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Sganiwch fi  

Band Eang Gwledig  



Atebion band eang eraill  

Mae cyflwyno band eang ffibr cyflym iawn wedi cynnig cysylltedd 

rhyngrwyd llawer iawn gwell i nifer ym Mhowys ond mewn rhai arda-

loedd gwledig, mae angen atebion eraill.  

Yn aml, gall cynlluniau dan arweiniad y gymuned helpu trigolion a 

busnesau i weithio gyda’i gilydd i ddatblygu atebion sy’n gweddu orau 

i anghenion eu hardal leol.  

Mae cefnogaeth ar gael trwy raglen Cyflymu Cymru (Superfast Cymru) 

gan Lywodraeth Cymru. Mae arian ar gael o bosibl trwy eu cynllun All-

wedd Band Eang Cymru (ABC) a all helpu i ariannu’r cynlluniau hyn yn 

rhannol a darparu weithiau ar gyfer cost gosod (ond nid y tâl 

tanysgrifio misol).  

 Enghreifftiau o atebion sydd ar gael: 

 Mae Systemau Wi-Fi Cymunedol Penodedig ... 

Mae Systemau Wi-Fi Cymunedol Penodedig …  

Yn dod yn fwy cyffredin ac yn gallu cyflwyno cysylltiadau rhyngrwyd 

30mb-100mb sefydlog dros ardaloedd mawr. Maent yn arbennig o 

ddefnyddiol wrth gyfnewid cysylltiadau dros ardaloedd agored mawr. 

Fel arfer, byddai’r system yn seiliedig o amgylch pentref sydd wedi’i 

gysylltu â’r rhwydwaith ffibr ac yn gallu darlledu ychydig filltiroedd y 

tu hwnt i’r anheddiad. Defnyddiwyd yr enghraifft hon yn llwyddiannus 

yng Nghrai ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

(www.growinpowys.com/crai-project-uk) 

 Mae Rhwydweithiau Ffibr Cymunedol … 

Fel arfer yn eiddo i’r gymuned ei hunan yn llwyr trwy gwmni budd 

cymunedol ac yn rhwydwaith sy’n annibynnol o’r rhwydwaith Open-

reach (BT).  

 

Mae’r prosiect angen buddsoddiad y gymuned o ran amser, cyllid, ac 

adnoddau i osod rhwydwaith ffibr, ynghyd â chydweithrediad 

tirfeddianwyr i ddarparu “fforddfraint i osod cebl ar eu tir.”  Mae hyn 

yn eithaf newydd yng Nghymru ond mae nifer o gynlluniau ar fynd 

(www.myfi.wales,  https://b4rn.org.uk) 

 Band Eang Lloeren ... 

Cyflwynir gwasanaethau trwy dderbynnydd a dysgl lloeren. Fel arfer, 

mae’r taliadau’n cynnwys tâl unigryw i osod offer darlledu a chontract 

tymor penodedig a delir trwy danysgrifiad misol.  

 Rhwydweithiau Symudol ... 

Gwasanaethau a gyflwynir trwy gerdyn sim ar gyfer dyfeisiau neu ddy-

fais dongle USB i’w blygio i mewn. Mae cyflymder a chysylltedd yn 

dibynnu ar y darparwr rhwydwaith ac a yw eu signal symudol ar gael 

yn y lleoliadau sy’n ofynnol gennych chi. Mae’n werth gofyn i’r 

darparwr a yw’r signal symudol ar gael yn y lle cyntaf.  

Trefnu cynllun dan arweiniad y gymuned. 

Mae cyngor a chefnogaeth ar gael trwy Wasanaeth Adfywio’r Cyngor. 

Gellir lawrlwytho cyfarwyddyd ar sut y gall cymuned drefnu prosiect 

dan arweiniad y gymuned oddi ar ein gwefan yn: 

www.growinpowys.com/crai-project-uk 

gwybodaeth a chyngor ar gael hefyd i fusnesau a mudiadau cymune-

dol ar: : https://www.growinpowys.com/digital 

Mae help ar gael ... 

Band Eang Cyflym Iawn Llywodraeth Cymru; 

 https://beta.gov.wales/go-superfast 
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