur 1: Effaith ein datganiadau ar y baich 
rheoleiddio ar randdeiliaid: 2019/20

O’r 36 Prif Ddatganiad a 
wnaethpwyd yn ystod y 
flwyddyn:

Nifer %

Mwy o reoleiddio/
rheoleiddio newydd

6 16%

Cymysg/dim newid/parhaus 26 72%

Llai o reoleiddio 2 6%

Wedi symleiddio/cyd-
reoleiddio

2 6%

Mae golwg gyffredinol ar y datganiadau a’r 
penderfyniadau allweddol rydym wedi’u gwneud 
yn ystod y flwyddyn, ar gael yn yr Atodiad ar 
dudalennau 157-158.     

Ymgyngoriadau

Drwy ymgyngoriadau cyhoeddus, mae 
rhanddeiliaid yn gallu rhoi sylwadau ar ein 
cynigion, ac ymateb iddynt, cyn y gwneir unrhyw 
benderfyniadau terfynol.

Os bydd cyfnod ymgynghori yn rhy fyr, efallai na 
fydd gan y rheini sydd â barn bwysig i’w chyfleu 
ddigon o amser i baratoi eu hymatebion. Os bydd 
yn rhy hir, efallai y bydd y farchnad dan sylw wedi 
newid yn ddramatig. Pan fyddwn yn penderfynu 
ar hyd cyfnod ymgynghoriad, mae angen inni gael 
y cydbwysedd iawn rhwng y ddwy ystyriaeth hyn. 
Yn gyffredinol, ceir tri chategori o ymgynghoriad:

Categori 1: ymgyngoriadau sy’n cynnwys 
cynlluniau polisi o bwys a/neu sydd o ddiddordeb 
i amrywiaeth eang o randdeiliaid (yn enwedig y 
rheini y bydd angen mwy o amser arnynt efallai 
ar gyfer ymateb); yn yr achosion hyn byddwn fel 
arfer yn ymgynghori am ddeg wythnos.

Categori 2: ymgyngoriadau sy’n cynnwys cynigion 
polisi pwysig ond a fydd o ddiddordeb i nifer 
cyfyngedig o randdeiliaid a fydd yn ymwybodol 
o’r materion; yn yr achosion hyn byddwn fel arfer 
yn ymgynghori am chwe wythnos.

Categori 3: ymgyngoriadau sy’n dod o fewn un 
neu fwy o’r categorïau canlynol, gyda’r cyfnod 
arferol ar gyfer ymgynghori yn fis:

• materion technegol;

•  lle bydd angen cwblhau prosiect o fewn 
amserlen benodol oherwydd datblygiadau yn 
y farchnad neu ffactorau eraill lle mae gofyn 
cwblhau’r prosiect mewn cyfnod byr;

• l le mae’r mater eisoes wedi bod yn destun 
ymgynghoriad;

•  lle na chaiff y cynnig fawr o effaith ar 
farchnad; neu

•  lle nad yw’r cynnig ond yn fân newid i bolisi 
neu reoliad sy’n bodoli eisoes.
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Mae ffigur 2 yn cynnwys dadansoddiad o hyd ein 
hymgyngoriadau fesul sector, fel y pennwyd gan 
ein categorïau o ymgyngoriadau.

Ffigur 2: Dadansoddiad o hyd ymgyngoriadau: 2019/20

Cyfnod 
ymgynghori o 

leiaf 10 wythnos 
o hyd

Cyfnod ymgynghori llai na 10 wythnos  
o hyd (gan gynnwys ymgyngoriadau  

categori 2 a chategori 3)

Telegyfathrebiadau 5 9

Darlledu 2 18

Sbectrwm 1 8

Post 0 1

Arall 0 2

Cyfanswm 8 38

Cyfanswm fel % o’r holl ymgyngoriadau 17% 83%

Cymhariaeth â 2018/19 (36%) (64%)

Gwneud penderfyniadau’n brydlon

Rydym yn dadansoddi pa mor hir mae’n ei gymryd i ni 
gyhoeddi penderfyniad ar ôl i ymgynghoriad ddod i ben 
(gweler Ffigur 2). Yn 2019/20, cyhoeddwyd dros 80% o’n 
penderfyniadau cyn pen ugain wythnos i ddiwedd yr 
ymgynghoriad, y rhan fwyaf ohonynt cyn pen deg wythnos.
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Rhaid i ni gyhoeddi rhestr o’r asesiadau effaith 
sydd wedi cael eu cynnal gennym yn ystod y 
flwyddyn. Mae hon yn ymddangos yn yr Atodiad 
ar dudalen 159.

Ym mis Gorffennaf 2005, roeddem wedi 
cyhoeddi’r canllawiau: Better policymaking: 
Ofcom’s approach to impact assessment, a 
oedd yn pwysleisio ymrwymiad Ofcom i gynnal 
asesiadau fel rhan greiddiol o’r broses o lunio 
polisïau, gan ddweud ein bod yn disgwyl cynnal 
asesiadau effaith ym mwyafrif helaeth ein 
penderfyniadau polisi.

Dengys Ffigur 3 fod 48% o ymgyngoriadau yn 
2019/20 wedi cynnal asesiad effaith, a oedd 
wedi’i osod mewn adran neu atodiad penodol o’r 
ddogfen ymgynghori.

Dan rai amgylchiadau efallai na fydd cynnal 
asesiad effaith yn ofynnol neu’n briodol, neu 
efallai ei fod wedi’i gynnwys yng ngweddill yr 
ymgynghoriad. Byddwn yn parhau i sicrhau bod 
asesiadau effaith yn cael eu cynnal ac yn cael eu 
cyflwyno’n briodol ymhob achos perthnasol.

Asesiadau effaith

Mae asesiadau effaith yn rhan bwysig o’r broses 
gwneud penderfyniadau. Mae Adran 7 o Ddeddf 
Cyfathrebiadau 2003 yn ei gwneud yn ofynnol 
inni gynnal asesiad effaith pan rydym yn bwriadu 
gwneud unrhyw beth er mwyn cyflawni ein 
swyddogaethau neu mewn cysylltiad â chyflawni 
ein swyddogaethau, a lle teimlwn fod y cynnig 
yn bwysig. Mae asesiadau effaith yn sicrhau, 
ymysg pethau eraill, ac yng nghyswllt ein 
penderfyniadau:

•  bod ystod eang o ddewisiadau’n cael eu 
hystyried, gan gynnwys y dewis i beidio â 
rheoleiddio;

• bod y dewisiadau hyn yn cael eu cyflwyno’n glir;

•  bod effeithiau posibl pob dewis yn cael eu 
dadansoddi’n ofalus; a

•  bod y manteision yn fwy na’r costau sy’n 
gysylltiedig â’r dewis a ddewisir.

Ffigur 3: Dadansoddiad o’r asesiadau effaith a gynhaliwyd

Nifer y dogfennau ymgynghori Cyfanswm Asesiad Effaith yn rhan o’r ddogfen a gyhoeddwyd

Telegyfathrebiadau 14 6

Darlledu 20 7

Sbectrwm 9 7

Post 1 1

Arall 2 1

Cyfanswm 46 22

Cyfanswm fel % o’r holl ymgyngoriadau 48%
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Er bod Ofcom yn atebol i Senedd y DU yn uniongyrchol, daw ein cyllid o 
ffioedd a godir ar y sectorau rydym yn eu rheoleiddio.

£124.2m

Rhwydwaith a gwasanaethau 37%Sbectrwm 40%

Amddifad 2%
Rheoliadau Rhwydweithiau
a Systemau Gwybodaeth 0% 

Radio 2%
Post 3%
Rheoleiddio’r BBC 8%
Teledu 9%

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad sy’n 
cynnig gwerth am arian, ac sy’n ymwybodol o 
gostau wrth gyflawni ein dyletswyddau. Dros y 15 
mlynedd diwethaf, rydym wedi parhau i sicrhau 
arbedion cyllidebol mewn termau real tebyg am 
debyg o un flwyddyn i’r llall.

Taliadau o dan
y Ddeddf

Telegraffiaeth
Ddi-wifr

£262.3m

Ffioedd
y Llywodraeth

£107.0m

Cosbau
Ariannol

£1.9m

Taliadau
Ychwanegol

£0.7m

Rhifau
Daearyddol

£1.3m

6. Adolygiad Ariannol

Rydym hefyd yn gyfrannwr net i Drysorlys EM; 
casglodd Ofcom £373.3m o ffioedd a chosbau yn 
2019/20, ac rydym wedi cadw £56.8m o’r arian 
hwnnw i ariannu ein gwaith rheoli sbectrwm a 
dyletswyddau perthnasol eraill. Trosglwyddwyd 
y balans i’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon fel ein 
hadran noddi, Cronfa Gyfunol y DU, yn ogystal 
â’r Adran Cyllid a Phersonél - Gogledd Iwerddon 
(DFPNI) a Thrysorlys Ynys Beilïaeth Guernsey.

Mae ein cyfrifoldebau yn cynnwys casglu a 
throsglwyddo’r ffioedd trwydded a gasglwyd 
o dan Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr 2006, 
rhifau ffôn daearyddol, taliadau ychwanegol 
gan ddeiliaid trwyddedau darlledu, a dirwyon a 
chosbau a roddwyd i randdeiliaid.

£3.73.3m o ffioedd a thaliadau a gasglwyd o dan Adran 400 o’r Ddeddf Cyfathrebiadau 2003

Adennill y costau a gyllidebwyd ar gyfer  
2019/20 fesul sector
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Perfformiad ariannol

Yn 2019/20 roedd ein halldro arian yn £124.0m, ac 
felly o fewn 0.2% i’n cyllideb, sef £124.2m.

£m Cyllideb Alldro Amrywiant

Gwariant 124.2 124.0 0.2

Mae bron i 62% o gyfanswm ein sylfaen gostau yn 
ymwneud â chostau staff, ac mae rhan sylweddol 
o’r sylfaen gostau sy’n weddill yn sefydlog mewn 
perthynas â chostau eiddo a systemau.

Mae Nodyn 2 yn y cyfrifon yn Adran C yn cysoni 
cyfanswm y gwariant gweithredu fel y cyflwynir 
yn y Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr i 
alldro gweithredol gwirioneddol Ofcom. Mae’r 
nodyn hefyd yn cysoni’r incwm ar yr un sail 
ac yn cyflwyno incwm ac alldro gweithredol 
gwirioneddol Ofcom fesul sector. Mae’r alldro 
gweithredol gwirioneddol yn cynrychioli’r costau 
sy’n seiliedig ar groniadau ar gyfer y flwyddyn 
ariannol ac nid yw’n cynnwys eitemau anariannol 
fel dibrisiant, amorteiddiad a darpariaethau.

Mae Ofcom yn cyflwyno’r costau sy’n ymwneud 
â Chlirio Sbectrwm ar wahân, er mwyn 
gwahaniaethu’n glir oddi wrth weithgarwch 
gweithredu craidd Ofcom. Mae rhagor o fanylion 
am hyn ar gael ar dudalen 56. 

Incwm gweithredu

Mae’r £125.0m (2018/19: £124.3m) o incwm a 
dderbyniwyd yn 2019/20 yn cynnwys cyfrifoldebau 
craidd Ofcom (heb gynnwys Clirio Sbectrwm). 
Fel rhan o hyn, cawsom hefyd £0.7m o gyllid 
grant gan Innovate UK o dan Gronfa Arloesi’r 
Rheoleiddwyr, am waith arloesol ar ddefnyddio 
cadwyn atal i reoli rhifau ffôn yn y DU.

Gwariant gweithredu

Roedd y gwariant sy’n ymwneud â chyfrifoldebau 
craidd Ofcom yn 2019/20, ond heb fod yn 
gysylltiedig â staff, wedi cynyddu £1.9m i £47.9m 
(2018/19: £46.0m), heb gynnwys costau staff sydd 
ar y gyflogres. Mae’r prif amrywiadau gweithredu 
ers y flwyddyn flaenorol yn deillio o’r canlynol:

•  Roedd y costau TG wedi cynyddu £1.4m wrth i 
ni adnewyddu ein hystad TG;

•  Roedd costau staff dros dro a recriwtio wedi 
cynyddu £0.8m i ddelio â swyddi gwag; mae’r 
rhan fwyaf o’r cynnydd mewn costau staff 
dros dro yn deillio o’r angen i recriwtio staff 
yn gyflym yn yr elfen diogelwch a chadernid 
rhwydweithiau tra bo staff parhaol yn cael eu 
recriwtio ar gyfer y sgiliau arbenigol sydd eu 
hangen, a hefyd yn y Tîm Pobl a Thrawsnewid 
yn dilyn ailstrwythuro. Mae penodiadau 
parhaol wedi cael eu gwneud ar gyfer y ddwy 
elfen erbyn hyn;

•  Roedd cost y gwasanaethau a ddarperir yn 
allanol wedi cynyddu £0.4m mewn perthynas 
â’r gwaith paratoi ar gyfer yr arwerthiant o 
fandiau sbectrwm 700 MHz a 3.6 – 3.8 GHz a 
gynhelir cyn bo hir;

•  Roedd costau eiddo wedi gostwng £0.8m 
oherwydd ein bod wedi cydnabod credyd 
ardrethi mewn perthynas â Riverside House. 
Yn dilyn cyflwyno IFRS 16, cyflwynir costau 
les eiddo ar linell ar wahân yn y gwariant 
gweithredu, Dibrisiant asedau les ROU.

•  Roedd costau staff wedi cynyddu £2.4m i 
£79.2m (2018/19: £76.8m). Roedd 937 o staff 
cyfwerth ag amser llawn ar gyfartaledd 
(2018/19: 902 cyfwerth ag amser llawn). Mae’r 
cynnydd mewn costau o un flwyddyn i’r llall 
yn ymwneud â’r dyfarniad cyflog blynyddol 
(£1.8m) a thwf ein tîm Technoleg wrth i 
ni ddatblygu ein gallu o ran diogelwch a 
chadernid rhwydweithiau a data.

•  Oherwydd llai o weithgarwch ailstrwythuro, 
mae’r costau ailstrwythuro wedi gostwng 
£0.6m i £0.3m (2018/19 £0.9m).
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Gwarged/diffyg am y flwyddyn 
ariannol

Gwarged neu ddiffyg cyllido

Bydd y refeniw gweithredol sydd ei angen ar 
Ofcom i gyflawni ei ddyletswyddau a chyflawni ei 
raglen waith ar gyfer unrhyw flwyddyn ariannol 
yn cael ei gyfrifo ar sail datganiad egwyddorion 
codi ffioedd Ofcom. Mae’r dull gweithredu hwn 
yn pennu’r arian gwirioneddol y mae angen ei 
gasglu i dalu rhwymedigaethau ariannol yn ystod 
y flwyddyn. Bydd unrhyw arian dros ben a geir 
o ganlyniad i arbedion cyllidebol a sicrheir yn 
ystod y flwyddyn ariannol yn cael ei ddychwelyd 
i’r rhanddeiliaid drwy leihau’r tariffau blynyddol a 
godir yn y ddwy flynedd ariannol olynol.

Mae’r gwarged cyllido ar gyfer y flwyddyn 
ariannol yn cael ei nodi yn Nodyn 2 i’r cyfrifon, 
sef £8.6m (2018/19: £3.3m o warged).

Gwarged neu ddiffyg cyfrifyddu

Mae angen gwarged cyfrifyddu ar gyfer y 
gwariant nad yw’n cael ei adlewyrchu yn y 
Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr, gan 
gynnwys gwariant cyfalaf a thaliadau i adennill 
diffyg sy’n ofynnol mewn perthynas â’r ddau 
gynllun pensiwn â’r buddion wedi’u diffinio.

Mae diffyg cyfrifyddu’n digwydd pan mae 
dibrisiant, amorteiddiad a thrafodiadau 
anariannol eraill yn fwy na’r incwm a dderbynnir 
i dalu costau arian eitemau cyfalaf a’r cynlluniau 
pensiwn â’r buddion wedi’u diffinio.

Y gwarged cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn ariannol 
ar ôl treth, a gofnodwyd yn y Datganiad o Incwm 
Net Cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn dan sylw, 
oedd £226.7m (2018/19: £229.6m o ddiffyg). Mae’r 
amrywiad sylweddol i’r flwyddyn flaenorol yn 
adlewyrchu cynnwys darpariaeth o £232m yn 
natganiadau ariannol 2018/19, a ariannwyd gan 
yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon ac a setlwyd yn y 
flwyddyn ariannol hon. Mae’r diffyg a’r gwarged 
cyfrifyddu mawr dros y ddwy flynedd ddiwethaf 
yn ddigwyddiadau achlysurol.
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Clirio Sbectrwm

Mae’r holl gostau sy’n ymwneud â 
Chlirio Sbectrwm yn cael eu cofnodi 
ar wahân i gyfrifoldebau craidd Ofcom 
yn y datganiadau ariannol.

Mae clirio’r band 700 MHz yn dal yn rhaglen 
waith fawr i Ofcom. Mae’r band yn cael ei glirio 
er mwyn sicrhau bod y sbectrwm ar gael ar gyfer 
data symudol. Bydd y rheini sy’n defnyddio’r band 
700MHz ar hyn o bryd, teledu daearol digidol (DTT) 
a dyfeisiau gwneud rhaglenni a digwyddiadau 
arbennig (PMSE), yn symud i amleddau eraill.

Mae’r Llywodraeth wedi darparu cyllid 
cymorth grant ar gyfer y cynllun grant, er 
mwyn galluogi Ofcom i ddosrannu grantiau 
i’r rheini sy’n cymryd rhan yn y cynllun.

Mae rhagor o wybodaeth am y 
rhaglen ar gael yn atodiad 8.

Roedd y gwariant Clirio Sbectrwm yn £76.7m 
yn 2019/20 (2018/19: £72.5m), ac mae hyn yn 
cynnwys £73.7m o grantiau a dalwyd i’r rheini 
a oedd yn cymryd rhan yn y cynllun grantiau.

Cawsom gyfanswm o £79.2m o incwm 
(2018/19: £72.1m). Bydd addasiadau’n cael 
eu gwneud ar gyfer y gwarged o £2.6m 
fel rhan o gymorth grant 2020/21.

Arian ychwanegol a gesglir  
ar ran Trysorlys EM

Bydd Ofcom yn paratoi set o Ddatganiadau 
Ariannol ar wahân at ddibenion Adran 400 
o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003. Nid yw’r 
trafodiadau hyn wedi cael eu cynnwys yn y 
Datganiadau Ariannol. Adroddir ar y ffioedd, y 
taliadau a’r cosbau, ynghyd â rhagor o fanylion, 
yn y Datganiadau Ariannol hyn yn Nodyn 23 i’r 
cyfrifon, ac mae rhagor o wybodaeth yn Atodiad 1 
ar dudalen 156.

Yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20, roedd 
Ofcom wedi casglu £373.3m (2018/19: £1,688.6m1) 
ar ran Trysorlys ei Mawrhydi, ac roedd £56.8m 
(2018/19: £54.3m) wedi cael ei gadw i dalu am 
rai o gyfrifoldebau craidd Ofcom, gan gynnwys 
Rheoli Sbectrwm. Roedd yr amrywiad i’r flwyddyn 
flaenorol yn deillio o’r arwerthiant sbectrwm a 
gynhaliwyd yn 2018/19.

Trosglwyddwyd cyfanswm o £312.8m i gyfrifon y 
Llywodraeth yn y flwyddyn ariannol.

1  Casglwyd £1.3bn o dalebau yn 2018/19 fel rhan o 
ddiweddglo’r arwerthiant sbectrwm o’r bandiau GHz 2.3 
a 2.4.
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Tariffau

Cyhoeddodd Ofcom Dablau Tariffau 2020/21 ar 31 
Mawrth 2020, sy’n seiliedig ar gyllideb o £131.9m 
a bennwyd ar gyfer 2020/21, ac yn ymgorffori’r 
gwahaniaethau rhwng y costau a gyllidebwyd ar 
gyfer 19/20 a’r gwir ganlyniadau, fesul sector.

Mae cyllideb 2020/21 yn fwy na chyllideb 
2019/20 oherwydd ein dyletswydd newydd i 
reoleiddio Llwyfannau Rhannu Fideo, a mwy 
o wariant ar y Rhwymedigaeth Gwasanaeth 
Cyffredinol a’r meysydd gwaith Diogelwch 
a Chadernid Rhwydweithiau. Mae cyllideb 
2020/21 yn cyd-fynd â chap gwariant Trysorlys 
Ei Mawrhydi a bennwyd ar gyfer Ofcom.

Bydd y ffioedd a’r taliadau’n amrywio yn ôl 
sector gan eu bod yn adlewyrchu gwaith sydd 
wedi’i gynllunio ar gyfer 2020/21, ynghyd â’r 
amrywiadau rhwng cyllideb 2019/20 a’r gwariant 
terfynol go iawn.

Fel y gwelir yn Ffigur 6 isod, ar wahân i’r costau 
sy’n gysylltiedig â’n cyfrifoldebau newydd i 
reoleiddio’r BBC o 3 Ebrill 2017 ymlaen, mae 
tariffau 2020/21 Ofcom ar gyfer y gwahanol 
sectorau (ar wahân i’r ddyletswydd newydd i 
reoleiddio Llwyfannau Rhannu Fideo) yn cyd-fynd 
yn fras â’r cyfartaledd pum mlynedd.
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Pensiynau

Mae Ofcom yn darparu buddion pensiwn 
drwy lwfans pensiwn â’r cyfraniadau wedi’u 
diffinio sydd ar gael i bob cydweithiwr. Mae 
cydweithwyr yn Ofcom wedi’u cyflogi ar delerau 
sy’n cynnig aelodaeth o gynllun pensiwn 
cyfranddeiliaid. Gellir defnyddio’r lwfans i 
gyfrannu at gynllun pensiwn cyfranddeiliaid 
Ofcom â’r cyfraniadau wedi’u diffinio.

Roedd gan gydweithwyr a ymunodd ag Ofcom o 
hen reoleiddwyr hawl i barhau i fod yn aelod o 
un o ddau gynllun pensiwn â’u buddion wedi’u 
diffinio. Mae’r ddau gynllun ar gau i newydd-
ddyfodiaid, a daeth y drefn cronni buddion i ben 
ar 31 Mai 2011. O’r adeg hon ymlaen, roedd yr 
holl aelodau cyfredol yn gallu ymuno â chynllun 
cyfranddeiliaid Ofcom. Mae nodiadau 1(k) ac 
20 i’r cyfrifon yn darparu rhagor o fanylion.

Roedd y prisiadau actiwaraidd ar gyfer y 
naill gynllun a’r llall, ar 31 Mawrth 2018, yn 
dangos gwarged o £0.4m yng nghyllid cyfun 
y ddau gynllun. Mae prisiad actiwaraidd 
Cynllun Pensiwn â’r Buddion wedi’u Diffinio 
Ofcom yn dangos gwarged o £0.4m. Mae holl 
rwymedigaethau prisiau cynllun pensiwn 
Ofcom (ITC gynt) wedi cael eu prynu i mewn, 
ac felly nid oes gwarged na diffyg.

Fodd bynnag, mae datganiadau ariannol 
2019/20 yn dangos gwarged o £22.4m, yn 
rhannol oherwydd bod y rhwymedigaethau 
pensiwn o dan y datganiadau ariannol yn cael 
eu paratoi ar y sail bod y rhwymedigaethau’n 
cael eu disgowntio yn unol â’r arenillion ar 
fondiau o ansawdd uchel sydd, o dan amodau 
presennol y farchnad, yn wahanol iawn i’r dull 
sy’n cael ei ddefnyddio i bennu cyfraniadau 
Ofcom. Mae hyn hefyd yn adlewyrchu’r 
symudiadau sylweddol mewn marchnadoedd 
ariannol ers dyddiad prisiadau’r actiwari.

Mae Ofcom yn gwneud taliadau ariannol at 
Gynllun Buddion wedi’u Diffinio Ofcom ac at 
gynllun pensiwn Ofcom (ITC gynt) ar sail y 
prisiadau actiwaraidd. Mae taliadau arian, 
yn hytrach na’r swm a neilltuir i’r gwarged 
gweithredu, fel y’u cyfrifir o dan IAS19, yn cael 
eu cynnwys yn alldro’r gwariant gweithredu 
a ddefnyddir i gyfrifo’r tariffau a godir ar 
gyfranddeiliaid bob blwyddyn.

Oherwydd y gwaith lliniaru risg rhwng Ofcom, 
Ymddiriedolwyr ac Actiwarïaid y ddau gynllun 
pensiwn, mae oddeutu 80% o rwymedigaethau’r 
cynlluniau yn cael eu cefnogi bellach gan flwydd-
daliadau. Fel rhan o’r gweithgareddau parhaus 
i reoli ac i liniaru risgiau’r cynlluniau, bydd 
rhagor o gynlluniau prynu buddion i mewn gyda 
chefnogaeth yswiriant ar gyfer aelodau sy’n 
bensiynwyr yn cael eu hystyried yn y dyfodol.
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Ymrwymiad Ofcom i gyfrifoldeb 
corfforaethol

Rydym yn anelu at fod yn gyflogwr cyfrifol a 
chydnabod a rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd 
a’r gymuned ehangach drwy dri maes 
gweithgaredd allweddol:

•  trin pob cydweithiwr ag urddas a pharch 
mewn amgylchedd gwaith cynhwysol a 
theg, gan hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb, 
nid yn unig yn Ofcom ond yn y sectorau 
rydym yn eu rheoleiddio hefyd (gweler yr 
adran Ein Gweithwyr ar dudalen 104);

•  lleihau ein hôl troed carbon, darparu gwerth 
am arian a sicrhau bod arferion Ofcom yn 
gynaliadwy yn amgylcheddol (gweler yr 
adran Cynaliadwyedd ar dudalen 61); a

•  ennyn diddordeb, ysbrydoli a datblygu 
cydweithwyr, ar yr un pryd â chefnogi 
mentrau lleol (gweler yr adran 
Gwirfoddoli a chymuned isod)

Credwn fod agwedd ragweithiol at gyfrifoldeb 
corfforaethol yn cyfrannu at ein llwyddiant fel 
rheoleiddiwr. Dyma rai o’r manteision:

•  mae cydnabod ac adlewyrchu amrywiaeth 
poblogaeth y DU rydym yn ei gwasanaethu 
yn ein helpu i wneud penderfyniadau gwell 
ar gyfer dinasyddion a defnyddwyr, er mwyn 
gwneud i gyfathrebiadau weithio i bawb;

•  mae gwerthfawrogi, hybu ac annog 
amrywiaeth a gwahaniaethau yn creu gweithlu 
sy’n fwy brwd, cynhyrchiol a bodlon; ac

•  mae bod yn gyfrifol yn gymdeithasol ac 
yn amgylcheddol yn lleihau ein costau 
gweithredol ac yn meithrin cysylltiadau 
agosach â’n cymuned leol.

Gwirfoddoli a chymuned

Rydym yn annog cydweithwyr i wirfoddoli a 
chyfrannu at gynlluniau cymunedol, oherwydd 
rydym yn credu bod hyn yn ffordd effeithiol iddyn 
nhw gynnig eu sgiliau; ennill sgiliau newydd, aros 
yn iach yn feddyliol, magu hyder, a hyrwyddo ein 
hamcanion amrywiaeth. Mae gan bob cydweithiwr 
hawl i dri diwrnod o wyliau gyda thâl i wirfoddoli 
bob blwyddyn. Yn 2019, roeddem wedi cydweithio 
â’n rhanddeiliaid lleol mewn sawl ffordd.

Ysgolion a sefydliadau

Mae cydweithwyr yn Ofcom wedi ymweld ag 
ysgolion lleol ac wedi croesawu ymweliadau gan 
ysgolion er mwyn i Ofcom ymgysylltu â phobl 
ifanc am ddewisiadau gyrfa yn y dyfodol a ffyrdd 
o ymuno â’n sefydliad, fel prentisiaethau neu ein 
cynllun i raddedigion.

Ym mis Ionawr 2020, roeddem wedi croesawu 50 
o fyfyrwyr Safon Uwch o bedair ysgol uwchradd 
yn Llundain. Roedd hyn yn gyfle i’r myfyrwyr gael 
syniad o sut brofiad yw gweithio fel economegydd 
yn Ofcom. Treuliodd y myfyrwyr y diwrnod gydag 
economegwyr Ofcom, gan gymryd rhan mewn 
gweithdai ar broblemau y mae economegwyr yn 
helpu i’w datrys. Daeth y diwrnod i ben gyda sesiwn 
panel gyda rhai o’n graddedigion economeg a’n 
prentisiaid yn siarad am eu llwybrau i Ofcom.

Ym mis Tachwedd, cynhaliwyd diwrnod agored i 
fyfyrwyr prifysgol er mwyn dangos ein llwybrau 
Polisi ac Economeg i raddedigion. Cafodd y 
digwyddiad ei hwyluso gan Bright Networks er 
mwyn sicrhau bod cynrychiolaeth o amrywiaeth 
eang o brifysgolion a chymysgedd amrywiol o 
fyfyrwyr. Aethom ati i ddangos y gwaith rydym ni’n 
ei wneud yn Ofcom i oddeutu 40 o fyfyrwyr, a bu 
graddedigion cyfredol a blaenorol Ofcom yn rhannu 
eu profiadau ac yn ateb cwestiynau gan y myfyrwyr.

7. Cyfrifoldeb Corfforaethol
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Rydym yn dal yn noddwr corfforaethol ar 
gyfer Gwobr Peirianwraig Ifanc y Flwyddyn y 
Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET). Rydym 
yn gweithio gydag IET i hyrwyddo menywod ym 
maes peirianneg drwy gyflwyno a chymryd rhan 
mewn digwyddiadau, gweithdai a diwrnodau 
agored. Ar ben hynny, roeddem wedi cymryd rhan 
unwaith eto mewn digwyddiad Diwrnod Agored 
Peirianneg yr IET ym mis Awst 2019, gan agor ein 
swyddfa yn Baldock, Swydd Hertford i blant a’u 
rhieni. Yn Ofcom, mae ein Grwpiau Technoleg a 
Sbectrwm wrthi’n datblygu rhaglen i gael mwy o 
amrywiaeth o ran y rhywiau ac ethnigrwydd yn 
ein swyddi STEM. Mae cydweithwyr hefyd wedi 
sefydlu cyfleoedd gwirfoddoli eraill ar sail ad hoc, 
gan gefnogi achosion sy’n bwysig iddynt hwy.

Prentisiaethau ac interniaethau

Rydym yn ymrwymedig i ehangu’r llwybrau i 
bobl ifanc ymuno â’r sefydliad a datblygu sgiliau 
i Ofcom. Rydym yn talu’r Ardoll Prentisiaethau 
ac yn adolygu ein dull gweithredu cyffredinol o 
ran prentisiaethau, er mwyn cynnig lleoliadau 
gwaith tymor hir am dâl sy’n seiliedig ar sgiliau. 
Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi 24 o gydweithwyr 
ar raglenni prentisiaeth sy’n gwneud swyddi 
ym maes Gweinyddu Busnes, Peirianneg 
Sbectrwm, y Ganolfan Cyswllt Defnyddwyr, 
Cyllid Cystadleuaeth, Economeg, Polisi, 
Seiberddiogelwch, Dadansoddi Data, Digidol a 
Chynnwys ac Ymchwil i’r Farchnad, gyda saith 
arall yn defnyddio’r Ardoll Brentisiaeth i wella eu 
sgiliau ac ennill cymhwyster sy’n amrywio o CIMA 
a CIPD i BEng.

Roeddem wedi parhau â’n degawd o bartneriaeth 
â Career Ready, elusen addysg busnes, i dderbyn 
chwech o fyfyrwyr Safon Uwch ar interniaethau 
â thâl am bedair wythnos dros yr haf, ynghyd 
ag 17 o fyfyrwyr ar brofiad gwaith am wythnos 
drwy S4S NextGen. Mae S4S NextGen yn gweithio 
gydag ysgolion y wladwriaeth, academïau a 
myfyrwyr coleg rhwng 14 a 18 oed, i’w helpu i 
ddod o hyd i brofiad gwaith ysbrydoledig gyda 
sefydliadau blaenllaw. Cafodd yr holl fyfyrwyr 
eu lleoli mewn amrywiaeth eang o feysydd 
proffesiynol fel Technoleg, Cyllid a Strategaeth, 
ac Ymchwil.

Roedd ein cydweithwyr yn adran y Gyfraith 
wedi cydweithio â rhaglen ‘Pathways to Law’ 
Ymddiriedolaeth Sutton, i dderbyn chwe 
myfyriwr ar brofiad gwaith â thâl drwy gydol 
yr haf. Nod y rhaglen yw ehangu mynediad at 
y proffesiwn cyfreithiol, meithrin dyheadau 
myfyrwyr a’u galluogi i wneud penderfyniadau 
ar sail gwybodaeth am eu gyrfa yn y dyfodol. 
Mae’r rhaglen yn agored i fyfyrwyr sy’n mynychu 
ysgolion nad ydynt yn codi ffi, a lle mai nhw yw 
aelodau cyntaf y teulu i fynd i’r brifysgol.

Elusen Ofcom

Yn ystod 2019, bu cydweithwyr yn cynnal nifer o 
weithgareddau i godi arian i elusen enwebedig 
Ofcom, Macmillan Cancer Support. Bu ein 
rhwydweithiau ar amrywiaeth cydweithwyr hefyd 
yn codi arian i elusennau fel y Red Box Project, 
er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ferched ifanc 
yn peidio â chael addysg oherwydd eu bod yn 
methu fforddio prynu’r cynnyrch mislif y mae 
arnynt ei angen. Yn ogystal â chyfraniad ariannol, 
rhoddodd cydweithwyr yn Ofcom gynnyrch mislif, 
dillad isaf a theits yn rhodd i ysgolion lleol. 
Codwyd arian hefyd ar gyfer yr African Caribbean 
Leukaemia Trust, fel rhan o ŵyl fwyd yn ystod Mis 
Hanes Pobl Dduon 2019.
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Mae rheolaeth amgylcheddol ac effaith ar yr 
amgylchedd yn rhan allweddol o’r ffordd rydym 
yn rheoli’r sefydliad. Roeddem wedi gosod 
targedau amgylcheddol uchelgeisiol i’n hunain 
yn 2007, i leihau ein hallyriadau carbon o leiaf 
50 y cant erbyn 2020. Drwy fynd ati i newid ein 
ffordd o weithio ar draws y DU, rydym wedi mynd 
ymhellach na hynny, gyda 59% o ostyngiad mewn 
tunelli o garbon deuocsid a’i gyfatebol (tCO2e) 
ers gosod y targed.

8. Adroddiad cynaliadwyedd

Hefyd mae gan Ofcom ymrwymiad parhaus i 
agenda Greening Government, ac rydym wedi 
llwyddo i gyrraedd y targedau i leihau allyriadau 
nwyon tŷ gwydr, i anfon llai o wastraff i safleoedd 
tirlenwi, ac i ddefnyddio llai o bapur ar sail llinell 
sylfaen 2009/10.

Per�ormiad yn erbyn targedau amgylcheddol Greening Government

Allyriadau nwyon tŷ gwydr
Targed – lleihau 43%

Cyflawniad – lleihau 59%

CO2

Teithiau Busnes
Targed – 30% yn llai o

deithiau hedfan domestig

Gwirioneddol – 30% yn fwy o
deithiau hedfan domestig

Defnyddio dŵr
Targed – <11.4m3 fesul FTE

Gwirioneddol – 19.7m3 fesul FTE

Lleihau gwastra�
Targed 1 – gwastra� tirlenwi <10%

Gwirioneddol – gwastra� tirlenwi 0%

Targed 2 – defnyddio 50% yn llai o bapur

Gwirioneddol – defnyddio 79% yn llai o bapur

Targed llinell sylfaen 2009/10 yw’r sail ar gyfer pob cymhariaeth. Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr yn 
cynnwys allyriadau cwmpas 1 (uniongyrchol) a chwmpas 2 (anuniongyrchol).
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Rydym wedi cynyddu ein presenoldeb ar 
draws y gwledydd, ac yn enwedig yn yr Alban, 
ac felly nid ydym wedi llwyddo i gyrraedd y 
targed i leihau teithiau hedfan domestig.

I gyfyngu’r effaith, rydym wedi gwrthbwyso’r 
allyriadau carbon o’n holl deithiau hedfan 
(teithiau byr a theithiau hir) rhwng mis Ebrill 
2018 a mis Mawrth 2020 drwy gefnogi cynllun 
gwrthbwyso carbon yn y DU sy’n creu coetir 
yn Arnott’s Loan (Yr Alban) a Lowther (Lloegr).

Wrth edrych tua’r dyfodol, rydym wrthi’n 
adolygu ein hagwedd at deithio, gyda’r 
bwriad o leihau nifer ein teithiau hedfan 
domestig.

Oherwydd natur ein gwaith a’r ffaith bod y 
DU wedi ymadael â’r UE yn ddiweddar, mae 
ein cysylltiadau byd-eang yn bwysicach 
nawr nag erioed. Drwy fuddsoddi mewn 
cyfarpar fideogynadledda cyffredin yn ein holl 
swyddfeydd, a dechrau defnyddio Microsoft 
Teams a Surface Hubs, mae gennym bellach y 
dechnoleg ddigidol i osgoi teithiau diangen.

Golwg gyffredinol ar berfformiad yng nghyswllt cynaliadwyedd dros bum mlynedd

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Allyriadau 
nwyon tŷ gwydr 
(Cwmpas 1,2)

tCO2e 1,569 1,456 1,209 1,078 493

Gwariant £444,964 £405,810 £459,238 £404,206 £158,351

Teithiau Busnes 
(Cwmpas 3)

tCO2e 250 312 519 555 594

Gwariant £569,099 £663,705 £705,602 £742,876 £837,982

Gwastraff
tCO2e 173 172 76 198 189

Gwariant £32,023 £37,984 £7,004 £43,805 £35,000

Defnydd

o adnoddau 
cyfyngedig

Defnydd dŵr (m3) 10,767 11,282 9,379 13,988 18,874

Gwariant £16,784 £22,248 £6,929 £19,583 £23,321

Rimiau papur 7,545 6,317 3,915 2,579 2,411

Cyfleusterau a TGCh

Eleni roedd y defnydd o ddŵr wedi cynyddu 35% – eithriad 
oedd hyn, oherwydd bod dŵr wedi bod yn gollwng yn 
annisgwyl. Roedd yn anodd gwybod ymhle roedd y dŵr yn 
gollwng, ac mae’r broblem wedi cael ei datrys ers hynny.

Lle bo modd, symudwyd pob contract trydan 
a nwy i gyflenwyr ynni adnewyddadwy.

Mae mabwysiadu strategaeth gweithio ystwyth wedi 
arwain at ddwy effaith – mae gennym lai o ofod 
swyddfa yn ein pencadlys, ac mae ein cydweithwyr 
yn teithio llai oherwydd eu bod yn gallu gweithio’n 
fwy hyblyg o’u cartref neu o leoliadau eraill. 
Mae defnyddio offer TG cludadwy safonol wedi 
symleiddio’r broses bontio ar gyfer cydweithwyr.

Mae ein strategaeth cwmwl-yn-gyntaf yn golygu ein 
bod yn gwerthuso opsiynau yn y cwmwl cyn ystyried 
opsiynau eraill. O ganlyniad, rydym wedi symud at 
ddarparwyr canolfan ddata a rennir sy’n fwy effeithlon; 
mae ein darparwyr wedi gwneud ymrwymiadau a 
datganiadau amgylcheddol cadarn ar wahân.

Wrth edrych tua’r dyfodol, ein nod yw cael 
ardystiad ISO 14001 am reolaeth amgylcheddol 
o fewn y ddwy flynedd nesaf.
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Caffael

Yn 2019, roeddem wedi datblygu dull o holi 
cyflenwyr posib am faterion ehangach yn 
ymwneud â chynaliadwyedd, drwy gynnwys meini 
prawf i werthuso gwerth cymdeithasol ar gyfer 
yr holl brosesau caffael uchel eu gwerth. Mae 
gwerth cymdeithasol yn cynnwys tair elfen o 
gaffael cynaliadwy sy’n annog cyflenwyr posib i 
gynnwys buddion cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol yn eu darpariaeth, yn ogystal â 
darparu’r gwasanaethau angenrheidiol. Mae gan 
y maen prawf gwerth cymdeithasol bwysoliad 
sylfaenol o 10% o’r elfen ansoddol, i bwysleisio 
ei bwysigrwydd. Cafodd y newid hwn ei gefnogi 
a’i gymeradwyo’n llawn ar draws y sefydliad, ac 
mae’n cael ei roi ar waith yn awr.

Er mwyn helpu i ymgorffori’r meini prawf 
hyn yn ein prosesau, rydym wedi cyflwyno 
Pecyn Cymorth Buddion Cymdeithasol 
sy’n helpu rhanddeiliaid a chydweithwyr 
masnachol i gynnwys buddion cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol ehangach 
yn ein contractau, drwy drafod a datblygu’r 
ystyriaethau hyn ar y cam cyn caffael.

Cynlluniau gweithredu bioamrywiaeth

Does gan y safleoedd rydym ni’n eu gweithredu 
ddim llawer o fannau gwyrdd er mwyn ystyried 
strategaeth bioamrywiaeth. Yn lle hynny, rydym 
wedi dewis cefnogi dau brosiect creu coetiroedd 
eleni, i ddal yr allyriadau carbon deuocsid o’n 
teithiau hedfan. Mae’r prosiectau hyn hefyd yn 
gwneud cyfraniad ehangach i gymunedau ac 
amgylcheddau lleol.

Mae’r ddau brosiect wedi’u cofrestru gyda’r 
gofrestr Markit annibynnol, ac maen nhw wedi’u 
hardystio i safonau ISO gan Wasanaeth Achredu’r 
DU (UKAS). Mae ein credydau carbon wedi’u 
hardystio o dan God Carbon Coetiroedd y DU, 
sy’n cael cefnogaeth gan y Llywodraeth, ac maen 
nhw’n ymddangos ar y Gofrestr Markit11.

Mae Ofcom wedi cael ardystiad Safon yr 
Ymddiriedolaeth Garbon eto eleni.

Y Fonesig Melanie Dawes DCB  
Prif Weithredwr a’r Swyddog Cyfrifyddu 
17 Gorffennaf 2020

1 https://mer.markit.com/br-reg/public/index.
jsp?name=ofcom&entity=assignment&entity_
domain=Markit,GoldStandard

https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?name=ofcom&entity=assignment&entity_domain=Markit,GoldStandard
https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?name=ofcom&entity=assignment&entity_domain=Markit,GoldStandard
https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?name=ofcom&entity=assignment&entity_domain=Markit,GoldStandard



