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Rhagair
Which? yw eiriolwr defnyddwyr y DU, grym pwerus er daioni, yma i wneud bywyd yn
symlach, yn decach ac yn fwy diogel i bawb. Er mwyn cyflawni hyn, a chynrychioli
buddiannau defnyddwyr yn wirioneddol, mae angen i ni fynd at galon y problemau y mae
pobl yn eu hwynebu; beth maen nhw'n ei brofi, sut maen nhw'n ymddwyn, a beth maen
nhw'n ei feddwl. Dim ond drwy ddeall yr heriau y mae defnyddwyr yn eu hwynebu y gallwn
geisio datblygu atebion polisi a fydd yn gwella eu bywydau.
Ledled y DU, mae bywydau defnyddwyr yn newid yn gyflym. Mae'r hyn y gallwn ei brynu,
sut rydym yn ei brynu a sut rydym yn talu i gyd wedi cael eu trawsnewid yn ystod y degawd
diwethaf drwy ddigideiddio. Mae digideiddio hefyd wedi effeithio ar y ffyrdd rydym yn
cysylltu â'n gilydd, gan ddod â buddion enfawr. Mae ein bywydau wedi esblygu hyd yn oed
yn fwy yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wrth i ni addasu i fywyd yn ystod y cyfnod clo, gan
gynnwys cynnydd o ran diddordeb defnyddwyr mewn cynaliadwyedd. Mae marchnadoedd
yn symud yn gyflym ac mae angen mewnwelediad ar lunwyr polisïau a all gadw’n gyfoes.
Rydym hefyd yn gwybod bod y problemau hyn a'r profiadau hyn yn amrywio ledled y
wlad, a rhwng cenhedloedd. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn archwilio profiadau penodol
defnyddwyr Cymru yn fanwl, gan gynnig mewnwelediadau newydd sbon i'r problemau
mwyaf sy'n eu hwynebu heddiw. Mae hyn yn arbennig o werthfawr wrth i ni geisio deall sut
mae cynnwrf digynsail 2020 wedi effeithio ar ddefnyddwyr ledled y DU, a lle mae angen i ni
ganolbwyntio ein hymdrechion i'w cefnogi.
Yng Nghymru, mae ein canfyddiadau mwyaf amlwg yn ymwneud â mynediad at fand eang o
ansawdd uchel. Mae Cymru o ddifrif ar ei hôl hi o gymharu â chenhedloedd eraill y DU,
a dim ond 34% o aelwydydd a gysylltir yng Nghymru sy'n gallu cyrchu band eang cyflym
iawn. Gyda defnyddwyr yn dibynnu mwy nag erioed ar y rhyngrwyd dros y flwyddyn
ddiwethaf, gallai gwella cysylltedd chwarae rhan bwysig wrth yrru adferiad.
Roedd gwariant defnyddwyr yn cyfrif am 60% o GDP y DU cyn y pandemig, ac er bod llawer
o aelwydydd wedi dioddef yn ariannol dros y flwyddyn ddiwethaf, mae eraill wedi gwneud
arbedion sylweddol. Byddai datgloi'r gwariant hwn, gan gynnwys drwy well mynediad at
fand eang, yn helpu i wella yn economaidd yn gyflym.
Mae Which? yn gweithio'n galed i sicrhau bod buddion gwell seilwaith yn cyrraedd
defnyddwyr ym mhob cornel o'r DU drwy ein harweiniad o Grŵp Cynghori Derbyn Gigabit.
Drwy hyn, a'n gwaith ehangach, ynghyd â llunwyr polisïau a busnesau Cymru, mae Which?
yn parhau i gefnogi defnyddwyr. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'n gilydd i gefnogi
adferiad a arweinir gan ddefnyddwyr ledled y DU.
Anabel Hoult
Prif Weithredwr, Which?
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Crynodeb Gweithredol
Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar sut rydyn ni’n gweithio, sut rydyn ni’n
cymdeithasu ac, yn enwedig, sut rydyn ni’n gweithredu fel defnyddwyr. Mae’r incwm
sydd gennym ni i’w wario, yr hyn y gallwn ei brynu, a’r ffordd yr ydym yn gwneud ein
pryniannau i gyd wedi cael eu trawsnewid yn radical yn ystod y deuddeg mis diwethaf.
Yn yr adroddiad hwn, mae Which? yn ymchwilio i amgylchiadau defnyddwyr Cymru,
ac yn archwilio sut mae eu hagweddau a’u hymddygiadau wedi newid.
Mae’r pandemig wedi arwain at anhawster ariannol acíwt i rai defnyddwyr ac, er bod
nifer yr aelwydydd yng Nghymru sy’n torri nôl ar wario neu wedi gohirio taliad yn is na
chyfartaledd y DU, mae llawer wedi cael trafferth dros y flwyddyn ddiwethaf. Dywedodd 6%
o ddefnyddwyr Cymru wrthym eu bod wedi methu talu o leiaf un bil, benthyciad neu daliad
tai yn ystod y mis blaenorol, tra bod 37% wedi gorfod gwneud addasiadau i dalu am wariant
hanfodol, megis torri nôl, benthyca gan ffrindiau a theulu neu gymryd credyd. Heb os,
byddai’r ystadegau hyn yn waeth heb fesurau cymorth a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU a
rheoleiddwyr gan i 9% o ddefnyddwyr Cymru ddweud wrthym eu bod wedi gohirio taliad yn
ystod yr argyfwng, gyda thraen ohonyn nhw wedi gohirio mwy nag un taliad.
Mewn cyferbyniad, mae aelwydydd eraill yn debygol o ddod allan o’r pandemig gyda chyllid
cryfach gan eu bod wedi elwa o gostau is, megis cymudo. Dywedodd 34% o ddefnyddwyr
Cymru wrthym eu bod wedi gallu cynilo mwy o arian yn ystod y pandemig. Cyn yr argyfwng,
roedd gwariant defnyddwyr i gyfrif am 60% o Gynnyrch Domestig Gros y DU ac mae adferiad
economaidd yn mynd i fynnu bod y rheini sydd â mwy o gynilion yn eu gwario. Yn anffodus,
mae hyder defnyddwyr yn yr economi wedi dioddef ergyd yn ystod y pandemig.
Mae angen i ddefnyddwyr hefyd ymddiried yn y busnesau maen nhw’n delio â nhw ac
mae’r ffordd y mae diwydiannau wedi ymateb i’r pandemig wedi effeithio ar hyn. I rai
busnesau mae wedi bod yn gyfle i gryfhau eu perthnasoedd â defnyddwyr. Er enghraifft,
mae ymddiriedaeth defnyddwyr yn y diwydiant bwyd a nwyddau bwyd wedi cynyddu
gan ei bod yn ymddangos bod pobl yn hapus ar y cyfan ag ymateb y sector i’r argyfwng.
Fodd bynnag, mae ymddiriedaeth wedi gostwng yn sylweddol mewn cwmnïau hedfan a
gweithredwyr gwyliau ac mewn rhwydweithiau cymdeithasol. Yr olaf yw’r diwydiant lleiaf
dibynadwy o’r rhai y gwnaethom ofyn amdanynt, yng Nghymru a gweddill y DU.
Dau o’r ffyrdd mwyaf trawiadol y mae ymddygiad defnyddwyr wedi newid oherwydd y
pandemig yw mabwysiadu mwy o wasanaethau ar-lein a newidiadau yn y ffordd y mae
defnyddwyr yn talu am nwyddau a gwasanaethau. Yn y ddau achos mae’r pandemig wedi
cyflymu’r tueddiadau presennol a allai fod o fudd i ddefnyddwyr, ond maent yn codi
pryderon am y rhai a allai ddioddef niwed os cânt eu gadael ar ôl gan y newidiadau.
Mae’n anochel bod y ddibyniaeth ar fand eang cartref wedi cynyddu gan fod mwy o
bobl wedi dibynnu ar hyn i gyfathrebu â ffrindiau a theulu, adloniant a gweithio gartref.
Ymhellach, dysgodd 30% o ddefnyddwyr Cymru wneud tasgau gweinyddol newydd fel
bancio a rheoli cyfleustodau ar-lein oherwydd yr argyfwng. Mae’r tueddiadau hyn yn golygu
bod mwy o bobl bellach yn manteisio ar y cyfleoedd y gall gwasanaethau ar-lein eu cynnig,
ond mae mwy o niwed posibl hefyd o broblemau fel sgamiau ar-lein ac adolygiadau ffug
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ar-lein, ac mae pryderon y gallai rhai defnyddwyr fod ar eu colled o’r newid i gynnal mwy o
fywyd ar-lein. Er enghraifft, yng Nghymru:

• Dywedodd 17% o bobl eu bod yn ei chael yn anodd gwneud tasgau gweinyddol

ar-lein, sy’n tynnu sylw at y ffaith bod cynhwysiant digidol yn gofyn am fynediad i’r
rhyngrwyd a’r sgiliau i’w ddefnyddio.

• Mae 17% o bobl eisiau newid i gwblhau tasgau o’r fath all-lein cyn gynted â phosibl, ond
efallai na allant wneud hynny os yw’r pandemig yn arwain at golli’r cyflenwad
o wasanaethau corfforol, fel canghennau banc.

Ar yr un pryd, mae mwy o ddibyniaeth ar fand eang cartref yn rhoi’r ffocws ar ansawdd
cysylltiadau a dywedodd 41% o ddefnyddwyr Cymru wrthym eu bod yn dioddef problemau
dibynadwyedd gyda’u band eang weithiau neu yn aml. Gall hyn fod yn gysylltiedig ag
argaeledd cysylltiadau o ansawdd uchel gan fod Cymru ar ei hôl hi i weddill y DU yn y
gyfran o adeiladau a all dderbyn gwasanaeth gwibgyswllt neu well. Fodd bynnag, gallai’r
ffaith bod defnyddwyr yn araf wrth fabwysiadu cysylltiadau o ansawdd uwch fod yn
broblem fwy. Byddai band eang Gigabit alluog yn darparu cyflymderau cynt a gwasanaeth
mwy dibynadwy, ond dim ond 32% o ddefnyddwyr Cymru sy’n bwriadu newid i hyn gan
eu bod naill ai ddim yn deall sut mae’n wahanol neu ddim yn credu y bydd yn dod â budd
digonol iddynt. Mae angen gwneud mwy i annog y galw i sicrhau bod defnyddwyr yn
gwireddu budd band eang gigabit alluog yn llawn.
Y duedd arall sydd wedi’i chyflymu gan y pandemig yw’r newid oddi wrth arian parod
i daliadau digidol. Mae 73% o ddefnyddwyr Cymru wedi disodli peth neu’r cyfan o’u
defnydd arian parod arferol gyda thaliadau cerdyn neu symudol. Fodd bynnag, mae arian
parod yn parhau i fod yn ddull talu hanfodol i lawer. Dim ond 5% o ddefnyddwyr Cymru
sy’n dweud nad ydyn nhw byth yn defnyddio arian parod, mae 81% yn hoffi cadw arian
parod arnyn nhw rhag ofn bod taliadau electronig i lawr, a dywed 42% bod ganddyn nhw
fwy o reolaeth ar eu cyllid pan maen nhw’n defnyddio arian parod.
Felly mae’n hanfodol bod y rhwydwaith arian parod yn cael ei amddiffyn yn ystod yr
argyfwng. Fodd bynnag, mae’n dioddef o’r bygythiad deublyg o lai o fynediad at arian
parod a llai o fanwerthwyr yn ei dderbyn. Collodd Gymru 23% o’i pheiriannau ATM am
ddim i’w defnyddio yn ystod y tair blynedd diwethaf a dywedodd 26% o ddefnyddwyr
Cymru wrthym eu bod wedi bod mewn sefyllfa yn ystod y tri mis diwethaf y byddent wedi
hoffi talu gydag arian parod ond na allent wneud hynny. Bydd colli mynediad eang
a lleoedd sy’n derbyn arian parod yn achosi niwed helaeth i’r rhai sy’n dibynnu arno.
Wrth gwrs, y tu hwnt i’r pandemig mae digwyddiadau eraill sy’n effeithio ar
ddefnyddwyr ac rydym yn archwilio dau o’r rhai amlycaf o’r rhain. Yn gyntaf, rydym
yn archwilio agweddau defnyddwyr at gytundebau masnach rhyngwladol. Gan dynnu
ar fewnwelediadau lleol o National Trade Conversation Which? rydym yn canfod mai’r
brif flaenoriaeth i ddefnyddwyr Cymru mewn cytundebau masnach yn y DU yw cynnal
safonau iechyd a diogelwch ar gyfer bwyd a nwyddau defnyddwyr eraill. Er y byddai
defnyddwyr yn gwerthfawrogi dewis ehangach a phrisiau rhatach, maent yn glir na ddylai
hyn ddod ar draul safonau is.
Yn ail, wrth i ddefnydd cynaliadwy ddod yn bryder cynyddol, rydym yn archwilio
agweddau defnyddwyr Cymru at y mater. Mae’r mwyafrif yn poeni am gynaliadwyedd,
ond maent yn aml yn dod ar draws rhwystrau wrth geisio prynu’n gynaliadwy. Y rhwystrau
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mwyaf yw pris ac argaeledd, ond dywed 74% o bobl sydd wedi ceisio prynu’n gynaliadwy
na allent ddeall beth fyddai’r dewis cynaliadwy bob amser ac nid oedd 54% bob amser
yn credu honiadau gwyrdd a wneir gan gwmnïau. Mae hyn yn awgrymu bod angen
gwybodaeth gliriach a mwy dibynadwy am gynaliadwyedd nwyddau a gwasanaethau.
Mae’r adroddiad hwn yn taflu goleuni ar ystod eang o faterion defnyddwyr, ond y prif
gasgliad yw y bydd argyfwng coronafeirws yn gadael effaith barhaol ar ein bywydau fel
defnyddwyr, boed hynny trwy’r effaith ariannol neu newid arferion defnydd. Mae pwysau
ar bolisi cyhoeddus yn 2021 i sicrhau nad yw’r effaith hon hefyd yn arwain at niwed
parhaus i rai defnyddwyr.

Ynglŷn â Which?
Which? yw eiriolwr defnyddwyr y DU. Rydym yn sefydliad nid-er-elw – grym pwerus er
daioni, yma i wneud bywyd yn symlach, yn decach ac yn fwy diogel i bawb. Ni yw llais
annibynnol y defnyddiwr sy’n darparu cyngor diduedd, yn ymchwilio, yn dwyn busnesau
i gyfrif ac yn gweithio gyda llunwyr polisi i wneud i newid ddigwydd. Rydym yn ariannu
ein gwaith yn bennaf trwy danysgrifiadau aelodau, nid ydym yn cael ein dylanwadu gan
drydydd partïon ac rydym yn prynu’r holl gynhyrchion yr ydym yn eu profi.
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Llesiant ariannol a hyder defnyddwyr
Mae’r pandemig wedi effeithio’n fawr ar incwm a gwariant aelwydydd, ond teimlwyd
effaith hyn yn anwastad ar draws aelwydydd. Gan fod rhai sectorau o’r economi, fel
manwerthu, lletygarwch, a hamdden a diwylliant, wedi cael eu taro’n arbennig o galed
gan yr argyfwng, yna mae gweithwyr yn y sectorau hyn wedi bod yn fwy tebygol o golli
incwm. At hynny, mae rhai aelwydydd wedi lleihau eu gwariant oherwydd cyfyngiadau
neu oherwydd eu bod wedi teimlo’n llai diogel y tu allan i’r cartref, tra bod eraill wedi
gwario mwy oherwydd yr argyfwng. Er enghraifft, mae teuluoedd ar incwm isel yn fwy
tebygol o fod wedi cael mwy o wariant.1
Er mwyn archwilio effaith gyffredinol y newidiadau incwm a gwariant hyn ar gyllid
defnyddwyr, rydym yn defnyddio amryw fesurau o amlder anhawster ariannol. Y cyntaf
yw cyfran y bobl sydd wedi methu taliad ar fil, benthyciad neu daliad tai yn ystod y mis
diwethaf. Yn ein harolwg ym mis Rhagfyr 2020, nododd 6% o ddefnyddwyr Cymru eu bod
wedi methu o leiaf un taliad. Mae’r gyfradd yn uwch ymhlith y rhai sydd ar ffyrlo, ar oriau
llai neu wyliau wedi’i orfodi oherwydd argyfwng coronafeirws ac ymhlith aelwydydd
incwm is (hyd at £21,000 y flwyddyn). At ei gilydd, nid yw cyfran y defnyddwyr sy’n colli
taliad yng Nghymru yn sylweddol wahanol nag yng ngweddill y DU.
Mesur o anhawster ariannol llai difrifol yw a oes angen i aelwydydd wneud addasiadau i
dalu am wariant hanfodol, megis torri nôl, benthyca neu ddefnyddio cynilion. Roedd 37%
o ddefnyddwyr Cymru wedi gwneud o leiaf un addasiad i dalu am wariant hanfodol yn y
mis cyn yr arolwg. Mae’r ffigwr hwn yn unol â’r Alban a Gogledd Iwerddon, ond yn is nag
yn Lloegr, lle nododd 44% eu bod wedi gwneud addasiad o’r fath.
Mae pryderon amlwg y bydd yr argyfwng yn arwain at lefelau sylweddol uwch o anhawster
ariannol. Mae amgylchiadau’r rhai sydd mewn trafferthion ariannol yn debygol o fod wedi
mynd yn fwy difrifol wrth i’r argyfwng barhau ac mae ymchwil ansoddol wedi canfod
bod aelwydydd sy’n teimlo effaith colli swyddi yn poeni fwyfwy am dalu biliau.2 Fodd
bynnag, mae ein mesurau o anhawster ariannol yng ngwledydd y DU ym mis Rhagfyr 2020
yn debyg i’r lefelau a geir ledled y DU gyfan cyn y pandemig. Mae hyn yn dangos, er bod
rhai aelwydydd wedi cael eu heffeithio’n waeth gan y pandemig nag eraill, mae mesurau
cymorth y llywodraeth megis gohirio taliadau a’r cynllun cadw swyddi wedi llwyddo hyd
yma i atal cynnydd mawr mewn lefelau anhawster ariannol ymhlith y boblogaeth gyfan.
Yng Nghymru, dywedodd tua 9% o ddefnyddwyr eu bod wedi gohirio taliad yn ystod yr
argyfwng, gyda rhyw draean o’r rhain wedi gohirio mwy nag un. Mae hyn yn cyd-fynd
yn fras â defnyddwyr yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, ond yn sylweddol is na’r 14.5% yn
Lloegr a gohiriodd taliad. Nid yw’n glir beth yw’r rheswm y tu ôl i hyn gan fod cyfraddau
ffyrlo yn debyg ar draws y gwledydd ac felly hefyd wariant ar forgeisi fel cyfran o incwm
aelwydydd. Beth bynnag, mae’n amlwg bod y gohiriadau talu hyn wedi rhoi cymorth
hanfodol i lawer o deuluoedd gan ein bod wedi canfod o’r blaen na fyddai 40% o’r bobl a
gohiriodd taliad wedi gallu gwneud eu holl daliadau fel arall.3
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Ffigwr 1: Mae’r nifer sy’n manteisio ar ohirio taliad yng Nghymru wedi bod yn is na Lloegr

Yn seiliedig ar samplau effeithiol ar ôl pwysoli 770 o ymatebwyr yn yr Alban, 1,257 yn
Lloegr, 744 yng Nghymru a 979 yng Ngogledd Iwerddon, ar ôl pwysoli’r ymatebion i
fod yn gynrychioliadol o’r poblogaethau oedolion perthnasol.

Yn gyffredinol, mae mwy o wahaniaethau yn effaith ariannol argyfwng y coronafeirws
ar aelwydydd o fewn gwledydd na rhyngddynt. Dangosir yr effaith anwastad hon gan y
newid mewn cynilion aelwydydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dywedodd traean (34%)
o ddefnyddwyr Cymru eu bod yn gallu cynilo mwy o arian yn ystod y pandemig, tra bod
chwarter (26%) yn cynilo llai nag arfer. Gwelir gwahaniaethau rhwng aelwydydd ar bob
lefel o incwm, er ei bod wedi bod yn fwy cyffredin i aelwydydd incwm uwch allu cynilo
mwy. Mae 17% o aelwydydd ag incwm o hyd at £14,000 wedi gallu cynilo mwy ers
y pandemig, o’i gymharu â 52% o aelwydydd ag incwm o £69,000 neu fwy.
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Ffigwr 2: Mae’r rhai ar incwm uwch yn fwy tebygol o fod wedi cynilo mwy nag arfer yn ystod yr argyfwng

Yn seiliedig ar samplau effeithiol ar ôl pwysoli 744 yng Nghymru.
Testun y Cwestiwn: Mae argyfwng y coronafeirws wedi arwain at newidiadau i incwm a gwariant
llawer o aelwydydd ledled y DU. Yn gyffredinol, a yw hyn wedi achosi i’ch cartref gynilo mwy neu
lai o arian ers mis Mawrth nag y byddech o dan amgylchiadau arferol?

Gwariant defnyddwyr sy’n gyrru’r economi ac er mwyn i dwf economaidd wella’n gyflym
bydd angen i’r defnyddwyr hynny sydd bellach â mwy o gynilion fod â’r hyder i’w gwario.
Yn anochel, serch hynny, mae’r pandemig wedi ysgwyd hyder defnyddwyr. Ar draws y
DU gyfan, gostyngodd hyder yn sylweddol yn nyfodol economi’r DU, a oedd wedi bod yn
gwella o ansicrwydd Brexit cyn y pandemig, ym mis Mawrth. Ar ddechrau’r argyfwng,
dim ond 7% oedd yn credu y byddai’r economi’n gwella dros y 12 mis nesaf ac roedd 85%
o’r farn y byddai’n gwaethygu, gan roi hyder net o -78 pwynt. Roedd hyn yn cymharu â
-17 dim ond mis yn gynharach ym mis Chwefror. Ers hynny, mae wedi gweld adferiad
anwastad, gyda gwelliannau’n cyfateb i’r gostyngiad yn y cyfraddau heintio dros yr haf a
chyhoeddiadau am gymeradwyo brechlynnau, ond yn gostwng yn dilyn cynnydd mewn
achosion a chyfyngiadau a chyfnodau clo newydd.
Mae gan bobl fwy o hyder yng nghyllid eu haelwyd yn y dyfodol ac mae hyn wedi bod yn
fwy sefydlog na’u hyder yn yr economi gyfan. Fodd bynnag, mae’n dal yn wir bod mwy o
bobl yn besimistaidd ynghylch cyllid eu haelwyd yn y dyfodol nag sy’n optimistaidd, a bod
lefel yr hyder rywfaint yn is na’i lefel cyn-bandemig.
Gan ganolbwyntio ar genhedloedd y DU, nid yw hyder unigolion yng nghyllid eu haelwyd
yn y dyfodol yn amrywio’n sylweddol rhwng y cenhedloedd, ond mae hyder yn economi’r
DU yn gwneud hynny. Er bod defnyddwyr ym mhob gwlad yn besimistaidd am ddyfodol
yr economi, maent yn llai felly yng Nghymru a Lloegr. Roedd 15% o ddefnyddwyr yng
Nghymru o’r farn y byddai economi’r DU yn gwella dros y flwyddyn nesaf, tra bod 69% o’r
farn y byddai’n gwaethygu, gan roi net o -54 pwynt. Mae hyn yn cymharu â -47 yn Lloegr,
-65 yn yr Alban a -63 yng Ngogledd Iwerddon.
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Ffigyrau 3a a 3b: Mae hyder defnyddwyr Cymru yn nyfodol yr economi yn uwch
na’r Alban a Gogledd Iwerddon, ond yn dal yn besimistaidd iawn

Siart 1: Traciwr Mewnwelediad Defnyddwyr Which?, tua 2,000 o ymatebwyr fesul ton. Gellir dod o hyd i ragor o adnoddau
ar Wefan Mewnwelediad Defnyddwyr Which?.
Siart 2: Yn seiliedig ar samplau effeithiol ar ôl pwysoli 770 o ymatebwyr yn yr Alban, 1,257 yn Lloegr, 744 yng Nghymru
a 979 yng Ngogledd Iwerddon, ar ôl pwysoli’r ymatebion i fod yn gynrychioliadol o’r poblogaethau oedolion perthnasol.
Hyder net yw’r gyfran sy’n credu y bydd pethau’n gwella minws y gyfran sy’n credu y bydd pethau’n gwaethygu.

Gallai’r rhagolwg ychydig yn llai pesimistaidd yng Nghymru a Lloegr fod yn gysylltiedig
â nifer o ffactorau. Gallai’r rhain gynnwys gwahanol lefelau o hyder yn null iechyd y
cyhoedd yn ystod y pandemig, rhagolwg gwahanol ar bolisi economaidd San Steffan,
neu ddisgwyliadau gwahanol ynghylch effaith Brexit ar yr economi.
O ran yr olaf, effeithiau tymor hir Brexit yw pryder mwyaf (heblaw Covid) defnyddwyr
yr Alban a Gogledd Iwerddon, ond nid yw hyn yn wir am Gymru a Lloegr.
Yng Nghymru, diogelwch data yw’r pryder mwyaf gan ddefnyddwyr, ond o’i gymharu â
blynyddoedd blaenorol mae mwy o bobl yn poeni am y gyfradd llog ar eu cynilion ac mae
llai yn poeni am brisiau bwyd, ynni a thanwydd, er mae’r pryderon hyn wedi cwympo
fwyaf am danwydd a lleiaf am fwyd. Mae hyn yn debygol o fod o ganlyniad i newid
gwariant aelwydydd o ganlyniad i’r argyfwng a’r cynnydd canlyniadol i gynilion rhai
aelwydydd. Efallai y bydd y lefelau uchel o boeni am ddiogelwch data yn adlewyrchu’r
dadrymuso eang a’r diffyg rheolaeth y mae defnyddwyr yn eu teimlo am eu data personol,4
a’r lefelau isel o ymddiriedaeth yn rhai o’r cwmnïau digidol mwyaf, yr ydym yn eu
harchwilio yn yr adran nesaf.
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Ffigwr 4: Diogelwch data yw’r pryder mwyaf cyffredin i ddefnyddwyr Cymru

Yn seiliedig ar samplau effeithiol o 744 o ymatebwyr yng Nghymru, a 3,006 yng ngweddill y DU,
ar ôl pwysoli’r ymatebion i fod yn gynrychioliadol o’r poblogaethau perthnasol o oedolion.
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Ymddiriedaeth defnyddwyr mewn busnes
Mae’n bwysig bod defnyddwyr yn teimlo y gallant ymddiried yn y diwydiannau sy’n
darparu nwyddau a gwasanaethau iddynt, yn enwedig ar adeg pan mae arferion defnydd
wedi newid yn gyflym o ganlyniad i bandemig y coronafeirws.
Gofynasom i ddefnyddwyr faint y maent yn ymddiried yn neg o’r diwydiannau mwyaf y
maent yn rhyngweithio â hwy yn rheolaidd a chanfuwyd bod lefelau ymddiriedaeth yn
amrywio’n ddramatig ar draws diwydiannau. Dywedodd 67% o ddefnyddwyr yng Nghymru
eu bod yn ymddiried yn y diwydiant bwyd cryn dipyn neu lawer, tra mai dim ond 6%
a ddywedodd nad ydyn nhw’n ymddiried ynddo fawr neu ddim o gwbl, gan roi gwerth
ymddiriedaeth net o +61. Mae ymddiriedaeth yn y diwydiant dŵr yr un mor uchel.
Ar ben arall y raddfa mae diffyg ymddiriedaeth ddofn mewn rhwydweithiau cymdeithasol,
megis Facebook a Twitter, gyda sgôr o -47. Yn rhannol, gallai hyn fod oherwydd pryder
dwfn ynglŷn â sut mae data personol pobl yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio,5 ond gall
hefyd adlewyrchu methiant i amddiffyn defnyddwyr rhag dod i gysylltiad â niwed ar-lein.
Er enghraifft, mewn ymchwil flaenorol dywedodd bron i un o bob deg o bobl wrthym eu
bod wedi dioddef hysbyseb sgâm ar gyfryngau cymdeithasol.6
Ffigwr 5: Mae ymddiriedaeth mewn Sectorau yng Nghymru yn cyfateb i weddill y DU,
a rhwydweithiau cymdeithasol yw’r sector lleiaf dibynadwy

Yn seiliedig ar samplau effeithiol o 744 o ymatebwyr yng Nghymru, a 3,006 yng ngweddill y DU, ar ôl pwysoli’r ymatebion
i fod yn gynrychioliadol o’r poblogaethau perthnasol o oedolion. Ymddiriedaeth net yw’r gyfran sy’n ymddiried mewn
sector minws y gyfran nad yw’n ymddiried ynddo.
Testun y Cwestiwn: I ba raddau ydych chi’n ymddiried yn y sectorau canlynol neu ddim yn ymddiried ynddynt i weithredu
er eich budd gorau?
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Nid yw ymddiriedaeth yng Nghymru yn sylweddol wahanol i weddill y DU mewn unrhyw
sector, gweler Ffigwr 5, ond gydag un eithriad. Mae ymddiriedaeth yn y diwydiant dŵr yn
uwch yng Nghymru o’i gymharu â gweddill y DU, ond mae hyn yn cael ei yrru’n llwyr gan
ymddiriedaeth is yn y sector dŵr yn Lloegr. Mae’n hysbys mai un ffactor sy’n gysylltiedig
â lefelau uwch o ddibynadwyedd yw llesgarwch, sy’n golygu eisiau gwneud daioni i’r
defnyddiwr yn lle cael eu hysgogi gan elw. Efallai bod statws nid-er-elw Dŵr Cymru wedi
arwain at fwy o ymddiriedaeth gan ddefnyddwyr.
Yn rhannol, mae’r lefelau ymddiriedaeth cyfredol yn ganlyniad i’r ffordd y mae busnesau
wedi ymateb i’r heriau a ddaeth yn sgil argyfwng y coronafeirws, megis newidiadau
annisgwyl yn y galw neu ganslo sy’n ofynnol gan y cyfyngiadau a roddwyd ar waith
i arafu lledaeniad y feirws. Yng Nghymru, mae’n ymddangos bod rhai sectorau wedi
ennill ymddiriedaeth ers i’r pandemig ddechrau tra bod eraill wedi ei golli. Gofynnwyd i
ddefnyddwyr a oeddent yn ymddiried mewn diwydiannau fwy, yn llai, neu tua’r un peth
ers ymddangosiad pandemig y coronafeirws a chyfrifwyd net o’r gyfran sy’n ymddiried
yn y diwydiant minws y gyfran sy’n ymddiried yn llai ynddo, gan ddarparu un ffigwr sy’n
crynhoi newid mewn ymddiriedaeth ers i’r pandemig ddechrau.
Yr enillydd mwyaf yw’r diwydiant bwyd a nwyddau bwyd. Dywedodd 28% eu bod yn
ymddiried yn y diwydiant hwn yn fwy ers y pandemig a dim ond 7% a ddywedodd eu
bod yn ymddiried llai ynddo, gan roi net o +21, gweler Ffigwr 6. Mae’r hwb hwn mewn
ymddiriedaeth yn bodoli er gwaethaf materion cyflenwi cychwynnol a newyddion
am silffoedd archfarchnadoedd gwag. Mae sectorau eraill sy’n darparu gwasanaethau
hanfodol wedi gweld enillion cymedrol mewn ymddiriedaeth.
Y diwydiannau sydd wedi colli ymddiriedaeth yw cwmnïau yswiriant, cwmnïau hedfan
a gweithredwyr gwyliau a rhwydweithiau cymdeithasol. Nododd ein dadansoddiad o’r
diwydiant gwyliau fod ymddiriedaeth a gollwyd mewn cwmnïau hedfan a chwmnïau
gwyliau yn debygol o fod yn gysylltiedig ag anawsterau teithwyr i gael ad-daliadau am
wyliau wedi’u canslo, gan fod lefelau ymddiriedaeth yn uwch ymhlith defnyddwyr a
oedd wedi derbyn ad-daliadau cyflym.7 Mae hyn yn tynnu sylw at yr angen am well
amddiffyniadau ar gyfer arian pobl ar wyliau, tra bod yn rhaid rhoi pwerau cryfach i’r
Awdurdod Hedfan Sifil – nad yw wedi gallu cymryd camau ystyrlon yn erbyn cwmnïau
hedfan sy’n dal y broses ad-daliad yn ôl trwy ddal arian yn ôl o gwmnïau gwyliau.
Mae colli ymddiriedaeth mewn rhwydweithiau cymdeithasol o’r un maint. Mae’r rheswm
am hyn yn llai eglur, er y gallai fod yn gysylltiedig â cham wybodaeth y canfyddir ei fod
wedi’i lledaenu trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gyda phryderon ynghylch hyn
yn dod yn arbennig o ddifrifol yn ystod y pandemig.8 Er mwyn adennill ymddiriedaeth
bydd angen i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol wneud mwy i amddiffyn eu defnyddwyr
rhag niwed. Er enghraifft, mae Which? wedi galw ar lwyfannau ar-lein fod â chyfrifoldeb
cyfreithiol i atal cynnwys twyllodrus rhag ymddangos ar eu gwefannau.9
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Ffigwr 6: mae’r sector bwyd/nwyddau bwyd wedi gweld enillion net mawr mewn ymddiriedaeth
ers y pandemig, tra bod cwmnïau hedfan/gweithredwyr gwyliau a rhwydweithiau cymdeithasol
yn fwy tebygol o fod wedi colli ymddiriedaeth

Yn seiliedig ar samplau effeithiol ar ôl pwysoli 744 o ymatebwyr yng Nghymru, a 3,006 yng ngweddill y DU, ar ôl pwysoli’r
ymatebion i fod yn gynrychioliadol o’r poblogaethau perthnasol o oedolion. Newid net mewn ymddiriedaeth yw’r rhai sy’n
ymddiried yn y sector mwy minws y gyfran sy’n ymddiried ynddo lai ers yr argyfwng.
Testun y Cwestiwn: Pa effaith, os o gwbl, y mae argyfwng y coronafeirws wedi’i chael ar eich ymddiriedaeth yn y sectorau
canlynol i weithredu er eich budd gorau?

14

defnyddwyr yng nghymru 2021

Band eang cartref
Boed hynny trwy orfodaeth oherwydd cyfyngiadau neu ddewis oherwydd ofnau
diogelwch, mae’r pandemig wedi cynyddu ein dibyniaeth ar fand eang cartref i reoli ein
bywydau bob dydd. Yng Nghymru, dywedodd 64% o bobl eu bod yn aml yn defnyddio
eu band eang cartref ar gyfer cyfathrebu â ffrindiau a theulu a dywedodd 53% eu bod
yn ei ddefnyddio’n aml ar gyfer adloniant, er mai dyma’r amledd defnydd isaf o unrhyw
un o bedair gwlad y DU. Y math o ddefnydd sydd wedi cynyddu fwyaf o ganlyniad i’r
argyfwng yw gweithio gartref. Dywedodd 27% o holl ddefnyddwyr Cymru eu bod yn aml
yn defnyddio eu band eang cartref ar gyfer gweithio gartref, er bod hyn yn amrywio’n gryf
yn ôl gradd gymdeithasol gan fod y rhai mewn graddau cymdeithasol uwch yn llawer mwy
tebygol o fod yn gwneud hyn. Gellir gweld lefelau tebyg o ddefnydd o fand eang cartref ar
gyfer y gweithgareddau hyn ledled y DU.
I rai defnyddwyr, mae’r pandemig wedi golygu dysgu sut i reoli agweddau ar eu bywyd ar-lein.
Dywedodd 30% o ymatebwyr yng Nghymru fod yr argyfwng wedi eu gwthio i ddysgu gwneud
tasgau gweinyddol newydd fel bancio a rheoli cyfleustodau ar-lein. Canlyniad hyn yw bod
y mwyafrif (85%) o’n panel (ar-lein) bellach yn cyflawni’r tasgau hyn ar-lein o leiaf weithiau.
Mae hyn yn golygu bod mwy o bobl bellach yn manteisio ar y cyfleoedd y gall gwasanaethau
ar-lein eu cynnig. Fodd bynnag, gallai godi pryderon diogelwch gan fod defnyddwyr bancio
digidol ddwywaith yn fwy tebygol o fod wedi cael eu twyllo na’r rhai sy’n bancio all-lein,10 tra
dywedodd 17% o bobl eu bod yn cael y tasgau hyn yn anodd, sy’n tynnu sylw at y ffaith bod
cynhwysiant digidol yn gofyn am fynediad i’r rhyngrwyd a’r sgiliau i’w ddefnyddio.
Efallai y bydd niwed hefyd os bydd y pandemig yn arwain at ostyngiad parhaol yn y galw
am wasanaethau corfforol, fel canghennau banc, a thoriad canlyniadol yn y ddarpariaeth
o’r rhain gan fod nifer o ddefnyddwyr yn parhau y byddai’n well ganddynt reoli eu
materion all-lein. Dywedodd 17% o bobl wrthym eu bod eisiau newid i gwblhau tasgau o’r
fath all-lein cyn gynted â phosibl.
Tabl 1: Cyfran yr ymatebwyr yng Nghymru sy’n cytuno â datganiadau am eu
defnydd o fand eang cartref ar gyfer gweinyddu
Datganiad

Cymru

Gweddill y DU

Rwy'n gyffyrddus â newid i ddefnyddio band eang fy nghartref yn fwy ar
gyfer gweinyddu.

52%

54%

Rwy’n pryderu fy mod mewn mwy o berygl o gael fy sgamio

39%

42%

Mae'r argyfwng wedi fy ngwthio i ddysgu gwneud tasgau gweinyddol
newydd ar-lein

30%

27%

Rwyf wedi cael rhai o'r tasgau gweinyddol yr wyf wedi gorfod eu gwneud
ar-lein yn anodd

17%

19%

Rwyf eisiau newid i gwblhau tasgau o'r fath all-lein cyn gynted â phosibl

17%

17%

Yn seiliedig ar samplau effeithiol o 696 o ymatebwyr yng Nghymru, a 2,801 yng ngweddill y DU, ar ôl pwysoli'r ymatebion
i fod yn gynrychioliadol o'r poblogaethau perthnasol o oedolion.
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Mae pwysigrwydd cynyddol gwasanaethau ar-lein yn rhoi’r ffocws ar ansawdd cysylltiadau
band eang. Mae rhwydweithiau band eang cartref wedi ymdopi’n dda i raddau helaeth
â galw cynyddol, yn rhannol oherwydd bod hyn wedi digwydd yn ystod y dydd ac mae’r
galw brig yn parhau gyda’r nos.11 Fodd bynnag, mae’n dal yn gyffredin i bobl adrodd am
broblemau gyda dibynadwyedd band eang eu cartref. Dywedodd tua 12% o ymatebwyr i’n
harolwg yng Nghymru eu bod yn aml yn cael problemau a 29% weithiau.
Gall hyn fod yn rhannol oherwydd diffyg mynediad at gysylltiad o ansawdd uchel. Dim
ond 34% o aelwydydd cysylltiedig yng Nghymru sy’n gallu cyrchu band eang gwibgyswllt
neu well (cyflymderau lawrlwytho o 300Mbits yr eiliad neu fwy), sy’n llawer llai na’r gyfran
yng nghenhedloedd eraill y DU, tra bod 18,000 o adeiladau yng Nghymru na allant gael
mynediad at gysylltiad boddhaol (wedi’i ddiffinio fel cyflymder lawrlwytho o 10Mbit o leiaf
yr eiliad a chyflymder uwchlwytho 1Mbit yr eiliad).12
Ffigwr 7: Dim ond traean o’r aelwydydd cysylltiedig yng Nghymru sy’n gallu
lawrlwytho ar 300Mbits yr eiliad neu fwy

Ffynhonnell: Dadansoddiad Which? o ddata Cysylltu’r Gwledydd Ofcom ar Fai
2020, wedi’i lawrlwytho o www.ofcom.org.uk/research-and-data/multi-sectorresearch/infrastructure-research/connected-nations-update-summer-2020.
Mae’r canrannau o’r holl adeiladau preswyl cysylltiedig.

Fodd bynnag, problem gynyddol bosibl yw bod defnyddwyr yn araf wrth fabwysiadu
cysylltiadau o ansawdd gwell. Byddai band eang Gigabit alluog yn darparu cyflymderau
cynt a gwasanaeth mwy dibynadwy ac mae llywodraeth y DU eisiau i o leiaf 85% o’r DU
gael mynediad at hyn erbyn 2025. Fodd bynnag, rhaid bod galw digonol hefyd am fuddion
y dechnoleg hon ar draws yr economi a’r gymdeithas. Ar hyn o bryd, dim ond traean (32%)
o ddefnyddwyr Cymru sy’n bwriadu newid i fand eang gigabit pan fydd ar gael, er bod y
rhai sydd â phroblemau dibynadwyedd amlach yn fwy tebygol o ddweud eu bod eisiau
uwchraddio. Mae 48% o’r rhai sy’n nodi eu bod yn aml yn profi problemau gwasanaeth
band eang yn cytuno eu bod yn bwriadu uwchraddio i fand eang gigabit alluog.
16
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Ffigwr 8: Mae’r tebygolrwydd o fabwysiadu band eang gigabit alluog yn cynyddu
yn ôl amlder problemau gyda band eang presennol

Yn seiliedig ar samplau effeithiol ar ôl pwysoli 90 o ymatebwyr yng Nghymru a nododd yn aml fod
ganddynt broblemau gwasanaeth, 223 weithiau, 352 yn anaml a 96 byth, ar ôl pwysoli’r ymatebion i fod
yn gynrychioliadol o boblogaeth oedolion Cymru. Y seiliau effeithiol cyfatebol ar gyfer gweddill y DU
oedd 322 yn aml, 922 weithiau, 1,332 yn anaml a 284 byth. Cafodd nifer fach o ymatebwyr nad oeddent yn
gwybod pa mor aml yr oeddent yn profi problemau gwasanaeth band eang eu heithrio o’r dadansoddiad.

Un o’r rhwystrau mwyaf i ddefnyddwyr ei fabwysiadu yw nad yw llawer o ddefnyddwyr o’r
farn bod budd digonol i newid i gysylltiadau band eang cynt (gigabit alluog). Dywedodd
42% o ddefnyddwyr Cymru wrthym eu bod yn aneglur sut mae band eang gigabit alluog yn
wahanol i’w cysylltiad presennol tra dywedodd 64% fod eu band eang cyfredol yn diwallu
eu hanghenion.
Mae ein dadansoddiad blaenorol wedi dangos mai pobl sydd â’r cyflymderau arafaf ar
hyn o bryd sydd leiaf tebygol o fwriadu cymryd band eang sy’n gigabit alluog.13 Mae hyn
yn peri pryder gan ei fod yn awgrymu, heb ymyrraeth, y bydd mwy o anghydraddoldeb
o ran cyflymder ac ansawdd y rhyngrwyd. Gallai hyn greu rhaniad digidol, gyda’r rhai â
band eang safonol ar ei hôl hi. Am y rheswm hwnnw, gofynnodd y llywodraeth i Which?
gadeirio Grŵp Cynghori Derbyn Gigabit i gynnig ffyrdd i ysgogi galw ymhlith defnyddwyr
a busnesau am fand eang sy’n gigabit alluog. Bydd hyn yn golygu bod yr adnoddau
sylweddol sy’n cael eu buddsoddi mewn datblygu seilwaith newydd yn fwy tebygol
o arwain at fuddion cymdeithasol ac economaidd sy’n cael eu lledaenu’n ehangach ar
draws yr economi.14
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Taliadau arian parod
O’r nifer o effeithiau’r pandemig ar ymddygiad defnyddwyr, un o’r rhai mwyaf nodedig
fu’r ffordd y mae wedi cyflymu’r newid o arian parod i daliadau digidol. Mae newid i
bryniannau ar-lein, methu â phrynu rhai nwyddau y byddai arian fel arfer yn cael eu talu
amdanynt, ac (yn ddi-sail i raddau helaeth)15 pryder ynghylch y risg y bydd arian papur yn
trosglwyddo’r firws i gyd wedi cyfrannu at ddefnyddwyr yn defnyddio llai o arian parod.
Mae 73% o ddefnyddwyr Cymru wedi disodli peth neu’r cyfan o’u defnydd arian parod
arferol gyda thaliadau cerdyn neu symudol, gyda 41% yn poeni am drosglwyddiad firaol.
Mae hyn yn unol â thuedd debyg ar draws y DU gyfan.
Ffigwr 9: Mae bron i dri chwarter defnyddwyr Cymru wedi disodli peth neu’r cyfan
o’u defnydd arian parod arferol gyda thaliadau cerdyn neu symudol.

Yn seiliedig ar y meintiau sampl effeithiol canlynol ar ôl pwysoli a dileu ymatebion ‘Ddim yn Gwybod’ ac
Amherthnasol: Lloegr 1221, Gogledd Iwerddon 964, yr Alban, 765 a Chymru 733.

Er gwaethaf hyn, mae’r rhan fwyaf o bobl yn dal i fod eisiau’r hyblygrwydd o ddefnyddio
arian parod ac mae’n parhau i fod yn ddull talu hanfodol i lawer. Er enghraifft, dim ond 5% o
ddefnyddwyr Cymru sy’n dweud nad ydyn nhw byth yn defnyddio arian parod, mae 81% yn
hoffi cadw arian parod arnyn nhw rhag ofn bod taliadau electronig ddim yn gweithio, a dywed
42% bod ganddyn nhw fwy o reolaeth ar eu cyllid pan maen nhw’n defnyddio arian parod.
O ystyried hyn, mae’n hanfodol bod arian parod yn parhau i fod ar gael yn eang ac yn
rhad ac am ddim i’r rhai sydd ei angen, ond mae mynediad wedi dirywio yn ystod y
blynyddoedd diwethaf oherwydd cau canghennau banc a cholli peiriannau ATM.
A dywedodd mwy na chweched (17%) o ddefnyddwyr Cymru wrthym eu bod wedi
cael anawsterau wrth gael gafael ar arian parod.
18
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Gan ddefnyddio data a ddarparwyd gan LINK, y rhwydwaith sy’n prosesu bron pob trafodyn
codi arian ATM yn y DU, rydym wedi cyfrifo’r newid yn narpariaeth peiriannau ATM dros
y tair blynedd diwethaf. Gwelsom fod nifer y peiriannau ATM sydd am ddim i’w defnyddio
wedi gostwng ledled y DU, a’r cwymp yng Nghymru oedd 23% gan fod colled net o fwy na
500 o ATMs am ddim i’w defnyddio rhwng Ionawr 2018 a Rhagfyr 2020. Er bod bron i 370 o
beiriannau ATM newydd am ddim i’w defnyddio wedi’u hychwanegu at y rhwydwaith, roedd
y 940 o beiriannau ATM am ddim i’w defnyddio a oedd naill ai ar gau neu wedi’u trosi i dalu
i’w defnyddio yn gorbwyso hyn. Yn wahanol i’r Alban a Gogledd Iwerddon, mae Cymru
hefyd wedi profi gostyngiad yn nifer y peiriannau ATM talu i’w defnyddio.
Ffigwr 10a: Mae Cymru wedi colli peiriannau ATM am ddim a thalu i’w defnyddio

Ffynhonnell: Dadansoddiad Which? o LINK, data ar gyfer mis Ionawr 2018 a Rhagfyr 2020.

Ffigwr 10b: Collodd Cymru dros 500 o beiriannau ATM am ddim dros y 3 blynedd diwethaf

Ffynhonnell: Dadansoddiad Which? o LINK, data ar gyfer mis Ionawr 2018 a Rhagfyr 2020.
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Mater arall yw y bu cynnydd yn ystod y pandemig yn nifer y busnesau sydd wedi
penderfynu peidio â derbyn arian parod. Dywedodd ychydig dros chwarter (26%) o
ddefnyddwyr Cymru wrthym eu bod wedi bod mewn sefyllfa yn ystod y tri mis diwethaf lle
byddent wedi hoffi talu mewn arian parod ond na allent wneud hynny, er bod y gyfran hon
yn sylweddol is na’r 34% yn Lloegr a’r Alban.
Ffigwr 11: Mae chwarter defnyddwyr Cymru wedi profi methu talu gydag arian parod

Yn seiliedig ar feintiau sampl effeithiol o 868 yn Lloegr, 741 yng Ngogledd Iwerddon, 522 yn yr Alban
a 541 yng Nghymru.
Testun y Cwestiwn: A ydych wedi bod mewn sefyllfa yn ystod y 3 mis diwethaf lle byddech wedi
hoffi talu mewn arian parod ond na allech oherwydd bod y busnes wedi rhoi’r gorau i dderbyn arian
parod oherwydd y risg o haint coronafirws?

Mae arian parod yn parhau yn bwysig i fywydau miliynau o ddefnyddwyr a bydd colli
mynediad a derbyn arian parod yn eang yn achosi niwed helaeth. Mae Which? wedi
ymgyrchu’n helaeth i amddiffyn arian parod ar gyfer y rhai sydd ei angen a gwnaethom
groesawu cyhoeddiad Cyllideb 2020 y llywodraeth y bydd yn deddfu i wneud hynny.
Rydym wedi galw am gyflwyno’r ddeddfwriaeth hon ar frys ac i’r FCA gael ei gwneud yn
gyfrifol am olrhain lefelau derbyn arian parod. Yn y cyfamser, mae’n bwysig bod y banciau
manwerthu mwyaf yn gwneud eu rhan i amddiffyn y rhwydwaith arian parod trwy barhau
i gefnogi’r rhwydweithiau LINK a Swyddfa’r Post.
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Agweddau at fasnach ryngwladol

Nid y pandemig yw’r unig ddigwyddiad cyfredol sy’n debygol o effeithio ar ddefnyddwyr
am flynyddoedd i ddod. Yn dilyn ein hymadawiad o’r UE, mae’r DU yn datblygu polisi
masnach fel gwlad unigol am y tro cyntaf ers dros 40 mlynedd a bydd canlyniad hyn yn
effeithio ar ddefnyddwyr ledled y wlad. Felly mae’n hanfodol bod llais y defnyddiwr yn
cael ei glywed pan fydd y llywodraeth yn negodi cytundebau masnach.
Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, cynhaliodd Which? Y National Trade Conversation,
rhaglen fawr o ymchwil ansoddol gyda defnyddwyr ledled y DU.16 Gan ddod â chanfyddiadau
ein gweithdai â defnyddwyr yn Ne Cymru ynghyd â’r dystiolaeth o’n harolwg o ddefnyddwyr
Cymru at ei gilydd, mae gennym ddarlun cyfoethog o’r hyn sydd bwysicaf iddynt wrth
ystyried cytundebau masnach y DU yn y dyfodol.
Bydd cynnal safonau iechyd a diogelwch ar gyfer bwyd a nwyddau defnyddwyr eraill yn
allweddol wrth i hanner (50%) defnyddwyr o Gymru yn yr arolwg ystyried mai hwn oedd
eu prif flaenoriaeth ar gyfer cytundebau masnach. Yn y National Trade Conversation,
dywedodd pobl wrthym nad oeddent eisiau gweld bwyd sy’n cael ei gynhyrchu ar safonau
is yn cael ei fewnforio i’r DU – hyd yn oed os oedd potensial am brisiau is. Roeddent yn
pryderu y gallai bwyd wedi’i fewnforio am bris is, ond o ansawdd is, achosi niwed yn y DU
ac mewn cenhedloedd masnachu eraill trwy:

• Effeithio ar iechyd neu ddiogelwch defnyddwyr
• codi prisiau is na ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd y DU
• achosi niwed amgylcheddol
• annog safonau llafur gwael
• tanseilio masnach deg.
“Ras i’r brig yn lle ras i’r gwaelod. Dyna hoffwn i ei weld, o ran safonau.”
Roedd ymdeimlad cryf bod yr anfanteision hyn yn gorbwyso unrhyw fuddion posibl
o gynyddu dewis o ganlyniad i dderbyn bwyd a gynhyrchir i safonau is. Nid oedd
cyfranogwyr Cymru yn teimlo y byddai bwyd rhatach o fudd i’r rheini ar yr incwm isaf
mewn gwirionedd, gan eu bod yn teimlo y byddai gan fwyd o ansawdd is ystod
o oblygiadau iechyd ac amgylcheddol.
“Fyddwn i byth eisiau cyfaddawdu ar safonau bwyd. Rwy’n deall mater pris ac y gallai
rhai gweithwyr incwm isel ei chael hi’n anodd os bydd y pris yn cynyddu o ganlyniad
i’r safonau uwch hyn ond rwy’n credu y dylai’r llywodraeth wedyn edrych ar yr isafswm
cyflog a gwneud iawn am hyn.”
Roedd cyfranogwyr yng Nghymru hefyd yn awyddus i weld safonau diogelwch
cynhyrchion heblaw bwyd yn cael eu cynnal mewn cytundebau masnach yn y dyfodol.
Ar ôl dysgu sut y gall safonau fod yn wahanol ar draws gwledydd, roeddent o’r farn
y dylai cytundebau masnach wella safonau yn unig ac yn sicr ni ddylai trafodwyr fentro
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gostyngiad yn safonau cyfredol y DU. Er bod cyfranogwyr eisiau prisiau rhesymol, nid
oeddent yn barod i aberthu ansawdd er mwyn cyflawni hyn, ac roeddent yn teimlo nad
oedd angen llawer mwy o ddewis o nwyddau defnyddwyr yn y DU.
“Y consensws cyffredinol yn bendant yw safonau diogelwch a sicrhau bod
pa bynnag cytundebau y cytunir arnynt yn dal i gyrraedd yr un safonau diogelwch
ag y mae defnyddwyr y DU wedi dod i ddibynnu arnynt.”
Mae defnyddwyr Cymru hefyd eisiau gweld safonau eraill yn cael eu cynnal. Er bod
gan bobl ymwybyddiaeth isel o’r sbectrwm llawn o ffyrdd y mae data’n cael ei gasglu
amdanynt, a sut y gallai’r data hwnnw effeithio ar fywydau eu defnyddwyr, roeddent yn
ymwybodol iawn o werth data i fusnesau ledled y byd. Roedd y cyfranogwyr eisiau gweld
amddiffyniadau presennol defnyddwyr yn cael eu cynnal ac na ddylid eu peryglu er mwyn
sicrhau cytundeb masnach. Roedd hyn yn wir am eu data perchnogol a hefyd eu hawliau
yn ymwneud â siopa a gwasanaethau ar-lein trawsffiniol.
“Y peth pwysicaf i mi fel defnyddiwr yw diogelu data a rhannu data personol –
ni ddylid peryglu hyn a dylid cynnal y rheoliad i gadw preifatrwydd defnyddwyr.”
Trwy gydol y National Trade Conversation, roedd yn amlwg, er i ni ofyn i bobl ateb
fel defnyddiwr, bod bod yn ddefnyddiwr wedi’i gydblethu â safbwyntiau ehangach fel
dinasyddion y DU. Gwnaethom nodi nifer o egwyddorion a oedd yn sail i’w blaenoriaethau
a oedd yn adlewyrchu’r pryderon ehangach hyn.
Un egwyddor oedd y dylai cytundebau masnach fod â thegwch wrth eu gwraidd ac y dylent
fod o fudd i bawb dan sylw. Roedd llawer o gyfranogwyr Cymru yn poeni y gallai buddion
cytundebau masnach yn y dyfodol gael eu gwyro tuag at Lundain a De Ddwyrain Lloegr ac
roeddent eisiau i’r llywodraeth helpu’r rhai a fyddai angen ailsgilio pe bai eu diwydiant yn
colli allan.
“Bydd y penderfyniadau a wneir nawr ynghylch yr hyn yr ydym yn ei fasnachu
â gwledydd eraill ar delerau ffafriol yn cael effaith enfawr ar ba ddiwydiannau
sydd â’r amodau gorau posibl ar gyfer twf a pha ddiwydiannau a allai ddiflannu
o bosibl. Mae gan hyn oblygiadau penodol i addysg a hyfforddiant ac i ragolygon mewn
rhai rhanbarthau – mae enghraifft Tata Steel ym Mhort Talbot yn dod i’r meddwl.”
Agwedd arall ar yr egwyddor tegwch oedd yr awydd i gytundebau masnach adlewyrchu’r
DU gyfan. Thema amlwg yn ein trafodaethau oedd bod cytundebau masnach yn ganolog
i Loegr ac nad oedd ganddynt gynrychiolaeth briodol gan y cenhedloedd datganoledig.
Mae’r amheuaeth hon yn llai cyffredin nag yn y cenhedloedd datganoledig eraill, ond er
hynny mae mwy na chwarter (28%) yr ymatebwyr i’n harolwg ym mis Rhagfyr yn credu na
fydd Cymru’n cael ei chynrychioli o gwbl mewn trafodaethau masnach.
“Rwy’n ei gweld hi’n ddiddorol mai Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ôl pob
tebyg yw rhai o’r unig wledydd yn y byd na allant daro eu cytundebau
masnach eu hunain. Ond y wlad drws nesaf sy’n gwneud hynny.”
Roedd diogelu’r amgylchedd yn egwyddor arall a lywiodd drafodaethau pobl am yr
hyn yr oeddent eisiau i gytundebau masnach ei gyflawni. Roedd y cyfranogwyr eisiau
cytundebau masnach i helpu, nid rhwystro, gallu’r DU i gyflawni ei thargedau newid yn
yr hinsawdd. Roeddent yn awyddus i gytundebau masnach fod yn ‘wyrdd’ ac i hyrwyddo
cynaliadwyedd.
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“Mae’n rhaid i ni naill ai dderbyn ein bod ni’n mynd i gael ôl troed carbon mwy
i gael prisiau rhatach neu ôl troed carbon llai i gael gwerthoedd ychydig yn fwy moesol,
moesegol i bobl Prydain os ydym eisiau glynu at hynny.”
Mae National Trade Conversation Which? wedi dangos bod gan ddefnyddwyr ystod o
safbwyntiau ar gytundebau masnach y DU. Maent yn rhoi gwerth ar ddewis a phrisiau isel
ac mae eu blaenoriaethau’n ystyried y rhain, ond yng nghyd-destun sut mae’r dewisiadau
hyn yn effeithio ar yr amgylchedd, iechyd, cyflogaeth a masnach deg. Mae’n hanfodol bod
cytundebau masnach yn sicrhau buddion ystyrlon i ddefnyddwyr yn eu bywydau bob
dydd a bydd Which? yn parhau i bwyso ar y llywodraeth i sicrhau bod llais y defnyddiwr
yn cael ei glywed mewn trafodaethau.
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Defnyddwyr a chynaliadwyedd
Cydnabyddir cynaliadwyedd fel mater cynyddol bwysig i ddefnyddwyr, ac mae hyn yn
debygol o barhau wrth i’r DU anelu at ddod â’r holl allyriadau nwyon tŷ gwydr i sero net
erbyn 2050. Fodd bynnag, mae rhywfaint o dystiolaeth, er gwaethaf awydd defnyddwyr am
gynhyrchion a gwasanaethau mwy cynaliadwy, nad ydynt bob amser yn gwneud y dewis
cynaliadwy.17 Rydyn ni wedi archwilio’r paradocs hwn trwy ymchwilio i lefelau pryder
defnyddwyr ynghylch cynaliadwyedd, y camau maen nhw’n dweud maen nhw wedi’u
cymryd o ganlyniad i bryderon cynaliadwyedd, a pha rwystrau maen nhw’n eu hwynebu
rhag gwneud dewisiadau mwy cynaliadwy.
Mynegodd y mwyafrif o ddefnyddwyr Cymru, ynghyd â’r rheini yng ngweddill y DU, o leiaf
rywfaint o bryder ynghylch materion cynaliadwyedd. Dywedodd bron i ddwy ran o dair o
ddefnyddwyr Cymru eu bod naill ai’n weddol bryderus neu’n bryderus iawn am newid yn yr
hinsawdd, tra mai dim ond 13% a ddywedodd nad oeddent yn poeni o gwbl. Roedd cyfran
gymharol yn poeni am lygredd a bioamrywiaeth a cholli cynefinoedd hefyd. Mae lefelau
pryder yn amrywio yn ôl oedran ond mae pobl iau yn fwy tebygol o fynegi pryder. Mynegodd
myfyrwyr o Gymru bryder arbennig o uchel gyda 47% yn nodi eu bod yn poeni’n fawr am
newid yn yr hinsawdd, o’i gymharu â dim ond 29% o fyfyrwyr yn y DU gyfan.
Mae’r pryder amgylcheddol hwn yn trosi i ymddygiad prynu, gyda llawer o ddefnyddwyr
yng Nghymru wedi gwneud penderfyniad prynu dan ddylanwad pryderon cynaliadwyedd,
neu o leiaf wedi ystyried gwneud hynny. Defnyddwyr yng Nghymru oedd fwyaf tebygol o
fod wedi gwneud penderfyniad dan ddylanwad pryderon amgylcheddol wrth brynu offer
trydanol (41%). Efallai nad yw hyn yn syndod gan y gallai dewis cynaliadwy ar gyfer y
cynhyrchion hyn olygu effeithlonrwydd ynni a biliau cartrefi is. Mae llai o bobl yn gwneud
dewisiadau cynaliadwy ar gyfer cynhyrchion pan allai fod angen cyfaddawd neu aberth
anoddach, ond hyd yn oed i rai o’r rhain fel bwyd a diod a nwyddau cartref, dywedodd
bron i ddwy ran o bump o bobl eu bod wedi gwneud dewis cynaliadwy. Yn gyffredinol,
dywedodd cyfrannau tebyg o bobl yng Nghymru eu bod wedi prynu’n gynaliadwy ag mewn
rhannau eraill o’r DU.
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Ffigwr 12: Mae llawer o ddefnyddwyr Cymru wedi gwneud penderfyniadau prynu sy’n
ymwybodol o’r amgylchedd, ond nid yw eraill er iddynt ystyried y mater

Yn seiliedig ar samplau effeithiol ar ôl pwysoli 587 yng Nghymru. Wedi’i eithrio os nad yn
poeni o gwbl am faterion amgylcheddol mewn cwestiwn blaenorol neu os nad yn gwneud
y math hwn o bryniant.
Testun y Cwestiwn: Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a ydych chi wedi gwneud
penderfyniad prynu a gafodd ei ddylanwadu gan bryderon cynaliadwyedd ar gyfer unrhyw
un o’r mathau canlynol o gynnyrch/gwasanaeth?

Mae’r ffigyrau’n dangos nad yw lleiafrif sylweddol o ddefnyddwyr yn gwneud y dewis
cynaliadwy yn y pen draw er gwaethaf ei ystyried. Roedd hyn yn arbennig o wir am brynu
ynni a cherbydau, y gwnaeth llai na hanner y rhai a oedd yn ystyried prynu’n gynaliadwy
hynny mewn gwirionedd. Pris ac argaeledd oedd y rhai a brofwyd amlaf fel rhwystrau i
brynu’n gynaliadwy. Yn y ddau achos, dywedodd 85% o ddefnyddwyr Cymru eu bod wedi
profi hyn o leiaf weithiau. Mae diffyg gwybodaeth glir hefyd yn broblem gan fod 74% o bobl
wedi dweud nad oeddent bob amser yn gallu deall beth fyddai’r dewis mwyaf gwyrdd.
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Ar hyn o bryd mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd yn archwilio a all
honiadau gwyrdd fod yn gamarweiniol. Mae ein harolwg yn nodi bod hwn yn fater pwysig
i ddefnyddwyr gan fod mwy na hanner (54%) wedi dweud bod peidio â chredu honiadau
gwyrdd cwmnïau yn rhwystr o leiaf peth o’r amser.
Ffigwr 13: Cost ac argaeledd oedd y rhwystrau a nodwyd amlaf i brynu’n fwy cynaliadwy

Yn seiliedig ar samplau effeithiol ar ôl pwysoli 587 yng Nghymru. Mae sylfaen yn cynnwys
y rhai a oedd wedi ystyried gwneud dewis mwy cynaliadwy mewn o leiaf un math prynu
yn y cwestiwn blaenorol.
Testun y Cwestiwn: Wrth feddwl am wneud penderfyniad prynu mwy cynaliadwy, pa mor
aml ydych chi wedi dod ar draws y rhwystrau canlynol?

Fe wnaethom hefyd ofyn i ymatebwyr am eu harferion defnydd cyffredinol, ac unrhyw
gamau y maen nhw’n eu cymryd o ganlyniad i bryderon amgylcheddol. Nododd mwyafrif
helaeth (76%) yr ymatebwyr o Gymru a oedd o leiaf yn poeni ychydig am faterion
amgylcheddol eu bod wedi ailgylchu neu gyfrannu eitem i osgoi gwastraff, er bod hyn yn
fwy cyffredin mewn grwpiau oedran hŷn (78% o bobl dros 50 oed) o gymharu â grwpiau iau
(67% o bobl ifanc 18-29 oed).
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Dywedodd 69% eu bod wedi atgyweirio neu wneud i rywbeth bara’n hirach. Camau
gweithredu llai cyffredin oedd boicotio cynnyrch neu fusnes (roedd 17% o bobl wedi
gwneud hyn) neu rannu eitem, er enghraifft car neu offer (19%).
At ei gilydd, mae canlyniadau’r arolwg hwn yn dangos lefelau uchel o bryder ymhlith
defnyddwyr Cymru ynghylch yr amgylchedd, ac awydd ymhlith llawer i brynu mewn
ffordd fwy cynaliadwy. Fodd bynnag, mae llawer o rwystrau i brynu mwy cynaliadwy
yn bodoli, p’un a yw hynny’n bris, gwyrddgolchi, argaeledd neu ddealltwriaeth.
Mae Which? wedi ymrwymo i roi mwy o hyder i ddefnyddwyr sydd am leihau eu heffaith
amgylcheddol. Rydym wedi cyflwyno label Eco Buy i helpu defnyddwyr i wneud
dewisiadau cynaliadwy a byddwn yn gweithio gyda gweithgynhyrchwyr a llunwyr polisi
i sicrhau bod gan ddefnyddwyr wybodaeth ddibynadwy, ystod eang o gynhyrchion
cynaliadwy ar gael a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i wneud dewisiadau effaith is.
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Methodoleg
Arolwg meintiol Which?
Cynhaliodd Yonder18 arolwg o ddefnyddwyr ym mhob un o genhedloedd y DU rhwng
4 a 18 Rhagfyr 2020 ar ran Which?. Recriwtiwyd o leiaf 1,000 o ymatebwyr ar gyfer pob un
o’r pedair gwlad, a defnyddiwyd cwotâu a phwysau ymateb i gael sampl gynrychioliadol
genedlaethol ar gyfer pob gwlad yn ôl eu proffiliau oedran a rhyw hysbys. Roedd yr arolwg
yn ymdrin â theimlad defnyddwyr a lles ariannol, ymddiriedaeth, band eang, arian parod,
masnach a chynaliadwyedd.
Nodir meintiau sampl a thestun cwestiwn o dan y siartiau perthnasol trwy gydol yr
adroddiadau. Mae meintiau sampl yn seiliedig ar y meintiau sampl effeithiol ar ôl
pwysoli’r ymatebion i fod yn gynrychioliadol o’r poblogaethau perthnasol o oedolion.
Mae data ar gyfer pob siart yn seiliedig ar yr arolwg hwn oni nodir yn wahanol. Profwyd y
gwahaniaethau rhwng cenhedloedd y soniwyd amdanynt fel rhai arwyddocaol ar y lefel
arwyddocâd ystadegol 1%.
Mae Yonder, ar ran Which? hefyd yn cynnal arolwg olrhain chwarterol gyda sampl
gynrychioliadol genedlaethol o’r DU o oddeutu 2,000 o ddefnyddwyr fesul ton. Ers y clo
mawr cyntaf yn y DU ym mis Mawrth 2020, mae hyn wedi’i gynnal yn fisol i gadw golwg
ar dirwedd defnyddwyr sy’n newid yn gyflym. Cyfeirir at erthyglau sy’n seiliedig ar ddata
traciwr trwy gydol yr adroddiad, ac fe’u defnyddir i ddangos hyder defnyddwyr dros amser
yn yr adran gyntaf.

National Trade Conversation
Mae adran masnach ryngwladol yr adroddiad hwn yn seiliedig ar ddata o’r National Trade
Conversation, rhaglen fawr o ymchwil ansoddol a gynhaliwyd gan Which? ledled y DU yn
2020.
Mae’r canfyddiadau a gwmpesir yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar rith-weithdai a
gynhaliwyd mewn 5 lleoliad ledled y DU, gyda chyfanswm o 97 o ddefnyddwyr yn cymryd
rhan. Roedd gan bob lleoliad 18-21 o gyfranogwyr. Roedd pob gweithdy’n cynnwys 10 awr o
drafod, gyda chyfranogiad mewn cymuned ar-lein yn digwydd rhyngddynt.

Ffynonellau data allanol
Yn yr adroddiad hwn, rydym yn defnyddio data a ddarparwyd i ni gan LINK19 i ddadansoddi
poblogaeth gyfan peiriannau ATM yn y DU ar ddau bwynt mewn amser, Ionawr 2018 a
Rhagfyr 2020. Mae’r data’n cynnwys y cyfeiriad ATM llawn, y gweithredwr, p’un a yw’n rhad
ac am ddim i’w ddefnyddio neu y telir amdano ac os telir amdano, y tâl am godi arian.
Mae data ar gyfrannau’r aelwydydd sydd â mynediad at fand eang 300 Mbps ym mhob un
o genhedloedd y DU yn seiliedig ar ddadansoddiad Which? o ddata o ymchwil Cysylltu’r
Gwledydd Ofcom.20
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