Beth
yw Tlodi
Data?
Patricia J Lucas, Rosa Robinson
a Lizzy Treacy
Rhagfyr 2020

Diolchiadau
Diolch i Achub y Plant Cymru, Age Cymru, Age Scotland, BAWSO, Canolfan
Cydweithredol Cymru, Carnegie, Cartrefi Cymunedol Cymru, Catch 22,
Connecting Scotland, Cynghrair Anabledd Glasgow, Cyngor ar Bopeth Cymru,
Cyngor Sefydliadau Gwirfoddol yr Alban, David Jones, Llamau, Llywodraeth
yr Alban, Ofcom, Paul Russel, Pobl a Gwaith, Pontio’r Bwlch, Prifysgol Glyndŵr
Wrecsam, ScotlandIS, Sefydliad Good Things, The Welcoming, Third Sector Lab,
a Phartneriaid Nesta, Rob Ashelford, Jessica Clark, Angharad Dalton ac Adam
Lang, am eu hamser a’u cyfraniadau.

Gwybodaeth am Nesta
Sefydliad arloesedd yw Nesta. I ni, mae arloesi yn golygu troi syniadau
beiddgar yn realiti a newid bywydau er gwell. Rydym yn defnyddio ein
harbenigedd, ein sgiliau a’n cyllid mewn meysydd lle mae heriau mawr sy’n
wynebu’r gymdeithas. Mae Nesta wedi’i leoli yn y DU gyda chefnogaeth
gwaddol ariannol. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ledled y byd i ddod â
syniadau beiddgar yn fyw i newid y byd am byth.

About Y Lab
Y Lab yw Canolfan Arloesedd Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Fe’i sefydlwyd
yn 2015, ac mae’n bartneriaeth rhwng Nesta, sefydliad arloesi a Phrifysgol
Caerdydd. Rydym yn ceisio cefnogi arloeswyr yn y gwasanaethau cyhoeddus
yng Nghymru gyda chyllid, arbenigedd ac arweiniad i brofi eu syniadau. Rydym
yn gwneud ymchwil i sut a pham mae arloesi’n digwydd mewn gwasanaethau
cyhoeddus.

Os hoffech chi dderbyn y cyhoeddiad hwn mewn fformat arall fel
Braille neu brint bras, cysylltwch â ni yn: information@nesta.org.uk

Beth yw
Tlodi Data?
Rhagair

4

1

Crynodeb gweithredol

5

2

Cwestiynau ymchwil a dull ymchwil

6

3

Canfyddiadau

7

3.1 Deall tlodi data

7

3.2 Mesur tlodi data

10

3.3 Pwy sy’n agored i dlodi data?

13

3.4 Effeithiau tlodi data

14

3.5 Dimensiynau tlodi data

15

4

Diffiniad gweithredol tlodi data

16

5

Sganio’r gorwel: Ymagweddau cyfredol tuag a
ddatrysiadau

17

Atodiad A: Crynodeb o’r holl adroddiadau a ganfuwyd

20

Cyfeirnodau

25

Beth yw Tlodi Data?

Rhagair
Yn Nesta rydym bellach yn clywed mwy yn rheolaidd am y cysyniad o dlodi data
a’i ganlyniadau yn y byd go iawn ar unigolion ac yn y gymdeithas ehangach.
Daw hyn gan unigolion ac aelwydydd sy’n profi tlodi data o lygad y ffynnon yn
ogystal â chan sefydliadau partner ac arloeswyr cymdeithasol sy’n cefnogi pobl
yn uniongyrchol i ddelio â’i ganlyniadau.
Ar draws holl genhedloedd y DU, rydym yn clywed llawer am y rhaniad digidol sefydledig
yn ein cymdeithas. Fodd bynnag, mae hyn yn tueddu i gysylltu naill ai â materion seilwaith
digidol a chysylltedd neu â materion yn ymwneud â sgiliau digidol a llythrennedd. Mae yna
lawer o adroddiadau ac ystadegau mewn perthynas â’r materion sefydledig hyn ac mae
gwaith gwych yn digwydd ar draws gwledydd y DU i fynd i’r afael â nhw. Fodd bynnag, nid
yw’n ymddangos ein bod yn gwybod cymaint am fforddiadwyedd data a’r cysyniad o dlodi
data. Ar hyn o bryd nid ydym yn ymwybodol o unrhyw waith hyd yma i archwilio diffiniad
gweithredol o’r hyn y gallai hyn ei olygu. Credwn fod y mater hwn yn sylfaenol oherwydd
heb y wybodaeth a’r mewnwelediad dyfnach hwn, ni allwn adeiladu dealltwriaeth gywir neu
fanwl o faint o bobl y mae tlodi data yn effeithio arnynt.
Mae hyn yn bwysicach byth yng nghyd-destun ein hargyfwng iechyd cyhoeddus presennol.
Os na allwch chi neu’ch cartref fforddio digon o ddata ar gyfer eich anghenion, yna
cewch eich allgau fwyfwy o gyfleoedd. Cewch eich allgau rhag cymryd rhan lawn yn
eich cymuned a chymryd rhan mewn materion cymdeithasol ehangach, rhag chwilio am
swydd a gweithio’n effeithiol ar-lein ac o gyrchu gwasanaethau a chefnogaeth gyhoeddus
hanfodol. Rydym yn gwybod bod hyn yn cael effaith ar draws sbectrwm y blaenoriaethau
cenedlaethol. O gefnogi pobl ifanc i gael y dechrau gorau mewn bywyd, i ganiatáu i bobl
fyw bywydau iach a chysylltiedig, hyd at gefnogi adferiad economaidd cynaliadwy a gyrru
cynhyrchiant yn y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.
Yn Nesta, rydym hefyd yn gweld y mater hwn trwy lens arloesi cymdeithasol ac yn credu
bod unigolion ac aelwydydd sydd â mynediad at faint addas o ddata fforddiadwy yn
alluogwr ac yn sbardun arloesedd cymdeithasol.
Wrth i raddfa’r aflonyddwch tymor hir a’r newid economaidd y mae’r pandemig yn arwain
atynt ddod yn gliriach gyda phob wythnos sy’n mynd heibio, credwn fod dealltwriaeth
well a manylach o dlodi data, a’r datblygiadau arloesol neu’r polisi y gallai fod eu hangen
i helpu i fynd i’r afael â hyn. yn hanfodol. Mae hyn yn arbennig o wir yng nghyd-destun yr
etholiadau cenedlaethol yn yr Alban a Chymru y flwyddyn nesaf pan fydd cyfle i helpu i
siapio’r eco-systemau arloesi cymdeithasol ym mhob gwlad wrth i ni ddechrau dod allan o’r
argyfwng iechyd cyhoeddus acíwt.
Dyma pam mae tîm Nesta yn yr Alban ac Y Lab yng Nghymru wedi comisiynu’r ymchwil
darganfod hon. Er mwyn profi ac adrodd am rai o’n rhagdybiaethau am y cysyniad o dlodi
data ac i gwmpasu’r gwaith sydd wedi’i wneud neu heb ei wneud yn y gofod hwn hyd yma.
Roeddem am ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid allweddol yn y ddwy wlad i archwilio
sut mae rhai eraill yn gweld y mater hwn. Rydym yn bwriadu defnyddio’r canfyddiadau a’r
mewnwelediadau o’r adroddiad hwn i blymio’n ddyfnach i’r materion hyn i fapio maint a
natur tlodi data yn yr Alban a Chymru yn ystod y misoedd nesaf.
Angharad Dalton a Rob Ashelford, Y Lab
Jessica Clark a Adam Lang, Nesta in Scotland
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Crynodeb gweithredol
Mae’r rhan fwyaf o boblogaeth y DU bellach
o fewn cyrraedd band eang cyflym, signal
4G, neu 5G ac mae ganddynt y sgiliau
digidol i fynd ar-lein. Erbyn hyn mae tua
93% o bobl yn mynd ar-lein, hyd yn oed yn
achlysurol, ond mae lefelau isel o ymgysylltu
digidol gan gan 1 o bob 3 ohonynt. Mae’r
adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y rheiny
sy’n teimlo mai’r gost yw’r prif rwystr i fwy o
gyfranogiad digidol.
Mae amddifadedd data wedi dod yn fater
anghydraddoldebau cythryblus a chyffredin. Wrth
i fesurau cadw pellter cymdeithasol COVID-19
gynyddu, mae ein dibyniaeth ar adnoddau ar-lein
wedi cynyddu hefyd.1 Yn ystod y cyfnod clo, mae
traffig byd-eang y rhyngrwyd wedi treblu,2 ond
mae mynediad at ddata yn gallu bod yn ddrud.
Mae Nesta wedi cyfeirio at y dewisiadau caled y
mae rhai pobl yn eu hwynebu: Data neu swper.3
Ym mis Hydref 2020, cynhaliom adolygiad
cyflym o’r llenyddiaeth ac ymgynghoriad gyda
rhanddeiliaid yng Nghymru a’r Alban i ddeall mwy
am dlodi data. Hyd yma, prin yw’r ymchwil ffurfiol
ar faint mae’n ei gostio i unigolion neu gartrefi
brynu’r holl ddata sydd ei angen arnynt.
Mae arolygon cartrefi ac astudiaethau o gwmpas
y rhyngrwyd yn tynnu sylw at rai o’r grwpiau sy’n
llai tebygol o fod ar-lein. Mae Mynegai Digidol
Defnyddwyr Lloyds yn awgrymu bod cost cyfartalog
band eang misol yn debygol o fod yn fforddiadwy
i lawer o bobl ag incwm isel. Serch hynny, ni
ddaethom o hyd i unrhyw astudiaeth nac adroddiad
ar ba mor fforddiadwy neu ddigonol yw band
eang neu ddata symudol i gartrefi neu unigolion.
• Dydyn ni ddim yn gwybod faint mae unigolion
a chartrefi’n ei dalu am ddata, na sut mae hyn
yn amrywio yn ôl eu hamgylchiadau
• Dydyn ni ddim yn gwybod pwy na faint o bobl
sy’n profi tlodi data
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• Dydyn ni ddim yn gwybod pa grwpiau sydd
fwyaf agored i dlodi data
Mae ein rhanddeiliaid yn awgrymu bod tlodi data
yn broblem gyffredin ymhlith grwpiau difreintiedig
yng Nghymru a’r Alban. Dywedon nhw wrthon ni
mai’r prif rwystrau rhag cael mynediad at y data
oedd ei angen arnynt oedd incwm isel, methu
â chael contract data, diffyg preifatrwydd, ac
isadeiledd lleol. Mae effaith y rhwystrau hyn yn
waeth pan gânt eu cyfuno neu yn achos pobl sydd
â mwy o anghenion data. Er enghraifft, mae gan
bobl ddi-waith sy’n chwilio am swydd anghenion
data uchel, ynghyd ag incwm isel.
Rydym yn credu bod mynediad at y rhyngrwyd
bellach yn hanfodol. Mae llawer o wasanaethau
hanfodol, fel addysg, llesiant, iechyd a gwaith,
bellach ar-lein, ac mae’r rhai sy’n methu â
chael mynediad at ddigon o ddata ar gyfer eu
hanghenion yn profi tlodi data. Mae tlodi data yn
golygu yr unigolion, y cartrefi neu’r cymunedau
hynny sy’n methu â fforddio digon o ddata band
eang neu symudol preifat a diogel i fodloni eu
hanghenion hanfodol.
Er mwyn meithrin dealltwriaeth gref o dlodi data,
rydyn ni’n credu bod angen ymchwil i:
• Nodi pa grwpiau sydd fwyaf agored i dlodi
data
• Deall profiadau’r rhai na all fforddio digon
o ddata symudol neu fand eang ar gyfer eu
hanghenion hanfodol
• Datblygu teclyn safonol i nodi’r bobl
hynny sy’n profi tlodi data ar draws saith
parth: fforddiadwyedd; dewis; isadeiledd;
preifatrwydd a diogelwch; digonedd; sgiliau; a
ddefnyddioldeb
• Amcangyfrif nifer y bobl sy’n profi tlodi data a
deall ehangder a dyfnder y tlodi a brofir
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Cwestiynau ymchwil a
dull ymchwil
Mae gan bobl sy’n byw mewn tlodi lai o gyfleoedd i ymgysylltu’n llawn â’r byd
ar-lein. Ar draws gwledydd Prydain, mae polisi digidol-yn-gyntaf eisoes yn golygu
bod angen cysylltiad â’r rhyngrwyd er mwyn cael mynediad at wasanaethau
craidd y llywodraeth fel budd-daliadau, cofnodion iechyd, a gwasanaethau
awdurdodau lleol. Mae gwasanaethau gwybodaeth a newyddion sy’n ein galluogi
ni i gymryd rhan mewn prosesau democrataidd, dysgu, a chadw’n iach oll yn
symud ar-lein.2 Mae mynediad at y rhyngrwyd yn prysur ddatblygu i fod y 4ydd
cyfleustod.
Nid yw costau a manteision y byd digidol newydd hwn wedi’u dosbarthu’n deg, a gall
mynediad at ddata fod yn ddrud. Mae Nesta wedi cyfeirio at y dewis sydd gan rai rhwng
data a swper.3 Ym mis Hydref 2020, comisiynodd Nesta ymchwil i ddeall y dystiolaeth am
dlodi data a’i achosion a’i effeithiau ar draws Cymru a’r Alban. Mae’r adroddiad hwn yn
crynhoi canlyniadau’r ymchwil hwn. Gofynnon ni:
• Pa ymchwil sy’n bodoli i ddeall natur, graddfa a chwmpas tlodi data?
• Sut dylen ni ddiffinio tlodi data?
• Oes datrysiadau posib eisoes yn bodoli?
Roedd yr ymchwil yn cynnwys dwy ffrwd waith:
• Adolygiad cyflym o dystiolaeth sydd wedi’i chyhoeddi (ymchwil ddesg)
• Ymgysylltiad â rhanddeiliaid ac arbenigwyr ag arbenigedd neu brofiad o dlodi data
(gweithdai a chyfweliadau)
Defnyddiom ymagwedd gydweithredol ac iteraidd tuag at y gwaith, a oedd yn ein galluogi
ni i ganfod a dadansoddi tystiolaeth berthnasol a oedd wedi’i chyhoeddi, gan ddyfnhau,
ehangu a mireinio ein dealltwriaeth drwy drafodaethau â sefydliadau rhanddeiliaid.
Canfuom dystiolaeth sydd wedi’i chyhoeddi drwy gyfuniad o chwiliadau systematig mewn
cronfeydd data llyfryddol, chwilio â llaw mewn cyfnodolion a sefydliadau allweddol,
chwiliadau Google, a chwilio cyfeiriadau am yn ôl ac ymlaen. Cyhoeddom alwad hefyd am
bapurau a data ar draws ein rhwydweithiau, a thrwy sefydliadau’r rhanddeiliaid oedd yn
rhan o’r ymchwil.
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Gan ddefnyddio canfyddiadau cynnar o’r chwiliad llenyddiaeth hwn, ac mewn
ymgynghoriad â Nesta, cynhaliom ymarfer mapio cyflym, gan nodi grwpiau a
phoblogaethau a oedd yn debygol o fod yn agored i dlodi data. Llenwom y map hwn gyda
chysylltiadau a oedd yn hysbys i Nesta neu i ni, gan nodi bylchau mewn cynrychiolaeth (ar
draws sectorau ynghyd â chynrychiolaeth ddaearyddol yng Nghymru a’r Alban). Daethom
o hyd i gysylltiadau newydd i lenwi’r bylchau hyn. Defnyddiom y map rhanddeiliaid hwn er
mwyn blaenoriaethu cysylltiadau o Gymru a’r Alban i gymryd rhan yn ein hymgynghoriadau
rhanddeiliaid. Yn ystod mis Hydref 2020, cynhaliom ddau weithdy ar-lein dwy awr o hyd
gyda chynrychiolwyr o sefydliadau rhanddeiliaid. Cymerodd 16 o bobl ran, yn cynrychioli
ystod eang o sefydliadau (o’r sector gwirfoddol yn bennaf). Yn ogystal, cynhaliom 11
cyfweliad rhannol-strwythuredig gyda rhanddeiliaid nad oedd yn gallu dod i weithdai neu
lle roedden ni’n awyddus i archwilio materion penodol yn fwy manwl. Mae Tabl 1, isod, yn
crynhoi cwmpas ein sampl.

Tabl 1: Cwmpas cynrychiolaeth rhanddeiliaid ar draws materion, poblogaethau a
gwledydd
Maes ffocws rhanddeilaiid

Yr Alban

Cymru

✔

✔

Plant a phobl ifanc		

✔

Pobl sy’n gadael gofal		

✔

Pobl hŷn

Digartrefedd		
✔
Cymunedau BAME

✔

Pobl anabl

✔

Gwasanaethau cyngor ar bopeth

✔

✔

Tai cymdeithasol		

✔

✔

Datblygu cymunedol
Trais domestig 		

✔

Cynhwysiant digidol

✔
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Canfyddiadau
3.1		 Deall tlodi data
Mae dealltwriaeth o’r hyn mae’n ei olygu i fod wedi’ch ynysu o’r byd ar-lein wedi newid
gyda newidiadau mewn technoleg a mynediad. Mae’r rhain wedi symud o ganolbwyntio
ar y bwlch digidol – y rhai sydd â mynediad at y byd digidol a’r rhai sydd heb – i ddiffiniad
ehangach o gynhwysiant digidol.4 Mae ehangiad enfawr band eang a ffonau clyfar yn
golygu bod y rhyngrwyd o fewn cyrraedd bron pawb.5, 6, 7, 8 Mae gan y rhai sydd arnynt eisiau
data ac yn gallu ei fforddio fynediad hawdd ato o’u cartref gan mwyaf9 ac maen nhw’n
defnyddio mwy ohono ac yn talu llai amdano.10 Yn 2019, ar gyfartaledd, gwariodd cartrefi yn
y Deyrnas Unedig £77.50/mis ar wasanaethau telathrebu, 6% yn llai nag yn 2018.10
presennol yn awgrymu sbectrwm o hierarchaeth11 o ran mynediad a chynhwysiant digidol,
sy’n cynnwys tair agwedd: isadeiledd, hyder a sgiliau, a fforddiadwyedd.12 Ond yn amlach na
pheidio, mae fforddiadwyedd yn canolbwyntio ar ddarpariaeth dyfeisiau a’r isadeiledd ei
hun, ac yn aml caiff fforddiadwyedd y data sydd ei angen i gael mynediad at y rhyngrwyd
ei ddiystyru yn y ddealltwriaeth hon. Mae cysyniadau ehangach cynhwysiant digidol,
cydraddoldeb digidol a mynediad digidol yn bwysig, ond mae angen i ni ystyried agweddau
gwahanol ar gynhwysiant digidol os ydyn ni am ddod o hyd i atebion.
Does ganddon ni ddim ffordd gytunedig o drafod y broblem rydyn ni’n ei galw’n ‘dlodi
data’. Defnyddir yr un termau i olygu gwahanol bethau, ac mae hyn yn peri rhwystrau
rhag datblygu dealltwriaeth dda o’r broblem. Defnyddir y term tlodi data i olygu methu
â fforddio mynediad digonol at fand eang neu ddata symudol, ond mae hefyd yn golygu
diffyg gwybodaeth am bynciau neu boblogaethau penodol. Mae tlodi digidol hefyd yn
golygu diffyg mynediad at wasanaethau digidol. Yn aml, defnyddir fforddiadwyedd data i
olygu costau cyfartalog tariffau, yn hytrach na fforddiadwyedd ar gyfer yr unigolyn. Rydyn
ni’n dewis y term ‘tlodi data’ i ddisgrifio’r rhai sy’n methu fforddio prynu digon o ddata (boed
hynny’n fand eang neu ddata symudol).
Er nad yw’r iaith yn glir bob amser, mae’n amlwg bod profiad o dlodi data yn adnabyddus
ac yn eang. Cydnabyddir fwyfwy mai’r ffin newydd o ran eithrio digidol yw fforddiadwyedd
y costau parhaus i gael mynediad at y rhyngrwyd.13, 9, 14
Mae’n hysbys bod cost cysylltiad band eang yn atal pobl, yn enwedig menywod, rhag cael
band eang yn eu cartref.15, 16 Dim ond 40% o gartrefi yn yr Alban ag incwm <£17,500 sydd â
band eang.15 Yn Unol Daleithiau America, dywedodd 48% o’r rhai oedd heb fand eang yn y
cartref fod hynny gan nad yw’n fforddiadwy.17 Mae Mynegai Digidol Defnyddwyr Lloyds yn
amcangyfrif nad yw cost band eang yn y Deyrnas Unedig (£30-35) yn fforddiadwy i lawer
o’r bobl sy’n gwneud defnydd cyfyngedig/dim defnydd ohono.16
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Ffonau clyfar yw’r ddyfais bwysicaf er mwyn cael mynediad at y rhyngrwyd i 60% o bobl yn
y Deyrnas Unedig erbyn hyn,18 gyda 75% o oedolion yr Alban, a 96% o bobl ifanc rhwng 16
a 24 oed yn yr Alban, yn defnyddio eu ffonau i fynd ar-lein.19 Mae data symudol yn gynyddol
bwysig er mwyn deall costau mynd ar-lein, ond dydyn ni ddim yn gwybod llawer am
fforddiadwyedd data symudol.
Mae mynd ar-lein yn ddrutach i’r rhai sydd â diffyg llythrennedd digidol, ac mae Lloyds yn
amcangyfrif bod y grwpiau incwm isel/ymgysylltiad isel yn gwario £720 yn fwy y flwyddyn
yn mynd ar-lein na’r rhai sydd ag incwm tebyg ond ymgysylltiad digidol uchel.16 Mewn
ymchwil ansoddol gyda phobl sy’n defnyddio ffonau clyfar i gael mynediad at y rhyngrwyd,
mae Ofcom yn nodi cost uchel data symudol, a strwythur cymysglyd costau contractau
misol, fel anawsterau i gwsmeriaid.20 Mae dwy astudiaeth achos yn adrodd rhwystrau cost i
ddefnyddwyr ffonau clyfar:

Canslodd [Chester] ei becyn band eang wrth geisio torri’n ôl ar ei filiau misol, gan
ei fod yn teimlo ei fod yn foethusrwydd nad oedd e’n gallu ei fforddio... Mae’n ceisio
gwneud y mwyaf o’i fynediad at Wi-Fi cyhoeddus drwy ddefnyddio’r llyfrgell a
chaffis lleol yn achlysurol, ac mae e wedi gofyn os caiff ddefnyddio band eang ei
gymydog (gwrthodwyd hyn). Mae e’n ymwybodol iawn y gallai redeg allan o’i 2GB
o ddata cyn diwedd y mis, felly mae’n diffodd y rhyngrwyd ar ei ffôn symudol oni
bai ei fod yn defnyddio’r ffôn... Er ei fod yn defnyddio’r ffôn i bori gwefannau swyddi
ac i glywed am y cyfleoedd diweddaraf, dydy e ddim yn hoffi treulio gormod o
amser yn gwneud hyn, gan ei fod yn poeni am ddefnyddio ei lefel gyfyngedig o
ddata. Mae’n aml yn tynnu ciplun o swyddi mae’n bwriadu gwneud cais amdanyn
nhw, ac yna’n eu cadw nhw tan iddo ymweld â’r llyfrgell neu’r caffi bob wythnos.
Mae hyn yn rhwystr mawr i Chester, gan fod yn rhaid iddo deithio o’i gartref er
mwyn cwblhau’r tasgau hyn.
Ofcom 2016, p.42

Mae [Carly] yn ychwanegu £10 y mis yn ei siop Vodafone leol pan mae’n gallu, gan
ddefnyddio arian parod neu dalebau WH Smith mae hi’n eu cael am ddim mewn
hostelau. Mae Carly’n gobeithio cael contract ffôn hirdymor fel bod modd iddi
gael model mwy newydd a datblygedig, fel yr iPhone 6. Ei nod ar hyn o bryd yw
agor cyfrif banc llawn a fyddai’n ei galluogi i wneud hyn... Mae [Carly] yn bryderus
ynghylch defnyddio gormod o’i data a rhedeg allan cyn bod modd iddi brynu
mwy.”
Ofcom 2016, p.43
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Dydyn ni ddim yn gwybod pa mor bwysig yw band eang dros ddata symudol er mwyn deall
tlodi data. At hynny, dydyn ni ddim yn gwybod llawer am sut mae pobl yn cael mynediad
at y rhyngrwyd y rhan fwyaf o’r amser. Canfu Ofcom yn 2017 bod ffonau clyfar yn cysylltu
â’r rhyngrwyd drwy Wi-Fi 75% o’r adeg, a drwy ddata symudol 25% o’r adeg.21 Ond efallai
nad dyma’r profiad arferol i’r rhai sy’n profi tlodi data, ac mae’n bosib fod hyn wedi newid
yn y tair blynedd ers casglu’r wybodaeth hon. Dydyn ni ddim chwaith yn gwybod faint o
bobl sy’n cyfyngu eu hamser ar-lein oherwydd costau neu allu i gael mynediad. Her arall
wrth geisio deall profiadau pobl o dlodi data yw’r ffaith efallai nad yw pobl sydd ddim yn
defnyddio’r rhyngrwyd yn gweld angen i fynd ar-lein.9
Mae COVID-19 wedi gwneud tlodi data yn fwy amlwg.2 Mae’r cyfnod clo wedi rhoi llawer
o bobl mewn sefyllfa ansicr yn ariannol.22 Casglodd Pwyllgor Dethol yr Adran Diwylliant,
y Cyfryngau a Chwaraeon dystiolaeth a oedd yn awgrymu bod cost uchel data symudol
talu-wrth-fynd yn bwrw’r teuluoedd sy’n ceisio addysgu plant gartref yn arbennig o galed1.
Er mwyn osgoi’r risgiau sy’n gysylltiedig â chyswllt wyneb yn wyneb, symudwyd llawer o
wybodaeth feddygol ac apwyntiadau ar-lein, gan eithrio’r rhai oedd yn dibynnu ar Wi-Fi
cymunedol am ddim (er enghraifft mewn llyfrgelloedd).23 Er y cynhaliwyd mentrau i leihau’r
broblem hon, nid yw’r ymdrechion wedi bod yn ddigonol i ddatrys y broblem i’r rhan fwyaf o
bobl.1, 24

3.2		 Mesur tlodi data
Mae’r ymgais i fesur eithrio digidol wedi dilyn yn ôl troed dealltwriaeth, fel bod yr ymgais
gynnar i gyfri’r rhai sydd â mynediad digidol a’r rhai sydd heb, wedi’i disodli gan ymgais i
fesur mynediad at dechnoleg a sgiliau digidol. Mae’r rhain yn dal yn dueddol o amlygu’r
gwahaniaethau rhwng y rhai sy’n mynd ar-lein a’r rhai sydd byth yn gwneud, ond nid
ydynt yn gallu diffinio’r graddfeydd yn y canol, nac ateb cwestiynau ynghylch pwy sy’n
gallu fforddio digon o amser ar-lein. At hynny, mae adroddiadau’n gwneud sylwadau ar
amrywiadau rhwng grwpiau yn seiliedig ar oedran, incwm, lleoliad, a gwahaniaethau
cymdeithasol, diwylliant ac economaidd, ond yn anaml ar y profiad ar lefel unigol na’r
rhyngweithio rhwng gwahanol rwystrau. Yn arwyddocaol, mae angen dealltwriaeth ddyfnach
arnom o’r rhwystrau i’r rhai sydd ar-lein, ond sydd eisiau neu angen mwy o fynediad.
Fel mae eraill wedi sôn mewn perthynas ag eithrio digidol, “er gwaetha’r gweithgarwch llawr
gwlad anhygoel a’r sail ymchwil gadarn, does dim un gyfres gytunedig o fesurau wedi bodoli o’r
blaen” Carnegie 2015.25
Yn ein hadolygiad cyflym o lenyddiaeth sy’n bodoli, ni chanfuom unrhyw adroddiadau
a oedd yn amcangyfrif graddfa tlodi data (mae Atodiad A yn cynnig crynodeb o’r
llenyddiaeth a adolygwyd gennym). Er yr ymchwil gynhwysfawr, a’r astudiaethau lleoli a’r
adroddiadau ar lefel fyd-eang, ryngwladol, genedlaethol a lleol, nid oedd unrhyw un yn
ateb faint o bobl oedd yn methu â fforddio mynd ar-lein, neu sy’n cael trafferth fforddio
mynediad digonol at fand eang neu ddata symudol. Mae Tabl 1 yn nodi enghreifftiau o’r hyn
a fesurir ar lefel fyd-eang, ledled y Deyrnas Unedig, ac yn genedlaethol.1 Mae’r enghreifftiau
hyn yn nodweddiadol o’r astudiaethau a’r adroddiadau oedd ar gael, ac maent yn dangos
y wybodaeth gyfyngedig sydd ganddon ni am fforddiadwyedd ar lefel unigol. Er enghraifft,
mae gwybod prisiau contractau a bwndeli presennol26, 27 yn ein galluogi ni i amcangyfrif
faint o bobl sy’n cael trafferth fforddio’r rhain, ond nid yw’n ymwneud ag angen ac nid yw’n
caniatáu i ni wybod faint o bobl sy’n profi tlodi data ar hyn o bryd.

10

Beth yw Tlodi Data?

Tabl 2: Enghreifftiau rhyngwladol a chenedlaethol o astudiaethau ar
fforddiadwyedd a mynediad at ddata
Mesur

Enghraifft fyd-eang/
ryngwladol

Enghraifft ledled y Deyrnas Unedig

Enghraifft yr Alban/Cymru

Isadeiledd
symudol/
band
eang

Afshar (2020)4

Ofcom (2020)10

Wilson a Hopkins (2019)11

Defnyddio data’r Undeb
Telathrebu Rhyngwladol
i amcangyfrif cyfran y
boblogaeth ym mhob gwlad
sydd â rhyngrwyd yn y cartref
neu danysgrifiad band eang

Dod o hyd i fannau heb 4G ac yn amlygu
cyfraddau uwch o’r rhain yng Nghymru a’r Alban

Gwledigrwydd ddim yn rhwystr i lawer
bellach, ond nid oes gan 65% o’r
ardaloedd â phoblogaeth wasgaredig
fynediad at fand eang cyflym

Fourman (2016)28

Think Broadband (2020)29, 30

Data ar gysylltiadau band eang yn ôl lleoliad i
gymharu cyfran y cartrefi sydd ar-lein ac oddi arlein, a’r cyflymder sydd ar gael yn ôl lleoliad.

94.3% o’r boblogaeth yn yr Alban yn
gallu cael band eang cyflym iawn, o
gymharu â 95.1% yng Nghymru

Mynegai Digidol Defnyddwyr Lloyds (2020)16

Heb ei ganfod

Cyflymder
band
eang

Pris
mynediad
at y
rhyngrwyd

Mynegai Fforddiadwyedd
yr Undeb Telathrebu
Rhyngwladol (2020)7
Cymharu cost bwndeli uchel
neu isel yn ôl gwlad
Mae costau data’n is mewn
gwledydd cyfoethog

Cost misol amcangyfrifedig band eang oedd £3035, nad yw’n fforddiadwy i lawer o bobl sy’n gwneud
ychydig o ddefnydd/dim defnydd o’r rhyngrwyd.
Roedd grwpiau incwm is/ymgysylltiad is yn
gwario mwy o arian yn mynd ar-lein na’r rhai
oedd ag incwm tebyg ond lefel ymgysylltiad uchel
(gwahaniaeth blynyddol o ~£720)
Ymhlith pobl nad oedd yn ei ddefnyddio (dim
defnydd o’r rhyngrwyd yn y tri mis diwethaf),
nododd 25% rhy ddrud fel rheswm, ac roedd 38%
yn blaenoriaethu gwariant arall

Defnydd
o’r
rhyngrwyd
gan
unigolion/
cartrefi

Reddick (2020)31

Ofcom (2019)18

Llywodraeth yr Alban (2019)19

Mewn arolwg o gartrefi yn
yr UDA, roedd incwm is a
llai o addysg yn rhagfynegi
defnydd is o fand eang.
Rhoddwyd cost band eang
a chyfyngiad ar swm y data
symudol fel rhesymau dros
ddefnyddio Wi-Fi am ddim.

Cododd y gyfran o gartrefi â mynediad at y
rhyngrwyd (band eang neu symudol) o 87%
yn 2019 i 89% yn 2020, sydd fwy na thebyg
yn gysylltiedig â chynnydd mewn cartrefi sy’n
defnyddio ffonau clyfar yn unig i fynd ar-lein, sydd
wedi cynyddu 2%, tra bod lefelau defnydd band
eang wedi bod yn sefydlog.

Er bod y gwahaniaeth rhwng cartrefi
incwm isel ac incwm uchel sydd â
mynediad at y rhyngrwyd yn y cartref
wedi gostwng dros amser, mae
gwahaniaethau’n parhau: 69% o
gartrefi ag incwm <£10K o gymharu â
99% o gartrefi ag incwm >40K a 82%
o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig o
gymharu â 94% o’r ardaloedd lleiaf
difreintiedig.

Mae grwpiau incwm is yn defnyddio Wi-Fi yn llai
aml na grwpiau incwm uwch mewn lleoliadau
preifat (caffis, gwestai, siopau, meysydd awyr, y
gampfa), ond ceir cyfraddau ychydig yn uwch
mewn lleoliadau trafnidiaeth gyhoeddus

O’r rhai oedd â rhyngrwyd yn y cartref,
roedd gan 99% gontract band eang.
Materion o ran costau neu
fforddiadwyedd ar lefel cartref neu
unigol heb eu hasesu

Yn ogystal â’r adroddiadau a oedd eisoes wedi’u cyhoeddi, gallai’r adroddiadau canlynol
ac arolygon eraill sy’n bodoli gynnwys gwybodaeth a allai gael ei defnyddio ar gyfer
dadansoddiad pellach. Ffynonellau gwybodaeth y gallai fod yn ddefnyddiol eu cynnwys:
• Mae’r Arolwg Adnoddau Teulu ac Understanding Society yn cynnig gwybodaeth
ynghylch sut mae cartrefi’n gwario eu harian ac agweddau ac ymddygiad sy’n galluogi
dealltwriaeth well o sut gallwn fesur tlodi32
• Caiff cwestiynau ynghylch sut mae pobl yn cael mynediad at y rhyngrwyd, a
llythrennedd a defnydd digidol eu hadrodd gan OfCom (Traciwr Llythrennedd Cyfryngau
Oedolion, Traciwr Llythrennedd Cyfryngau Rhieni a Phlant, Traciwr Technoleg)
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• Mae arolwg Eurostat yn ystyried defnydd o TGCh gan gartrefi ac unigolion, ond nid yw’n
cynnwys cwestiynau am fforddiadwyedd na chost
• Mae Mynegai Cymdeithas ac Economi Ddigidol (DESI) y Comisiwn Ewropeaidd yn
cynnwys mynegai pris band eang (sy’n ystyried basgedi cynrychiadol o gynigion sefydlog
neu symudol)
• Mae’r OECD yn cymharu prisiau telathrebu, gan gynnwys band eang a data symudol,
gan ddefnyddio basgedi defnyddwyr safonol hefyd
Serch hynny, gan y darparwyr telathrebu mae’r data gorau ar bris a fforddiadwyedd. Mewn
marchnad sy’n sensitif i bris, bydd gan y diwydiant telathrebu ddealltwriaeth dda o alw
a fforddiadwyedd ym mhob sector o gymdeithas. Mae cystadleuaeth ffyrnig a niferoedd
mawr o gwsmeriaid incwm isel yn India yn golygu mai ganddyn nhw mae’r data rhataf yn y
byd.33 Mae defnyddwyr a newyddiadurwyr technoleg gwybodaeth yn adrodd ar strwythurau
a gwahaniaethau prisiau,26, 27 ond er bod y rhain yn darparu cipluniau defnyddiol sy’n rhoi
syniad i ni o fforddiadwyedd, mae’r rhain ar hap yn ôl eu natur a gallen nhw fod yn cynnwys
gwybodaeth rannol. Mae adroddiadau prisio comisiwn Ewropeaidd yn dangos bod prisiau
band eang symudol yn y DU ymhlith yr isaf yn Ewrop,34 ond mae angen dadansoddiad mwy
manwl ar fforddiadwyedd ar lefel aelwyd neu unigolyn.

Gweithdy
Pwy sy’n
agored i
niwed?
Pobl
Ddi-waith

Beth yw’r achosion?
Unrhyw un sy'n profi
mathau eraill o dlodi

Pobl
ddigartref

Arian
Rhwystrau i
gontractau

Pobl sy’n
gadael gofal

Pobl hŷn
Ffoaduriaid

Pobl anabl

Plant

Sefyllfa dai
ansefydlog
Cyflogaeth
ansefydlog

3.3		 Pwy sy’n agored i dlodi data?
Mae ein deialog gyda rhanddeiliaid, drwy weithdai a chyfweliadau, yn ein galluogi
ni i archwilio eu dealltwriaeth o achosion, effeithiau a dimensiynau tlodi data. Bu i’w
safbwyntiau a’u profiadau ddyfnhau ac ehangu’r ddealltwriaeth a gafwyd o lenyddiaeth
sy’n bodoli ar fod yn agored i dlodi data a’i achosion.
Mae ein rhanddeiliaid yn adrodd bod tlodi data yn broblem eang ar draws grwpiau
difreintiedig yng Nghymru a’r Alban. Roedd modd iddyn nhw ddweud wrthon ni am rai o’r
rhwystrau sy’n atal y grwpiau maen nhw’n gweithio gyda nhw rhag cael digon o ddata, a
disgrifio rhai o’r effeithiau.
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Nododd ein sgyrsiau gyda rhanddeiliaid rwystrau tebyg i’r rhai a gofnodwyd yn y llenyddiaeth
(gweler adran 3.1). Amlygodd eu disgrifiadau bedwar prif rwystr sy’n atal pobl rhag cael mynediad
at ddigon o ddata symudol neu fand eang ar gyfer eu hanghenion: diffyg arian, diffyg contractau,
rhannu mynediad, a diffyg isadeiledd.

Arian
Y bobl sydd fwyaf agored i dlodi data yw’r rhai sydd heb ddigon o arian ar gyfer eu holl
anghenion. Mae hyn yn golygu gorfod gwneud penderfyniadau anodd yn rheolaidd ynghylch pa
un o’u hanghenion i’w flaenoriaethu. Mae hefyd cylchred negyddol o gostau data; nid yw pobl
sydd â llythrennedd digidol isel yn gallu llywio’r farchnad cystal a chael y cyfraddau gorau.
Mynediad at gontractau
Mae diffyg contract misol yn rhwystr at fynediad fforddiadwy at ddata gan fod costau data
symudol talu-wrth-fynd yn uwch fesul bit/byte na chostau contract band eang neu symudol. Mae
grwpiau sylweddol o bobl sy’n methu â chael contract, felly mae’n rhaid iddynt ddefnyddio taluwrth-fynd. Nododd y rhanddeiliaid sawl rhwystr ‘corfforaethol’ rhag cael mynediad at gontractau,
gan gynnwys bod o dan oed (o dan ddeunaw), dim cyfrif banc, byw mewn cartref dros dro /
ansefydlog, a chyflogaeth ansefydlog.
Rhannu mynediad
Mae’n bosib nad oes gan bobl sy’n gorfod rhannu mynediad at y rhyngrwyd drwy ddyfeisiau
cymunedol neu Wi-Fi cyhoeddus fynediad at y rhyngrwyd pan mae ei angen arnynt – er
enghraifft pan fydd adeiladau cyhoeddus ar gau. Mae mynediad a rennir neu fynediad cyhoeddus
hefyd yn cyfyngu ar breifatrwydd a diogelwch mynediad. Unwaith eto, mae hyn yn wir ar gyfer y
rhai sy’n dibynnu ar Wi-Fi mewn adeiladau cyhoeddus, ond amlygodd ein rhanddeiliaid hefyd yr
angen am breifatrwydd yn y cartref. Gall diffyg cysylltiad preifat olygu nad yw dioddefwyr trais,
rheolaeth, neu reolaeth drwy orfodaeth yn gallu cael mynediad at y rhyngrwyd.
Isadeiledd
Er bod nifer llai o bobl yn profi effeithiau darpariaeth isadeiledd wael, mae isadeiledd band eang
neu symudol yn dal i fod tu hwnt i gyrraedd rhai pobl. Caiff y bobl hyn eu gadael heb isadeiledd
addas neu fforddiadwy i fynd ar-lein, ac mae hyn yn peri problemau, yn enwedig i gymunedau
sy’n methu â chodi arian i ddatrys y broblem hon.

Mae effaith y rhwystrau hyn yn llai neu’n fwy yn seiliedig ar wahaniaeth mewn anghenion data
ac ar gefnogaeth arall sydd ar gael (gweler isod).
Soniodd rhanddeiliaid hefyd fod y rhwystrau hyn yn cyd-ddigwydd, ac y bydd llawer o bobl
yn profi mwy nag un. Y grwpiau penodol a grybwyllwyd fel rhai risg uchel iawn oedd Pobl sy’n
Gadael Gofal, Pobl sy’n Gadael Carchar, ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Er enghraifft, yn aml nid
yw Pobl sy’n Gadael Gofal yn gallu cael contract oherwydd eu hoedran ac ansefydlogrwydd o
ran cartref, maen nhw’n debygol o fod yn byw ar incwm isel iawn, mewn cymdogaethau sydd â
llai o adnoddau cymunedol, yn fwy tebygol o fod yn rhieni sengl, ac yn fwy tebygol o fod wedi’u
hynysu yn gymdeithasol.

13

Beth yw Tlodi Data?

Roedd rhanddeiliaid yn teimlo’n gryf y dylid ystyried tlodi data fel elfen o gynhwysiant digidol.
Er yr ystyriwyd ei bod yn ddefnyddiol diffinio tlodi data er mwyn gallu asesu a disgrifio’r
broblem yn iawn, roedden nhw’n teimlo na fyddai’r datrysiadau a oedd hefyd yn ystyried sgiliau
digidol ac isadeiledd yn cyrraedd y grwpiau sydd wedi’u heithrio fwyaf. Roedden nhw’n dadlau
y byddai diffiniad da yn adlewyrchu effeithiau tlodi data ar fywydau pobl, ac nad oes modd
datblygu dealltwriaeth lawn oni bai ein bod ni nid yn unig yn canfod pwy mae’n effeithio arnynt,
ond pam a sut.

Gweithdy
Dyfyniadau
Os yw'n hawl,
sut rydych chi'n
cefnogi pobl
eraill i gael
mynediad i'r
rhyngrwyd?

Amddifadedd
cymdeithasol – mae
angen i'r diffiniad
hwn dynnu sylw at y
ffaith bod pobl sy'n
profi tlodi data eisoes
yn debygol o fod yn
profi mathau eraill o
amddifadedd a
datgysylltedd

Mae angen i
wefannau'r sector
cyhoeddus sydd â
gwasanaethau
hanfodol fod â sgôr
sero os yw eu
gwefannau i
ddarparu mynediad
cyfartal i bawb.

Mae union lwyddiant a
chyrhaeddiad y
gwasanaethau a ddarperir
trwy'r rhyngrwyd yn golygu
ei bod bellach yn anodd
meddwl am beth yw ystyr
digonol. Beth yw’r maint ar
gyfer rhwyd ddiogelwch?
Nid ydym yn defnyddio'r
dull hwn o ymdrin ag iechyd
ac addysg – nid oes terfyn

3.4		 Effeithiau tlodi data
Mae effeithiau negyddol tlodi data yn cwmpasu pob agwedd ar fywyd bob dydd. Po fwyaf yw
angen rhywun am ddata, y mwyaf yw’r effaith y mae llai o fynediad yn ei gael ar eu bywyd.
Er enghraifft, fel arfer mae ar bobl ddi-waith sy’n chwilio am swydd angen mawr am ddata,
oherwydd mae angen iddyn nhw fynd ar-lein i chwilio am swyddi ac i ymgeisio, ond dydyn nhw
ddim yn gallu fforddio data pan nad oes gwaith cyflogedig ganddyn nhw.
Disgrifiodd ein rhanddeiliaid hefyd y ffordd mae teuluoedd â phlant yn cael anhawster yn ceisio
bodloni anghenion sy’n cystadlu aelodau’r teulu cyfan, fel anghenion addysgol, cyflogaeth
ac adloniant – yn enwedig pan fo mynediad unigolion at y rhyngrwyd drwy ddyfais a rennir.
Dywedon nhw wrthon ni hefyd nad oedd hi’n syml deall anghenion data.
Gan adleisio canfyddiadau o’r llenyddiaeth, dywedodd rhanddeiliaid wrthon ni nad yw’r rhai sydd
wedi’u heithrio’n ddigidol, drwy ddiffiniad, yn defnyddio gwasanaethau ar-lein, ac felly efallai
na fyddan nhw’n ystyried bod angen arnynt. Mae hyn yn golygu efallai nad yw anghenion data
a adroddir gan yr unigolion eu hunain yn adlewyrchu’r hyn sydd wir ei angen arnynt i fod yn
ddinasyddion digidol sydd wedi’u cysylltu’n llwyr. Mae angen i ni ofalu nad yw ein dealltwriaeth o
dlodi data wedi’i chyfyngu gan ymyleiddio ac eithrio digidol cyfredol.
Mae’n bryder bod effeithiau tlodi data yn ehangu anghydraddoldebau sydd eisoes yn bodoli, ac
yn gwaethygu amddifadedd drwy gyfyngu mynediad at gyfleoedd. Dywedodd un rhanddeiliad
wrthon ni am berson ifanc a welodd gyfle am swydd, ond roedd yn rhaid iddo ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus i gyflwyno ei CV wyneb yn wyneb, gan nad oedd modd iddo ei anfon
drwy e-bost. Erbyn iddo gyrraedd, roedd y swydd wedi’i llenwi.
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Roedd llawer o randdeiliaid yn cymryd camau i leihau effaith tlodi data ar gyfer eu grwpiau
cleient, yn benodol drwy ddisodli’r cyfleoedd i ddefnyddio Wi-Fi am ddim mewn lleoliadau
cymunedol a gollwyd yn ystod cyfnod clo COVID-19. Roedd hyn ar ffurf talebau y gellid eu
cyfnewid am ddata neu ddongl data. Roedd gan rai ddiddordeb mewn archwilio’r syniad o
‘ddata ar bresgripsiwn’ neu ‘dariff cymdeithasol’ fel model ar gyfer cael data fforddiadwy
i’r rhai mwyaf anghenus. Enghreifftiau oedd y rhain o sut gellid lleihau effaith tlodi
data drwy gefnogaeth gymdeithasol a chymunedol. Mae cael ffrind, aelod o’r teulu neu
sefydliad sy’n gallu’ch cefnogi i fynd ar-lein yn lleihau effaith tlodi data. Serch hynny, roedd
rhanddeiliaid yn ymwybodol iawn o’r cyfyngiadau wrth ddibynnu ar y modelau hyn, ac
roedd sawl prosiect cyfnod clo wedi cael trafferth darparu’r ddyfais a’r data angenrheidiol i
ddefnyddwyr.

3.5		 Dimensiynau tlodi data
Gan gydnabod bod tlodi data yn fater aml-ddimensiwn, gofynnon ni i randdeiliaid drafod
ac awgrymu pa ddimensiynau o dlodi data ddylid eu cynnwys mewn diffiniad gweithredol.
Aethom ati i gyfosod y rhain a chanfyddiadau o’r adolygiad cyflym o dan saith dimensiwn
(gweler Tabl 3, isod). Mae’r dimensiynau hyn wedi’u seilio ar ddealltwriaeth ehangach o
gynhwysiant digidol, ond yma rydyn ni’n canolbwyntio ar nodweddion tlodi data.

Tabl 3: Dimensiynau a nodweddion tlodi data
Dimensiwn

Nodweddion

Fforddiadwyedd

Nid oes modd talu costau data heb dorri gwariant ar anghenion
sylfaenol eraill fel rhent/morgais, bwyd, gwres neu ddillad.

Dewis

Diffyg mynediad at y farchnad agored o wasanaethau data (e.e.
rhwystrau rhag cyfraddau mwy hael a gynigir drwy gontractau).

Isadeiledd

Diffyg cwmpas o ran isadeiledd symudol neu fand eang digon
cyflym a dibynadwy am bris fforddiadwy.

Preifatrwydd a
diogelwch

Diffyg mynediad preifat at y rhyngrwyd – dim ond trwy ddyfais a
rennir neu gysylltiad cyhoeddus y mae modd cael mynediad ati.

Digonedd

Diffyg mynediad at swm priodol o ddata i fodloni anghenion
hanfodol unigolyn am wybodaeth (e.e. iechyd, ariannol, 		
diogelwch, democrataidd), gwasanaethau (e.e. addysg), 		
cefnogaeth (e.e. budd-daliadau lles) ac anghenion cymdeithasol
(e.e. cyswllt â theulu, ffrindiau a chymuned).

Sgiliau

Diffyg sgiliau digidol digonol i gael mynediad at ddata 		
fforddiadwy neu i ddeall eu hanghenion data.

Defnyddioldeb

Presenoldeb anghenion defnyddioldeb ychwanegol (gan 		
gynnwys anghenion iaith a chyfathrebu, anableddau, cyflyrau
hirdymor) sy’n gofyn am ragor o fand eang a chefnogaeth arlein.
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Diffiniad gweithredol
tlodi data
Gan ddefnyddio cyfweliadau a gweithdai, buom yn gweithio gyda rhanddeiliaid
i drafod diffiniadau gweithredol drafft ar gyfer tlodi data a meithrin consensws
grŵp. Adolygom fersiynau amgen ar sail hawliau a thlodi, gan adlewyrchu
trafodaethau’r rhanddeiliaid ynghylch p’un a yw tlodi data yn fater amddifadedd
neu anghydraddoldeb.
Er bod yr holl randdeiliaid yn credu bod mynediad at y rhyngrwyd fel hawl yn ddatganiad
gwerthfawr ac yn ddyhead ar gyfer y dyfodol, roedd consensws cryf bod angen diffiniad
ar sail tlodi nawr. Cytunodd y rhanddeiliaid y gallai diffiniad tlodi ddarparu safbwynt clir
o’r mater a chymhelliant i weithredu. Mae’n rhaid i’r diffiniad hwn adlewyrchu gwahanol
ddimensiynau tlodi data a chydnabod y rhwystrau a’r effeithiau i unigolion a chymunedau.
Rydym yn credu bod mynediad at y rhyngrwyd bellach yn hanfodol. Mae llawer o
wasanaethau hanfodol, fel addysg, llesiant, iechyd a gwaith, bellach ar-lein, ac mae’r rhai
sy’n methu â chael mynediad at ddigon o ddata ar gyfer eu hanghenion yn profi tlodi data.
Ein diffiniad cytunedig yw:

Mae tlodi data yn golygu yr unigolion, y cartrefi neu’r cymunedau hynny na allant
fforddio digon o ddata band eang neu ddata symudol preifat a diogel i fodloni eu
hanghenion hanfodol.

I feithrin dealltwriaeth gadarn o dlodi data, mae angen ymchwil i:
• Nodi pa grwpiau sydd fwyaf agored i dlodi data
• Deall profiadau’r rhai na all fforddio digon o ddata symudol neu fand eang ar gyfer eu
hanghenion hanfodol
• Datblygu teclyn safonol i nodi’r bobl hynny sy’n profi tlodi data ar draws saith parth:
fforddiadwyedd; dewis; isadeiledd; preifatrwydd a diogelwch; digonedd; sgiliau;
ddefnyddioldeb
• Amcangyfrif nifer y bobl sy’n profi tlodi data a deall ehangder a dyfnder y tlodi a brofir
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Sganio’r gorwel: Ymagweddau
cyfredol tuag at ddatrysiadau
Canfuom ystod o ddatrysiadau lleol a rhyngwladol sydd wedi ceisio goresgyn y rhwystr
fforddiadwyedd er mwyn i unigolion allu cael mynediad at y rhyngrwyd. Mae’r rhain
yn cwympo i dair ymagwedd gyffredinol: dod â band eang i gymunedau, rhoddion
a chymorthdaliadau data, a gwefannau sgôr sero. Ym mhob achos, gellir cefnogi’r
rhain drwy roddion cyhoeddus a/neu gorfforaethol, rheoleiddio, a chyflenwad neu
gymhorthdal gan y llywodraeth.

Ymagwedd un: Dod â mynediad at gymunedau heb wasanaeth
digonol
Er bod band eang yn cyrraedd y rhan fwyaf o
gymunedau, nid yw’n cyrraedd pob un, ac nid yw’n
hygyrch i bob un. Mae diffyg isadeiledd band eang, a
chost contractau, ill dau yn rhwystrau pwysig, ond mae
rhwystrau eraill i unigolion. I bobl mewn cartref ansicr
neu dros dro, nid yw’n bosib cael band eang sydd
wedi’i gysylltu â chyfeiriad parhaol. Gall eraill gael
anhawster cael contract oherwydd eu hoedran (o dan
18), sgôr credyd gwael, a rhwystrau bancio eraill.
Enghraifft 1: Mae’n bosib bod rôl i’r llywodraeth ddatrys
y broblem hon, drwy gyflwyno rheoliadau sy’n gorfodi
gweithredwyr telathrebu i ddarparu gwasanaethau
sylfaenol i gartrefi incwm isel neu i ardaloedd sydd
heb lawer o ddefnyddwyr band eang, Mae’r rhain
yn rheoleiddio cynigion lleiafswm, ac yn gorfodi
darpariaeth o wasanaethau pris isel. Mae’r Universal
Service Obligation yn India, a’r Universal Service Fund
yn yr UDA, yn defnyddio’r dull hwn.35 Hyd y gwyddon ni,
yn y Deyrnas Unedig, dim ond BT sydd â phecyn pris isel
ar gyfer pobl mewn tai cymdeithasol neu sy’n byw ar
fudd-daliadau, ond darpariaeth â chyfyngiad yw hwn.36
Yn yr UDA, cafwyd gwared â’r cyfyngiad data ar raglen
incwm isel AT&T yn ystod pandemig COVID-19, gan
gydnabod cynnydd mewn dibyniaeth o ran mynediad at
y rhyngrwyd yn ystod y cyfnod hwn.37
Enghraifft 2: Mae Microsoft wedi bod yn darparu
mynediad at y rhyngrwyd i gymunedau gwledig
heb fand eang â gwifren yn yr UDA, Puerto Rico, ac
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Iwerddon, drwy eu menter ‘TV White Space’. Mae hyn
yn defnyddio amleddau teledu na chânt eu defnyddio
ac isadeiledd y gymuned leol (e.e. llyfrgelloedd ac
ysgolion). Caiff signal y rhyngrwyd ei ailddarlledu ar
ofodau gwyn teledu i dderbynyddion lleol. Gall y rhain
fod yng nghartrefi pobl, ond yn aml defnyddir gofodau
cymunedol fel derbynyddion lleol, sydd yna’n cynnig
signal Wi-Fi lleol am ddim neu â chymhorthdal.38, 39
Enghraifft 3: Dechreuodd Google brosiect yn 2015,
gan droi gorsafoedd rheilffordd yn India yn hybiau
Wi-Fi, gan ddarparu gwasanaeth am ddim yn yr achos
cyntaf, gyda chynllun i gynhyrchu costau gweithredu ar
gam diweddarach.40 Er y llwyddwyd i ddarparu Wi-Fi
drwy 400 gorsaf, mae’r prosiect hwn hefyd yn dangos
anawsterau a ddaw yn sgil prosiectau isadeiledd mawr.
Daeth y rhaglen hon i ben yn 2018 pan ddaeth twf eang
data symudol rhad i ddisodli’r angen am Wi-Fi.41
Enghraifft 4: Mae elusen yn y Deyrnas Unedig yn
gweithio i gael mynediad at y rhyngrwyd i bobl mewn
angen dyngarol. Maent yn darparu’r ‘Blwch Mawr’, sef
dyfais fach sy’n derbyn a throsglwyddo signal symudol,
gan greu man poeth Wi-Fi lleol. Maent eisoes yn
darparu’r rhain i bobl mewn ardaloedd trychineb ac,
yn ystod cyfnod clo COVID-19, darparwyd nhw i bobl
agored i niwed yn Brighton.42
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Dull dau: Rhoi, rhannu a chymorthdalu pecynnau data symudol
Wrth i fwy o bobl gael mynediad at y rhyngrwyd drwy
ddyfeisiau symudol, mae pwysigrwydd data symudol
dros fand eang yn cynyddu. Mae hyn yn arbennig o
wir i’r rhai sydd ag incwm is ac sy’n fwy tebygol o fod
yn ddefnyddwyr rhyngrwyd ‘ffôn clyfar yn gyntaf’. Yn
genedlaethol ac yn rhyngwladol, mae ymgais wedi
bod i leihau neu gael gwared ar gost data symudol i’r
grwpiau hyn. Mae cynnydd diddorol mewn unigolion
sy’n rhannu data ‘heb ei ddefnyddio’42 o’u contractau
gydag unigolion mewn angen, mewn pobl yn rhoi
data i elusennau a’r unigolion maent yn eu cefnogi, ac
mewn sefydliadau yn prynu data ar ran eu defnyddwyr.
Mae pecynnau rhannu data rhwng aelodau teulu
wedi dechrau cael eu cynnig yn y Deyrnas Unedig yn
ddiweddar,44 ond mae cyfleuster i drosglwyddo data
heb ei ddefnyddio i unrhyw unigolion enwebedig eisoes
yn bodoli mewn llefydd eraill.45 Mae un busnes newydd
yn y Deyrnas Unedig yn cynnwys elfen rhoi data ar bob
contract.46, 36
Enghraifft 1: Mae MTN, y darparwr rhwydwaith symudol
mwyaf yn Affrica, yn cynnig ystod o becynnau rhannu
data.47 Mae’r rhain yn galluogi sefydliadau i brynu
bwndeli data y gellir eu rhannu rhwng defnyddwyr neu
eu rhoi i eraill, ac mae’n cynnwys cynnig pwrpasol i
leoliadau addysg. Felly gall y cynnyrch masnachol hwn
gael ei ddefnyddio i ddarparu cyllid craidd ar gyfer
mynediad at ddata i ddisgyblion a staff (neu weithwyr
a defnyddwyr), gan gael gwared ar rwystr cost i’r
unigolion.
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Enghraifft 2: Mewn ymateb i gyfnod clo COVID-19,
cyhoeddodd cwmnïau telathrebu mawr y Deyrnas
Unedig y byddan nhw’n rhoi’r “data symudol, galwadau
ffôn a negeseuon sydd ei angen ar staff y GIG iddynt am
ddim”, ynghyd â “rhoddion data hael i’w cwsmeriaid
symudol mwyaf agored i niwed”.48, 49 Er enghraifft,
darparodd Vodafone ddata symudol digyfyngiad am
30 diwrnod i hyd at 500,000 o gwsmeriaid oedd ar
gontractau talu’n fisol personol ac a oedd yn gweithio
i’r GIG neu a oedd wedi dewis cael eu nodi fel cwsmer
agored i niwed.50 Serch hynny, dim ond i’r bobl a oedd
eisoes â chontract gyda’r cwmnïau roedd y cynigion
hyn yn berthnasol, ac roedd yn rhaid eu bod wedi’u
nodi fel cwsmeriaid ‘mewn angen’. Nid yw’n hysbys ar
hyn o bryd faint o gwsmeriaid, na phwy, gafodd fudd o’r
cynigion hyn.
Enghraifft 3: Ym mis Ebrill 2020, cyhoeddodd
Llywodraeth y Deyrnas Unedig gyllid i ddarparu
dyfeisiau a llwybryddion di-wifr 4G i blant a phobl
ifanc ‘agored i niwed a difreintiedig’, gan gynnwys y
rhai sy’n gadael gofal a’r rhai a gaiff eu cefnogi gan
weithiwr cymdeithasol a disgyblion dan anfantais ym
Mlwyddyn 10. Dosbarthwyd y dyfeisiau a’r llwybryddion
drwy lywodraeth leol, ac fe adlewyrchwyd hyn ar draws
gwledydd Prydain. Awgrymodd arolwg meincnodi o
awdurdodau lleol yn Lloegr nad oedd oddeutu 60% o’r
rhai sy’n gadael gofal a oedd yn gymwys am y cynllun
wedi cael budd ohono (oherwydd materion cysylltu a
technoleg gwybodaeth, oedi yn y dosbarthu, a dryswch
ynghylch meini prawf cymhwysedd). Nid oes unrhyw
werthusiadau eraill wedi’u cofnodi hyd yma.
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Dull tri: Darparu cynnwys sgôr sero ero-rating of content
Y trydydd dull a ddefnyddir yn y Deyrnas Unedig ac
mewn mannau eraill yw rhoi ‘sgôr o sero’ i safleoedd
penodol, sy’n rhoi mynediad am ddim at gynnwys y
gwefannau hyn ar ddyfeisiau symudol. Mae’r datrysiad
hwn eisoes ar waith ar gyfer rhai gwasanaethau yn y
Deyrnas Unedig, ac mae hyn wedi’i brofi’n rhyngwladol
gan rai cwmnïau.
Enghraifft 1: Darparwr byd-eang mwyaf pori sgôr sero
yw Facebook. Lansiwyd hyn gan Facebook drwy eu
ap Free Basics yn 2015,51 ar ôl partneru â darparwyr
telathrebu i gynnig mynediad i ddefnyddwyr at restr
o wefannau heb dariff data drwy’r ap dyfais symudol
hwn. Yn 2017, roedd yr ap Free Basics yn weithredol
mewn 63 gwlad yn Affrica, Asia ac America Ladin, a
gallai defnyddwyr gael mynediad at wasanaethau
fel Wicipedia, Newyddion y BBC, BabyCentre (dan
berchnogaeth Johnson & Johnson) a Facebook.52
Serch hynny, mae rhai’n dadlau nad oedd y cynllun
yn cynnig mynediad at y rhyngrwyd fyd-eang, ond
yn hytrach at grŵp dethol o wefannau wedi’u dewis
gan Facebook – ac a oedd yn perthyn yn bennaf i
wasanaethau corfforaethol o’r Deyrnas Unedig a’r Unol
Daleithiau. Nid oedd ar gael mewn llawer o ieithoedd,
ac nid oedd yn cynnig mynediad at gynnwys lleol na
ffynonellau newyddion annibynnol, na llwyfan e-bost,
ac yn ei dro roedd yn casglu data ar holl weithgarwch
y defnyddwyr.53 Mae’n bwysig nodi bod y gwasanaeth
yn mynd yn groes i egwyddorion niwtraliaeth y
rhyngrwyd, drwy gynnig cyfres fach o wasanaethau, gan

19

flaenoriaethu ap Facebook, gan roi mwy o amlygrwydd
i wasanaethau o’u dewis.51, 53 Yn wir, cafodd yr ap ei
wahardd yn India am dorri niwtraliaeth y rhyngrwyd,54
ac mae gwledydd a darparwyr eraill wedi gwneud yr
un peth.55 Ym mis Mai 2020, lansiodd Facebook beilot o
fersiwn newydd o’r cynllun ym Mheriw, o’r enw Discover.
Mae Discover yn darparu lwfans data dyddiol am ddim
gyda gweithredwyr symudol partner, gan roi mynediad
at unrhyw wefan ond gan gyfyngu hyn i bori band eang
isel (testun yn unig).56, 57
Enghraifft 2: Mae llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi
partneru â chwmnïau telathrebu mawr i roi mynediad
am ddim at rai gwefannau yn ystod y cyfnod clo. Ym
mis Mawrth 2020, rhoddwyd sgôr o sero i wefannau’r
GIG ar draws gwledydd Prydain (wales.nhs.uk,
nhsinform.scot, nidirect.gov.uk, publichealth.hscni.net,
hs.uk, 111.nhs.uk) sy’n golygu na fyddai mynd arnynt
yn defnyddio lwfans data na chredyd dyfais symudol
“cyhyd ag y bydd y coronafeirws (COVID-19) ar led yn y
Deyrnas Unedig.”58 Ym mis Mehefin, estynnwyd y cynnig
hwn i nifer o sefydliadau sy’n cefnogi dioddefwyr
troseddau (www.victimsupport.org.uk, www.rapecrisis.
org.uk, www.thesurvivorstrust.org, www.malesurvivor.
co.uk, www.refuge.org.uk, nationaldahelpline.org.uk,
www.womensaid.org.uk, www.welshwomensaid.org.uk,
www.nspcc.org.uk, www.imkaan.org.uk) tan 31 Hydref
2020.59 Mae’r union gyfeiriadau gwe hyn am ddim i
ddefnyddwyr sydd â gweithredwr rhwydwaith symudol
sy’n cymryd rhan yn y cynllun.
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Atodiad A: Crynodeb o’r holl adroddiadau a ganfuwyd
Cyfeiriad

Lleoliad

Dull

Mesurau o ddiddordeb

Statws EconomaiddGymdeithasol/
Dangosydd Tlodi

Prif ganfyddiadau

Afshar4

Byd-eang

Dadansoddiad eilaidd o ddata
ar lefel poblogaeth (Mynegai
Datblygiad Digidol yr Undeb
Telathrebu Rhyngwladol 2009)

% o gartrefi â mynediad at y
rhyngrwyd gartref

Cymariaethau ar lefel gwlad yn
unig

Amherthnasol

Arolwg Cartrefi (Mynegai
Datblygiad Digidol yr Undeb
Telathrebu Rhyngwladol
2009). Gweler Afshar ar gyfer
dadansoddiad enghreifftiol

Prisiau band eang symudol a
sefydlog y mis (Gweler ‘Rhestr o
ddangosyddion wedi’u cynnwys
yng Nghronfa Ddata Telathrebu’r
Byd/Dangosyddion TGCh,
Gorffennaf 2020).

Cymariaethau ar lefel gwlad.

Mae’r costau’n is ar gyfer defnyddwyr bwndel uchel ac isel mewn gwledydd mwy
cyfoethog.

Prisiau band eang symudol a
sefydlog y mis (Gweler ‘Rhestr o
ddangosyddion wedi’u cynnwys
yng Nghronfa Ddata Telathrebu’r
Byd/Dangosyddion TGCh,
Gorffennaf 2020).

Cymariaethau ar lefel gwlad.

Cyflymder rhyngrwyd, nifer
perchnogion cyfrifiaduron
a defnyddwyr y rhyngrwyd,
perchnogaeth ffonau symudol,
cwmpas rhyngrwyd.

Cymariaethau rhwng gwledydd
ac yn cynnwys lefelau o addysg
uwch.

Cyhoeddiadau’r
Undeb
Telathrebu
Rhyngwladol

Byd-eang

87, 35, 60, 61, 62

Mynegai fforddiadwyedd (rhan
o isadeiledd TGCh craidd a
dangosyddion mynediad)
Cyhoeddiadau’r
Undeb
Telathrebu
Rhyngwladol

Byd-eang

87, 35, 60, 61, 62

Leideg a
Teeuw63

Byd-eang

Mynegai Tlodi Data (DPI) sy’n
deillio o ffynonellau eraill

Barzila-Nahon
200764

Adolygiad

Ystod o ymagweddau tuag at
fesur y bwlch digidol

Dunbar 202065

USA

Dadansoddiad eilaidd o ddata a
gesglir yn rheolaidd
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% o’r boblogaeth â thanysgrifiad
band eang

Cymharu costau bwndeli uchel
(140 munud o alwadau, 70 neges
destun, a 1.5GB o ddata) ac
isel (70 munud o alwadau, 20
neges destun, a 500MB o ddata),
basged bris 2018.

Caiff cyfres amser o fforddiadwyedd ei chyhoeddi).

Cymharu costau defnyddwyr
uchel, canolig ac isel.

Mae Tabl 1 yn darparu data byd-eang ar gyfer pob elfen o’r mynegai

Sylwadau ar ddiffyg data, dim mesurau o fforddiadwyedd cartrefi ar gyfer data

Isadeiledd band eang

Amherthnasol
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Crynodeb o’r holl adroddiadau a ganfuwyd (parhad 2/5)
Cyfeiriad

Lleoliad

Dull

Mesurau o ddiddordeb

Statws EconomaiddGymdeithasol/
Dangosydd Tlodi

Prif ganfyddiadau

Reddick 202031

UDA

Arolwg cartrefi (Asesiad ac
Arolwg Cynhwysiant Digidol
(DISA))

Fforddiadwyedd band eang (band
eang yn y cartref, defnydd o
ddi-wifr am ddim, rhesymau pam
ddim band eang yn y cartref)

Lleoliad daearyddol, incwm y
cartref, addysg

Nid oedd gan 19% fand eang yn y cartref, ond roedd 48% yn y grwpiau incwm
isaf, a dywedodd 14% na allent fforddio band eang.
Rhesymau dros ddefnyddio cysylltiad di-wifr am ddim oedd anfforddiadwyedd a
rhedeg allan o ddata.
Mae lefel incwm ac addysg yn rhagfynegi band eang yn y cartref yn annibynnol
ar bob amrywiad arall.

Manduna
201666

De Affrica

Holiadur i fyfyrwyr Cyfrifiadureg
(n=20)

Mynediad TGCh yn eu
preswylfeydd prifysgol a gartref

Mesur tlodi’r cartref

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dibynnu ar gyfleusterau ar y campws.

Tlodi digidol
yn America
Ladin67

Periw

Arolwg Cartrefi

Offer TG.

Tlodi cartref

Dim canfyddiadau defnyddiol o’r arolwg, ond mae pennod arall yn awgrymu
bod costau cyswllt uchel a chostau uchel defnydd o’r rhyngrwyd yn rhwystrau
strwythurol yn America Ladin

LucendroMonedero
201968

Ewrop

Arolwg Cartrefi

% o gartrefi ac unigolion â
mynediad at fand eang yn y
cartref, gweithgareddau arlein (% y bobl sy’n defnyddio
gwefannau cyffredin, ac efasnach,
gwasanaethau cyhoeddus)

Cymariaethau rhanbarthol

Dadlau bod yn rhaid i asesiadau o anghydraddoldebau digidol ystyried
mynediad at gysylltiad cyflym iawn i’r rhyngrwyd.

Y Comisiwn
Ewropeaidd
201934

Ewrop

Adroddiad pris cenedlaethol
Mynegai Cymdeithas ac Economi
Ddigidol ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/connectivity

Pris data

Cymariaethau cenedlaethol
yn cymharu bwndeli data (e.e.
500mB, 1GB, 2GB, 3GB, 5GB,
10GB)

Prisiau ar eu hisaf yn Estonia, Romania, Gwlad Pwyl, yr Eidal, Sweden,
Lwcsembwrg, Slofenia, Awstria a’r Deyrnas Unedig

Mynegai
Digidol
Defnyddwyr
y Deyrnas
Unedig 2018
(2020)

Ledled y
Deyrnas
Unedig2

Arolwg unigol a dadansoddiad o
ymddygiad a throsglwyddiadau
ar-lein

Lefelau o ymgysylltiad
digidol (pryniannau arlein, rhyngweithiadau gyda
gwasanaethau digidol, fintech)

Oedran, incwm, lleoliad

Cost misol amcangyfrifedig band eang oedd £30-35, nad yw’n fforddiadwy i
lawer o bobl sy’n gwneud ychydig o ddefnydd/dim defnydd o’r rhyngrwyd. Roedd
grwpiau incwm is/ymgysylltiad is yn gwario mwy o arian yn mynd ar-lein na’r
rhai oedd ag incwm tebyg ond lefel ymgysylltiad uchel (gwahaniaeth blynyddol
o ~£720)

Dim amcangyfrif o fynediad at y
rhyngrwyd.

O’r bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr (dim defnydd o’r rhyngrwyd yn y tri mis
diwethaf) nododd 25% rhy ddrud, 38% eu bod yn blaenoriaethu gwariant arall, a
38% pryderon preifatrwydd/diogelwch.
Grwpiau gydag ymgysylltiad digidol isel iawn: >70au, hawlwyr budd-daliadau,
pobl â namau
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Crynodeb o’r holl adroddiadau a ganfuwyd (parhad 3/5)
Cyfeiriad

Lleoliad

Dull

Mesurau o ddiddordeb

Statws EconomaiddGymdeithasol/
Dangosydd Tlodi

Prif ganfyddiadau

Blank et al
201812

Ledled y
Deyrnas
Unedig

Arolwg Rhyngrwyd Rhydychen
2013 wedi’i gyfateb ag ardaloedd
cyfrifiad

% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd
(Ydych chi, eich hunan, yn gwneud
defnydd personol o’r Rhyngrwyd
ar ddyfais gartref, yn y gwaith,
ysgol, coleg neu rywle arall,
neu ydych chi wedi defnyddio’r
Rhyngrwyd rywle yn y gorffennol?

Lleoliad (ardal cyfrifiad fach)

Dim ond yn gwahaniaethu rhwng defnyddwyr a phobl nad ydynt yn ddefnyddwyr,
ac mae’r dadansoddiad a adroddir yma ar lefel awdurdod lleol, ac nid yw’n
archwilio fforddiadwyedd

Fourman 201628

Ledled y
Deyrnas
Unedig

Mynediad at isadeiledd band
eang

Isadeiledd band eang

Amherthnasol

Data ar gysylltiadau band eang a data ardal i gymharu cyfrannau o gartrefi arlein ac oddi ar-lein. Nid oedd y canfyddiadau’n ddefnyddiol yma, ond maent yn
awgrymu ystod a dyfnder gwahanol o dlodi digidol

Tystiolaeth a
gyflwynwyd i
gyfarfod briffio’r
Adran Diwylliant,
y Cyfryngau a
Chwaraeon 20201

Ledled y
Deyrnas
Unedig

Tystiolaeth arbenigol

Ofcom10, 6, 69, 5,
18, 69, 70

Cwmpas band eang a
4G, arolygon yn cynnwys
Traciwr Technoleg a Thraciwr
Llythrennedd y Cyfryngau
Oedolion, casglwyd data o
ffonau clyfar.

Awgrymu bod “25 miliwn o gwsmeriaid sydd ar gontractau symudol talu-wrth-fynd
wedi bod yn arbennig o agored i dlodi data yn ystod argyfwng COVID-19 oherwydd y
ffioedd data uchel a diffyg mynediad at lefydd amgen, fel llyfrgelloedd, i gael mynediad
at y rhyngrwyd”

Mae’r traciwr technoleg yn
cofnodi defnydd o Wi-Fi
cyhoeddus yn ôl grŵp incwm.18

Lleoliad, grwpiau incwm, oedran,
rhywedd, ethnigrwydd a statws
anabledd

Mae’n canfod ardaloedd heb gysylltiad, ac yn amlygu cyfraddau uwch o’r rhain
yng Nghymru a’r Alban (gweler isod).
Mae’n cyfeirio’n bennaf at ddefnyddwyr y rhyngrwyd neu bobl nad ydynt yn
ddefnyddwyr, ond nid at ddigonedd, fforddiadwyedd na digonolrwydd. Mae 8891% o oedolion yn defnyddio’r rhyngrwyd bob dydd. Roedd hi’n fwy tebygol cael
dim defnydd o’r rhyngrwyd o fewn 3 mis ymhlith oedolion hŷn (>65 oed, 18%)) a’r
rhai ag anableddau (8%). Roedd oedolion hŷn ac oedolion DE yn llai tebygol o
gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau ar-lein.
Cododd y gyfran o gartrefi â mynediad at y rhyngrwyd o 87% yn 2019 i 89%
yn 2020, sydd fwy na thebyg yn gysylltiedig â chynnydd mewn cartrefi sy’n
defnyddio ffonau clyfar yn unig i fynd ar-lein, sydd wedi cynyddu o 2% pan fo
defnydd o fand eang wedi bod yn sefydlog.
Mae grwpiau incwm is yn defnyddio Wi-Fi cyhoeddus yn llai aml na grwpiau
incwm uwch mewn lleoliadau preifat (caffis, gwestai, siopau, meysydd awyr,
a’r gampfa), ond ceir cyfraddau ychydig yn uwch mewn lleoliadau trafnidiaeth
gyhoeddus.18
Mae sut roedd ffonau’n cysylltu â’r rhyngrwyd yn darparu data diddorol, a allai
fod yn ddefnyddiol os caiff ei gyfuno â data demograffig.
Efallai ei bod yn bosib cael dadansoddiad pellach ar lefel cartrefi o ddata arolwg.
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Crynodeb o’r holl adroddiadau a ganfuwyd (parhad 4/5)
Cyfeiriad

Lleoliad

Dull

Mesurau o ddiddordeb

Statws EconomaiddGymdeithasol/
Dangosydd Tlodi

Prif ganfyddiadau

ONS 202071, 72

Ledled y
Deyrnas Unedig

Arolwg Mynediad at y
Rhyngrwyd, Barn a Ffordd o Fyw

Wedi/heb ddefnyddio’r rhyngrwyd
o fewn 2 fis

Oedran, rhyw, ethnigrwydd a
statws anabledd

Mae 88-91% o oedolion yn defnyddio’r rhyngrwyd bob dydd, ond mae 2% yn ei
ddefnyddio’n llai aml nag wythnosol

Gweithgareddau ar-lein

Nid yw 5% o’r ymatebwyr yn ddefnyddwyr, ac mae hyn ar ei uchaf (20%) ymhlith
oedolion >65 oed sy’n byw ar eu pennau eu hunain. Nid yw 8% o’r bobl sydd ag
anableddau yn defnyddio’r rhyngrwyd.
Yn 2018, Gogledd Iwerddon oedd â’r gyfran uchaf o bobl nad oedd yn defnyddio’r
rhyngrwyd yn y Deyrnas Unedig (14.2% yn 2018). Cymru oedd â’r gyfran isaf o
bobl â’r pum sgil digidol sylfaenol (66%) a’r gyfran uchaf o’r bobl heb ddim sgiliau
digidol sylfaenol (19%)

Llywodraeth y
Deyrnas Unedig73

Ledled y
Deyrnas Unedig

Pecyn Cymorth Gwerthuso
Cynhwysiant Digidol

ISPreview 2019 a
202026, 27

Ledled y
Deyrnas Unedig

Adroddiad defnyddwyr

Cost SIMS data digyfyngiad gan
weithredwyr yn y Deyrnas Unedig

Amherthnasol

Yn cynnwys canlyniadau mynediad, ond nid yw’n gwahaniaethu rhwng mynediad
at isadeiledd a fforddiadwyedd bod ar-lein

Darparwr

Enghraifft o ddefnyddiwr yn adrodd ar newidiadau i brisiau
Amcangyfrifir bod isadeiledd band eang yn anfforddiadwy ar gyfer 2% o’r
boblogaeth nad yw’n eu cyrraedd. Mae’r adroddiad hwn yn cynnig enghreifftiau
diddorol o gymunedau unigol lle nad yw hyn yn gyraeddadwy: dwy yng Nghymru
ac un yn yr Alban.

Cost gosod isadeiledd band eang
ar gyfer y ‘2% olaf’.

Gijon 201674

Yr Alban
(Glasgow)

Adroddiadau USwitch

Cyflymder band eang lleol

Cymdogaeth

Yn aml roedd gan ardaloedd llai ffyniannus gyflymder band eang is nag
ardaloedd mwy ffyniannus.

Wilson &
Hopkins 201911

Yr Alban

Data Ofcom

Cyflymder band eang lleol

Cymdogaeth

Bellach mae gan rai ardaloedd gwledig gysylltiad band eang cyflym iawn, ond
nid oes gan 65% o ardaloedd â phoblogaeth wasgaredig fynediad at fand eang
cyflym.

Think
Broadband29

Yr Alban

Cyflymder band eang cyfartalog,
math o fand eang a darparwyr

Amherthnasol

Olrhain cyflymder band eang a chyfran darparwyr dros amser. Mae 94.3% o’r
boblogaeth yng nghwmpas band eang cyflym iawn.
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Crynodeb o’r holl adroddiadau a ganfuwyd (parhad 5/5)
Cyfeiriad

Lleoliad

Dull

Mesurau o ddiddordeb

Lloyds 202075

Yr Alban

Gweler uchod

Gweler uchod

Statws EconomaiddGymdeithasol/
Dangosydd Tlodi

Prif ganfyddiadau

Mae 95% o Albanwyr yn ddefnyddwyr rhyngrwyd, o gymharu â 93% ar draws y
Deyrnas Unedig.
Roeddent fwyaf hyderus (~75%) yn defnyddio’r rhyngrwyd i ddod o hyd i
wybodaeth, cyfathrebu gydag eraill a chreu cyfrif e-bost. Roeddent y lleiaf
hyderus (67%) yn defnyddio gwasanaethau ar-lein i ddatrys problemau neu i
ddatblygu sgiliau digidol

Llywodraeth yr
Alban 201919

Yr Alban

Arolwg Cartrefi’r Alban

Cartrefi â chontract band
eang, cartrefi â mynediad at y
rhyngrwyd drwy ffôn clyfar, p’un
a yw oedolion yn defnyddio’r
rhyngrwyd i weithio neu at
ddefnydd personol.

Dros amser, incwm y cartref

Er bod y gwahaniaeth rhwng cartrefi incwm isel ac uchel sydd â mynediad at
y rhyngrwyd wedi lleihau dros amser, mae gwahaniaeth yn dal i fod.Yn 2018,
roedd gan 69% o’r cartrefi ag incwm <£10mil, o gymharu â 99% o gartrefi ag
incwm >£40mil fynediad at y rhyngrwyd o’r cartref, ac 82% o’r ardaloedd mwyaf
difreintiedig, o gymharu â 94% o’r ardaloedd lleiaf difreintiedig.
O’r rhai oedd â rhyngrwyd yn y cartref, roedd gan 99% gontract band eang.
Roedd 87% o oedolion yn defnyddio’r rhyngrwyd, ond dim ond 27% o’r rheini
oedd â chyflwr iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor.
Roedd cael mynediad at y rhyngrwyd gan ddefnyddio ffôn clyfar fwyaf cyffredin
ymhlith defnyddwyr ifanc (96% o bobl rhwng 16 ac 24 oed), ond mae bellach yn
fwy cyffredin (81%) na chael mynediad ato drwy’r cyfrifiadur neu liniadur (75%) i
bawb.
Cost a fforddiadwyedd i unigolion neu gartrefi heb eu hasesu

Think
Broadband30

Cymru

Lloyds 202076

Cymru

Cyflymder band eang cyfartalog,
math o fand eang a darparwyr
Gweler uchod

Gweler uchod

Amherthnasol

Olrhain cyflymder band eang a chyfran darparwyr dros amser. Mae 95.31 o’r
boblogaeth yng nghwmpas band eang cyflym iawn.
85% o Gymry sy’n ddefnyddwyr o’r rhyngrwyd, o gymharu â 93% ar draws y
Deyrnas Unedig.
Teimlir y mwyaf o hyder (~70%) yn defnyddio peiriannau chwilio i ddod o hyd i
wybodaeth a datrys problemau, a chadw preifatrwydd a data yn ddiogel ar-lein.
Teimlir y lleiaf o hyder (60%) yn ffrydio cynnwys, storio gwybodaeth, a defnyddio
gwasanaethau ar-lein i ddatblygu sgiliau digidol
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