CYSYLLTEDD YNG NGHYMRU
Gyda llawer ohonom yn treulio mwy o’n hamser gartref, mae cyflymder a dibynadwyedd
ein cyswllt rhyngrwyd yn bwysicach nag erioed. Mae nifer o ffyrdd o sicrhau eich bod yn
cael y mwyaf o’ch cysylltiad rhyngrwyd.

Rhai awgrymiadau cyflym i roi cynnig arnyn nhw...
✓ Ailosod eich llwybrydd trwy ei ddiffodd, diffodd derbynwyr Wi-Fi blychau ar ben y teledu a
gliniaduron, aros tua 30 eiliad ac yna eu rhoi yn ôl ymlaen.
✓ Gall symud eich llwybrydd yn nes at soced eich ffôn a thynnu unrhyw geblau ymestyn neu
ail soced ffôn y gall fod wedi ei gysylltu â hi helpu i wella eich cysylltiad.
✓ Bydd rhedeg prawf cyflymder yn rhoi syniad llawer cliriach i chi o’r lled band sydd gennych
gartref a beth yw cyfyngiadau eich band eang gartref.

Os yw eich profion cyflymder yn
dangos canlyniadau o 10Mbps neu
lai, bydd raid i chi gymryd camau
mwy difrifol i reoli eich defnydd o’r
rhyngrwyd na’r cyflymder cyflym
iawn o 60Mbps+, yn arbennig os
byddwch angen gweithio o gartref.

Gall rhedeg profion cyflymder cyson hefyd roi syniad cliriach i chi o’r amseroedd o’r dydd
pan fydd eich band eang yn perfformio ar ei orau ac ar ei waethaf. Gallwch wedyn drefnu
amser ar gyfer tasgau sy’n defnyddio llawer o’r lled band, fel galwadau fideo a ffrydio HD, pan
fydd gennych y cyflymder band eang gorau. I gael y canlyniadau mwyaf cywir, defnyddiwch
gebl i gysylltu eich cyfrifiadur â’ch llwybrydd. Os byddwch chi angen rhoi prawf heb gyswllt
wifren, ewch mor agos ag y gallwch at y llwybrydd. Gwnewch yn siŵr nad oes dim byd arall
yn defnyddio eich cyswllt rhyngrwyd nag yn rhedeg ar eich cyfrifiadur, wrth gyflawni’r prawf.
Teipiwch ‘internet speed test’ i’ch peiriant chwilio ac fe ddylai adael i chi ei brofi. Dim ond
ychydig eiliadau ddylai hyn ei gymryd.

Beth yw fy newisiadau eraill?
Gwiriwch os gallwch gysylltu â gwasanaeth band eang ffibr. Cyflwynodd rhaglen Superfast
Cymru gydag Openreach gyswllt band eang cyflym iawn ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi a
busnesau yng Nghymru. Efallai y gallwch chi gael band eang cyflymach yn barod. Mae cyflenwyr
eraill sydd yn cynnig band eang yng Nghymru. Gwiriwch yn uniongyrchol gyda darparwyr band
eang neu trwy wefannau cymharu prisiau.
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Gwiriwch y cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae Openreach yn cyflwyno rhagor o fand eang
i gartrefi a busnesau gan ddefnyddio cymysgedd o gyllid cyhoeddus a phreifat. Bydd hyn yn
ymdrin â rhai, ond nid y cyfan, o’r adeiladau heb gyswllt â band eang cyflym, dibynadwy. Mae
cwmnïau preifat hefyd yn ehangu eu rhwydweithiau felly gwiriwch yn uniongyrchol â darparwyr
band eang i weld os allech chi fod yn rhan o’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol.
Mae Allwedd Band Eang Cymru yn gynllun a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru sy’n rhoi
grantiau i ariannu (neu ariannu yn rhannol) costau gosod cysylltiadau band eang newydd ar
gyfer cartrefi a busnesau yng Nghymru. Bydd y swm o gyllid sydd ar gael yn dibynnu ar
gyflymder eich cysylltiad newydd. Er mwyn gweld y meini prawf ac amodau’r cynllun gweler
https://llyw.cymru/cyflumu/rhowch-hwb-ich-band-eang
Os ydych yn rhan o gymuned wledig, efallai y bydd cefngoaeth ar gael gan Lywodraeth y
Deyrnas Unedig i gysylltu band eang all gyrraedd gigabit. Gall y rhai â chyflymder o lai na
30Mbps fod yn gymwys ar gyfer cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru tuag at y costau hyn
ar ffurf Talebau Cysylltedd Gigabit Gwledig. https://gigabitvoucher.culture.gov.uk/Wales/
Efallai y bydd werth i chi gysylltu â’ch cyngor lleol, cyngor cymuned neu grŵp cymunedol i weld
a oes prosiectau yn y gymuned ar y gweill neu wedi eu cynllunio ar gyfer eich ardal. Dan y
cynlluniau hyn, mae grwpiau cymunedol wedi ffurfio partneriaeth gyda rhwydweithiau band eang
i gyflwyno gwasanaethau cyflym iawn, yn bennaf mewn ardaloedd gwledig nad ydynt yn cael
gwasanaeth gan y darparwyr prif ffrwd ar hyn o bryd.
Mae band eang 4G yn wasanaeth rhyngrwyd sy’n defnyddio 4G yn hytrach na llinell ffôn neu
ffibr. Y darparwyr band eang 4G yw: EE, Three UK, O2 a Vodafone. Ceir hefyd “Weithredwyr
Ffonau Symudol Rhithiol” sy’n gweithio dros y seilwaith rhwydwaith a ddarperir gan y pedwar
prif gwmni rhwydweithiau symudol uchod.

RHAGOR O GEFNOGAETH AR GAEL TRWY CYSWLLT FFERMIO
➞ Rhaglen TGCh ewch i llyw.cymru/cyswlltffermiosgiliauhyfforddiant neu cysylltwch â
Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.
➞ Er gwaethaf y cyfyngiadau presennol ar hyfforddiant wyneb yn wyneb, mae ein hyfforddiant
cyfrifiadurol sy’n cael ei ariannu yn llawn, ar gael ar-lein, yn ddigidol neu dros y ffôn yn awr,
i fusnesau fferm a choedwigaeth cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.
Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb ewch i www.llyw.cymru/
cyswlltffermio neu cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.
➞ Gweminar: ‘A fyddai band eang 4G yn gweithio i chi?’Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Peter
Williams, Llywodraeth Cymru i ddysgu beth yw band eang 4G ac i gael gwybodaeth am y
grantiau sydd ar gael ar gyfer y dechnoleg yma. Ar gael i’w wylio ar wefan Cyswllt Ffermio yn awr.
➞ Taflen wybodaeth: Dewisiadau Band Eang 4G ar gael ar wefan Cyswllt Ffermio.

