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Which? yw eiriolwr defnyddwyr y DU, grym pwerus er daioni, yma i wneud bywyd yn
symlach, yn decach ac yn fwy diogel i bawb.
Yn 2022, wrth i ni addasu i fyw gyda Covid-19, a wynebu’r gyfradd chwyddiant uchaf ers
30 mlynedd, mae defnyddwyr yn wynebu ystod esblygol o heriau. Mae mwyafrif helaeth y
defnyddwyr yng Nghymru yn poeni am gynnydd mewn prisiau ynni, tanwydd a bwyd, ac fe
fethodd un o bob 14 daliad tai, bil neu gredyd ddiwedd 2021. Disgwylir y bydd pethau dim
ond yn gwaethygu i gartrefi yn y misoedd i ddod. Yn Which?, rhan allweddol o'n gwaith yw
archwilio a deall y problemau y mae pobl yn eu hwynebu yn eu bywydau bob dydd, fel y
gallwn eu cefnogi, a dod o hyd i atebion polisi i broblemau defnyddwyr mwyaf heddiw.
Gwyddom fod profiadau defnyddwyr yn amrywio ar draws y DU, yn enwedig yn y
gwledydd datganoledig lle mae’r heriau a blaenoriaethau polisi yn aml yn wahanol. Mae
angen mewnwelediad penodol ac wedi'i deilwra ar lunwyr polisi i ddiwallu anghenion eu
hetholwyr. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn archwilio profiadau defnyddwyr yng Nghymru
yn fanwl, gan gynnig mewnwelediad arloesol i’r heriau y maent yn eu hwynebu heddiw a’r
symudiadau y maent yn eu gwneud tuag at fwy o ddigido a defnydd cynaliadwy.
Un o’n canfyddiadau mwyaf arwyddocaol yw bod Cymru’n parhau i lusgo’n sylweddol y
tu ôl i weddill y DU o ran cyflymder band eang. Er gwaethaf gwelliannau ledled y DU, mae
cyflymderau band eang cyfartalog yng Nghymru yn llawer arafach nag yn y gwledydd
eraill. Ymhellach, mae gwahaniaeth sylweddol yng Nghymru ei hun - ar gyfartaledd, mae
pobl yng Nghaerdydd ac Abertawe'n mwynhau cyflymder lawrlwytho fwy na dwywaith yn
gynt na'r rhai yng ngogledd a chanolbarth Cymru.
Ym maes seilwaith cerbydau trydan, rydym hefyd yn gweld bod Cymru ar ei hôl hi o’i
gymharu â’r Alban a Lloegr, gyda dim ond 33 o bwyntiau gwefru cyhoeddus fesul 100,000
o bobl. Mynediad at bwyntiau gwefru yw'r rhwystr mwyaf i fabwysiadu cerbydau trydan,
rhaid gwneud gwelliannau dramatig i ddatgloi dyfodol trafnidiaeth gynaliadwy.
Mae llywodraeth y DU wedi rhoi ffocws sylweddol ar ei hagenda codi'r gwastad, ac mae
lledaenu cyfleoedd a thwf yn gyfartal ar draws cenhedloedd, ac o fewn cenhedloedd,
yn hanfodol. Dylai mynd i’r afael â’r heriau seilwaith hyn felly fod yn uchel ar y rhestr i
lywodraethau. Bydd buddsoddi yn y gwasanaethau hanfodol hyn ar gyfer yr oes fodern yn
helpu i sbarduno gwariant cynaliadwy gan ddefnyddwyr, ac yn helpu defnyddwyr i baratoi
ar gyfer y newidiadau sydd i ddod.
Mae Which? yn gweithio’n galed i roi’r wybodaeth sydd ei hangen ar lunwyr polisi yng
Nghymru, a ledled y DU, i gefnogi defnyddwyr drwy’r argyfwng costau byw a’r heriau y
maent yn eu hwynebu wrth inni ddod allan o’r pandemig. Edrychwn ymlaen at gydweithio
i wella canlyniadau i ddefnyddwyr yng Nghymru wrth i ni ddod o hyd i'r normal newydd.
Anabel Hoult
Prif Weithredwr, Which?
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Crynodeb Gweithredol

Mae dechrau 2022 wedi nodi cyfnod pontio lle mae pryderon economaidd yn disodli
pryderon iechyd Covid-19 fel y mater pennaf i lawer o bobl yng Nghymru a gweddill y DU.
Er gwaethaf ymddangosiad yr amrywiad Omicron trosglwyddadwy iawn o Covid-19, mae
difrifoldeb gostyngol heintiau yn golygu bod ffocws yn newid i gyfres newydd o heriau ac
mae ein hadroddiad eleni yn dechrau trwy ganolbwyntio ar ddau argyfwng uniongyrchol.
Y cyntaf yw argyfwng costau byw gan fod prisiau uwch, yn enwedig ar gyfer ynni, yn gwasgu
cyllid cartrefi. Cododd chwyddiant yn sydyn erbyn diwedd 2021 a chyrhaeddodd y gyfradd
flynyddol 5.5% ym mis Ionawr, yr uchaf ers mis Mawrth 1992.1 Mae cynnydd pellach mewn
prisiau i ddod eto wrth i’r cap ar brisiau ynni ar gyfer tariffau diofyn gynyddu gan 54% ym mis
Ebrill ac mae Banc Lloegr yn amcangyfrif y bydd chwyddiant yn codi i tua 7% yn y gwanwyn.2
Mae cynnydd mewn prisiau yn peri pryder mawr i ddefnyddwyr yng Nghymru – mae 83%
o bobl yn poeni am brisiau ynni, 79% am brisiau tanwydd a 75% am brisiau bwyd. Mae prisiau uwch
eisoes yn effeithio ar bobl. Er enghraifft, mae tair rhan o bump (61%) o ddefnyddwyr yng
Nghymru wedi sylwi ar brisiau bwyd uwch a dywed 13% o’r rhain eu bod wedi arwain at
hepgor prydau bwyd. Mae cyllidebu yn mynd i fynd yn gynyddol anos yn ystod y misoedd
nesaf. Rydym yn amcangyfrif y bydd cynnydd ym mhrisiau ynni a bwyd yn arwain at deulu cyffredin
yng Nghymru yn gwario £19.24 ychwanegol yr wythnos ym mis Ebrill 2022 o’i gymharu â mis Mawrth
2020. Mae hyn yn cyfateb i dros £1,000 ychwanegol y flwyddyn.
Mae prisiau eitemau hanfodol yn cynyddu yn cael yr effaith fwyaf ar aelwydydd incwm is,
ac mae’r wasgfa sydd ar ddod yn arbennig o bryderus oherwydd ein bod eisoes yn sylwi ar
lefelau uwch o anhawster ariannol. Roedd cyfran yr aelwydydd yng Nghymru a ddywedodd wrthym
eu bod wedi methu neu ddiffygdalu o leiaf un taliad morgais, rhent, benthyciad, cerdyn credyd neu fil yn
7.4% ar ddiwedd 2021, o’i gymharu â 5.8% ar ddiwedd 2020. Gyda chyfraddau taliad a fethwyd
ar eu huchaf ymhlith y rhai ar incwm is, mae’n amlwg y bydd angen cymorth sylweddol ar
lawer o aelwydydd yn y misoedd nesaf.
Er bod costau byw yn chwarae rhan fawr yn ymwybyddiaeth y cyhoedd, mae ail argyfwng
yn effeithio ar ddefnyddwyr sydd wedi denu llai o sylw, ond a allai gael effaith hyd yn
oed yn fwy ar lawer o bobl. Yn ystod y pandemig bu cynnydd rhyfeddol mewn twyll
wrth i droseddwyr fanteisio ar newid arferion i dwyllo defnyddwyr. Yng Nghymru,
amcangyfrifwyd bod 212,000 o achosion o dwyll yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis
Mehefin 2021 yn ôl data o Arolwg Troseddau ar y Ffôn yr ONS ar gyfer Cymru a Lloegr.
Er bod twyll yn drosedd ariannol, gall dioddefwyr hefyd ddioddef niwed emosiynol
sylweddol. Mae ymchwil Which? yn amcangyfrif bod y golled gyfartalog mewn llesiant
o fod yn ddioddefwr twyll yn werth tua £2,500 mewn termau ariannol.3 Wedi’i gyfuno ar
1 Mynegai Prisiau Defnyddwyr wedi’i gymryd o ONS (2022), Consumer price inflation, UK:
December 2021
2 Bank of England (2022), Monetary Policy Report – February 2022
3 Which? (2021), Scams and subjective wellbeing
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draws yr 212,000 o achosion o dwyll, mae hyn yn rhoi gwerth amcangyfrifedig blynyddol o’r golled
lles oherwydd twyll yng Nghymru ar tua £530 miliwn.
Mae’n amlwg bod twyll bellach yn endemig gan fod 75% o ddefnyddwyr yng Nghymru wedi dweud
wrthym eu bod wedi gweld neu wedi cael eu targedu gan sgam. Mae hefyd yn amlwg bod y cyhoedd
yn credu y dylent gael gwell amddiffyniad rhag sgamiau. Dim ond 23% o bobl Cymru sy’n
meddwl bod y llywodraeth yn gwneud digon i ddiogelu defnyddwyr, a dim ond 19% sy’n meddwl
bod llwyfannau ar-lein fel cwmnïau cyfryngau cymdeithasol a pheiriannau chwilio yn gwneud digon. Mae
angen ymateb eang i’r argyfwng sgamiau, ond man cychwyn pwysig yw i lywodraeth y DU
ddiwygio’r Bil Diogelwch Ar-lein i roi dyletswydd gyfreithiol i lwyfannau ar-lein amddiffyn
defnyddwyr rhag twyll ac i hysbysebu y telir amdano gael ei gynnwys yng nghwmpas y Bil,
gan fod yr hysbysebion hyn yn ffordd hollbwysig o dargedu defnyddwyr gan dwyllwyr ar-lein.
Gan symud y tu hwnt i’r argyfyngau costau byw a thwyll di-oed, mae ein hadroddiad yn
archwilio dwy duedd sy’n debygol o lywio ymddygiad defnyddwyr dros y degawd nesaf.
Y cyntaf yw’r newid cynyddol i wasanaethau ar-lein. Anogodd y pandemig lawer o bobl
i gynnal mwy o’u bywyd ar-lein ac mae ein hymchwil yn dangos nad yw’r arfer hwnnw
yn dod i ben. Mae tua 90% o bobl Cymru yn defnyddio’r rhyngrwyd ar gyfer siopa, rheoli eu bancio
a’u cyfleustodau, a chyfathrebu â ffrindiau a theulu. Mae dyfeisiau cysylltiedig hefyd yn dod
yn gyffredin. Mae gan tua dwy ran o dair o gartrefi Cymru deledu clyfar, mae gan fwy na
thraean seinydd clyfar, ac mae gan tua un o bob deg gloch drws clyfar.
Mae’r tueddiadau hyn yn golygu ei bod yn hanfodol bod defnyddwyr yn cael mynediad
at fand eang gyda lled band a chyflymder digonol. Fodd bynnag, mae ein dadansoddiad o
ddata Ofcom yn dangos bod Cymru yn parhau ar ôl gwledydd eraill y DU o ran perfformiad
band eang. Dim ond 55.9 megabit yr eiliad (Mbps) yw’r cyflymder lawrlwytho band eang sefydlog
cyfartalog yng Nghymru, o’i gymharu ag 88.5 yn Lloegr, 82.7 yng Ngogledd Iwerddon a 73.7 yn yr
Alban.4 Mae gwahaniaethau sylweddol hefyd yng Nghymru. Ar gyfartaledd, mae cyflymderau
lawrlwytho yng Nghaerdydd ac Abertawe fwy na dwywaith yn gynt na’r cyflymderau yn rhanbarthau
gogleddol a chanolbarth Cymru. Mae gwahaniaethau mewn cyflymderau perfformiad yn
cynrychioli gwahaniaethau mewn gallu a galw yn y cartref am fand eang cynt, ac felly
mae’r gwahaniaethau hyn yn dangos yr angen i wella seilwaith a mynd i’r afael â rhwystrau
i ddefnyddwyr fabwysiadu band eang gwell.
Yr ail duedd hirdymor yr ydym yn ei harchwilio, ac yn cloi’r adroddiad â hi, yw defnydd
cynaliadwy. Dywedodd 83% o bobl Cymru wrthym eu bod yn credu bod ganddynt gyfrifoldeb personol
i leihau eu hôl troed carbon eu hunain. Mae’r teimladau hyn yn gynyddol yn arwain pobl i
wneud dewisiadau mwy cynaliadwy. O’i gymharu â’r llynedd, bu cynnydd sylweddol ar
draws llawer o gategorïau o nwyddau a gwasanaethau yng nghyfran y bobl y mae pryderon
amgylcheddol yn dylanwadu ar eu penderfyniadau prynu. Mae hyn yn cynnwys offer
trydanol, trafnidiaeth ac ynni.
Un mater a fydd yn allweddol i’r newid i sero net fydd pa mor gyflym y mae’r DU yn newid
i gerbydau trydan. Dim ond 2% o ddefnyddwyr yng Nghymru a ddywedodd wrthym eu bod
eisoes yn berchen ar gerbyd trydan, ond mynegodd 41% fwriad i brynu un yn y dyfodol.
Y rhwystr mwyaf cyffredin i fabwysiadu yw mynediad at bwyntiau gwefru, naill ai gartref neu pan
fyddant allan, gyda 53% o bobl yn pryderu am hyn.

4 Wedi’i gyfrifo fel y cyflymder lawrlwytho band eang sefydlog canolrifol ar draws holl ardaloedd
allbwn ardaloedd y Cyfrifiad ym mhob gwlad fel yr adroddwyd gan Ofcom ym mis Mai 2021.
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Bydd angen lleddfu pryderon ynghylch gwefru er mwyn perswadio pobl i brynu cerbyd
trydan ac mae hyn yn mynd i ofyn am fuddsoddiad seilwaith sylweddol. Bydd nifer y
pwyntiau gwefru mynediad cyhoeddus y bydd eu hangen yn amrywio rhwng lleoedd, ond
ar hyn o bryd mae gwahaniaethau mawr ar draws gwledydd y DU. Gyda dim ond 33 o bwyntiau
gwefru cyhoeddus fesul can mil o bobl, mae Cymru ar ei hôl hi o’i gymharu â’r Alban (52) a Lloegr (43).5
Er mwyn rhoi’r hyder i ddefnyddwyr yng Nghymru newid i gerbyd trydan, mae angen
cyflymu’r broses o gyflwyno seilwaith gwefru yn gyflym. Rydym yn croesawu Strategaeth
Gwefru Cerbydau Trydan Llywodraeth Cymru ac yn edrych ymlaen at weld y cynlluniau
hyn yn cael eu datblygu a’u rhoi ar waith ymhellach.
Bydd 2022 yn flwyddyn bwysig i ddefnyddwyr yng Nghymru wrth inni drosglwyddo
i fyw gyda Covid-19. Mae’r adroddiad hwn yn amlygu rhai o’r heriau sylweddol y mae
defnyddwyr yn eu hwynebu heddiw, yn y misoedd nesaf ac yn y blynyddoedd i ddod
dros y degawd hwn. Mae hefyd yn taflu goleuni ar rai o’r camau niferus y mae angen i
lywodraethau, rheoleiddwyr a busnesau eu cymryd i helpu defnyddwyr drwy’r cyfnod
cythryblus hwn.

Cyllid defnyddwyr a’r argyfwng ‘costau byw’

Mae prisiau cynyddol a’r argyfwng costau byw dilynol wedi’u hadlewyrchu’n glir ym
mhryderon defnyddwyr yng Nghymru. Codiadau mewn prisiau ynni sydd wedi denu’r sylw
mwyaf a dywedodd mwyafrif llethol o ddefnyddwyr yng Nghymru (83%) eu bod yn poeni
am y rhain, cynnydd aruthrol ar y 57% a oedd yn poeni y llynedd. Mae pryder am brisiau
tanwydd a bwyd hefyd yn uchel iawn (79% a 75% yn y drefn honno), sydd eto’n gynnydd
mawr ar ffigurau’r llynedd.
Mae pryder am gostau tai hefyd wedi cynyddu ers y llynedd (o 46% i 55%), er i raddau llai
na phrisiau ynni, tanwydd a bwyd. Fodd bynnag, mae rhentwyr yn llawer mwy tebygol o
boeni am gostau tai na pherchnogion tai. Roedd tri chwarter (75%) o rentwyr yn ein sampl
o ddefnyddwyr yng Nghymru yn poeni am hyn, o’i gymharu â 48% o berchnogion tai.
Ffigur 1: Mae pryder am brisiau wedi cynyddu’n sylweddol o’i gymharu â 2020

Ffynhonnell: Holodd Yonder, ar ran Which?, 1,048 o ddefnyddwyr yng Nghymru rhwng 29 Tachwedd a 8 Rhagfyr 2021
– mae data wedi’i bwysoli i fod yn gynrychioliadol yn genedlaethol o boblogaeth oedolion Cymru yn ôl oedran a rhyw
(sylfaen effeithiol 743). Wedi eithrio amherthnasol (e.e. rhai nad ydynt yn yrwyr ar gyfer eitemau tanwydd).
Cynhaliwyd arolygon gyda methodolegau cyfatebol yn 2020 a 2019.

Mae rhai defnyddwyr eisoes yn cael eu heffeithio gan brisiau uwch. Dywedodd chwech o
bob deg (61%) wrthym eu bod wedi sylwi ar brisiau bwyd uwch, a thros hanner (53%) wedi
profi cynnydd yn y pris y maent yn ei dalu am ynni. Dywedodd tua un o bob chwech (16%)
o ddefnyddwyr yng Nghymru fod eu cwmni ynni wedi mynd i’r wal.
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Ffigur 2: Mae defnyddwyr yng Nghymru eisoes wedi teimlo effeithiau prisiau cynyddol

Ffigur 3: Disgwylir i’r gyfran o wariant cartrefi ar fwyd ac ynni gynyddu
ar gyfer aelwydydd yng Nghymru

Ffynhonnell: Holodd Yonder, ar ran Which?, 1,048 o ddefnyddwyr yng Nghymru rhwng 29 Tachwedd a 8 Rhagfyr 2021
– mae data wedi’i bwysoli i fod yn gynrychioliadol yn genedlaethol o boblogaeth oedolion Cymru yn ôl oedran a rhyw
(sylfaen effeithiol 743).

I wrthbwyso effaith prisiau ynni uwch, dywedodd bron i hanner (48%) y bobl eu bod
wedi rhoi’r gwres ymlaen llai, tra bod 39% wedi lleihau eu defnydd o oleuadau ac offer o
amgylch y cartref.
Dywedodd llawer o’r rhai a oedd wedi profi prisiau bwyd uwch hefyd eu bod wedi addasu
eu hymddygiad trwy brynu eitemau ychwanegol pan fyddent yn cael eu hyrwyddo (41%),
prynu cynhyrchion amgen rhatach (44%) neu frandiau rhatach (43%), neu drwy siopa o
gwmpas mewn gwahanol archfarchnadoedd, siopau neu siopau ar-lein (41%). Dywedodd
ychydig dros un o bob deg (13%) o ddefnyddwyr yng Nghymru eu bod wedi mynd mor bell
â hepgor prydau neu flaenoriaethu prydau ar gyfer aelodau eraill o’r teulu (9%). Pobl dros
65 oed oedd y lleiaf tebygol o fod wedi gwneud addasiadau o’r fath.
Mae cynnydd pellach mewn prisiau i ddod eto wrth i’r cap ar brisiau ynni ar gyfer tariffau
diofyn gynyddu gan 54% ym mis Ebrill ac mae Banc Lloegr yn amcangyfrif y bydd
chwyddiant yn codi i tua 7% yn y gwanwyn.6
Bydd pris cynyddol hanfodion yn cael effaith sylweddol ac anochel ar gyllidebau cartrefi.
Rydym yn amcangyfrif y bydd y gyfran o wariant cartrefi a gaiff ei gwario ar fwyd ac ynni
yng Nghymru yn 20.9% ym mis Ebrill 2022. Mae hyn yn gynnydd o 2.3 pwynt canran o’i
gymharu â’r gyfran cyn-bandemig o 18.6%.
Mewn termau absoliwt, mae hyn yn golygu y rhagwelir y bydd defnyddwyr yng Nghymru
yn gwario £19.24 ychwanegol yr wythnos ar fwyd ac ynni ym mis Ebrill 2022 o gymharu â
mis Mawrth 2020. Mae hyn yn cyfateb i dros £1,000 ychwanegol y flwyddyn.
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Ffynhonnell: Wedi’i gyfrifo gan ddefnyddio data gwariant a gymerwyd o Arolwg Costau Byw a Bwyd ONS, ffigurau
chwyddiant gan ONS, cyhoeddiad Ofgem o gynnydd o 54% yn y cap ar brisiau ynni ac amcangyfrif ar gyfer chwyddiant
prisiau bwyd gan Capital Economics. Mae Medi 2021 ac Ebrill 2022 yn gyfrannau gwariant a ragwelir.

Mae’r codiadau cyfartalog hyn yn cuddio y bydd y cynnydd mewn chwyddiant yn
effeithio’n llawer gwaeth ar rai cartrefi. Mae cyfraddau chwyddiant uwch ar gyfer
cynhyrchion hanfodol yn arbennig o broblematig i aelwydydd incwm is oherwydd fel
arfer bydd gan yr aelwydydd hyn gyllidebau tynnach ac mae’n anos osgoi codiadau mewn
prisiau ar gynhyrchion hanfodol.
Mae ein dadansoddiad o gyfraddau chwyddiant yn ôl incwm aelwydydd ar lefel y DU yn
amcangyfrif y bydd y gyfran o wariant aelwydydd sy’n cael ei wario ar fwyd ac ynni yn unig
yn cynyddu 3.1 pwynt canran ar gyfer y rhai ar yr incwm isaf o’i gymharu â chynnydd o 1.4
pwynt canran yn unig ar gyfer y cwintel incwm uchaf.
Mae hyn yn golygu, ar gyfer aelwydydd â’r 20% isaf o incymau, sef dim ond £14,600 y
flwyddyn ar gyfartaledd, y bydd 27.8% o’u gwariant ar fwyd, nwy a thrydan yn unig erbyn
mis Ebrill 2022. I’r rhai yn yr 20% isaf nesaf, gydag incwm cyfartalog o £24,000, bydd hyn
yn 24.5% o’u gwariant. Mewn cymhariaeth, ar gyfer yr 20% o aelwydydd gyda’r incwm
uchaf, sef cyfartaledd o £81,000 y flwyddyn, amcangyfrifir mai dim ond 14.4% yw hyn.
Mae’r rhagolygon hyn yn rhybudd llym o’r anhawster ariannol posibl i lawer o aelwydydd
ac mae hyn yn arbennig o bryderus gan fod arwyddion eisoes bod lefelau anhawster
ariannol yn uwch yng Nghymru ar ddiwedd 2021 o’i gymharu ag yn 2020. Cynyddodd
y gyfran a ddywedodd eu bod wedi methu neu ddiffygdalu o leiaf un morgais, rhent,
benthyciad, cerdyn credyd neu daliad bil o 5.8% ar ddiwedd 2020 i 7.4% ar ddiwedd 2021.
Mae hyn ychydig ond nid yn sylweddol uwch na’r gyfradd daliadau a fethwyd o 6% yn
Lloegr. Mae aelwydydd yn y sampl ar incymau is (hyd at £21,000) yn fwy tebygol o adrodd
am daliadau coll na’r rhai nad ydynt ar incwm is.

Bank of England(2022) Monetary Policy Report – February 2022
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Ffigur 4: Mae cyfraddau taliadau a fethwyd yn uwch ar gyfer y rhai ar incwm is

Ffigur 5: Dim ond lleiafrif o ddefnyddwyr allai dalu bil annisgwyl o £300 heb
wneud rhyw fath o addasiad i’w cyllid

Ffynhonnell: Holodd Yonder, ar ran Which?, 1,048 o ddefnyddwyr yng Nghymru rhwng 29 Tachwedd ac
8 Rhagfyr 2021 – nid yw’r data wedi’u pwysoli ar gyfer amcangyfrifon yr is-grŵp. Mae meintiau sampl fel
a ganlyn: Incwm is (2020 n=329, 2021 n=273); nid incwm is (2020: n=702, 2021: n=735).

Gyda phwysau ariannol i fod i gynyddu yn ystod 2022 wrth i brisiau gynyddu ymhellach,
bydd gallu aelwydydd i ymdopi yn dibynnu ar a oes ganddynt byffer ariannol i ymdopi
â biliau uwch. Fodd bynnag, mae ein hymchwil yn awgrymu bod gan lawer o aelwydydd
lefelau isel o wydnwch ariannol. Dywedodd bron i draean o bobl (32%) yng Nghymru na
fyddent yn gallu talu bil annisgwyl o £300 naill ai drwy eu hincwm rheolaidd neu drwy
ddefnyddio cynilion. Byddai’r rhan fwyaf o’r rhain naill ai’n benthyca arian neu’n torri’n
ôl ar hanfodion i dalu bil o’r fath, ond dywedodd 8% na fyddent yn gallu ei dalu o gwbl a
chododd hyn i 20% o’r rhai ag incwm cartref o £21,000 neu lai.

Ffynhonnell: Holodd Yonder, ar ran Which?, 1,048 o ddefnyddwyr yng Nghymru rhwng 29 Tachwedd
a 8 Rhagfyr 2021 – mae data wedi’i bwysoli i fod yn gynrychioliadol yn genedlaethol o boblogaeth oedolion
Cymru yn ôl oedran a rhyw (sylfaen effeithiol 743).

Mae’n amlwg y bydd angen cymorth sylweddol ar lawer o aelwydydd yn ystod y misoedd
nesaf. Mae angen i hyn gyrraedd y rhai sydd fwyaf bregus a chefnogi pobl yn y tymor
byr wrth iddynt ddelio â newidiadau i gapiau prisiau a biliau ynni uwch. Yn ogystal
â’r cymorth uniongyrchol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru drwy’r Gronfa Cymorth
Cartrefi a chymorth ychwanegol a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer rhai defnyddwyr
mwy bregus, mae angen i reoleiddwyr a chwmnïau sicrhau eu bod yn barod i gefnogi
cwsmeriaid sydd mewn trallod ariannol a thrin eu cwsmeriaid yn deg.

10
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Epidemig twyll

Ffigur 6: Twyll banc a chredyd oedd hanner yr holl ddigwyddiadau yng Nghymru

Mae’r argyfwng costau byw wedi cydio yn y penawdau, ond mae ail argyfwng wedi
datblygu yn ystod y pandemig sy’n achosi niwed difrifol i ddefnyddwyr. Bu cynnydd sydyn
yn nifer yr achosion o dwyll a sgamiau gyda thwyllwyr yn manteisio ar arferion newidiol
defnyddwyr. Dangosodd amcangyfrifon o’r Arolwg Troseddau ar y Ffôn ar gyfer Cymru a
Lloegr (TCSEW) fod cynnydd o 36% mewn troseddau twyll yn y flwyddyn a ddaeth i ben
ym mis Medi 2021 o’i gymharu â’r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Medi 2019.7
Mae’r rhan fwyaf o’r troseddau hyn yn digwydd ar-lein ac mae’r cynnydd sylweddol mewn
twyll yn ystod y pandemig wedi’i alluogi gan newidiadau mewn ymddygiad defnyddwyr,
megis mwy o siopa ar-lein, tra bod technolegau digidol fel llwyfannau cyfryngau
cymdeithasol wedi galluogi twyllwyr i dargedu dioddefwyr posibl yn dorfol drwy ffug
hysbysebu. Mae’r ONS yn amcangyfrif bod twyll defnyddwyr a manwerthu, sy’n cynnwys
gwerthu cynhyrchion ffug, wedi cynyddu 73% yn y cyfnod hwn.
Yng Nghymru yn benodol, amcangyfrifwyd bod 212,000 o achosion o dwyll yn y flwyddyn
a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2021 yn ôl data gan y TCSEW. Mae hyn yn cyfateb i 86 o
achosion fesul 1,000 o bobl yng Nghymru, neu gyfradd achosion o 8.6%.8 Roedd mwy na
hanner y digwyddiadau hyn (108,000) yn dwyll cyfrifon banc a chredyd, sy’n cynnwys
mynediad twyllodrus i gyfrifon banc, cymdeithas adeiladu neu gerdyn credyd neu
ddefnydd twyllodrus o fanylion cardiau plastig. Y math mwyaf cyffredin nesaf o dwyll,
gyda 67,000 o ddigwyddiadau, oedd twyll defnyddwyr a manwerthu, sef pan fo nwyddau
neu wasanaethau’n cael eu gwneud gan ddefnyddio dulliau twyllodrus, pan dalwyd am
nwyddau neu wasanaethau, ond pan na lwyddwyd i’w gwireddu, pan gawsant eu camliwio
ar y pwynt gwerthu, neu yn ddiffygiol neu wedi’u dwyn.

Ffynhonnell: ONS, Telephone-operated Crime Survey for England and Wales, 2021.

Er bod twyll yn drosedd ariannol, mae’r effaith yn mynd y tu hwnt i’r colledion ariannol
ac i niwed seicolegol – mae dioddefwyr sgamiau yn aml yn adrodd teimladau o lid,
dicter neu dristwch, ac mae rhai hefyd yn profi effeithiau ar eu hiechyd meddwl neu
gorfforol. Mae Which? yn pryderu bod maint llawn y niwed seicolegol hwn wedi’i
danamcangyfrif ers tro ac felly yn ddiweddar fe wnaethom archwilio’r berthynas rhwng bod
yn ddioddefwr twyll a gostyngiad mewn lles. Gan ddefnyddio technegau prisio Trysorlys
EM a data o Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr, rydym yn amcangyfrif bod y golled mewn
llesiant o fod yn ddioddefwr twyll yn werth £2,509 ar gyfartaledd.9 Wedi’i gyfuno ar draws
y 212,000 o achosion o dwyll, mae hyn yn rhoi gwerth amcangyfrifedig blynyddol o’r golled
lles oherwydd twyll yng Nghymru ar tua £530 miliwn.
Mae mynychder gweithgarwch twyllodrus hefyd yn cael effaith y tu hwnt i’r rhai sy’n dod
yn ddioddefwyr. Mae’n achosi pryder a gorbryder, ac yn gorfodi pobl i gymryd camau i
gadw eu hunain yn ddiogel. Dywedodd tri chwarter (75%) o ddefnyddwyr yng Nghymru eu
bod wedi gweld neu wedi cael eu targedu gan sgam. Roedd pobl yn fwyaf tebygol o gredu
eu bod wedi cael eu targedu gan dwyllwyr trwy e-bost (54%), negeseuon testun (50%) a
galwadau (50%).
Mae tua un o bob wyth o bobl yn dweud eu bod wedi gweld neu wedi cael eu targedu gan
sgam ar gyfryngau cymdeithasol neu ar wefan siopa. Er bod Which? wedi dod o hyd i
dystiolaeth eang o sgamiau yn y cyd-destunau hyn, gallant fod yn anos i ddefnyddwyr eu
canfod na thrwy gyfathrebiadau uniongyrchol gan y gallai pobl fod yn llai effro i gynnwys
twyllodrus. Er enghraifft, mae ein hymchwil wedi dangos mai ymwybyddiaeth gyfyngedig
sydd gan ddefnyddwyr Facebook am y risg o sgamiau ar gyfryngau cymdeithasol a,
phan gânt eu profi, maent yn cymryd yn ganiataol ar gam y gallant adnabod cynnwys
twyllodrus.10

7 ONS (2022) Crime in England and Wales: year ending September 2021
8 Mae ffigur Cymru’n unig yn seiliedig ar ystadegau arbrofol a ddarparwyd gan yr ONS yn dilyn
cais gan Which? Mae’r ffigurau llawn ar gael yn: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationand
community/crimeandjustice/adhocs/13949crimesurveyforenglandandwalescsewestimates
forfraudsplitforenglandandwalesyearendingjune2021
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Ffigur 7: Dywedodd tri chwarter (75%) o ddefnyddwyr yng Nghymru
eu bod wedi gweld neu wedi cael eu targedu gan sgam

Ffigur 8: Mae defnyddwyr hŷn yng Nghymru yn fwy tebygol o gael eu targedu trwy
alwadau a negeseuon e-bost, tra bod defnyddwyr iau yn fwy tebygol o gael eu targedu
trwy negeseuon testun a chyfryngau cymdeithasol

Ffynhonnell: Holodd Yonder, ar ran Which?, 1,048 o ddefnyddwyr yng Nghymru rhwng 29 Tachwedd
ac 8 Rhagfyr 2021. data wedi’i bwysoli i fod yn gynrychioliadol yn genedlaethol o boblogaeth oedolion
Cymru yn ôl oedran a rhyw (sylfaen effeithiol 743).

Yn ychwanegol at y gwahanol sianeli y gall sgamiau ddod i’r amlwg, mae yna hefyd
ehangder enfawr o fathau o sgamiau fel twyll cyfrifon banc a chredyd, cynhyrchion ffug,
sgamiau buddsoddi, a sgamiau rhamant. Gyda chymaint o ffyrdd a dulliau i sgamwyr
weithredu, mae defnyddwyr yn dibynnu ar ystod eang o sefydliadau i gymryd camau i
helpu i’w hamddiffyn.

Ffynhonnell: Holodd Yonder, ar ran Which?, 1,048 o ddefnyddwyr yng Nghymru rhwng 29 Tachwedd
ac 8 Rhagfyr 2021. data wedi’i bwysoli i fod yn gynrychioliadol yn genedlaethol o boblogaeth
oedolion Cymru yn ôl oedran a rhyw (sylfaen effeithiol 743).

Roedd y tebygolrwydd o fod wedi gweld sgam yn weddol gyson ar draws gwahanol grwpiau
demograffig yn ein sampl, ond roedd y cyfrwng a ddefnyddiwyd i dargedu defnyddwyr
yng Nghymru yn amrywio ar draws grwpiau oedran. Mae grwpiau oedran hŷn yn fwy
tebygol o weld sgamiau trwy e-bost o’i gymharu â phobl ifanc 18–29 oed. Roedd y rhai dros
65 oed hefyd yn fwy tebygol o fod wedi profi galwadau sgam. I’r gwrthwyneb, mae pobl
ifanc 18–24 oed yn fwy tebygol o weld sgamiau ar gyfryngau cymdeithasol neu drwy neges
destun na’r rhai 65+ oed.

Gofynnwyd i ddefnyddwyr yng Nghymru pa mor fodlon ydynt bod y gwahanol endidau
hyn yn gweithredu’n ddigonol i’w hamddiffyn rhag sgamiau. Mae ychydig dros hanner y
defnyddwyr yng Nghymru yn fodlon bod banciau’n amddiffyn defnyddwyr rhag sgamiau,
gan adlewyrchu efallai bod llawer o fanciau wedi gweithredu’n amlwg yn erbyn twyll drwy
roi rhybuddion i gwsmeriaid yn rhagweithiol neu roi mesurau newydd ar waith, megis
cadarnhau talai, i atal trafodion twyllodrus. Fodd bynnag, nid yw 17% yn meddwl bod
banciau yn gwneud digon o hyd, a bu beirniadaeth bod banciau wedi bod yn anghyson
wrth ad-dalu dioddefwyr twyll, gan arwain at ganfyddiad yr Ombwdsmon Ariannol o blaid
cwsmeriaid mewn mwyafrif helaeth o gwynion am dwyll.11
Mae boddhad â’r llywodraeth yn isel, gyda dim ond 23% o bobl Cymru yn fodlon eu
bod yn gwneud digon i amddiffyn defnyddwyr rhag sgamiau. Fodd bynnag, cedwir y
lefelau mwyaf o anfodlonrwydd ar gyfer llwyfannau ar-lein fel cyfryngau cymdeithasol a
pheiriannau chwilio. Dim ond 19% o bobl sy’n fodlon â’u camau gweithredu i amddiffyn
defnyddwyr ac mae 40% yn anfodlon. Roedd y canfyddiadau hyn yn gyson ar draws holl
wledydd y DU.

11
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Ffigur 9: Mae’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yng Nghymru yn fodlon bod banciau’n amddiffyn
defnyddwyr rhag sgamiau, ond nid yw’r llywodraeth a llwyfannau ar-lein yn gwneud cystal

Mae Which? hefyd yn galw ar y llywodraeth i weithredu ar ei hymrwymiad i ddeddfu i
wneud ad-daliad yn orfodol i ddioddefwyr twyll Taliad Gwthio Awdurdodedig (APP)
er mwyn rhoi diwedd ar y driniaeth annheg ac anghyson y mae llawer o ddioddefwyr
yn ei hwynebu wrth geisio cael eu harian yn ôl ar ôl iddynt gael eu targedu gan dwyllwyr.
Yn y cyfamser, dylai’r Rheoleiddiwr Systemau Talu weithredu’n gyflym i gyfarwyddo
banciau unigol i gyhoeddi data sy’n dangos pa mor dda y maent yn delio â thwyll APP
ac yn trin eu cwsmeriaid.
Rhaid i’r diwydiant telathrebu hefyd wneud mwy i amddiffyn defnyddwyr rhag
sgamiau sy’n digwydd trwy eu platfformau a’u rhwydweithiau, trwy atal twyllwyr rhag
ecsbloetio gwendidau yn eu systemau i dargedu defnyddwyr. Rydym yn cefnogi camau
diweddar y diwydiant i weithredu hidlwyr sothach SMS i rwystro negeseuon testun
sothach, ond dylai camau hefyd gynnwys paratoi i gyflwyno system dilysu galwadau
i atal a lleihau galwadau ffôn ffug anghyfreithlon. Mae Which? hefyd yn galw ar fusnesau
i gofrestru ar gyfer ei ganllaw arfer gorau SMS, a fydd yn helpu busnesau i greu
gwahaniaeth rhwng eu cyfathrebiadau eu hunain a’r rhai sy’n dwyllodrus a thrwy
hynny helpu i atal eu cwsmeriaid rhag dioddef twyll.13

Ffynhonnell: Holodd Yonder, ar ran Which?, 1,048 o ddefnyddwyr yng Nghymru rhwng 29 Tachwedd
ac 8 Rhagfyr 2021. data wedi’i bwysoli i fod yn gynrychioliadol yn genedlaethol o boblogaeth oedolion
Cymru yn ôl oedran a rhyw (sylfaen effeithiol 743).

Gyda nifer yr achosion o dwyll yn cynyddu yn ystod y pandemig, mae defnyddwyr yng
Nghymru yn amlwg yn credu y dylent gael gwell amddiffyniad rhag sgamiau ac mae angen
i hyn ddod gan nifer o sefydliadau.
Mae Which? yn galw am nifer o gamau polisi i helpu i amddiffyn defnyddwyr rhag y
niwed sy’n gysylltiedig â sgamiau. Yn unol â galwadau gan y Cydbwyllgor Craffu ar gyfer
y Bil Diogelwch Ar-lein drafft, Pwyllgor Dethol yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a
Chwaraeon a Phwyllgor y Trysorlys, rydym am i lywodraeth y DU ddiwygio’r Bil Diogelwch
Ar-lein i roi dyletswydd gyfreithiol i lwyfannau ar-lein ddiogelu defnyddwyr rhag twyll ac
i hysbysebu y telir amdano gael ei gynnwys yng nghwmpas y Bil, gan fod yr hysbysebion
hyn yn ffordd hollbwysig o dargedu defnyddwyr gan dwyllwyr ar-lein.12

12 Pwyllgor Trysorlys Tŷ’r Cyffredin (2022), Economic Crime
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Bywyd digidol a chysylltedd band eang

Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae mwy o’n bywydau yn cael eu cynnal ar-lein ac mae’r
pandemig wedi cyflymu’r ffordd yr ydym wedi mabwysiadu ymddygiadau ar-lein.
Y llynedd, fe wnaethom adrodd cynnydd yn y defnydd o fand eang cartref ar gyfer
gweithgareddau amrywiol yn ystod y pandemig, gan gynnwys siopa, bancio, gweithio
gartref a chyfathrebu â ffrindiau a theulu. Mae ein hymchwil yn dangos bod yr arferion
hyn wedi aros hyd yn oed wrth i gyfyngiadau Covid-19 leddfu.14

Wrth i’r defnydd o’r rhyngrwyd yng Nghymru ledaenu i fwy a mwy o feysydd bywyd bob
dydd, mae gan ddefnyddwyr hefyd lawer o ddyfeisiau wedi’u cysylltu â band eang eu cartref.
Yn ôl y disgwyl, dywedodd y rhan fwyaf fod ganddynt ffonau symudol a chyfrifiaduron
wedi’u cysylltu â band eang eu cartref. Ond roedd gan lawer o bobl ddyfeisiau cysylltiedig
eraill hefyd, gyda 63% â theledu clyfar, 58% â llechen neu e-ddarllenydd, a 36% â siaradwr
neu gynorthwyydd rhithwir. Roedd perchnogaeth dyfeisiau cysylltiedig yn amrywio ar
draws grwpiau oedran. Er bod ffonau symudol a siaradwyr clyfar/cynorthwywyr rhithwir yn
fwy tebygol o fod yn eiddo i ddefnyddwyr iau, roedd defnyddwyr hŷn yn fwy tebygol o fod â
llechen neu e-ddarllenydd a’r grŵp oedran 30–49 oedd fwyaf tebygol o fod â theledu clyfar.
Ffigur 11: Mae gan ddefnyddwyr lawer o ddyfeisiau wedi’u cysylltu â band eang eu cartref

Dywedodd tair rhan o bump o ddefnyddwyr yng Nghymru wrthym eu bod yn aml yn
defnyddio band eang eu cartref ar gyfer gweithgareddau gweinyddol, megis bancio, a’r un
gyfran ar gyfer cyfathrebu â ffrindiau a theulu. Dim ond 2% ddywedodd nad ydyn nhw
byth yn defnyddio eu band eang cartref ar gyfer siopa ar-lein. Ni newidiodd amlder y
defnydd yn sylweddol mewn unrhyw gategori o gymharu â’r llynedd.
Ffigur 10: Mae’r mwyafrif llethol o ddefnyddwyr yng Nghymru yn defnyddio band eang eu cartref ar
gyfer gweithgareddau gweinyddol, siopa, adloniant a chyfathrebu â ffrindiau a theulu

Ffynhonnell: Cynhaliodd Yonder, ar ran Which?, arolwg barn o 1,048 o ddefnyddwyr (sylfaen effeithiol 743) yng Nghymru
rhwng 29 Tachwedd ac 8 Rhagfyr 2021. Data wedi’i bwysoli i fod yn gynrychioliadol yn genedlaethol o boblogaeth oedolion
Cymru yn ôl oedran a rhyw. Mae nifer fach nad oes ganddynt fand eang yn y cartref wedi’u heithrio o sylfaen y siart hwn.

Ffynhonnell: Cynhaliodd Yonder, ar ran Which?, arolwg barn o 1,048 o ddefnyddwyr yng Nghymru rhwng 29 Tachwedd ac
8 Rhagfyr 2021. Data wedi’i bwysoli i fod yn gynrychioliadol yn genedlaethol o boblogaeth oedolion Cymru yn ôl oedran
a rhyw (sylfaen effeithiol 743). Mae nifer fach nad oes ganddynt fand eang yn y cartref neu a atebodd ‘ddim yn gwybod’
wedi’u heithrio o sylfaen y siart hwn.

Mae’n amlwg bod defnyddwyr yng Nghymru yn dibynnu ar eu band eang cartref ar gyfer
tasgau hanfodol amrywiol, ac mae’r ddibyniaeth hon yn debygol o gynyddu ymhellach
yn y dyfodol, gyda mwy a mwy o ddyfeisiau cysylltiedig â band eang yn dod yn rhan
o gartrefi ledled y wlad. O’r herwydd, mae’n gynyddol hanfodol bod defnyddwyr yn gallu
cael gafael ar fand eang da, gyda lled band digonol a chyflymder i gwblhau’r ystod eang
hon o weithgareddau.

14 Ar adeg ein harolwg roedd Cymru ar lefel rhybudd sero.
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Mae Which? wedi dadansoddi data Ofcom i ddatgelu perfformiad band eang yng gwledydd
datganoledig y DU.15 Mae ein dadansoddiad yn dangos, er gwaethaf perfformiad band eang
gwell ar draws y DU, bod cyflymderau band eang cyfartalog yng Nghymru yn dal i fod yn
llawer arafach nag yn y gwledydd eraill.
Lloegr sydd â’r cyflymder lawrlwytho band eang sefydlog cyfartalog cyflymaf o 88.5
megabit yr eiliad (Mbps).16 Mae hyn ychydig yn gynt nag yng Ngogledd Iwerddon
(82.7 Mbps) a’r Alban (73.7 Mbps). Fodd bynnag, mae cyflymder band eang cyfartalog
yng Nghymru yn llawer arafach, sef 55.9 Mbps yn unig. Mae data ein harolwg yn dangos
defnydd cyfartal o fand eang da yng Nghymru, a’r angen amdano, ond mae perfformiad
cysylltu cartrefi yng Nghymru yn sylweddol is nag mewn mannau eraill yn y DU.
Ffigur 12: Mae cyflymder band eang yn sylweddol arafach yng Nghymru
o’i gymharu â gwledydd eraill y DU

Mae gwahaniaethau mawr rhwng yr ardaloedd trefol mwyaf a gweddill y wlad.
Ar gyfartaledd, mae cyflymderau lawrlwytho yn ninasoedd Caerdydd ac Abertawe fwy
na dwywaith yn gynt na’r cyflymderau yn rhanbarthau gogleddol a chanolbarth Cymru.
Mae cartrefi yng Nghasnewydd a’r cyffiniau yn gweld perfformiad band eang rhywle rhwng
yr eithafion hyn. Mae gan y rhan fwyaf o gartrefi yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd
gysylltiadau band eang sefydlog sy’n perfformio rhwng 64 a 128 Mbps; mae mwyafrif y
rheini yng ngweddill Cymru rhwng 32 a 64 Mbps.
Ffigur 13: Nid yw cyflymder band eang yn gyfartal ar draws Cymru, gyda Gogledd
a Chanolbarth Cymru yn profi perfformiad llawer arafach

Ffynhonnell: Dadansoddiad Which? o ddata Connected Nations Ofcom.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Which? o ddata Connected Nations Ofcom.

Sylwer: mesur yw canran yr ardaloedd allbwn sydd â chyflymder lawrlwytho cymedrig o fewn pob ystod benodol. Dehonglir y
cromfachau o amgylch y labeli categori fel a ganlyn: (32–64] yn fwy na 32 Mbps ac yn llai na neu’n hafal i 64 Mbps.

Sylwer: mesur yw canran yr ardaloedd allbwn sydd â chyflymder lawrlwytho cymedrig o fewn pob ystod benodol.
Dehonglir y cromfachau o amgylch y labeli categori fel a ganlyn: (32–64] yn fwy na 32 Mbps ac yn llai na neu’n hafal
i 64 Mbps. Yr ardaloedd cod post a ddefnyddiwyd i ddiffinio pob ardal oedd: Caerdydd CF 3, 5, 10, 11, 14, 15, 23, 24:
Abertawe SA 1, 2, 5–7: Casnewydd NP 10, 11, 18–20: Gogledd a Chanolbarth Cymru LL, LD, SY

15 Mae Ofcom yn darparu gwybodaeth am berfformiad mesuredig llinellau ledled y DU fel rhan o’i
adroddiad blynyddol Connected Nations. Mae cyflymderau llinell yn cael eu mesur mewn Megabits
yr eiliad (Mbps). Mae llai na 30 Mbps yn safonol, mae rhwng 30 a 300 Mbps yn gyflym iawn, ac mae
mwy na 300 Mbps yn wibgyswllt.
16 Wedi’i gyfrifo fel y cyflymder lawrlwytho band eang sefydlog canolrifol ar draws holl ardaloedd
allbwn ardaloedd y Cyfrifiad ym mhob gwlad fel yr adroddwyd gan Ofcom ym mis Mai 2021.
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Mae gwahaniaethau mewn cyflymderau perfformiad yn cynrychioli gwahaniaethau yng
nghapasiti’r rhwydwaith a’r galw yn y cartref am fand eang cynt, felly mae’n bosibl y bydd
gan ardal sydd â chyflymder cyfartalog cymharol isel lai o fynediad at fand eang cyflym
iawn, mwy o aelwydydd yn prynu pecynnau band eang islaw’r cyflymder sydd ar gael,
neu’r ddau.
Mae llywodraeth y DU wedi ymrwymo i wella cysylltedd digidol fel y bydd band eang
cyfradd gigabit ar gael ledled y wlad erbyn 2030.17 Mae hefyd yn rhagweld y bydd o leiaf
70% o eiddo yng Nghymru yn cael eu gwasanaethu gan fand eang cyfradd gigabit erbyn
2025. Byddai hyn yn golygu bod Cymru’n dal i fyny â rhai rhannau eraill o’r DU, ond
byddai’n dal i lusgo ymhell y tu ôl i Lundain a Gogledd Iwerddon lle mae’r gyfradd a
ragwelir yn o leiaf 90% o adeiladau.
Er bod ymrwymiad 2030 i’w groesawu, mae Which? yn galw ar lywodraeth y DU i roi mwy
o eglurder i bobl sy’n byw yn yr ardaloedd anoddaf eu cyrraedd ynghylch pryd y gallant
ddisgwyl gweld gwelliannau yn eu cysylltedd.
Byddai sicrwydd o’r fath hefyd yn helpu i lywio’r rhaglen waith y mae mawr ei hangen i
fynd i’r afael â’r rhwystrau i ddefnyddwyr fabwysiadu band eang cyfradd gigabit. Nododd
y Grŵp Cynghori Defnydd ar Gigabit (GigaTAG), a gadeiriwyd gan Which?, dri chategori
bras o rwystrau i ddefnyddwyr fabwysiadu band eang cyfradd gigabit.18 Y rhain yw diffyg
ymwybyddiaeth, budd canfyddedig cyfyngedig, a rhwystrau ymarferol i fabwysiadu megis
cyfleoedd cyfyngedig i newid a fforddiadwyedd i rai grwpiau.
Gwnaeth y GigaTAG nifer o argymhellion ar gyfer camau gweithredu i fynd i’r afael
â’r rhwystrau i fabwysiadu. Er mwyn gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o fand
eang cyfradd gigabit, argymhellodd fod Ofcom a darparwyr band eang yn cydweithio
i ddatblygu terminoleg gyffredin i ddisgrifio gwasanaethau band eang a set graidd o
achosion defnydd a buddion i’w defnyddio gan ddarparwyr. At hynny, dylai Building
Digital UK ddatblygu a chyflwyno ‘pecyn cymorth gigabit’ i’w ddefnyddio gan awdurdodau
lleol, a dylai hwn gynnwys gwybodaeth am fanteision mabwysiadu ac adnoddau i helpu
gydag ymgyrchoedd gwybodaeth.

Defnydd cynaliadwy

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gyfnod allweddol yn y symudiad i fynd i’r afael â’r
newid yn yr hinsawdd. Y DU oedd gwesteiwr Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd
Unedig 2021 (COP 26) yn Glasgow. Gwnaeth Pwyllgor y DU ar Newid yn yr Hinsawdd
(CCC) yn glir yn ei asesiad risg diweddaraf nad yw camau addasu wedi llwyddo i gadw â
chyflymder realiti gwaethygu’r risg yn yr hinsawdd.19 Mae angen gweithredu llawer mwy
uchelgeisiol felly os yw’r llywodraeth am liniaru’r effeithiau a chyflawni ei hymrwymiadau
i gyrraedd sero net erbyn 2050 a bydd angen i’r cam gweithredu hwn gynnwys newid
ymddygiad eang gan ddefnyddwyr.
Mae newid yn yr hinsawdd yn bryder i’r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru. Dywedodd dau o
bob pump (40%) wrthym eu bod yn bryderus iawn am newid yn yr hinsawdd a dywedodd
40% arall eu bod yn pryderu rhywfaint. Roedd hyn yn debyg iawn ar draws y gwledydd,
er bod defnyddwyr yng Ngogledd Iwerddon ychydig yn llai tebygol o fod yn bryderus iawn
(36%). Dim ond 6% o bobl Cymru sydd ddim yn poeni o gwbl. Roedd y lefel uchel hon o
bryder yn gyson ar draws grwpiau oedran. Mae ein data hefyd yn dangos bod cyfran debyg
o bobl yng Nghymru yn credu bod ganddynt rywfaint o gyfrifoldeb personol i leihau eu hôl
troed carbon eu hunain – mae 83% yn teimlo eu bod yn gyfrifol iawn neu’n lled gyfrifol.
At hynny, mae cyfran y defnyddwyr yng Nghymru a ddywedodd eu bod wedi gwneud
penderfyniad prynu cynaliadwy wedi cynyddu o’i gymharu â’r llynedd. Y rhai oedd yn
pryderu am newid hinsawdd oedd fwyaf tebygol o fod wedi gwneud penderfyniad a
ddylanwadwyd gan bryderon amgylcheddol wrth brynu offer trydanol (49%) ac mae
hyn yn gynnydd o 8 pwynt canran ers y llynedd. Bu cynnydd mawr eleni hefyd yng
nghyfran y bobl a ddywedodd wrthym eu bod wedi gwneud dewis cynaliadwy o ran
trafnidiaeth ac ynni.
Gall fod yn anos dewis yn fwy cynaliadwy ar gyfer pryniannau fel cerbydau a gwyliau lle
gallai olygu talu mwy neu gyfaddawdu ar ffordd o fyw. Fodd bynnag, hyd yn oed ar gyfer
y categorïau hyn dywedodd cyfran uwch o ddefnyddwyr yng Nghymru eu bod yn gwneud
dewisiadau cynaliadwy.

17 Adran Codi’r Gwastad, Tai a Chymunedau (2021), Levelling up the United Kingdom
18 Gigabit Take-up Advisory Group (2021) Final Report
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Ffigur 14: defnyddwyr yng Nghymru oedd fwyaf tebygol o fod wedi gwneud
dewis cynaliadwy wrth brynu offer trydan

Ffynhonnell: Holodd Yonder, ar ran Which?, 1,048 o ddefnyddwyr yng Nghymru rhwng 29 Tachwedd ac 8 Rhagfyr 2021
(sylfaen effeithiol 743).
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?

Ffigur 15: Roedd defnyddwyr yn fwy tebygol o adrodd am ymddygiad prynu
cynaliadwy ar ddiwedd 2021 o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol

Ffynhonnell: Holodd Yonder, ar ran Which?, 1,048 o ddefnyddwyr yng Nghymru rhwng 29 Tachwedd ac 8 Rhagfyr 2021
(sylfaen effeithiol 743). 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?
Nodyn: Mae’r siart hwn yn seiliedig ar ddefnyddwyr sy’n pryderu am newid yn yr hinsawdd (n=959). Mae’r rhai nad ydynt
byth yn prynu math arbennig o nwyddau yn cael eu heithrio o bob categori (e.e. rhai nad ydynt yn yrwyr o’r categori cerbyd).

Mae’r cynnydd yng nghyfran y bobl sy’n gwneud penderfyniad prynu cerbydau mwy
cynaliadwy i’w groesawu’n arbennig gan mai un o’r nodau allweddol ar gyfer lleihau’r
defnydd o garbon drwy ymddygiad defnyddwyr yw cynyddu’r defnydd o gerbydau trydan
(EVs), yn hytrach na phetrol neu ddiesel a fydd yn cael eu gwahardd rhag eu gwerthu
ar ôl 2030.
Bydd cyflawni’r nod hwn yn gofyn am newid cyflym mewn arferion prynu, gan mai dim
ond 2% o ddefnyddwyr yng Nghymru a ddywedodd wrthym eu bod eisoes yn berchen
ar gerbyd trydan. Mae’r gyfradd hon yn gyson â gweddill y DU, a’r unig eithriadau yw’r
niferoedd uwch mewn canolfannau trefol mawr (yn enwedig Llundain).
Er bod perchnogaeth bresennol yn isel, mynegodd dwy ran o bump (40%) o berchnogion
ceir yng Nghymru fwriad i brynu cerbyd trydan yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae hynny’n
dal i adael mwyafrif heb eu hargyhoeddi gan fod 34% wedi dweud nad oeddent yn bwriadu
prynu cerbyd trydan, a 24% yn ansicr.
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Ffigur 16: Mae dwy ran o bump o berchnogion ceir yng Nghymru yn dweud y byddan nhw’n
prynu cerbyd trydan yn y dyfodol, ond mae’r mwyafrif eto i’w hargyhoeddi.

Ffigur 17: Amrediad cerbydau ar un wefr, costau ymlaen llaw a mynediad pwynt
gwefru yw’r rhwystrau mwyaf cyffredin i newid i gerbydau trydan.

Ffynhonnell: Cynhaliodd Yonder, ar ran Which?, arolwg o 465 o berchnogion ceir yng Nghymru rhwng 30 Ebrill ac 2 Mai 2021.

Er mwyn grymuso defnyddwyr i brynu cerbydau trydan, rhaid i yrwyr fod yn hyderus
y bydd y ceir a’r seilwaith gwefru yn gallu diwallu eu hanghenion. Mae ein hymchwil yn
tynnu sylw at yr amrywiaeth o rwystrau y mae defnyddwyr yng Nghymru yn eu hwynebu
yn y newid sydd ar ddod i gerbydau trydan.
Y rhwystr mwyaf cyffredin i fabwysiadu yw mynediad at bwyntiau gwefru, gyda 53%
o bobl yn pryderu am hyn. Mae pryder am yr amrediad hefyd yn bryder mawr,
gyda 43% o berchnogion ceir yn dweud bod amrediad ar un wefr yn broblem. I ryw raddau,
gellir goresgyn pryderon am amrediad gyda gwell gwybodaeth. Mae data profi Which? yn
dangos bod gan y rhan fwyaf o’r cerbydau trydan diweddaraf amrediad o 200 milltir o leiaf
heb eu hailwefru, sy’n debygol o fod yn ddigon i’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr ceir y rhan
fwyaf o’r amser os oes ganddynt fynediad at bwynt gwefru ar ddiwedd eu taith.20

Ffynhonnell: Cynhaliodd Yonder, ar ran Which?, arolwg o 465 o berchnogion ceir yng Nghymru rhwng 30 Ebrill
ac 2 Mai 2021. Dim ond y pump uchaf o lawer o rwystrau sydd wedi’u cynnwys yn y siart hwn.

Bydd nifer y pwyntiau gwefru mynediad cyhoeddus y bydd eu hangen yn amrywio rhwng
ardaloedd gwahanol, yn dibynnu ar ffactorau gan gynnwys argaeledd parcio oddi ar y stryd
(ac felly’r posibilrwydd o wefru gartref) a dwysedd y boblogaeth. Serch hynny, mae’r ffordd
y mae’r cyflwyniad yn datblygu yn golygu bod gyrwyr sy’n byw ac yn teithio mewn rhai
rhannau o’r DU yn debygol o’i chael yn anodd cael mynediad at y seilwaith sydd ei angen
arnynt. Mae gwahaniaethau mawr ar draws gwledydd y DU, gyda Chymru ar ei hôl hi o’i
gymharu â’r Alban a Lloegr. Er bod 52 pwynt gwefru cyhoeddus fesul can mil o bobl yn yr
Alban, mae hyn yn cymharu â 43 yn Lloegr, 33 yng Nghymru, a dim ond 18 yng Ngogledd
Iwerddon.21

Mae cost ymlaen llaw yn amlwg yn rhwystr mawr i fabwysiadu, gyda thraean (33%)
o berchnogion ceir yn dweud hyn, ond mae’r ddau rwystr nesaf a nodir amlaf i fabwysiadu
cerbydau trydan eto yn ymwneud â gwefru, gyda phobl yn poeni am fynediad at bwyntiau
gwefru a’r amser mae’n ei gymryd i wefru cerbyd. Mae’n amlwg felly na fydd defnyddwyr
yn teimlo’n dawel eu meddwl i newid i gerbydau trydan nes bod y pryderon hyn ynghylch
gwefru wedi’u lleddfu.
20 Which? (2022), How we test cars
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Ffigur 18: Mae gan Gymru lai o bwyntiau gwefru fesul 100,000 o bobl na Lloegr a’r Alban

Yn olaf, mae gwefru cerbyd trydan o’r cartref yn bosibl i gartrefi sydd â mynediad i fannau
parcio oddi ar y stryd (garej neu ddreif) ac mae hyn yn aml yn ffordd fwy cyfleus a rhatach
o ailwefru. Fodd bynnag, mae mynediad i barcio oddi ar y stryd yn amrywio’n sylweddol
ar draws gwahanol rannau o Gymru, ac mae’n rhaid darparu ar gyfer anghenion y rhai nad
oes ganddynt fynediad hefyd. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda’r DU, llywodraethau
datganoledig eraill a llywodraethau lleol yn ogystal â diwydiant i ddatblygu atebion posibl
i sicrhau bod opsiynau gwefru cyfleus ar gael yn hawdd i’r rheini heb barcio oddi ar y stryd,
am brisiau sy’n debyg i wefru gartref.

Ffynhonnell: Data Zap-Map o wefan yr Adran Drafnidiaeth yn https://www.gov.uk/government/
statistics/electric-vehicle-charging-device-statistics-january-2022/electric-vehicle-charging-devicestatistics-january- 2022

Er mwyn rhoi’r hyder i ddefnyddwyr yng Nghymru newid i gerbydau trydan, mae angen
i’r broses o gyflwyno seilwaith gwefru gyflymu fel y gall pob modurwr gael mynediad i’r
seilwaith gwefru sydd ei angen arnynt, ni waeth ble maent yn byw ac yn teithio. Rydym yn
croesawu’r Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan22 a’r Cynllun Gweithredu23 a gyhoeddwyd
y llynedd gan Lywodraeth Cymru, ac edrychwn ymlaen at weld y cynlluniau hyn yn cael
eu datblygu a’u rhoi ar waith ymhellach. Yn benodol, bydd yn bwysig mynd i’r afael â’r
bylchau yn y ddarpariaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru mewn ardaloedd gwledig
ac ardaloedd dan anfantais economaidd, yn ogystal ag yn y rhwydwaith gwefru cyflym ar
gyfer teithio pellter hir.
Mae angen gwella profiad defnyddwyr y rhwydwaith gwefru cyhoeddus ar frys hefyd, fel
nad yw gyrwyr yn wynebu rhwystredigaeth ac anghyfleustra diangen. Dylai Llywodraeth
Cymru weithio gyda’r DU a llywodraethau datganoledig eraill i fynd i’r afael â materion
allweddol, gan gynnwys datblygu datrysiad talu trawsrwydweithio cenedlaethol, fel nad
oes angen i ddefnyddwyr lawrlwytho sawl ap a chario cardiau adnabod lluosog i dalu
mewn mannau gwefru. Rhaid darparu ar gyfer anghenion gyrwyr anabl hefyd, a dylid
gosod targed sylfaenol ar gyfer darparu mannau gwefru hygyrch ledled Cymru.
22 Llywodraeth Cymru (2021) Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan ar gyfer Cymru
23 Llywodraeth Cymru (2021) Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan ar gyfer Cymru Cynllun
Gweithredu
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Methodoleg

Band eang
Buom yn dadansoddi data a gyhoeddwyd gan Ofcom fel rhan o’i adroddiad Connected
Nations blynyddol25 i asesu perfformiad cyfartalog cysylltiadau band eang ym mhob un
o’r gwledydd datganoledig, ac mewn gwahanol feysydd ym mhob gwlad.

Arolygon Which?
Arolygon cenedlaethol
Cynhaliodd Yonder,24 ar ran Which?, arolwg o ddefnyddwyr ym mhob un o genhedloedd y
DU rhwng 30 Tachwedd a 8 Rhagfyr 2021. 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 (rhagamcaniadau
poblogaeth ONS). Roedd yr arolwg yn ymdrin â theimlad a lles ariannol defnyddwyr, band
eang, sgamiau a chynaliadwyedd. Nodir meintiau sampl o dan y siartiau perthnasol drwyddi
draw’r adroddiadau. Cyflwynir data o’r arolwg hwn drwyddi draw’r adroddiad.

Traciwr Mewnwelediad Defnyddwyr
Mae Yonder, ar ran Which?, yn cynnal arolwg olrhain Consumer Insight misol gyda sampl
cynrychioladol 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
olrhain drwyddi draw’r adroddiad.

Arolwg cynaliadwyedd
Holodd Yonder, ar ran Which? 3,619 o oedolion yn y DU rhwng 30 Ebrill a 2 Mai 2021.
Roedd y sampl hwn o 3,619 yn cynnwys 2,000 o ymatebwyr y DU gyda hwb i gyflawni tua
500 o ymatebwyr ar gyfer pob gwlad ddatganoledig. Cyflawnwyd gwaith maes ar-lein gan
Yonder ac mae data wedi’i bwysoli i fod yn gynrychioliadol o boblogaeth pob cenedl.

Ffynonellau data allanol
Chwyddiant a gwariant defnyddwyr
Er mwyn asesu effaith y cynnydd diweddar a’r cynnydd a ragwelir mewn prisiau ar
aelwydydd yng ngwledydd y DU, defnyddiwyd cyfuniad o ddata rhagfynegi chwyddiant ac
ONS. Defnyddiwyd data ONS o’r Arolwg Costau Byw a Bwyd (LCFS) i amcangyfrif gwariant
aelwydydd yn y gwledydd datganoledig ar wahanol gategorïau o nwyddau. Cyfunwyd hyn
wedyn â chwyddiant a mynegeion prisiau ONS i fesur y ‘chwyddiant byw’ ar gyfer pob
gwlad, yn seiliedig ar broffil gwariant nodweddiadol defnyddwyr yn y wlad honno.
Er mwyn rhagweld effaith cynnydd mewn prisiau yn y dyfodol, fe wnaethom ymgorffori’r
rhagfynegiadau canlynol am godiadau prisiau yn y dyfodol yn y model chwyddiant byw:
1. Rhagolwg pris ynni Cornwall Insight ar gyfer Gwanwyn/Haf 2022 o fis Rhagfyr 2021.
Maen nhw’n amcangyfrif y bydd prisiau ynni yn cynyddu tua 50% ar gyfartaledd.
2. Ar gyfer chwyddiant bwyd, mae tystiolaeth yn cyfeirio at gynnydd parhaus yn gynnar yn
2022. Mae Capital Economics yn rhagweld y bydd prisiau bwyd yn cael eu gwthio i 5%.
24
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25 https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/
connected-nations-2021/data-downloads
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