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Prif ganfyddiadau

1 o bob 7
Mae 1 o bob 7 oedolyn 
yn yr Alban a Chymru yn 
profi tlodi data

24%
Roedd 24% o’r rhai sy’n 
ddi-waith yn dlawd o ran 
data.

11%
11% o bobl sydd a 
chontractau symudol misol 
yn rhedeg allan o ddata yn 
rheolaidd cyn diwedd y mis

Mae un o bob saith oedolyn yn yr 
Alban a Chymru yn profi tlodi data:
Mae bron i filiwn o oedolion yn yr Alban 
a Chymru yn ei chael hi’n anodd fforddio 
mynediad digonol, preifat a diogel i’r 
rhyngrwyd.

Mae tlodi data yn ehangu 
anghydraddoldebau:
Mae peidio â mynd ar-lein yn rhwystro 
cyfleoedd bywyd, yn cynyddu ynysigrwydd 
cymdeithasol, yn effeithio ar les, ac yn 
cyfyngu ar gyfleoedd economaidd. 

Mae’n fwy cymhleth na chysylltedd:
Dywedodd y rhan fwyaf o bobl (92 y cant 
yng Nghymru a 94 y cant yn yr Alban) fod 
ganddynt gysylltiad band eang gartref, ac 
mae gan 80 y cant gysylltiad band eang a 
chontract ffôn symudol misol sy’n cynnwys 
data. Ond mae cael digon o ddata bellach 
mor hanfodol fel bod pobl yn blaenoriaethu 
gwariant ar gysylltedd hyd yn oed os oedd 
hyn yn golygu torri nôl mewn man arall. 
Gwnaethom siarad â pherson ifanc yn 
gwario bron i draean o’i incwm misol o £340 
ar ei ffôn a WiFi.

Cysylltiedig ond dan fygythiad:
Yn aml nid yw anghenion unigolion a 
theuluoedd am ddata yn cael eu diwallu’n 
ddigonol. Mae un o bob deg o bobl sydd â 
chontractau symudol misol yn rhedeg allan o 
ddata yn rheolaidd cyn diwedd y mis ac mae 
cartrefi mwy yn ei chael hi’n anodd diwallu 
anghenion data uchel iawn. 

Mae llythrennedd ariannol a data yn 
cymhlethu tlodi data:
Dim ond tua hanner y bobl y gwnaethom 
siarad â nhw oedd yn teimlo eu bod yn gallu 
chwilio o gwmpas am y bargeinion data 
gorau. Efallai na fydd pobl â llythrennedd 
digidol ac ariannol isel a phŵer prynu gwan 
yn sylweddoli bod bargeinion gwell ar 
gael iddynt. Mae ein hastudiaethau achos 
yn tynnu sylw at gostau uchel rhagori ar 
lwfansau contract.

Mae tlodi data a thlodi incwm yn 
croestorri:
Roedd mwy na dwywaith cymaint o 
aelwydydd ag incwm o dan £20,000 yn 

dlawd o ran data o’u cymharu â’r rhai ag 
incwm uwch na £40,000.  Er mai dim ond 
2 y cant o bobl yn yr Alban a 3 y cant yng 
Nghymru a ddywedodd na allent fforddio 
digon o ddata, cododd hyn i 6 y cant o 
aelwydydd ag incwm llai na £20,000 y 
flwyddyn. Roedd 24 y cant o’r rhai sy’n ddi-
waith yn dlawd o ran data.

Mae grwpiau difreintiedig yn profi mwy 
o dlodi data:
Mae oedolion sy’n byw mewn cymdogaethau 
mwy difreintiedig, y rheini ag anableddau, 
oedolion sy’n teimlo’n llai hyderus yn darllen 
yn Saesneg, oedolion sy’n byw gyda phlant, 
a’r rheini mewn cartrefi mwy yn llawer mwy 
tebygol o brofi tlodi data. 

Mae mynediad WiFi cyhoeddus yn 
arbennig o bwysig i’r rheini sy’n profi 
tlodi data:
Cyn COVID-19, roedd WiFi cyhoeddus 
yn cynnig rhwyd ddiogelwch, gydag un 
o bob pump o bobl yn profi tlodi data 
yn defnyddio WiFi yn rheolaidd mewn 
llyfrgelloedd cyhoeddus cyn y pandemig. 
Mae cyfyngiadau COVID-19 wedi arwain at 
golli WiFi cyhoeddus a gyrchir trwy siopau, 
trafnidiaeth gyhoeddus, llyfrgelloedd a 
chyfleusterau hamdden, gan leihau’r defnydd 
o ffynonellau WiFi cyhoeddus gymaint â 
thraean o’r lefel cyn y pandemig.

Mae gwahanol atebion ac 
amgylchiadau tlodi data yn gofyn am 
atebion gwahanol:
Mae rhai pobl wedi’u cyfyngu gan incwm ac 
anfforddiadwyedd, mae gan eraill ofynion 
data neu ddyfais uchel. Mae signal gwael 
gartref yn broblem gyffredin, tra bo gan eraill 
anghenion llythrennedd ariannol a digidol.  

Mae angen tystiolaeth arnom o’r hyn 
sy’n gweithio:
Bu llawer o weithredu ac arloesi i fynd 
i’r afael ag angen brys a achoswyd gan 
COVID-19, ond mae’r materion cymdeithasol 
ac economaidd systemig sy’n gyrru tlodi 
data yn rhai tymor hir a chymhleth. Wrth i ni 
edrych i’r dyfodol, mae angen i ni wybod pa 
atebion sy’n gweithio, yn enwedig yn y tymor 
hir. Fel blaenoriaeth, mae angen tystiolaeth 
gadarn arnom o effaith a chynaliadwyedd 
atebion i dlodi data.
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Yn ogystal, yn Nesta credwn fod 
aelwydydd ac unigolion sy’n gallu 
fforddio a chael gafael ar y data 
sydd ei angen arnynt yn alluogwr 
ac yn sbardun arloesi er budd 
cymdeithasol.

Mae’n amlwg y byddwn yn ei 
chael hi’n anodd cwrdd â heriau 
brys ein hamser – sicrhau bod gan 
bob un ohonom ddechrau gwell 
a thecach mewn bywyd, cau’r 
bwlch mewn anghydraddoldebau 
iechyd, a sicrhau ein bod yn 
cyflawni adferiad economaidd 
ac amgylcheddol cynaliadwy a 
chynhwysol o’r pandemig – os 
ydym yn caniatáu i dlodi data 
ymwreiddio ymhellach fel math o 
anghydraddoldeb cymdeithasol 
treiddiol yn ein cymdeithas.

Gyda hyn mewn golwg, rydym yn 
falch o gyhoeddi am y tro cyntaf 
ddadansoddiad manwl o raddfa 
a natur tlodi data yn yr Alban 
a Chymru. Mae’r gwaith hwn 
yn adeiladu ar ein hadroddiad 
darganfod cychwynnol, a geisiodd 
ddatblygu diffiniad defnyddiol a 
rennir o’r hyn a olygwn wrth y term 
tlodi data. Mae’n cymryd y diffiniad 
hwn ac yn ei ddefnyddio ochr 
yn ochr ag arolygon meintiol ac 
astudiaethau achos i geisio deall 
faint o bobl yn yr Alban a Chymru 
sy’n profi tlodi data. 

Mae’r canfyddiadau’n codi 
cwestiynau pwysig ynglŷn â sut 
mae’n rhaid i ni geisio ymateb i’r 
mater hwn yn y misoedd i ddod: 
sut ydyn ni’n helpu pobl i ddod o 
hyd i’r bargeinion gorau ar gyfer 
eu hanghenion data? Pa rôl y mae 
mynediad at WiFi cyhoeddus yn 
ei chwarae ym mywydau pobl? Ac, 
yn bwysig, sut ydyn ni’n sicrhau 

bod yr ymyriadau a roddir ar 
waith yn y tymor byr yn cael eu 
gwerthuso’n effeithiol a’u gwneud 
yn fwy cynaliadwy i sicrhau nad yw 
pobl yn wynebu diffyg o ran cael 
mynediad at ddata pan fydd yr 
ymyriadau hyn yn cael eu dileu?

Yn Nesta, rydym yn ddiolchgar 
iawn i Dr Patricia Lucas a’r tîm 
yn Frame CIC, yn ogystal ag i 
Survation am gynnal yr ymchwil, 
arolygon a dadansoddi annibynnol 
hyn. Hoffem hefyd ddiolch i’r holl 
aelodau hynny o’r cyhoedd yng 
Nghymru a Lloegr a gyfrannodd at 
y canfyddiadau hyn neu a rannodd 
eu straeon i helpu i lywio’r gwaith 
hwn. 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’n glir 
fod tlodi data yn fater sylweddol 
a chymhleth y mae angen llawer 
mwy o ymgysylltu, ffocws a brys 
er mwyn mynd i’r afael ag ef. Nid 
oes un ateb unigol i’r her hon – 
mae angen ystod o ymyriadau a 
mesurau arnom sy’n helpu i fynd 
i’r afael â phob achos a symptom 
tlodi data mewn ffordd gynaliadwy, 
gan y llywodraeth, rheoleiddwyr a 
busnesau.  

Ein gobaith yw, wrth inni agosáu 
at yr etholiadau cenedlaethol 
yng Nghymru a’r Alban yn ystod 
yr wythnosau nesaf, y bydd 
llunwyr polisi a’r rhai sy’n ceisio 
swydd etholedig ar bob ochr 
yn ymgysylltu â’r canfyddiadau 
hyn ac yn gweithio i sicrhau bod 
mynd i’r afael ag ysgogwyr a 
lliniaru canlyniadau data tlodi yn 
flaenoriaeth ganolog i unrhyw 
agenda ar gyfer cydraddoldeb ac 
arloesi cymdeithasol cynhwysol yn 
y misoedd i ddod. 

Rhagair

Yn ein byd cynyddol ddigidol 
ac ar-lein, mae sicrhau bod 
gan bawb ddata digonol, 
fforddiadwy a diogel i 
ddiwallu eu hanghenion 
hanfodol yn flaenoriaeth 
gymdeithasol, economaidd 
a moesol gynyddol frys.  

Adam Lang,  
Pennaeth Nesta yr Alban

Rob Ashelford,  
Cyd-arweinydd Y Lab a 
Pennaeth Nesta Cymru
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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 ddiwallu eu hanghenion hanfodol.

Clywsom am lawer o bobl a oedd 
yn ei chael yn anodd mynd ar-lein, 
ond gwelsom ddiffyg gwybodaeth 
fanwl i feintioli graddfa a dyfnder 
tlodi data.  Mae’r adroddiad hwn 
yn ceisio llenwi’r bwlch hwnnw. 
Gyda chymorth Survation, 
comisiynodd Nesta arolwg 
demograffig cynrychioliadol o 
dros 2,000 o bobl yn yr Alban 
a Chymru ddiwedd mis Ionawr 
2021. Gan ddefnyddio cyfweliadau 
ffôn, gwnaethom ofyn i sampl 

gynrychioliadol o oedolion ym 
mhob gwlad am rwystrau i fynd 
ar-lein ac a oeddent yn profi tlodi 
data.  Yna gwnaethom gyfweld 
â phobl yng Nghymru a’r Alban 
sy’n brwydro i fforddio’r mynediad 
data yr oedd ei angen arnynt, 
gan ychwanegu’r stori ddynol at 
ganfyddiadau’r arolwg mewn cyfres 
o astudiaethau achos. Dyma’r 
astudiaeth gyntaf y gwyddom 
amdani i geisio disgrifio dyfnder a 
maint tlodi data.

Cyflwyniad

Yn ystod 2020, daeth 
Nesta yn ymwybodol bod 
COVID-19 wedi datgelu 
rhaniad digidol newydd 
rhwng y rhai sydd â data 
i’w sbario a’r rhai sy’n ei 
chael hi’n anodd fforddio’r 
data sydd ei angen arnynt 
ar gyfer tasgau hanfodol. 
Yn ein hymchwil darganfod 
gychwynnol, gwnaethom 
nodi diffiniad gweithredol o 
dlodi data:

https://media.nesta.org.uk/documents/What_is_Data_Poverty.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/What_is_Data_Poverty.pdf
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Gan ddefnyddio ein 
diffiniad, gwelsom fod 
tua 14 y cant (neu un o 
bob saith) o oedolion 
ledled yr Alban a Chymru 
wedi dweud eu bod wedi 
profi o leiaf rywfaint o 
dlodi data.  Ar draws y 
ddwy wlad, mae hynny’n 
cyfateb i bron i filiwn o 
oedolion1 sy’n teimlo na 
allant fforddio data digonol, 
preifat a diogel i ddiwallu 
eu hanghenion.

1 Gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth canol 2019. 
Gweler Tabl A1 yn yr atodiad hefyd.

Beth yw maint 
tlodi data yn yr 
Alban a Chymru?

Bydd cyfanswm y bobl sy’n 
profi tlodi data yn uwch na’r 
amcangyfrif hwn. Nid yw ein data 
yn caniatáu inni amcangyfrif 
nifer y plant sy’n profi tlodi data, 
ond gwyddom fod tua 40 y cant 
o oedolion sy’n nodi tlodi data 
yn byw gyda phlant. Credwn ei 
bod yn debygol y gallai’r rheini â 
llythrennedd digidol isel hefyd fod 
yn llai tebygol o hunan-adnabod 
fel tlawd o ran data, ond byddant 
mewn risg uchel o ran tlodi data.  
Ychydig iawn o bobl (dim ond 59 
o bobl ar draws y ddwy wlad) 
nad oedd ganddynt ffôn symudol 
â data na band eang gartref, 
ond dim ond pedwar yn y grŵp 
hwn a ddywedodd eu bod yn 
dlawd o ran data.

Mae ein harolwg a’n cyfweliadau 
yn dangos nad diffyg cysylltedd 
yn unig yw tlodi data.  Dywedodd 
y rhan fwyaf o bobl (92 y cant 
o’r rheini yng Nghymru a 94 y 
cant o’r rheini yn yr Alban) fod 
ganddynt gysylltiad band eang 
gartref, ac mae gan 80 y cant 
o bobl gysylltiad band eang a 
chontract ffôn symudol misol sy’n 
cynnwys data. O’i gymharu ag 
arolygon blaenorol, roedd llai o 
bobl yn yr arolwg hwn yn y ddwy 

wlad yn defnyddio ffonau talu 
wrth fynd: dim ond 11 y cant o 
bobl yn yr Alban a 12 y cant yng 
Nghymru a ddywedodd wrthym 
eu bod yn defnyddio dyfeisiau talu 
wrth fynd. Mae Ofcom yn adrodd 
bod 25 y cant yn yr Alban ac 20 
y cant yng Nghymru yn 2019 yn 
defnyddio ffonau talu wrth fynd.  
Mae nifer y bobl nad ydyn nhw’n 
defnyddio ffôn symudol o gwbl (7 
y cant yn yr Alban a 5 y cant yng 
Nghymru) wedi bod yn sefydlog 
dros yr un cyfnod amser. Mae 
hyn yn awgrymu bod pobl wedi 
symud o ffonau talu wrth fynd i 
gontractau yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf, gan dynnu sylw at 
bwysigrwydd cysylltedd yn ystod y 
pandemig COVID-19. Fel y dengys 
ein hastudiaethau achos, gall pobl 
fod yn blaenoriaethu cysylltedd 
band eang a symudol ac yn torri 
nôl mewn mannau eraill. Gall 
contractau fod â chyfyngiadau 
ar ddata, gall pobl fod yn talu 
cyfraddau uchel, neu efallai nad 
oes ganddynt ddigon o ddata a 
dyfeisiau ar gyfer maint eu cartref 
neu ar gyfer gweithgareddau 
sy’n defnyddio llawer o ddata 
fel ffrydio gwersi ysgol neu 
ddosbarthiadau ar-lein.

FFIGUR 1

Nifer y bobl sy’n disgrifio eu 
hunain fel rhai sy’n ‘dlawd o 
ran data’

275,000

25,000

50,000

 440,000

Tlodi dwfn
o ran data

90,000

90,000

Cymru
350,000

Alban,
620,000

Profi rhai agweddau 
ar dlodi data

Profi’r rhan
fwyaf o

agweddau

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0037/194878/technology-tracker-2020-uk-data-tables.pdf


7 Tlodi Data yn yr Alban a Chymru

24%
o’r rhai sy’n ddi-waith eu 
bod yn profi tlodi data, o’i 
gymharu â

18% 
o’r rhai sy’n gweithio llai 
na 30 awr yr wythnos, ac 

13% 
o grwpiau eraill 
(cyflogedig, myfyrwyr, 
wedi ymddeol, neu’n 
methu â gweithio).

Mae’r rhai sy’n profi tlodi data 
yn sylweddol fwy tebygol o fod 
ag incwm cartref o dan £20,000, 
i beidio â bod mewn gwaith ar 
hyn o bryd, i fyw gyda phlant neu 
mewn cartref mwy, i roi gwybod 
am anabledd, ac i roi gwybod 
am anawsterau wrth ddarllen 
Saesneg.  Yn yr Alban, roedd 
cyfraddau tlodi data yn amrywio’n 
sylweddol rhwng y rhai sy’n byw 
mewn cymdogaethau mwy a llai 
difreintiedig1 (mae’r gwahaniaeth 
hwn rhwng yr ardaloedd mwyaf 
a lleiaf difreintiedig yn amlwg yng 
Nghymru ond ni chyrhaeddodd 
arwyddocâd ystadegol). 

1 Wedi’u diffinio fel cwintelau SMID 
(Mynegai Amddifadedd Lluosog yr 
Alban) a MALlC (Mynegai Amddifadedd 
Lluosog Cymru).  Mae’r mynegai 
amddifadedd lluosog yn defnyddio 
nifer o amcangyfrifon amddifadedd 
cymdogaeth. Gweler https://simd.scot/#/
simd2020/BTTTFTT/9/-4.0000/55.9000/ a 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/
Community-Safety-and-Social-Inclusion/
Welsh-Index-of-Multiple-Deprivation

Pwy sy’n profi tlodi data?

Nid yw’n syndod bod 
cyfrannau mwy o’r rhai 
sy’n profi ystod o wahanol 
fathau o anfanteision 
cymdeithasol ac 
economaidd yn dweud 
eu bod yn profi tlodi data 
(gweler Tabl 1). 

Cyfran yr aelwydydd sy’n nodi eu bod wedi profi tlodi data

 Yr Alban Cymru

Tlodi data ymhlith yr holl oedolion 14% 14%

Tlodi data yn y cymdogaethau mwyaf difreintiedig* 18% 15%

Tlodi data yn y cymdogaethau mwyaf cyfoethog* 7% 12%

Tlodi data ymhlith y rhai y mae incwm eu cartref yn <20,000 26% 21%

Tlodi data ymhlith y rhai y mae incwm eu cartref yn >40,000 10% 9%

Tlodi data mewn cartrefi â phlant 17% 15%

Tlodi data mewn cartrefi â thri neu fwy o blant 21% 34%

Tlodi data ymhlith y rhai sy’n byw mewn tai cymdeithasol 22% 30%

Tlodi data ymhlith y rhai ag anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir 18% 23%

*Y cwintel cyntaf a’r pumed cwintel yn SMID a MALlC
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Beth yw ysgogwyr 
tlodi data?

Yr anhawster a adroddwyd amlaf 
oedd cael y fargen orau.  Dim ond 
tua hanner y bobl y gwnaethom 
eu cyfweld a ddywedodd eu 
bod yn gwybod sut i chwilio am 
y bargeinion data gorau (55 y 
cant yng Nghymru a 49 y cant 
yn yr Alban), ac roedd y ffigur 
hwn ychydig yn is ymhlith y rhai a 
nododd dlodi data (46 y cant). 

Mae rhyngweithio diddorol a 
allai fod yn bwysig rhwng tlodi 
data, llythrennedd ariannol a 
llythrennedd digidol sy’n gwneud 
y canfyddiad hwn yn heriol i’w 
ddehongli. Yn amlwg, mae nifer 
fawr o bobl yn teimlo y dylent 
allu cael bargen well, ond mae 
nifer o rwystrau posibl rhag gallu 
gwneud hynny. Efallai na fydd gan 
bobl yr amser, y wybodaeth, yr 
hyder na’r wybodaeth ariannol i 
geisio bargeinion sy’n fanteisiol yn 
ariannol ac yn briodol. Yn ogystal, 
gall fod rhwystrau i gael bargeinion 
gwell, megis cyfyngiadau contract 
neu gyfyngiadau signal mewn 

rhai lleoliadau. Yn ychwanegol at 
y rhai sy’n teimlo y dylent neu y 
gallent gael bargen well, efallai 
y bydd grŵp hefyd a allai fod yn 
anymwybodol eu bod yn colli allan. 
Efallai bod pobl yn talu mwy nag 
sydd ei angen arnyn nhw, neu fod 
ganddyn nhw ddata cyfyngedig 
yn eu contractau oherwydd nad 
ydyn nhw’n gwybod am siopa o 
gwmpas. Yn ein hastudiaethau 
achos, mae Alaia yn hapus gyda’i 
darparwr, er iddi orfod talu £200 
mewn taliadau am ragori ar ei 
lwfans data, oherwydd eu bod 
wedi ei helpu i symud o ffôn talu 
wrth fynd i gontract. 

Ar draws y boblogaeth gyfan ac 
ymhlith y rhai sy’n hunan-adrodd 
eu bod yn profi tlodi data, signal 
gwael a dyfeisiau a rennir oedd 
y rhwystrau nesaf a adroddwyd 
amlaf. Ychydig iawn o bobl (dim 
ond 34 o bobl ar draws y ddwy 
wlad) a ddywedodd na allent 
gael contract misol oherwydd eu 
hamgylchiadau personol.

O restr o opsiynau, 
gwnaethom ofyn i bobl 
pa rwystrau i fynediad 
i’r rhyngrwyd a oedd yn 
berthnasol iddynt. Mae 
Ffigur 2 yn cymharu’r rhain 
fel yr adroddwyd rhwng 
yr Alban a Chymru, ac 
ymhlith y rhai a wnaeth 
hunan-adrodd eu bod yn 
profi tlodi data.1

1 gweler hefyd Tabl A2 yn yr atodiad

Ffigur 2: Pa rwystrau sy’n atal pobl rhag mynd ar-lein gymaint ag y maen nhw eisiau?

0% 10%

Cyfran y bobl oedd yn cytuno â phob datganid

20% 30% 40% 50%

Yr Alban

Yn profi tlodi data

Cymru

Ni allaf fforddio'r dyfeisiau sydd
eu hangen arnaf i fynd ar-lein

Ni allaf gael signal rhyngrwyd da
yn fy nghartref (band eang neu symudol)

Rwy'n rhannu mynediad at ddyfeisiau ag eraill

Nid wyf yn gwybod sut i chwilio am y bargeinion data
gorau (mewn contract neu ar sail talu wrth fynd)

Hoffwn fynd ar-lein yn fwy
nag yr wyf yn ei wneud

Mae'n anodd i mi gael
mynediad preifat i'r rhyngrwyd

Ni allaf fforddio cymaint o fynediad/data
rhyngrwyd ag sydd ei angen arnaf

Ni allaf gael contract misol oherwydd fy amgylchiadau
personol (e.e. oedran, tai dros dro neu gredyd gwael)

Dim un o'r uchod
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Beth yw ysgogwyr tlodi data?

Er bod 14 y cant o bobl yn nodi 
eu bod yn profi o leiaf rhywfaint 
o dlodi data, dim ond 4 y cant o 
ymatebwyr yn yr Alban a 5 y cant 
yng Nghymru a ddywedodd yr 
hoffent fynd ar-lein yn fwy nag y 
maent yn ei wneud. 

Un o effeithiau cyfyngiadau 
COVID-19 fu colli WiFi cyhoeddus 
(gweler Tabl 2 yn yr atodiad am 
fanylion).  Mae’r bobl yn yr arolwg 
hwn yn nodi gostyngiad enfawr yn 
y defnydd o WiFi cyhoeddus, gyda’r 
gyfran sy’n defnyddio WiFi mewn 
siopau, trafnidiaeth gyhoeddus, 
llyfrgelloedd a chyfleusterau 
hamdden yn gostwng i gymaint â 
thraean o’r lefel cyn y pandemig. Er 
enghraifft, gostyngodd y defnydd o 
WiFi mewn cyfleusterau hamdden 
cyhoeddus o 34 y cant i 17 y cant 
yn yr Alban ac o 35 y cant i 16 y 
cant yng Nghymru a gostyngodd 
y defnydd mewn trafnidiaeth 

gyhoeddus o 31 y cant yn y ddwy 
wlad i 12 y cant yn yr Alban a 10 
y cant yng Nghymru.  Mae nifer 
y bobl sy’n defnyddio pob math 
o WiFi cyhoeddus ar hyn o bryd 
mewn siopau, caffis a bwytai yn 
is na’u hadroddiadau eu hunain 
o ddefnydd cyn mis Mawrth 
2020 a’r cyfraddau a adroddwyd 
gan Ofcom ym mis Ionawr/
Chwefror 2020.  Mae mynediad 
WiFi cyhoeddus yn arbennig o 
bwysig i’r rheini sy’n profi tlodi 
data, a nododd ddefnydd uwch 
o’r holl WiFi cyhoeddus cyn ac ers 
cyflwyno cyfyngiadau COVID-19.  
Roedd y rhai sy’n profi tlodi 
data yn defnyddio pob math o 
WiFi cyhoeddus yn amlach na’r 
boblogaeth gyffredinol gyda 22 
y cant yn defnyddio WiFi mewn 
llyfrgelloedd cyhoeddus cyn y 
pandemig ond dim ond 8 y cant yn 
gwneud hynny yn gynnar yn 2021. 

Er mai dim ond 2 y cant 
o bawb yn yr Alban a 3 y 
cant o’r rheini yng Nghymru 
a ddywedodd na allent 
fforddio digon o ddata, 
cododd hyn i 6 y cant o’r 
rheini mewn cartrefi ag 
incwm llai na £20,000 y 
flwyddyn a 10 y cant o’r 
rheini sy’n dweud eu bod yn 
profi tlodi data.

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0037/194878/technology-tracker-2020-uk-data-tables.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0037/194878/technology-tracker-2020-uk-data-tables.pdf
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Gweithgareddau ar-lein
Mae’r ffigurau hyn yn debyg ar y cyfan ar draws 
cenhedloedd ac ymhlith y rhai sy’n profi tlodi data 
(gweler ffigurau 3-6).  Mae gwasanaethau hanfodol 
yn cael eu cyrchu ar-lein hefyd: mae 65 y cant 
o’r rhai sy’n profi tlodi data yn mynd ar-lein i gael 
mynediad at wybodaeth/gwasanaethau iechyd a 
gwasanaethau’r llywodraeth neu’r cyngor a 34 y cant 
i chwilio am waith.

Mae ein hastudiaethau achos yn darparu 
enghreifftiau o ba mor bwysig fu mynd ar-lein i leihau 
ynysigrwydd cymdeithasol ac i gyrchu addysg a 
chyfleoedd economaidd yn ystod y pandemig.  Fel 
y dywed Rhys, mae cael data yn golygu bod ‘mewn 
cysylltiad â’r byd’.

Mae ein harolwg yn cadarnhau bod 
mynediad i’r rhyngrwyd wedi dod yn 
rhan gynhenid o fywyd bob dydd y 
rhan fwyaf o bobl.  Dywedodd tua 
85 y cant o bobl wrthym eu bod yn 
mynd ar-lein i gadw mewn cysylltiad 
â ffrindiau a theulu, mae 80 y cant 
yn mynd ar-lein ar gyfer adloniant a 
siopa, ac mae tua 75 y cant bellach yn 
rheoli eu harian ar-lein. 

Ffigur 3: Gweithgareddau ar-lein yr Alban (n = 1006)Figure 3: Online activities Scotland (n=1006)
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Gweithgareddau ar-lein

Ffigur 5: Gweithgareddau ar-lein y rhai sy’n dlawd o ran data yn yr Alban (n = 141)

Ffigur 4: Gweithgareddau ar-lein Cymru (n = 1002)
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Figure 5: Online activities Data Poor in Scotland (n=141)
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Gweithgareddau ar-lein

 Ffigur 5: Gweithgareddau ar-lein y rhai sy’n dlawd o ran data yng Nghymru (n = 150)
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Figure 6: Online activities Data Poor in Wales (n=150)
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Ar yr un pryd, mae mynediad 
dibynadwy i WiFi am ddim mewn 
llyfrgelloedd, caffis a chanolfannau 
cymunedol wedi diflannu gan 
fod lleoliadau wedi gorfod cau 
neu gyflwyno arferion diogel 
COVID-19 ac mae nifer enfawr 
o bobl wedi dioddef gostyngiad 
incwm sylweddol trwy swyddi coll 
neu ostyngiad mewn tâl neu oriau.  
Mae llywodraethau cenhedloedd 
y DU, elusennau a busnesau i 
gyd wedi ymateb i’r argyfwng 
hwn gyda chamau gweithredu a 

mentrau i helpu i liniaru effeithiau 
gwaethaf y newidiadau hyn ar y 
rhai mwyaf difreintiedig.  Mae ein 
hastudiaethau achos yn tynnu 
sylw at enghreifftiau o’r cynlluniau 
sy’n cyrraedd pobl mewn angen. 
Mae blychau 1, 2 a 3 yn crynhoi 
gweithredoedd ledled y DU ac 
yn yr Alban a Chymru, er hyd y 
gwyddom nid yw’r un o’r cynlluniau 
a ddisgrifir yma yn cynnwys 
gwerthusiadau canlyniadau felly ni 
allwn fod yn sicr o’u heffaith.

Beth sy’n cael ei wneud i 
fynd i’r afael â thlodi data?
Mae effaith COVID-19 ar 
anghenion digidol wedi 
bod yn rhyfeddol.  Am 
fisoedd ar y tro, bu’n 
rhaid i’r holl addysg 
symud ar-lein. Mae 
niferoedd digynsail o bobl 
wedi bod yn gweithio 
gartref ac mae ein 
bywydau cymdeithasol 
wedi troi’n ddigidol. Mae’r 
newidiadau hyn i gyd 
wedi sbarduno cynnydd 
enfawr yn y defnydd o’r 
rhyngrwyd a’r defnydd 
o ddata. 

Camau ar lefel y DU
Trwy bartneriaethau rhwng 
darparwyr cynnwys a darparwyr 
telathrebu, cynigiwyd mynediad di-
dâl i gynnwys i ddarparu mynediad 
di-gost i wybodaeth hanfodol.  
Er mis Mawrth 2020, rhoddwyd 
mynediad di-dâl i wefannau’r GIG 
ledled gwledydd y DU1 ‘cyhyd â 
bod y coronafeirws (COVID-19) 
yn parhau i fod yn bresennol dros 
ardal eang yn y DU’.58 Ym mis 
Mehefin 2020, estynnwyd y cynnig 
hwn i gynnwys nifer o sefydliadau 
sy’n cefnogi dioddefwyr trosedd.2 
Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd y 
BBC y byddai mynediad di-dâl i’w 
chynnwys addysg Bitesize ar gyfer 
cwsmeriaid EE, BT Mobile, a Plusnet 
Mobile.  Cynigiwyd mynediad 
di-dâl hefyd i gynnwys darparwr 
cynnwys addysg arall, Oak National 
Academy, gan rai darparwyr.3 Ym 
mhob achos, mae hyn yn golygu y 
gall cwsmeriaid darparwyr symudol 
sy’n cymryd rhan gael mynediad i’r 
cyfeiriadau gwe hyn heb orfod talu 
costau data.

1  wales.nhs.uk, nhsinform.scot, nidirect.
gov.uk, publichealth.hscni.net, hs.uk, 111.
nhs.uk

2  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, https://www.imkaan.org.uk/

3  Sibieta a Cottell (2020), Education 
policy responses across the UK to the 
pandemic. Sefydliad Nuffield https://
epi.org.uk/publications-and-research/
education-responses-uk-pandemic/

Mae darparwyr telathrebu unigol 
wedi lansio mentrau eraill i gefnogi 
eu cwsmeriaid.  Er enghraifft, 
lansiodd Vodafone dariff diderfyn 
cost isel ar gyfer ceiswyr gwaith 
di-waith a chynigiodd Virgin fand 
eang am bris gostyngedig i’r rhai 
sy’n derbyn Credyd Cynhwysol.  
Cynigiwyd cefnogaeth i 
gwsmeriaid presennol trwy godi 
capiau ar funudau neu ostwng 
pris contractau data symudol am 
gyfnod penodol o amser.

Parhaodd cynlluniau ailgylchu 
ac ailddefnyddio dyfeisiau 
cenedlaethol presennol, gan 
gynnig dyfeisiau cost isel sydd 
wedi’u hadnewyddu i’r rhai sy’n 
ymgymryd â chontract band 
eang, a rhoi ac ailddefnyddio 
ffonau clyfar.  Mae’r rhain wedi 
cael hwb gan blatfformau ac 
ymgyrchoedd newydd i hyrwyddo 
rhoi dyfeisiau gan y cyhoedd 
a busnesau. Mae’r BBC yn 
amcangyfrif bod unigolion wedi 
rhoi mwy na 17,500 o ddyfeisiau 
mewn ymateb i’w hymgyrch 
Rhoi Gliniadur. Ledled y DU, mae 
ysgolion ac elusennau unigol 
wedi bod yn gofyn am roddion o 
liniaduron.

Ym mhob un o genhedloedd 
y DU, mae gweithredu’r sector 
gwirfoddol hefyd wedi cefnogi 
grwpiau agored i niwed i fynd ar-
lein yn ystod y pandemig. Mae’r 
gweithgareddau wedi cynnwys 
dosbarthu cardiau SIM, donglau 
a dyfeisiau talu wrth fynd ac 
ymgysylltu a gweithredu ar lefel 
gymunedol. 

https://newsroom.bt.com/bt-and-bbc-partner-to-remove-mobile-data-charges-for-bbc-bitesize-educational-content/
https://newsroom.bt.com/bt-and-bbc-partner-to-remove-mobile-data-charges-for-bbc-bitesize-educational-content/
http://www.victimsupport.org.uk
http://www.rapecrisis.org.uk
http://www.rapecrisis.org.uk
http://www.thesurvivorstrust.org
http://www.thesurvivorstrust.org
http://www.malesurvivor.co.uk
http://www.refuge.org.uk
http://www.refuge.org.uk
http://www.womensaid.org.uk
http://www.welshwomensaid.org.uk
http://www.welshwomensaid.org.uk
http://www.nspcc.org.uk
http://www.nspcc.org.uk
https://www.assemblyresearch.co.uk/press-comments/940m-covid-19
https://www.assemblyresearch.co.uk/press-comments/940m-covid-19
https://newscentre.vodafone.co.uk/press-release/voxi-offers-unlimited-voice-and-data-plan-to-job-seekers-for-10-quid/
https://newscentre.vodafone.co.uk/press-release/voxi-offers-unlimited-voice-and-data-plan-to-job-seekers-for-10-quid/
https://www.virginmedia.com/corporate/media-centre/press-releases/virgin-media-opens-applications-for-essential-broadband-plan-to-help-those-facing-financial-difficulty
https://www.virginmedia.com/corporate/media-centre/press-releases/virgin-media-opens-applications-for-essential-broadband-plan-to-help-those-facing-financial-difficulty
https://www.computerrecyclersuk.com/
https://www.computerrecyclersuk.com/
https://www.computerrecyclersuk.com/
https://www.hubbub.org.uk/communitycalling
https://www.hubbub.org.uk/communitycalling
https://www.rebootproject.uk/
https://www.restore.co.uk/Technology/Resources/Case-Studies/Laptops-Donation
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5SqHJMTKZx5sYhlltXJvB1Q/give-a-laptop
https://techforuk.com/donate-your-tech/
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Beth sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â thlodi data?

Gweithredu yn yr Alban
Mae Llywodraeth yr Alban wedi 
bod yn gweithio gydag ystod 
o bartneriaid ar draws y sector 
cyhoeddus, y sector preifat a’r 
trydydd sector i ddarparu dyfeisiau 
a data i grwpiau agored i niwed 
trwy ei rhaglen Connecting 
Scotland. Roedd y cam cyntaf (Ebrill 
– Gorffennaf 2020) yn canolbwyntio 
ar gefnogi’r rhai a oedd yn 
gwarchod (y rhai sy’n agored i 
niwed yn glinigol a’r rhai sydd â 
risg uchel o ddatblygu salwch 
difrifol).  Roedd Cam 2 (Awst 2020 
– Ionawr 2021) yn cefnogi cartrefi 
â phlant (gan gynnwys menywod 
beichiog) ac ymadawyr gofal. Ers 
mis Tachwedd, mae prosiectau 
ar gyfer pobl hŷn a/neu anabl a 
chartrefi gofal wedi’u hychwanegu 
at y boblogaeth dan sylw. I fod 
yn gymwys, mae angen i bobl 
fod wedi’u hallgáu’n ddigidol (heb 
ddyfais na chysylltiad rhyngrwyd 
gartref) ac yn byw ar incwm isel. 
Mae sefydliadau (nid unigolion) 
yn gwneud cais i allu dosbarthu 
dyfeisiau, gyda dyraniad ar gyfer 
pob ardal cyngor lleol.  Cyfanswm 
y gyllideb a ddyrannwyd i’r cynllun 
hyd yma yw £43 miliwn.  Erbyn mis 
Tachwedd 2020, roedd dros 600 o 
sefydliadau unigol wedi dosbarthu 
dyfeisiau (rhai yn ystod dau gam 
y cyllid) ac roedd oddeutu 8,700 
o bobl wedi cael cefnogaeth gan 
y cynllun.  Darperir prosiectau 
gyda dyfeisiau wedi’u galluogi 
ar y rhyngrwyd, donglau MiFi, a 
hyfforddiant i’w staff ddod yn 
hyrwyddwyr digidol. Mae derbynwyr 
yn derbyn dyfais, dongl a phecyn 
data (am hyd at ddwy flynedd) a 
chefnogaeth gan yr hyrwyddwr 
digidol. 

Yn ogystal â Connecting Scotland, 
nod y cynllun gliniaduron ar 
gyfer ysgolion oedd darparu 
25,000 o liniaduron Chromebook 
i ddisgyblion difreintiedig. Erbyn 
canol mis Awst 2020, roedd tua 
20,000 o ddyfeisiau Chromebook 
wedi’u dosbarthu i ysgolion mewn 18 
o ardaloedd cyngor yn yr Alban, er 
bod 14 cyngor wedi dewis rhedeg eu 
cynlluniau eu hunain yn lle.1  

1  Sibieta a Cottell (2020), Education 
policy responses across the UK to the 
pandemic. Sefydliad Nuffield https://
epi.org.uk/publications-and-research/
education-responses-uk-pandemic/

Gweithredu yng Nghymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi 
blaenoriaethu cyllid i sicrhau bod 
plant mewn addysg amser llawn, 
ceiswyr gwaith a grwpiau agored 
i niwed yn gallu mynd ar-lein yn 
ystod y pandemig. Dyrannwyd hyd 
at £3 miliwn (wedi’i ailgyflwyno o 
gyllid cyfalaf Technoleg Addysg 
Hwb gwerth £30 miliwn) i’r rhaglen 
Cadw’n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu, 
i gefnogi dysgwyr sydd wedi’u 
hallgáu’n ddigidol i gael mynediad 
at ddata a dyfeisiau.  Erbyn 
mis Mai 2020, roedd 10,848 o 
ddyfeisiau MiFi (llwybryddion diwifr) 
a 9,717 o drwyddedau meddalwedd 
wedi’u hariannu gan Lywodraeth 
Cymru (yn cwmpasu oddeutu 
2.7 y cant o ddisgyblion) wedi’u 
dosbarthu. Erbyn mis Ionawr 2021, 
roedd dros 74,000 o ddyfeisiau MiFi 
wedi’u dosbarthu i awdurdodau 
lleol ac roedd Llywodraeth Cymru 
wedi sicrhau bod £8.1 miliwn arall 
o gyllid cyfalaf ar gael i alluogi 
darparwyr dysgu addysg bellach i 
gefnogi dysgwyr ôl-16 sydd angen 
data a dyfeisiau. 

Yn ogystal â Cadw’n Ddiogel, Dal 
ati i Ddysgu, mae Cymunedau 
Digidol Cymru, sef rhaglen 
cynhwysiant digidol Llywodraeth 
Cymru, wedi cyflwyno dyfeisiau 
a data i grwpiau â blaenoriaeth 
yn ystod y pandemig. Mae 
Cymunedau Digidol Cymru wedi 
darparu hyfforddiant digidol a 
dros 200 o lechi wedi’u llwytho â 
data i dai gwarchod a hosbisau, 
ynghyd â 1,050 o ddyfeisiau i 
584 o gartrefi gofal cyhoeddus 
a phreifat ledled Cymru. Hefyd, 
darparodd Cymunedau Digidol 
Cymru gefnogaeth i ofalwyr 
ifanc (16-18 oed), gan ddosbarthu 
440 o ddyfeisiau Chromebook 
gyda phecyn data diderfyn o 12 
mis (20 dyfais i bob awdurdod 
lleol) mewn cydweithrediad 
ag Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru ac awdurdodau lleol. 
Benthycodd Cymunedau Digidol 
Cymru ddyfeisiau Chromebook 
a MiFi i geiswyr gwaith hefyd 
trwy’r rhaglenni cyflogadwyedd 
Cymunedau dros Waith a 

Chymunedau dros Waith a Mwy 
ledled Cymru. Blaenoriaethwyd 
cysylltedd ar gyfer ffoaduriaid 
a cheiswyr lloches hefyd, gyda 
British Telecom (BT), Cymunedau 
Digidol Cymru a Llywodraeth 
Cymru yn cydweithredu i ddarparu 
500 o dalebau data diderfyn am 
chwe mis a mynediad i lecynnau 
WiFi BT ledled Cymru. Yn ogystal, 
newidiodd Llywodraeth Cymru 
arweiniad ar gyfer Cronfa Dydd 
Dewi Sant ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal a phobl sy’n gadael 
gofal, gan annog awdurdodau 
lleol i ddarparu cymorth ariannol 
i dechnoleg i gynnal cyswllt, gan 
gynnwys dyfeisiau, data rhyngrwyd 
a chredyd ffôn.

Ym mis Hydref 2020, sefydlwyd 
Cynghrair Cynhwysiant Digidol 
Cymru. Mae’n grŵp aml-sector o 
sefydliadau sydd wedi ymrwymo 
i weithredu ar y cyd i symud yr 
agenda cynhwysiant digidol 
yng Nghymru yn sylweddol, 
gan gynnwys mynediad i’r 
rhyngrwyd.  Ochr yn ochr â rhaglen 
Cymunedau Digidol Cymru, mae 
Rhagolwg Cynhwysiant Digidol 
Llywodraeth Cymru (Rhagfyr 
2020) yn adlewyrchu materion a 
amlygwyd gan y pandemig ac yn 
blaenoriaethu camau i’w cymryd 
dros y deuddeg mis nesaf. Mae 
Llywodraeth Cymru hefyd yn 
ymgynghori’n gyhoeddus ar ei 
strategaeth ddigidol, gan gynllunio 
cyhoeddi fframwaith strategol 
cynhwysiant digidol newydd 
ddiwedd 2021. 

https://connecting.scot/
https://connecting.scot/
https://www.gov.scot/news/helping-families-get-online/
https://www.gov.scot/news/connecting-scotland/
https://connecting.scot/organisations/application-guidance
https://connecting.scot/organisations/application-guidance
https://connecting.scot/organisations/application-guidance
https://connecting.scot/organisations/older-disabled-people-application-guidance
https://connecting.scot/organisations/older-disabled-people-application-guidance
https://www.gov.scot/news/helping-families-get-online/
https://www.gov.scot/news/helping-families-get-online/
https://www.gov.scot/news/helping-families-get-online/
https://www.gov.scot/news/gbp-50-million-to-improve-attainment-1/
https://www.gov.scot/news/gbp-50-million-to-improve-attainment-1/
https://www.tes.com/news/coronavirus-over-40-councils-opt-out-national-laptop-scheme
https://www.hwb.gov.wales/
https://www.hwb.gov.wales/
https://gov.wales/stay-safe-stay-learning
https://www.digitalcommunities.gov.wales/
https://www.digitalcommunities.gov.wales/
https://workingwales.gov.wales/how-we-can-help/learning-new-skills/communities-for-work
https://workingwales.gov.wales/how-we-can-help/learning-new-skills/communities-for-work-plus
https://gov.wales/digital-inclusion-forward-look-towards-digitally-confident-wales-html
https://gov.wales/digital-inclusion-forward-look-towards-digitally-confident-wales-html
https://gov.wales/ps1-million-st-davids-day-fund-children-who-have-experienced-care
https://gov.wales/ps1-million-st-davids-day-fund-children-who-have-experienced-care
https://www.digitalcommunities.gov.wales/digital-inclusion-alliance-wales/
https://www.digitalcommunities.gov.wales/digital-inclusion-alliance-wales/
https://gov.wales/digital-inclusion-forward-look-towards-digitally-confident-wales-html
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Casgliadau a sut y gallwn 
fynd i’r afael â thlodi data

Mae arferion pobl yn newid 
mewn ymateb i’w defnydd mwy 
o ddata, gan symud o ffonau talu 
wrth fynd i gontractau ar gyfer 
eu ffonau symudol. Er gwaethaf 
y nifer fawr o gontractau band 
eang cartref a data symudol, mae 
mynediad digonol a fforddiadwy 
yn parhau i fod yn broblem.  Mae 
11 y cant o’r rhai ar gontractau 
symudol yn rhedeg allan o ddata 
yn rheolaidd cyn diwedd y mis. 
Mae’n ymddangos bod cartrefi 
mwy yn cael trafferth gydag 
anghenion data uchel iawn. Mae 
ein hastudiaethau achos yn tynnu 
sylw at gostau uchel rhagori ar 
lwfansau contract a’r heriau o 
gael digon o ddata a dyfeisiau ar 
gyfer anghenion cystadleuol mewn 
cartrefi mwy.

Rydym wedi dogfennu colli WiFi 
cyhoeddus yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf. Mae hyn yn arbennig 
o arwyddocaol i’r rheini sy’n profi 
tlodi data, sy’n dibynnu mewn 
niferoedd mwy ar gyrchu WiFi 
am ddim y tu allan i’r cartref. Mae 
cyfyngiadau COVID-19 wedi arwain 
at golli WiFi cyhoeddus, y gellir ei 
gyrchu trwy siopau, trafnidiaeth 
gyhoeddus, llyfrgelloedd a 
chyfleusterau hamdden – gan 
leihau’r defnydd o WiFi cyhoeddus 
gymaint â thraean o’r lefel cyn y 
pandemig.

Dim ond tua hanner y rhai y 
gwnaethom ofyn iddynt oedd yn 
teimlo eu bod yn gallu chwilio o 
gwmpas am y bargeinion data 
gorau, gan awgrymu y gallai cyfran 
fawr iawn o bobl elwa o help a 
chefnogaeth i ddod o hyd i’r fargen 
orau ar eu cyfer.  Nid adroddwyd 
ar hyn o’r blaen a chredwn fod hwn 
yn ganfyddiad sylweddol. Mae ein 
hastudiaethau achos hefyd yn ein 
harwain i gredu efallai na fydd y 
rhai sydd â llythrennedd digidol ac 
ariannol isel a phŵer prynu gwan 
yn sylweddoli bod bargeinion gwell 
ar gael iddynt, gan gynhyrchu 
premiwm tlodi serth. Dylai helpu 
pobl i gael y bargeinion data 
gorau fod yn flaenoriaeth ar gyfer 
gweithredu.  Efallai y bydd angen 
gweithredu gan ddarparwyr neu 
reoleiddwyr i sicrhau ei bod yn 
hawdd dod o hyd i gymariaethau 
rhwng bargeinion data, rheoleiddio 

yn erbyn taliadau uchel am ragori 
ar lwfansau data, ac ychwanegu 
cefnogaeth llythrennedd 
ariannol mewn gweithgareddau 
cynhwysiant digidol dan 
arweiniad y sector gwirfoddol, 
llywodraeth leol neu lywodraethau 
cenedlaethol. 

Mae’n amlwg y bu arloesi ac 
ehangu rhaglenni sy’n mynd i’r 
afael â phroblem tlodi data ac 
allgáu digidol ar raddfa gyflym yn 
yr Alban a Chymru.  Mae’r rhain 
eisoes wedi cyrraedd pobl sydd 
angen help ar frys, gan gynnwys y 
rhai y gwnaethom siarad â nhw.  Ar 
hyn o bryd, mae’r atebion hyn yn 
addas i bawb, ond mae’r ymchwil 
hon yn tynnu sylw at yr ystod o 
anawsterau sy’n arwain at dlodi 
data.  Mae arnom angen gwahanol 
atebion ar gyfer gwahanol 
anghenion ac amgylchiadau tlodi 
data a nodwyd yn yr adroddiad 
hwn – er enghraifft, incwm isel ac 
anfforddiadwyedd, gofynion data 
neu ddyfeisiau uchel, anghenion 
llythrennedd ariannol a digidol, neu 
rwystrau i gontractau.  Yn ogystal 
ag ymatebion ar unwaith i angen 
brys, rydym hefyd am weld atebion 
yn mynd i’r afael â’r materion 
cymdeithasol ac economaidd 
systemig sy’n gyrru tlodi data.

Ar hyn o bryd, nid ydym hefyd 
yn gwybod effaith yr amrywiol 
gynlluniau sydd ar waith ar hyn 
o bryd i fynd i’r afael â gwahanol 
agweddau ar dlodi data. Mae 
ein hastudiaethau achos yn rhoi 
darlun defnyddiol o bwysigrwydd 
mesur canlyniadau yn ogystal 
ag allbynnau; nid yw dosbarthu 
dongl yn gwarantu y bydd yn 
cael ei ddefnyddio ac nid yw un 
ddyfais 4G MiFi yn rhoi mynediad 
digonol i addysg i bump o blant ar 
aelwyd. Mae angen i atebion hefyd 
fod yn fforddiadwy; mae data 
diderfyn am bris anfforddiadwy 
yn datrys tlodi data ond yn 
gwaethygu mathau eraill o dlodi.  
Mae llawer o’r cynlluniau hefyd 
yn rhai tymor byr neu dymor 
sefydlog, ond mae’n rhaid i ni 
gefnogi ymgysylltiad tymor hir â’r 
byd digidol. Fel blaenoriaeth, mae 
angen tystiolaeth arnom o effaith 
a chynaliadwyedd atebion i dlodi 
data trwy werthuso cadarn.

Yr astudiaeth hon yw’r 
gyntaf i geisio asesu graddfa 
a dyfnder tlodi data. Rydym 
yn amcangyfrif bod o 
leiaf miliwn o oedolion yn 
yr Alban a Chymru yn ei 
chael hi’n anodd fforddio 
mynediad digonol, preifat 
a diogel i’r rhyngrwyd.  
Mae bywydau pobl yn 
dibynnu fwyfwy ar allu 
mynd ar-lein i leihau 
ynysigrwydd cymdeithasol, 
cyrchu addysg a bod yn 
economaidd weithgar. 
Mae peidio â mynd ar-
lein yn rhwystro cyfleoedd 
bywyd, yn effeithio ar 
les, ac yn cyfyngu ar 
gyfleoedd economaidd.
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PROFFIL:

Mae Alaia yn byw yng 
Nghaerdydd gyda’i gŵr a’u 
pump o blant sydd i gyd o 
dan 12 oed. Mae ei gŵr yn 
gweithio ym maes arlwyo 
(mae ar seibiant ar hyn o 
bryd) ac mae Alaia yn gofalu 
am eu plant gartref. Cyn y 
pandemig, roedd gan Alaia 
ffôn poced ‘talu wrth fynd’ 
(PAYG) a byddai’n defnyddio 
WiFi cyhoeddus yn aml. 
O ganlyniad i’r cloi, mae’n 
hanfodol i’r we fod ar gael 
i deulu Alaia, yn arbennig 
ar gyfer addysgu gartref. 
Ddechrau’r cloi, codwyd 
£100 ddwywaith ar gyfrif 
ei ffôn poced am alwadau. 
Pan gysylltodd â’i darparwr 
ynglŷn â’r taliadau hynny, 
trefnodd gytundebau band 
eang a ffôn i’r teulu, ond 
mae rheiny’n mynnu rhan 
sylweddol o’u hincwm misol. 
Holodd Alaia ei darparwr 
am y rheswm dros godi £100 
arni ddwywaith. Atebodd 
cwmni Vodafone ei bod wedi 
defnyddio gormod o ddata 
ond all Alaia ddim deall 
sut y digwyddodd.  Mae 
Scholl wedi helpu trwy roi 
gliniaduron ar gyfer addysg 
y plant ond mae’r rheiny’n 
segur ar hyn o bryd am nad 
yw Alaia yn gwybod sut i 
ddefnyddio’r modem.

Mae gyda fi WiFi diderfyn ar fand 
eang a chontract ffôn poced. Rwy’n 
talu ychydig o dan £50 y mis - £20 
am fand eang a £24 am fy ffôn 
symudol. Mae gan fy merch a’m gŵr 
gontractau ffôn poced hefyd. Dim 
ond ar ôl y cloi y ces i gontract data 
symudol. Cyn hynny, byddwn i’n 
defnyddio WiFi yn rhad ac am ddim yn 
Llyfrgell Ganolog Caerdydd. 

Alaia
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Rydyn ni i gyd yn defnyddio 
YouTube, Facebook a 
WhatsApp, ac rwy’n defnyddio 
Facebook i weld beth sy’n 
digwydd yn y byd, yn fy ngwlad; 
rwy’n hoffi cysylltu â’m teulu yn 
Swdan. Rwy’n gwneud bancio 
ar-lein ac, yn ystod Covid, mae 
hynny wedi bod yn bwysig 
iawn. Mae ebost yn flaenoriaeth 
hefyd am fod angen inni weld 
negeseuon gan yr ysgol a 
chyflogwyr fy ngŵr. 

Codwyd £200 arnaf yn ystod 
cyfnod y cloi ond wn i ddim 
pam; dywedon nhw inni 
ddefnyddio mwy o ddata. 
Roeddwn i wedi rhoi’r gorau i’m 
contract band eang. Doeddwn 
i ddim am ei gadw am fod ein 
hincwm yn anghyson. Mae’n 
dibynnu ar sefyllfa fy ngŵr - a 
yw’n gweithio neu beidio.

Daeth contract fy ffôn i ben ym 
mis Mawrth. Er nad oeddwn i 
wedi’i adnewyddu, roeddwn 

i’n defnyddio’r data o hyd. 
Holais pam roedd y cwmni 
wedi codi £200 ychwanegol 
arnaf ym misoedd Mawrth ac 
Ebrill. Dywedon nhw, ‘Rhaid 
ichi uwchraddio, rydych chi ar 
amodau ‘talu wrth fynd’ ar hyn 
o bryd.’ Wn i ddim sut roedden 
nhw wedi pennu hynny. 

Ar ôl gwirio fy nghredyd, 
roedden nhw’n fodlon ei wneud. 
Gan fod ffonau poced gyda fi, fy 
merch a’m gŵr, roedd y prisiau’n 
uwch. Rydyn ni’n talu £100 y mis 
am ffonau a band eang. 

Ar gyfer dysgu rydyn ni’n 
defnyddio’r we, yn bennaf. 
Mae’r plant yn defnyddio 
aps ar gyfer addysg, ac rwy’n 
defnyddio Teams a Zoom. 
Fe roes yr ysgol liniaduron 
i’r plant i gyd ond wn i ddim 
sut i ddefnyddio’r modem 
ac, felly, rwy’n ei gadw’n 
ddiogel mewn drôr.

Mae’r we’n bwysig i’m 
teulu ar hyn o bryd. Mae 
angen imi flaenoriaethu’r 
WiFi. Mae ei angen 
arnon ni i gyd; hyd yn 
oed y plant bach. Maen 
nhw’n dysgu ar-lein, ar y 
gliniadur, hyd yn oed yn 
y feithrinfa.
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PROFFIL:

Mae Gloria yn byw yn 
Glasgow, gyda’i gŵr a’i 
phump o blant. Mae’i merch 
hynaf yn 12, a’i phlentyn 
ieuengaf yn 23 mis ac mae’n 
gofalu am y plant drwy’r 
amser. Mae gŵr Gloria wedi 
colli ei swydd yn weithiwr 
cegin o ganlyniad i’r cloi a 
chan nad oes digon o arian 
gyda nhw bellach, bu rhaid 
rhoi’r gorau i’w cytundeb 
ar gyfer y rhyngrwyd. Mae 
angen data a thaclau ar y 
teulu achos bod y gŵr yn 
chwilio am swydd a bod 
pedwar o’r plant yn cael eu 
haddysgu gartref.  Mae’r 
ysgol wedi rhoi iddyn nhw 
4G MiFi a dau ipad, sydd 
wedi helpu, ond mae’n anodd 
chwilio am swydd a chael 
addysg o hyd.

Pan oedd fy ngŵr yn gweithio, roedd 
gyda ni gontract band eang gyda Talk 
Talk - tua £40 y mis.  Byddai’n well 
gyda fi barhau’n gwsmer i Talk Talk 
am ein bod gyda’r cwmni ers amser 
maith, ond doedd dim dewis arall; 
allwn ni ddim ei fforddio. Os oes band 
eang, gallwn ni wneud unrhyw beth 
- gallwn ni gysylltu â’n ffonau hefyd, 
a defnyddio Whatsapp.

Gloria
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Allai fy ngŵr ddim chwilio am 
swyddi trwy’r cysylltiad hwnnw. 
Bu rhaid iddo aros nes i’r plant 
orffen ac, wedyn, gallai geisio 
chwilio am swyddi â’i ffôn. 

Rhoes yr ysgol ddau iPad inni 
er nad yw hynny’n ddigonol, 
ond does dim taclau sbâr 
gan yr ysgol mwyach. Rhaid 
inni eu rhoi yn ôl rywbryd, a 
mynnwyd imi ymrwymo i brynu 
rhai newydd os nad ydyn ni 
wedi’u cadw mewn cyflwr da 
- mae hynny’n achosi gofid. 
Mae’n frawychus llofnodi 
hynny a defnyddio rhywbeth 
nad ydych chi’n berchen arno. 
Rwy’n pryderu y bydd y plant 
yn ei dorri ac mae hynny’n 
achosi straen - mae’r iPad yn 
rhy ddrud. Rhaid imi fod gyda 
nhw drwy’r dydd a bydda i’n ei 
gwato ar ôl iddyn nhw orffen 
eu gwaith. 

Mae fy mhlentyn ieuengaf 
yn hoffi gwylio teledu, i wylio 

Peppa Pig. Alla i ddim ei droi 
ymlaen yn y bore gan y bydd 
yn defnyddio gormod o’r 
cysylltiad ac na fydd yn ddigon 
cryf ar gyfer astudiaethau’r 
plant eraill. Rhaid i’r plant 
astudio yn gyntaf a gwylio’r 
teledu wedyn am na all y bocs 
ymdopi â’r cyfan. 

Y rhan anhawsaf oedd na allwn 
i bori’r we ar ôl gadael Talk 
Talk, ond rwy’n teimlo’n well 
bellach am fod yr ysgol wedi 
rhoi bocs WiFi symudol 4G am 
flwyddyn.  Rwy’n poeni am fy 
nwy ferch hynaf na allan nhw 
orffen eu gwaith a’i anfon i’r 
ysgol nes bod y plant ifancaf 
wedi gorffen eu gwaith nhw 
achos mai dim ond dau declyn 
sydd gyda ni - felly, byddan 
nhw’n mynd i’r gwely’n hwyr 
iawn bob nos. Mae’r ysgol 
yn gwneud popeth ar-lein 
a’r disgwyl yw y byddwn ni’n 
gwneud popeth ar-lein, hefyd. 

Pan roeson ni’r gorau i’r 
we, byddai cymydog yn 
gadael inni ddefnyddio 
ei WiFi a’i ddata fel y 
gallai’r plant barhau â’u 
haddysg. Mae chwech 
o bobl yn nheulu ein 
cymydog, fodd bynnag, 
a ninnau’n saith a chan 
fod cynifer o bobl a 
thaclau ar waith, doedd y 
cysylltiad ddim yn dda. 
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Rwy’n byw ar fy mhen fy hun ers bron 
dwy flynedd bellach. A minnau’n 
19 oed, bydd fy ffrindiau’n tynnu fy 
nghoes am fyw ar fy mhen fy hun. 
Dydyn nhw ddim yn sylweddoli, 
fodd bynnag, bod rhaid talu biliau a 
phrynu bwyd ac, ar ben hynny, talu 
am WiFi sy’n hanfodol, yn arbennig i 
rywun sy’n byw ar ei ben ei hun.

PROFFIL:

Mae Rhys yn fachgen 19 
oed a fu o dan ofal. Mae’n 
astudio’n amser llawn ar 
gyfer arholiadau Safon A ac 
mae’n byw ar ei ben ei hun 
mewn fflat yn Nhor-faen. 
Mae’r we’n hanfodol iddo fel 
y gall gysylltu â’i ffrindiau. 
Mae’n flaenoriaeth am ei 
fod yn byw ar ei ben ei hun. 
Llwyddodd i drefnu bargen 
dda ynghylch data a band 
eang trwy fanteisio ar ei 
brofiad o weithio dros gwmni 
ffonau. Gan fod prynu data’n 
ddrud, fodd bynnag, does 
ond ychydig o arian ar ôl ar 
gyfer ei filiau eraill.

Rhys
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Rwy’n dibynnu’n fawr ar 
dechnoleg, ar gyfer fy mywyd 
cymdeithasol ac astudio fel 
ei gilydd. Daw WiFi ddydd 
Mercher nesaf ac, yn y 
cyfamser, rwyf i wedi cysylltu’r 
ffôn â’r gliniadur fel y galla 
i astudio ac ateb galwadau 
Zoom a Microsoft.  

Roeddwn i’n arfer gweithio 
dros gwmni EE ac, felly, gallwn 
i drefnu contract ffôn am bris 
gwell. Anaml y bydd llanc 18 neu 
19 oed yn bodloni meini prawf 
credyd ar gyfer data diderfyn, 
ond roeddwn i’n un o weithwyr y 
cwmni. Roedd WiFi gyda fi ond 
bu rhaid llofnodi cytundeb arall 
pan symudais - contract arall 
am 18 mis a £150 am ei ganslo. 
Dyma eu ffordd o gadw pobl.

£65 y mis yw bil y ffôn, a rhaid 
talu cwmni Talk Talk £25 y mis 
am WiFi. Tipyn o arian ond mae 
fy nghadw yn fy iawn bwyll, yn 
arbennig yn ystod y pandemig. 
Pethau syml y byddwch chi’n 
gweld eu heisiau ar eich ben 
eich hun, megis bwyta gyda 
phobl eraill. Mae’n amlwg na 
ddaw ymwelwyr ar hyn o bryd, 
ond galla i siarad â phobl 
trwy fideo, o leiaf. Pe na bai 
WiFi gyda fi, wn i ddim beth y 
byddwn i’n ei wneud. Dydw i 
ddim yn credu y gallwn i barhau 

i astudio. Dros y tair wythnos 
ddiwethaf, rwyf i wedi defnyddio 
250 gigabeit o ddata ar gyfer 
dosbarthiadau ar-lein. 

Mae’n haws ymdopi â hynny 
achos mai rhywbeth dros 
dro yw e, ond byddai data’n 
mynd yn brin yn aml o’r blaen. 
Symudais o dŷ fy rhieni maeth 
pan ddechreuais y chweched 
dosbarth a chan nad oeddwn i 
ond 17 oed, allwn i ddim cael 
cytundeb WiFi na ffôn. Roedd 
ffôn ‘talu wrth fynd’ heb lawer 
o ddata ac, felly, byddwn i’n 
ei gysylltu â’r gliniadur yn ôl yr 
angen. Byddwn i’n treulio oriau 
yn y llyfrgell i ddefnyddio WiFi. 
Byddwn i’n cymryd pob cyfle i 
ddiffodd y data. Mae talu wrth 
fynd tua £20 y mis. Roedd yn 
rhatach o dipyn, ond mae’n 
aberth enfawr. Pan aeth y data’n 
brin, allwn i ddim gwneud dim 
ond aros am ragor. 

Efallai bod trydan, dŵr a 
bwyd yn bwysicach na WiFi, 
ond mae’n dibynnu ar eich 
blaenoriaethau. Pe na bai digon 
o arian gyda fi un wythnos, 
byddwn i’n dewis WiFi yn 
hytrach na bwyd. Mae’n drist 
iawn, on’d yw e. Byddwn i’n 
dewis WiFi fel y gallwn i gysylltu 
â’r byd a’m ffrindiau o hyd.

Rwy’n cael tua £340 
y mis trwy Gredyd 
Cynhwysol. Rwy’n 
gwario bron £100 ar 
y ffôn a’r WiFi, £37 ar 
ddŵr a thua £27 ar nwy 
a thrydan. Felly, dim 
ond £43 yr wythnos 
sydd ar ôl ar gyfer bwyd 
a phopeth arall.
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PROFFIL:

Mae Jenny yn byw yn 
Balornock, Glasgow. Yn sgîl 
diagnosis y byddai ei hiechyd 
yn dirywio dros y tymor hir, 
bu rhaid i Jenny roi’r gorau 
i’w swydd amser llawn a 
hawlio Credyd Cynhwysol. 
Daeth y berthynas â’i 
chariad i ben hefyd ac, felly, 
mae’n byw ar ei phen ei 
hun bellach ac yn ei chael 
yn anodd ymdopi â’r biliau. 
O achos y newid mawr 
yn ei sefyllfa ariannol, bu 
rhaid i Jenny roi’r gorau i’w 
chontract band eang er bod 
ffôn yn hanfodol fel y gall 
gysylltu â’r meddyg. Yn ystod 
pandemig y firws corona, 
roedd Jenny yn wynebu 
talcen caletach fyth. A hithau 
ar ei phen ei hun heb na’r 
we na’r ffôn yn ystod cyfnod 
y cloi, roedd Jenny yn unig 
iawn. Disgrifiodd yn fanwl 
pa mor gostus yw byw heb 
y we o achos prisiau uchel 
gwasanaethau ffôn a’r ffaith 
nad oedd sustem y Credyd 
Cynhwysol ar gael iddi.

Daeth cytundeb y band eang 
i ben yn haf 2019. Newidiodd 
fy amgylchiadau a’m sefyllfa 
ariannol yn llwyr... gallwn i fyw 
heb fand eang.

Jenny
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 Astudiaethau achos

24 Tlodi Data yn yr Alban a Chymru

Dysgais yn gyflym iawn fod data 
symudol a ffôn ‘talu wrth fynd’ 
yn ddrud iawn; bydd y credyd 
yn diflannu’n glou - chewch chi 
ddim llawer o ddata am bris 
rhesymol a doedd dim syniad 
gyda fi mewn gwirionedd 
ynghylch faint yw 500 MB.  
Byddwn i’n ei ddefnyddio mor 
gyflym. Felly, bu rhaid cwtogi ar 
unrhyw alwadau diangen megis 
rhai ar gyfer cymdeithasu. Ar 
ôl bancio a thalu biliau ar y we, 
doedd dim data yn weddill. 
Os na allwch chi gysylltu â 
phobl  trwy’r we nac ymweld 
â nhw, rhaid eu ffonio a bydd 
eich biliau ffôn yn cynyddu’n 
fawr o ganlyniad.  

Rydych chi ar eich ben eich hun, 
heb allu mynd i ymweld â neb, 
a does dim seibiant rhagddi. 
Mae’n ddi-baid o achos y 
pandemig - gallech chi fod wedi 
mynd at gymydog o’r blaen a 
gofyn iddo am ddefnyddio ei 
gyfrifiadur am 10 munud, ond 
does dim modd gwneud hynny 
bellach o achos Covid - mae’n 
gyfuniad o bopeth sy’n erchyll.

Roedd yn gyfnod tywyll iawn 
mewn gwirionedd. Teimlo’n 
unig ddydd a nos, mae popeth 
yn dibynnu ar y we; mae pobl 
yn gwylio’r teledu ar y we 
bellach ond y cwbl roeddwn i 
am ei wneud oedd talu Tesco 
am fwyd... Mae’ch rhwydwaith 
cefnogi wedi diflannu ac os 
na allwch chi gysylltu â nhw 
mwyach, dyma chi ar eich ben 

eich hun ar hyd y nos a’r dydd.

Dim ond trwy’r we mae sustem 
y Credyd Cynhwysol ar gael 
bellach ac, felly, allwn i ddim 
ymateb i negeseuon testun 
fyddai’n gofyn imi wneud 
rhywbeth. Mae hynny’n achosi 
pryder achos y gallai fod cosb 
am fethu â gwneud rhywbeth.

Mae rhifau awtomataidd yn y 
rhan fwyaf o leoedd ar gyfer 
talu biliau a chan fod nam ar fy 
mesurydd craff, roedd y biliau’n 
anghywir ac allwn i ddim eu 
cywiro am nad oedd y we ar 
gael imi.. felly, bu rhaid eu ffonio 
a thalu dros £3 y munud. Mae’n 
hurt - rhaid aros ar y ffôn am 
oesoedd a bydd hynny’n arwain 
at ddigalondid am fod y bil yn 
cynyddu drwy’r amser... 

Fe ges i’r tabled hwn trwy 
un o brosiectau Connecting 
Scotland - mae cerdyn sim 
iddo ac mae’n rhoi data 
symudol diderfyn.  Mae’n 
wych! Roeddwn i’n gwneud 
y pethau diflas ar y dechrau 
cyn imi sylweddoli y gallwn i 
bori’r we, edrych ar fideos a 
chysylltu â phobl eto. Does dim 
angen gwarchod pob ceiniog 
na phoeni na fydd digon o 
ddata. Mae’n bwysig iawn o 
safbwynt iechyd y meddwl... 
gallwch chi ganolbwyntio’n 
ormodol weithiau ar y 
pethau angenrheidiol ar 
draul cymdeithasu, sy’n 
bwysig hefyd.”

Roeddwn i’n talu tua £29 
y mis am fy nghontract. 
Roedd ffôn arferol hefyd. 
Rwy’n talu llawer am y 
ffôn bellach am fod rhaid 
ei ddefnyddio yn aml i 
siarad â’r meddyg, gofyn 
am ragnodau a newid 
neu gadarnhau ymweliad.
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Atodiad: tablau ychwanegol
Tabl A1: Wedi’u nodi eu hun fel rhai sy’n profi tlodi data, amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer yr Alban a Chymru

Yr Alban  Cymru

 Cyfanswm amcangyfrif poblogaeth canol 2019* 5,463,300 3,152,879

Amcangyfrif poblogaeth oedolion (> 18 oed) canol 2019 4,434,138 2,522,940

Canran y boblogaeth oedolion sy’n nodi eu bod wedi profi rhai agweddau ar dlodi data 10% 11%

Amcangyfrif o’r boblogaeth oedolion sy’n adrodd eu bod wedi profi rhai agweddau ar dlodi data 443,414 277,523

Canran y boblogaeth oedolion sy’n nodi eu bod wedi profi sawl agwedd ar dlodi data 2% 2%

Amcangyfrif o’r boblogaeth oedolion sy’n adrodd eu bod wedi profi sawl agwedd ar dlodi data 88,683 50,459

Canran y boblogaeth oedolion sy’n adrodd eu bod wedi profi pob agwedd ar dlodi data 2% 1%

Amcangyfrif o’r boblogaeth oedolion sy’n adrodd eu bod wedi profi pob agwedd ar dlodi data 88,683 25,229

Cyfanswm canran y boblogaeth oedolion sy’n nodi eu bod wedi profi unrhyw lefel o dlodi data 14% 14%

Cyfanswm maint amcangyfrifedig y boblogaeth oedolion sy’n adrodd eu bod wedi profi unrhyw 
lefel o dlodi data

620,779 353,212

*Gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth canol 2019 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/
populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2019estimates 

Tabl A2: Cyfran y cyfranogwyr sy’n profi rhwystrau i fynd ar-lein

Yr Alban Cymru Yn profi tlodi 
data

Ni allaf gael contract misol oherwydd fy amgylchiadau personol (e.e. oedran, tai dros 
dro neu gredyd gwael)

2% 1% 5%

Ni allaf fforddio cymaint o fynediad/data rhyngrwyd ag sydd ei angen arnaf 2% 3% 10%

Mae’n anodd i mi gael mynediad preifat i’r rhyngrwyd 4% 4% 10%

Hoffwn fynd ar-lein yn fwy nag yr wyf yn ei wneud 4% 5% 13%

Dim un o’r uchod 34% 29% 13%

Ni allaf fforddio’r dyfeisiau sydd eu hangen arnaf i fynd ar-lein 3% 4% 13%

Ni allaf gael signal rhyngrwyd da yn fy nghartref (band eang neu symudol) 14% 15% 27%

Rwy’n rhannu mynediad at ddyfeisiau ag eraill 28% 31% 38%

Nid wyf yn gwybod sut i chwilio am y bargeinion data gorau (mewn contract neu ar sail 
talu wrth fynd)

51% 45% 54%

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulle
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulle
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Tabl A3: Arolwg Defnyddio WiFi Cyhoeddus Nesta/Survation ac “Arolwg Tracio Technoleg Cenhedloedd a 
Rhanbarthau Ofcom 2020” (Tabl 71)

Yr Alban Cymru Tlawd o ran data

Arolwg 
tracio 

technoleg 
(2020)

Ein harolwg 
‘cyn mis 
Mawrth 
2020’

Ein harolwg 
‘ers mis 
Mawrth 
2020’

Arolwg 
tracio 

technoleg 
(2020)

Ein harolwg 
‘cyn mis 
Mawrth 
2020’

Ein harolwg 
‘ers mis 
Mawrth 
2020’

Ein harolwg 
‘cyn mis 
Mawrth 
2020’

Ein harolwg 
‘ers mis 
Mawrth 
2020’

Trafnidiaeth 
gyhoeddus 31% 12% 31% 10% 35% 16%

Caffis, bwytai, 
tafarndai 35% 50% 22% 38% 52% 23% 56% 29%

Siopa 25% 49% 34% 35% 51% 38% 52% 41%

Cyfleusterau 
hamdden 
preifat, gan 
gynnwys 
campfeydd a 
pharciau

10%

28% 14%

14%

35% 16% 33% 17%

Cyfleusterau 
hamdden 
cyhoeddus, 
gan gynnwys 
campfeydd a 
pharciau

34% 17% 35% 16% 39% 23%

Llyfrgell 
gyhoeddus 7% 14% 6% 7% 10% 3% 22% 8%

Sefydliad 
addysgol 27% 14% 25% 14% 57% 22%

Yn y gweithle 55% 14% 52% 26% 57% 41%

Yng nghartref 
rhywun arall 52% 28% 40% 28% 53% 36%

Tabl A4: Pa mor aml mae’r rhai sydd â chontract ffôn symudol yn defnyddio eu holl gredyd cyn diwedd y mis? 
(n=1645)

Amledd a gofnodwyd Cyfran

Byth 87%87%

Weithiau 9%9%

Yn aml/Bob amser 2%2%

Ddim yn gwybod 2%2%
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Arolwg tlodi data 
Nesta holiadur

Dyluniwyd cwestiynau gan y tîm ymchwil mewn cydweithrediad 
â Nesta. Roedd y rhain yn tynnu ar ymchwil yn ystod Cam 1 a’n 
diffiniad o dlodi data, gyda’r nod o archwilio’r hyn yr oeddem 
ni’n credu oedd yn sbarduno tlodi data.  Bu Survation yn 
adolygu, yn cynghori ar eitemau demograffig, ac yn cynllunio 
strwythur yr arolwg.  Treialwyd yr arolwg gyda 10 unigolyn yn 
byw yn yr Alban a 10 yng Nghymru. Ar ôl treialu, newidiwyd 
trefn y cwestiynau mewn ymateb i adborth ond ni newidiwyd 
unrhyw gwestiynau (roedd y cyfranogwyr yn deall pob un ac ni 
wrthodwyd unrhyw gwestiynau).

Cwestiynau Demograffig

Oedran (blwyddyn sengl)

RHIFOL
 

D1b. Oedran (wedi’i ailgodio)

18-24 oed 1

25-34 oed 2

35-44 oed 3

45-54 oed 4

55-64 oed 5

65-74 oed 6

75+ oed 7

D2. Rhyw

Benywaidd 1

Gwrywaidd 2
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D4. Rhanbarth

 Yr Alban 5

Cymru 6

D6. Cyfansoddiad y cartref
Amlddewis

Ar eich pen eich hun (UNIGRYW) 1

Partner 2

Plant 3

Rhieni 4

Perthnasau eraill (e.e. brodyr a chwiorydd, cefndryd, teidiau a neiniau, perthnasau yng nghyfraith, ac ati) 5

Arall 6

 

D8. Statws cyflogaeth
Os ydych chi’n fyfyriwr ar hyn o bryd a bod gennych swydd, dewiswch “myfyriwr”.

Os ydych chi’n gyflogedig ar hyn o bryd a ddim yn gweithio (ar ffyrlo), dewiswch eich statws cyflogaeth rheolaidd.

Cyflogedig amser llawn (mwy na 30 awr yr wythnos) 1

Cyflogedig yn rhan-amser (hyd at 30 awr yr wythnos) 2

Myfyriwr 3

Gwirfoddolwr di-dâl 4

Hunangyflogedig 5

Gofalwr teulu / gwneuthurwr cartref 6

Di-waith 7

Methu â gweithio oherwydd salwch neu anabledd tymor hir 8

Wedi ymddeol 9

D8b. Statws cyflogaeth
Os “Statws cyflogaeth” D8 yw “Myfyriwr”

Os ydych chi’n gyflogedig ar hyn o bryd a ddim yn gweithio (ar ffyrlo), dewiswch eich statws cyflogaeth rheolaidd.

Cyflogedig amser llawn (mwy na 30 awr yr wythnos) 1

Cyflogedig yn rhan-amser (hyd at 30 awr yr wythnos) 2

Hunangyflogedig 3

Heb gyflogaeth 4
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Cwestiynau’r Arolwg
Ddim yn gwybod / Mae’n well gen i beidio â dweud / Nid oes unrhyw un o’r opsiynau uchod yn 
ddigymell.

C1. A oes gan eich cartref gysylltiad band eang sefydlog cyfredol?

Oes 1

Nac oes 2

 

C2. DC1. Oes gennych chi gontract ffôn symudol misol sy’n cynnwys data?

Oes 1

Nac oes, mae gen i ffôn symudol talu wrth fynd 2

Nac oes, does gen i ddim ffôn symudol 3

 

C3a. Pa mor aml mae eich lwfans data symudol yn dod i ben cyn diwedd y mis?
Os ‘Oes’ oedd eich ateb i ‘C2. Oes gennych chi gontract ffôn symudol misol sy’n cynnwys data?

Byth 1

Weithiau 2

Yn aml 3

Bob amser 4

Ddim yn gwybod 9

C3b. Beth ydych chi’n ei wneud pan fydd eich credyd data yn agos at ddod i ben?
Os “C3a. Oes gennych chi gontract ffôn symudol misol sy’n cynnwys data? ” yw “ Na, mae gen i ffôn symudol talu wrth fynd ”

Rwy’n prynu mwy ar unwaith 1

Arhosaf nes y gallaf fforddio prynu mwy 2

 Rwy’n lleihau neu’n cyfyngu ar fy nefnydd o ddata 3

Ddim yn gwybod 9

 C3c. Pa mor hir ydych chi’n aros yn nodweddiadol nes eich bod chi’n gallu fforddio prynu mwy o gredyd data?
Os “C3b. Beth ydych chi’n ei wneud pan fydd eich credyd data yn agos at ddod i ben? yw “Arhosaf nes y gallaf fforddio prynu 
mwy”

1 diwrnod 1

2-3 diwrnod 2

4-6 diwrnod 3

1 wythnos 4

Mwy nag 1 wythnos 5

Ddim yn gwybod 9
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C4. A oes unrhyw un o’r datganiadau canlynol yn berthnasol i chi? Dewiswch bob un sy’n berthnasol.
OPSIYNAU AR HAP

  Yn 
berthnasol

Ddim yn 
berthnasol

1 Ni allaf fforddio’r dyfeisiau sydd eu hangen arnaf i fynd ar-lein 1 0

2 Ni allaf fforddio cymaint o fynediad rhyngrwyd / data ag sydd ei angen arnaf    1 0

3 Ni allaf gael signal rhyngrwyd da yn fy nghartref (band eang neu symudol) 1 0

4 Nid wyf yn gwybod sut i chwilio am y bargeinion data gorau (mewn contract neu ar sail talu 
wrth fynd)

1 0

5 Ni allaf gael contract misol oherwydd fy amgylchiadau personol (e.e. oedran, tai dros dro neu 
gredyd gwael)

1 0

6 Rwy’n rhannu mynediad at ddyfeisiau ag eraill 1 0

7 Mae’n anodd i mi gael mynediad preifat i’r rhyngrwyd 1 0

8 Hoffwn fynd ar-lein yn fwy nag yr wyf yn ei wneud 1 0

9 Dim un o’r uchod [Ydw = UNIGRYW] 1 0

C5. Wrth feddwl am bawb yn eich cartref, faint ydych chi fel cartref yn defnyddio’r rhyngrwyd gartref ar gyfer y 
canlynol?  
Mae hyn yn cynnwys ar draws pob dyfais.

Os nad “Ar fy mhen fy hun” yw eich ateb i “D7. Cyfansoddiad y cartref”

Faint rydych yn defnyddio’r rhyngrwyd gartref am y canlynol? Mae hyn yn cynnwys ar draws pob dyfais.

Os “D7. Cyfansoddiad y cartref” yw “Ar fy mhen fy hun”

OPSIYNAU AR HAP

  Cryn dipyn Ychydig Ddim o 
gwbl

Ddim yn 
gwybod

1 Yn defnyddio gwasanaethau’r llywodraeth neu’r cyngor 2 1 0 9

2 Iechyd (cael mynediad i wybodaeth neu wasanaethau ar-lein) 2 1 0 9

3 Gwasanaethau hygyrchedd, e.e. trawsgrifio neu naratif 
awtomataidd

2 1 0 9

4 Cael gwersi / addysg 2 1 0 9

5 GweithioOs “D7. Cyfansoddiad y cartref” yw nid “Ar fy mhen fy 
hun” NEU os “D9 Statws cyflogaeth” yw “Cyflogedig”

2 1 0 9

6 Chwilio am waithOs “D7. Cyfansoddiad y cartref” yw nid “Ar 
fy mhen fy hun” NEU os “D9 Statws cyflogaeth” yn “Wedi 
ymddeol, methu gweithio oherwydd salwch neu anabledd 
tymor hir”

2 1 0 9

7 Rheoli arian / bancio 2 1 0 9

8 Cysylltu â ffrindiau a theulu 2 1 0 9

9 Siopa 2 1 0 9

10 Adloniant 2 1 0 9
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C6. Cyn mis Mawrth 2020, pa mor aml y gwnaethoch chi ddefnyddio’r rhyngrwyd yn nodweddiadol yn unrhyw un 
o’r lleoliadau hyn?
Mae hyn yn cynnwys ar draws pob dyfais a rhwydwaith.

OPSIYNAU AR HAP

   Yn aml  Weithiau Byth  Ddim yn 
gwybod

1 Trafnidiaeth gyhoeddus 2 1 0 9

2 Caffis, bwytai, tafarndai 2 1 0 9

3 Siopa 2 1 0 9

4 Cyfleusterau hamdden preifat, gan gynnwys campfeydd a 
pharciau

2 1 0 9

5 Cyfleusterau hamdden cyhoeddus, gan gynnwys campfeydd 
a pharciau

2 1 0 9

6 Llyfrgell gyhoeddus 2 1 0 9

7 Sefydliad addysgol 2 1 0 9

8 Yn y gweithle 2 1 0 9

9 Yng nghartref rhywun arall 2 1 0 9
 

C7. Pa mor aml ydych chi wedi defnyddio’r rhyngrwyd yn unrhyw un o’r lleoliadau hyn ers mis Mawrth 2020?
Mae hyn yn cynnwys ar draws pob dyfais a rhwydwaith.  

OPSIYNAU AR HAP

  Yn aml Weithiau Byth Ddim yn 
gwybod

1 Trafnidiaeth gyhoeddus 2 1 0 9

2 Caffis, bwytai, tafarndai 2 1 0 9

3 Siopa 2 1 0 9

4 Cyfleusterau hamdden preifat, gan gynnwys campfeydd a 
pharciau

2 1 0 9

5 Cyfleusterau hamdden cyhoeddus, gan gynnwys campfeydd a 
pharciau

2 1 0 9

6 Llyfrgell gyhoeddus 2 1 0 9

7 Sefydliad addysgol 2 1 0 9

8 Yn y gweithle 2 1 0 9

9 Yng nghartref rhywun arall 2 1 0 9

C8. Yn yr arolwg hwn, rydym am ddeall a yw pobl yn profi “tlodi data”.
Tlodi data yw lle na all unigolion neu aelwydydd fforddio data symudol neu fand eang digonol, preifat a diogel i ddiwallu eu 
hanghenion hanfodol.

I ba raddau ydych chi’n meddwl bod y diffiniad hwn yn berthnasol i’ch cartref?

Yn llwyr 3

Mewn sawl agwedd 2

Mewn ychydig o agweddau 1

Dim o gwbl 0

Ddim yn gwybod 9

Mae’n well gen i beidio â dweud 8
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D3. Ethnigrwydd

Gwyn 1

Asiaidd 2

Du 3

Grwpiau cymysg neu amlethnig 4

Arall 5

Mae’n well gen i beidio â dweud 6

D3b. Ethnigrwydd (wedi’i ailgodio)

Gwyn 1

Du / lleiafrif ethnig 2

D5.1 Faint o oedolion 18 oed neu hŷn, gan gynnwys eich hun, sy’n byw yn eich cartref?

Un 1

Dau 2

Tri 3

Pedwar 4

Pump 5

Chwech neu ragor 6

Mae’n well gen i beidio â dweud 9

D5.2 Faint o blant rhwng 14 ac 17 oed sy’n byw yn eich cartref?

Dim 0

Un 1

Dau 2

Tri 3

Pedwar 4

Pump 5

Chwech neu ragor 6

Mae’n well gen i beidio â dweud 9

D5.3  Faint o blant rhwng 13 ac 17 oed sy’n byw yn eich cartref?

Dim 0

Un 1

Dau 2

Tri 3

Pedwar 4

Pump 5

Chwech neu ragor 6

Mae’n well gen i beidio â dweud 9
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D5.4 Faint o blant 17 oed neu iau sy’n aros yn eich cartref yn rheolaidd, ond nad ydyn nhw’n byw yn eich cartref, 
er enghraifft mewn trefniant rhianta a rennir?

Dim 0

Un 1

Dau 2

Tri 3

Pedwar 4

Pump 5

Chwech neu ragor 6

Mae’n well gen i beidio â dweud 9

D5.5 For demographic purposes could you please tell me which of the following categories best describes your 
household income, including all benefits, but before tax is deducted?
Please note that if you live in shared accommodation with people but make all purchases separately, do not count them in your household.

Llai na £20,000 1

£20,000 - £39,999 2

£40,000 - £59,999 3

£60,000 - £79,999 4

£80,000 neu ragor 5

Ddim yn gwybod 9

Mae’n well gen i beidio â dweud 8

D5. Incwm cartref blynyddol wedi cyfrif cyfwerthedd (wedi’i gyfrifo o D5.1, D5.2, D5.3, D5.5)

£0 - £19,999 1

£20,000 - £39,999 2

£40,000 - £59,999 3

D5x. Cwintelau’r mynegai amddifadedd lluosog (wedi’u codio o’r cod post)

Yr Alban Cymru

1af (mwyaf difreintiedig) 1 1

2il 2 2

3ydd 3 3

4ydd 4 4

5ed (lleiaf difreintiedig) 5 5

D5z. Nifer y plant yn y cartref (swm D5.2, D5.3, D5.4)

Dim 0

Un 1

Dau 2

Tri neu ragor 3
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D7. Pa un o’r mathau canlynol o ddeiliadaeth dai sy’n disgrifio’r llety rydych chi’n byw ynddo orau?
Os ydych chi’n byw gyda’ch rhieni / teulu, dewiswch pa un bynnag sy’n gweddu orau i’ch deiliadaeth dai fel cartref.

Sylwch, os ydych chi’n byw mewn llety a rennir gyda phobl ond yn gwneud pob pryniant ar wahân, peidiwch â’u cyfrif yn eich 
cartref.

Yn berchen yn llwyr 1

Yn berchen â morgais neu fenthyciad 2

Rhanberchnogaeth (rhannu perchnogaeth a rhentu’n rhannol) 3

Wedi’i rentu gan y cyngor (awdurdod lleol) 4

Wedi’i rentu gan gymdeithas dai, cydweithfa dai, ymddiriedolaeth elusennol, neu landlord cymdeithasol 
cofrestredig

5

Wedi’i rentu gan landlord preifat neu asiantaeth osod 6

Llety clwm (llety a ddarperir gan gyflogwr aelod o’r cartref) 7

Wedi’i rentu gan berthynas neu ffrind i aelod o’r cartref 8

Rhentu preifat arall 9

Byw yn ddi-rent 10

D9. Anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir

Yn berthnasol 1

Ddim yn berthnasol 2

Mae’n well gen i beidio â dweud 3

Hyfedredd darllen Saesneg 

Da iawn 3

Da 2

Ddim yn dda 1

Dim o gwbl 0


	Prif ganfyddiadau
	Rhagair
	Cyflwyniad
	Beth yw maint tlodi data yn yr Alban a Chymru?
	Pwy sy’n profi tlodi data?
	Beth yw ysgogwyr tlodi data?
	Gweithgareddau ar-lein
	Beth sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â thlodi data?
	Casgliadau a sut y gallwn fynd i’r afael â thlodi data
	Astudiaethau achos
	Alaia
	Gloria
	Rhys
	Jenny

	Atodiad: tablau ychwanegol
	Arolwg tlodi data Nesta holiadur

