
Gwaith BT o fewn cymunedau Cymru 
 

1. Ers 1995, mae BT wedi cynnal cynllun iaith Gymraeg gwirfoddol er mwyn 
ymateb i ddisgwyliadau cwsmeriaid yn unol â chanllawiau Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg. Yn ôl datganiad cenhadaeth y cwmni, bydd yn darparu 
gwasanaeth dwyieithog cyson a dibynadwy, ble’n ymarferol, gan gynnal yr 
un safonau yn Gymraeg a Saesneg. Mae Bwrdd BT yn llwyr gefnogi polisi 
Cymraeg y cwmni. 

 
2. Fel un o gwmnïau a chyflogwyr mwyaf Cymru, mae BT wedi ymrwymo i 

gefnogi iaith, diwylliant a chymunedau’r wlad, gan weithio’n adeiladol gyda 
chymunedau a datblygu partneriaethau newydd. 

 
Gwasanaethau Cymraeg ar gyfer cwsmeriaid a gweithwyr 
  

3. BT yw’r unig gwmni cyfathrebu i gynnig gwasanaethau Cymraeg fel hyn i 
gwsmeriaid: 

 
 timau gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg 
 gwasanaeth ymholiadau cyfeiriadur Cymraeg 
 gwasanaethau biliau Cymraeg 
 hysbysiadau dwyieithog mewn cabanau ffôn cyhoeddus. 

 
4. Yn ogystal â gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid, bydd BT yn rhoi’r un 

statws i’r Gymraeg yn y gweithle, gan osod arwyddion dwyieithog a rhoi 
pob cyfle i bobl ddefnyddio’r Gymraeg. Un datblygiad diweddar yn y maes 
yw darparu arolwg boddhad gweithwyr Cymraeg ar-lein. 

 
5. Ar ben hynny, er mwyn cynyddu nifer ei siaradwyr Cymraeg a defnydd o’r 

iaith o fewn cymunedau, mae BT mewn partneriaeth â chydlynwyr dysgu 
CWU wedi trefnu a chyllido dosbarthiadau Cymraeg mewn canolfannau 
yng Nghasnewydd a Bangor. 

 
Cefnogi mentrau Cymraeg  
 

6. Mae BT hefyd yn cefnogi’r iaith a chymunedau Cymraeg mewn ffyrdd 
ymarferol. Dyma amlinelliad o’r projectau a phartneriaethau a sefydlwyd, 
cyllidwyd a chefnogwyd yn ddiweddar: 

 
 Tudno FM, gorsaf radio gymunedol. Darparu nawdd i’w galluogi i 

barhau i drosglwyddo rhaglenni Cymraeg, cynnal ymgyrchoedd 
recriwtio i ddenu gwirfoddolwyr Cymraeg a chyfieithu deunyddiau’r 
orsaf i’r Gymraeg. 

 
 Gwefannau Papurau Bro – BT wedi gweithio mewn partneriaeth â 

Bwrdd yr Iaith Gymraeg i gynnal prawf gyda phapurau cymunedol ar 
Ynys Môn wrth sefydlu presenoldeb ar-lein drwy gyfrwng gwefannau 
am ddim gan BT. Yn awr, yn adolygu’r prawf cyn gwneud penderfyniad 
os am ledu’r cynllun i ardaloedd eraill. 

 
 Grant technoleg Papurau Bro – yma eto, wrth gydweithio â’r Bwrdd 

Iaith, BT yn cynnig grant i symbylu defnydd o dechnoleg gwybodaeth 
wrth gynhyrchu papurau newydd. Y gobaith yw bydd y ddau gynllun yn 
cymell gwirfoddolwyr ifanc i fod yn rhan o’r mentrau cymunedol hyn. 
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 Twf – project yn cymell rhieni i fagu babanod a phlant ifanc o fewn 
amgylchedd Cymraeg. BT wedi cefnogi wrth ei hyrwyddo mewn 
adeiladau allweddol yn ardaloedd Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a 
Bangor. 

 
 Urdd – cefnogaeth barhaus o Eisteddfod yr Urdd a chydweithio ar 

raglen Gymraeg i helpu i ddiogelu pobl ifanc wrth ddefnyddio’r 
rhyngrwyd. Bydd y rhaglen yn cynnwys canolfannau’r Urdd a chlybiau 
ar draws y wlad. 

 
 Eisteddfod Genedlaethol – noddi’r Eisteddfod Genedlaethol yn barhaus. 

 
 Brocer Cymraeg, Caernarfon – rhaglen ysbrydoledig i gefnogi brocer 

iaith Gymraeg, Peblig, Caernarfon. Mae’n symbylu pobl i fod yn falch 
o’u diwylliant, iaith ac etifeddiaeth, a sylweddoli fod y Gymraeg yn arf 
gwerthfawr y gellir defnyddio bob dydd, nid yn unig yn y cartref. Yn 
ogystal, mae’n darparu cymorth ymarferol i helpu pobl i ddychwelyd i’r 
byd gwaith ac yn cefnogi gweithgareddau cymunedol. 

 
 Fforwm Dwyieithog Gogledd Cymru – BT Cymru yn gefnogwr brwd o’r 

fforwm ac wedi noddi cyfarfodydd yn swyddfeydd biwro Cymraeg BT, 
Bangor.   

 
6. Yn ogystal â chefnogi’r Gymraeg, mae BT yn cefnogi cymunedau a grwpiau 

lleol, gan gyfrannu dros £1 miliwn at gymunedau Cymru. Er enghraifft: 
 

 Gwobrau Cysylltiadau Cymunedol BT - gwobrau sy’n darparu offer 
technoleg gwybodaeth a chysylltiad band llydan ar gyfer grwpiau 
cymunedol. 
 

 BT Internet Rangers - cydweithio ag ysgolion lleol i alluogi pobl ifanc i 
weithredu fel tiwtoriaid technoleg gwybodaeth i helpu pobl o fewn eu 
cymunedau. 

 
 Fforwm Anabledd TARAN - cefnogi’r grŵp wrth gyfrannu ar lefel y 

Bwrdd a mentora staff a chleientau. 
 

 Antur Waunfawr - cynllun arloesol a dull newydd o ddysgu sgiliau 
technoleg gwybodaeth i bobl gydag anawsterau dysgu.   

 
Gwaith o fewn cymunedau Cymreig 
 

7. Ffeithiau allweddol: 
 

 BT yn gwario £42 miliwn yn uniongyrchol gyda chyflenwyr Cymreig 
 BT yn cefnogi cyflogaeth bron 11,000 person o fewn economi Cymru. 

 
8. BT yn un o brif gyflogwyr cadarnle’r Gymraeg yn y gogledd orllewin, gan 

gyflogi oddeutu 130 yn y ganolfan gwasanaeth cwsmeriaid, Bangor, a bron 
100 o beirianwyr maes. 

 
9. Yn ogystal, busnes lleol BT wedi agor swyddfa newydd ym Mharc Menai, 

Bangor, er mwyn darparu gwasanaeth Cymraeg ar gyfer cwsmeriaid 
busnes yr ardal. Mae wedi creu 10 swydd o safon ar gyfer pobl leol.  

 


