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Rhagair 
 
O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, rhaid i bob corff cyhoeddus sy’n 
darparu gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun sy’n 
disgrifio sut y bydd yn mynd ati i ddarparu’r gwasanaethau hynny yn y 
Gymraeg.  
 
Dyma ein Cynllun ni. Mae’r Cynllun yn disgrifio sut y byddwn ni’n gweithredu’r 
egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg, sef y dylid trin y 
Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes 
cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, cymaint ag y bo hynny’n 
briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol. 
 
Mae’r Cynllun yn cwmpasu’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu ar gyfer y 
cyhoedd yng Nghymru. Ystyr y term ‘cyhoedd’ yw unigolion, personau 
cyfreithiol a chyrff corfforaethol. Mae’n cwmpasu’r cyhoedd yn gyffredinol, 
adrannau o’r cyhoedd, yn ogystal ag aelodau unigol o’r cyhoedd. Mae’r term 
yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol ac elusennau. Daw cyfarwyddwyr a phobl 
eraill sy’n cynrychioli cwmnïau cyfyngedig o fewn cwmpas y term ‘cyhoedd’ 
hefyd. Serch	  hynny,	  nid	  yw’n	  cynnwys	  pobl	  sy’n	  gweithredu	  mewn	  rhinwedd	  
sy’n	  cynrychioli’r	  Goron,	  y	  Llywodraeth	  na’r	  Wladwriaeth.	  O	  ganlyniad,	  nid	  yw	  
pobl	  sy’n	  cyflawni	  swyddogaethau	  swyddogol	  o	  natur	  gyhoeddus,	  er	  eu	  bod	  yn	  
bersonau	  cyfreithiol,	  yn	  dod	  o	  fewn	  cwmpas	  y term ‘cyhoedd’ pan	  fônt	  yn	  
cyflawni’r	  swyddogaethau	  swyddogol	  hynny.  
 
Ceir rhagor o wybodaeth am gwmpas a phwrpas cynlluniau iaith yng 
nghanllawiau Bwrdd yr Iaith Gymraeg (www.byig-wlb.org.uk). 
 
Cymeradwyodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg y Cynllun Iaith Gymraeg diwygiedig 
hwn o dan Adran 16 o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 ar 26 Mawrth 2012.  
 
Dylid darllen y Cynllun hwn ar y cyd â’n Polisïau Cyfleoedd Cyfartal a 
Chynaliadwyedd.  



3 
 

Cynnwys 
 
 
Cyflwyniad i’r Cynllun 
 
Amgueddfa Cymru 
 
Darparu gwasanaethau 
 
Ymdrin â’r cyhoedd sy’n siarad Cymraeg 
 
Delwedd gyhoeddus Amgueddfa Cymru 
 
Monitro’r Cynllun 
 
Adolygu a diwygio’r Cynllun 
 
Cwynion ac awgrymiadau ar gyfer gwella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Cyflwyniad i’r Cynllun 
 
 
Yn ôl ein Siarter, a luniwyd ym 1907, ‘datblygu addysg y cyhoedd’ yw’r 
rheswm sylfaenol dros fodolaeth Amgueddfa Cymru. Ein pwrpas yw datblygu 
ein casgliadau, gofalu amdanynt, eu hastudio a hyrwyddo mynediad iddynt er 
budd y gymdeithas, a hynny am byth. 
 
A ninnau’n sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am gadw a gwarchod trysorau’r 
genedl, rydyn ni wedi ymrwymo i ofalu am hunaniaeth ac amrywiaeth 
diwylliannol Cymru. Mae ein harddangosfeydd, ein casgliadau a’n gwaith 
ymchwil yn cynnig cyfleoedd i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth am 
dreftadaeth Cymru – ei hanes, ei diwylliant, ei natur, ei hamrywiaeth a’i hiaith.  
 
Rydyn ni wedi ymrwymo hefyd i gefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i brif-
ffrydio’r iaith Gymraeg ym mhob rhan o’n gwaith.  
 
Mae’r Cynllun hwn yn disgrifio sut rydyn ni’n bwriadu adeiladu ar ein 
llwyddiant a dangos ein cefnogaeth gadarn i egwyddorion Iaith Fyw, Iaith 
Byw, sef strategaeth iaith Llywodraeth Cymru. 
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Amgueddfa Cymru 
 
 
Sefydliad annibynnol yw Amgueddfa Cymru ac fe’i sefydlwyd trwy Siarter 
Frenhinol. Mae’n elusen gofrestredig ac fe’i hariennir yn bennaf trwy gyllid gan 
Lywodraeth Cymru.   
 
Rydyn ni’n gweithredu saith amgueddfa genedlaethol ar draws Cymru ar hyn 
o bryd, sef:  
 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 
 Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru 
 Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis 
 Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon 
 Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion 
 Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre 
 Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. 
 
Mae’r Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol yn Nantgarw yn ein gofal hefyd, ac 
mae’n agored i’r cyhoedd trwy drefniant ymlaen llaw.  
 
Rydyn ni’n croesawu oddeutu 1.5m o ymwelwyr y flwyddyn i’r amgueddfeydd, 
o Gymru, gweddill Prydain ac o bedwar ban. Trwy’r casgliadau a’n dehongliad 
ohonynt, ein nod yw ehangu ac ymestyn yr ymwybyddiaeth am Gymru, gan 
gynnwys yr iaith Gymraeg a’n treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog.  
 
Fel canolfan ragoriaeth academaidd ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau, 
cawn ymholiadau gan y cyhoedd a chan sefydliadau eraill. Ein nod yw rhannu 
ein gwybodaeth â phobl o bob oedran trwy ein gwasanaethau addysg.  
 
Mae Amgueddfa Cymru yn cyflogi dros 650 o staff ledled Cymru. Ein prif 
swyddog gweithredol yw’r Cyfarwyddwr Cyffredinol, sy’n atebol i Fwrdd yr 
Ymddiriedolwyr o dan y Siarter Frenhinol. 
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Darparu Gwasanaethau 
 
 
Polisïau a mentrau 
 
Mae Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa, ei Chyfarwyddwr Cyffredinol a’r aelodau 
o staff uwch sy’n ymwneud â llunio polisïau wedi cymeradwyo’r cynllun hwn 
ac maent yn ymwybodol o gyfrifoldebau Amgueddfa Cymru o dan Ddeddf yr 
Iaith Gymraeg 1993.  
 
Yn unol â’n hymrwymiad i brif-ffrydio’r Gymraeg, rydyn ni wedi ymrwymo i 
ystyried yr iaith Gymraeg ym mhopeth a wnawn. Ein nod yw sicrhau ein bod 
yn manteisio ar bob cyfle i hybu a chefnogi’r iaith a chyfrannu at y weledigaeth 
o greu Cymru ddwyieithog.   
 
Bydd ein holl bolisïau a mentrau yn cyd-fynd â’r Cynllun hwn.  
 
 
Darparu gwasanaethau 
 
Mae Amgueddfa Cymru wedi ymrwymo i sicrhau y gall ein hymwelwyr 
fwynhau’r casgliadau sydd yn ein gofal llawn cystal trwy gyfrwng y Gymraeg 
a’r Saesneg. Un dull y byddwn ni’n ei ddefnyddio i gyflawni hynny yw darparu 
dehongliadau a thestun yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd croeso hefyd i’n 
hymwelwyr gyflwyno ymholiadau yn y naill iaith neu’r llall i’r fath raddau ag y 
bo hynny’n rhesymol bosibl, boed wyneb yn wyneb neu trwy ddull arall. Mae 
gwasgariad daearyddol yr amgueddfeydd cenedlaethol yn golygu bod eu cyd-
destunau ieithyddol yn amrywio’n fawr – o Gaerllion yn y de-ddwyrain, ardal 
lle nad oes fawr o Gymraeg, i Lanberis yn y gogledd-orllewin lle mae cyfran 
uchel o’r gymuned yn medru’r Gymraeg. 
 
Mae’r Cynllun hwn yn disgrifio sut mae Amgueddfa Cymru’n bwriadu mynd ati 
i ddarparu’r gwasanaeth hwn.   
 
Bydd ein holl ddogfennau polisi allweddol, fel yr Adroddiad Blynyddol a’r 
Cynllun Corfforaethol, yn cadarnhau ein hymrwymiad i ddarparu 
gwasanaethau o safon gyfartal yn y ddwy iaith.  
 
 
Safon ein gwasanaeth Cymraeg  
 
Swyddogaethau rheoliadol a gwasanaethau a gyflawnir ar ein rhan gan 
drydydd parti 
 
Bydd unrhyw gytundebau neu drefniadau a wnawn â thrydydd parti i ddarparu 
gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru yn cyd-fynd â’r adrannau 
perthnasol o’r Cynllun hwn. 
 
Bydd hyn yn cynnwys gwasanaethau sy’n cael eu contractio allan, 
trwyddedau, a mathau eraill o ganiatâd.   
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Safonau ansawdd a’r ddarpariaeth 
 
Bydd ansawdd y gwasanaethau a ddarperir yn y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gyfartal a chânt eu cyflwyno o fewn yr un amserlen.  
 
Rhoi grantiau a benthyciadau 
 
Wrth ddyfarnu grantiau a benthyciadau ar gyfer gweithgareddau yng 
Nghymru, byddwn ni’n cynnwys telerau o ran defnyddio’r Gymraeg. Byddwn 
ni’n defnyddio dogfen Bwrdd yr Iaith Gymraeg Dyfarnu Grantiau, 
Benthyciadau a Nawdd, Materion yn Ymwneud â’r Gymraeg fel canllaw yn 
hyn o beth.  
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Ymdrin â’r cyhoedd sy’n siarad Cymraeg  
 
 
Ymdrin ag ymwelwyr 
 
Lluniodd Amgueddfa Cymru Strategaeth Sgiliau Cyfathrebu yn 2005, a hynny 
ar sail canlyniadau ein harolwg o sgiliau iaith a chyfathrebu ein holl staff.    
 
Mae’r Strategaeth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn gwneud pob ymdrech i 
recriwtio staff dwyieithog er mwyn adlewyrchu anghenion a gofynion ein 
hymwelwyr. Mae ein hyfforddiant cynefino ar gyfer aelodau newydd o staff yn 
cynnwys y ffordd briodol o ymateb i ymholiadau gan siaradwyr Cymraeg dros 
y ffôn, trwy e-bost ac wyneb yn wyneb. Byddwn ni’n darparu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth iaith cyson i’n staff, ein Hymddiriedolwyr a’n Cyfeillion hefyd.    
 
Bydd gweithredu’r Strategaeth Sgiliau Cyfathrebu yn ategu ein hymrwymiad i 
fod yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer gwasanaethau rhagweithiol wyneb yn 
wyneb yn y Gymraeg a’r Saesneg.  
 
Caiff ymweliadau a chyfarfodydd a drefnir ymlaen llaw – er enghraifft gan 
ysgolion a grwpiau eraill – eu cynllunio fel bod y gwasanaeth ar gael yn 
Gymraeg neu Saesneg, ac eithrio achlysuron pan fo natur yr ymholiad yn 
benodol iawn a’r ymateb yn dibynnu ar arbenigedd aelod unigol o staff.  
 
Byddwn ni’n dosbarthu canllawiau ynghylch ymdrin ag ymholiadau yn 
Gymraeg a chysylltiadau eraill â’r cyhoedd sy’n siarad Cymraeg i’r holl staff. 
Bydd y cwrs cynefino ar gyfer staff newydd yn cyflwyno perthnasedd y 
Cynllun ar lefel yr unigolyn, a bydd crynodeb o’r Cynllun ar gael ar ein 
Mewnrwyd.   
 
 
Gohebiaeth 
 
Pan fo rhywun yn ysgrifennu atom yn Gymraeg, byddwn ni’n anfon ateb yn 
Gymraeg (os oes angen ateb). Bydd ein hamser targed ar gyfer ymateb yr un 
fath â’r targed ar gyfer ateb llythyrau yn Saesneg.  
 
Pan fyddwn ni’n cychwyn gohebu ag unigolyn, grŵp neu sefydliad yng 
Nghymru, byddwn ni’n gwneud hynny yn Gymraeg a Saesneg oni bai ein bod 
ni’n gwybod y byddai’n well ganddynt ohebu yn y Gymraeg neu’r Saesneg yn 
unig.  
 
Pan fyddwn ni’n anfon gohebiaeth safonol neu gylchlythyron at dderbynwyr 
niferus yng Nghymru, fe wnawn hynny yn Gymraeg a Saesneg oni bai ein bod 
ni’n gwybod y byddai’n well gan yr holl dderbynwyr dderbyn y wybodaeth yn 
Gymraeg neu’n Saesneg yn unig.  
 
Os oes angen cynhyrchu fersiynau Cymraeg a Saesneg o unrhyw ohebiaeth 
ar wahân, byddwn ni’n sicrhau bod y ddwy ar gael yr un pryd.   
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Bydd dogfennau sy’n cael eu hamgáu gyda llythyrau dwyieithog yn Gymraeg 
a Saesneg, lle bo modd.  
 
Bydd dogfennau sy’n cael eu hamgáu gyda llythyrau Cymraeg yn Gymraeg 
neu’n ddwyieithog, lle bo modd.   
 
Mae hyn yn berthnasol i ohebiaeth ar ffurf e-bost ac ar bapur.  
 
Bydd llofnod ar bob darn o ohebiaeth y byddwn yn ei chyhoeddi yn Gymraeg.  
 
Os yw gohebiaeth safonol neu gylchlythyr penodol yn dechnegol neu’n hir 
iawn, byddwn ni’n cyfeirio at y systemau sgorio (a ddefnyddir gan Lywodraeth 
Cymru a Bwrdd yr Iaith Gymraeg) fel mesur gwrthrychol i benderfynu a oes 
angen ei gyhoeddi yn Gymraeg ai peidio. 
 
Cyfathrebu dros y ffôn 
 
Ein harfer safonol yw i sicrhau y gall y cyhoedd siarad Cymraeg neu Saesneg 
wrth gyfathrebu â ni dros y ffôn.  
 
Bydd staff ein switsfwrdd yn rhoi cyfarchiad dwyieithog wrth ateb y ffôn a bydd 
y neges ar y peiriant ateb yn Gymraeg a Saesneg.  
 
Byddwn ni’n annog ein holl staff i roi cyfarchiad Cymraeg a Saesneg wrth ateb  
y ffôn ac i roi negeseuon Cymraeg a Saesneg ar eu peiriannau ateb personol.   
 
Os bydd galwr yn dymuno siarad Cymraeg, bydd ein switsfwrdd yn ceisio  
trosglwyddo’r alwad i siaradwr Cymraeg sy’n gymwys i ddelio â’r ymholiad.  
 
Os bydd galwr yn ffonio llinell uniongyrchol ac yn dymuno siarad Cymraeg, 
ond na all y person sy’n cymryd yr alwad wneud hynny, bydd yn ceisio 
trosglwyddo’r alwad i rywun sy’n siarad Cymraeg sy’n gymwys i ddelio â’r 
ymholiad.   
 
Os nad oes siaradwr Cymraeg sy’n gymwys i ddelio â’r ymholiad ar gael, 
cynigir dewis i’r galwr, fel y bo’n briodol, i siaradwr Cymraeg rhoi galwad yn ôl 
iddynt cyn gynted â phosibl, i barhau â’r alwad yn Saesneg neu i gyflwyno’r 
ymholiad yn Gymraeg trwy lythyr neu e-bost.  
 
Byddwn ni’n diweddaru’r rhestr ar y Fewnrwyd o siaradwyr Cymraeg y gellir 
trosglwyddo galwadau iddynt yn gyson. 
 
Bydd ein systemau ffôn awtomataidd yn cynnig dewis iaith i bobl sy’n galw o 
Gymru. (Fodd bynnag, ar hyn o bryd, dim ond llinellau ffôn sy’n gysylltiedig â 
chyfnewidfa ddigidol a’r rhai nad ydynt wedi celu eu rhif ffôn gaiff fanteisio ar 
hyn.)  
 
Wrth sefydlu llinellau ffôn, neu gyfleusterau tebyg, i roi gwybodaeth, 
gwasanaethau a chymorth i’r cyhoedd, byddwn ni’n darparu gwasanaeth trwy 
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gyfrwng y Gymraeg. Byddwn ni’n hysbysebu’r gwasanaethau hyn ochr yn 
ochr â’r rhai Saesneg. Bydd y ddau wasanaeth yr un mor hawdd eu cyrchu. 
 
 
Cyfarfodydd Agored yng Nghymru 
 
Mae holl gyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn agored i sylwedyddion o 
blith y cyhoedd. Bydd cofnodion y cyfarfodydd hyn ar gael yn y Gymraeg a’r 
Saesneg, ac wedi eu cyhoeddi ar ein gwefan.  
 
Cyfarfodydd Cyhoeddus yng Nghymru 
 
Bydd gwahoddiadau a hysbysebion ar gyfer unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus a 
drefnwn yng Nghymru yn Gymraeg a Saesneg.  
 
Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael ym mhob cyfarfod cyhoeddus a 
drefnwn yng Nghymru, oni bai ein bod ni wedi sefydlu ymlaen llaw bod pawb 
sydd am gyfrannu am ddefnyddio’r un iaith. Byddwn ni’n gwahodd y cyhoedd i 
roi gwybod i ni ymlaen llaw pa iaith y maent yn bwriadu ei siarad.  
 
Er mwyn annog pobl i gyfrannu yn y Gymraeg, byddwn yn penodi 
cadeiryddion dwyieithog lle bynnag y bo modd.  
 
Bydd yr holl bapurau a dogfennau sy’n cyd-fynd â’n cyfarfodydd cyhoeddus 
yng Nghymru ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.  
 
 
Cyfarfodydd ag unigolion yng Nghymru 
 
Wrth drefnu neu fynychu cyfarfodydd wyneb yn wyneb â’r cyhoedd, byddwn 
yn ceisio canfod beth yw dewis iaith y mynychwyr cyn gynted â phosibl. Lle bo 
modd, byddwn ni’n sicrhau bod aelod priodol o staff yn ymdrin â’r bobl hynny 
sy’n dweud mai’r Gymraeg yw eu dewis iaith.  
 
Os nad oes siaradwr Cymraeg cymwys ar gael, byddwn ni’n cynnig y dewis i 
barhau â’r cyfarfod yn Saesneg neu ohebu â ni ar y mater yn Gymraeg. 
 
Bydd hyn yn berthnasol i gyfarfodydd a gynhelir gan ddefnyddio offer fideo-
gynadledda neu offer tebyg hefyd, lle bo modd.  
 
 
Cysylltiadau eraill â’r cyhoedd yng Nghymru 
 
Wrth gyflawni arolygon cyhoeddus, byddwn ni’n sicrhau bod pob agwedd ar y 
cysylltiadau â’r cyhoedd yn Gymraeg a Saesneg.  
 
Byddwn ni’n sicrhau bod pob cyhoeddiad a wneir dros systemau sain ein 
hadeiladau yn Gymraeg a Saesneg.  
 
Bydd y negeseuon sain yn y lifftiau yn ein hadeiladau yn Gymraeg a Saesneg.  
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Delwedd Gyhoeddus Amgueddfa Cymru 
 
 
Hunaniaeth gorfforaethol ddwyieithog 
 
Byddwn ni bob amser yn defnyddio hunaniaeth gorfforaethol ddwyieithog. Ar 
unrhyw wybodaeth sy’n dangos ein hunaniaeth gorfforaethol bydd ein henw, 
ein manylion cyswllt, ein logo, ein sloganau a’r holl wybodaeth safonol arall yn 
Gymraeg a Saesneg. Lle defnyddir y ddwy iaith gyda’i gilydd, bydd y 
Gymraeg yn ymddangos uwchben y Saesneg, neu os yw’r testun yn 
ymddangos ochr yn ochr, bydd y Gymraeg ar y chwith a’r Saesneg ar y dde.  
 
Caiff y sefydliad ei alw naill ai’n Amgueddfa Cymru neu’n Amgueddfa Cymru – 
National Museum Wales, ond byth yn National Museum Wales. 
 
Bydd ein hunaniaeth gorfforaethol ddwyieithog yn ymddangos ar ein holl 
arwyddion a deunyddiau ysgrifennu, gan gynnwys: 
 
• Ein henw a’n hunaniaeth weledol (logo)  
• Unrhyw sloganau neu linellau clo  
 
Ymhlith y deunyddiau sydd dan sylw mae: 
• Papur pennawd, taflenni ffacsio, cardiau busnes, slipiau cyfarch, labeli 
• Ffurflenni 
• Bathodynnau adnabod y staff 
• Gwisgoedd 
• Biliau, derbynebion, bonion til 
• Sieciau, anfonebau, danfonebau, nodiadau credyd  
• Bwydlenni, talebau, prisiau, nwyddau yr ydym yn eu datblygu neu’n eu cyd-

drwyddedu 
• Ein gwefan, CD ROMs/DVDs, llofnodion a thempledi negeseuon e-bost  
• Arwyddion oriau agor, digwyddiadau ac arddangosfeydd neu i helpu pobl i 

ffeindio’u ffordd 
• Cerbydau, adeiladau. 
 
Gallwn ddefnyddio brand uniaith Gymraeg ar gyfer rhai mentrau.  
 
Arwyddion 
 
Oni bai bod modd defnyddio symbol, byddwn ni’n sicrhau bod ein holl 
arwyddion parhaol a dros dro yn Gymraeg a Saesneg ac yn trin y Gymraeg 
a’r Saesneg yn gyfartal o ran maint, eglurder ac amlygrwydd.  
 
Os darperir arwyddion Cymraeg a Saesneg ar wahân, byddant yn gyfartal o 
ran fformat, maint, ansawdd ac amlygrwydd.  
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Byddwn ni’n dilyn yr arfer hon wrth godi arwyddion am y tro cyntaf, ac wrth 
godi arwyddion newydd i gymryd lle eraill.  
 
Bydd hyn yn berthnasol i bob math o arwyddion, gan gynnwys rhai electronig.  
 
Arddangosfeydd, arddangosiadau, digwyddiadau a gweithgareddau  
 
Byddwn ni’n datblygu rhaglen o arddangosfeydd sy’n adlewyrchu ein 
hymrwymiad i Gymru a’i dwy iaith swyddogol.  
 
Byddwn ni’n sicrhau bod y testun ar gyfer arddangosfeydd parhaol neu dros 
dro, arddangosiadau, a digwyddiadau, fel tywyswyr sain, eitemau clyweledol, 
ailgreadau dramatig ac ati a ddatblygwn, yn Gymraeg a Saesneg. Bydd yr holl 
nwyddau a gynhyrchwn i gyd-fynd â’r arddangosfeydd a’r casgliadau yn 
Gymraeg a Saesneg.   
 
Byddwn ni’n sicrhau bod unrhyw destun a ddatblygwn at arddangosfeydd 
teithiol a benthyciadau i’w defnyddio yng Nghymru yn Gymraeg a Saesneg.  
 
Byddwn ni’n sicrhau bod pob testun arddangosfeydd a gweithgareddau sy’n 
cael eu datblygu gan sefydliadau eraill yng Nghymru at ddefnydd Amgueddfa 
Cymru yn y Gymraeg a’r Saesneg. Byddwn ni’n rhoi pob anogaeth i gyrff eraill 
sy’n arddangos eu deunyddiau yn unrhyw un o’n canolfannau drefnu bod eu 
deunyddiau ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. Rhaid i gyrff sy’n gosod 
arddangosfeydd parhaol yn unrhyw un o’n canolfannau sicrhau bod eu holl 
ddeunydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.  
 
Yn achos arddangosfeydd sy’n dod o’r tu allan i Gymru, byddwn ni’n cynnig 
esboniad o natur a tharddiad yr arddangosfa yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
Byddwn ni’n cynhyrchu dehongliad a deunydd addysg yn y Gymraeg i gyd-
fynd â’r arddangosfeydd hyn lle bo modd.  
 
 
Cyhoeddiadau 
 
Bydd pob dogfen a gynhyrchir gan Amgueddfa Cymru ar gyfer y cyhoedd yng 
Nghymru ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.  
 
Os oes angen cyhoeddi fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân o’r 
dogfennau (er enghraifft, lle byddai un ddogfen yn rhy hir neu swmpus), bydd 
y ddwy fersiwn yn gyfartal o ran maint ac ansawdd, byddant ar gael yr un pryd 
a bydd hi’r un mor hawdd cael gafael ar y ddwy. Bydd y naill fersiwn a’r llall yn 
nodi’n glir bod y deunydd ar gael yn yr iaith arall.   
 
Byddwn ni’n codi’r un pris am y fersiynau Cymraeg a Saesneg o 
gyhoeddiadau masnachol. 
 
Os byddwn ni’n cyhoeddi deunydd i’w ddefnyddio yng Nghymru ar y cyd â 
chyrff eraill, byddwn ni’n sicrhau ei fod yn cael ei gynhyrchu fel fersiwn 
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Cymraeg a Saesneg, neu os cynhyrchir fersiynau ar wahân, y cyhoeddir y 
fersiwn Gymraeg yr un pryd â’r un Saesneg.  
 
Yn achos eitemau arbenigol, ysgolheigaidd neu ddarfodedig iawn, byddwn 
ni’n datblygu system sgorio er mwyn pwyso a mesur yn wrthrychol a ddylid 
cynhyrchu dogfennau’n ddwyieithog neu’n uniaith Saesneg. 
 
Er mwyn adlewyrchu natur fwy personol ac uniongyrchol cyfryngau 
cymdeithasol, fel blogiau a Twitter, byddwn ni’n cyhoeddi’r wybodaeth sy’n 
cael ei phostio gan aelodau unigol o staff yn iaith wreiddiol yr awdur wrth 
ddefnyddio’r cyfryngau hyn. Byddwn ni’n cyhoeddi gwybodaeth sy’n fwy 
corfforaethol ei natur yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
 
Mae hyn yn berthnasol i’r holl ddeunyddiau y mae Amgueddfa Cymru’n eu 
cynhyrchu, ond nid yw’n berthnasol i ddeunyddiau a gyhoeddir trwy 
ffynonellau eraill ac sydd ar werth yn ein siopau.  
 
 
Y cyfryngau newydd a TGCh  
 
Bydd holl nodweddion rhyngweithiol ein gwefannau’n cynnig rhyngwyneb 
Cymraeg a Saesneg.  
 
Byddwn ni’n cyfeirio at Ganllawiau a Safonau Meddalwedd Ddwyieithog 
Bwrdd yr Iaith Gymraeg wrth ddylunio gwefannau newydd neu ailddatblygu 
gwefannau sy’n bodoli eisoes, ac wrth ddatblygu neu gaffael unrhyw gynnyrch 
a gwasanaethau TGCh a fydd ar gael i’r cyhoedd.  
 
Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cyhoeddiadau Saesneg ar ein gwefan, byddwn ni’n 
postio’r fersiwn Gymraeg yr un pryd. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cyhoeddiadau 
sy’n uniaith Saesneg, byddwn ni’n darparu o leiaf crynodeb o’r wybodaeth yn 
Gymraeg.  
 
Byddwn ni’n sicrhau ein bod yn cynnig yr un faint o gynnwys Cymraeg a 
Saesneg wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. 
 
 
Datganiadau i’r Wasg 
 
Byddwn ni’n cyhoeddi datganiadau i’r wasg a’r cyfryngau darlledu yng 
Nghymru yn y Gymraeg a’r Saesneg.  
 
Wrth gyhoeddi datganiadau i’r wasg ar ein gwefan, byddwn ni’n eu 
cyhoeddi yn y Gymraeg a’r Saesneg yr un pryd.  
 
Byddwn ni’n sicrhau bod siaradwyr Cymraeg ar gael ar gyfer cyfweliadau â’r 
wasg gyfrwng Gymraeg a’r cyfryngau darlledu lle bynnag y bo modd. 
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Hysbysebu a chyhoeddusrwydd  
 
Bydd yr holl ddeunyddiau cyhoeddusrwydd, gwybodaeth gyhoeddus, 
arddangos ac hysbysebu a ddefnyddiwn yng Nghymru yn y Gymraeg a’r 
Saesneg, neu fel fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân. Os oes angen 
cyhoeddi’r fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân, bydd y ddwy fersiwn yn 
gyfartal o ran maint, amlygrwydd ac ansawdd, ac yr un mor hawdd cael gafael 
arnynt.   
 
Bydd unrhyw hysbysebion a gyhoeddir mewn papurau newydd cyfrwng 
Saesneg (neu ddeunyddiau tebyg) sy’n cael eu dosbarthu yng Nghymru’n 
bennaf neu’n gyfan gwbl, yn y Gymraeg a’r Saesneg, neu’n fersiynau 
Cymraeg a Saesneg ar wahân gyda’r ddwy fersiwn ar gael yr un pryd ac yn 
gyfartal o ran maint, amlygrwydd ac ansawdd. 
 
Mewn cyhoeddiadau cyfrwng Cymraeg, bydd hysbysebion yn uniaith 
Gymraeg.  
 
Bydd hysbysebion teledu, sinema a radio yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd 
ymgyrchoedd teledu sy’n ymddangos ar S4C yn ystod oriau rhaglennu 
Cymraeg yn y Gymraeg. Bydd ymgyrchoedd radio a ddarlledir ar Radio 
Cymru neu yn ystod rhaglenni cyfrwng Cymraeg ar orsafoedd radio 
masnachol yn y Gymraeg.   
 
Ein harfer safonol fydd osgoi defnyddio isdeitlau Cymraeg, neu dybio 
hysbysebion i’r Gymraeg. 
 
Bydd unrhyw linellau ffôn a dulliau eraill o ymateb i ymgyrchoedd yng 
Nghymru yn y Gymraeg a’r Saesneg neu’n cynnig gwasanaeth Cymraeg ar 
wahân. 
 
Ein harfer safonol fydd sicrhau bod siaradwyr Cymraeg cymwys ar gael pan 
fyddwn yn staffio stondinau arddangos a hyrwyddo.   
 
 
Hysbysiadau Swyddogol: hysbysiadau cyhoeddus a hysbysebion 
recriwtio staff  
 
Bydd hysbysiadau swyddogol, cyhoeddus a recriwtio a gyhoeddir mewn 
papurau newydd cyfrwng Saesneg sy’n cael eu dosbarthu yng Nghymru’n 
bennaf neu’n gyfan gwbl yn y Gymraeg a’r Saesneg, neu’n ymddangos fel 
fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân.  
 
Bydd y fersiynau Cymraeg a Saesneg yn gyfartal o ran fformat, maint, 
ansawdd ac amlygrwydd, boed y rheini’n un hysbysiad dwyieithog neu’n 
hysbysiadau Cymraeg a Saesneg ar wahân. 
 
Mewn cyhoeddiadau cyfrwng Cymraeg, bydd hysbysiadau’n uniaith Gymraeg.  
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Gall hysbysebion recriwtio a gyhoeddir mewn cyhoeddiadau cyfrwng Saesneg 
a ddosberthir ledled y DU fod yn ddwyieithog neu’n uniaith Saesneg, oni bai 
bod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd. Os felly, gall yr 
hysbyseb fod yn ddwyieithog neu yn y Gymraeg gydag esboniad byr yn y 
Saesneg.   
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Gweithredu a Monitro’r Cynllun  
 
 
Staffio  
 
Er mwyn cyflwyno gwasanaeth cyflawn yn y Gymraeg, mae ar ein holl 
weithleoedd sy’n dod i gysylltiad â’r cyhoedd yng Nghymru angen nifer 
ddigonol o staff â sgiliau priodol sy’n siarad Cymraeg. Byddwn ni’n gweithredu 
fel a ganlyn yn hyn o beth:  
 
Byddwn ni’n adnabod y gweithleoedd a’r swyddi lle mae’r gallu i siarad 
Cymraeg yn ddymunol neu’n hanfodol. Gellir diffinio’r gofyniad hwn fel cydran 
o weithle neu o dîm, neu gall fod yn gysylltiedig â swydd benodol. Byddwn 
ni’n cyflawni hyn trwy ein Strategaeth Sgiliau Cyfathrebu.   
 
Byddwn ni’n monitro gofynion ieithyddol swyddi hen a newydd yn barhaus 
trwy ein Strategaeth Sgiliau Cyfathrebu.   
 
Byddwn ni’n cymharu canlyniadau’r ddau ymarfer er mwyn canfod y 
gweithleoedd lle mae prinder staff sy’n siarad Cymraeg. Byddwn ni’n 
defnyddio ein gweithgareddau recriwtio a hyfforddi i ymateb i unrhyw brinder.  
 
Byddwn ni’n ystyried y posibilrwydd o drosglwyddo staff sy’n gallu siarad 
Cymraeg i lenwi swyddi lle bo’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol neu’n 
hanfodol. 
 
Byddwn ni’n sicrhau bod ein derbynfeydd a’n prif switsfyrddau yn gallu cynnig 
gwasanaeth Cymraeg drwy’r amser.  
 
 
Recriwtio 
 
Byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth a geir gan ddilyn y trefniadau uchod fel 
canllaw wrth recriwtio staff.  
 
Pan fo rhuglder yn Gymraeg yn ddymunol neu’n hanfodol, byddwn ni’n nodi 
hynny yn y rhestr o gymwyseddau ar gyfer y swydd ac yn yr hysbyseb.  
 
Lle na allwn ddod o hyd i ymgeisydd addas sy’n siarad Cymraeg i lenwi 
swydd lle mae’r Gymraeg yn ddymunol, byddwn ni’n annog y person a 
benodir i ddysgu Cymraeg.  
 
Gellir penodi ymgeisydd nad yw’n medru’r Gymraeg i swydd lle’r ystyrir bod y 
Gymraeg yn hanfodol, ond dim ond lle gellir caniatáu amser i’r person hwnnw 
ddysgu’r iaith. Yn yr achosion hynny, bydd dysgu’r iaith i’r lefel gallu 
angenrheidiol, o fewn cyfnod rhesymol, yn faen prawf penodol o ran 
perfformiad.  
 
Os na ellir dod o hyd i unrhyw ymgeiswyr addas sy’n siarad Cymraeg i lenwi 
swyddi lle bo’r Gymraeg yn hanfodol, neu lle bo deiliad y swydd nad yw’n 



17 
 

medru’r Gymraeg wrthi’n dysgu’r iaith, byddwn ni’n gwneud trefniadau dros 
dro er mwyn darparu’r gwasanaeth cyfrwng Cymraeg. Er enghraifft, gallem 
ddefnyddio staff sy’n siarad Cymraeg o rannau eraill o’r sefydliad i gyflwyno 
rhannau o’r gwasanaeth.   
 
Byddwn ni’n darparu pecynnau gwybodaeth a ffurflenni cais yn Gymraeg a 
Saesneg ar gyfer pob swydd.  
 
 
Dysgu Cymraeg 
 
Byddwn ni’n annog ein staff i ddysgu neu i wella eu Cymraeg, a byddwn ni’n 
cefnogi unrhyw aelodau o staff sy’n dymuno gwneud hynny.  
 
Byddwn ni’n ariannu’r hyfforddiant hwn ac yn caniatáu i’r staff fynychu cyrsiau 
yn ystod oriau gwaith.  
 
Byddwn ni’n cynnig cefnogaeth barhaus i ddysgwyr, ac yn creu cyfleoedd 
iddynt ymarfer eu Cymraeg.  
 
 
Hyfforddiant galwedigaethol  
 
Byddwn ni’n datblygu gallu ein staff sy’n siarad Cymraeg i weithio trwy 
gyfrwng y Gymraeg trwy ddarparu eu hyfforddiant galwedigaethol yn 
Gymraeg lle bo hynny’n ymarferol bosibl.  
 
 
Partneriaethau 
 
Pan fyddwn ni’n arwain partneriaeth yn strategol ac yn ariannol, byddwn ni’n 
sicrhau bod unrhyw agweddau ar y project sy’n darparu gwasanaeth ar gyfer 
y cyhoedd yn cydymffurfio â’r Cynllun hwn. 
 
Pan fyddwn ni’n ymuno â phartneriaeth a arweinir gan sefydliad arall, bydd 
ein mewnbwn i’r bartneriaeth yn cydymffurfio â’r Cynllun hwn a byddwn ni’n 
annog y partneriaid eraill i gydymffurfio hefyd.  
 
Pan fyddwn ni’n bartner mewn consortiwm, byddwn ni’n annog y consortiwm i 
gydymffurfio â’r Cynllun hwn. Wrth weithredu yn enw’r consortiwm, byddwn 
ni’n gweithredu yn unol â’r Cynllun hwn. 
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Monitro’r Cynllun 
 
 
Mae ein sefydliad yn llwyr awdurdodi, cefnogi a chymeradwyo’r mesurau yn y 
Cynllun hwn.  
 
Bydd rheolwyr yn gyfrifol am weithredu’r agweddau hynny ar y Cynllun sy’n 
berthnasol i’w hadrannau unigol.  
 
Mae prif-ffrydio goblygiadau’r Cynllun hwn ar draws y sefydliad i gyd yn 
hanfodol bwysig. Gweithgor o aelodau sy’n cynrychioli holl swyddogaethau ac 
amgueddfeydd Amgueddfa Cymru fydd yn gyfrifol am fynd â’r cynllun yn ei 
flaen, a phenodir Cyfarwyddwr yn gadeirydd ar y Gweithgor. 
 
Byddwn ni’n paratoi ac yn diweddaru cynllun gweithredu wedi ei gymeradwyo 
gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg sy’n disgrifio sut y byddwn ni’n mynd ati i sicrhau 
ein bod ni’n gweithredu yn unol â’r Cynllun hwn. Bydd y cynllun yn cynnwys 
targedau, dyddiadau targed ac adroddiadau ar gynnydd yn erbyn pob targed.  
 
Byddwn ni’n tynnu sylw ein staff, a’r cyhoedd yng Nghymru, at y Cynllun, a’i 
gyhoeddi’r ar ein gwefan.  
 
Byddwn ni’n cynhyrchu canllawiau ar gyfer ein staff er mwyn sicrhau eu bod 
yn gwybod sut i roi’r mesurau yn y Cynllun hwn ar waith. Byddwn ni’n diwygio 
cyfarwyddiadau desg, neu canllawiau tebyg y mae ein staff yn eu defnyddio 
eisoes, er mwyn adlewyrchu’r mesurau sydd yn y Cynllun.  
 
Byddwn ni’n darparu arweiniad i’r staff er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol 
o’r Cynllun, ac er mwyn esbonio sut y bydd yn effeithio ar eu gwaith 
beunyddiol. 
 
Byddwn ni’n sicrhau ein bod ni’n defnyddio cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd 
proffesiynol bob tro i’n helpu ni i gyflawni gofynion y Cynllun.  
 
Cyflawnir unrhyw fathau eraill o gysylltiadau â’r cyhoedd yng Nghymru na 
drafodir yn benodol yn y Cynllun hwn mewn modd sy’n gyson â’r egwyddorion 
cyffredinol yn y Cynllun. 
 
Byddwn ni’n monitro ein cynnydd wrth gyflawni’r Cynllun hwn yn erbyn y 
targedau a bennir yn y cynllun gweithredu cysylltiedig, ein strategaeth Prif-
ffrydio a’n Strategaeth Sgiliau Cyfathrebu.  
 
Bydd ein trefniadau monitro ac adrodd yn cynnwys cyfeiriadau at gynnydd o 
ran cydymffurfiad â’r Cynllun hwn, fel y bo’n briodol.  
 
Byddwn ni’n anfon adroddiadau monitro sy’n amlinellu ein cynnydd wrth 
gyflawni’r Cynllun hwn i Fwrdd yr Iaith Gymraeg, neu unrhyw awdurdod 
cyfatebol, ar gais.  
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Adolygu a Diwygio’r Cynllun  
 
Byddwn ni’n adolygu’r Cynllun hwn cyn pen pedair blynedd ar ôl i Fwrdd yr 
Iaith Gymraeg ei gymeradwyo.  
 
Yn ogystal, o bryd i’w gilydd, hwyrach y bydd angen i ni adolygu neu gynnig 
diwygiadau i’r Cynllun hwn yn sgil newidiadau i’n swyddogaethau, yr 
amgylchiadau yr ydym ni’n cyflawni’r swyddogaethau hynny oddi tanynt neu 
am unrhyw reswm arall.  
 
Ni fyddwn yn gwneud unrhyw newidiadau i’r Cynllun hwn heb gael 
cymeradwyaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg.  
 
 
 
Cwynion ac Awgrymiadau ar gyfer Gwella  
 
Dylid cyfeirio cwynion sy’n gysylltiedig â’r Cynllun hwn, neu awgrymiadau ar 
gyfer gwella, at yr aelod o staff uwch sy’n gyfrifol am y Cynllun, yn y cyfeiriad 
hwn:  
 
           Robin Gwyn 

Cyfarwyddwr Cyfathrebu  
Amgueddfa Cymru  
Parc Cathays 

 Caerdydd CF10 3NP 
 


