
Ymateb BT i’r Mesur Iaith Arfaethedig 
 
Rhagair 
 
1. Mae’r ddogfen hon yn nodi ymateb BT i alwad Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2 

am dystiolaeth fel rhan o’i archwiliad o Fesur Arfaethedig y Gymraeg (Cymru) 
2010. Rydym wedi ymateb i’r rhannau hynny o’r cais am dystiolaeth yn 
berthnasol i weithgaredd BT yng Nghymru. Nid ydym wedi sylwi ar faterion 
ble teimlwyd nad oedd yn addas i BT wneud hynny. 

 
2. Yn ogystal, hoffai BT nodi ei fod yn llwyr gefnogi’r egwyddor o gyflwyno 

deddfwriaeth yn ymwneud â’r Gymraeg yng Nghymru, ond mae’n anghytuno 
ag ymestyn mesurau gorfodol i’r sector preifat. 

 
Materion allweddol i BT yng Nghymru 
 
3. Eglurder – Nid oes digon o fanylion o fewn y Mesur Arfaethedig i alluogi BT i 

sylwi ar effeithiau cyffredinol y Mesur; sef safonau cyflenwi cymwys i’r sector 
telathrebu neu unrhyw sancsiynau posibl. 

 
4. Cydraddoldeb – Mae pryderon sylweddol gan BT am sut y bwriedir gosod 

safonau cyflenwi ar y sector telathrebu yn y dyfodol. Er mwyn sicrhau 
cysondeb bydd rhaid gosod yr un safonau ar bob cwmni fel ei gilydd. 

 
5. Darpariaeth bresennol – Rydym yn falch iawn o’n safonau gwasanaeth iaith 

Gymraeg ac os cyflwynir safonau cyflenwi anghyfartal, byddai darpariaeth 
bresennol BT yn destun archwiliad mewnol.  

 
6. Darpariaeth yn y dyfodol – Dim ots os cyflwynir y Mesur Arfaethedig ai 

peidio, bydd BT yng Nghymru yn parhau i hyrwyddo’r Gymraeg drwy ei 
gysylltiadau cryf â chyrff cymunedol a gwirfoddol. 

 
7. Y Comisiynydd – Rydym yn pryderu am rolau deuol arfaethedig y 

Comisiynydd fel “adfocad” a “plismon” y Gymraeg. 
 
Gwaith cyfredol BT Cymru ym maes y Gymraeg 
 
8. Mae BT yng Nghymru wedi gweithio’n gyson i ddatblygu ei wasanaethau 

Cymraeg, yn ogystal â helpu i hyrwyddo’r iaith mewn cymunedau ar draws y 
wlad. Dros yr hir dymor, mae BT wedi cydnabod fod darparu gwasanaethau 
Cymraeg yn elfen ganolog o’n gwaith yng Nghymru. Rydym yn falch o’r ffaith 
ein bod wedi cynnal Cod Ymarfer Dwyieithog (Atodiad 2)* am 16 blynedd, sy’n 
dangos ein hymrwymiad i’r Gymraeg a diwylliant ehangach y wlad. Mae ein 
polisi cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol yn cynnwys elfen glir ar yr iaith 
Gymraeg ac rydym wedi ymrwymo i gydweithio â grwpiau cymunedol a 
gwirfoddol, ac unrhyw bartneriaid sy’n rhannu’r nod o gefnogi datblygiad yr 
iaith (gwybodaeth bellach am waith BT gyda chymunedau Cymreig yn Atodiad 
1). 
 
 

                                                 
* Dros y blynyddoedd diwethaf canmolwyd ein polisi dwyieithog gan Lywodraeth y 
Cynulliad a Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Yn 2007 lansiodd BT ymgyrch i wella ymwybyddaeth 
o’i wasanaethau Cymraeg er mwyn cymell siaradwyr a dysgwyr Cymraeg i ddefnyddio ein 
gwasanaethau Cymraeg a helpu i gynnal yr iaith. 
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9. Rydym am weld defnydd o’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo mewn cymunedau 
drwy’r Mentrau Iaith lleol sydd eisoes yn gweithredu ac efallai gellid creu 
broceriaid iaith o fewn y mentrau hynny er mwyn helpu pobl i ddysgu sgiliau 
iaith a’r rhai nad ydynt wedi arfer defnyddio’r Gymraeg tu allan eu cartrefi. 
Fodd bynnag, bydd angen pennu amcanion clir ac effeithiau mesuradwy dros 
gyfnod estynedig ee cyfnod 10 blynedd rhwng pob cyfrifiad, o dan reolaeth 
asiantaeth ganolog (megis corff tebyg i’r Bwrdd Iaith) a allai weithredu’r 
arferion gorau a chefnogi anghenion lleol, gyda’r Cynulliad Cenedlaethol yn 
archwilio’r holl broses. Cynhelir cyfrifiad yng Nghymru yn 2011 ac mae BT yn 
credu’n gryf na ddylai’r newidiadau i Fwrdd yr Iaith Gymraeg, a amlinellwyd 
yn y Mesur Arfaethedig, effeithio momentwm gwaith i hyrwyddo’r Gymraeg 
drwy’r wlad.   

 
10. Mae BT yng Nghymru yn cydnabod gwaith ardderchog Bwrdd yr Iaith 

Gymraeg ers ei sefydlu, yn arbennig ei uned sector preifat, ac mae’n argymell 
yn gryf y dylid parhau â gwaith hyrwyddo ac eirioli’r Bwrdd yn y dyfodol. Dim 
ots beth fydd rôl derfynol y Comisiynydd, mae BT yng Nghymru yn awgrymu 
y dylid parhau a chynyddu’r gwaith marchnata, eirioli a hyrwyddo hanfodol a 
wnaed gan y Bwrdd Iaith dros nifer o flynyddoedd.  

 
11. Mae cynnal polisi iaith Gymraeg BT wedi galw am lawer o amser ac adnoddau 

eraill ond, fel nodwyd yn flaenorol, ystyriwyd hynny o fewn ein model busnes 
ehangach a’n polisi cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, a’u heffaith ar ein 
gweithgaredd yng Nghymru. Yn ogystal, neilltuwyd adnoddau ychwanegol er 
mwyn ymateb i amryw ymgynghoriadau ar orchmynion cymhwysedd 
deddfwriaethol, mesurau ac elfennau eraill o bolisïau’r Gymraeg ac o 
ganlyniad methwyd defnyddio’r adnoddau hynny i wneud gwaith uniongyrchol 
i gefnogi ein gwasanaethau Cymraeg. Yn debyg i bob busnes, mae cyllideb 
gwaith cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol BT yng Nghymru yn gyfyng, a 
hoffai weld ei gyfraniad at Gymru a’i diwylliant yn cefnogi gwasanaethau llinell 
flaen yn uniongyrchol.  

 
Datblygu’r Gymraeg o fewn cymunedau 
 
12. Yn ogystal â chefnogi grwpiau cymunedol a gwirfoddol, mae BT yng Nghymru 

yn credu’n gryf y dylai a gallai Llywodraeth y Cynulliad ac awdurdodau lleol 
drwy’r wlad chwarae rôl mewn cefnogi datblygiad a defnydd o’r Gymraeg wrth 
gynnwys mesurau i gefnogi a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg gan gwsmeriaid 
cwmnïau o fewn trefniadau caffaelio gwasanaethau. Wrth wneud hynny gallai 
Llywodraeth y Cynulliad ac awdurdodau lleol gymryd camau adeiladol i 
gefnogi’r Gymraeg. Gallai nid yn unig gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg o 
fewn cyrff sector preifat mawr, ond hefyd sicrhau bydd busnesau’n gweithio 
yng Nghymru yn cefnogi diwylliant ac identiti’r wlad.  

 
13. Bydd BT yng Nghymru yn parhau i hyrwyddo’r Gymraeg drwy ei gysylltiadau â 

chyrff cymunedol a gwirfoddol, dim ots os cyflwynir y Mesur Arfaethedig ai 
peidio. Byddwn hefyd yn parhau i ddatblygu ein polisi iaith Gymraeg er mwyn 
cefnogi iaith a diwylliant y wlad.  
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14. Rydym yn credu’n gryf bydd rhaid gwneud gwaith ymarferol o fewn 

cymunedau os am gefnogi a chynyddu defnydd o’r Gymraeg ac yn gobeithio 
bydd unrhyw asiantaeth lywodraethol a sefydlir yn y dyfodol yn cefnogi ein 
gwaith gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddol. 

 
Rôl y Comisiynydd Iaith 
 
15. Mae gan BT yng Nghymru rai pryderon am y Comisiynydd yn gweithredu fel 

rheoleiddiwr ac adfocad yr iaith Gymraeg. Mae BT yn cydnabod a chefnogi’r 
angen am gefnogwr annibynnol o’r Gymraeg (yn debyg i rôl Comisiynydd Pant 
Cymru gyda phlant y wlad), ond sut fydd yr unigolyn a benodir yn cydbwyso 
rôl gefnogol (gan adeiladu partneriaethau gyda chyrff yn y sectorau 
cyhoeddus, preifat a gwirfoddol) â’r swyddogaeth o weithredu rheoliadau 
caeth a gwerthuso’u heffaith ar weithgareddau’r partneriaid hynny. Byddai BT 
yn croesawu sefydlu tribiwnlys Iaith Gymraeg i weithredu fel canolwr yn achos 
anghydfodau.  

 
16. Er mwyn sylwi’n fwy manwl ar rôl annibynnol, eiriolaeth a rheoleiddiol 

swyddfa’r Comisiynydd Iaith, hoffai BT dderbyn eglurhad gan y Pwyllgor a 
Llywodraeth y Cynulliad ar y materion dilynol:  

 
a) Fydd swyddfa’r Comisiynydd Iaith, i bob pwrpas, yn gorff cyhoeddus 

anadrannol? 
b) A fwriedir penodi unrhyw un o’r swyddi fydd yn cefnogi’r Comisiynydd 

Iaith wrth ddilyn gweithdrefnau ‘Nolan’? 
c) Sut fydd y Comisiynydd yn cadw’n annibynnol o Lywodraeth y 

Cynulliad a’r Cynulliad Cenedlaethol o dderbyn bydd dyletswydd ar y 
Comisiynydd i archwilio darpariaeth gwasanaethau Cymraeg y ddau 
sefydliad yma? 

 
17. Byddai BT yn disgwyl gweld dyletswydd statudol ar y Comisiynydd i 

ymgynghori â sector telathrebu Cymru ar y safonau cyflenwi arfaethedig er 
mwyn cynnal trafodaeth ystyrlon. Ni fyddwn yn disgwyl y Comisiynydd i osod 
safonau ar y sector heb ymgynghori ymlaen llaw. Yn ogystal, dylai unrhyw 
safonau a gytunir gan y Comisiynydd a’r sector fod yr un mor gymwys i bob 
cwmni telathrebu a phob busnes yn darparu gwasanaethau telathrebu.  

 
18. Yn ôl diffiniad y Mesur, mae’r sector telathrebu’n cynnwys cwmnïau 

rhwydweithiau symudol a darparwyr gwasanaethau band llydan ac mae nifer 
sylweddol ohonynt. Hoffai BT yng Nghymru sicrhau bydd unrhyw safonau 
cyflenwi a bennir yr un mor gymwys i bob cwmni’n gweithredu o fewn sector 
telathrebu Cymru. Mae’r “sector telathrebu” yn cynrychioli rhan sylweddol o 
economi Cymru ac mae hefyd yn cynnwys cwmnïau rhyngwladol o bob rhan 
o’r Deyrnas Unedig a gorllewin Ewrop. Mae’r busnesau hyn, yn arbennig 
cwmnïau sy’n gweithredu ar farchnad Ewrop, eisoes wedi arfer darparu 
gwasanaethau mewn mwy nag un iaith a hoffai BT sicrhau bydd pob aelod o’r 
sector yn cael ei drin yn yr un ffordd.  
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19. Cyn sylwi’n fwy manwl ar rôl y Comisiynydd i ymchwilio methiant i ddilyn 

safonau cyflenwi, byddai BT yng Nghymru am sefydlu’r dilynol: 
 

a) Beth yw Llywodraeth y Cynulliad yn rhagweld fydd yn cynrychioli 
cydymffurfiad â chyfres o safonau cyflenwi? 

b) Beth yw Llywodraeth y Cynulliad yn rhagweld fydd yn cynrychioli methiant 
i gydymffurfio â chyfres o safonau cyflenwi? 
 

Eglurder y broses 
 
20. Ym marn BT, nid yw’r Mesur Arfaethedig yn darparu mwy o eglurder a 

chysondeb, oherwydd nid yw’n cynnwys y safonau cyflenwi. Bydd BT yng 
Nghymru yn gobeithio bydd Swyddfa’r Comisiynydd Iaith Gymraeg yn gallu 
egluro’r mater yma ar gyfer busnesau a chyrff yn gweithredu yng Nghymru er 
mwyn deall pa safonau bydd disgwyl i’w dilyn.  

 
21. O dderbyn y diffyg eglurder yn y Mesur Arfaethedig ar safonau cyflenwi a’r 

math o ddisgwyliadau gwasanaeth ar BT yng Nghymru, nid ydym mewn 
sefyllfa i sylwi ar oblygiadau ariannol y Mesur. Mae’n amlwg yn fater o bryder 
mawr i ni nad yw’r costau’n amlwg, na’r amserlenni i gyflwyno a gweithredu’r 
safonau, nac yn wir yr oblygiadau o fethu eu dilyn. Hoffem weld mwy o 
eglurder mewn unrhyw reoliadau neu asesiadau effeithiau rheoleiddiol. 
Awgrymwn yn gryf y dylai bod dyletswydd statudol ar unrhyw Gomisiynydd i 
ymgynghori â sector telathrebu Cymru er mwyn datblygu safonau cyflenwi 
rhesymol ac ymarferol.  

 
22. Yn ogystal, byddai BT yng Nghymru yn croesawu dealltwriaeth gliriach o’r rôl 

bydd gorfodaeth yn chwarae o fewn unrhyw fframwaith deddfwriaethol, 
oherwydd mae gorfodaeth yn elfen hanfodol o weithredu safonau cyflenwi’n 
gyfartal. Byddai BT yn disgwyl gweithredu unrhyw safonau cyflenwi’n gyson ar 
draws y sector cyfan. Byddai hynny’n sicrhau y cynhelir lefelau uchel 
gwasanaethau Cymraeg BT fel y maent ar hyn o bryd, ac osgoi gorfod mynd i 
dribiwnlys i geisio cael sefyllfa gyfartal. 

 
23. Byddai unrhyw sancsiynau’n gorfod bod yn realistig ac yn adlewyrchu unrhyw 

fethiant i ddilyn safonau. Byddai hynny hefyd yn galw am safonau cyflenwi 
(nodwyd eisoes y dylid eu datblygu wrth ymgynghori â’r diwydiant) realistig 
yn nhermau eu gweithredu gan y sector cyfan. 

 
Sylwadau pellach 
 
24. Ym marn BT yng Nghymru, bydd gweithredu o fewn cymunedau, ar y cyd â 

chyrff gwirfoddol ac SMEs yn hanfodol nid yn unig i ddyfodol y Gymraeg, ond 
hefyd i ffyniant economi Cymru. Mae llawer o gymunedau Cymraeg yng 
nghadarnleoedd yr iaith yn colli pobl ifanc am eu bod yn gorfod symud i 
ffwrdd i gael gwaith, yn arbennig gwaith fydd yn cynnig gyrfa’n seiliedig ar 
ddatblygu sgiliau’n barhaus. Bydd rhaid datblygu gwlad lewyrchus gyda sector 
preifat llwyddiannus, fydd yn gallu cynnig swyddi o safon uchel os am gadw 
siaradwyr Cymraeg o fewn eu cymunedau. Bydd hynny’n galw am ffocws gan 
Lywodraeth y Cynulliad ar gefnogi buddsoddiad mewn sgiliau a 
rhwydweithiau. A gellid helpu i wneud hynny wrth gynnal deialog ystyrlon 
gyda chwmnïau cadarn fel BT sy’n parhau i fuddsoddi yng Nghymru, sydd yma 
i aros ac wedi ymrwymo i gefnogi ffyniant economaidd a diwylliannol y wlad.    


