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Mae’r Swyddfa Gartref wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gynnal ei busnes 
cyhoeddus yng Nghymru, yn trin yr iaith Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Mae’r cynllun 
hwn yn nodi sut y mae’r Swyddfa Gartref, gan gynnwys ei hasiantaethau cysylltiedig a 
restrir, yn bwriadu cyflawni’r ymrwymiad hwn wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng 
Nghymru. Fe’i paratowyd dan adran 21 o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac yn unol â’r 
canllawiau a roddwyd gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg. Daeth i rym ar 14 Ionawr 2002 a 
derbyniodd y fersiwn ddiwygiedig hon gymeradwyaeth Comisiynydd y Gymraeg ar 26 
Chwefror 2018. 
 
Yn y cynllun hwn mae’r term ‘cyhoedd’ yn golygu unigolion, personau cyfreithiol a chyrff 
corfforaethol. Mae’n cynnwys y cyhoedd yn eu cyfanrwydd, neu gyfran o’r cyhoedd, yn 
ogystal ag aelodau unigol o’r cyhoedd. Mae’r term yn cynnwys cyrff gwirfoddol ac 
elusennau. Mae cyfarwyddwyr ac eraill sy’n cynrychioli cwmnïau cyfyngedig hefyd o fewn 
ystyr y term ‘cyhoedd’. Nid yw, fodd bynnag, yn cynnwys personau sy’n gweithredu fel 
cynrychiolwyr y Goron, y Llywodraeth neu’r Wladwriaeth. Felly, nid yw unigolion sy’n 
cyflawni swyddogaethau swyddogol o natur gyhoeddus, er eu bod yn unigolion cyfreithiol, 
yn dod o fewn ystyr y gair ‘cyhoedd’ pan fyddant yn cyflawni’r swyddogaethau swyddogol 
hynny. 
 
Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 
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Adran 1: Cyflwyniad 

Diben 
1.1 Mae’r Swyddfa Gartref yn cyflawni rôl sylfaenol yn niogelwch a ffyniant economaidd y 
Deyrnas Unedig.  

Cyfrifoldebau 
1.2 Rydym yn gyfrifol am: 

• weithio ar y problemau a achosir gan ddefnydd anghyfreithlon o gyffuriau; 

• lunio’r strategaethau, polisïau ac amodau trwyddedu ar gyfer alcohol; 

• gadw’r Deyrnas Unedig yn ddiogel rhag bygythiad terfysgaeth; 

• leihau ac atal troseddau difrifol a chyfundrefnol; 

• leihau ac atal troseddau, a sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu cartrefi a’u 
cymunedau (Cymru a Lloegr yn unig); 

• sicrhau ffiniau’r Deyrnas Unedig a rheoli mewnfudo; 

• ystyried ceisiadau i ddod i mewn i’r Deyrnas Unedig ac aros yma; 

• roi pasbortau a fisas; 

• roi tystysgrifau digwyddiadau bywyd; 

• oruchwylio’r system gofrestru sifil yng Nghymru a Lloegr;  
 

• gynnal plismona gweladwy, cyfrifol ac atebol trwy rymuso’r cyhoedd a rhyddhau’r 
heddlu i ymladd yn erbyn troseddau (Cymru a Lloegr yn unig); ac 

• atal tân ac achub (Lloegr yn unig) 

Blaenoriaethau  
1.3 Ein blaenoriaethau yw: 

• atal terfysgaeth 

• lleihau troseddu 
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• rheoli mewnfudo 

• hybu twf 

Pwy Ydym Ni 
1.4 Adran weinidogol yw’r Swyddfa Gartref, a gefnogir ar hyn o bryd gan asiantaethau a 
chyrff cyhoeddus. Ceir y manylion amdanynt yn: 
https://www.gov.uk/government/organisations#home-office  

1.5 Bydd holl asiantaethau a chyrff cyhoeddus y Swyddfa Gartref, oni bai eu bod yn rhedeg 
eu Cynllun Iaith Gymraeg eu hunain, yn dilyn cynllun y Swyddfa Gartref.  

1.6 Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn datblygu ei Gynllun Iaith Gymraeg ei hun; 
nes bydd y cynllun hwn yn weithredol bydd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn 
gweithredu yn unol â’r cynllun hwn.  

1.7 Mae Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu yn dod dan Safonau newydd y Gymraeg 
o 30 Mawrth 2017 ac nid yw’n ofynnol iddo gydymffurfio â’r cynllun hwn.  

1.8 Fel cwmni cyfyngedig annibynnol, nid yw’r Coleg Plismona yn dod o fewn cwmpas y 
cynllun hwn. 

1.9 Bydd y Swyddfa Gartref yn sicrhau bod yr asiantaethau a’r cyrff cyhoeddus sy’n weddill 
yn gweithredu yn unol â’r cynllun hwn.  

1.10 Bydd y Swyddfa Gartref yn annog ei hasiantaethau a chyrff cyhoeddus i gydweithredu 
gyda Chomisiynydd y Gymraeg wrth iddynt baratoi eu cynlluniau iaith Gymraeg eu hunain. 

Ymholiadau 
1.10 Bydd y cyfrifoldeb am weithredu’r cynllun hwn yn y Swyddfa Gartref yn gorwedd gyda’r 
gyfarwyddiaeth berthnasol; dylai ymholiadau cyffredinol am y cynllun ac ymholiadau am 
bynciau penodol gael eu cyfeirio at: Cymraeg@HomeOffice.gsi.gov.uk  

 

https://www.gov.uk/government/organisations#home-office
mailto:Cymraeg@HomeOffice.gsi.gov.uk
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Adran 2: Cynnwys y Cynllun 

2.1 Mae’r cynllun hwn yn nodi’r camau y bydd y Swyddfa Gartref yn eu cymryd i weithredu’r 
egwyddor o gyfartaledd i’r Gymraeg a’r Saesneg wrth ddarparu gwasanaethau i’n cwsmeriaid 
yng Nghymru.  

2.2 Mae’r Swyddfa Gartref yn ymroddedig i’r polisïau a safonau a nodir yn y cynllun hwn a 
bydd yn cynllunio’r holl wasanaethau newydd gan gyfeirio at yr ymrwymiadau a roddir ynddo.  

2.3 Man cychwyn y Swyddfa Gartref, wrth gydnabod cydraddoldeb y Gymraeg a’r Saesneg, 
yw bod croeso i gwsmeriaid yng Nghymru, sy’n dewis cynnal eu busnes yn Gymraeg, boed 
trwy ohebiaeth, ar y ffôn neu yn bersonol, wneud hynny. Mae’r Swyddfa Gartref yn 
ymroddedig i ddarparu gwasanaeth yr un mor uchel ei safon yn Gymraeg a Saesneg.  

2.4 Bydd Cynllun y Swyddfa Gartref yn: 

• cydymffurfio â chanllawiau Comisiynydd y Gymraeg, a bydd yn cael ei adolygu i 
ystyried unrhyw ddeddfwriaeth yn y dyfodol;  

• cael ei adlewyrchu yn ei Chynlluniau Busnes a Chorfforaethol;  

• yn helpu i gyflawni ei gwasanaeth mewn modd positif ac effeithiol i bobl Cymru;  

• cael cyhoeddusrwydd ymhlith y staff a’r cyhoedd; ac 

• yn cael cefnogaeth lawn Pwyllgor Gweithredol y Swyddfa Gartref.  
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Adran 3: Cynllunio a Darparu Gwasanaethau 

Polisïau a Chynlluniau Newydd 
3.1 Bydd polisïau, cynlluniau a gwasanaethau’r Swyddfa Gartref yn gyson â’r cynllun hwn. 
Byddant yn cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg ac yn helpu’r cyhoedd yng Nghymru i’w defnyddio 
fel rhan o’u bywydau o ddydd i ddydd. Bydd dogfennau ymgynghori sy’n berthnasol i’r 
cyhoedd yn gyffredinol yng Nghymru yn cael eu cyhoeddi yn y Gymraeg a’r Saesneg. A 
byddant yn ystyried effaith posibl y polisi yr ymgynghorir arno ar y Gymraeg. Pan na fydd hyn 
yn bosibl, rhoddir esboniad.  

3.2 Bydd cyfarwyddyd i uwch reolwyr yn tanlinellu perthnasedd y cynllun i’r broses o ffurfio 
polisïau, a phwysigrwydd, yn y cyfnod cynllunio, ystyried yr angen i gynnig a rhoi gwasanaeth 
yn Gymraeg. 

3.3 Ymgynghorir â Chomisiynydd y Gymraeg ymlaen llaw am unrhyw gynigion a fydd yn 
effeithio ar y cynllun hwn, neu a fydd yn effeithio ar gynlluniau sefydliadau eraill. 

3.4 Wrth ffurfio polisïau a chynlluniau newydd bydd y Swyddfa Gartref yn: 

• sicrhau bod y canlyniadau ieithyddol wedi cael eu hasesu, er enghraifft a yw unrhyw 
bolisi neu wasanaeth newydd yn cael effaith anghymesur;   

• sicrhau bod cynnwys polisïau a chynlluniau o’r fath yn gyson â’r cynllun hwn, ac nad 
ydynt yn ei danseilio na chynlluniau sefydliadau eraill;  

• sicrhau bod y camau yn y cynllun hwn yn cael eu gweithredu mewn polisïau a 
chynlluniau newydd wrth iddynt gael eu gweithredu; a 

• sicrhau bod y canlyniadau ieithyddol yn cael eu diffinio, mesur a’u gwerthuso fel rhan 
o feini prawf gwerthuso cyffredinol y Swyddfa Gartref ar gyfer polisïau a chynlluniau 
newydd 

3.5 Pan fydd polisïau a chynlluniau newydd yn cael eu cyflwyno sy’n debygol o effeithio ar 
aelodau o’r cyhoedd (gan gynnwys y cyhoedd yng Nghymru), bydd y Swyddfa Gartref yn 
hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg pan fydd yn berthnasol gwneud hynny.  

Os gwelir bod polisïau, codau ymarfer, cyfarwyddyd ac ati yn groes i ddarpariaethau Deddf yr 
Iaith Gymraeg a’r cynllun hwn, byddant yn cael eu hadolygu cyn gynted â phosibl. 
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Darparu Gwasanaethau 
3.6 Bydd gwasanaethau’r Swyddfa Gartref i’r cyhoedd yng Nghymru yn cael eu darparu yn 
unol â chynnwys y cynllun hwn, sy’n disgrifio sut y bydd y Gymraeg yn cael ei defnyddio wrth 
ymdrin â chyfrifoldebau’r Swyddfa Gartref fel y’u rhestrir ym mharagraff 1.2. 

3.7 Mae pob un o gyfarwyddiaethau’r Swyddfa Gartref yn cael eu cynnwys yn y cynllun hwn 
– ynghyd ag unrhyw sefydliadau eraill y gall cyfrifoldebau’r cyfarwyddiaethau hynny fod wedi 
cael eu trosglwyddo iddynt (boed o ganlyniad i brofi ar y farchnad, contractio allan, neu 
unrhyw sail arall) – a byddant yn cydymffurfio ag egwyddorion Deddf yr Iaith Gymraeg a 
chanllawiau a chyngor Comisiynydd y Gymraeg. Bydd y Swyddfa Gartref yn annog yr holl 
sefydliadau eraill y mae’n ymdrin â nhw i ystyried yr elfen Gymraeg pan fydd yn briodol. 

3.8 Bydd y Swyddfa Gartref yn hyrwyddo gwasanaeth dwyieithog yng Nghymru gan eraill ac 
yn symud unrhyw rwystrau a all atal trydydd partïon rhag defnyddio’r Gymraeg. Mae 
defnyddio’r Gymraeg yng Nghymru yn ffactor bwysig mewn cyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth 
ac, felly, bydd yn rhan ganolog o agenda cyfle cyfartal y Swyddfa Gartref. 

3.9 Bydd deunydd fydd yn cael ei ddarparu gan y Swyddfa Gartref i’r heddlu neu i’w 
defnyddio gan y cyhoedd yng Nghymru ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg neu ar ffurf 
ddwyieithog, yn unol â’r dull a ddisgrifir isod.  

Pan fydd angen ffurflenni, rheoliadau, rheolau neu weithdrefnau i’w defnyddio gan y cyhoedd 
yng Nghymru, bydd y rhain yn cael eu cynhyrchu yn Gymraeg neu ar ffurf ddwyieithog, yn 
unol â’r ymrwymiadau yn y cynllun hwn.  

Bydd systemau cyfrifiadurol a phecynnau a brynir gan, neu mewn partneriaeth â’r Swyddfa 
Gartref – iddi ei hun neu sefydliadau cysylltiedig – yn rhoi allbwn dwyieithog i’w ddefnyddio 
gan y cyhoedd yng Nghymru a gallant (yn amodol ar y ddeddfwriaeth diogelu data fydd 
mewn grym) gofnodi a throsglwyddo gwybodaeth ar ddewis iaith unigolyn neu sefydliad. 
Bydd hyn yn cael ei weithredu o’r cyfnod cynllunio ac asesu ar gyfer unrhyw system neu 
becyn newydd.  

Pan fydd cyfarwyddyd yn cael ei roi ar weithdrefnau i drydydd partïon, bydd hyn yn 
adlewyrchu’r angen i gynnig gwasanaeth Cymraeg yng Nghymru. Bydd sgiliau Cymraeg 
ymgeiswyr yn cael eu hystyried pan fydd penodiadau yn cael eu gwneud ar fyrddau, paneli 
neu dribiwnlysoedd. 

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi 
3.10 Yn ystod arolygon o luoedd heddlu yng Nghymru a gynhelir gan Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, rhoddir ystyriaeth briodol i Gynllun Iaith Gymraeg y Swyddfa 
Gartref (gan gynnwys, pan fydd hynny’n bosibl, darparu arolygwyr sy’n siarad Cymraeg, pan 
fydd unrhyw lu heddlu yng Nghymru yn gofyn am hynny, a darparu gwasanaethau cyfieithu 
pan na fydd hyn yn bosibl). Mae cynlluniau gwasanaeth neu fframweithiau adrodd (fel gwerth 
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gorau) yn cynnwys camau yn ymwneud â’r defnydd o’r Gymraeg pan yn berthnasol i 
ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru. Bydd y Gymraeg yn cael ei hystyried fel 
llinyn cydraddoldeb ac amrywiaeth yng Nghymru, yn yr un ffordd â meysydd eraill o’r agenda 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. 

Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi 
3.11 Y prif elfennau o gyswllt â’r cyhoedd yw ar y ffôn a thrwy’r ffurflen ymgeisio am basbort. 
Yn y ddau achos bydd dewis iaith effeithiol yn cael ei gynnig a bydd Swyddfa Basbort Ei 
Mawrhydi yn sicrhau bod cwsmeriaid sy’n byw yng Nghymru yn gallu derbyn gwasanaeth 
trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r camau a amlinellir yn y Cynllun hwn yn dynodi sut y bydd hyn 
yn cael ei gyflawni. 

Swyddfa Gofrestru Gyffredinol 
3.12 Mae’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol i Gymru a Lloegr yn rhan o Swyddfa Basbort Ei 
Mawrhydi. Bydd cwsmeriaid sy’n cysylltu â’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol ar y ffôn, trwy e-
bost neu’r post, ym mhob achos, yn cael cynnig dewis iaith effeithiol a bydd y rhai sy’n byw 
yng Nghymru yn gallu derbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
3.13 Bydd y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn gweithio gydag awdurdodau lleol yng Nghymru 
i sicrhau bod y gwasanaethau cofrestru a ddarperir gan yr awdurdodau hynny ar gael i’r 
cyhoedd yn Gymraeg. 

Safon y Gwasanaeth 
3.14 Bydd y gwasanaethau a ddarperir yn Gymraeg a Saesneg o’r un safon a byddant yn 
cael eu darparu ar yr un amserlen, pan fydd hynny’n bosibl. Bydd y Swyddfa Gartref yn 
gwneud hyn yn glir pryd bynnag y bydd yn gwneud datganiadau ar safon gwasanaeth a 
chyfle cyfartal. 

3.15 Mae’r Swyddfa Gartref yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth yr un mor uchel ei safon 
yn Gymraeg a Saesneg a bydd hyn yn cael ei nodi yn y Cynlluniau Busnes a Chorfforaethol. 
Bydd yr holl dargedau Gwasanaeth yn Gyntaf yn berthnasol i’r ddwy iaith; bydd y safonau a’u 
gweithrediad yn cael eu monitro yn ofalus. 

3.16 Cynhelir arolygon cwsmeriaid cyson gan Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi; bydd 
cwsmeriaid yng Nghymru sy’n cael eu harolygu yn derbyn holiadur dwyieithog i’w lenwi. Petai 
fersiwn ddwyieithog yn amhosibl, bydd arolygon yn cael eu hanfon yn y ddwy iaith a bydd 
cwsmeriaid yn cael y dewis o gynnal yr arolwg yn Gymraeg neu Saesneg. 

3.17 Bydd taflen wybodaeth Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi sy’n cael ei hanfon gyda’r pasbort 
a anfonir i gwsmeriaid yng Nghymru yn ddwyieithog neu yn yr iaith y gwnaed y cais ynddi.  
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3.18. Bydd ceisiadau Cymraeg am basbortau yn cael eu prosesu yn yr un amserlen â 
cheisiadau yn Saesneg. 

Dyfarnu Grantiau a Benthyciadau 
3.19 Pan fydd y Swyddfa Gartref yn dyfarnu grantiau a benthyciadau ar gyfer 
gweithgareddau i’w cynnal yng Nghymru, bydd yn cynnwys amodau o ran defnyddio’r 
Gymraeg. Wrth wneud hyn, bydd y Swyddfa Gartref yn dilyn canllawiau Comisiynydd y 
Gymraeg ar ddyfarnu grantiau a benthyciadau. 
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Adran 4: Ymdrin â’r Cyhoedd sy’n Siarad 
Cymraeg 

Gohebiaeth 
4.1 Bydd aelodau o’r cyhoedd sy’n ymdrin â’r Swyddfa Gartref yn medru gwneud hynny yn 
y Gymraeg a’r Saesneg, a bydd croeso iddynt wneud hynny. Os bydd aelod o’r cyhoedd 
yng Nghymru yn ysgrifennu at yr Adran yn Gymraeg, bydd yr Adran:  

• yn ateb yn Gymraeg; ac 

• yn gwneud hynny gan gadw at yr un dyddiad targed ag ar gyfer y rhai sy’n 
ysgrifennu yn Saesneg. 

4.2 Pan fydd yr Adran yn cychwyn ar ohebiaeth gydag unigolyn, grŵp neu sefydliad bydd 
yn Gymraeg pan fydd yn hysbys bod yn well ganddyn nhw ohebu yn Gymraeg. 

4.3 Bydd yr holl ohebiaeth dilynol yn Gymraeg, oni bai bod yr unigolyn neu sefydliad dan 
sylw yn nodi yn wahanol. 

4.4. Yn amodol ar y system sgorio y cyfeirir ati isod, pan fyddwn yn anfon gohebiaeth 
safonol neu gylchlythyr i nifer o dderbynwyr yng Nghymru, bydd yn ddwyieithog oni bai ein 
bod yn gwybod y byddai’n well gan bob derbynnydd ei dderbyn yn Gymraeg neu yn 
Saesneg yn unig. Byddwn yn defnyddio system sgorio, fel y cytunwyd gyda Chomisiynydd 
y Gymraeg, i bennu yn wrthrychol pryd y dylai gohebiaeth safonol neu gylchynol gael ei 
chyhoeddi mewn dogfennau dwyieithog neu fel fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân 
(er enghraifft, pan fydd yr ohebiaeth yn dechnegol neu’n faith iawn). Bydd copi o’r system 
sgorio yn cynnwys cyfarwyddyd i staff ar gael ar fewnrwyd y Swyddfa Gartref a thrwy: 
Cymraeg@HomeOffice.gsi.gov.uk  

Os bydd raid cyhoeddi fersiwn Gymraeg a Saesneg ar wahân o unrhyw ohebiaeth, ein 
harfer cyffredin fydd sicrhau bod y ddwy fersiwn ar gael ar yr un pryd. Bydd dogfennau 
amgaeedig a anfonir gyda llythyrau dwyieithog yn ddwyieithog, pan fyddant ar gael. Bydd 
dogfennau amgaeedig a anfonir gyda llythyrau Cymraeg yn Gymraeg neu yn ddwyieithog 
pan fyddant ar gael. Bydd yr uchod yn berthnasol i ohebiaeth trwy e-bost yn ogystal â 
gohebiaeth ar bapur. Bydd yr holl ohebiaeth Gymraeg copi caled y byddwn yn ei 
chyhoeddi yn cael ei llofnodi.  

4.5 Bydd y Swyddfa Gartref yn darparu canllawiau addas a hyfforddiant yn y 
gweithdrefnau cywir i’n staff, gan osod y safonau sy’n ofynnol wrth ymdrin â gohebiaeth yn 
Gymraeg. 

mailto:Cymraeg@HomeOffice.gsi.gov.uk
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Cyfathrebu ar y Ffôn 
4.6 Ar gyfer llinellau cymorth ar y ffôn, canolfannau galwadau, neu gyfleusterau tebyg a 
sefydlwyd i roi gwybodaeth, gwasanaethau neu gefnogaeth sy’n berthnasol i’r cyhoedd 
yng Nghymru, bydd y Swyddfa Gartref yn darparu gwasanaeth Cymraeg. Bydd galwyr o 
Gymru am ymholiadau pasbort yn cael cyfarchiad dwyieithog ac yn cael y dewis i’w 
galwad gael ei drin naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg. Bydd y ddau wasanaeth yn 
rhannu’r un rhif ffôn. 

Ymdrin â Galwyr Personol  
4.7 Bydd y Swyddfa Gartref yn rhoi hyfforddiant i staff yng Nghymru, sy’n cael cyswllt â’r 
cyhoedd, yn y gweithdrefnau ar gyfer ymdrin yn gywir ag ymholiadau gan gwsmeriaid sy’n 
dewis cynnal eu busnes yn Gymraeg. 

4.8 Bydd Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi yn anelu at gynyddu’r nifer o staff sy’n gymwys i 
gynnal busnes yn Gymraeg trwy gynnig cyrsiau hyfforddi yn y Gymraeg a recriwtio staff 
sy’n siarad Cymraeg pan fydd hynny’n addas.  

4.9 Bydd y Swyddfa Gartref yn cynnig gwasanaeth Cymraeg yn yr holl swyddfeydd 
cyfweld yng Nghymru. Bydd y Swyddfa Gartref yn sicrhau bod unrhyw aelodau o’r 
cyhoedd sy’n dymuno cael cyswllt wyneb yn wyneb yn gallu gwneud hynny yn Gymraeg a 
bod croeso iddynt wneud hynny naill ai trwy aelod o staff neu gyfieithydd os na fydd aelod 
o staff ar gael. Bydd poster yn cael ei arddangos yn hysbysebu’r ffaith bod y gwasanaeth 
hwn ar gael.  

4.10 Mae rheolaeth Tollau Llu’r Ffiniau a rheolaeth Mewnfudo Llu’r Ffiniau yn eu lle ym 
maes awyr Caerdydd a phorthladdoedd yn Noc Penfro, Abergwaun a Chaergybi; y cyfan 
yn wynebu’r cyhoedd. Mae aelodau’r cyhoedd sy’n mynd trwy’r sianeli hyn, sy’n dymuno 
cynnal eu busnes trwy gyfrwng y Gymraeg, yn gallu gwneud hynny ac mae croeso iddynt 
wneud hynny trwy aelod o staff neu gyfieithydd os na fydd aelod o staff ar gael. 

4.11 Bydd yr holl staff yn gwisgo bathodynnau adnabod dwyieithog ar y cownter 
cyhoeddus yng Nghasnewydd, Staff Gorfodi Mewnfudo yng Nghaerdydd a staff Llu’r 
Ffiniau ym meysydd awyr a phorthladdoedd Cymru.  

Cyfarfodydd Cyhoeddus, Ymchwiliadau neu Wrandawiadau 
4.12 Nid yw’r Swyddfa Gartref yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus, ymchwiliadau neu 
wrandawiadau yn aml. Ond, os cynhelir cyfarfodydd o’r fath, a’u bod yn cael eu cynnal yng 
Nghymru, bydd gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd ar gael; oni bai ein bod wedi 
canfod bod pawb sy’n cymryd rhan yn debygol o ddefnyddio’r un iaith. Bydd y 
gwahoddiadau a hysbysebion i gyfarfodydd cyhoeddus o’r fath yn ddwyieithog a naill ai yn 
nodi y bydd cyfleusterau cyfieithu ar gael neu yn gwahodd y cyhoedd i roi gwybod i’r Adran 
ymlaen llaw pa iaith y maen nhw’n dymuno siarad ynddi. Bydd papurau a gwybodaeth arall 
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yn cael eu darparu ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus ar ffurf ddwyieithog a bydd yr holl 
adroddiadau a phapurau a gynhyrchir yn dilyn cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu 
cynhyrchu yn y ddwy iaith. 

Ymwneud Arall â’r Cyhoedd yng Nghymru 
4.13 Pan fydd yr Adran yn cynnal arolygon cyhoeddus ac ymgynghoriadau bydd yr holl 
gyfathrebu â’r cyhoedd yng Nghymru yn ddwyieithog. 

4.14 Bydd Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi yn chwilio am ddewisiadau i roi darpariaeth 
Gymraeg ar gyfer ei holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a bydd yn gweithio i 
sicrhau bod yr holl brosesau a gefnogir yn eu lle i gyflawni’r gwasanaethau hyn yn 
effeithiol.  
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Adran 5: Wyneb Cyhoeddus yr Adran 

Ymgyrchoedd Cyhoeddusrwydd, Arddangosfeydd a Hysbysebu 

5.1 Bydd yr holl gyhoeddusrwydd, gwybodaeth gyhoeddus, deunydd arddangos a 
hysbysebu a ddefnyddir yng Nghymru (er mwyn targedu’r cyhoedd yn gyffredinol yng 
Nghymru) yn cael eu cynhyrchu yn ddwyieithog, neu fel fersiynau Cymraeg a Saesneg ar 
wahân fel y bydd yn briodol i’r gynulleidfa. Os bydd raid cyhoeddi fersiwn Gymraeg a 
Saesneg ar wahân, bydd y ddwy fersiwn yn gyfartal o ran maint, amlygrwydd a safon. 
Bydd y ddwy fersiwn ar gael ar yr un pryd pan fydd hynny’n bosibl a byddant yr un mor 
hygyrch. 

Hunaniaeth Gorfforaethol 
5.2 Bydd y Swyddfa Gartref yn mabwysiadu hunaniaeth gorfforaethol ddwyieithog yng 
Nghymru. Bydd enw, manylion cyswllt, logo, sloganau a gwybodaeth safonol arall am yr 
Adran yn ymddangos yn Gymraeg a Saesneg ar yr holl ddeunydd sy’n dangos ein 
hunaniaeth gorfforaethol. Mae hyn yn cynnwys gwaith papur adrannol a deunydd fel 
cardiau busnes, bathodynnau adnabod, trwyddedau, tocynnau, cardiau cydnabod, slipiau 
cyfarch, gwahoddiadau, lifrai, dillad gwelededd uchel a cherbydau. 

Teitlau 
5.3 Pan fydd dogfennau yn cael eu cyhoeddi yn Gymraeg, bydd yr enw ‘Swyddfa Gartref’ 
ac enw’r gyfarwyddiaeth neu uned sy’n eu cyhoeddi yn Gymraeg. 

Arwyddion  
5.4 Bydd yr holl arwyddion allanol a mewnol yn ardaloedd cyhoeddus unrhyw swyddfeydd 
yng Nghymru y mae gan y Swyddfa Gartref gyfrifoldeb uniongyrchol amdanynt naill ai yn 
ddwyieithog neu ar ffurf Gymraeg a Saesneg ar wahân. Pan ddefnyddir arwyddion mewn 
ieithoedd ar wahân byddant yn gyfartal o ran ffurf, maint, safon ac amlygrwydd. 

5.5 Bydd pob arwydd newydd yn ddwyieithog. Bydd yr arwyddion sy’n bodoli yn cael eu 
gwneud yn ddwyieithog pan fyddant yn cael eu cyfnewid. 

Cyhoeddiadau 
5.6 Byddwn yn cyhoeddi deunydd sydd ar gael i’r cyhoedd naill ai yn ddwyieithog (gyda’r 
fersiynau Cymraeg a Saesneg gyda’i gilydd mewn un ddogfen) neu mewn fersiynau 
Saesneg a Chymraeg ar wahân.  
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Os bydd y fersiynau Cymraeg a Saesneg yn cael eu cyhoeddi ar wahân bydd y ddwy 
fersiwn yn gyfartal o ran maint a safon, ac ein harfer cyffredin fydd sicrhau bod y ddwy 
fersiwn ar gael ar yr un pryd a’r un mor hygyrch. Bydd pob fersiwn yn nodi yn glir bod y 
deunydd ar gael yn yr iaith arall.  

Byddwn yn defnyddio’r system sgorio i ddynodi yn wrthrychol pryd y dylai deunydd sy’n 
cael ei gyhoeddi tu allan i ddogfennau cyhoeddus, fel llythyrau at Brif Weithredwyr 
Awdurdodau Lleol, gael eu cyhoeddi fel fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân neu fel 
dogfennau dwyieithog.  

5.7 Gellir gweld yr holl ddeunydd gan y Swyddfa Gartref sydd ar gael yn Gymraeg yn 
adran gyhoeddiadau’r Swyddfa Gartref ar wefan Gov.uk 
(www.gov.uk/government/publications). Yn ychwanegol, bydd adroddiadau arolygon ar 
sefydliadau yng Nghymru a gyhoeddwyd gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi 
(HMIC) ar gael yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg. 

Bydd y system sgorio a ddisgrifir uchod yn berthnasol i’r holl gyhoeddiadau newydd a’r ail 
argraffiadau a gyhoeddir ar ôl i’r cynllun gael ei gymeradwyo – yn ogystal â 
chyhoeddiadau sydd i’w hadolygu, eu hail gyhoeddi neu eu hail argraffu. Gall staff gael 
cyfarwyddyd ysgrifenedig ar ddylunio a chynhyrchu cyhoeddiadau dwyieithog yn 
Design102@Justice.gsi.gov.uk. Pan godir pris am gyhoeddiadau, ni fydd pris testun 
dwyieithog yn uwch na’r pris am y fersiwn Saesneg; yn yr un modd, pan fydd dogfennau 
yn cael eu cyhoeddi ar wahân, ni fydd pris y fersiwn Gymraeg yn uwch na phris yr un 
Saesneg. Yn yr achos olaf, os yw’r deunydd yn ddogfen wedi ei hargraffu, bydd y ddwy 
fersiwn yr un mor hygyrch yng Nghymru, a’r nod fydd eu cyhoeddi ar yr un pryd, a’u 
dosbarthu gyda’i gilydd. 

Ffurflenni Papur ac Amrywiol  
5.8 Pan fydd unrhyw fath o ddeunydd printiedig gan Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi (gan 
gynnwys eitemau amrywiol fel sticeri, cardiau ac ati) yn cael eu cynhyrchu byddant yn 
ddwyieithog neu yn y ddwy iaith; byddai deunydd dwyieithog o’r fath yn cael ei ddosbarthu 
yn awtomatig i’r cyhoedd yng Nghymru. Ond, prin yw’r defnydd o rai eitemau ac maent yn 
cael eu cynhyrchu ar system genedlaethol ac yn yr achosion hynny ni fwriedir cynhyrchu 
fersiynau Cymraeg - mae hyn yn cynnwys eitemau fel derbynebau (sydd yn cael eu rhoi i 
alwyr personol yn unig) ac anfonebau.  

5.9 Er mwyn sicrhau na fydd cwsmeriaid yng Nghymru yn cael anhawster i gael fersiynau 
dwyieithog/yn y ddwy iaith o ffurflenni a thaflenni, bydd Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi yn 
cynnal gweithdrefnau i sicrhau bod Swyddfa Basbort Casnewydd yn eu harddangos a bod 
digon o stoc ohonynt ar gael o hyd. Pan fydd fersiynau dwyieithog o ddeunydd yn bodoli, 
dim ond y fersiynau yma fydd yn cael eu dosbarthu i/yng Nghymru. Pan fydd fersiynau 
Cymraeg ar wahân ar gael byddant ar gael yn gyfartal â’r fersiwn Saesneg.  

5.10 Bydd y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn sicrhau bod ffurflenni cais i’w defnyddio gan 
y cyhoedd yng Nghymru ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Bydd unrhyw ddeunydd 

http://www.gov.uk/government/publications
mailto:Design102@Justice.gsi.gov.uk
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esboniadol hefyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Bydd yr holl ffurflenni a deunydd 
esboniadol ar gael i’w lawrlwytho o wefan Gov.uk (www.gov.uk/government/publications).  

5.11 Bydd y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn gweithio gydag awdurdodau lleol yng 
Nghymru i sicrhau bod gan y gwasanaethau cofrestru lleol stoc ddigonol o ffurflenni a 
thaflenni dwyieithog/dwy fersiwn.  

Gwefannau  
5.12 Gellir cael mynediad i’n gwefan trwy www.gov.uk/homeoffice. Mae’r cynnwys yn rhan 
brif ffrwd .Gov.uk yn cael ei gyhoeddi gan Wasanaeth Digidol y Llywodraeth (GDS). 
Anelwyd y cynnwys hwn at y cyhoedd yn gyffredinol ac mae’n rhoi gwybodaeth am y 
gwasanaethau a’r cynlluniau gan y llywodraeth a ddefnyddir amlaf.  

Bydd y Swyddfa Gartref yn sicrhau ein bod yn darparu fersiynau Cymraeg o’n tudalennau 
gwe sydd yn berthnasol i’r cyhoedd yng Nghymru a Lloegr i GDS, a byddwn yn gweithio 
gyda nhw i sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael.  

Hysbysiadau i’r Wasg 
5.13 Bydd datganiadau i’r wasg sy’n cael eu rhyddhau i gyfryngau Cymraeg yn cael eu 
cyhoeddi yn Gymraeg. Pan na fydd hyn yn bosibl bydd esboniad yn cael ei roi. 

Hysbysiadau Swyddogol, Hysbysiadau Cyhoeddus a 
Hysbysiadau Recriwtio Staff  
5.14 Bydd hysbysiadau swyddogol, hysbysiadau cyhoeddus a hysbysiadau recriwtio staff 
a roddir mewn papurau newydd Saesneg (neu gyfryngau tebyg) a ddosbarthir yn bennaf 
neu yn gyfan gwbl yng Nghymru yn ddwyieithog, neu yn ymddangos fel fersiynau 
Cymraeg a Saesneg ar wahân. Bydd hysbysiadau yn Gymraeg mewn cyhoeddiadau 
Cymraeg. Bydd y fersiynau Cymraeg a Saesneg yn gyfartal o ran fformat, maint, safon ac 
amlygrwydd boed yn cael eu cynhyrchu fel un fersiwn ddwyieithog, neu fel hysbysiadau 
Cymraeg a Saesneg ar wahân. Bydd hysbysiadau swyddogol a chyhoeddus os byddant 
yn cael eu defnyddio gan Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi mewn fersiynau Cymraeg a 
Saesneg ac yn cael eu harddangos gyda’i gilydd boed yn y wasg neu fel arall.  

5.15 Pan fydd y Swyddfa Gartref yn mynychu arddangosfa yng Nghymru, bydd staff 
Cymraeg ar gael a bydd y deunydd argraffedig sy’n cael ei arddangos naill ai yn 
ddwyieithog neu yn Gymraeg a Saesneg. 

Recriwtio 
5.16 Yn y cyfryngau Saesneg yng Nghymru, bydd swyddi lle mae’r gallu i siarad Cymraeg 
yn hanfodol yn cael eu hysbysebu yn Gymraeg, gyda disgrifiad byr yn Saesneg. Bydd 

http://www.gov.uk/government/publications
http://www.gov.uk/homeoffice
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hysbysiadau recriwtio mewn cylchgronau Saesneg (a chyhoeddiadau eraill) sy’n cael eu 
dosbarthu trwy’r Deyrnas Unedig yn Saesneg, oni bai bod y swydd yn un lle mae’r gallu i 
siarad Cymraeg yn hanfodol, yna bydd yr hysbysiad yn hollol ddwyieithog, neu yn 
Gymraeg gydag esboniad byr yn Saesneg. Bydd unrhyw hysbysiadau swyddogol, 
hysbysiadau cyhoeddus neu hysbysiadau recriwtio staff a osodir mewn man arall yng 
Nghymru yn ddwyieithog. 

5.17 Pan fydd y Swyddfa Gartref wedi nodi bod y gallu i siarad Cymraeg yn gymwys yn 
ddymunol ar gyfer swydd benodol, bydd gallu ieithyddol yn cael ei ystyried ar yr un sail â 
chymwyseddau dymunol eraill. Pan ystyrir bod gallu ieithyddol yn Gymraeg yn hanfodol 
neu ddymunol, bydd hyn yn cael ei nodi yn yr hysbysebion swydd perthnasol. 

Ymgyrchoedd ar y Cyfryngau 
5.18 Bydd deunydd ymgyrchoedd a gynhyrchwyd i’w defnyddio gan y cyfryngau 
ysgrifenedig neu a ddarlledir sydd wedi ei anelu at y cyhoedd yn hollol ddwyieithog yn 
Saesneg a Chymraeg i’w ddefnyddio yng Nghymru. 

5.19 Bydd y dull a ddisgrifir yn y paragraff blaenorol yn cael ei ddefnyddio hefyd mewn 
unrhyw ddeunydd aml-gyfrwng y gall y Swyddfa Gartref ei gynhyrchu. 

5.20 Os bydd y Swyddfa Gartref yn ymwneud ag ymgyrchoedd sy’n golygu y bydd aelodau 
o’r cyhoedd yn cysylltu yn uniongyrchol â staff neu gontractwyr y Swyddfa Gartref dros y 
ffôn, byddwn yn galluogi siaradwyr Cymraeg i gysylltu â ni dros y ffôn neu yn ysgrifenedig 
fel y bydd yn briodol.  

Deunydd a Ddarperir i’r Cyhoedd gan Sefydliadau Eraill 
5.21 Mae’r Swyddfa Gartref yn cydnabod y gall argaeledd deunydd yn y Gymraeg fod yn 
elfen bwysig yng ngallu asiantaethau eraill i gyflawni cydraddoldeb ieithyddol effeithiol yn y 
gwasanaethau y maent yn eu darparu. Bydd unedau perthnasol o’r Swyddfa Gartref felly 
yn cysylltu yn gyson ag asiantaethau priodol yng Nghymru (fel yr heddlu) i bennu pa rai o’r 
eitemau y maent yn eu cynhyrchu sy’n cael mwyaf o effaith ar allu’r asiantaethau hynny i 
ddarparu gwasanaeth Cymraeg: bydd y wybodaeth hon wedyn yn ffactor pwysig wrth 
iddynt flaenoriaethau eu rhaglen gyfieithu. 

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 
5.22 Wrth ddatblygu ei strategaeth gyfrifiadurol, bydd y Swyddfa Gartref yn gweithredu’r 
egwyddor o gydraddoldeb ieithyddol yn yr holl gynlluniau yn y dyfodol. Bydd y manylebau 
ar gyfer rhaglenni cyfrifiadurol newydd, neu rai cyfnewid neu wedi eu haddasu yn cynnwys 
cyfeiriad priodol at yr angen i ddarparu gwasanaeth dwyieithog yn unol â’r cynllun hwn. 
Wrth i ni ddatblygu neu gaffael systemau TGCh byddwn yn ystyried dogfen gynghori 
Comisiynydd y Gymraeg: Technoleg, Gwefannau a Meddalwedd: Ystyried y Gymraeg. 
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5.23 Pan na ellir addasu rhaglenni/systemau cyfrifiadurol presennol i hwyluso Cynllun Iaith 
Gymraeg y Swyddfa Gartref, neu wasanaethau Cymraeg cyrff eraill, bydd trefniadau dros 
dro yn cael eu gwneud i oresgyn unrhyw anawsterau. 

Gweithio Mewn Partneriaeth 
5.24 Pan fydd y Swyddfa Gartref yn arweinydd strategol ac ariannol mewn partneriaeth 
ffurfiol bydd yn sicrhau bod unrhyw agweddau gwasanaeth cyhoeddus yn cydymffurfio â’r 
cynllun hwn. Pan fydd y Swyddfa Gartref yn ymuno mewn partneriaeth ffurfiol y mae 
sefydliad arall yn ei harwain; bydd ei mewnbwn i’r bartneriaeth yn cydymffurfio â’r cynllun 
hwn a bydd y Swyddfa Gartref yn annog partneriaid eraill i gydymffurfio.  

Pan fydd y Swyddfa Gartref yn bartner mewn consortiwm, bydd yn annog y consortiwm i 
gydymffurfio â’r cynllun hwn. Wrth weithredu yn enw’r consortiwm, bydd yn gweithredu yn 
unol â’r cynllun hwn.  

Dim ond at bartneriaethau ffurfiol sy’n ymdrin â gwasanaethau sydd ar gael i’r cyhoedd 
yng Nghymru y mae’r uchod yn cyfeirio. 
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Adran 6: Gweithredu a Monitro’r Cynllun 

Staffio  
6.1 Mae’r nifer o siaradwyr Cymraeg a gyflogir ar hyn o bryd gan y Swyddfa Gartref, gan 
gynnwys Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi yn fychan; yn bennaf oherwydd y nifer isel o 
siaradwyr Cymraeg yn ardaloedd Casnewydd a Chaerdydd. Ond, bwriadwyd y camau a 
nodir isod i gynyddu’r nifer hwn dros gyfnod o nifer o flynyddoedd er mwyn darparu 
gwasanaeth llawn trwy gyfrwng y Gymraeg.  

6.2 Bydd y Swyddfa Gartref yn dynodi’r swyddi hynny yr ydym yn ystyried bod y gallu i 
siarad Cymraeg yn hanfodol neu ddymunol ar eu cyfer. Pan fydd cymhwysedd o’r fath yn 
berthnasol bydd hynny’n cael ei ddatgan yn ein hysbyseb swydd ac yn cael ei ymgorffori 
yn y fanyleb person.  

6.3 Bydd y Swyddfa Gartref yn sicrhau bod y rhai sy’n gyfrifol am recriwtio staff a’u 
hyfforddi yn gwybod am yr ymrwymiadau hyn ac yn eu gweithredu.  

6.4 Bydd strategaeth y Swyddfa Gartref i gynyddu ei nifer o staff dwyieithog yn cynnwys:  

• darparu hyfforddiant Cymraeg addas i staff perthnasol;  

• annog y rhai sy’n siarad y ddwy iaith i ymgeisio am swyddi trwy gynnwys datganiad 
mewn hysbysebion recriwtio addas sy’n croesawu ceisiadau gan siaradwyr 
Cymraeg a Saesneg; a  

• recriwtio siaradwyr Cymraeg i swyddi penodol lle mae’r iaith yn hanfodol, wrth i 
swydd ddod yn wag neu wrth sefydlu swydd newydd.  

6.5 Ni fydd unrhyw staff yn dod dan bwysau i hyfforddi mewn sgiliau Cymraeg neu 
ddysgu’r iaith fel arall a bydd pob penodiad yn cael ei wneud ar sail teilyngdod yn unol â 
pholisïau cyfle cyfartal a deddfwriaeth cyflogaeth.  

Dysgu’r Gymraeg  
6.6. Mae’r Swyddfa Gartref wedi ymrwymo yn llawn i gefnogi’r aelodau hynny o staff sydd 
am ddysgu Cymraeg neu wella eu sgiliau yn y Gymraeg. Rhoddir cefnogaeth ariannol ac 
fel arall i’r staff hynny sy’n mynychu cyrsiau allanol perthnasol. Archwilir y dewisiadau ar 
gyfer hyfforddi mewnol. Bydd y Swyddfa Gartref yn defnyddio Cynlluniau Datblygu 
Personol ar gyfer pob aelod o staff i annog y staff i ddysgu Cymraeg. Cyhoeddir 
cylchlythyrau yn annog pobl i ddilyn yr hyfforddiant hwn yn gyson. 
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Hyfforddiant Galwedigaethol  
6.7 Asesir y gofynion hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg a byddant yn cael eu darparu fel 
fydd yn briodol. 

Gweithredu 
6.8 Cyhoeddir y cynllun hwn gyda chefnogaeth lawn Gweinidogion a Phwyllgor Rheoli 
Gweithredol y Swyddfa Gartref. Bydd y cynllun yn cael ei gydlynu a’i fonitro gan gydlynydd 
y cynllun, yn Nhîm Cymru’r Swyddfa Gartref. 

6.9 Anfonir cyfarwyddyd ar weithredu’r cynllun i’r holl Gyfarwyddwyr a Phenaethiaid 
Unedau, a byddant yn gyfrifol am ei weithredu yn y meysydd sydd dan eu rheolaeth hwy. 
Bydd gan bob Grŵp Swyddfa Gartref aelod o staff yn gyfrifol am gysylltu â 
chyfarwyddiaethau/unedau unigol yn y Grŵp am y cynllun, a gyda chydlynydd y cynllun. 
Bydd cydlynydd Cynllun Iaith Gymraeg y Swyddfa Gartref yn paratoi, ac yn diweddaru yn 
barhaus, cynllun gweithredu i’w gytuno gyda Chomisiynydd y Gymraeg, yn nodi sut y bydd 
yn sicrhau y bydd yn gweithredu yn unol â’r cynllun hwn. Bydd y cynllun gweithredu yn dod 
i rym ar y dyddiad y bydd y cynllun newydd yn dod i rym, neu cyn gynted â phosibl wedyn. 
Bydd y cynllun yn cynnwys targedau, amserlenni ac yn rhoi adroddiad ar gynnydd mewn 
cymhariaeth â phob targed. Nod cyffredinol y cynllun gweithredu fydd sicrhau bod yr 
ymrwymiadau a nodir yn y cynllun hwn yn cael eu cyflawni cyn gynted â phosibl. Rhestrir y 
prif dargedau ar gyfer cyflawni’r cynllun yn Atodiad A. Bydd y cynllun yn cael 
cyhoeddusrwydd ymhlith ein staff, ac i’r cyhoedd yng Nghymru. Bydd yn cael ei gyhoeddi 
ar dudalennau’r Adran ar wefan Gov.uk. 

6.10 Datblygir cyfarwyddiadau desg, neu gyfarwyddyd tebyg, i staff i sicrhau eu bod yn 
gwybod sut i weithredu’r camau sydd yn y cynllun hwn. Trefnir sesiynau briffio a hyfforddi 
i’n staff i gynyddu ymwybyddiaeth o’r cynllun hwn – ac i esbonio sut y bydd yn effeithio ar 
eu gwaith o ddydd i ddydd. Bydd yr holl staff newydd yng Nghymru yn derbyn gwybodaeth 
am y cynllun iaith Gymraeg yn ystod eu cyfnod cynefino. 

6.11 Bydd gan unrhyw gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd a ddefnyddir gan y Swyddfa 
Gartref gymwysterau addas a bydd yn gallu cynnig gwasanaeth o safon uchel sy’n gost 
effeithiol. Byddwn yn disgwyl i’r cyfieithwyr hynny fod yn aelodau o Gymdeithas Cyfieithwyr 
Cymru neu gorff tebyg.  

6.12 Bydd unrhyw fath o gyswllt gyda’r cyhoedd yng Nghymru nad yw’n cael ei drin yn 
benodol yn y cynllun hwn yn cael ei gynnal mewn modd sy’n gyson â’r egwyddorion 
cyffredinol yn y cynllun hwn. 

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 
6.13 Bydd yr Adran yn gweithredu yn unol â chyngor Comisiynydd y Gymraeg ar Ddeddf 
yr Iaith Gymraeg a’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Pan fydd yr Adran yn rhyddhau 
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gwybodaeth dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, bydd yn cael ei chyfieithu i ddewis iaith yr 
ymgeisydd ar yr amod na fydd y nifer o eiriau i’w cyfieithu yn ei gwneud yn ariannol 
rhwystrol i wneud hynny. 

Y Gwasanaethau a Ddarperir ar Ran yr Adran gan Drydydd 
Partïon 
6.14 Bydd y Swyddfa Gartref yn sicrhau bod unrhyw gytundebau neu drefniadau a wneir 
gyda thrydydd partïon sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru 
yn gyson ag amodau’r cynllun. Bydd hyn yn cynnwys contractio ac is-gontractio 
gwasanaethau. 

6.15 Pryd bynnag y gwahoddir tendrau ar gyfer darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng 
Nghymru, bydd y Swyddfa Gartref yn nodi gofynion o ran defnyddio’r Gymraeg. Bydd 
rheolwyr busnes yn monitro’r gwasanaeth a ddarperir gan y contractwr llwyddiannus ac yn 
cael adroddiadau perfformiad cyson. Bydd staff sy’n ymdrin â chontractau yn cael gwybod 
am y gofynion hyn. 

Monitro 
6.16 Bydd yr Adran yn monitro cynnydd wrth gyflawni’r cynllun hwn mewn cymhariaeth â 
thargedau a nodir yn y cynllun gweithredu y cytunwyd arno gyda Chomisiynydd y 
Gymraeg. Anfonir adroddiad ar y cynnydd hwnnw i’r Pwyllgor Gweithredol. Bydd y 
gweithdrefnau monitro ac adrodd presennol yn cynnwys cyfeiriadau at gynnydd wrth 
gyflawni’r cynllun hwn, fel y bydd yn briodol. Bydd yr Adran yn rhoi adroddiad i 
Gomisiynydd y Gymraeg ar y cynnydd wrth gyflawni’r cynllun hwn, pan fydd yn gofyn am 
hynny. Defnyddir gweithdrefn hunan-asesu i fonitro cynnydd, i’w chytuno gyda’r 
Comisiynydd. 

6.17 Bydd yr elfennau canlynol o’r cynllun yn cael eu monitro i sicrhau bod gwasanaeth yn 
cael ei ddarparu yn Gymraeg a Saesneg:- 

• cynllunio at y dyfodol a chaffael;  

• amseroedd ymateb ar bob agwedd o gyflawni ac effeithlonrwydd gwasanaethau;  

• hunaniaeth gorfforaethol, cyhoeddiadau dwyieithog, ffurflenni, cyhoeddiadau, 
arwyddion, hysbysiadau ac ati;  

• gweithredu camau staffio a hyfforddi;  

• darparu a gweinyddu gwasanaethau gan asiantau, partneriaid a chontractwyr;  

• perfformiad wrth weithredu’r camau a nodir yn yr amserlen;  

• amlder a natur y cwynion am ein Cynllun Iaith Gymraeg;  
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• gweithredu trefniadau a wnaed i gyflawni gwasanaethau Swyddfa Basbort Ei 
Mawrhydi yn Gymraeg a’u heffeithiolrwydd; ac  

• Effeithiolrwydd Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi wrth annog a hwyluso’r defnydd o’r 
Gymraeg gan bartïon eraill.  

• monitro gwasanaeth cwsmeriaid i gynnwys siopwyr cudd ac arolygon cwsmeriaid.  

Targedau  
6.18 Bydd y Swyddfa Gartref yn adolygu effeithlonrwydd y cynllun hwn, ac yn ystyried 
unrhyw newidiadau angenrheidiol i’r cynllun i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y Gymraeg 
a’r Saesneg ymhellach trwy ymgynghori â Chomisiynydd y Gymraeg. Os na fydd safonau 
a thargedau a gyhoeddwyd yn cael eu cyrraedd, bydd y Swyddfa Gartref yn rhoi esboniad 
i’r Comisiynydd ac yn disgrifio’r camau sy’n cael eu cymryd i gywiro pethau.  

6.19 Bydd adroddiad am berfformiad mewn cymhariaeth â’r ymrwymiadau a roddir yn y 
cynllun hwn ac sy’n cael eu crynhoi yn yr atodlen yn cael eu cyflwyno yn flynyddol i 
Gomisiynydd y Gymraeg. Bydd adroddiad ar ffurf y cytunwyd arno yn dilyn ymgynghori â 
Chomisiynydd y Gymraeg yn cael ei gyhoeddi wedyn.  

6.20 Bydd y Swyddfa Gartref yn monitro nifer a natur yr ymholiadau, awgrymiadau a 
chwynion a dderbyniwyd yn ymwneud â’i chynllun iaith Gymraeg. Bydd y canlyniadau yn 
cael eu cynnwys yn yr adroddiad blynyddol a gyhoeddir mewn cymhariaeth ag 
ymrwymiadau’r cynllun.  

6.21 Bydd y Swyddfa Gartref yn cynnal arolygon barn achlysurol i brofi barn defnyddwyr y 
gwasanaeth sy’n siarad Cymraeg am y dewis a safon y gwasanaethau yr ydym yn eu 
darparu yn Gymraeg. Cynhelir arolygon ar lafar yn newis iaith yr ymatebwr, a chynhyrchir 
yr holiaduron yn ddwyieithog.  

Cyhoeddi Gwybodaeth  
6.22 Bydd Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Swyddfa Gartref yn cynnwys cyfeiriad 
penodol at Gynllun yr Iaith Gymraeg a’r cynnydd ar weithredu’r camau. Cyflwynir copi o’r 
adroddiad i Gomisiynydd y Gymraeg.  

6.23 Os na fydd y safonau cyhoeddedig yn cael eu cyrraedd, bydd yr adroddiad yn 
esbonio’r rhesymau pam ac yn dynodi pa gamau sy’n cael eu cymryd i ymdrin â’r broblem. 

Adolygu a Diwygio’r Cynllun 
6.24 Bydd y cynllun yn cael ei adolygu cyn pen tair blynedd ar ôl iddo ddod i rym. Hefyd, o 
bryd i’w gilydd, efallai y bydd ar y Swyddfa Gartref angen adolygu’r cynllun hwn, neu 
gynnig diwygiadau i’r cynllun hwn, oherwydd newidiadau mewn swyddogaethau adrannol, 
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neu i’r amgylchiadau y mae’r Swyddfa Gartref yn gweithredu ei swyddogaethau presennol 
ynddynt, neu am unrhyw reswm arall. Ni wneir unrhyw newidiadau i’r cynllun hwn heb 
gymeradwyaeth Comisiynydd y Gymraeg. 

Cwynion ac Awgrymiadau Gwella 
6.25 Bydd cwynion am agweddau penodol o weithredu’r cynllun yn cael eu trin gan 
unedau unigol yn unol â’u gweithdrefn gwynion eu hunain. 

6.26 Dylai cwynion am y cynllun hwn, neu awgrymiadau i’w wella, gael eu cyfeirio at yr 
uwch aelod o staff gyda chyfrifoldeb am y cynllun, yn y cyfeiriad isod: Pennaeth Tîm 
Swyddfa Gartref Cymru, Adeiladau Cyffredinol, 2il Lawr y Dwyrain, 31-33 Heol 
Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB, E-bost: Cymraeg@HomeOffice.gsi.gov.uk  

Bydd y Swyddfa Gartref yn cydweithredu gyda Chomisiynydd y Gymraeg er mwyn datrys 
cwynion – ac yn ystod unrhyw ymchwiliadau a gynhelir dan adran 17 o Ddeddf yr Iaith 
Gymraeg. 

Cyhoeddusrwydd 
6.27 Bydd copïau o’r cynllun hwn ar gael o Cymraeg@HomeOffice.gsi.gov.uk a byddant 
yn cael eu cylchredeg i bawb sydd â diddordeb yng Nghymru a Lloegr. Bydd manylion ar 
gael hefyd yn y ddwy iaith yn adran cyhoeddiadau tudalennau’r Swyddfa Gartref ar wefan 
Gov.UK.  

6.28 Bydd Cynllun Iaith Gymraeg y Swyddfa Gartref yn cael cyhoeddusrwydd i gychwyn 
ac yn barhaus yn ôl y gofyn, fel a ganlyn:  

• mewn taflenni  

• postiadau  

• papurau newydd  

6.29 Cynhwysir brawddeg safonol ar benawdau llythyrau i’w defnyddio yng Nghymru yn 
croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg neu Saesneg. 

6.30 Arddangosir crynodeb o’r cynllun yn ardal aros gyhoeddus swyddfeydd y Swyddfa 
Gartref yng Nghymru gan gynnwys Swyddfa Basbort Casnewydd ac yn unrhyw 
ddigwyddiad yng Nghymru. Bydd y wybodaeth fydd yn cael ei harddangos yn cynnwys 
gwasanaethau sydd ar gael a’r graddau y gall y cyhoedd ymdrin â’r Swyddfa Gartref trwy’r 
Gymraeg.  

6.31 Bydd yr holl staff yn y Swyddfa Gartref yn derbyn cylchlythyr yn amlinellu’r prif 
ddarpariaethau a bydd gan holl staff y Swyddfa Gartref fynediad at gopi o’r cynllun. 

 

mailto:Cymraeg@HomeOffice.gsi.gov.uk
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Atodiad A: Prif Dargedau ar Gyfer 
Cyflawni’r Cynllun 

MEINI PRAWF TARGED Dyddiad 

Cyhoeddusrwydd 
i’r Cynllun 

Byddwn yn rhoi sylw i’r cynllun ar ein mewnrwyd, 
gwefan .Gov ac mewn unrhyw ddeunydd 
cyhoeddusrwydd perthnasol, gan gynnwys 
cyfathrebiadau mewnol i holl staff y Swyddfa Gartref 
yn amlinellu’r prif ddarpariaethau a gwybodaeth am sut 
i gael mynediad at y cynllun.   

Mai 2018 

Byddwn yn adfywio’r Gweithgor rhithiol a Rhwydwaith 
yr Iaith Gymraeg y Swyddfa Gartref. Byddwn yn 
defnyddio’r fforymau yma i roi cyhoeddusrwydd i’r 
cynllun trwy feysydd busnes y Swyddfa Gartref a 
Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi i gyd, yn sicrhau 
ansawdd deunydd Cymraeg ac yn gwneud 
awgrymiadau o ran gwelliannau.  

Mawrth 
2018 

Byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau ymwybyddiaeth 
staff ar draws meysydd busnes Swyddfa Basbort Ei 
Mawrhydi a’r Swyddfa Gartref i hyrwyddo gwybodaeth 
am y cynllun ymhlith staff ac i esbonio sut y bydd y 
cynllun yn effeithio ar eu gwaith o ddydd i ddydd. 

Parhaus 

Byddwn yn darparu gwybodaeth wedi ei diweddaru am 
y Cynllun Iaith Gymraeg i rai sy’n dechrau o’r newydd 
i’w defnyddio mewn cyfnodau cynefino.  

Mai 2018 

Byddwn yn cysylltu â’n hasiantaethau i dynnu eu sylw 
at y cynllun a’u hatgoffa am eu cyfrifoldebau dan y 
cynllun. 

Ionawr 
2018 

Ymgynghoriadau Pan ofynnir am ymatebion i ymgynghoriad yng 
Nghymru, cynnig fersiwn Gymraeg. 

Parhaus 

Cyfarwyddyd 
 

Byddwn yn darparu cyfarwyddyd wedi ei ddiweddaru i 
staff yn eu hysbysu am y cynllun a’r oblygiadau ar 
gyfer eu gwaith ynghyd â’r pwynt cyswllt ar gyfer 
unrhyw ymholiadau. Gall y wybodaeth yma gael ei 
defnyddio ar gyfer sesiynau cynefino dechreuwyr 
newydd hefyd. 

Mai 2018 
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Byddwn yn darparu cyfarwyddyd i uwch reolwyr yn 
tanlinellu perthnasedd y cynllun i’r broses o gynllunio 
polisïau a’u gweithredu, ynghyd â sut y bydd pob 
maes busnes yn gyfrifol am weithredu a gweithrediad 
y cynllun. 

Mai 2018 

Byddwn yn darparu cyfarwyddyd desg a chyfarwyddyd 
i staff i sicrhau eu bod yn gwybod sut i weithredu 
camau yn y cynllun.  

Mai 2018 

Gofynion y 
Gymraeg mewn 

atebion digidol yn 
y dyfodol 

 

Wrth i ni ddatblygu neu gaffael systemau TGCh 
byddwn yn ystyried dogfen gynghori Comisiynydd y 
Gymraeg: Technoleg, Gwefannau a Meddalwedd: 
Ystyried y Gymraeg. Byddwn yn anelu at weithredu’r 
egwyddor o gyfartaledd iaith yn ein holl wasanaethau 
digidol yn y dyfodol. Bydd y manylebau ar gyfer 
rhaglenni cyfrifiadurol newydd, neu rai cyfnewid neu 
wedi eu haddasu yn gobeithio cynnwys cyfeiriad 
priodol at yr angen i ddarparu gwasanaeth dwyieithog 
yn unol â’r cynllun hwn.  

Parhaus 

Mae gan Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi ar hyn o bryd 
gyfleuster ar-lein sy’n galluogi cwsmeriaid i ymgeisio 
am basbort yn Gymraeg. Bwriadwn gyfieithu’r cynnwys 
ymhellach yn y dyfodol agos, a’i symud i system TG 
newydd. Mae’r gwaith ar ddylunio gwelliannau wedi’i 
raglennu i gychwyn yn 2020. 

Rhagfyr 
2020  

Byddwn yn cytuno gyda Chomisiynydd y Gymraeg ar 
raglen i gynyddu cynnwys Cymraeg ein gwefannau a 
diweddaru’r gwefannau hyn ar y sail honno. Byddwn 
yn parhau i ymwneud â Gwasanaeth Digidol y 
Llywodraeth i sicrhau ein bod yn manteisio ar unrhyw 
ddatblygiad yn ei bolisi iaith Gymraeg.   

Parhaus 

Archwiliad 
Cydymffurfio 

 

 

Byddwn yn cynnal ymarfer mapio proses ar gyfer 
Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi Casnewydd i fapio 
effeithlonrwydd wrth annog a hwyluso’r defnydd 
presennol o wasanaethau Cymraeg.  

Awst 2018 

Byddwn yn cynhyrchu gweithdrefn hunan asesu i 
werthuso a monitro cynnydd mewn cymhariaeth â’r 
cynllun. 

Awst 2018 

Byddwn yn cyflwyno adroddiad blynyddol i 
Gomisiynydd y Gymraeg iddi ei ystyried dan ei 
fframwaith rheoleiddiol. 

Rhagfyr 
2018 

Llywodraethu 
Byddwn yn sefydlu hwyluswyr mewn swyddi uwch o 
ardaloedd allweddol o’r Swyddfa Gartref a Swyddfa 
Basbort Ei Mawrhydi i hybu’r cynllun ar lefel uchel.  

Mai 2018 
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Hyfforddiant 
Byddwn yn archwilio dewisiadau ar gyfer hyfforddiant 
Cymraeg a’r posibilrwydd o gynnal hyfforddiant 
mewnol.  

Rhagfyr 
2018 

Recriwtio 

Byddwn yn dynodi swyddi gwag yr ydym yn ystyried 
bod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol neu 
ddymunol ar eu cyfer; nod hyn yw cynyddu’r nifer o 
staff sy’n gymwys a hyderus i gynnal busnes yn 
Gymraeg pan fydd angen hynny.  

Parhaus 
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