
Tystiolaeth Ychwanegol BT Cymru  
 

Yn dilyn ymddangosiad BT gerbron Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2 ar 13 Mai 2010, 

gofynnwyd BT i ddarparu ymateb i’r cwestiynau dilynol fel tystiolaeth ychwanegol.  

 

Rydych yn datgan yn eich tystiolaeth nad yw’n bosibl gwneud sylwadau am 

effeithiau ariannol y Mesur arfaethedig, oherwydd diffyg eglurder. A allwch 

ehangu ar y datganiad hwn os gwelwch yn dda? 

 
Nid oes digon o fanylion o fewn y Mesur arfaethedig i alluogi BT (neu’n wir unrhyw 
gwmni sector preifat arall) i sylwi ar effeithiau ariannol y Mesur. Ar hyn o bryd, nid 
oes manylion am y safonau y gallai BT fod yn destun iddynt ac felly unrhyw 
oblygiadau ariannol o’u dilyn. Ni roddwyd unrhyw enghreifftiau o’r safonau 
arfaethedig, felly mae’n amhosibl amcangyfrif effeithiau ariannol posibl y Mesur 
arfaethedig. 
 
Rydym yn falch o nodi fod BT, ar adeg pan mae’r cwmni wedi gwaredu 35,000 o 
swyddi drwy gyfrwng trefniadau gwirfoddol, wedi llwyddo i gynnal nid gostwng ei 
wasanaethau Cymraeg.   
 

A ydych yn fodlon bod yr Asesiad Effaith Rheoleiddio, sydd wedi ei gynnwys 

yn y Memorandwm Esboniadol, yn gwneud asesiad cywir o effeithiau 

ariannol y Mesur arfaethedig? 

 
Na. 
 
Er bod yr Asesiad Effaith Rheoleiddio o fewn y Memorandwm Esboniadol yn ceisio 
asesu’r oblygiadau ariannol i gwmnïau preifat, mewn gwirionedd bydd Asesiad o’r 
fath yn fater o ddyfalu ar y gorau, oherwydd seiliwyd yr Asesiad ar fanylion ffurfiol 
prin a heb wybodaeth o oblygiadau llawn y Mesur arfaethedig. Er enghraifft, mae’n 
awgrymu na ddylai cwmni mawr ddisgwyl talu costau mwy na £200,000 wrth 
gydymffurfio â’r Mesur. Fodd bynnag, yn achos BT, mae’r cwmni eisoes yn gwario 
swm sylweddol uwch na £200,000 ar ei wasanaethau Cymraeg. 
 

A oes gennych unrhyw farn am y modd bydd y darpariaethau yn y Mesur 

Arfaethedig yn effeithio ar ddefnyddwyr yn ymarferol? 

 

Am y rhesymau a esboniwyd uchod - o ran diffyg manylion yn y Mesur - mae’n 
anodd iawn asesu sut yn union bydd darpariaethau’r Mesur arfaethedig yn effeithio 
ar ddefnyddwyr yn ymarferol. 
 
Fodd bynnag, fe wyddom fod darpariaeth Gymraeg gyfredol BT wedi gosod y safon 
ym maes gwasanaethau Cymraeg gan gwmnïau preifat yng Nghymru. O ganlyniad, 
nid yw BT yn gweld pa fuddion ymarferol bydd ein cwsmeriaid yn derbyn wrth 
weithredu’r Mesur arfaethedig. 
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