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Mae Regeneris Consulting yn gwmni economeg annibynnol sy’n darparu cyngor seiliedig ar ymchwil ar gyfer corfforaethau mawr, datblygwyr, cyrff llywodraethol
cenedlaethol a llywodraeth leol. Mae’n arbenigo mewn paratoi asesiadau trylwyr o effeithiau economaidd, gan ganolbwyntio ar dechnoleg newydd, datblygiadau
materol, newidiadau polisi neu effeithiau corfforaethol. Mae Regeneris yn gweithio ar draws y Deyrnas Unedig o swyddfeydd yn Llundain a Manceinion. 
Manylion pellach yn www.regeneris.co.uk
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Cyflwyniad
BT yw’r prif ddarparwr rhwydweithiau a

gwasanaethau telathrebu yng
Nghymru, gyda’n gwaith yn allweddol
i ffyniant economaidd a
chymdeithasol y wlad. Ar draws y
wlad, rydym yn gwneud cysylltiadau,
creu posibiliadau ac yn helpu

busnesau i dyfu, cymunedau i ffynnu a
phobl i gael mwy allan o’u bywydau.

Fel darparwr gwasanaethau cyfathrebu allweddol,
byddwn yn defnyddio grym cyfathrebu er creu byd gwell.
Byddwn yn cyfuno arbenigedd ein pobl gyda’r
rhwydweithiau a thechnolegau gorau. Wrth wneud hynny,
byddwn yn cefnogi gwaith ym mhob rhan o’r wlad drwy
ein gweithlu uniongyrchol ac, yn anuniongyrchol, drwy
ein cadwyn gyflenwi estynedig. Ein nod ar bob amser yw
canolbwyntio gwaith caffaelio a gwariant o fewn
economïau lleol.

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu cyfraniad economaidd
uniongyrchol BT, yn nhermau rhifau ac enghreifftiau.

Mae’n amcangyfrif effaith cyfanswm GVA (Gross Value
Added) BT ar yr economi, gan gyfuno effeithiau
uniongyrchol, anuniongyrchol ac ysgogol ein
gweithgaredd a gwariant. Yng Nghymru amcangyfrifwyd
GVA BT yn 2014/15 i fod yn werth £575 miliwn.

Mae BT yn parhau i fuddsoddi’n sylweddol er lles hir
dymor y cwmni a’r Deyrnas Unedig. Ein buddsoddiad
mwyaf arwyddocaol oedd er ymestyn ein rhwydwaith
band llydan uwchgyflym, sydd erbyn hyn yn cyrraedd dros
dri chwater o’r Deyrnas Unedig. Mae’n cynnwys llefydd
gwledig anodd eu cyrraedd a llwyddwyd i’w gwasanaethu
ar ôl ennill tendrau am gyllid cyhoeddus gan Lywodraeth
Cymru a Llywodraeth San Steffan. 

Llwyddodd ein buddsoddiad ffeibr i ddarparu un o’r
rhaglenni cyflymaf yn y byd, gan lynu at y gyllideb a’r
amserlen. Mae nifer y cartrefi a busnesau a gysylltwyd
wedi codi dros 50% yn ystod 2014/2015. Byddwn yn
parhau i weithio gyda’r Llywodraeth er mwyn cynyddu
darpariaeth ffeibr Cymru. 
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Ac ni fyddwn yn llaesu dwylo, gan gyhoeddi cynlluniau i
gynnig gwasanaethau tra-chyflym G.fast gyda chyflymder
o 300-500Mbps. Buddsoddiad mawr arall gan BT, yma
eto’n helpu’r Deyrnas Unedig i fod yn rhan o’r chwyldro
cyfathrebu digidol gydag economi rhyngrwyd llewyrchus.
Dewiswyd Abertawe fel lleoliad prawf ar gyfer technoleg
G.fast.

Mae pobl BT yn byw, chwarae, gweithio ac yn gwneud
busnes mewn cymunedau ar hyd a lled y wlad. O ganlyniad,
mae BT mewn sefyllfa dda i gefnogi rhaglenni a phrojectau
technoleg-niwtral, dim ots pa leoliad. Rydym yn falch o
weithio mewn partneriaeth â llywodraethau datganoledig a
chyrff cymunedol a busnes er datblygu gwasanaethau oes
nesaf ar gyfer ardaloedd ble nad oes modd cyfiawnhau
buddsoddiad masnachol yn syth. 

Rydym hefyd wedi darparu cysylltiad rhyngrwyd
fforddiadwy ar gyfer trigolion dros 9,000 cynllun tai
cymdeithasol ar draws y Deyrnas Unedig er mwyn helpu
pobl i fwynhau buddion y rhyngrwyd. Yn ogystal, rydym yn
cefnogi nifer o fentrau eraill er cysylltu cymaint o bobl â
phosibl â’r byd digidol a bachu ar gyfleoedd ym myd
gwaith, gartref ac yn y gymuned.

Eleni, cyhoeddodd BT gynlluniau i brynu EE, prif gwmni
cyfathrebu symudol y Deyrnas Unedig. Ein bwriad yw
cyfuno’r rhwydwaith 4G mwyaf datblygedig gyda
rhwydwaith band llydan uwchgyflym mwyaf y Deyrnas
Unedig er darparu amrediad llawn o wasanaethau
cyfathrebu.

Drwy gyfrwng buddsoddiad BT Sport, rydym yn trawsnewid
maes chwaraeon ar y teledu. Erbyn hyn mae dros 5.2
miliwn cartref yn gwylio sianeli BT Sport, gan gynnig mwy o
ddewis i gwsmeriaid a dangos buddion band llydan ffeibr.
Mae BT hefyd yn cefnogi rygbi yng Nghymru wrth noddi’r
pedwar rhanbarth - Scarlets, Gweilch, Gleision a’r Dreigiaid.

Rydym yn deall pa mor bwysig yw cysylltiadau cyfathrebu i
ffyniant ein cymdeithas a’r economi, a byddwn yn ceisio
ychwanegu gwerth ble bynnag byddwn yn gweithio. Mae’r
adroddiad hwn yn amlinellu ein gweithgaredd economaidd
a chymdeithasol, gan ddangos bod BT yn gwmni allweddol
ar draws y wlad gyfan.

Alwen Williams
Cyfarwyddwraig Cymru BT
Medi 2015
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Paratowyd Adroddiad Effaith Economaidd 2015 yn annibynnol gan Regeneris Consulting, wrth gydweithio’n agos â
Rhanbarthau BT er mwyn crynhoi eu data a gwybodaeth.

Cyfrifwyd yr effeithiau’n unol â chanllawiau’r Llywodraeth a chyfarwyddyd gwerthuso Llyfr Gwyrdd y Trysorlys, ac maent
yn gytûn â chyfrifon cenedlaethol y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol. Nodir manylion ein dull gweithredu yn yr Atodiad.

Mae amcangyfrifon yr adroddiad yn gysylltiedig â gweithgareddau BT yn y Deyrnas Unedig yn ystod blwyddyn ariannol
2014/15. Nodir y ffigurau effaith economaidd yn yr adroddiad i dri ffigur arwyddocaol. Mae hynny’n golygu eu bod
wedi’u talgrynnu i fyny neu i lawr ac, o ganlyniad, efallai na fyddant yn adlewyrchu’r cyfansymiau a gyflwynwyd.

Mae’r adroddiad yn trafod cyhoeddiadau a datganiadau hyd at ac yn cynnwys diwedd Medi 2015

Adroddiad Effaith Economaidd 2015
Mae’r astudiaeth yn dangos cyfraniad economaidd BT at economi’r Deyrnas Unedig ac at economïau rhanbarthol yn
nhermau cefnogi swyddi, cynnyrch a GVA (Gross Value Added). Mae’n trafod amryw effeithiau gweithgareddau BT:

Effaith uniongyrchol: pobl a gyflogwyd yn uniongyrchol gan BT (yn cynnwys gweithwyr contractwyr) yn derbyn cyflogau.

Effaith anuniongyrchol: incwm a chyflogaeth a grëwyd gyda chyflenwyr wrth i BT brynu nwyddau a gwasanaethau

Effaith ysgogol: incwm a chyflogaeth bellach a grëwyd wrth wario cyflogau uniongyrchol ac anuniongyrchol o fewn 
yr economi. 

Crynhoir cyfraniadau cymdeithasol a chymunedol ehangach BT yn yr adroddiad hwn. Manylion pellach yn Darparu
Adroddiad 2015 yn www.bt.com/deliveringourpurpose
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Nod penodol BT yw defnyddio grym cyfathrebu er creu byd gwell. 
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Amlinelliad o BT4

Un o gwmnïau

gwasanaethau

cyfathrebu mwyaf

blaenllaw'r byd

Gweithredu un o’r

rhaglenni band llydan

ffeibr cyflymaf yn y byd

ar gyfer y DU

Cwmni gwasanaethau

telathrebu cyfanwerthu

mwyaf Ewrop ar sail

refeniw

Prif ddarparwr

gwasanaethau llais a

band llydan ar gyfer SMEs

a defnyddwyr y DU

Darparu gwasanaethau 

rhwydwaith technoleg gwybodaeth

ar gyfer llawer o gwmnïau mwyaf y

byd

Bob dydd bydd BT yn cysylltu â

bywydau miliynau o bobl, gan eu

helpu i gyfathrebu a gwneud busnes,

a derbyn adloniant a gwybodaeth

Mae BT yn cynnal pum llinell fusnes yn gwasanaethu cwsmeriaid: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, 
BT Wholesale ac Openreach - cefnogir nhw gan uned wasanaeth fewnol BT Technology, Service & Operations.

Manylion llawn yn Adroddiad Blynyddol BT Group plc yn www.bt.com/annualreport



Ffigurau’n dangos nifer gweithwyr BT yn rhanbarthau Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. 
Nodyn: talgrynnwyd y ffigurau i 3 ffigur arwyddocaol.

Gweithio Byw Cyfanswm GVA
uniongyrchol

Dwyrain Lloegr 10,400 10,700 1,240

Dwyrain Canolbarth Lloegr 4,070 4,370 381

Llundain 13,300 12,000 1,510

Gogledd Ddwyrain Lloegr 3,750 3,790 352

Gogledd Orllewin Lloegr 9,450 9,370 869

Gogledd Iwerddon 3,110 3,120 290

Alban 6,930 6,970 655

De Ddwyrain Lloegr 10,300 11,000 1,110

De Orllewin Lloegr 5,800 5,750 587

Cymru 2,950 3,410 276

Gorllewin Canolbarth Lloegr 6,380 6,210 632

Swydd Efrog a’r Humber 6,580 6,440 636

Ffynhonnell: Regeneris Consulting
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Pwyntiau allweddol 
y Deyrnas Unedig

72,200
Gweithiwr uniongyrchol BT a 
10,900 contractwr (FTE - cywerth 
amser llawn)

217,000
Swydd FTE wedi’u cefnogi 
(yn cynnwys effeithiau 
anuniongyrchol ac ysgogol)

£2.9 biliwn
Cyfanswm incwm gweithwyr 
BT (yn cynnwys contractwyr)

£6.5 biliwn
Gwariant gyda chyflenwyr 
y Deyrnas Unedig

£18 biliwn
Cyfanswm effaith GVA yn gysylltiedig â
gweithgaredd BT (yn cynnwys effeithiau
anuniongyrchol ac ysgogol)

Ar draws y DU...

•  BT yn cyflogi 1 o bob 230 gweithiwr
sector preifat yn uniongyrchol ac 1 o
bob 10 yn y sector technoleg
gwybodaeth & cyfathrebu

•  BT yn uniongyrchol yn creu £1 o bob
£180 o GVA

•  Ar sail effaith economaidd lawn BT,
yn cefnogi £1 o bob £80 o GVA yn yr
economi ac 1 o bob 110 gweithiwr
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Effeithiau economaidd
Effaith uniongyrchol
BT yn cyflogi 72,200 person yn uniongyrchol yn y Deyrnas Unedig, a 10,900 arall fel contractwyr. Mae’n cynrychioli gwariant o
£2.9 biliwn ar gyflogau. Ar unrhyw ddiwrnod, mae 77% o weithwyr BT yn gallu gweithio’n hyblyg.

Effeithiau caffaelio (anuniongyrchol)
Gwariodd BT £6.5 biliwn gyda chyflenwyr y DU yn 2014/2015, gan greu buddion sylweddol yn yr economi, yn cynnwys
sgil effeithiau drwy’r gadwyn gyflenwi, wrth greu gwaith a chynnyrch. Crynhoir isod.

Ffigur 5-1: (effeithiau cadwyn gyflenwi) anuniongyrchol yn y DU Ffynhonnell: Regeneris Consulting
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Gwariant cadwyn gyflenwi BT yn y Deyrnas Unedig = £6.5 biliwn

Cefnogi cyflogaeth
ymhlith cyflenwyr

75,700 FTE

Cynnyrch ymhlith
cyflenwyr

£10.8 biliwn

Incwmgweithwyr
cadwyni cyflenwi

£3.3 biliwn

GVA cynhyrchwyd
yn y DU

£5.3 biliwn



Effaith gwariant gweithwyr BT & cyflenwyr (ysgogol)
Roedd gweithwyr & contractwyr BT yn y Deyrnas Unedig wedi ennill oddeutu £2.9 biliwn cyn treth yn 2014/15. Yn ei dro,
mae gwariant gweithwyr a chontractwyr BT a gweithwyr cwmnïau o fewn cadwyn gyflenwi BT yn cefnogi gwaith a
chynnyrch pellach mewn diwydiannau defnyddwyr. Drwy’r sgil effeithiau hyn, cefnogodd BT swyddi a throsiant pellach fel
isod. 

Ffigur 5-2: Effeithiau ysgogol (gwariant cyflogau) yn y DU Ffynhonnell: Regeneris Consulting
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Cyflogau gweithwyr & contractwyr BT yn y Deyrnas Unedig = dros £2.9 biliwn

Cefnogi cyflogaethmewn
diwydiannau defnyddwyr

58,400 FTE

Cynnyrchmewn
diwydiannau defnyddwyr

£8.3 billion

Incwmgweithwyr
a gefnogwyd

£2.1 biliwn

GVA cynhyrchwyd yn y
Deyrnas Unedig

£4.1 biliwn
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Cyfanswm effaith yn y Deyrnas Unedig
Mae cyfuno effaith uniongyrchol a chyflogaeth BT gydag effaith anuniongyrchol y gadwyn gyflenwi a gwariant cyflogau
ysgogol yn rhoi cyfanswm effaith gweithgaredd BT yn y Deyrnas Unedig. Crynhoir isod.

Ffigur 5-3: Cyfanswm Effaith BT yn y Deyrnas Unedig Ffynhonnell: Regeneris Consulting
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Cymru

Pwyntiau 
Allweddol

3,410
Staff BT yn byw 
yn y wlad (FTE)

2,950
Staff BT yn gweithio 
yn y wlad (FTE)

£94 miliwn
Cyfanswm incwm 
staff BT yn y wlad

£213 miliwn
Gwariant gyda 
chyflenwyr Cymreig

£575 miliwn
Cyfanswm effaith GVA (yn cynnwys 
effeithiau anuniongyrchol ac ysgogol)

Cymru gyfan...

•  BT yn cyflogi 1 o bob 240 gweithiwr yn y
sector preifat, ac 1 o bob 6 yn y sectorau
technoleg gwybodaeth & cyfathrebu

•  Cynhyrchir £1 o bob £190 o GVA yn
uniongyrchol gan BT

•  BT yn cefnogi 1 o bob 90 gweithiwr yn y
sector preifat a £1 o bob £90 o GVA o
ganlyniad i effaith economaidd lawn y
cwmni

•  Ôl-troed cyflogaeth lawn BT yn fwy na
sector creadigol & cyfryngau’r wlad
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• £157m gwasanaethau telathrebu

• £42m rhaglennu cyfrifiaduron a gwasanaethau ymgynghori

• £6m gwasanaethau proffesiynol, gwyddonol & technegol eraill

• £6m gweinyddu cyhoeddus

• £1m cynnyrch cyfrifiadurol, frifiadurol, electronig ac optegol

Cyfanswm gwariant

£213
miliwn

Effeithiau Cenedlaethol
Effaith Uniongyrchol
BT yn cyflogi 2,790  person yn uniongyrchol yng Nghymru, a 1164 arall fel contractwyr. Mae’n cynrychioli gwariant o £94
miliwn mewn cyflogau ar draws y wlad.

77% o weithwyr BT yn gallu gweithio’n hyblyg ar unrhyw un diwrnod.

Effeithiau caffaelio
Gwariodd BT oddeutu £213 miliwn gyda 
chyflenwyr Cymreig yn 2014/15. 
Y prif bethau oedd gwasanaethau 
telathrebu, yn unol â’r siart.

Ffigur 6-55: Pum sector cyflenwyr uchaf Cymru ar sail gwerth gwariant Ffynhonnell: Data caffaelio BT
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77%
o’r gweithwyr yn gweithio’n hyblyg



Mae gwariant BT gyda chyflenwyr yn arwain at fuddion sylweddol i economi Cymru (yn cynnwys sgil effeithiau neu
fuddion ychwanegol yn deillio o wariant cyflenwyr). Crynhoir isod.

Ffigur 6-56: Effeithiau cadwyn gyflenwi anuniongyrchol yng Nghymru Ffynhonnell: Regeneris Consulting
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Gwariant cadwyn gyflenwi BT yng Nghymru = £213 miliwn

Cefnogi cyflogaeth
ymhlith cyflenwyr

2,190 FTE

Creu cynnyrch ymhlith
cyflenwyr

£318m

Incwmgweithwyr
cadwyn gyflenwi

£96m

Cynhyrchu GVA
yng Nghymru

£159m



Effeithiau gwariant gweithwyr
Yn 2014/15 enillodd gweithwyr a chontractwyr BT yng Nghymru £109 miliwn. Yn ei dro, roedd eu gwariant wedi cefnogi
cyflogaeth a chynnyrch pellach o fewn diwydiannau defnyddwyr y wlad. Ffigur 6-57 isod yn nodi’r cynnyrch a chyflogaeth
ysgogol ehangach a gefnogwyd drwy’r gwariant yma.

Ffigur 6-57: Effeithiau (gwariant cyflogau) ysgogol yng Nghymru Ffynhonnell: Regeneris Consulting
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Cyflogau gweithwyr & contractwyr BT = £109 miliwn

Cefnogi cyflogaetho fewn
diwydiannau defnyddwyr

2,380 FTE

Cefnogi cynnyrcho fewn
diwydiannau defnyddwyr

£292m

Cefnogi incwm
gweithwyr

£70m

GVA cynhyrchwyd,
Cymru

£141m
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Cyfanswm effaith yng Nghymru
Mae cyfuno effeithiau a chyflogaeth uniongyrchol BT gyda’r effeithiau cadwyn gyflenwi anuniongyrchol ac effeithiau
gwariant cyflogau ysgogol yn rhoi cyfanswm effaith gweithgaredd BT yng Nghymru. Crynhoir yn Ffigur 6-58 isod.

Ffigur 6-58: Cyfanswm effaith yng Nghymru Ffynhonnell: Regeneris Consulting
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Effaith is-genedlaethol
Tabl yn dangos effaith economaidd BT mewn pedwar rhanbarth o Gymru.

Gweithwyr & contractwyr BT Cyfanswm effaith

Gweithio Byw Cyflogaeth Cynnyrch GVA
yn ardal yn ardal £ miliwn £ miliwn

De ddwyrain 1,710 1,800 5,450 770 412 

De orllewin 597 653 833 117 68 

Gogledd 482 722 1,010 139 77 

Canolbarth 162 240 225 32 19

Tabl 6-18: Effeithiau allweddol – Cymru Ffynhonnell: Regeneris Consulting
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Effeithiau lleol
Map yn nodi safleoedd allweddol BT yng Nghymru.

Ffigur 6-59: Llefydd gwaith gweithwyr BT – Cymru Ffynhonnell: Regeneris Consulting
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Ffigur 6-60 hefyd yn dangos gwasgariad daearyddol y gweithlu, sy’n byw ar draws y wlad.

Ffigur 6-60: Llefydd byw gweithwyr BT – Cymru Ffynhonnell: Regeneris Consulting
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Cysylltu Cymru
Mae BT yn cynnal rhwydweithiau estynedig ar draws y Deyrnas Unedig. Rhwydwaith llinellau sefydlog y cwmni yw un o’i asedau
mwyaf gwerthfawr, gyda’i fuddsoddiad mewn band llydan ffeibr yn allweddol i ddarparu gwasanaethau modern uwchgyflym ar
gyfer cwsmeriaid. Mewn ymateb i’r galw gan fusnesau, mae BT yn dal i gynyddu darpariaeth o wasanaethau Ethernet. A phan
fydd cwsmeriaid i ffwrdd o’u cartrefi neu swyddfeydd, maent yn gallu defnyddio rhwydwaith pwyntiau cyswllt symudol BT.

Mae amrediad o dechnolegau uwchgyflym yn darparu gwasanaethau band llydan yng Nghymru:

Band Llydan Oes Nesaf
Mae rhaglen fasnachol BT ei hun yn lledu band llydan ffeibr i 59 cyfnewidfa yng Nghymru, gan wasanaethu dros 638,000 cartref a
busnes.

•  Yn bennaf bydd yn defnyddio technoleg Ffeibr i’r Cabinet (FTTC). Ar hyn o bryd mae FTTC yn gallu darparu cyflymder derbyn
data (cyfanwerthu) hyd at 80Mbps, ac anfon ar gyflymder hyd at 20Mbps.

•  Technoleg Ffeibr i’r Adeilad (FTTP ) ar hyn o bryd yn gallu darparu gwasanaeth hyd at 330Mbps, gan anfon data ar gyflymder
hyd at 30Mbps. 

ADSL2+ yn cynnig band llydan oes nesaf hyd at 20Mbps ar draws y rhwydwaith copr o 160 cyfnewidfa, gyda dros 1 miliwn
cartref a busnes yn gallu ei dderbyn.

ADSL yn cynnig gwasanaethau band llydan hyd at 8Mbps o 100% o gyfnewidfeydd y wlad.

Ethernet – gwasanaethau ystod uwch ar gyfer busnesau a chyrff mawr o 58 porth byw.

Wi-fi – Rhwydwaith BT yw’r rhwydwaith wi-fi mwyaf yn y Deyrnas Unedig gyda dros 5 miliwn pwynt cyswllt. Mae eisoes wedi
cyflwyno wi-fi yng nghanol nifer o ddinasoedd, yn cynnwys Caerdydd, Brighton, Caerliwelydd (Carlisle), Glasgow, Caerloyw
(Gloucester), Newcastle a Gateshead, Nottingham a Plymouth gyda mwy ar y gweill.
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Buddsoddi mewn Band Llydan Oes Nesaf
Mae dros 99% o gartrefi a busnesau’r Deyrnas Unedig eisoes yn gallu cael band llydan ‘cenhedlaeth gyntaf’. Mae buddsoddiad
BT o oddeutu £3 biliwn mewn ffeibr yn golygu bod dros 23 miliwn cartref a busnes yn awr yn gallu cael gwasanaethau band
llydan cyflym. Cydnabyddir rhaglen fasnachol BT i uwchraddio ei rwydwaith fel un o’r cynlluniau mwyaf a chyflymaf yn y byd. 

Yn ogystal mae BT yn gweithio gyda’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, BDUK (Broadband Delivery UK) a
llywodraethau datganoledig, gan ddilyn y targed i gyrraedd 90% o adeiladau’r Deyrnas Unedig erbyn diwedd 2016.

Cyhoeddodd BT bydd yn darparu £129 miliwn er mwyn ymestyn y rhaglen i gyrraedd mwy o gartrefi a busnesau BDUK, yn
gynharach na’r disgwyl a gyda dim costau ychwanegol i’r trethdalwyr (oherwydd mae defnydd o’r dechnoleg yn uwch na 20%).

Ar ben hynny mae BT yn cynllunio contractau cymal 2 BDUK a enillwyd ar draws y Deyrnas Unedig. Mae’r contractau hyn yn
rhan o raglen estyniad uwchgyflym Llywodraeth San Steffan a gynlluniwyd er sicrhau bydd 95% o Brydain yn gallu cael band
llydan ffeibr uwchgyflym erbyn diwedd 2017. Yng Nghymru, mae BT wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn ymestyn
rhaglen Cyflymu Cymru i redeg tan fis Mehefin 2017 er cyrraedd adeiladau ychwanegol a nodwyd ers dechrau’r project.

Mae cysylltiad band llydan cyflym a dibynadwy’n gallu rhoi hwb economaidd sylweddol i gymunedau lleol, gyda llawer o
adroddiadau’n tanlinellu’r buddion i fusnesau o ddefnyddio band llydan uwchgyflym, ac enghreifftiau ar draws y Deyrnas
Unedig yn dangos sut mae cwmnïau bach a mawr yn adeiladu eu llwyddiant ar ffeibr. 
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Enghraifft - Homestyle Furnishings
Homestyle Furnishings yn fusnes teuluol a sefydlwyd dros 20 blynedd yn ôl. Mae cael band llydan uwchgyflym wedi
hwyluso defnyddio’r rhyngrwyd yn effeithiol am y tro cyntaf. Erbyn hyn mae’r wefan yn cefnogi’r siop a’r siop yn cefnogi’r
wefan wrth ddarparu gwasanaeth mwy cynhwysfawr ar gyfer cwsmeriaid, a chynyddu gwerthiant. Mae cyflenwyr y busnes
hefyd yn rhannu eu cynnyrch diweddaraf arlein ynghyd â chynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Mae BT yn dal i boeni am effeithiau eithrio digidol, gyda rhai grwpiau a allai elwa fwyaf o'r rhyngrwyd, yn economaidd a
chymdeithasol, erioed wedi bod arlein. Mae llawer o’r bobl yn y Deyrnas Unedig sydd heb fynd arlein ar incwm isel neu’n bobl
hŷn, ac amcangyfrifir bod y gwerth economaidd-gymdeithasol i ddefnyddiwr newydd o fynd arlein yn gallu bod tua £1,064 y
flwyddyn*. Gallai helpu pobl i fynd arlein am y tro cyntaf drawsnewid bywydau a helpu i gynhyrchu oddeutu £6.8 biliwn o fewn
cymdeithas ac economi’r Deyrnas Unedig.

* ‘Digital Inclusion: the social return on investment, Just Economics for BT, Mehefin 2014’
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Partneriaethau Ffeibr
Mae gan BT brofiad helaeth o daclo heriau daearyddol, topograffi a phellter ac wedi gweithio gyda chymunedau lleol drwy
bartneriaeth ffeibr Cyflymu Cymru:

Cyflymu Cymru
Partneriaeth uchelgeisiol rhwng BT a Llywodraeth Cymru i ledu band llydan ffeibr uwchgyflym ar draws y wlad. Gyda
chyllid gan BT, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth San Steffan a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, bydd y project yn
cynyddu buddsoddiad mewn band llydan ffeibr yng Nghymru i £425 miliwn, gan helpu Llywodraeth Cymru i gyrraedd y
nod o ddarparu band llydan ffeibr ar gyfer 96% o’r wlad - 1.3 miliwn cartref a busnes. Mae eisoes wedi cyrraedd dros
482,000 adeilad. Un busnes sy’n elwa o ffeibr yw SonicPrint. Cyn cael band llydan uwchgyflym, roedd yn anodd i’r tîm
gystadlu ar y farchnad genedlaethol. Ers uwchraddio i ffeibr ym Medi 2014, mae’r cwmni’n gallu derbyn deunydd ar
gyflymder hyd at 80mbps ac anfon ar 20mbps, sy’n hanfodol er cynnal gweinyddion y busnes. Bydd cynnal y busnes cyfan
yn ardal Tredegar yn arbed miloedd o bunnoedd mewn costau datblygu a chynnal gweinyddion ar safleoedd allanol. Mae
band llydan ffeibr hefyd wedi cynnig cyfleoedd newydd yn cynnwys hwyluso gweithio mewn gwahanol leoliadau, cynnal
cronfeydd data yn y cwmwl a’r posibilrwydd o osod system ffôn VOIP. Yn gyffredinol, mae wedi diogelu swyddi a rhyddhau
arian i fuddsoddi yn y busnes. Dywedodd Peter Topping, SonicPrint, “Mae cyflymder ffeibr wedi gweddnewid ein busnes.
Pam fyddech am ymdopi â sylfaen gwsmeriaid o 85,000 yn ardal Blaenau Gwent pan allech gyrraedd hyd at 6 biliwn o
gwsmeriaid?”

NB: Ffigurau’n gywir ar 12 Awst 2015 
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Arloesi, Ymchwil a Datblygu
Mae arloesi, gyda chymorth gwaith ymchwil a datblygu, yn elfen ganolog o fusnes BT. Fel un o’r buddsoddwyr mwyaf
mewn ymchwil a datblygu yn y Deyrnas Unedig, buddsoddodd BT £502 miliwn yn 2014/15. 

Bydd BT yn defnyddio ei arbenigedd i arwain a symbylu arloesi, creu syniadau newydd a helpu i gadw’r Deyrnas Unedig ar
flaen y gad. Mae BT yn cyfuno ei arbenigedd ac adnoddau yn ei brif ganolfan ymchwil yn y DU yn Adastral Park, ger
Ipswich. Drwy ei waith arloesol mewn technolegau optegol a switsio digidol i dechnegau meddalwedd a phrotocolau
datblygedig, cydnabyddir Adastral Park fel un o’r prif ganolfannau ymchwil ym myd technolegau cyfathrebu.

Mae BT wedi amlinellu ei weledigaeth ar gyfer band llydan tra-chyflym yn y Deyrnas Unedig wrth ddefnyddio G.fast,
technoleg arloesol sy’n defnyddio amleddau uwch na FTTC i ddarparu band llydan cyflymach dros linellau copr. Bydd yn
helpu BT i drawsnewid rhwydwaith band llydan y DU wrth ledu G.fast ar draws y wlad. Bydd profion yn nwyrain Lloegr a
gogledd ddwyrain a de Cymru yn adeiladu ar brofion yn Adastral Park - dewiswyd Abertawe fel lleoliad prawf ar gyfer y
dechnoleg newydd. Dyfeisiwyd G.fast er mwyn helpu BT i ddarparu gwasanaeth o gyflymder hyd at 500Mbps. Gallai
ddechrau darparu’r gwasanaeth yn 2016/17, gan gyrraedd 10 miliwn cartref a busnesau llai erbyn diwedd 2020, a’r
mwyafrif o adeiladau o fewn degawd. Bydd yn gallu cynnig 1Gbps ar gyfer cwsmeriaid fydd angen gwasanaeth hyd yn oed
cyflymach. Bydd y cysylltiadau hyn yn gyfuniad o dechnolegau FTTP a G.fast, gan ddefnyddio technoleg FTTC sydd eisoes
yn bodoli.
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Dewiswyd Abertawe fel lleoliad prawf, felly bydd yr ardal ymhlith y cyntaf i elwa o’r dechnoleg newydd mewn rhai
enghreifftiau penodol. Bydd y prawf technegol yn canolbwyntio ar sut i ddefnyddio G.fast i wasanaethu blociau fflatiau ac
adeiladau busnes, sy’n creu heriau gwahanol i gartrefi unigol. Bydd oddeutu 100 adeilad yn rhan o’r prawf, wedi’u dewis
ar sail meini prawf technegol. Bydd y prawf hefyd yn edrych ar yr effaith economaidd ar fusnesau bach a chanolig o
ddarparu gwasanaethau cyflymach.

Bydd BT yn gweithio gyda phrifysgolion drwy Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig, rhaglenni ar y cyd ac ymchwil wedi’i
gyllido’n uniongyrchol. Ar unrhyw un amser, mae BT yn rhan o 8 - 12 project ar y cyd. Mae BT yn gweithio gyda’i
bartneriaid academaidd i helpu i greu cynigion diwydiannol ar gyfer Cynghorau Ymchwil a hefyd er dangos gwerth
ymchwil academaidd i sector technoleg gwybodaeth y Deyrnas Unedig. Mae BT yn chwarae rhan lawn mewn projectau
wedi’u hariannu gan Gynghorau Ymchwil, wrth ddarparu cyngor, lleoliadau academaidd, mynediad i broblemau a setiau
data real, a’r cyfle i brofi rhwydweithiau.

Mae BT yn cyllido ymchwil gan brifysgolion yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt, gan gefnogi 30 myfyriwr PhD yn y Deyrnas
Unedig gyda chymysgedd o gyllid uniongyrchol ac ar y cyd. Mae’r cwmni yn ariannu myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol
Bangor sy’n edrych i gynyddu cyflymderau trosglwyddo data dros rwydweithiau ffeibr. Derbyniodd pennaeth tîm
mynediad ffeibr BT gadair athro anrhydeddus gan Brifysgol Bangor am ei gyfraniad nodedig at ddatblygu rhwydweithiau
ffeibr optig. Mae Derek Nesset yn un o arweinwyr y diwydiant, yn diffinio technolegau ar gyfer gwasanaethau band llydan
ffeibr y dyfodol. 

Ar hyn o bryd mae BT yn cynnal cysylltiadau gydag oddeutu 30 partner brifysgol yn y Deyrnas Unedig, gan weithio gyda
nhw ar brojectau’n gysylltiedig â gwaith BT, ynghyd â datblygiadau arbrofol a allai gymryd 20 i 30 blynedd i’w gwireddu.
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Datblygu Talentau a Sgiliau
Mae BT yn buddsoddi yn ei ddyfodol wrth barhau i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ei weithwyr. Er cadw i fyny â’r maes arloesi,
bydd BT yn dewis pobl dalentog ac yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu a gwella’u sgiliau. 

Ymunodd dros 500 prentis a 229 o raddedigion â BT yn 2014/15, ac mae’n bwriadu recriwtio 1000 o brentisiaid a
graddedigion yn 2015/16. Mae gan y cwmni enw da am gyflogi cyn-aelodau’r lluoedd arfog, yn arbennig o fewn Openreach
ble maent wedi llenwi 200 o swyddi. Wrth gydweithio â Transition Force, mae BT yn darparu cymorth a hyfforddiant ar gyfer
cyn-aelodau’r lluoedd arfog, gan eu helpu i lunio CVs, dysgu sgiliau cyflwyno a chyfweld am swyddi.

Yn 2014/15, recriwtiodd BT 45 prentis a 46 gweithiwr dan hyfforddiant yng Nghymru.

Er mwyn helpu economi’r Deyrnas Unedig i dyfu mae BT yn cydnabod bydd rhaid i bawb ddatblygu sgiliau er cynnal llwyddiant
yn y gweithle. Bydd gwneud hynny wrth gynnal amrediad o raglenni, yn cynnwys cyflogi dros 500 gweithiwr dan hyfforddiant
yn 2014/15. Bydd hefyd yn cynnig cyfleoedd lleoliadau a phrofiad gwaith, ac yn cefnogi datblygiad sgiliau technoleg mewn
ysgolion. Yn 2015/16 bydd yn cynnig hyd at 1,000 lleoliad galwedigaethol a phrofiad gwaith i bobl ifanc 18-24 oed fel rhan o
‘Movement to Work’, menter ar draws y deyrnas Unedig o dan reolaeth cyflogwyr.

Ym Mawrth 2015 lansiodd BT raglen uchelgeisiol i adeiladu diwylliant technolegol yn y Deyrnas Unedig. Ymrwymiad hir dymor
gan y cwmni gyda’r nod o ysbrydoli 5 miliwn person ifanc i fachu ar syniadau technolegol erbyn 2020 er lles economi’r wlad. Yn
ystod cyfnod cychwynnol Barefoot Computing Project (Mai 2014 - Gorffennaf 2015), mae BT wedi cefnogi 850 gweithdy,
2,400 ysgol, 12,500 athro a chyrraedd 340,000 disgybl ar draws y Deyrnas Unedig.
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Mae BT hefyd wedi cydweithio ag elusen addysg ‘Techniquest’ i helpu i ddarparu Bytesize Science, rhaglen o sioeau llwyfan
rhyngweithiol sy’n cyflwyno cyfrifiadura mewn modd ymarferol iawn. Dros yr hir dymor, mae BT yn hyderus bydd Bytesize
Science yn helpu i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ddatblygwyr a rhaglenwyr cyfrifiaduron er diwallu’r galw cynyddol am
arbenigwyr a pheirianwyr technoleg gwybodaeth yng Nghymru, a chymell mwy o fenywod i weithio ym meysydd
gwyddoniaeth, peirianneg a chyfrifiaduron. Bydd rhaid symbylu mwy o blant i gymryd diddordeb mewn gwyddoniaeth a
chyfrifiaduron er cynnal llwyddiant economi Cymru a bydd ysbrydoli plant, a merched yn arbennig, yn ffordd allweddol o
wneud hynny.
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Busnes llawn pwrpas
Mae BT yn cydnabod pa mor bwysig yw cysylltiadau cyfathrebu i gymdeithas  a thyfiant economaidd. Dim ots ble bydd BT
yn gweithredu, bydd yn ceisio ychwanegu at y gwerth i gymunedau a chymdeithas yn gyffredinol wrth gale hyd i ffyrdd
newydd o greu buddion cymdeithasol ac economaidd drwy ei gynnyrch a gwasanaethau.

Yn 2014/15, buddsoddodd BT £32.5 miliwn mewn gweithgareddau busnes cynaladwy a chyfrifol, sef 1.15% o’i elw cyn
treth. 

Yn 2014/15 buddsoddodd BT dros £700,000 mewn gweithgareddau busnes cynaladwy a chyfrifol yng Nghymru, ac
elwodd y wlad hefyd o weithgareddau ar draws y Deyrnas Unedig gwerth dros £13 miliwn. Fel rhan o bartneriaeth pedair
blynedd gyda The Lord’s Taverners, mae BT wedi darparu cyllid a chymorth mewn nwyddau ar gyfer Ysgol Pen-y-Bryn ac
Ysgol Crug Glas yn Abertawe. Yn ogystal, mae’r cwmni wedi cefnogi a chyllido dau broject drwy The Supporters Club.

Cysylltu cymdeithas
Bydd BT yn helpu pobl ar draws y Deyrnas Unedig i ddatblygu’r sgiliau, gwybodaeth a hyder angenrheidiol i ddefnyddio’r
rhyngrwyd yn ddiogel. Mae wedi rhannu ‘rheolau rhieni’ gyda phob cwsmer, sef y pecyn diogelwch a ddarperir am ddim
gyda band llydan BT. Mae’n helpu teuluoedd i gyfyngu mynediad i gynnwys annymunol a chadw’n ddiogel wrth
ddefnyddio cynnyrch a gwasanaethau BT ar y we. Mewn partneriaeth gydag UNICEF, mae rhaglen ‘The Right Click:
Internet Safety Matters’ wedi trefnu cyfres o weithdai ar draws y Deyrnas Unedig er mwyn helpu i gadw plant yn saff
arlein. 
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Erbyn diwedd Ebrill roedd BT wedi cyflwyno 100 gweithdy. Mae gwirfoddolwyr BT yn cefnogi’r rhaglen wrth gyflwyno
sesiynau “Train the Teacher” ac yna gweithdai rhyngweithiol ar gyfer rhieni a phlant. Cyflwynwyd pum gweithdy eisoes yng
Nghymru.  

Yn ogystal mae BT wedi bod yn helpu pobl ar incwm isel, pobl anabl a phobl hŷn i fynd arlein. Ac wedi ceisio symbylu
busnesau bach i daclo eithrio digidol yn lleol.

Buddion amgylcheddol
Mae BT yn defnyddio technolegau er ymateb i heriau newid hinsawdd byd-eang. Am y chweched flwyddyn o’r bron, mae
BT wedi gostwng ei allyriadau carbon net (CO2e) yn y Deyrnas Unedig wrth ddefnyddio adnoddau trydan cynaladwy,
cerbydau mwy effeithiol a gostwng defnydd o ynni’n gyffredinol.

Erbyn hyn mae BT yn prynu digon o ynni adnewyddadwy o fferm wynt Gymreig i gyfateb â defnydd ynni oddeutu 50% o’i
weithgaredd yn y wlad, gyda’r cytundeb yn werth tua £100 miliwn dros 15 blynedd. Yn ogystal mae wedi helpu
cwsmeriaid i ostwng allyriadau carbon a buddsoddi mewn cynnyrch a gwasanaethau arloesol. Ac mae wedi bod yn
dylanwadu ar bolisïau a chysylltu â rhanddeiliaid er creu cyfleoedd i arloesi a thyfu, a helpu i ostwng effeithiau’r newid
hinsawdd.
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Cefnogi elusennau & cymunedau
Mae BT yn darparu technolegau, amser ac arbenigedd er mwyn helpu miloedd o elusennau gyda gwaith codi arian ac i
weithio’n fwy effeithiol. 

MyDonate yw gwasanaeth codi arian BT ar gyfer elusennau’r Deyrnas Unedig. Nid yw’n codi comisiwn, ffi am osod y
gwasanaeth na swm misol ac mae wedi helpu i godi dros £1 miliwn ar gyfer elusennau yng Nghymru. Yn ogystal, mae pecyn
gwefannau cymunedol BT wedi helpu elusennau ar draws y wlad i adeiladu dros 590 gwefan.

Mae gwirfoddoli’n elfen allweddol o gefnogaeth BT o elusennau a chymunedau. Ym marn y cwmni, mae gwirfoddoli’n llesol i’w
weithwyr, ac mae ei weithwyr yn gallu gwirfoddoli mewn amryw ffyrdd, gan rannu eu sgiliau a helpu i godi arian. Yn ogystal â
helpu’r elusennau a chymunedau bydd ei weithwyr yn cefnogi, mae hyn yn cryfhau proffil busnes BT. Mae rhaglen wirfoddoli
BT yn galluogi’r gweithwyr i gyfrannu hyd at dri diwrnod gwaith bob blwyddyn at waith cymunedol neu elusennol. Yn 2014/15,
darparodd gwirfoddolwyr BT dros £15.7 miliwn o gymorth mewn nwyddau - tua 50,500 diwrnod - gydag un o bob pedwar
gweithiwr yn gwirfoddoli yn ystod y flwyddyn. 

Yng Nghymru, darparodd pobl BT 2,416 diwrnod gwaith gwerth dros £748,500 mewn nwyddau mewn cymorth.

Rhanbarthau rygbi Cymru 
Mae BT Sport wedi arwydd cytundeb nawdd gyda’r pedwar rhanbarth rygbi Cymreig, y pecyn mwyaf yn eu hanes. Yn
ogystal, mae BT Sport yn noddi tîm rygbi merched Gleision Caerdydd ac mewn cytundeb unigryw mae wedi cael yr hawl i
enwi maes y Gleision yn “BT Sport Cardiff Arms Park”. Ar ben hynny, bydd elfen o nawdd BT yn helpu i gynnal rygbi mewn
cymunedau lleol, gan gymell mwy o bobl i chwarae a gwylio’r gêm.

Manylion pellach yn www.bt.com/deliveringourpurpose
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Effeithiau eraill
Mae BT Global Services wedi bod yn ennill busnes wrth sefydlu partneriaethau ar sail modelau hyblyg, sy’n cynnal arloesi ac
arbedion effeithiolrwydd. 

Enillodd BT gontract saith blynedd i weithredu rhwydwaith PSBA Cymru (Public Sector Broadband Aggregation). Bydd yn
darparu band llydan ar gyfer ysgolion, ysbytai, heddluoedd a llywodraeth leol ar draws y wlad - gydag 80 corff gwasanaeth
cyhoeddus a 4,000 safle cyhoeddus yn elwa. Bydd y contract yn arbed arian sylweddol tra’n dal i ddarparu gwasanaethau
gwerthfawr ac effeithiol ar gyfer pobl a chyrff ar draws y wlad. Bydd rhwydwaith PSBA yn darparu cyfleoedd cynyddol ar gyfer
gwasanaethau cyhoeddus Cymru, o sefydliadau addysg bellach i Cyfoeth Naturiol Cymru, i gydweithio er gwella gwasanethau.
Bydd PSBA yn chwarae rôl allweddol mewn gweledigaeth Llywodraeth Cymru i greu cenedl ddigidol o’r radd flaenaf.

Yn ogystal helpodd BT i gynnal gwasanaethau cyfathrebu’r gynhadledd ddiogelwch fwyaf yn y Deyrnas Unedig, sef
uwchgynhadledd NATO yn ne Cymru yn hydref 2014. BT oedd y partner cyfathrebu swyddogol ar gyfer sesiynau gwaith yn y
Celtic Manor, Casnewydd a sesiynau mwy anffurfiol yng Nghaerdydd. Fe wnaeth BT hynny wrth sefydlu rhaglen
amlddisgyblaeth o dan arweiniad prif swyddog BT Global Services yn y Deyrnas Unedig.
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Dyma ein methodoleg i amcangyfrif effaith economaidd BT a’r ffynonellau data a ddefnyddiwyd.

Diffiniadau
Mae cwmni fel BT yn cynhyrchu effeithiau economaidd o dair ffynhonnell.

Effeithiau uniongyrchol
Effeithiau uniongyrchol o weithgareddau’r cwmni, wrth greu cynnyrch a chyfoeth, swyddi o fewn y busnes ac incwm yn
gysylltiedig â’r swyddi hynny.

Effeithiau anuniongyrchol
Effeithiau’r gadwyn gyflenwi, yn deillio wrth i BT brynu nwyddau a gwasanaethau gan gyflenwyr yn y DU, sydd yn eu tro’n
prynu gan eu cyflenwyr nhw, ac yn y blaen. Mae’r gadwyn gwariant caffaelio hwn sy’n deillio o wariant cychwynnol BT yn
creu cyfoeth pellach ac yn cefnogi swyddi ac incwm.

Effeithiau ysgogol
Cynhyrchir mwy o weithgaredd economaidd a gwaith wrth i weithwyr BT a rhai a gefnogir drwy effeithiau’r gadwyn
gyflenwi wario cyflogau ar nwyddau a gwasanaethau. Effeithiau economaidd y gwariant yma yw’r effeithiau ysgogol. 
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Drwy’r adroddiad hwn, mesurir yr effeithiau hyn wrth ddefnyddio pedwar mynegai allweddol:

Cynnyrch
Trosiant/refeniw gwerthiant a gynhyrchir yn uniongyrchol o fewn BT neu gwmnïau eraill yn yr economi drwy effeithiau
anuniongyrchol ac ysgogol.

Gwerth ychwanegol gros (Gross Value Added - GVA)
Y prif fesur creu cyfoeth o fewn economi a ddefnyddir gan y llywodraeth i fonitro perfformiad economaidd. Mae’n cyfeirio
at y gwerth gweddilliol a grëir gan gwmnïau ar ôl talu costau nid-llafur, a ddosberthir wedyn i berchnogion/cyfranddalwyr
ar ffurf elw ac i weithwyr ar ffurf cyflogau. Mesurir mewn dwy ffordd:

•  GVA = trosiant llai nwyddau a gwasanaethau a brynir i mewn (trefn gynhyrchu)
•  GVA = elw gweithredu gros + dibrisiant ac amorteiddiad + trethi llai sybsidis ar gynhyrchu + taliadau gweithwyr

(cyflogau a chyfraniadau nawdd cymdeithasol) (trefn incwm)

Cyflogaeth
Swyddi a gefnogir gan weithgareddau BT. Gan eu bod yn gymysgedd o swyddi llawn a rhan amser, yn yr adroddiad cyfeirir
at swyddi cywerth llawn amser (Full Time Equivalent - FTE), er mwyn cyfeirio at bob swydd ar lefel gyffredin.

Incwm gweithwyr
Cyflogau gros gweithwyr a gefnogir gan weithgaredd BT, yn cynnwys cyfraniadau yswiriant cenedlaethol & pensiwn, a
threthi PAYE.

Nodir y ffigurau effaith economaidd yn yr adroddiad i dri ffigur arwyddocaol. Mae hynny’n golygu eu bod wedi’u
talgrynnu i fyny neu i lawr ac, o ganlyniad, efallai na fyddant yn adlewyrchu’r cyfansymiau a gyflwynwyd
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Methodoleg a ffynonellau data
Dyfeisiwyd y fethodoleg a ddefnyddiwyd i amcangyfrif effeithiau economaidd BT yn 2014/15 i fod yn gyson ag
adroddiadau blaenorol. Darperir gwybodaeth bellach isod.

Effeithiau uniongyrchol
Y ddwy ffynhonnell data a ddefnyddiwyd i amcangyfrif hyn yw cyfrifon ariannol BT 2014/15 a chronfa ddata adnoddau
dynol BT.

Cymrwyd Cynnyrch yn syth o’r cyfrifon, fel refeniw gan gwsmeriaid allanol yn y DU. Mae’n hynny’n gwaredu refeniw
mewnol yn deillio o drosglwyddiadau mewnol rhwng cwmnïau Grŵp BT a gwerthiant tu allan y DU.

Cyfrifwyd GVA wrth ddefnyddio’r dull incwm, fel swm yr elw gweithredu gros cyn treth, llog, dibrisiant ac amorteiddiad, a
thaliadau i staff. Amcangyfrifwyd elw gweithredu gros y DU wrth ddefnyddio EBITDA* o’r cyfrifon, ac amcangyfrifwyd
cyfran y DU wrth ystyried cyfran y DU o’r cyfanswm refeniw. Amcangyfrifwyd taliadau staff wrth ddefnyddio data cyflogau
gros (gan BT) a chostau nawdd cymdeithasol (gan BT).

Cymrwyd y ffigurau Cyflogaeth o wybodaeth gan BT, ynghyd â data ar nifer y bobl a gyflogwyd yn uniongyrchol gan BT a
nifer y contractwyr a gyflogwyd drwy asiantaethau, a’r oriau contract. Troswyd i nifer y gweithwyr FTE ar sail un swydd
cywerth amser llawn yn cyfateb i gontract 36 awr yr wythnos. Mae’r data yn awgrymu lleoliad byw a gwaith pob
gweithiwr. Yn achos cyflogaeth uniongyrchol defnyddiwyd ffigurau seiliedig ar weithleoedd. Mae’r nifer a gyflogwyd yn
gyson â’r ffigurau yng nghyfrifon blynyddol 2014/15.

* Enillion cyn llog, treth, dibrisiant ac amorteiddiad
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Roedd BT wedi darparu cod post cartref a gweithle pob gweithiwr. Defnyddiwyd i osod gweithwyr mewn rhanbarthau ac
awdurdodau lleol ar gyfer y dadansoddiad lleoliadau byw a gwaith. Nid oedd codau post cartrefi staff asiantaethau a
chontractwyr ar gael. Cymrwyd bod yr aelodau staff hynny’n byw yn yr un awdurdod lleol a rhanbarth a’u gweithle.

Darparwyd gwybodaeth am staff contractwyr gan BT.

Amcangyfrifwyd incwm cyflogaeth wrth ddefnyddio data gan BT, gan ddefnyddio cyflogau gros gweithwyr a chontractwyr
yn ôl lleoliad gwaith, gan eu haddasu i fod yn gyson â’r bil cyflogau cyfartalog yn y cyfrifon yn yr un modd â’r ffigurau
cyflogaeth.

Effeithiau anuniongyrchol
BT a ddarparodd y data a ddefnyddiwyd i amcangyfrif effeithiau anuniongyrchol, yn ôl lleoliad a sector. Gosodwyd pob
cyflenwr mewn rhanbarth ac awdurdod lleol ar sail cyfeiriad yr anfonebau. Yna gosodwyd y cyflenwyr mewn sectorau’n
unol â’r dilynol:

•  Rhoddwyd pob cyflenwr oedd yn y data caffaelio ar gyfer 2015 a 2013 yn yr un sector ag yn asesiad effaith
economaidd 2013. Nododd hynny sectorau ar gyfer 79% o’r cyfanswm gwariant.

•  Gosodwyd cyflenwyr nad oeddent yn y data caffaelio ar gyfer 2013 mewn sectorau ar sail adolygiad cryno o
weithgareddau busnes pob cyflenwr ar eu gwefannau. Gwnaed hynny er mwyn cynnwys circa 90% o wariant caffaelio
ym mhob rhanbarth a phob cyflenwr gyda chyfanswm anfonebau o £10 miliwn neu fwy.

•  Cymrwyd bod y cyflenwyr yn weddill yn gweithredu yn y sector telathrebu.



Gan fod gwariant ar staff contract ac asiantaethau’n rhan o elfen gyflogaeth yr asesiad effeithiau uniongyrchol, tynnwyd
yr holl wariant caffaelio gydag asiantaethau cyflogaeth o’r dadansoddiad gwariant cyflenwyr, er mwyn osgoi eu cyfrif
ddwywaith.

Amcangyfrifwyd effeithiau wrth ddefnyddio tablau mewnlif/all-lif Regeneris Consulting ar gyfer y DU, gwledydd a
rhanbarthau.

Effeithiau ysgogol
Defnyddiwyd data ar gyflogau gweithwyr a chontractwyr BT yn ôl lleoliad byw i gyfrif effeithiau ysgogol, ynghyd ag
incwm cyflogaeth gweithwyr anuniongyrchol a amcangyfrifwyd uchod.
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Dimensiwn rhanbarthol a lleol
Amcangyfrif effeithiau rhanbarthol a lleol
Cyflwynir canlyniadau ar gyfer rhanbarthau’r cyn-swyddfeydd llywodraethol ynghyd â’r partneriaethau menter lleol (Local
Enterprise Partnership - LEP) a sefydlwyd yn ddiweddar. Ble’n bosibl, defnyddiwyd data gwirioneddol ar gyfer yr
ardaloedd hyn, ond yn absenoldeb data defnyddiwyd ffactorau addas i ddosrannu canlyniadau, o ddata arall gan BT. Felly,
dylid ystyried hynny wrth ddadansoddi canlyniadau ar y lefelau daearyddol hyn.

Effaith pencadlys
Yn aml gosodir contractau caffaelio cenedlaethol mewn lleoliadau’n seiliedig ar gyfeiriad pencadlys y cyflenwr. Fodd
bynnag, mae’n bosibl y darperir y gwasanaethau o nifer o leoliadau ar draws y wlad mewn gwirionedd. Gallai’r broses o
ddefnyddio’r pencadlys, yn hytrach na’r lleoliad gwirioneddol, gynyddu’r effeithiau yn rhanbarth y pencadlys a’u gostwng
mewn llefydd eraill, ond dilynwyd yr un drefn ag yn y gorffennol. O ganlyniad mae’n golygu gallai’r canlyniadau’n
gysylltiedig ag effeithiau anuniongyrchol fod yn destun gwallau arwyddocaol, yn arbennig yn lleol.
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Meincnodi’r canlyniadau
Mae’r adroddiad yn gosod y canlyniadau allweddol yn eu cyd-destun cymdeithasol economaidd ehangach er dangos
maint cyfraniad BT at economïau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Er mwyn gwneud hynny rydym wedi defnyddio
ystadegau cenedlaethol cyhoeddedig. Dyma’r ffynonellau data:

1. Cyfanswm gweithwyr: Nifer y bobl a gyflogwyd gan bob busnes yn gweithredu yn yr ardal. Nid yw’n cynnwys hunan
berchnogion busnesau ac fe gyflwynir fel gweithwyr FTE (nid yw’n cynnwys pobl hunan gyflogedig) (Ffynhonnell: ONS,
BRES, 2013). 

2. Cyfanswm gweithwyr sector technoleg gwybodaeth a chyfathrebu: Nifer y bobl a gyflogwyd gan fusnesau technoleg
gwybodaeth yn yr ardal. Nid yw’n cynnwys hunan berchnogion busnesau ac fe gyflwynir fel gweithwyr FTE (nid yw’n
cynnwys pobl hunan gyflogedig) (Ffynhonnell: ONS, BRES, 2013).

3. Cyfanswm gweithwyr sector preifat: Nifer y bobl a gyflogwyd gan fusnesau sector preifat yn gweithredu yn yr ardal.
Nid yw’n cynnwys hunan berchnogion busnesau ac fe gyflwynir fel gweithwyr FTE (nid yw’n cynnwys pobl hunan
gyflogedig) (Ffynhonnell: ONS, BRES, 2013).

4. Cyfanswm enillion gros trigolion mewn gwaith: Cyfrifwyd wrth ddefnyddio nifer y trigolion lleol mewn gwaith
(ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Blynyddol 2014) wedi’i luosi â chyflog blynyddol cyfartalog gros pob gweithiwr yn yr
ardal (Ffynhonnell: Arolwg Oriau ac Enillion Blynyddol 2014).
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5. Cyfanswm enillion gros pob gweithiwr: Cyfrifwyd wrth ddefnyddio nifer y bobl a gyflogwyd gan fusnesau yn yr ardal
(ffynhonnell: BRES, 2013) wedi’i luosi â chyflog blynyddol gros cyfartalog pob gweithiwr yn yr ardal (Ffynhonnell: Arolwg
Oriau ac Enillion Blynyddol 2014).

6. Cyfanswm GVA – Cyfanswm gwerth gros ychwanegol a gynhyrchwyd gan fusnesau yn yr ardal: Darparwyd data GVA ar
gyfer rhanbarthau a rhai ardaloedd LEP penodol (Ffynhonnell: ONS, GVA prif weithleoedd ar sail prisiau sylfaenol cyfredol,
2013 ac ONS, GVA Partneriaethau Menter Lleol, 1997-2013).
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