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       20 Chwefror 2018 

 
 
Annwyl                      ,  
 
Cais am Wybodaeth – ATISN 11921  
 
Ysgrifennais atoch ar 25 Ionawr ynghylch eich cais am wybodaeth. Roeddech yn gofyn am 
yr wybodaeth ganlynol: 

 
1. Pa ardaloedd yn y cylch hwn, yn union, y bu i Lywodraeth Cymru a BT greu 

Contract i ddarparu gwasanaeth rhyngrwyd ffibr FTTP, a ddaeth i ben ddiwedd 
2017, o ystyried i gysylltiadau gael eu gwneud yn ardal Rhosygwaliau, oddigerth i 
ardaloedd cod post LL23 7PL, LL23 7ER, LL23 7EP, LL23 7PP, LL23 7PN a LL23 
7PW; 
 

2. Ai Contract cyfreithiol a oedd yn bodoli rhwng Llywodraeth Cymru a BT, neu rhyw 
drefn anffurfiol wahanol; 

 
3. Os oedd Contract cyfreithiol yn bodoli, a bod BT wedi torri telerau’r Contract 

hwnnw, a oes bwriad gan Lywodraeth Cymru i fynd a BT i lys barn am dor-contract 
a pha bryd y gwneir hynny; 

 
4. Beth oedd telerau’r drefn rhwng Llywodraeth Cymru a BT ynglyn a darparu 

gwasanaeth ffibr FTTP yn yr ardal hon a sawl ardal arall, o ystyried bod BT wedi 
gadael y gwaith cysylltu ar ei ganol yn Rhydymain a sawl ardal wledig arall yng 
Nghymru; 

 
5. Dan ba amgylchiadau y bu i Julie James AS., y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, 

ysgrifennu atom ddiwedd yr haf, eleni, i gadarnhau y dylai fod BT wedi darparu 
cysylltiad ffibr yn ein hardal ni; 
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6. Pam, os oedd yr ardaloedd LL23 7PL, LL23 7ER, LL23 7EP, LL23 7PP, LL23 7PN 

a LL23 7PW wedi eu heithrio o ba bynnag drefniadau oedd yn bodoli rhwng 
Llywodraeth Cymru a BT ynglyn a chyflwyniad y gwasanaeth hon, fod Llywodraeth 
Cymru wedi ysgrifennu atom i awgrymu y byddai cysylltiad ffibr FTTP mewn lle 
erbyn diwedd 2017; 

 
7. Pa estyniad i’r sgem darparu cysylltiad ffibr FTTP sydd gan Llywodraeth Cymru 

mewn golwg ar gyfer y dyfodol am ardaloedd LL23 7PL, LL23 7ER, LL23 7EP, 
LL23 7PP, LL23 7PN a LL23 7PW. 

 
Rwy’n cadarnhau fod gennym wybodaeth sy’n berthnasol i’ch cais. Mewn cysylltiad â’ch 
cwestiwn cyntaf, nid oedd y cytundeb grant rhwng Llywodraeth Cymru a BT yn ei gwneud 
yn ofyn penodol i BT ddarparu cysylltiad FTTP ag ardaloedd codau post unigol.  
 
Gallaf gadarnhau bod y cytundeb grant rhwng Llywodraeth Cymru a BT yn rhwymiad 
cyfreithiol. 
 
O ran y trydydd cwestiwn, mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi’r hawl i ofyn am 
yr wybodaeth oedd wedi’i chofnodi a’i dal adeg gwneud cais. Nid yw’n gofyn i awdurdod fel 
Llywodraeth Cymru fynegi barn onid yw’r farn honno eisoes wedi’i chofnodi.  Cadarnheir 
hynny gan arweiniad y Comisiynydd Gwybodaeth yn ‘The Guide to Freedom of 
Information’, tudalen 7: 
 
“The Act does not cover information that is in someone’s head. If a member of the public 
asks for information, you only have to provide information you already have in recorded 
form. You do not have to create new information or find the answer to a question from staff 
who may happen to know it.”   
 
Ar sail hynny, nid yw’r Ddeddf yn mynnu ein bod yn ‘esbonio’ nac yn ‘cadarnhau’ yr hyn 
rydym wedi neu y gallem ei wneud ac eithrio os yw’r wybodaeth honno mewn ffurf 
cofnodedig adeg gwneud y cais.  O ran eich trydydd cwestiwn, gallaf gadarnhau nad oedd 
gwybodaeth gofnodedig o’r fath.  Fodd bynnag, gallaf gadarnhau bod cymalau cosbi yn y 
cytundeb grant ac y bydd TB yn gorfod eu hysgwyddo os na fyddant yn cyflawni’u 
hymrwymiadau.  
 
O ran cwestiwn 4, mae’r telerau a’r amodau rhwng Llywodraeth Cymru a BT ar gyfer 
darparu cysylltedd FTTP ac FTTC wedi’u cynnwys yn y cytundeb grant.  Rwyf wedi dod i’r 
casgliad y dylid cadw peth gwybodaeth yn ôl rhag ei datgelu o dan adran 4.1: Gwybodaeth 
a roddir yn gyfrinachol; ac Adran 43: buddiannau masnachol, y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth. Atodir y rhesymau llawn dros yr esemptiadau yn Atodiad A.  Rwy’n cyflwyno 
ichi ran o’r cytundeb grant, a atodir yn Atodiad B.  
 
O ran cwestiwn 5, ysgrifennodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, at ryw 
17,000 o aelwydydd ledled Cymru a oedd, yn ôl BT, â chysylltiad band eang cyflym iawn.  
Diben ei llythyr oedd eu hannog i ddefnyddio’r cysylltiad. Daeth nifer gymharol fach o 
ymatebion i law gan drigolion a busnesau i esbonio nad oedd band eang cyflym iawn ar 
gael iddynt. Roedd bod peth o’r wybodaeth a gafwyd gan BT felly yn anghywir.  Mae BT 
wedi’n hysbysu mai gwall yn y data oedd y rheswm am hyn.  
 



 

 

 

 

O ran cwestiwn 6, nid yw Llywodraeth Cymru’n cadw unrhyw wybodaeth gofnodedig, 
hynny am y rhesymau a ddisgrifir uchod.  Ond gallaf eich hysbysu y cafodd BT ei 
gontractio i ddarparu band eang 30 Mbps i 690,000 o safleoedd ledled Cymru.  Nid oedd y 
contract yn gofyn iddo gyrraedd pob eiddo a gwaetha’r modd, mae’r eiddo hwn yn un o 
ryw 90,000 eiddo sydd heb eu cysylltu.  Yn yr un modd, ni roddwyd gwarant y câi pob 
ardal gysylltiad llawn â band eang cyflym iawn.  Cafodd amserlen ar gyfer gwneud y 
gwaith ei chreu ond ni fu erioed yn ddiffiniadol. Cafodd yr wybodaeth ei chyhoeddi gyda 
phob bwriad da ac roedd yn gywir adeg ei chyhoeddi.   
 
O ran eich cwestiwn olaf, cyhoeddodd Arweinydd y Tŷ, Julie James AC, sy’n gyfrifol am 
seilwaith digidol, ar 30 Ionawr estyniad o ddeufis i brosiect Cyflymu Cymru i gwblhau’r 
gwaith i gysylltu rhyw 2,500 eiddo oedd bron iawn wedi’i gwblhau heb gost ychwanegol i 
Lywodraeth Cymru. Rydym yn disgwyl rhestr gan BT o’r eiddo sydd ar fin cael eu cysylltu.  
 
Efallai yr hoffech wybod bod newidiadau wedi’u gwneud ers llofnodi’ch contract â BT.  Fe 
welwch y prif newidiadau a allai fod yn berthnasol i’ch cais chi yn Atodiad C. Mae rhagor o 
wybodaeth wedi’i chyhoeddi ers cyhoeddi fersiwn newydd y contract ym mis Medi 2017.  
Fe welwch yr wybodaeth ychwanegol yn Atodiad D.  
 
Yn olaf, ceir yn Atodiad 4 dros 50,000 o godau post, sef ardal ymyrryd Cyflymu Cymru 
sydd wedi’i hatodi yn Atodiad E.  

 
Os nad ydych yn fodlon â’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â’ch cais, 
gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 40 niwrnod gwaith ar ôl dyddiad yr ymateb hwn.  
Os hoffech adolygiad mewnol, holwch Swyddog Rhyddid Gwybodaeth Llywodraeth Cymru 
yn:  
 
Uned Hawliau Gwybodaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ  
FreedomOfInformationOfficer@wales.gsi.gov.uk 
 
Cofiwch ddyfynnu cyfeirnod ATISN uchod.     
 
Mae hawl gennych gwyno hefyd wrth y Comisiynydd Gwybodaeth.  Gallwch gysylltu â’r 
Comisiynydd Gwybodaeth yn: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth,  
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF 
 

Fodd bynnag, ni fydd y Comisiynydd yn ymchwilio i gŵyn fel arfer oni bai bod ein proses 
adolygu fewnol wedi ei hystyried. 
 

Yn gywir  
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Atodiad A 

 
ATISN 11921 –  Cais am Esemptiad  
 
Adran 41: Gwybodaeth a roddir yn gyfrinachol 
 
Mae hyn yn ymwneud â chwestiwn 4 y cais.  Mae Atodlen 2, Atodiad 1, Atodlen 6 ac 
Atodlen 8 y contract yn berthnasol.  
 
Dywed Adran 41 y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth: 
 
(1) Information is exempt information if—  
 

(a) it was obtained by the public authority from any other person (including another 
public authority), and  
(b) the disclosure of the information to the public (otherwise than under this Act) by 
the public authority holding it would constitute a breach of confidence actionable by 
that or any other person. 

 
Mae peth o’r wybodaeth yn y cytundeb grant yn wybodaeth ariannol fanwl ac yn 
wybodaeth dechnegol am y prosiect.  Am hynny, nid yw’r wybodaeth yn ddibwys ac nid yw 
chwaith, ar yr adeg hon, yn hygyrch i’r cyhoedd.  Darparwyd peth o’r wybodaeth a geir yn 
y contract yn y lle cyntaf gan Lywodraeth Cymru yn gyfrinachol fel rhan o’r broses gaffael.  
Nid yw BT wedi rhoi caniatâd inni roi’r wybodaeth hon i unrhyw barti sy’n gofyn amdani.  
 
O ganlyniad, rwy’n credu bod dyletswydd gyfreithiol arnon ni i gadw’r wybodaeth yn 
gyfrinachol a byddai ei datgelu heb ganiatâd yn arwain at dorri’r amod cyfrinachedd 
hwnnw.  
 
Mae Adran 41 yn esemptiad absoliwt ac ni all felly fod yn destun prawf budd y cyhoedd.  
 
Adran 43 (2) – Buddiannau Masnachol 

 
Mae hyn yn ymwneud â pheth gwybodaeth a ddaw o dan gwestiwn 4 y cais.  Mae’r telerau 
a’r amodau 118.4-18.8, 18.10, 20.1, 24.1; Atodlen 2; Schedule 2, Atodiad 1; Atodlen 5; 
Atodlen 6; Atodlen 8 ac Atodlen 12 ac atodiad 1 y contract yn berthnasol.  
 
Dywed yr esemptiad:  
 
(2) Information is exempt information if its disclosure under this Act would, or would be 

likely to, prejudice the commercial interests of any person (including the public 
authority holding it). 

 
Esemptiad amodol yw Adran 43 (prawf budd y cyhoedd).  Mae hynny’n golygu, er mwyn 
gallu manteisio arno, rhaid dangos bod y budd i’r cyhoedd o’i chadw yn ôl yn fwy na’r budd 
a gâi’r cyhoedd o’i datgelu.  Rwyf felly wedi ystyried effeithiau datgelu’r wybodaeth i’r byd 
cyfan gan y bydd yr wybodaeth ar gael i bawb, nid i’r ceisydd yn unig.  O’r herwydd, wrth 
ystyried eich cais, rwyf wedi ystyried effeithiau ehangach datgelu’r wybodaeth yn hytrach 
na dim ond y budd personol y gallech chi ei gael o dderbyn yr wybodaeth.  
 



 

 

 

 

Prawf Rhagfarnu 
 
Fel y dywedwyd uchod, mae llawer o’r wybodaeth yn ymwneud ag agweddau ariannol a 
thechnegol y prosiect.  Pe bai’r wybodaeth hon ar gael i’r cyhoedd, ar yr adeg hon, rwy’n 
credu y byddai’n debygol o ragfarnu gallu BT i geisio’n deg am dendrau yn y dyfodol i roi 
band eang cyflym iawn ar waith mewn ardaloedd eraill yn y DU.  
 
Bernir bod yr wybodaeth yn fasnachol sensitif. Pe bai’n cael ei datgelu, byddai’n debygol o 
gael ei defnyddio er lles cystadleuwyr BT.  Mae BT wrthi o hyd yn cystadlu â chwmnïau 
eraill am waith tebyg.  Mae cyfres o gyfleoedd ar gael i BT gynnig amdanynt er mwyn 
darparu gwasanaethau tebyg i awdurdodau cyhoeddus eraill.  
 
Byddai datgelu gwybodaeth ariannol fanwl am gostau’r prosiect a gwybodaeth fanwl am 
rwydwaith BT yn debygol o roi gwybodaeth fasnachol werthfawr i gystadleuwyr BT a 
fyddai’n rhoi mantais gystadleuol iddynt dros BT ac a fyddai’n debygol o ragfarnu ei 
geisiadau yn y dyfodol am arian cyhoeddus ac wrth roi rhwydwaith BT ar waith yn 
fasnachol.  
 
 
Dadleuon budd y cyhoedd o blaid datgelu    
 
Rwy’n cydnabod y daw budd cyffredinol i’r cyhoedd o gael llywodraeth agored a thryloyw 
yn ogystal ag o ddeall sut mae Band Eang Cyflym Iawn yn cael ei roi ar waith ar hyd y 
B4391.  Cydnabyddir y daw budd i’r cyhoedd hefyd o wybod bod Llywodraeth Cymru’n 
buddsoddi arian y cyhoedd yn ddoeth a bod contractau sector cyhoeddus yn cael eu 
dyfarnu’n deg ac yn unol â’r rheolau.  
 
Dadleuon budd y cyhoedd o blaid cadw’r wybodaeth yn ôl    
 
 
Nid wyf yn credu y daw budd i’r cyhoedd o gyhoeddi gwybodaeth a fyddai’n debygol o 
weld BT yn methu â chystadlu yn y farchnad ac a fyddai’n debygol felly o ragfarnu ei 
fuddiannau masnachol.  Er y gallai’r wybodaeth fod o ddiddordeb i’r rheini sy’n cystadlu’n 
uniongyrchol â BT, ni allaf weld unrhyw fudd pellach i’r cyhoedd o ddatgelu’r wybodaeth.  
Rwy’n credu fod swm yr wybodaeth sydd eisoes ar gael i’r cyhoedd ei gweld ac sy’n cael 
ei rhyddhau fel rhan o’r cais hwn yn bodloni budd y cyhoedd o ddeall sut mae Band Eang 
Cyflym Iawn yn cael ei roi ar waith ar y B4391.  
 
O’r herwydd, rwyf wedi dod i’r casgliad y daw mwy o fudd i’r cyhoedd o gadw’r wybodaeth 
yn ôl na phe bawn yn ei rhyddhau.  Defnyddied yr esemptiad hwn felly.  
 

 


