
Ymunwch â Phrosiect Cymunedol Band Eang Ffibr Llawn Llanbedr DC
Estynnir gwahoddiad i bob cartref a busnes yn ardal Cyngor Cymuned Llanbedr DC i ymuno â'r prosiect hwn, sef
dod â Band Eang Ffibr Llawn - a elwir weithiau yn Fand Eang Gwibgyswllt (‘Ultraspeed’) - i bob aelwyd.
Mae dau fath o dechnoleg cysylltu Band Eang Ffibr::
1 Ffibr i'r Cabinet (FTTC): technoleg sy'n cefnogi cyflymderau hyd at 80Mbit/s. Gwasanaethir y llinellau tir yn y pentref yn
bennaf o’r blychau neu gabinetau gwyrdd wrth yr hen swyddfa bost gyferbyn â'r Eglwys a'r Griffin. Mae'r blychau hyn wedi'u galluogi ar gyfer
defnyddio ffibr, ond mae'r cysylltiad band eang i bob aelwyd yn defnyddio'r hen wifren gopr o'r blychau i’r eiddo, ac o’r herwydd yn FTTC.
2 Ffibr i'r Eiddo (FTTP): - technoleg sy'n cefnogi cyflymderau hyd at 1Gbit/s. Band Eang Ffibr Llawn yw technoleg cyflymaf
Openreach, lle mae ceblau ffibr optig pur yn eich cysylltu chi'n syth o'r gyfnewidfa i'ch drws ffrynt. Mae Openreach wedi bod yn cyflwyno FTTP
ledled y DU dros y blynyddoedd diwethaf. Nod y prosiect hwn yw uwchraddio hygyrchedd band eang i FTTP i bob eiddo yn y Gymuned.
Mae llawer o eiddo oddi ar yr A494 ar y bryn i fyny at Clwyd Gate yn rhy bell o'r cabinet i allu archebu FTTC. Felly hefyd y rhai
yn yr Ardaloedd Anodd eu Cyrraedd y tu allan i ganol y pentref. Bydd yn rhaid i’r rhain ddibynnu ar yr hen gysylltiad gwifren gopr.
Efallai ein bod wedi sefydlu hybiau bach yn rhai o'r Ardaloedd Anodd eu Cyrraedd mwyaf anghysbell.
Yn ôl erthygl Stopiwch y Wasg: Newyddion Band Eang a welwyd yn y Cylchlythyr Cymunedol a lansiwyd yn ddiweddar::
Mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi ei bod yn mynd i cyllid cyfatebol i'r grantiau sydd ar gael o Gynllun Talebau Band Eang Gigabit, gan ddyblu ei werth i bob pwrpas.
Mae'r Cynllun Gwledig Talebau  Gigabit, gyda chefnogaeth ychwanegiad Llywodraeth Cymru, bellach yn cynnig £7,000 os yw
busnes, gan gynnwys masnachwyr unigol hunangyflogedig, yn cael ei redeg o’r cyfeiriad, a £3,000 ar gyfer gwasanaeth preswyl yn unig.
Nid yw hyn yn ddigon ar ei ben ei hun i dalu am ffibr, ond gall cymunedau gyfuno’r Grantiau Talebau hyn i dalu am brosiect hwb lleol.
Y cyfan sy'n rhaid i ni ei wneud yw cael digon o bobl i nodi eu cefnogaeth i'r prosiect hwn. Ni fyddwch yn gwneud ymrwymiad
ffurfiol i gael gosod Band Eang Ffibr Gwibgyswllt ar hyn o bryd. Daw hyn unwaith y bydd ein cynllun wedi'i gymeradwyo.
Rhaid i’r hunangyflogedig a masnachwyr unigol gofrestru gyda CThEM i fod yn gymwys i gael taleb.
Bydd Bob Barton, Hyrwyddwr Band Eang y Cyngor Cymuned, yn casglu’r wybodaeth ac yn ei drosglwyddo i Swyddog
Digidol Sir Ddinbych, fydd yn nodi’r holl gyfeiriadau. Bydd yn ein cynorthwyo mewn unrhyw ffordd y gall, yn enwedig pan
fydd arweinydd y grŵp hwb cymunedol yn cyflwyno’r cais ffurfiol i Bartneriaeth Ffibr Cymunedol Openreach.
Mae Swyddog Digidol Sir Ddinbych wedi cadarnhau y gall pob eiddo sydd ond yn gymwys ar gyfer FTTC ar hyn o bryd ymuno â'n
prosiect i uwchraddio i FTTP, - technoleg sy'n cefnogi cyflymderau hyd at 1Gbit/s. Mae hynny'n golygu’r pentref cyfan fwy neu lai!!!!
Mae'n rhybuddio fodd bynnag,os na fydd digon o bobl yn cofrestru ac nad ydym o’r herwydd yn cael digon o arian talebau, yna bydd y prosiect yn methu oherwydd
difaterwch. Os hynny, y tebygrwydd yw efallai na fyddai’r pentref  yn cael ei uwchraddio i ffibr! Daw'r Cynllun Gwledig Talebau Gigabit i ben ym mis Mawrth 2021.
Hoffai Cyngor Cymuned Llanbedr DC ddiolch i Sian Shore a gododd ymwybyddiaeth o'r prosiect hwn trwy ein
tudalen Facebook yn ogystal â chasglu enwau + manylion.
Newyddion da: Bydd yn bosibl gosod FTTP yn yr eiddo sydd yng ngogledd ardal y Cyngor Cymuned cyn bo hir.
Yn ôl Marlene a Brian Peters o Hirwaen – oedd ymhlith y rhai cyntaf i gofrestru ar ein cynllun - bu Openreach yn
ddiwyd iawn yn ystod y mis diwethaf. Arwydd amlwg o hyn yw'r ceblau du trwchus ar y polion telegraff sy'n
ymestyn o gyffordd Llandyrnog. Mae iddynt godennau silindrog gyda thopiau crwn wedi’u gosod bob ychydig o
bolion - gweler y llun. Maent yn amlwg ar hyd y B5429 hyd at gyffordd Hirwaen, yna i fyny at y gyffordd T ac i
mewn i Hirwaen. Gellir gwirio argaeledd ar: https://www.openreach.com/fibre-broadband
Datgelodd côd post y gŵr o Hirwaen y neges ganlynol: Mae band eang gwell ar y ffordd.
Newyddion da - byddwn yn uwchraddio'ch ardal i Ffibr Llawn (Ffibr i'r Adeilad - FTTP) yn fuan.
Os ydych am ymuno â Phrosiect Cymunedol Band Eang Ffibr Llawn Llanbedr DC, anfonwch eich manylion a’r
atebion ar gyfer y tabl isod i Bob yn: bb4llanbedrdc@btinternet.com
Gellir llawr lwytho fersiwn Word o’r daflen hon oddi ar wefan y Cyngor: www.llanbedrdyffrynclwyd.org.uk
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