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Lansiwyd y Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol ym mis Hydref 2017. Datblygwyd y 
cynllun ar ôl ymgynghori ag awdurdodau lleol, y diwydiant ffonau symudol a 
chydweithwyr o bob rhan o Lywodraeth Cymru.  

Mae'r Cynllun Gweithredu yn canolbwyntio ar naw maes allweddol lle y gall 
Llywodraeth Cymru ddefnyddio'r dulliau sydd ar gael iddi i helpu i greu'r amgylchedd 
cywir i wella cysylltedd ymhellach yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'n bwysig 
cydnabod cyfleoedd a chyfyngiadau'r hyn y gall y Cynllun Gweithredu Ffonau 
Symudol ei gyflawni. 

Y ddarpariaeth yng Nghymru 

Mae gan Gymru nodweddion penodol yn nhermau topograffi a dwysedd poblogaeth, 
nodweddion sy’n creu heriau i weithredwyr pan fyddant yn trefnu seilwaith symudol.   
Mae’r heriau wedi eu hadlewyrchu yn adroddiad Ofcom, Diweddariad Cysylltu’r 
Gwledydd 2018, sy’n rhoi ciplun o’r ddarpariaeth signalau ffôn symudol yng Nghymru 
a’r gwledydd eraill sy'n rhan o'r DU.   

Mae'r ddarpariaeth wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf ond mae'r adroddiad yn 
dangos nad yw'r ddarpariaeth yng Nghymru mor eang ag yng ngwledydd eraill y DU. 
Mae'r ddarpariaeth ar gyfer galwadau dan do ar gael mewn 80 y cant o eiddo yng 
Nghymru o'i gymharu â 92 y cant ledled y DU.  Ar draws y DU, mae gwasanaethau 
data (3G a 4G) ar gael ar gyfer 86 y cant o'r tirfas gan y pedwar gweithredwr 
rhwydweithiau ffonau symudol o'i gymharu â 70 y cant yng Nghymru. Mae ardaloedd 
lle nad oes unrhyw ddarpariaeth o ran data yn cyfrif am 5 y cant o dirfas Cymru o'i 
gymharu â dim ond un y cant ar draws y DU. 

Polisi Telathrebu 

Nid yw polisi telathrebu wedi'i ddatganoli i Gymru, mae'r dulliau allweddol i wella 
darpariaeth signal ffôn symudol yn nwylo'r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon 
ac Ofcom. Bydd defnyddio'r dulliau sydd ar gael iddynt mewn ffordd a all fod o fudd i 
Gymru, yn enwedig ardaloedd gwledig ac ardaloedd gwledig iawn, yn cael yr effaith 
fwyaf ar wella'r ddarpariaeth signal ffôn symudol. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
ymgysylltu â Llywodraeth y DU ac Ofcom i dynnu sylw at sut y gallai'r pwerau sydd 
ar gael ar lefel y DU wella cysylltedd yng Nghymru. 

Rhwymedigaethau ynglŷn â Darparu Signal Ffonau Symudol 

Mae cyflwyno rhwymedigaethau ynglŷn â darparu signal ffonau symudol sydd 
ynghlwm wrth arwerthiannau sbectrwm yn ddull allweddol sydd ar gael i Ofcom er 
mwyn sicrhau gwell darpariaeth ffonau symudol yng Nghymru. Cynhaliodd Ofcom 
ymgynghoriad yn gynharach yn y flwyddyn ar ei gynigion i gyflwyno 
rhwymedigaethau ar gyfer arwerthiant o sbectrwm 700Mhz. Mae nodweddion y 
sbectrwm hwn yn addas iawn i ddarparu signalau ffonau symudol mewn ardaloedd 
gwledig a gwledig iawn.  O'r herwydd, mae'n hanfodol i wella'r ddarpariaeth signal 
ffôn symudol yng Nghymru. 
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Mewn ymateb i'r ymgynghoriad, roedd Llywodraeth Cymru yn teimlo bod y cynigion 
yn adlewyrchu ei barn bod angen gwell darpariaeth signal ffôn symudol lle mae pobl 
yn byw, lle maent yn gweithio, lle maent yn treulio eu hamser hamdden a phan 
fyddant yn symud o'r naill le i'r llall. Byddai'r rhwymedigaethau o ran cwmpas 
daearyddol, fel y cynigiwyd yn yr ymgynghoriad, yn helpu i ddiwallu'r anghenion 
hynny ac yn cydnabod yr angen i flaenoriaethu safleoedd lle nad oes darpariaeth ar 
hyn o bryd. 

Croesawodd Llywodraeth Cymru y gydnabyddiaeth bod y ddarpariaeth yng Nghymru 
yn dal i fod ar ei hôl hi o gymharu â gwledydd eraill. Fodd bynnag, cynigiodd Ofcom 
rwymedigaethau darpariaeth ddaearyddol is yng Nghymru (83 y cant o dirfas) nag yn 
Lloegr neu Ogledd Iwerddon (92 y cant o dirfas).  Tynnodd ein hymateb sylw at y 
ffaith bod y cynnig hwn yn annheg ac yn annerbyniol a bod gosod targed is i Gymru 
ond yn parhau â'r anghydraddoldeb presennol o ran y ddarpariaeth. 

Roedd ymateb Llywodraeth Cymru i'r ymgynghoriad hefyd yn awgrymu newid 
sylfaenol i sail yr arwerthiant i symbylu mwy o ddarpariaeth ar draws y DU a sicrhau 
darpariaeth deg. Byddai hyn yn ei gwneud yn ofynnol i rwymedigaethau o ran 
darpariaeth ddaearyddol gael eu cyflawni heb unrhyw gost i Weithredwyr 
Rhwydweithiau Ffonau Symudol er mwyn caniatáu i fwy o fuddsoddiad gwmpasu 
cyfran fwy o'r tirfas na'r hyn a ragwelir ar hyn o bryd. Yna gellid ymgymryd â'r 
arwerthiant nid ar sail y swm y mae Gweithredwyr y Rhwydweithiau Ffonau Symudol 
yn barod i'w dalu am y sbectrwm ond ar sail faint o ddarpariaeth y maent yn barod i 
fuddsoddi ynddo. 

Mae Ofcom yn bwriadu cyhoeddi canlyniad yr ymgynghoriad cyn bo hir. 

Trawsrwydweithio Rhanbarthol 

Mae'n amlwg nad yw un dull i bawb o reoleiddio'r diwydiant ffonau symudol, fel sy'n 
bodoli ar hyn o bryd, yn diwallu anghenion Cymru wledig. Mae gan Lywodraeth 
Cymru hanes o annog Ofcom i fabwysiadu dull rheoleiddio sy'n gwahaniaethu'n 
ddaearyddol, sy'n cefnogi ardaloedd anoddach eu cyrraedd yn anghymesur, lle mae 
rheoleiddio wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol a rhanbarthol.  Elfen allweddol 
o hyn yw trawsrwydweithio cartref. Byddai hyn yn caniatáu i gwsmeriaid
drawsrwydweithio ar draws gweithredwyr yn yr un modd ag y gall twristiaid tramor ei
wneud gan ddefnyddio cardiau SIM nad ydynt yn rhai Prydeinig. Ni fyddai hyn yn
cael effaith ar fannau gwan ond byddai'n gwella cysylltedd mewn ardaloedd rhannol
wan lle nad oes darpariaeth ar gael gan bob un o'r pedwar gweithredwr.  Yn wir yn ei
bapur diweddar 'Further options for improving mobile coverage:  Advice to
Government' mae Ofcom yn argymell yr union ddull gweithredu hwn. Mae ei asesiad
yn dangos y gallai trawsrwydweithio rhanbarthol wella'r ddarpariaeth rhwng 2-3
pwynt canran ar gyfer deiliaid y rhwymedigaethau i ddarparu signal ffôn symudol 700
MHz a 5-10 pwynt canran ar gyfer y gweithredwyr eraill.

Y Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol 

Fel y nodir uchod, nid yw polisi telathrebu wedi'i ddatganoli i Gymru ac felly mae'r 
Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol yn canolbwyntio ar naw maes allweddol lle y 



gall Llywodraeth Cymru ddefnyddio'r dulliau sydd ar gael iddi i helpu i greu'r 
amgylchedd cywir i wella cysylltedd ymhellach yng Nghymru.  
 
Nid oedd y cynllun yn nodi'n fanwl yr atebion, a hynny'n fwriadol. Yn hytrach roedd 
yn darparu map ar gyfer gwella'r ddarpariaeth signal ffôn symudol yng Nghymru. Nid 
oedd ychwaith yn rhagweld y byddai datrysiad cyflym. Mae'r cynllun yn canolbwyntio 
ar fynd i'r afael â'r rhwystrau i gysylltedd ffonau symudol da, yn enwedig mewn 
ardaloedd gwledig a gwledig iawn drwy weithio gyda'r diwydiant ffonau symudol, 
awdurdodau lleol ac Ofcom. 
 
Mae'r gwaith ymgysylltu gyda'r diwydiant a rhanddeiliaid allweddol eraill wedi 
parhau. Cynhaliwyd cyfarfod ym mis Mehefin yn Llandrindod a fynychwyd gan 
bedwar ar bymtheg o awdurdodau lleol ac awdurdodau parciau cenedlaethol, tri o'r 
pedwar gweithredwr rhwydwaith ffonau symudol a'r corff sy'n cynrychioli'r diwydiant, 
Mobile UK, i drafod y rôl y gallai awdurdodau lleol ei chwarae o ran gwella cysylltedd 
ffonau symudol.  Bwriedir cynnal cyfarfod arall yn ddiweddarach yn yr hydref i drafod 
cynigion pellach.   
 
Cynllunio 
 

Fel y nodir yn y cynllun gweithredu, comisiynwyd ymchwil a fydd yn sail i unrhyw 
newidiadau yn y dyfodol i hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer offer telathrebu i wella 
cysylltedd ffonau symudol.  Cwblhawyd yr ymchwil hon ym mis Rhagfyr y llynedd ac 
fe'i cyhoeddwyd ym mis Ionawr 2018.  Comisiynwyd yr ymchwil i ymchwilio i yw 
hawliau datblygu a ganiateir fel y maent yn berthnasol i'r seilwaith telathrebu 
symudol ar hyn o bryd yn addas at y diben ac yn gallu helpu i wireddu dyheadau 
Llywodraeth Cymru i wella'r ddarpariaeth telathrebu ledled Cymru.  
 
Ar ôl cwblhau'r ymchwil, roedd newidiadau arfaethedig i hawliau datblygu a ganiateir 
ar gyfer telathrebu yn rhan o'r ymgynghoriad ehangach ar Orchymyn Cynllunio 
Gwlad a Thref (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) (Cymru) (GPDO), a fydd yn dod i 
ben ar 28 Medi. Mae'r ymgynghoriad yn cynnwys y cynigion telathrebu a ganlyn: 
 

 Newidiadau i uchder mastiau a ganiateir o dan ddatblygiad a ganiateir; 
 Newidiadau i led mastiau a ganiateir o dan ddatblygiad a ganiateir; 
 Newidiadau i'r diffiniad o antena cell fach a systemau cell fach; 
 Newidiadau i hawliau datblygu a ganiateir mewn perthynas ag antenau, 

antenau bach a systemau cell fach; 
 Hawliau datblygu estynedig a ganiateir mewn perthynas â defnydd brys o 

gyfarpar telathrebu symudol. 
 
Ar ôl i'r ymgynghoriad gael ei gwblhau, bydd yr ymatebion yn cael eu hystyried ac, 
os oes cyfiawnhad, bydd rheolau cynllunio newydd yn cael eu cyflwyno. Cynigir y 
bydd unrhyw newidiadau i Ran 24 (Telathrebu) y GPDO yn cael eu rhannu'n ddau 
gam, gyda newidiadau i uchder mastiau, lled mastiau a'r defnydd brys o delathrebu 
symudol yn ffurfio rhan o orchymyn diwygio sy'n dod i rym y gwanwyn nesaf. 
Bwriedir cyflwyno gwelliannau pellach i Ran 24, gan gynnwys newidiadau sy'n 
ymwneud ag antena, yn nes ymlaen y flwyddyn nesaf. 
 



Yn ogystal â'r ymgynghoriad ar hawliau datblygu a ganiateir, cynhaliwyd 
ymgynghoriad yn gynharach yn y flwyddyn ar newidiadau i Bolisi Cynllunio Cymru. 
Gofynnodd yr ymgynghoriad am farn ar ystod o newidiadau i'r ddogfen, gan gynnwys 
i'r adran telathrebu symudol er mwyn ei diweddaru i gydnabod manteision 
economaidd rhwydweithiau cyfathrebu da, dibynadwy a chyflym. Roedd y cynigion 
yn annog awdurdodau cynllunio a gweithredwyr rhwydweithiau i gydweithio i nodi 
ardaloedd lle y ceir cysylltedd cyfyngedig a ffyrdd y gall y system gynllunio helpu i 
fynd i'r afael â hyn. Roedd yr ymgynghoriad hefyd yn ceisio egluro'r sefyllfa ynglŷn â 
datblygiadau ffonau symudol ac iechyd.  Dim ond un ymateb i'r ymgynghoriad a 
gafwyd gan y diwydiant ffonau symudol. 

Mae'r ymatebion wrthi'n cael eu dadansoddi, gyda'r bwriad o gyhoeddi'r fersiwn 
newydd o Bolisi Cynllunio Cymru ym mis Rhagfyr eleni. 

Nododd y cynllun gweithredu hefyd fod angen i weithredwyr rhwydweithiau ffonau 
symudol weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddiwygio ac, os yn briodol, atgyfnerthu'r 
cod arfer gorau a'r Nodyn Cyngor Technegol (TAN19) ar ddatblygu seilwaith ar gyfer 
rhwydwaith ffonau symudol. Mae'r elfen hon yn dibynnu ar y newidiadau i'r hawliau 
datblygu a ganiateir a Pholisi Cynllunio Cymru ac felly ni ellir symud ymlaen nes y 
cytunir ar y rhain. 

Yn ogystal â'r uchod, mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo ar baratoi'r Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol. Cynllun gofodol cenedlaethol 20 mlynedd ar gyfer Cymru, a 
fydd yn cyd-fynd â Pholisi Cynllunio Cymru, fydd y Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol.  Pwrpas y Fframwaith yw cefnogi'r gwaith o gyflawni Ffyniant i Bawb 
drwy ddatblygu cyfeiriad gofodol hirdymor clir ar gyfer polisi, camau gweithredu a 
buddsoddiad y Llywodraeth ac eraill y mae'r Llywodraeth yn gweithio â hwy. 

Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn cyflawni hyn drwy nodi meysydd twf 
allweddol, y math o seilwaith sydd ei angen arnom a'i leoliad, drwy gydlynu'r 
ddarpariaeth seilwaith tai, cyflogaeth a chysylltedd, a thrwy roi cyfarwyddyd i 
bartneriaid allweddol i helpu i gyflawni'r weledigaeth ofodol genedlaethol.   

Bydd y Fframwaith yn cydnabod pwysigrwydd seilwaith digidol i ffyniant a llesiant 
Cymru yn y dyfodol. Bydd yn cefnogi cyflwyno seilwaith digidol i helpu i gyflawni 
amcanion Llywodraeth Cymru er mwyn gwella darpariaeth band eang a signalau ffôn 
symudol ledled Cymru.    

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y Prif Faterion, Opsiynau a'r Opsiwn a Ffefrir rhwng 
Ebrill a Gorffennaf eleni ac mae'r ymatebion yn cael eu hasesu ar hyn o bryd.  
Disgwylir i'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft gael ei chyhoeddi yn 2019 a'r 
ddogfen derfynol ym mis Medi 2020.  

Asedau Cyhoeddus 

Er mwyn cefnogi data agored a llywodraeth dryloyw, mae gwaith yn mynd rhagddo 
ar draws adrannau Llywodraeth Cymru i ddatblygu Cofrestr Ddigidol o Asedau 
Cenedlaethol, y gellid ei defnyddio i ddarparu gwybodaeth i weithredwyr 



rhwydweithiau ffonau symudol.  Y bwriad presennol yw y bydd y gofrestr yn cael ei 
chadw ar y Porthol Gofod Cymru presennol. 
 
Y dyhead yn y tymor hwy yw parhau i gynnwys holl asedau tir ac adeiladau'r sector 
cyhoeddus yng Nghymru ar y Gofrestr Ddigidol o Asedau Cenedlaethol wrth inni 
barhau i annog partneriaid yn y sector cyhoeddus i ddefnyddio e-PIMS (system 
mapio gwybodaeth eiddo electronig) yn llawn. Drwy waith y Gweithgor Asedau 
Cenedlaethol mae Llywodraeth Cymru yn parhau i hyrwyddo arferion gorau o ran 
rheoli asedau cydweithredol a chynyddu gwerth ein hadnoddau tir ac adeiladau ein 
hunain i'r eithaf.   
 

Mae meddwl yn greadigol am asedau, eu lleoliad, a phwy arall allai eu defnyddio, yn 
cynnig y cyfle gorau i gynnal a gwella'r broses o ddarparu gwasanaethau gyda llai o 
adnoddau.  
 
Er mwyn ysgogi mentrau ac arferion da o ran rheoli asedau cydweithredol ar draws y 
sector cyhoeddus yng Nghymru, ariannodd y llywodraeth gynllun peilot Ystâd 
Cydweithredol Sector Cyhoeddus Cymru yn ardal Cwm Taf. 
 
Cyhoeddwyd adroddiad ym mis Medi 2017 yn cadarnhau bod cyfleoedd sylweddol 
os bydd gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio ac yn mabwysiadu dull strategol o 
ymdrin ag eiddo a rheoli eiddo ar draws ffiniau daearyddol a sefydliadol.  Amlygodd 
gyfleoedd i integreiddio gwasanaethau; gwella profiad cwsmeriaid; creu mwy o 
effeithlonrwydd; rhesymoli'r ystâd a gwella ansawdd asedau gwasanaeth cyhoeddus 
drwy fuddsoddi mwy mewn llai o asedau ffisegol a rennir.  
 
Er mwyn ychwanegu momentwm at waith y Gweithgor Asedau Cenedlaethol, mae 
Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau arian i gefnogi'r agenda cydweithio ar eiddo, 
gyda phwyslais cychwynnol ar fapio asedau'n well.  Mae hyn yn ffurfio rhan o raglen 
newydd, sef 'Rhaglen Gydweithredu Cymru ar Asedau'  ac mae angen i'r Gweithgor 
Asedau sicrhau y bydd y rhaglen newydd hon yn blaenoriaethu mentrau sy'n cefnogi 
cydweithredu ar asedau ledled Cymru. Y gobaith yw y bydd y rhaglen gyllido hon yn 
helpu i gyflymu'r cynnydd o ran sefydlu Cofrestr Ddigidol o Asedau Cenedlaethol 
hygyrch i'r cyhoedd yng Nghymru. 

 
Mae cael darlun clir o holl asedau'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn darparu 
dimensiwn pwysig i sicrhau'r canlyniadau cadarnhaol mwyaf posibl i bobl a 
chymunedau gan ddarparu gwerth am arian ar yr un pryd.   
 
Fel rhan o ymgysylltu ag awdurdodau lleol, trafodwyd defnyddio eu hasedau a 
gallent fod yn rhan o weithgaredd i fynd i'r afael â mannau gwan penodol. Er 
enghraifft, mae swyddogion wedi cynnal trafodaethau gyda chynrychiolwyr o Gyngor 
Casnewydd ynglŷn â'u hymdrechion i fapio eu hasedau cyhoeddus i gefnogi eu 
prosiect LoRaWAN parhaus ar draws y rhanbarth.  
 
Ardrethi Annomestig 
 
Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymarfer yn galw am dystiolaeth yn gynharach yn 
2018 mewn perthynas ag ardrethi annomestig.  Gofynnodd am dystiolaeth glir gan y 
diwydiant ffonau symudol ar y gwelliannau mesuradwy yn sgil lleihau ardrethi 



annomestig ar gyfer mastiau ffonau symudol newydd. Mae swyddogion bellach wedi 
asesu'r dystiolaeth a ddaeth i law.  Er bod y diwydiant ffonau symudol wedi cyflwyno 
dadleuon ystyrlon o blaid rhyddhad ardrethi annomestig ar fastiau newydd, ni 
ddarparwyd tystiolaeth fanwl i ategu achos cymhellol dros gyflwyno cynllun rhyddhad 
ardrethi. Yn yr un modd, ni ddarparwyd gwybodaeth am fecaneg, trothwyon neu 
fesurau'r achosion busnes a ddefnyddir i benderfynu defnyddio safle ai peidio, na'r 
union ffordd y gallai rhyddhad ardrethi sbarduno penderfyniad buddsoddi. Heb yr 
wybodaeth hon, ni ellid cefnogi cynllun rhyddhad ardrethi ar fastiau ffonau symudol 
newydd yng Nghymru. 

Fodd bynnag, darparodd y rhai a ymatebodd i'r alwad am dystiolaeth  nifer o 
sylwadau gwerthfawr a syniadau defnyddiol.  Ar hyn o bryd mae'r rhain yn cael eu 
hasesu gan swyddogion i weld a allent ffurfio sail ar gyfer cynllun rhyddhad ardrethi 
ag iddo fwy o ffocws. Yn benodol, edrychir ar a ellid cyfuno cynllun rhyddhad gydag 
ymyriadau eraill er mwyn mynd i'r afael â mannau gwan.  Mae gwaith i ddatblygu 
cynnig ar y gweill a bydd mwy o wybodaeth ar gael yn ddiweddarach yn yr hydref. 

Rheoleiddio 

Fel yr amlygwyd uchod, mae swyddogion yn parhau i gael trafodaethau gyda 
chydweithwyr yn Ofcom ynghylch y dull rheoleiddio yng Nghymru.  Mae Llywodraeth 
Cymru wedi bod yn pwyso am ddull daearyddol gwahanol o reoleiddio yng Nghymru.  
Mae'r trafodaethau hyn wedi canolbwyntio ar rwymedigaethau darpariaeth 
ddaearyddol ar gyfer arwerthiant arfaethedig o sbectrwm 700Mhz a 
thrawsrwydweithio rhanbarthol.  

Arloesi a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg 

Mae topograffeg a dwysedd poblogaeth Cymru yn cyflwyno heriau penodol ar gyfer 
darpariaeth signal ffôn symudol.  Mae'n debygol y bydd angen atebion arloesol er 
mwyn ehangu'r ddarpariaeth cymaint â phosibl, yn enwedig mewn ardaloedd 
gwledig. Mae gan gysylltedd ffonau symudol a thechnoleg 5G newydd y potensial i 
fod yn sail i ddatrysiadau technegol arloesol ar gyfer busnesau a'r sector cyhoeddus 
yng Nghymru.   

Amlygodd y Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol bwysigrwydd datblygu a phrofi 
technolegau newydd yng Nghymru.  Tynnodd y cynllun sylw at waith sydd eisoes ar 
y gweill yn Nyffryn Teifi ac ar faes awyr Llanbedr.  Ers i'r cynllun gweithredu gael ei 
gyhoeddi, mae'r gwaith i gefnogi datblygu technolegau newydd wedi parhau.  

Mae swyddogion yn dal i gael trafodaethau gyda swyddogion yng Nghasnewydd 
ynglŷn â chyflwyno eu prosiect LoRaWAN yn barhaus i dai cymdeithasol yn y sir.  
Mae swyddogion yn gweithio i greu cysylltiadau â gweithgynhyrchwyr lleol technoleg 
cell fach i gefnogi technoleg sydd eisoes yn cael ei defnyddio gan bartneriaid dan 
gontract drwy gydweithwyr yn Nhîm Arloesi Llywodraeth Cymru. 

Mae swyddogion wedi ymgysylltu â Chanolfan Arloesi 5G (5GIC) ym Mhrifysgol 
Surrey sy'n dod ag arbenigedd academaidd blaenllaw a phartneriaid allweddol yn y 
diwydiant ynghyd o dan weledigaeth gyffredin.  Mae'r 5GIC yn helpu i ddiffinio a 
datblygu'r seilwaith 5G a fydd yn sail i seilwaith cyfathrebu'r dyfodol. Mae 



Llywodraeth Cymru hefyd wedi comisiynu Innovation Point i nodi a datblygu hyd at 
dri phrosiect 5G strategol y bydd modd iddynt gyflawni. 
 
Mae swyddogion hefyd yn ymgysylltu ag Ofcom i annog cydweithio agosach, ynghyd 
â gwledydd eraill i ddeall ymhellach y ffyrdd y gellid defnyddio 5G a sut y gallent 
weithio yma yn y DU. 
 
Mae nifer o enghreifftiau ar draws Cymru lle mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi 
datblygu, cyflwyno a phrofi technolegau symudol newydd, fel a ganlyn: 
   

 Gweithiodd swyddogion gyda thimau Menter Môn a Chyngor Gwynedd i 
ddatblygu a darparu maes chwarae y Rhyngrwyd Pethau ym Mharc Gwledig 
Glynllifon a gaiff ei lansio ar 12 Hydref.  

 Trefnu gweithdai a brecwast busnes ar y rhyngrwyd pethau yn Ardal Fenter y 
Ddau Gleddau ym mis Hydref, mewn cydweithrediad â Valero, RWENPower, 
a choleg Sir Benfro.   

 Ymgysylltu â rhanddeiliaid twristiaeth ar hyd "ffordd Cymru" er mwyn nodi 
unrhyw fannau gwan a phroblemau capasiti mewn perthynas â darpariaeth 
ffonau symudol 

 
Atebion mewnlenwi 

 
Mae achos busnes yn cael ei ddatblygu ar gyfer seilwaith symudol a ariennir yn 
gyhoeddus mewn ardaloedd nad oes ganddynt gysylltedd ffonau symudol. Rhagwelir 
y bydd hyn yn cael ei gyfuno ag ymyriadau eraill mewn ardaloedd diffiniedig o Gymru 
i wella cysylltedd ffonau symudol.  Bydd hyfywedd y math yma o ymyrraeth, y 
costau, perchnogaeth a'r modelau ariannu yn cael eu hasesu yn yr achos busnes.  
Mae gwaith i nodi safleoedd posibl ar y gweill. Mae swyddogion wedi cwrdd â'u 
cymheiriaid yn Llywodraeth yr Alban i drafod prosiect mewnlenwi sector cyhoeddus 
yr Alban ac i ddysgu gwersi o hynny. Yn ei bapur 'Further options for improving 
mobile coverage:  Advice to Government' mae Ofcom yn argymell dull mewnlenwi 
cyhoeddus sy'n debygol o fod yn arf effeithiol ar gyfer darparu signal ffôn symudol 
mewn mannau gwan. 
 
Trafnidiaeth 
 
Cynhwyswyd opsiwn i wella cysylltedd ffonau symudol fel ychwanegiad at gontract 
yn y dyfodol fel rhan o broses gaffael contract gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r 
Gororau. Dyluniwyd hyn i gyd-fynd ag uchelgeisiau'r Cynllun Gweithredu Ffonau 
Symudol i wella cysylltedd ffonau symudol 4G ledled Cymru. Mae gwaith ar y gweill 
ar hyn o bryd i archwilio sut y gellir defnyddio'r cyfleuster hwn i wella cysylltedd 
symudol ar draws rhwydwaith rheilffyrdd Cymru gyfan.  
 
Mae swyddogion hefyd yn dilyn y prosiect ar lwybr y Penwynion yn Lloegr lle mae 
treial yn cael ei gynnal i roi band eang lled band uchel ar drenau gan ddefnyddio 
technoleg 5G.  Os bydd yn llwyddiannus, gellid defnyddio canfyddiadau'r prosiect 
hwnnw i wella cysylltedd ffonau symudol ar lwybrau yng Nghymru a manteisio ar y 
cyfleoedd sydd gan 5G i'w cynnig. 
 
Prosiect Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys 



Bydd rhaglen cyfathrebu symudol y gwasanaethau brys yn darparu system 
gyfathrebu'r genhedlaeth nesaf ar gyfer y tri gwasanaeth brys (heddlu, tân ac achub, 
ac ambiwlans) a defnyddwyr diogelwch y cyhoedd eraill. Dyfarnwyd y contract i 
gyflwyno'r seilwaith sy'n cefnogi'r Rhwydwaith Gwasanaethau Brys i EE.  Fodd 
bynnag, mewn rhai ardaloedd, gan gynnwys rhai ardaloedd gwledig iawn yng 
Nghymru, bydd Llywodraeth y DU yn ariannu'r gwaith o adeiladu mastiau 
ychwanegol er mwyn mewnlenwi'r ddarpariaeth ar hyd rhai llwybrau. 

Bydd mastiau symudol a ariennir ag arian cyhoeddus yn cael eu profi yn y dyfodol 
drwy ddefnyddio canolfannau mast mwy a thyrau cadarn sy'n gallu cefnogi sawl 
gweithredwr.  Bydd hyn yn caniatáu i nifer o weithredwyr ffonau symudol osod eu 
cyfarpar  trosglwyddo i ddarparu gwasanaeth mewn ardaloedd anghysbell lle nad yw 
adeiladu mast yn fasnachol hyfyw. Mae 63 mast o'r fath wedi'u cynllunio ar gyfer 
Cymru. Mae swyddogion yn parhau i ymgysylltu â'r rhaglen i ddeall yr effaith debygol 
ar wasanaethau ffonau symudol ledled Cymru. 

Mae adolygiad diweddar gan Lywodraeth y DU o Raglen Cyfathrebu Symudol y 
Gwasanaethau Brys (ESMCP) wedi'i gwblhau a bydd y rhaglen yn mynd rhagddi 
drwy ei mabwysiadu'n raddol. 

Digwyddiadau mawr a phrosiectau arbennig 

Mae swyddogion yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn y tîm Digwyddiadau 
Mawr i hwyluso trafodaethau gyda sefydliadau ac unigolion sy'n gyfrifol am 
ddigwyddiadau a phrosiectau arbennig ledled Cymru.  Fel yr amlinellir yn y cynllun 
gweithredu, mae swyddogion wedi llunio rhestr o ddigwyddiadau allweddol yng 
Nghymru. Mae trafodaethau gyda threfnwyr digwyddiadau yn canolbwyntio ar 
bennu'r gofynion o ran darpariaeth signal ffôn symudol yn yr ardal lle y cynhelir y 
digwyddiadau a'r cymunedau cyfagos, lle y gwelir cynnydd sydyn yn y boblogaeth a 
nifer fawr o bobl yn mynd a dod ar ddyddiadau'r digwyddiad.  Mae'r trafodaethau 
wedi canolbwyntio ar y rhwystrau o ran darpariaeth ffonau symudol a wynebir gan 
drefnwyr digwyddiadau a'r camau sydd eu hangen i unioni cysylltedd gwael i'r rhai 
sy'n mynychu. 

Mae trafodaethau'n parhau gyda threfnwyr Gŵyl y Gelli, Gŵyl #6, yr Eisteddfod 
Genedlaethol, "Sweetspot" (trefnwyr Tour of Britain a digwyddiad beicio mynydd 360 
newydd Cymru), Velothon Cymru, Llwybr Cymru a Marathon Casnewydd. 




