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Gwybodaeth am y ddogfen hon 
Cyfathrebu ar raddfa eang o safon dda, sefydlog a symudol, yw un o'r pethau sy'n gyrru ein 
heconomi a dyma guriad calon ein cymdeithas.  

Nid dim ond pethau braf eu cael yw'r rhain - dyma'r elfennau sy'n galluogi ein bywyd gwaith 
a'n bywyd cymdeithasol.  

Wrth i fusnesau a defnyddwyr yrru'r galw fwyfwy am ddulliau cyfathrebu, rhaid i'r seilwaith 
sy'n eu gwasanaethu allu ymateb i'w gofynion a'u hanghenion.   

Un o rolau Ofcom yw sicrhau bod gan y Deyrnas Unedig y seilwaith cyfathrebu sy’n ofynnol. 
Mae hyn yn golygu sicrhau bod gwasanaethau ar gael yn y mannau lle mae pobl yn byw ac 
yn gweithio; bod cysylltiadau galwadau'n glir ac yn gadarn; a bod data'n cael eu llwytho i 
lawr ac i fyny ar gyflymder sy'n sicrhau profiad da.  

Mae Ofcom hefyd yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth glir, gywir, hawdd ei defnyddio. Mae 
hyn yn arfogi busnesau a defnyddwyr i wneud penderfyniadau doeth am y gwasanaethau 
sy'n gallu eu gwasanaethu orau.  

Mae'r adroddiad hwn yn olrhain y seilwaith cyfathrebu sy'n esblygu yn y Deyrnas Unedig, a'n 
cynnydd tuag at ddod yn wledydd sydd wedi'u cysylltu o ddifri.  
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Adran 1 

1 Dangosfwrdd 
Casglwyd y data yn ystod mis Mai a mis Mehefin 2015. 

Band Eang Sefydlog 

Band eang, pob cyflymder 

Darpariaeth, eiddo ≈100% 

Nifer sy'n manteisio, eiddo 78% 

Cyflymder llwytho i lawr wrth gysoni ar gyfartaledd  28Mbit/s 

Defnydd data misol ar gyfartaledd1, fesul cysylltiad preswyl 82GB 

Band eang cyflym iawn (cyflymder llwytho i lawr rhwng 30Mbit/s a 300Mbit/s) 

Darpariaeth, eiddo 83% 

Nifer sy'n manteisio, eiddo 27% 

Cyflymder llwytho i lawr wrth gysoni ar gyfartaledd  63Mbit/s 

Defnydd data misol ar gyfartaledd1 fesul cysylltiad preswyl 112GB 

Band eang eithriadol o gyflym (cyflymder llwytho i lawr dros 300Mbit/s) 

Darpariaeth, eiddo 2% 

Nifer sy'n manteisio, eiddo 0.003% 

 

Symudol 

2G (gwasanaethau llais) 

Eiddo (awyr agored) a wasanaethir gan bob gweithredwr [trothwy -81dBm] 93% 

Eiddo (awyr agored) heb wasanaeth gan yr un gweithredwr [trothwy - 81dBM) <1% 

Ardal ddaearyddol a wasanaethir gan bob gweithredwr [trothwy -81dBm} 55% 

Ardal ddaearyddol heb wasanaeth gan yr un gweithredwr [trothwy - 81dBM] 16% 

Gwasanaeth ar ffyrdd A a B gan bob gweithredwr [trothwy - 71dBM] 41% 

Ffyrdd A a B heb wasanaeth gan yr un gweithredwr [trothwy - 71dBM] 17% 

3G (gwasanaethau llais a data)   

Eiddo (awyr agored) a wasanaethir gan bob gweithredwr[trothwy -100dBm] 88% 

Eiddo (awyr agored) heb wasanaeth gan yr un gweithredwr [trothwy - 

100dBM) 
0.7% 

Ardal ddaearyddol a wasanaethir gan bob gweithredwr [trothwy -

100dBm} 
37% 

Ardal ddaearyddol heb wasanaethu gan yr un gweithredwr [trothwy - 100dBM] 21% 

1 Mae'r ffigurau’n cyfuno data wedi'u llwytho i lawr ac i fyny. 

1 

                                                



Adroddiad Cysylltu'r Gwledydd 2015 

Gwasanaeth ar ffyrdd A a B gan bob gweithredwr [trothwy - 90dBM] 36% 

Ffyrdd A a B heb wasanaeth gan yr un gweithredwr [trothwy - 90dBM] 16% 

4G (data)2  

Eiddo (awyr agored) a wasanaethir gan bob gweithredwr[trothwy -115dBm] 46% 

Eiddo (awyr agored) heb wasanaeth gan yr un gweithredwr [trothwy - 

115dBM) 
10% 

Ardal ddaearyddol a wasanaethir gan bob gweithredwr [trothwy -115dBm} 7% 

Ardal ddaearyddol heb wasanaeth gan yr un gweithredwr [trothwy - 115dBM] 52% 

Gwasanaeth ar ffyrdd A a B gan bob gweithredwr [trothwy - 105dBM] 8% 

Ffyrdd A a B heb wasanaeth gan yr un gweithredwr [trothwy - 105dBM] 47% 

Symudol (defnyddio data)  

Cyfanswm nifer y cysylltiadau symudol gweithredol 83.7 miliwn 

Cyfanswm defnydd data symudol3 72.9PB 

Defnyddio data bob mis ar gyfartaledd3, fesul SIM 0.87GB 

 
Wi-Fi 

Nifer y mannau cysylltu Wi-Fi cyhoeddus 44,804 

Cyfanswm defnyddio data3 ym mis Mehefin 2015 3.3PB 

Defnyddio data ar gyfartaledd3 fesul man cysylltu cyhoeddus ym mis 
Mehefin 2015 

73GB 

 
 
  

2 Ers inni gasglu'r data hyn, mae rhai gweithredwyr symudol wedi dechrau cynnig gwasanaeth llais 
gan ddefnyddio'u rhwydwaith 4G. 
3 Mae'r ffigurau defnyddio'n cyfuno data wedi'u llwytho i lawr ac i fyny. 
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Adran 2 

2 Crynodeb Gweithredol 
2.1 Mae'n hanfodol sicrhau bod gwasanaethau rhyngrwyd sefydlog a symudol o safon 

uchel ar gael wrth i'n bywydau cymdeithasol ac economaidd ddigwydd fwyfwy ar lein.  
Mae darpariaeth gwasanaethau o'r fath ledled y Deyrnas Unedig wedi cynyddu dros 
y flwyddyn ddiwethaf. Mae gwasanaethau band eang cyflym iawn bellach ar gael i 24 
miliwn neu 83% o eiddo'r Deyrnas Unedig ac mae 13 miliwn, neu 46% bellach o'r 
eiddo erbyn hyn yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau symudol 4G diweddaraf. 

2.2 Serch hynny, mae llawer o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig lle nad oes 
gwasanaethau band eang cyflym ar gael o hyd a lle mae'r signal symudol yn wael. 
Rydym yn dal i weithio gyda'r diwydiant, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a'r 
gweinyddiaethau datganoledig i archwilio ffyrdd o sicrhau bod y gwasanaethau 
cyfathrebu hanfodol hyn ar gael ar raddfa ehangach.  

2.3 Fel rhan bwysig o'r gwaith hwn, bob blwyddyn, byddwn yn cyhoeddi adroddiad sy'n 
crynhoi darpariaeth gwasanaeth rhwydweithiau sefydlog a symudol y Deyrnas 
Unedig, ynghyd a'r datblygiadau pwysig sydd ar waith mewn gwasanaethau darlledu 
a rhyngrwyd. Byddwn hefyd yn olrhain digwyddiadau ym maes diogelwch sy'n 
effeithio ar rwydweithiau a gwasanaethau cyfathrebu. 

2.4 Crynhoir prif ganfyddiadau adroddiadau eleni isod. 

Rhwydweithiau band eang sefydlog 

Mae darpariaeth y rhwydweithiau sefydlog yn dal i wella i rai, ond mae llawer 
yn dal i fethu â chael gafael ar fand eang cyflym iawn. 

2.5 Mae band eang cyflym iawn, sy'n cynnig cyflymder llwytho i lawr o 30MBit/s neu 
ragor ar gael yn awr i tua 24 miliwn, neu 83% o eiddo'r Deyrnas Unedig, o'i gymharu 
â 75% y llynedd. Mae'r sefyllfa wedi gwella mewn ardaloedd gwledig hefyd, lle mae 
darpariaeth y gwasanaeth band eang erioed wedi tueddu i fod yn is nag y mae mewn 
ardaloedd trefol. Eleni, mae'r ddarpariaeth gyflym iawn mewn ardaloedd gwledig 
wedi cynyddu'n sylweddol yn 2014 i 37% (dros 1.1 miliwn eiddo). 

2.6 Erbyn hyn mae bron 8 miliwn neu 27% o'r holl eiddo yn y Deyrnas Unedig wedi 
manteisio ar fand eang cyflym iawn, o'i gymharu â 21% yn 2014. Canran yr eiddo 
nad ydynt yn manteisio ar fand eang yn awr yw 22%, o'i gymharu â 27% yn 2014. Yn 
sgil y cynnydd hwn yn y nifer sy'n manteisio ar fand eang cyflym iawn, y cyflymder 
llwytho i lawr ar gyfartaledd yw 28Mbit/s, o'i gymharu â 23Mbit yn 2014, sy'n gynnydd 
o 22%. 
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Ffigur 1: Mae darpariaeth gwasanaethau cyflym iawn wedi gwella  

 
Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

2.7 Serch hynny, er bod y ddarpariaeth a'r cyflymder wedi gwella i rai, mae llawer o 
ddefnyddwyr a busnesau sydd heb weld pethau'n gwella. Mae tua 2.4 miliwn neu 8% 
o eiddo’r Deyrnas Unedig wedi'u cysylltu drwy wifrau sy'n methu ag ymdopi â 
chyflymder band eang sy'n fwy na 10Mbit/s. 

2.8 Mewn ardaloedd gwledig y mae llawer o'r eiddo hyn, lle mae tua 1.5 miliwn neu 48% 
o'r eiddo'n methu â chael cysylltia cyflymach na 10Mbit/s. Er bod y ddarpariaeth band 
eang mewn ardaloedd gwledig ac yn y gwledydd wedi gwella, mae'n dal i lusgo ar ôl 
y Deyrnas Unedig drwyddi draw. Mae rhaglenni'r Llywodraeth, megis y rheini sy'n 
cael eu gweinyddu gan Broadband Delivery UK (BDUK), yn helpu i fynd i'r afael â 
phroblem yn y ddarpariaeth band eang, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. 
Byddem yn disgwyl gweld rhagor o welliannau yn y gwasanaeth band eang sydd ar 
gael mewn ardaloedd gwledig yn y 2 neu'r 3 blynedd nesaf. 

2.9 Mae'r ddarpariaeth band eang cyflym iawn yn dal yn waeth i fusnesau bach a 
chanolig (BBaCh) nag i gwsmeriaid yn gyffredinol. Dim ond 68% o BBaCh sy'n gallu 
manteisio ar fand eang cyflym iawn yn y Deyrnas Unedig, o'i gymharu ag 85% o'r holl 
eiddo; mae hyn yn gadael dros 400,000 o BBaCh heb fand eang cyflym iawn. Yn yr 
un modd, mae bron hanner y BBaCh (tua 130,000) mewn rhai ardaloedd busnes 
penodol yn methu â chael cysylltiad cyflymach na 10Mbit/s. 

2.10 Er mwyn darparu gwasanaethau dros y rhyngrwyd, e.e. pori ar y we neu ffrydio fideo, 
bydd gofyn i lawer o wahanol rwydweithiau gydgysylltu â'i gilydd. Mae'r seilwaith 
hwn, a ddangosir yn Ffigur 2 yn cynnwys llawer o wahanol dechnolegau, ac mae i 
bob un ei gwahanol nodweddion. Felly, nid yw'n syml rhagweld pa fath o brofiad gaiff 
y defnyddiwr wrth ddefnyddio band eang. Er enghraifft: 

 
2.10.1 Rhwydwaith cartref: Yn gynyddol felly, rhwydwaith Wi-Fi sy'n estyn 

cyrhaeddiad y cysylltiad band eang drwy'r cartref yw hwn. Yn yr achos hwn, 
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bydd profiad y defnyddiwr o fand eang yn dibynnu ar ei bellter oddi wrth y 
pwynt mynediad, trwch y waliau, oedran y cyfarpar y mae'r defnyddiwr yn ei 
ddefnyddio a faint o bobl eraill sy'n defnyddio'r rhwydwaith ar yr un pryd. 

2.10.2 Rhwydwaith mynediad: Dyma'r cysylltiad rhwng y cartref a darparwr 
gwasanaethau rhyngrwyd (ISP) neu weithredwr y rhwydwaith, megis BT 
neu Virgin Media. Yn wreiddiol, cysylltiad copr oedd hwn. Yn y blynyddoedd 
diwethaf, serch hynny, mae rhywfaint o'r cysylltiad hwn, neu'r cysylltiad i 
gyd wedi'i ddisodli gan ffibr optig neu dechnoleg ddi-wifr megis 4G. Gall 
profiad y defnyddiwr wrth ddefnyddio band eang ddibynnu ar ba mor bell 
yw ei eiddo oddi wrth gabinet y stryd neu'r gyfnewidfa ac ar y deunydd a 
ddefnyddiwyd i wneud y ceblau. 

2.10.3 Rhwydwaith y Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd: Rhwydwaith 
mewnol yr ISP yw hwn sy'n dwyn ynghyd draffig ei gwsmeriaid i gyd. Mae'r 
rhwydwaith hwn wedi'i greu o gysylltiadau ffibr optig yn bennaf a chyfarpar 
llwybro craidd capasiti uchel/cyflym iawn. Bydd profiad band eang y 
defnyddiwr yn dibynnu ar nifer y defnyddwyr sy'n ceisio cael gafael ar 
gynnwys ar yr un pryd. 

2.10.4 Y rhyngrwyd: Y casgliad o rwydweithiau cydgysylltiedig ar draws y byd yw 
hwn sy'n caniatáu i ddefnyddwyr mewn un wlad gael gafael ar ddata mewn 
gwledydd eraill. Bydd profiad band eang y defnyddiwr yn amrywio, a 
dibynnu ar y cynnwys y mae'n dymuno cael gafael arno. Bydd rhywfaint o'r 
cynnwys yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol, ac felly'n gyflymach, rhwng 
rhwydweithiau. 

Ffigur 2: Enghraifft wedi'i symleiddio o sut mae gwasanaethau'n cael eu darparu dros 
y rhyngrwyd 

 
2.11 Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ISP wedi bod yn buddsoddi'n drwm yn eu 

rhwydweithiau er mwyn iddynt ymdopi â chyflymder uwch. Mae llawer o'r buddsoddi 
hwn wedi canolbwyntio ar y rhwydwaith mynediad, gan gynnwys adnewyddu rhai o'r 
ceblau copr neu'r ceblau i gyd a rhoi cysylltiadau ffibr optig yn eu lle. Mae'r 
uwchraddio hwn, ochr yn ochr â gwella'r cyfarpar trawsyrru a llwybro yn gefn iddo, yn 
sail i lawer o'r gwasanaethau band eang cyflym iawn. 

 

Y Rhyngrwyd Rhwydwaith ISP Rhwydwaith 
mynediad  Rhwydwaith cartref  

Gwasanaethau 
ar-lein 
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Mae cael gwell band eang yn bwysig i ddefnyddwyr 

2.12 Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod y defnyddwyr hynny sydd â chysylltiadau 
cyflymach yn fwy tebygol o ddweud bod eu profiad band eang yn un da, fel y 
dangosir yn Ffigur 3. Yn gyffredinol, 10Mbit/s i bob golwg yw'r pwynt lle bydd yn y 
rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn dechrau dweud bod eu profiad band eang yn 'dda'. Mae 
hyn yn dal i ategu ein barn bod angen o leiaf 10Mbit/s ar yr aelwyd nodweddiadol. 

Ffigur 1: Mae defnyddwyr sydd â band eang cyflymach yn debygol o ddweud bod eu 
profiad rhyngrwyd yn 'dda' neu'n well 

 
Ffynhonnell: Profiadau Go iawn i Ofcom 

2.13 Mae band eang cyflymach hefyd yn golygu bod defnyddwyr yn gallu cysylltu mwy o 
ddyfeisiau â'r rhyngrwyd ar yr un pryd. Mae Wi-Fi yn helpu nifer gynyddol o 
ddefnyddwyr i rannu eu cysylltiad band eang drwy'r cartref. Felly, mae Wi-Fi wedi 
dod yn elfen hanfodol o'r profiad band eang. 

2.14 Mae dull mesur newydd, arloesol4 a gomisiynwyd gan Ofcom wedi canfod bod 
perfformiad Wi-Fi a thagfeydd, sy'n digwydd y tu allan i rwydwaith Protocol 
Darparwyr y Rhyngrwyd yn y rhyngrwyd ehangach, yn gallu cyfuno i effeithio ar 
brofiad band eang defnyddwyr sydd â chysylltiadau araf a chyflym iawn.    

2.15 Yn benodol, rydym wedi gweld bod perfformiad rhwydweithiau Wi-Fi mewn cartrefi'n 
chwarae rhan bwysig mewn tua 25% o'r aelwydydd sy'n cael problemau gyda'u band 
eang. Rydym wedi lansio ap i ffonau clyfar a llechi sy'n profi rhwydweithiau Wi-Fi i 
weld a oes problemau o ran eu perfformiad. Bydd hyn yn help i ddefnyddwyr weld a 
yw eu band eang yn gweithio fel y dylai, a bydd yn awgrymu camau datrys 
problemau syml i wella'r perfformiad.  

4 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/infrastructure/2015/downloads/qoe-
analysis.pdf 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/infrastructure/2015/downloads/qoe_uk-
analysis.pdf 
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Mae cwsmeriaid sydd â band eang cyflym iawn yn defnyddio'u cysylltiadau 
fwy. 

2.16 Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae swm y data y bydd defnyddwyr yn ei ddefnyddio ar 
gyfartaledd5 wedi cynyddu i 82GB y mis - cynnydd ar gyfartaledd o dros 40% o'i 
gymharu â'r llynedd. Rydym yn amcangyfrif mai traffig fideo yw bron 60% o’r data 
hyn. 

2.17 Yn ogystal â graddio’u profiad band eang yn uwch, mae tystiolaeth y bydd aelwydydd 
sydd â chysylltiadau cyflymach na 40Mbit/s yn defnyddio swm sylweddol mwy o 
ddata, fel y dangosir yn Ffigur 4. Cyn hynny, nid oedd fawr o newid yn y data a 
ddefnyddid uwchben 10Mbit/s 

2.18 Mae'r newid hwn yn dangos bod defnyddwyr sy'n rhoi gwerth arbennig ar eu 
gwasanaethau band eang cyflym iawn ac yn eu defnyddio bellach yn dewis 
pecynnau cyflymach.  

Ffigur 2: Defnyddwyr sydd â'r cysylltiadau band eang cyflymaf sy'n sbarduno'r 
cynnydd yn swm y data a ddefnyddir 

 
Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

Mae platfformau darlledu ar deledu'n cael eu hintegreiddio fwy â'r Rhyngrwyd 

2.19 Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dal i wylio teledu drwy ddarllediadau llinellol. Serch hynny, 
mae'r ffordd y byddwn yn gwylio'r teledu'n parhau i esblygu drwy wylio rhagor ar 
gynnwys fideo dros y rhyngrwyd. Mae pobl iau yn benodol yn gwylio llai o deledu sy'n 
cael ei ddarlledu, ac mae nifer y cartrefi sydd â theledu'n dal i ostwng.  

2.20 Mae twf teledu sy'n cael ei ddarparu dros y rhyngrwyd yn dod â goblygiadau mawr yn 
ei sgil i ddarparwyr y seilwaith cyfathrebu. Mae cludo fideo dros rwydweithiau 
sefydlog a symudol yn tyfu; e.e. mae cyfran y traffig fideo sy'n cael ei gludo dros 
rwydweithiau band eang sefydlog yn 2015 wedi cynyddu i 65%, o 48% yn 2014. Mae 
gweithredwyr y rhwydweithiau'n dal i fuddsoddi yn y capasiti ychwanegol sy'n ofynnol 
i gefnogi'r cynnydd hwn mewn traffig.  

5 Llwytho i lawr ac i fyny. 
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2.21 Yn y 12 mis diwethaf mae nifer o ddyfeisiau a gwasanaethau pwysig ac arloesol 
wedi'u lansio, gan gynnwys platfformau Freeview Play a Sky Q. Mae'r rhain yn 
dangos bod platfformau darlledu am-ddim ac am dâl ar y teledu'n integreiddio fwyfwy 
â'r rhyngrwyd. At hynny, mae gwasanaethau teledu seiliedig ar y rhyngrwyd megis 
Netflix, Amazon Prime ac Apple TV yn agor y drws ar amrywiaeth ehangach o 
gynnwys, a hynny'n aml ar lawer o ddyfeisiau. Yn benodol, mae'r gallu i chwilio am 
gynnwys a'i leoli'n hawdd gan nifer o ddarparwyr yn golygu bod lansio'r cynhyrchion 
hyn yn arbennig o ddeniadol i gwsmeriaid. 

Rhwydweithiau symudol 

Nid oes fawr o newid wedi bod yn narpariaeth y gwasanaeth llais symudol. 

2.22 Fel sy'n wir am fand eang sefydlog, nid mater syml yw rhagweld y profiad a gaiff 
defnyddiwr wrth ddefnyddio ffôn symudol. Bydd y profiad yn debygol o ddibynnu ar 
nifer o ffactorau gan gynnwys: 

2.22.1 efallai na fydd y gweithredwr symudol y mae'r defnyddiwr wedi'i 
ddewis yn darparu gwasanaeth mewn lleoliad penodol, neu efallai na fydd 
wedi gosod y cyfarpar sy'n angenrheidiol i ymdopi â'r cysylltiadau cyflymaf; 

2.22.2 ymhle mae'r defnyddiwr, e.e. a yw mewn dinas ynteu yng nghefn gwlad; 
a 

2.22.3 a yw'r defnyddiwr mewn adeilad neu mewn car, ynteu yn yr awyr 
agored. 

2.23 Er mwyn i ddefnyddwyr gael profiad symudol da, mae'n hanfodol sicrhau darpariaeth 
dda i'r signal. Eleni, rydym wedi canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth am y 
ddarpariaeth symudol i ddefnyddwyr sydd ar gael, ei bod yn gywir a bod modd ei 
chymharu. Bwriedir i hyn alluogi defnyddwyr i wneud penderfyniad deallus am ba 
weithredwr sy'n diwallu eu hanghenion orau a bydd hefyd yn cymell gweithredwyr i 
gystadlu mwy o ran darpariaeth. 

2.24 Nid yw darpariaeth gwasanaethau 2G a 3G wedi newid fawr ddim er 2014. Mae'n 
gwasanaethu oddeutu 93% ac 88% o eiddo'r Deyrnas Unedig, yn y drefn honno. Er 
bod gwasanaethau llais a data sylfaenol ar gael mewn llawer o ardaloedd, mae 
darpariaeth y gwasanaeth symudol yn dal i fod yn wael mewn rhai ardaloedd.6 

2.25 Mae'r ddarpariaeth symudol ar ei mwyaf lle mae'r boblogaeth yn ddwys, megis mewn 
trefi a dinasoedd. Mewn ardaloedd gwledig, lle mae'r boblogaeth yn llai dwys, mae 
darpariaeth y gwasanaeth symudol yn dueddol o fod yn fwy cyfyng hefyd. Er 
enghraifft,  darpariaeth gwasanaethau llais yn yr awyr agored gan bob gweithredwr 
yn ardaloedd gwledig y Deyrnas Unedig yw 72% o'r eiddo, o'i gymharu â 99% mewn 
ardaloedd trefol. Mae'r ddarpariaeth dan do mewn ardaloedd gwledig yn is, sef 31%, 
oherwydd bod waliau, adeiladau a drysau'n rhwystro signalau symudol wrth iddynt 
fynd drwodd.  

Ffigur 3: Crynodeb o ddarpariaeth symudol awyr agored pob gweithredwr yn y 
Deyrnas Unedig a'r rhanbarthau 

 Canran yr eiddo a wasanaethir 

6 Fel yr esbonnir yn yr adran nesaf, eleni rydym yn adrodd am ddarpariaeth y gwasanaeth 2G gan 
seilio hynny ar ddefnyddio signal cryfach nag a ddefnyddiwyd o'r blaen.  
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Technoleg 
 (trothwy'r 
ddarpariaeth) 

Yr Alban Lloegr Cymru Gogledd 
Iwerddon 

Y Deyrnas 
Unedig 
drwyddi 
draw 

2G 
 (-81dBm) 

90% 94% 84% 83% 93% 

3G 
 (-100dBm) 

79% 91% 67% 73% 88% 

4G 
 (-115dBm) 

37% 50% 20% 0% 46% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Ofcom o ddata gweithredwyr 

Mae darpariaeth y gwasanaeth 2G yn ymddangos yn is, ond mae ein dull 
mesur newydd yn adlewyrchu profiad y defnyddiwr yn well. 

2.26 Eleni, rydym wedi diwygio ein barn am lefelau'r ddarpariaeth 2G sy'n ofynnol er 
mwyn darparu gwasanaeth llais dibynadwy. Bwriedir i'n dull newydd adlewyrchu 
profiad y defnyddiwr ac mae wedi'i seilio ar y dybiaeth bod rhywun yn defnyddio ffôn 
clyfar modern a bod gwasanaeth da'n golygu bod gofyn i 90% o'r galwadau a wneir 
neu a dderbynnir lwyddo. 

2.27 Rydym wedi gweld bod lefelau'r signal symudol 2G sydd eu hangen i ddarparu 
profiad da i ddefnyddwyr yn uwch nag yr oeddem wedi'i dybio. Felly, mae lefelau'r 
ddarpariaeth 2G sydd wedi'u cyhoeddi yn yr adroddiad hwn ac yn ein mapiau 
darpariaeth ar-lein7 yn is na'r ffigurau rydym wedi'u cyhoeddi o'r blaen.  

Mae darpariaeth y rhwydweithiau 4G diweddaraf wedi cynyddu'n sylweddol 

2.28 Er nad yw darpariaeth rhwydweithiau 2G a 3G wedi newid fawr ddim, mae 
gweithredwyr yn parhau i ledaenu'r rhwydweithiau 4G yn gyflym. Mae pob un o'r 
pedwar gweithredwr bellach yn sicrhau darpariaeth awyr agored i 46% o eiddo'r 
Deyrnas Unedig. Mae tri o'r pedwar gweithredwr yn sicrhau darpariaeth ar gyfer 67% 
o eiddo'r Deyrnas Unedig, o'i gymharu â 35% yn 2014. 

2.29 Hyd yn hyn, mae gweithredwyr wedi lledaenu eu rhwydweithiau 4G yn yr un 
ardaloedd lle mae ganddynt rwydweithiau 3G. Felly, nid yw darparu rhagor o 
wasanaethau 4G wedi cyfrannu eto at wella darpariaeth rhwydweithiau data symudol 
yn gyffredinol. Serch hynny, mae wedi gwella'r cyflymder i ddefnyddwyr mewn rhai 
ardaloedd penodol, rhai trefol yn bennaf. Rydym yn disgwyl i hyn newid yn y dyfodol 
wrth i weithredwyr barhau i ledaenu eu rhwydweithiau 4G er mwyn cyflawni eu 
dyletswyddau o ran darpariaeth, neu ddarparu gwasanaeth cyfatebol. 

Cydnerthedd y rhwydwaith a'i reoli 

2.30 Yn ogystal ag adrodd am y rhwydwaith sefydlog a symudol sydd ar gael, rydym yn 
adrodd am gydnerthedd y rhwydwaith a'r gwasanaeth ac am ddatblygiadau wrth 
ddarparu gwasanaethau dros y rhyngrwyd. 

7 http://www.ofcom.org.uk/mobile-coverage 
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Cydnerthedd y drefn cyfathrebu mewn argyfwng 

2.31 Mae'r seilwaith cyfathrebu'n chwarae amrywiaeth o rolau allweddol yn ystod 
argyfwng. Mae'n caniatáu i'r cyhoedd gysylltu â'r gwasanaethau brys drwy ffonio 999, 
i'r gwasanaethau brys gyfathrebu o fewn eu gwasanaeth ac â gwasanaethau brys 
eraill, ac i'r Llywodraeth anfon negeseuon pwysig at y boblogaeth. Mae'r platfformau 
technegol sy'n gefn i'r holl swyddogaethau hyn ar fin cael eu hadnewyddu yn y 
blynyddoedd nesaf gan roi systemau gwahanol iawn yn eu lle a fydd yn cynnig 
nodweddion y gellir manteisio arnynt i wella'r ffordd y bydd cyfathrebu'n digwydd 
mewn argyfwng ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys casglu a throsglwyddo 
gwybodaeth fanwl am sefyllfa argyfyngus yn awtomatig, sy'n golygu bod yr ymateb 
yn gallu bod yn gyflymach a chael ei dargedu'n fwy manwl.  

2.32 Gallai'r nodweddion hyn arbed rhagor o fywydau ond ni fydd y defnydd hwn mewn 
argyfwng gan amlaf ymhlith yr ystyriaethau masnachol a fydd yn sbarduno rhoi'r 
platfformau newydd ar waith. Felly, efallai y caiff nodweddion eraill sy'n bwysig mewn 
cyd-destun argyfwng, megis eu bod yn hynod ddibynadwy, eu haberthu. Mewn 
prosiect diweddar gan Rwydwaith Rheoleiddwyr y Deyrnas Unedig8 archwiliwyd un 
agwedd ar hyn yn fwy manwl - sef cydnerthedd rhwydweithiau telathrebu petai'r 
cyflenwad trydan yn methu ar raddfa eang. Casgliad y gwaith hwn yw y gall fod 
angen i'r Llywodraeth bwyso'r manteision ehangach i'r gymdeithas yn sgil cryfhau 
cydnerthedd y platfformau newydd hyn yn erbyn y gost, ac ystyried ymyrryd oni fydd 
y cwmnïau masnachol yn cyflawni amcanion ei pholisi cyhoeddus.  

Cydnerthedd rhwydweithiau a gwasanaethau cyffredinol 

2.33 Mae gofyn i ddarparwyr rhwydweithiau a gwasanaethau cyfathrebu adrodd wrth 
Ofcom am unrhyw dorri ar safonau diogelwch neu fethiannau ar y rhwydwaith. 
Byddwn yn cyhoeddi canllawiau i ddarparwyr rhwydweithiau a gwasanaethau, sy'n 
nodi ffynonellau'r arferion gorau yn y diwydiant, ac yn manylu ynghylch ein gofynion 
o ran adrodd am ddigwyddiadau. Byddwn hefyd yn cydweithio'n agos â'r Llywodraeth 
ac ag asiantaethau perthnasol ym maes seibr-ddiogelwch a materion cysylltiedig 
megis torri rheolau data personol. 

2.34 Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, adroddodd darparwyr sefydlog a symudol wrthym am 
524 o ddigwyddiadau diogelwch; 486 o rwydweithiau sefydlog yr effeithiwyd arnynt a 
38 o rai symudol. Roedd mwyafrif helaeth yr adroddiadau gan ddarparwyr sefydlog 
ynghylch tarfu ar wasanaethau teleffoni (gan gynnwys mynediad 999) ar gyfer llai na 
10,000 o gwsmeriaid ac am lai nag un diwrnod. Caledwedd yn methu yw'r achos 
mwyaf cyffredin ac mae ein data hefyd yn dangos bod digwyddiadau'n fwy tebygol o 
ddigwydd mewn canolfannau lle mae'r boblogaeth yn fawr, neu yn eu cyffiniau. 

2.35 Mae digwyddiadau sy'n cael dylanwad ehangach, sy'n effeithio ar ddegau o filoedd o 
gwsmeriaid dros nifer o ddiwrnodau, yn llai cyffredin. Yn y cyfnod adrodd rhwng Medi 
2014 ac Awst 2015, cafwyd 12 digwyddiad yn y categori hwn9: Roedd saith o'r rhain 
yn effeithio ar rwydweithiau symudol a phump yn effeithio ar rwydweithiau sefydlog. 
Caledwedd yn methu a'r system feddalwedd yn methu yw'r prif resymau o hyd, a 
dyna sy'n gyfrifol am 75% o'r achosion hyn. 

8 http://www.ukrn.org.uk/?page_id=647  
9Mae'r categori'n cynnwys digwyddiadau sy'n cael effaith ar fwy nag un filiwn o oriau cwsmeriaid. 
Byddwn yn mesur effaith digwyddiad ar ffurf oriau cwsmeriaid, sef hyd y digwyddiad wedi'i luosi â 
nifer y defnyddwyr yr effeithiwyd arnynt. 
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2.36 Byddwn yn diwygio'n rheolaidd y canllawiau a roddwn i ddarparwyr rhwydweithiau a 
gwasanaethau ac rydym yn bwriadu gwneud hynny eto yn ystod yr ychydig fisoedd 
nesaf i adlewyrchu'r datblygiadau o ran yr arferion gorau ym maes diogelwch a 
chydnerthedd a phroffil y bygythiadau wrth iddynt newid, yn enwedig gyda golwg ar 
seibr-ddiogelwch. 

Niwtraliaeth net  

2.37 Mae niwtraliaeth net yn cyfeirio at ddadl bolisi am sut y bydd darparwyr 
gwasanaethau rhyngrwyd (ISP) yn rheoli'r data sy'n cael eu cludo ar eu 
rhwydweithiau, gan ddarparwyr cynnwys megis y BBC, YouTube a gwefannau eraill, 
at ddefnyddwyr. Mae'r mater hwn wedi dod yn fwyfwy amlwg wrth i'r rhyngrwyd ddod 
yn blatfform hanfodol i ddarparu pob math o gynnwys, gwasanaethau a 
chymwysiadau. 

2.38 Mae'n ddyletswydd ar ISP y Deyrnas Unedig i fod yn dryloyw gyda defnyddwyr 
ynghylch sut y byddant yn rheoli'r data ar eu rhwydweithiau. Mae cod ymarfer drwy'r 
diwydiant sy'n esbonio sut y dylai ISP gydymffurfio â'r ddyletswydd hon (Cod Ymarfer 
Tryloywder Rheoli Traffig)10. Byddwn yn monitro i ba raddau y bydd Darparwyr 
Gwasanaethau Rhwydwaith yn cydymffurfio â'r cod ymarfer hwn ac ar hyn o bryd, 
nid oes gennym reswm i boeni. 

Paratoi'r adroddiad hwn 

2.39 Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad hwn yn deillio o swm sylweddol o ddata craidd sy'n 
cael ei ddarparu ar ein cyfer gan amrywiaeth o weithredwyr rhwydweithiau sefydlog a 
symudol. Mae'r data'n fanwl iawn ac yn cynnwys, ymhlith pethau eraill: 

• cyflymder llwytho i lawr ac i fyny gwirioneddol sydd wedi'u mesur ar gyfer pob 
llinell band eang yn y wlad; 

• rhagfynegiad o gryfder signal rhwydweithiau llais a data pob gweithredwr 
symudol ac ar gyfer pob 110m2 ar grid o ehangdir y Deyrnas Unedig a 

• faint o ddata sy'n cael eu llwytho i lawr ac i fyny ar bob un o rwydweithiau 
sefydlog a symudol y Deyrnas Unedig. 

2.40 Byddwn hefyd yn cynnal astudiaethau technegol, megis ein gwaith parhaus i fesur 
ansawdd profiad defnyddwyr band eang, a chasglu gwybodaeth gan weithredwyr am 
faterion sy'n ymwneud â diogelwch a chydnerthedd rhwydweithiau a gwasanaethau. 

 

10http://www.broadbanduk.org/wp-content/uploads/2013/08/Voluntary-industry-code-of-practice-on-
traffic-management-transparency-on-broadband-services-updated-version-May-2013.pdf  
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