
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y Cyfarfod 23 Ionawr 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol Arweinydd / Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio  

Awdur yr Adroddiad Barry Eaton, Prif Swyddog Digidol 

Teitl Band Eang a Rhwydweithiau Ffonau Symudol mewn 

Ardaloedd Gwledig  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad yn manylu ar waith y Cyngor o ran sicrhau gwell cysylltedd mewn 

ardaloedd gwledig, yn unol ag argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru fis Tachwedd 2018 

yn adroddiad Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig, yn enwedig o ran 

band eang a rhwydweithiau ffonau symudol mewn ardaloedd gwledig.  

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

I ddarparu gwybodaeth ynglŷn â’r gweithgareddau presennol yn ymwneud â band eang a 

rhwydweithiau ffonau symudol mewn ardaloedd gwledig.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod y Pwyllgor, ar ôl ystyried yr wybodaeth yn yr adroddiad hwn, yn darparu sylwadau ac 

yn cefnogi’r gweithgareddau a nodir. 

4. Manylion yr Adroddiad 

Darparu Band Eang Cyflym Iawn 

Er bod cynnydd aruthrol wedi’i wneud yn ystod yr ychydig flynyddoedd o ran darparu band 

eang yn Sir Ddinbych, gydag oddeutu 90% o eiddo â mynediad i fand eang, mae hyn yn 



 
 

bennaf yn yr ardaloedd trefol sydd â dwysedd poblogaeth uwch. Mae’r 10% sydd heb fand 

eang cyflym iawn bron i gyd yn ein hardaloedd mwy gwledig.  

Cynrychiolir y Cyngor Sir ar lefel ranbarthol ar Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 

Cymru gan Arweinydd y Cyngor ac mae swyddogion yn mynd i gyfarfodydd ynglŷn â 

Bargen Dwf Gogledd Cymru a darparu Band Eang Cyflym Iawn, sydd o fewn cylch gwaith 

yr Is-grŵp Digidol.  

Er nad yw hyn wedi’i ariannu gan y Fargen Dwf, mae’r gwaith wedi sicrhau gwell 

cysylltedd ar gyfer ysgolion, llyfrgelloedd ac adeiladau cyhoeddus, wedi’i ariannu gan yr 

Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon drwy ei Chronfa Her Rhwydwaith Ffibr Llawn 

Lleol. Yn ogystal, gwnaeth Sir Ddinbych gais i gynnwys 37 o safleoedd ychwanegol 

gwledig, a fydd, yn ein barn ni, yn gwella argaeledd band eang cyflym iawn yn yr 

ardaloedd hynny. Mae Open Reach yn bwriadu cwblhau’r gwaith yma erbyn mis Ebrill 

2021.  

Ar ben hyn, mae Bwrdd Prosiect Band Eang Cyflym Iawn y Cyngor Sir wedi cynnal 

gweithdy band eang cymunedol cyhoeddus i amlinellu’r gweithgareddau y mae modd i’r 

Cyngor eu cefnogi sy’n cyflawni’r amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol o ran 

darparu Band Eang Cyflym Iawn a rhwydweithiau ffonau symudol. Roedd y gweithdy yn un 

poblogaidd ac rydym yn bwriadu cynnal mwy o weithdai yn y dyfodol. Mae gwaith hefyd yn 

mynd rhagddo yn ardal Nantglyn i gynnal prosiect peilot i ddarparu band eang cyflym iawn 

i’r gymuned. 

Mae’r Cyngor yn gweithio’n rhagweithiol ar draws y rhanbarth a chyda Llywodraeth Cymru 

i gefnogi darparu band eang cyflym iawn gan Open Reach ac yn ceisio dylanwadu ar y 

cynlluniau ar gyfer Sir Ddinbych. Er bod y Cyngor yn croesawu darparu band eang cyflym 

iawn, bydd rhai eiddo yn dal heb gysylltiad a thrwy ein gwaith gyda grwpiau cymunedol a’r 

prosiect peilot byddwn yn gwneud ein gorau i’w cynorthwyo i ddatblygu eu datrysiadau eu 

hunain i fodloni eu gofynion o ran cysylltedd. Ar hyn o bryd amcangyfrifir y bydd 1000 o 

eiddo heb gysylltiad â band eang cyflym iawn. 

Bydd adnoddau swyddogion i gynorthwyo gyda’r gweithgareddau hyn yn well eleni gan ein 

bod yn bwriadu penodi Swyddog Cefnogi Digidol llawn amser (cyfweliadau fis Ionawr 

2020), wedi’i ariannu’n rhannol gan y Prosiect Leader drwy gyllid Ewropeaidd.  

  



 
 

Rhwydweithiau Ffonau Symudol 

Mae'r Cyngor yn ymgysylltu â darparwyr rhwydweithiau ffonau symudol ac wedi darparu 

pwynt cyswllt penodol yn y Cyngor. Drwy gynrychiolaeth ar fforymau a grwpiau rhanbarthol 

a chenedlaethol mae’r Cyngor yn cefnogi, er bod cynnydd sylweddol wedi’i wneud o ran 

darparu 3G a 4G ar draws Sir Ddinbych, argaeledd rhwydweithiau a signalau ffonau 

symudol addas i'r diben yn yr ardaloedd mwy anghysbell, sy’n dal yn her. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

Drwy gefnogi’r gweithgareddau yn yr adroddiad hwn mae’r Pwyllgor yn cyfrannu at 

gyflawni’r blaenoriaethau corfforaethol a nodir yn y Cynllun Corfforaethol mewn perthynas 

ag allgáu digidol ac argaeledd band eang cyflym iawn a chysylltedd symudol sy’n addas i’r 

diben.  

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

Mae cyllid eisoes wedi’i neilltuo yn y Cynllun Corfforaethol. 

7.     Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les?  

Nid oes angen asesiad o’r effaith ar les.  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda Chraffu ac 

eraill? 

Cynhaliwyd ymgynghoriad wrth ddatblygu blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Amherthnasol.  



 
 

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i’w lleihau nhw? 

Ychydig iawn o reolaeth sydd gan y Cyngor o ran darparu band eang gan nad oes ganddo 

bwerau statudol i ymyrryd. Caiff y risg hon ei lleihau gan waith y Cyngor gyda Llywodraeth 

Cymru a chymunedau.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Mae erthygl 7.2.3 yn nodi y gall y Pwyllgor Craffu ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar 

ardal y Cyngor neu ei breswylwyr.  

Mae erthygl 7.4.2(b) yn amlinellu pwerau Craffu mewn perthynas â pherfformiad y Cyngor 

o ran amcanion polisi, targedau perfformiad a/neu ardaloedd gwasanaeth penodol.  


