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Cynllun Iaith Gymraeg  

1. Cyflwyniad 

1. Mae Cynllun Iaith Gymraeg (y Cynllun) y Weinyddiaeth Cyfiawnder (Y 
Weinyddiaeth)) wedi’i baratoi’n unol ag Adran 21 o Ddeddf yr Iaith 
Gymraeg 1993. 

2. Mae’r Weinyddiaeth wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gynnal 
busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, yn trin yr 
iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg ar sail gyfartal, cyn belled ag y bo 
hynny’n briodol i’r amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol.  Mae’r 
Cynllun yn dynodi sut bydd y Weinyddiaeth yn gweithredu’r egwyddor 
honno yn y gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru y mae’n 
gyfrifol amdanynt. Enw’r Adran hon yn Saesneg yw The Ministry of 
Justice. 

3. Mabwysiadwyd y Cynllun gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder ac fe’i 
cymeradwywyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 24 Mawrth 2010.  

4. Mae’r Weinyddiaeth yn un o adrannau’r llywodraeth ganolog. Mae ei 
phrif ddyletswyddau a rhai o’i phrif gyrff cysylltiedig yn cynnwys: 

 Y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr: gweinyddu 
gwasanaethau cywirol yng Nghymru a Lloegr drwy Wasanaeth 
Carchardai Ei Mawrhydi a’r Gwasanaeth Prawf, dan ymbarél y 
Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (GCRhT - NOMS). 
Mae’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yn datblygu 
Cynllun Iaith Gymraeg a fydd yn cynnwys darparu darpariaeth Iaith 
Gymraeg briodol ar gyfer oedolion Cymraeg sy'n cael eu dal dan glo 
naill ai yng Nghymru neu yn Lloegr neu ar ddedfrydau cymunedol yng 
Nghymru.  Bydd Cynllun Iaith Gymraeg y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn 
rhoi arweiniad i’r GCRhT ynglŷn â datblygu eu Cynllun Iaith Gymraeg 
er mwyn sicrhau cysondeb, a bydd yn cefnogi Asiantaeth GCRhT yn ei 
hymdrechion i gwrdd orau ag anghenion troseddwyr sy’n siarad 
Cymraeg. 

 Cyfiawnder Ieuenctid a noddi’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid.  

 Noddi’r Bwrdd Parôl, Arolygiaethau Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, 
Byrddau Monitro Annibynnol ac Ombwdsmyn y Carchardai a’r 
Gwasanaethau Prawf.  

 Cyfraith droseddol, sifil, teulu a gweinyddol: polisi cyfraith droseddol a 
dedfrydu, gan gynnwys noddi’r Cyngor Canllawiau Dedfrydu a’r Panel 
Ymgynghorol ar Ddedfrydu a Chomisiwn y Gyfraith. 

 Y Swyddfa dros Ddiwygio Cyfiawnder Troseddol: yng ngofal y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder ond yn gweithio’n deirochrog â thair adran y 
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System Cyfiawnder Troseddol - y Weinyddiaeth Cyfiawnder, y Swyddfa 
Gartref a Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol.  

 Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi: gweinyddu’r llysoedd sifil, teulu a 
throseddol yng Nghymru a Lloegr. 

 Y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd: gweinyddu rhai tribiwnlysoedd ledled y 
Deyrnas Unedig.  

 Cymorth Cyfreithiol a’r Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol a’r 
Gwasanaeth Amddiffyn Troseddol ehangach drwy’r Comisiwn 
Gwasanaethau Cyfreithiol.  

 Cefnogaeth i’r Farnwriaeth: penodiadau barnwrol drwy gyfrwng y 
Comisiwn Penodiadau Barnwrol sydd newydd ei greu, y Swyddfa 
Farnwrol a’r Swyddfa Cyfathrebu Barnwrol.  

 Ysgrifenyddiaeth y Cyfrin Gyngor a Swyddfa Pwyllgor Barnwrol y 
Cyfrin Gyngor.  

 Materion cyfansoddiadol: diwygio etholiadol ac ymgysylltu 
democrataidd, hawliau sifil a dynol, rhyddid gwybodaeth, rheoli 
trefniadau a chydberthnasau cyfansoddiadol y Deyrnas Unedig, gan 
gynnwys gyda’r gweinyddiaethau datganoledig a Thiriogaethau sy’n 
Ddibynnol ar y Goron.  

 Cyfraith a pholisi sy’n llywodraethu crwneriaid, cwestau a chladdu ac 
amlosgi.  

 Canolfan gorfforaethol y Weinyddiaeth Cyfiawnder: canolfan 
gorfforaethol benodedig i lunio strategaeth gyffredinol a llywio 
perfformiad a darpariaeth.  

5. Ers ffurfio’r Weinyddiaeth Cyfiawnder, daw Swyddfeydd Cymru a’r 
Alban dan ymbarél y Weinyddiaeth, ond maent yn adrodd i 
Ysgrifenyddion Gwladol Cymru a’r Alban yn eu tro. 

6. Mae’r Arglwydd Ganghellor a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder 
wedi cymeradwyo’r Cynllun i’w ddefnyddio yn y Weinyddiaeth ac mewn 
nifer o’r cyrff a noddir gan y Weinyddiaeth.  Ceir rhestr gyflawn o’r cyrff 
a noddir gan y Weinyddiaeth yn Atodiad A.  

7. Dylech ddarllen unrhyw gyfeiriad yn y Cynllun at y cyhoedd i gynnwys 
aelodau’r proffesiwn cyfreithiol ac unrhyw grŵp diddordeb penodol yng 
Nghymru yr ydym yn darparu gwasanaeth ar eu cyfer. 
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2. Datblygu a Gweithredu Polisi 

1. Fel un o adrannau’r llywodraeth, rydym yn gyfrifol am gynghori 
Gweinidogion ynghylch datblygu polisïau a chynlluniau newydd, am rai 
swyddogaethau cefnogi a, dan rai amgylchiadau, am ddynodi natur 
gwasanaethau i’w darparu gan eraill. Byddwn yn sicrhau bod staff ac 
ymgynghorwyr sy’n ymwneud â ffurfio polisi a pharatoi cyfarwyddiadau ar 
gyfer deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth yn ystyried y Cynllun a’n 
cyfrifoldebau dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg. Wrth i ni ystyried a datblygu 
polisïau newydd, neu adolygu polisïau cyfredol yng nghwrs arferol busnes 
polisi, byddwn yn: 

 asesu canlyniadau ieithyddol polisïau sy’n effeithio ar wasanaethau a 
ddarperir ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru. 

 hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg pryd bynnag y bydd 
hynny’n bosib; 

 gweithredu egwyddor cydraddoldeb ar bob cyfle posib, cyn belled ag y 
bo'n briodol i’r amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol. 

2. Byddwn yn sicrhau y bydd yr un camau’n cael eu cymryd o ran 
gweithredu. Byddwn yn asesu canlyniadau ieithyddol gwasanaethau a 
ddarperir ar gyfer pobl Cymru, hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg 
pryd bynnag y bydd hynny’n bosib a gweithredu egwyddor cydraddoldeb 
ar bob cyfle. Pan fydd polisïau i’w gweithredu gan y Weinyddiaeth yn 
uniongyrchol, neu drwy drydydd partïon, byddwn yn sicrhau bod y 
gwasanaethau hynny’n cael eu darparu yng Nghymru mewn ffordd sy’n 
trin yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg yn gyfartal, er enghraifft:  

 cynorthwyo cyrff llunio rheolau lle bo angen i ddiwygio rheolau, 
gweithdrefnau neu ffurflenni rhagnodedig sy’n atal defnyddio’r 
Gymraeg lle mae’r gwasanaethau’n cael eu darparu ar gyfer pobl yng 
Nghymru;  

 sicrhau bod manylebau ar gyfer gwasanaethau sydd i’w cyflenwi gan 
sefydliadau eraill ar ein rhan yn cynnwys mesurau perthnasol ynglŷn â 
defnyddio’r Gymraeg, er enghraifft,  

- y dylai gwybodaeth brintiedig megis taflenni a phecynnau 
gwybodaeth fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, fel ei gilydd, a  
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- bod modd defnyddio’r naill iaith neu’r llall mewn unrhyw 
Ddigwyddiad1 yng Nghymru ac mewn unrhyw fusnes arall gyda’r 
sefydliad sy’n darparu'r gwasanaeth. Gwahoddir cyfranogwyr i ddweud 
o leiaf bythefnos cyn Digwyddiad os ydynt yn bwriadu siarad Cymraeg. 

3. O ran datblygu a chyflenwi systemau a chynhyrchion TG, neu ddiweddaru 
hen rai, byddwn: 

 i ddechrau, yn asesu’r gofynion ieithyddol yng nghyswllt gwasanaethau 
a ddarperir yng Nghymru;  

 yn hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg pryd bynnag y bydd 
hynny’n bosib, a gweithredu egwyddor cydraddoldeb ar bob cyfle; 

 wrth inni ddatblygu neu gaffael systemau TGCh, yn ystyried 
Canllawiau a Safonau Meddalwedd Dwyieithog y Bwrdd. 

 

4. Nid yw’r Weinyddiaeth, fel arfer, yn ymwneud yn uniongyrchol â darparu 
gwasanaethau penodol ar gyfer y cyhoedd. Darperir y rhain fel arfer gan ei 
changhennau cyflenwi (e.e. Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi (GLlEM), y 
Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (GCRhT) a’r Gwasanaeth 
Tribiwnlysoedd. 

 

5. Byddwn, cyn belled ag y bo hynny o fewn ein cyfrifoldebau: 

 yn galluogi’r sefydliadau hyn i weithredu’r ymrwymiadau a wneir yn eu 
cynlluniau drwy;  

 gynorthwyo cyrff llunio rheolau lle bo angen i ddiwygio rheolau, 
gweithdrefnau neu ffurflenni rhagnodedig a all atal defnyddio’r 
Gymraeg lle mae’r gwasanaethau’n cael eu darparu ar gyfer pobl yng 
Nghymru; 

 caniatáu i wasanaethau gael eu trefnu a’u cyflenwi mewn ffordd a fydd 
yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg gan sefydliadau a’r cyhoedd; 

 ymgynghori â hwy, fel y disgrifiwyd uchod, wrth i ni ddatblygu polisïau 
a chynlluniau i sicrhau bod ystyriaeth lawn yn cael ei rhoi i’r 
goblygiadau o ddarparu’r gwasanaethau hyn yng Nghymru. 

                                                 

1 Mae digwyddiad yn golygu unrhyw gynhadledd, seminar neu gyfarfod y rhoddir 

gwybod i'r cyhoedd amdanynt yng Nghymru 
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6. Byddwn yn ymgynghori â’r Bwrdd Astudiaethau Barnwrol, Barnwyr 
Llywyddol Cymru a Chyfarwyddwr GLlEM dros Gymru i benderfynu pa 
arweiniad neu hyfforddiant y gellid bod eu hangen yng nghyswllt 
defnyddio’r iaith Gymraeg ar gyfer aelodau’r farnwriaeth sy’n gwrando 
achosion yng Nghymru. 
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3. Recriwtio 

Penodi Staff 

1. Gan fod ein swyddfeydd wedi’u lleoli yn Llundain yn bennaf, yr ydym 
yn recriwtio yn genedlaethol ac yn hysbysebu yn yr iaith Saesneg. Nid 
ydym yn disgwyl newid yr arfer hwn. Ond, wrth recriwtio ar gyfer 
swyddi gwag yng Nghymru, cânt eu hysbysebu’n ddwyieithog. Bydd 
hysbysiadau yn y Gymraeg mewn cyhoeddiadau Cymraeg. 

2. Bydd y fersiynau Cymraeg a Saesneg yr un fath o ran fformat, maint, 
ansawdd ac amlygrwydd - pa un ai a ydynt yn cael eu cyhoeddi fel un 
fersiwn ddwyieithog, neu fel hysbysiadau ar wahân yn Gymraeg a 
Saesneg. 

3. Yn gyffredinol, nid yw’r Weinyddiaeth yn darparu gwasanaethau 
uniongyrchol i siaradwyr Cymraeg. Darperir gwasanaethau gan ein 
canghennau cyflenwi ac mae’n annhebygol iawn y bydd y sefyllfa 
honno’n newid. O’r herwydd, nid yw recriwtio staff sy’n siarad Cymraeg 
na hyfforddi staff eraill i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn ffactor allweddol 
o ran cyflawni'r Cynllun hwn. 

Penodiadau Barnwrol  

4. Bydd y Comisiwn Penodiadau Barnwrol yn dethol ymgeiswyr ar gyfer 
swyddi barnwrol ac yn argymell eu penodi i’r Ysgrifennydd Gwladol a’r 
Arglwydd Ganghellor.  Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol a’r Arglwydd 
Ganghellor, yn unol â Deddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005, yn gwneud 
y penodiadau, neu’n argymell eu penodi i’r Frenhines.  

5. Bydd Barnwyr Llywyddol a Chyfarwyddwr Cymru’n asesu’r cyflenwad 
barnwyr yn rheolaidd a’r angen am recriwtio barnwrol yng Nghymru. 
Wrth wneud hynny, maent hefyd yn ystyried pryd y bydd disgwyl i 
ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar Sgiliau Cymraeg hanfodol2 (naill ai i 
gynnal y cyflenwad cyfredol o farnwyr Cymraeg neu i ddiwallu cynnydd 
mewn galw). Ar ôl i swyddi gwag gael eu hasesu, gofynnir i’r Comisiwn 
Penodiadau Barnwrol hysbysebu pob swydd wag yng Nghymru’n 
ddwyieithog, a chyfeirio’n benodol at unrhyw rai sy’n pennu bod Sgiliau 
Cymraeg yn faen prawf ‘hanfodol’. 

6. Y penodiadau a wneir amlaf yng Nghymru yw penodi ynadon. 
Pwyllgorau Ymgynghorol Lleol sy’n gyfrifol am recriwtio a dethol 
ynadon. Mae newidiadau diweddar i’r ffordd y caiff Ynadon eu recriwtio 

                                                 

2 Mae sgiliau iaith Gymraeg yn golygu’r gallu i sgwrsio ac ysgrifennu’n rhugl ac yn 

rhwydd yn y Gymraeg. 

8 



Cynllun Iaith Gymraeg  

yng Nghymru yn awr yn golygu y bydd Pwyllgorau Ymgynghorol yng 
Nghymru yn gallu cyfeirio'n benodol at unrhyw swyddi gwag lle mae’n 
rhaid i Sgiliau Cymraeg fod yn faen prawf ‘hanfodol’. Daw'r newid hwn 
yn weithredol pan ddarperir canllawiau i'r Pwyllgorau Ymgynghorol yng 
Nghymru ar recriwtio a dethol ynadon dwyieithog yng Nghymru. Bydd y 
canllawiau hyn ar gael ym mis Ebrill 2010.  

 
7. Gweinyddir ymarferion penodi barnwrol eraill o fewn yr Adran. Pan 

fydd swyddi gwag sy’n codi yng Nghymru’n cael eu hysbysebu, 
defnyddiwn hysbyseb ddwyieithog yn y wasg ddyddiol sydd wedi’i lleoli 
yng Nghymru. Byddwn hefyd yn ystyried a fyddai’r gallu i gynnal 
achosion drwy gyfrwng y Gymraeg yn briodoledd ddymunol mewn 
ymgeisydd. Bydd natur a lleoliad y swydd benodol, a gallu cyfredol i 
gynnal gwrandawiadau yn y Gymraeg, yn ffactorau perthnasol. Sicrheir 
y bydd deunydd ymgeisio Cymraeg ar gael. 

8. Mae gan y Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd ei 
Bwyllgor Cymreig statudol ei hun.  

Penodiadau cyhoeddus eraill 

9. Os bydd penodiad anfarnwrol yn codi yng Nghymru i’r dyfodol, bydd y 
weithdrefn benodol i’w mabwysiadu ar gyfer y penodiad yn dibynnu ar 
natur y swydd. Byddwn yn ystyried, yn wyneb natur a lleoliad unrhyw 
swydd benodol, a eir ati’n benodol i chwilio am ymgeiswyr sy’n siarad 
Cymraeg. 
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4. Darparu Gwasanaethau i’r Cyhoedd 

Cyffredinol 

1. Pan fydd y Weinyddiaeth yn darparu gwasanaethau yn Gymraeg, bydd 
yn darparu’r un safon o wasanaeth ag a ddarpara wrth ddarparu’r 
gwasanaeth hwnnw yn Saesneg. Yn benodol: 

 bydd ein hamserau targed ar gyfer ymateb i ohebiaeth yr un fath, boed 
yr ohebiaeth honno’n cael ei chynnal yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

 pan fyddwn yn cynhyrchu dogfennau yn Gymraeg ac yn Saesneg, 
byddwn yn darparu’r deunydd yn y ddwy iaith, at yr un safon ac o fewn 
yr un amserlen.  

Gohebiaeth 

2. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg i unrhyw ohebiaeth a anfonir atom yn 
Gymraeg o fewn yr un amserlen â gohebiaeth arall. Rydym yn disgwyl 
defnyddio’r Uned Iaith Gymraeg yng Ngwasanaeth Llysoedd Ei 
Mawrhydi ar gyfer gwasanaethau cyfieithu, a byddwn yn rhoi arweiniad 
i staff ynglŷn â defnyddio’r gwasanaeth cyfieithu cyn i’r Cynllun ddod i 
rym.  

Galwadau Ffôn 

3. Mae Canolfan Gorfforaethol y Weinyddiaeth wedi’i lleoli yng nghanol 
Llundain, gan mwyaf, a phrin iawn yw'r cyswllt uniongyrchol a gawn 
gyda’r cyhoedd yn gyffredinol. O’r herwydd, nid yw’n ymarferol i ni 
gynnig gwasanaeth ffôn Cymraeg.  I’r rheiny sy’n ein ffonio ni ac sy’n 
dymuno siarad Cymraeg, rhown ddewis iddynt naill ai i ysgrifennu 
atom yn Gymraeg neu barhau â’r sgwrs yn Saesneg. 

Digwyddiadau 

4. Pan fyddwn yn cynnal Digwyddiadau yng Nghymru, hysbysir y rhain yn 
Gymraeg ac yn Saesneg, ac fe’i gwnawn hi’n glir y bydd croeso i 
gyfranogwyr gyfrannu yn Gymraeg ac yn Saesneg. Er mwyn hwyluso’r 
trefniadau, gwnawn y canlynol: 

 wrth hysbysebu’r Digwyddiad, fe’i gwnawn hi’n glir y byddwn yn parchu 
hawliau’r bobl sy’n ei fynychu i siarad Cymraeg neu Saesneg; 

 gwahoddwn unrhyw un sy’n bwriadu bod yn bresennol i ddweud o leiaf 
bythefnos ymlaen llaw a ydynt yn bwriadu siarad Cymraeg ynteu 
Saesneg; 

10 



Cynllun Iaith Gymraeg  

 rhown arweiniad i staff i’w helpu i benderfynu a oes angen trefnu 
cyfleusterau cyfieithu3 ai peidio, yng nghyswllt y pwnc i’w drafod, 
lleoliad y cyfarfod a phwy sy’n debygol o fod yn bresennol, yn ogystal 
ag a gafwyd unrhyw awgrym blaenorol y bydd cyfranogwyr yn 
defnyddio’r ddwy iaith. 

Hunaniaeth gorfforaethol 

5. Byddwn yn arddel hunaniaeth ddwyieithog lawn ar holl ohebiaeth, 
dogfennau a chyhoeddiadau’r Weinyddiaeth sydd i’w defnyddio yng 
Nghymru.  Mae hynny’n cynnwys teitl Cymraeg yr Adran (Y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder). Bydd y dogfennau hyn hefyd ar gael ar 
wefan y Weinyddiaeth (http://www.justice.gov.uk).  

6. Bydd unrhyw ohebiaeth gan yr adran at aelod o’r cyhoedd yng 
Nghymru ar bapur pennawd dwyieithog, boed y llythyr hwnnw wedi’i 
ysgrifennu yn Gymraeg neu beidio.  

Cyhoeddiadau a Ffurflenni 

7. Mae ein cyhoeddiadau’n cynnwys adroddiadau, papurau ymgynghori a 
thaflenni ynglŷn â’n cyfrifoldebau ledled Cymru a Lloegr. Bydd 
cyhoeddiadau a ffurflenni ar gael ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru naill 
ai drwy wefan y Weinyddiaeth Cyfiawnder neu fe’u dosberthir gan ein 
canghennau cyflenwi ar ein rhan. 

8. Bydd y Weinyddiaeth yn defnyddio system sgorio Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg i asesu cyhoeddiadau a ffurflenni i benderfynu a ryddheir y 
rhain yn Gymraeg neu mewn fformat dwyieithog. Pan fydd y system 
sgorio’n cyfiawnhau cyhoeddiad Cymraeg, byddwn yn ymrwymo i 
ddarparu fersiwn PDF electronig ohono, i fod ar gael i’w lawrlwytho. 
Nodir y system sgorio yn Atodiad B ac Atodiad C i’r Cynllun hwn 

9. Pan fydd fersiwn Gymraeg o ddogfen neu grynodeb yn cael ei 
chyhoeddi, gwnawn hynny'r un pryd â’r fersiwn Saesneg yn y rhan 
fwyaf o achosion. 

10. Bydd y Weinyddiaeth yn cynhyrchu ffurflenni i’w defnyddio yng 
Nghymru yn Gymraeg neu mewn fformat dwyieithog, ar sail system 
sgorio Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar gyfer ffurflenni. Bydd cyfieithu ar gais 
yn parhau’n opsiwn. Pan fydd y system sgorio’n cyfiawnhau ffurflen 
Gymraeg, byddwn yn ymrwymo i ddarparu fersiwn PDF electronig 
ohoni, i fod ar gael i’w lawrlwytho. 

                                                 

3 Mae cyfleusterau cyfieithu'n cynnwys cyfieithu deunyddiau'r Digwyddiad a/neu 

gyfieithydd. 
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11. Bydd fersiynau i’w lawrlwytho ar gael ar wefan y Weinyddiaeth 
(http://www.justice.gov.uk). Bydd y rhain ar gael i’w hargraffu, 

12. Bydd y Weinyddiaeth yn taro cytundeb gyda changhennau cyflenwi 
yng Nghymru ynglŷn â phryd mae angen cynhyrchu fersiynau 
printiedig Cymraeg yn ogystal â fersiynau PDF.  

Datganiadau i’r Wasg 

13. Bydd datganiadau i’r wasg ac i’r cyfryngau darlledu Cymraeg yng 
Nghymru’n cael eu cyhoeddi yn Gymraeg, pan fydd y dyddiadau cau 
yn caniatáu hynny. 

14. Bydd y datganiadau i’r wasg hyn hefyd ar gael ar wefan y 
Weinyddiaeth (http://www.justice.gov.uk/news/newsreleases-
2008.htm). 

Ymgyrchoedd Cyhoeddusrwydd a Hysbysebu  

15. Bydd yr holl ddeunydd cyhoeddusrwydd, gwybodaeth gyhoeddus, 
arddangos a hysbysebu a ddefnyddiwn yng Nghymru (er mwyn 
targedu’r cyhoedd) yn cael ei gynhyrchu’n gwbl ddwyieithog, neu fel 
fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân. Os oes rhaid cyhoeddi’r 
fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân, bydd y ddwy fersiwn yn 
gyfartal o ran maint, amlygrwydd ac ansawdd. Bydd y ddwy fersiwn ar 
gael yr un pryd a byddant yr un mor hawdd cael gafael arnynt â’i 
gilydd.  

16. Pan fyddwn yn defnyddio hysbyseb gyffredinol, nad yw at ddibenion 
recriwtio, byddwn yn cyhoeddi fersiwn ddwyieithog yn y wasg Gymraeg 
os yw’n ymwneud â: 

 materion o bwys sylweddol i wledydd Prydain yn eu cyfanrwydd; 

 materion o ddiddordeb penodol yng Nghymru.  

Hysbysiadau Swyddogol a Hysbysiadau Cyhoeddus 

17. Bydd pob hysbysiad swyddogol a hysbysiad cyhoeddus a gyhoeddir 
neu a osodir mewn llefydd cyhoeddus yng Nghymru’n cael eu 
cynhyrchu’n ddwyieithog neu mewn fersiynau Cymraeg a Saesneg, y 
naill a’r llall. 

Gwefannau 

Bydd Gwefan y Weinyddiaeth yn cynnwys eitemau yn Gymraeg lle mae 
rhannau eraill o’r Cynllun yn pennu bod angen i’r eitemau hynny fod yn 
Gymraeg. 

18. Wrth gynllunio gwefannau newydd, neu ail-ddatblygu ein gwefannau 
cyfredol, byddwn yn ystyried Canllawiau a Safonau Meddalwedd 
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Dwyieithog Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac unrhyw arweiniad arall a 
gyhoeddir gan y Bwrdd yng nghyswllt datblygu gwefannau. (Sylwer:  
Mae’r Weinyddiaeth Cyfiawnder, ynghyd ag adrannau llywodraeth 
eraill, yn cyfyngu ar nifer y gwefannau newydd y gall eu datblygu). 

19. Pryd bynnag y byddwn yn gosod cyhoeddiadau Saesneg ar ein 
gwefannau, gosodir y fersiynau Cymraeg gyn gynted ag y bo’n 
ymarferol bosib i wneud hynny.  

20. Mae’r Weinyddiaeth, fel adrannau llywodraeth eraill, yn cyfyngu ar ei 
gwefannau, ac yn symud deunydd ar gyfer y cyhoedd i DirectGov, sy’n 
gwbl ddwyieithog.  Bydd y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn creu ac yn 
cynnal tudalen Gymraeg ar ei gwefan, gyda dolenni at gyhoeddiadau 
yn y Gymraeg, fel sy’n ofynnol gan adrannau eraill o’r Cynllun. 

Trefniadau gweinyddol 

21. Rydym yn disgwyl defnyddio’r Uned Iaith Gymraeg yng Ngwasanaeth 
Llysoedd Ei Mawrhydi ar gyfer gwasanaethau cyfieithu. Byddwn yn 
datblygu safonau i sicrhau, pe bai angen trefnu gwasanaethau allanol 
arnom o bryd i’w gilydd, bod y cyfieithwyr a ddefnyddiwn yn meddu ar 
y cymwysterau priodol ac yn gallu darparu gwasanaeth o safon uchel.  

Gwasanaethau a ddarperir ar ran y Weinyddiaeth gan bartïon eraill 

22. Byddwn yn sicrhau bod trefniadau a chontractau gyda thrydydd partïon 
sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd yng 
Nghymru yn gyson â thelerau'r Cynllun a'u bod yn cael eu gweithredu'n 
unol â hynny. 

23. Bydd manylebau ar gyfer gwasanaethau’n cynnwys mesurau 
perthnasol yn ymwneud â defnyddio’r Gymraeg (yn fwyaf penodol, y 
dylai gwybodaeth brintiedig megis ffurflenni, taflenni a phecynnau 
gwybodaeth fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, y gellir 
defnyddio’r naill iaith neu’r llall mewn unrhyw Ddigwyddiad a, chyn 
belled ag y bo hynny'n ymarferol, mewn unrhyw fusnes arall gyda’r 
sefydliad sy’n darparu'r gwasanaeth. 

Dyrannu Grantiau 

24. Bydd disgwyl i unrhyw sefydliad sy’n gwneud cais am nawdd neu 
gymorth grant ar gyfer gweithgareddau sy’n golygu darparu 
gwasanaethau i bobl yng Nghymru ddatgan yn eu ceisiadau, lle bo 
hynny’n briodol, sut y bwriadant ddarparu’r gwasanaethau hynny yn 
Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg. Ymgorfforir hyn wedyn yn un o 
amodau’r grant. 

Wrth ddyfarnu grantiau a benthyciadau ar gyfer gweithgareddau i’w 
cyflawni yng Nghymru, byddwn yn cynnwys amodau, lle bo hynny’n 
briodol, yng nghyswllt defnyddio’r Gymraeg. Wrth wneud hyn, byddwn 
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yn dilyn dogfen ganllaw Bwrdd yr Iaith Gymraeg Dyfarnu Grantiau, 
Benthyciadau a Nawdd: Materion yn ymwneud â’r Iaith Gymraeg.  
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5. Gweithredu, Monitro a Chyhoeddi’r Cynllun 

1. Mae holl ddarpariaethau’r Cynllun ar gael o’r dyddiad a ddaw i rym, 
heblaw’r rheiny a amlinellir yng nghynllun gweithredu’r Weinyddiaeth 
(Atodiad D).  

2. Bydd y Pennaeth Polisi Cyfreithiol yn cydlynu gweithrediad y Cynllun 
ac yn cysylltu â’r meysydd busnes perthnasol i sicrhau eu bod yn 
anrhydeddu gofynion y cynllun. 

3. Bydd trefniadau monitro yn rhoi sylw penodol i’r canlynol: 

 cynllunio ymlaen a chaffael: darparu polisïau a gwasanaethau 
cyfredol (sicrhau y bydd polisïau a gweithdrefnau newydd, 
cyhoeddiadau newydd a rhaglenni cyfrifiadurol yn gydnaws â darparu 
gwasanaethau dwyieithog ar sail gyfartal ac nad yw polisïau a 
gweithdrefnau ayb cyfredol yn amharu ar ddarparu’r gwasanaethau 
hynny gan eraill). 

Bob blwyddyn, byddwn yn atgoffa llunwyr polisi a rheolwyr gweithredol 
i ystyried cymhwyso’r Cynllun i’r meysydd polisi a gweithdrefnol hynny 
y maent yn gyfrifol amdanynt wrth lunio eu cynlluniau busnes blynyddol 
newydd; a byddwn yn gofyn iddynt adrodd bob blwyddyn ar waith yn 
deillio o ofynion y Cynllun sydd: 

- yn ei le; 

- ar y gweill ar gyfer y flwyddyn i ddod; 

- wedi cael sylw yn y flwyddyn ddiwethaf. 

 

 ein hwyneb cyhoeddus: bydd uned y wasg a chyhoeddiadau’r Adran 
yn monitro, cofnodi a chyflwyno adroddiad cyfnodol ynghylch 
cyflwyno’r cyhoeddiadau, ffurflenni a datganiadau gwasg dwyieithog 
hynny a gynhyrchir a/neu a ddosberthir ganddo; bydd gofyn i bob uned 
fusnes fonitro, cofnodi a chyflwyno adroddiad cyfnodol ynghylch 
dogfennau neu hysbysiadau dwyieithog y mae’n eu cyhoeddi ac nad 
ydynt yn cael eu cynhyrchu a/neu ddosbarthu gan uned y wasg a 
chyhoeddiadau; 
 

 asiantau a chontractwyr: bydd hi’n ofynnol bod pob uned fusnes sy’n 
defnyddio asiantau neu gontractwyr i ddarparu gwasanaethau i’r 
cyhoedd yng Nghymru yn monitro a chyflwyno adroddiad blynyddol 
ynghylch cydymffurfiad yr asiantau neu gontractwyr â thelerau Iaith 
Gymraeg eu cytundebau neu drefniadau; 
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 cwynion: delir â chwynion ynghylch ein Gwasanaeth Iaith Gymraeg yn 
unol â’n trefn gwynion arferol. Ewch i 
www.justice.gov.uk/contactus.htm i gael rhagor o wybodaeth. 

 

4. Fel arfer, bydd y Cynllun mewn grym o ddyddiad ei weithredu. Byddwn 

 yn gwneud yn siŵr bod pob staff sy’n ymwneud â llunio polisi a 
gwasanaethau cefnogi yn ymwybodol o ofynion y Cynllun ac yn eu 
hystyried wrth gyflawni eu gwaith.  Gwneir hyn drwy: 

 sicrhau bod copi o’r Cynllun ar gael i’r holl staff; 

 rhoi arweiniad i staff ynghylch: 

- delio â gohebiaeth yn y Gymraeg; 

- defnyddio’r Uned Iaith Gymraeg yng 
Ngwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi a 
threfniadau amgen; 

- pryd i ystyried cyhoeddi dogfennau, 
cyhoeddiadau a deunydd cyhoeddusrwydd  
dwyieithog, neu yn Gymraeg a Saesneg ar 
wahân;  

- goblygiadau’r Cynllun i’r rheiny sy’n prynu 
gwasanaethau gan drydydd partïon; 

 monitro gweithrediad y Cynllun; 

 cyflwyno archwiliadau i brosesau polisi a chaffael, er mwyn sicrhau 
bod y dimensiwn Cymraeg yn cael ei ystyried ar yr adeg briodol.  Gellir 
gofyn i Gyfarwyddwr GLlEM Cymru, sef deilydd allweddol y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder yng nghyswllt materion yn ymwneud â’r Iaith 
Gymraeg,  am gyngor ac arweiniad, pan fo hynny’n briodo;  

 ymgynghori’n rheolaidd  â’r Bwrdd Astudiaethau Barnwrol i benderfynu 
pa arweiniad ynghylch hyfforddiant y gellid bod eu hangen ar aelodau’r 
farnwriaeth sy’n gwrando achosion yng Nghymru ynghylch defnyddio’r 
iaith Gymraeg. 

 cynhyrchu’r holl ddogfennau a gynhyrchir mewn fersiynau Cymraeg a 
Saesneg i’r un safon ac o fewn yr un amserlen. 

5. Bydd blwyddyn, bydd y Weinyddiaeth yn rhoi i Fwrdd yr Iaith Gymraeg 
ffurflen asesu yn arfarnu perfformiad o ran gweithredu’r Cynllun. 
Cyflwynir yr adroddiad i’r Bwrdd Rheoli ac i Weinidogion. Ar ôl tri 
adroddiad, adolygwn weithrediad y Cynllun a thrafodwn weithredu a 
blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg. 

16 

http://www.justice.gov.uk/contactus.htm


Cynllun Iaith Gymraeg  

Cyhoeddi Gwybodaeth 

6. Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth sy’n cymharu perfformiad â’r 
safonau a’r targedau a bennir yn y Cynllun yn yr Adroddiad Adrannol 
blynyddol (neu ddogfen gyhoeddedig gyffelyb). Os nad ydym yn 
cyflawni’r safonau a'r targedau a gyhoeddwyd, byddwn yn esbonio’r 
camau y bwriadwn eu cymryd i gywiro’r sefyllfa. 

 

Cyhoeddusrwydd 

9. Byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r Cynllun, ar ôl derbyn cytundeb a 
chymeradwyaeth y Bwrdd: 

 drwy gyhoeddi datganiad i’r wasg; 

 drwy sicrhau bod y Cynllun ar gael fel dogfen ddwyieithog, rad ac am 
ddim, gan ein swyddfa’r wasg, ar ein gwefan a gan y Pennaeth Polisi 
Cyfreithiol yn: 

Y Weinyddiaeth Cyfiawnder 
102 Petty France 

            Llundain SW1H 9AJ 

 noder y bydd copïau o’r Cynllun ar gael mewn Braille neu mewn 
fformatau gwahanol, ar gais. 

 rhoddir cyhoeddusrwydd helaeth i’r Cynllun yn fewnol ac yn allanol o 
fewn gweinyddiaeth y sector cyfiawnder. 

10. Y Pennaeth Polisi Cyfreithiol hefyd fydd y pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw 
ymholiad neu gŵyn gan aelodau'r cyhoedd ynglŷn â'r Cynllun. 

11. Byddwn yn monitro ein perfformiad o ran cyflawni’r ymrwymiadau a wnaed 
yn y Cynllun a chofnodi’r galw am wasanaethau Cymraeg, gan gynnwys 
unrhyw alwadau am wasanaethau sy’n mynd y tu hwnt i’r ymrwymiadau a 
wnaed gennym ni. 
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Atodiad A: Y sefydliadau a noddir gan y Weinyddiaeth 
Cyfiawnder 

Y sefydliadau a noddir gan y Weinyddiaeth sy’n dod o dan delerau 
Cynllun Iaith Gymraeg y Weinyddiaeth Cyfiawnder 

Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd Corff cyhoeddus 
anadrannol ymgynghorol. 

Comisiwn y Gyfraith Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol.  Mae’r 
Comisiynwyr yn y Comisiwn wedi cytuno y dylai fabwysiadu Cynllun Iaith 
Gymraeg y Weinyddiaeth Cyfiawnder. 

Swyddfeydd Cronfeydd Llys, Twrnai Swyddogol ac Ymddiriedolwyr 
Cyhoeddus Swyddfa statudol annibynnol. 

Swyddfa Cwynion Barnwrol Swyddfa annibynnol arall.  

Swyddfa'r Comisiynydd Cwynion Gwasanaethau Cyfreithiol 
<http://www.olscc.gov.uk/htms/about.htm > Swyddfa statudol annibynnol.  

Swyddfa'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyfreithiol  Swyddfa statudol 
annibynnol. 

 

Sefydliadau a noddir gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder a/neu sefydliadau 
cysylltiedig sydd â'u Cynllun neu bolisi Iaith Gymraeg hwy eu hunain: 

Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi (GLlEM) Asiantaeth weithredol, sydd 
wedi mabwysiadu ei Chynllun Iaith Gymraeg ei hun. 

Arolygiaethau Prawf Ei Mawrhydi Arolygiaeth annibynnol sydd â’i Chynllun 
Iaith Gymraeg ei hun. 

Cofrestrfa Tir EM Adran Anweinidogol ac Asiantaeth Weithredol Cronfa 
Fasnachu, sydd wedi mabwysiadu ei Chynllun Iaith Gymraeg ei hun. 

Y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol Corff cyhoeddus anadrannol 
gweithredol sydd wedi mabwysiadu ei Gynllun Iaith Gymraeg ei hun. 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth  Corff cyhoeddus anadrannol 
gweithredol sydd wedi mabwysiadu ei Gynllun Iaith Gymraeg ei hun. 

Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus Asiantaeth weithredol sydd wedi 
mabwysiadu ei Chynllun Iaith Gymraeg ei hun. 
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Comisiwn Ffiniau Cymru Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol sydd 
wedi mabwysiadu ei Gynllun Iaith Gymraeg ei hun. 

Yr Archifau Gwladol Adran anweinidogol ac asiantaeth weithredol, nad yw’n 
dod dan gwmpas Deddf yr Iaith Gymraeg, ond sydd wedi mabwysiadu 
datganiad polisi ynglŷn â defnyddio’r iaith Gymraeg. 

Y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd Asiantaeth weithredol sydd wedi 
mabwysiadu ei Chynllun Iaith Gymraeg ei hun. 

Swyddfa Cymru Swyddfa sy’n ymwneud â gweinyddiaethau datganoledig, 
sydd wedi mabwysiadu ei Chynllun Iaith Gymraeg ei hun.  

Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr  Corff cyhoeddus anadrannol 
gweithredol sydd â’i Gynllun Iaith Gymraeg ei hun. 

 

Sefydliadau a noddir gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder sy’n datblygu 
neu’n bwriadu datblygu eu Cynllun neu bolisi Iaith Gymraeg hwy eu 
hunain: 

Arolygiaeth Gweinyddiaeth Llysoedd EM Swyddfa statudol annibynnol, sy’n 
ystyried datblygu ei pholisi Iaith Gymraeg ei hun. 

Arolygiaeth Carchardai EM Arolygiaeth annibynnol sy’n bwriadu ymchwilio 
ynghylch datblygu ei Chynllun Iaith Gymraeg ei hun. 

Comisiwn Penodiadau Barnwrol Corff cyhoeddus anadrannol gweithredol 
sy’n dilyn polisi Gwasanaethau Iaith Gymraeg GLlEM ond sy’n ystyried 
datblygu ei bolisi Iaith Gymraeg ei hun.  

Y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr, sy’n datblygu ei Gynllun 
Iaith Gymraeg ei hun ac sy’n cynnwys: 
 
- Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi Asiantaeth Weithredol; a  
 
- Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Mae’r 42 o Fyrddau Ardaloedd 
Prawf yn Gyrff Corfforaethol a sefydlwyd drwy statud. 

Y Bwrdd Parôl Corff cyhoeddus anadrannol, a fydd yn datblygu ac yn 
mabwysiadu ei Gynllun Iaith Gymraeg ei hun. 

 

Sefydliadau a noddir gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder nad ydynt, am 
amryfal resymau, yn dod o dan delerau’r Cynllun Iaith Gymraeg hwn:  
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Pwyllgorau Ymgynghorol Ynadon Heddwch yng Nghymru a Lloegr Corff 
cyhoeddus anadrannol ymgynghorol.  

Pwyllgorau Ymgynghorol Ynadon Heddwch yn Swydd Gaerhirfryn, 
Manceinion Fwyaf a Glannau Mersi Corff cyhoeddus anadrannol 
ymgynghorol.  

Y Cyngor Ymgynghorol ar Lawysgrifau Hanesyddol Corff cyhoeddus 
anadrannol ymgynghorol i’r Archifau Cenedlaethol. 

Cyngor Ymgynghorol Cofnodion ac Archifau Cenedlaethol Corff 
cyhoeddus anadrannol ymgynghorol i’r Archifau Cenedlaethol. 

Cyngor Ymgynghorol Cofnodion Cyhoeddus Corff cyhoeddus anadrannol 
ymgynghorol i’r Archifau Cenedlaethol. 

Panel Ymgynghorol ar Wybodaeth y Sector Cyhoeddus Corff cyhoeddus 
anadrannol ymgynghorol. 

Asesydd Iawndal am Achosion o Gamweinyddu Cyfiawnder Corff 
Annibynnol. 

Comisiwn Ffiniau, Lloegr Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol. 

Comisiwn Ffiniau, Yr Alban Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol i 
Swyddfa’r Alban. 

Cyngor Cyfiawnder Sifil Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol  

Pwyllgor Rheolau Trefniadaeth Sifil Corff cyhoeddus anadrannol 
ymgynghorol.  

Panel  Achredu Gwasanaethau Cywirol Corff cyhoeddus anadrannol 
ymgynghorol.  

Byrddau Llysoedd Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol.  

Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol Corff cyhoeddus anadrannol 
gweithredol.  

Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol Corff cyhoeddus anadrannol 
gweithredol.  

Pwyllgor Rheolau Trefniadaeth Droseddol Corff cyhoeddus anadrannol 
ymgynghorol.  

Pwyllgor Rheolau Llys y Goron Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol. 

Cyfarwyddiaeth Swyddfeydd Barnwrol Cymru a Lloegr Cyfarwyddiaeth 
annibynnol sy’n cynnwys: y Swyddfa Farnwrol; y Bwrdd Astudiaethau 
Barnwrol; a’r Swyddfa Cyfathrebu Barnwrol.  
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Cyngor Cyfiawnder Teuluol Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol. 

Pwyllgor Rheolau Trefniadaeth Teulu Corff cyhoeddus anadrannol 
ymgynghorol. 

Byrddau Monitro Annibynnol Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol. 

Pwyllgor Rheolau Ansolfedd Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol. 

Ombwdsmon Ymddygiad a Phenodiadau Barnwrol Swyddfa statudol 
annibynnol. 

Pwyllgor Rheolau Cofrestru Tir Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol. 

Panel Ymgynghorol Gwasanaethau Cyfreithiol Corff cyhoeddus 
anadrannol ymgynghorol. 

Gwasanaeth Llysoedd Gogledd Iwerddon (NiCtS) Gwasanaeth Sifil ar 
Wahân, nad yw’n darparu gwasanaethau yng Nghymru ac, o'r herwydd, nid 
yw'n dod o fewn cwmpas Cynllun Iaith Gymraeg y Weinyddiaeth Cyfiawnder.  

Comisiwn Penodiadau Barnwrol Gogledd Iwerddon Corff cyhoeddus 
anadrannol gweithredol i Wasanaeth Llysoedd Gogledd Iwerddon.  

Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol Gogledd Iwerddon Corff cyhoeddus 
anadrannol gweithredol i Wasanaeth Llysoedd Gogledd Iwerddon.  

Swyddfa Diwygio Cyfiawnder Troseddol   (OCJR) Corff teirochrog (yng 
ngofal y Weinyddiaeth Cyfiawnder) sydd, ar hyn o bryd, yn dod dan delerau 
Cynllun Iaith Gymraeg y Swyddfa Gartref.  

Swyddfa'r Barnwr Adfocad Cyffredinol Swyddfa Annibynnol.  

Swyddfa'r Pwyllgor Barnwrol Rhan o’r Weinyddiaeth Cyfiawnder, yn adrodd 
drwy weinidog i Arglwydd Lywydd y Cyngor.   

Comisiwn Ffiniau Seneddol Lloegr Corff cyhoeddus anadrannol 
ymgynghorol.  

Ombwdsmon y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ombwdsmon.   

Swyddfa'r Cyfrin Gyngor Rhan o’r Weinyddiaeth Cyfiawnder, yn adrodd 
drwy weinidog i Arglwydd Lywydd y Cyngor.  

Swyddfa'r Alban Swyddfa sy’n ymwneud â gweinyddiaethau datganoledig, 
nad yw’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru ac, o'r herwydd, nid 
yw'n dod o fewn cwmpas Cynllun Iaith Gymraeg y Weinyddiaeth Cyfiawnder.  

Panel Ymgynghorol ar Ddedfrydu Corff cyhoeddus anadrannol 
ymgynghorol.   
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Cyngor Canllawiau Dedfrydu Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol.  

Bwrdd Buddsoddiadau Strategol Corff cyhoeddus anadrannol ymgynghorol.  

Panel Ymgynghorol ar Ddioddefwyr  Corff cyhoeddus anadrannol 
ymgynghorol.  
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Atodiad B: System sgorio Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 
gyfer ffurflenni 

Pwrpas y ddogfen hon yw cyflwyno dull y gellir ei fabwysiadu gan gyrff 
cyhoeddus i’w helpu i benderfynu a ddylid paratoi fersiwn ddwyieithog 
neu fersiwn Gymraeg o’r ffurflenni a gyhoeddir ganddynt neu beidio. 

Gall unrhyw gorff cyhoeddus ddewis mabwysiadu neu beidio â mabwysiadu’r 
dull hwn – ac addasu’r ddogfen a ganlyn er mwyn adlewyrchu natur eu gwaith. 

Ni fwriedir i’r system sgorio fod yn gwbl ragnodol nac yn ddull na ellir ei 
addasu.  I’r gwrthwyneb, dylid ei defnyddio i gefnogi’r dasg o benderfynu 
ynghylch pob ffurflen.  Fodd bynnag, os ydych chi’n penderfynu peidio â 
gweithredu’n unol â’r system sgorio, dylech sicrhau eich bod yn gallu 
cyfiawnhau’r penderfyniad hwnnw. 

Dyma’r system y gellir ei mabwysiadu: 

1.  Nifer y copïau i’w hargraffu mewn blwyddyn: 

1 – 500: sgôr = 1 

500 – 5,000: sgôr = 2 

dros 5,000: sgôr = 4 

 

2.  Y gynulleidfa darged: 

- y cyhoedd:     sgôr = 15 

- sector penodol o’r cyhoedd   sgôr = 10 

- unigolion yn cynrychioli meysydd penodol sgôr = 0 

 

3.  A fydd y ffurflen yn ymwneud â maes pwnc neu ran o Gymru o ddiddordeb 
penodol yng nghyswllt y Gymraeg?  Er enghraifft, gwaith yn ymwneud â phobl 
ifanc, pobl hŷn, amaeth, addysg, chwaraeon neu’r celfyddydau - neu a fydd 
wedi’i hanelu’n llwyr at ardaloedd sydd â chanran uchel o siaradwyr Cymraeg. 

- bydd:  sgôr = 10 

- na fydd: sgôr = 0 
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4.  Am ba hyd y defnyddir y ffurflen?  (Ail-argraffu’r ffurflen; ni ddylid ystyried 
mân newidiadau fel newid y flwyddyn ar frig y ffurflen, neu newid rhan o’r 
ffurflen i adlewyrchu rheolau newydd, yn ddiwedd oes yr hen fersiwn).  

0 – 6 mis:  sgôr = 1 

6 mis - 2 flynedd: sgôr = 2 

dros 2 flynedd: sgôr = 4 

 

5.  Nifer y geiriau yn y ffurflen: 

0 – 500:  sgôr = 4 

500 – 1000:  sgôr = 3 

1000 – 5000:  sgôr = 2 

dros 5000:  sgôr = 1 

 

6.  Nifer y tudalennau yn y ffurflen: 

1 – 5:   sgôr = 4  

5 – 10:   sgôr = 3 

10 – 20:  sgôr = 2 

dros 20:  sgôr = 1 

 

Dylid adio sgôr pob cwestiwn – a’i gymharu â’r canlynol: 

Penderfyniad ynghylch fersiwn bapur o’r cyhoeddiad: 

  

0 – 14:        does dim angen paratoi fersiwn Gymraeg 

15 – 18       mae’r sgôr yma’n awgrymu y dylid paratoi fersiwn Gymraeg, 
(ond os ddim, dylid paratoi crynodeb Cymraeg yn lle hynny) 

dros 18: mae angen paratoi fersiwn Gymraeg 
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Penderfyniad ynghylch fersiwn electronig o’r cyhoeddiad (i’w chynnwys ar 
wefan y corff ayb). Anwybyddwch gwestiynau 1 – 6 wrth gyfrifo’r sgôr yma: 

  

0 – 11:         does dim angen paratoi fersiwn Gymraeg 

12 – 14      mae’r sgôr yma’n awgrymu y dylid paratoi fersiwn Gymraeg, (ond 
os ddim, dylid paratoi crynodeb Cymraeg yn lle hynny) 

dros 14:      mae angen paratoi fersiwn Gymraeg. 
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Atodiad C: System sgorio Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 
gyfer cyhoeddiadau 

Pwrpas y ddogfen hon yw cyflwyno dull y gellir ei fabwysiadu gan gyrff 
cyhoeddus i’w helpu i benderfynu cyhoeddi neu beidio â chyhoeddi deunydd 
yn y Gymraeg, boed hynny ar ffurf dogfennau dwyieithog neu fel fersiynau 
Cymraeg a Saesneg ar wahân.  

Gall cyrff cyhoeddus addasu’r ddogfen isod i adlewyrchu natur eu gwaith. 

Ni fwriedir i’r system sgorio fod yn gwbl ragnodol nac yn anhyblyg. I’r 
gwrthwyneb, dylid ei defnyddio i helpu gyda’r gwaith o benderfynu sut i 
weithredu ym mhob achos. Er hynny, os penderfynir peidio â gweithredu’n 
unol â’r system sgorio, rhaid i sefydliadau allu esbonio pam. 

Dylid cadw’r ddogfen sgorio mewn ffeil ar gyfer pob cyhoeddiad, fel cofnod o’r 
broses sgorio. 

Dyma’r system sgorio: 

1.  Nifer y copïau i’w hargraffu bob blwyddyn ar gyfer eu defnyddio yng 
Nghymru: 

 1 – 500:  sgôr = 1 

 500 – 5,000: sgôr = 2 

 dros 5,000: sgôr = 4 

  

2.  Y gynulleidfa darged (uniongyrchol neu anuniongyrchol4) neu statws5: 

 y cyhoedd (neu statws uchel):                                                 sgôr = 15 

                                                 

4 Er enghraifft, gallai dogfen fod wedi’i chyhoeddi gennych chi i’w rhoi i gorff 

cyhoeddus arall, ond gyda chynnwys y bwriedir iddynt ei drosglwyddo i’r cyhoedd. 

5 Er enghraifft, a fydd yn ddogfen allweddol, ac yn ganolog i’ch perthynas â’ch 

rhanddeiliaid yng Nghymru? Neu a fydd yn denu sylw helaeth gan y wasg yng 

Nghymru? Dylid dyfarnu'r pwyntiau uchaf posib. Er enghraifft, dylai dogfen sydd wedi’i 

hanelu at unigolion sy’n cynhyrchu meysydd penodol, ond gyda statws uchel, dderbyn 

15 pwynt, nid 0 pwynt. 
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- sector penodol o’r cyhoedd (neu statws canolig):                  sgôr = 10 

 unigolion yn cynrychioli meysydd penodol (neu statws isel):   sgôr = 0 

  

3. A fydd y cyhoeddiad yn berthnasol i faes pwnc neu ran o Gymru o 
ddiddordeb penodol yng nghyswllt y Gymraeg? Er enghraifft, gwaith yn 
ymwneud â phobl ifanc, pobl hŷn, amaeth, addysg, chwaraeon neu’r 
celfyddydau – neu a fydd wedi’i anelu’n llwyr at ardaloedd sydd â chanran 
uchel, neu nifer fawr, o siaradwyr Cymraeg. 

 - bydd:  sgôr = 10 

 - na fydd:  sgôr = 0 

 

4. Am ba hyd y defnyddir y cyhoeddiad? (Ailargraffu’r cyhoeddiad; ni ddylid 
ystyried mân newidiadau fel newid y flwyddyn ar frig y cyhoeddiad, neu newid 
rhan o’r cyhoeddiad i adlewyrchu rheolau newydd, yn ddiwedd oes yr hen 
fersiwn). Fodd bynnag, os yw’r cyhoeddiad yn ddogfen ymgynghori, dylid 
anwybyddu'r cwestiwn hwn ac ateb cwestiwn 7 yn ei le (oherwydd natur a 
statws arbennig y dogfennau hynny): 

 0 – 6 mis:   sgôr = 1 

 6 mis - 2 flynedd:  sgôr = 2 

 dros 2 flynedd:  sgôr = 4 

  

5.  Nifer y geiriau yn y cyhoeddiad: 

 0 – 1000:            sgôr = 4 

 1000 – 5000:            sgôr = 2 

 dros 5000:   sgôr = 1 

  

6. Amcangyfrif gorau o nifer y tudalennau mewn fersiwn un iaith o’r 
cyhoeddiad: 

 1 – 10: sgôr = 4 

 10 – 20: sgôr = 2 

 dros 20:  sgôr = 1 
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7.  (Cwestiwn ar gyfer dogfennau ymgynghori’n unig). Delio â phwnc sy’n: 

  

Arbenigol / technegol iawn:    sgôr = 1 

Eithaf dyrys, ond o ddiddordeb i lawer:  sgôr = 2 

Hawdd ei ddeall / o ddiddordeb cyffredinol:  sgôr = 4  

  

Dylid adio’r sgoriau – a’u cymharu â’r canlynol: 

 

Penderfyniad ynghylch fersiwn bapur o’r cyhoeddiad: 

0 – 14:         does dim angen paratoi fersiwn Gymraeg 

15 – 18       mae’r sgôr yma’n awgrymu y dylid paratoi fersiwn Gymraeg, 
(ond os ddim, dylid paratoi crynodeb Cymraeg yn lle hynny) 

dros 18:  mae angen paratoi fersiwn Gymraeg 

  

Penderfyniad ynghylch fersiwn electronig o’r cyhoeddiad (i’w chynnwys ar 
wefan y corff ayb). Anwybyddwch gwestiynau 1 – 6 wrth gyfrifo’r sgôr yma: 

0 – 11:         does dim angen paratoi fersiwn Gymraeg 

12 – 14       mae’r sgôr yma’n awgrymu y dylid paratoi fersiwn Gymraeg, 
(ond os ddim, dylid paratoi crynodeb Cymraeg yn lle hynny) 

dros 14:  mae angen paratoi fersiwn Gymraeg. 

  

Penderfyniad ynghylch argraffu dogfen ddwyieithog, neu fel fersiynau 
Cymraeg a Saesneg ar wahân 

  

Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn argymell y dylid cychwyn â rhagdybiaeth o 
blaid dogfennau dwyieithog, yn hytrach na fersiynau Cymraeg a Saesneg ar 
wahân. Mae darparu deunydd dwyieithog yn haws ei weinyddu (o ran rheoli 
stoc a dosbarthu) na darparu dogfennau Cymraeg a Saesneg ar wahân. 
Perthyn iddo hefyd y fantais o fodloni anghenion teuluoedd cymysg eu hiaith, 
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cynulleidfaoedd cymysg eraill a dysgwyr. Mae hefyd yn sicrhau bod dwy 
fersiwn pob dogfen yr un mor hawdd cael gafael arnynt ym mhob lleoliad - gan 
osgoi’r angen i siaradwyr Cymraeg ddewis rhwng gorfod defnyddio fersiwn 
Saesneg, neu ofyn am y fersiwn Gymraeg a wynebu oedi yn sgil hynny. 

Mae hyn hefyd yn wir pan fydd dogfen yn cael ei chyhoeddi gan sefydliad 
sydd wedi’i leoli y tu allan i Gymru, ar gyfer ei ddosbarthu yng Nghymru a 
Lloegr. Unwaith yn rhagor, mae’r Bwrdd yn argymell y dylid cyhoeddi fersiwn 
ddwyieithog i’w defnyddio yng Nghymru (yn hytrach nag argraffu cyflenwad ar 
wahân o’r ddogfen yn Gymraeg).  

Fodd bynnag, gellid penderfynu cyhoeddi dogfen fel fersiynau Cymraeg a 
Saesneg ar wahân, os yw cost ac ymarferoldeb yn golygu ei bod hi’n amhosib 
argraffu fersiynau ar wahân. Gallai hyn adlewyrchu nifer y tudalennau yn y 
ddogfen (pe bai paratoi fersiwn ddwyieithog yn ei wneud yn rhy swmpus ac 
anodd ei thrin). 

Gyda dogfennau a gyhoeddir fel fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân, sy’n 
cael eu dosbarthu ‘yn ôl y galw’ (fel ymateb i ymgyrch hysbysebu, er 
enghraifft) a lle rhagwelir defnydd bychan o’r ddogfen, gall fod yn bosib 
cyfiawnhau cyhoeddi’r fersiwn Gymraeg ar wefan sefydliad yn unig. Mewn 
achosion o’r fath, dylai’r sefydliad fod yn barod i drefnu bod copi caled o’r 
ddogfen yn cael ei argraffu pe bai aelod o'r cyhoedd yn gofyn am hynny. Gellir 
gwneud hyn yn fewnol, neu ei drefnu drwy argraffwyr proffesiynol sy’n 
arbenigo mewn argraffu nifer fechan o gopïau. 

Nid yw’r cyngor hwn ynghylch cyhoeddi dogfen yn ddwyieithog, neu fel 
fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân, yn berthnasol i ddogfennau a 
gyhoeddir ar wefan sefydliad. Yn ôl ei union natur, bydd dogfen Gymraeg 
electronig yr un mor hawdd ei chyrraedd â’r fersiwn Saesneg gyfatebol, boed 
hi wedi’i chyhoeddi fel dogfen PDF ddwyieithog, neu fel fersiynau Cymraeg a 
Saesneg ar wahân.  

Heblaw’r uchod, mae’r Bwrdd wedi cyhoeddi Canllaw i Ddylunio Dwyieithog, 
sydd i’w gael ar eu gwefan. 
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Atodiad Ch: Cynllun gweithredu’r Weinyddiaeth Cyfiawnder 

Y prif dargedau i’r Cynllun Iaith Gymraeg eu cyflawni 

 

Adran Camau Gweithredu Meini Prawf Llwyddo Yn gyfrifol Dyddiad Targed 

Datblygu a 
gweithredu polisi 

Cydlynu gweithrediad y Cynllun. Bydd hyn yn 
cynnwys: 

- Cyhoeddi datganiad i’r wasg; 

- Rhoi cyhoeddusrwydd i lansio’r Cynllun Iaith 
Gymraeg (y Cynllun Iaith) yn fewnol ac yn allanol o 
fewn y sector gweinyddu cyfiawnder; 

- Sicrhau bod y Cynllun Iaith ar gael fel dogfen 
ddwyieithog, rad ac am ddim, gan ein swyddfa’r 
wasg, ar ein gwefan a gan y Tîm Polisi Cyfreithiol 
(TPC). 

Cyflwyno archwiliadau i ddatblygu polisi er mwyn 
sicrhau bod y dimensiwn Cymraeg yn cael ei 
ystyried ar yr adeg briodol.  Gellir gofyn i 
Gyfarwyddwr GLlEM Cymru, sef deilydd allweddol 
y Weinyddiaeth yng nghyswllt materion yn 
ymwneud â’r Iaith Gymraeg,  am gyngor ac 

Polisïau, ymgyrchoedd 
a gwasanaethau i fod 
yn gyson ag 
ymrwymiadau a wnaed 
yn y Cynllun Iaith 

TPC 

 

 

 

 

 

TPC 

 

 

 

Mehefin 2010 

 

 

 

 

 

Gorffennaf 2010 
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arweiniad, pan fo hynny’n briodol. 

 

Monitro datblygiad polisi i sicrhau ei fod yn 
cyflawni’r gofynion dan y Cynllun Iaith. 

Rhoi arweiniad ynglŷn â’r Cynllun Iaith i dimau 
polisi yn ôl y galw. 

 

Cynnwys cyfeiriadaeth at y Cynllun Iaith mewn 
canllawiau cyffredinol / ymgyrchoedd 
ymwybyddiaeth, lle bo hynny’n berthnasol. 

Sefydlu rhwydwaith o gydgysylltwyr yr Iaith 
Gymraeg o bob un o ganghennau cyflenwi’r 
Weinyddiaeth.  

Trefnu cyfarfodydd diweddaru bob chwe mis i 
drafod Cynlluniau Iaith Gymraeg y Weinyddiaeth 
ac unrhyw faterion eraill yn ymwneud â’r Gymraeg. 
- grŵp i ddosbarthu gwybodaeth berthnasol gan 
gynnwys adroddiadau blynyddol ar weithredu’r 
Cynlluniau Iaith Gymraeg. 

Cynnal cyfarfod cyntaf y rhwydwaith. 

TPC 

 

TPC/CYFATHREB
U 

 

 

CYFATHREBU/TP
C 

TPC 

 

TPC  

 

 

TPC 

Mehefin 2010 

 

Mehefin 2010 

 

 

Mehefin 2010 

Gorffennaf 2010 

 

Awst 2010 

 

 

Tachwedd 2010 
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Recriwtio Sicrhau bod yr adran Adnoddau Dynol yn 
ymwybodol o ymrwymiadau’r Weinyddiaeth  yn y 
Cynllun Iaith yng nghyd-destun recriwtio staff. 

 

 

 

 

Creu system o fewn GLlEM i fonitro nifer y barnwyr 
Cymraeg a benodir, a’u lleoliadau. 

 

 

Ymgynghori’n rheolaidd â’r Bwrdd Astudiaethau 
Barnwrol i benderfynu pa arweiniad ynghylch 
hyfforddiant y gellid bod ei angen ar aelodau’r 
farnwriaeth sy’n gwrando achosion yng Nghymru 
ynghylch defnyddio’r iaith Gymraeg. 

 

Adolygu’r cynnydd a wnaed gydag ailystyriaeth yr 
Arglwydd Ganghellor yng nghyswllt penodi ynadon 

Ceir system affeithiol i 
fonitro trefn y 
Weinyddiaeth o 
recriwtio staff a 
phenodi barnwyr i 
sicrhau ei bod yn 
cwrdd â’i 
hymrwymiadau a 
wnaed yn y Cynllun 
Iaith Gymraeg.  

 

Achosion llys yn cael 
eu cynnal yn effeithiol 
yn y Gymraeg, lle bo 
angen 

 

 

 

 

 

Agwedd gyson at yr 
iaith Gymraeg wrth 

TPC 

 

 

 

 

 

GLlEM/TPC 

 

 

 

Y Bwrdd 
Astudiaethau 
Barnwrol/TPC 

 

 

TPC 

Mehefin 2010 

 

 

 

 

 

Awst 2010 

 

 

 

Awst 2010/parhaus 

 

 

Awst 2010 
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yng Nghymru. recriwtio ynadon a 
barnwyr 

Gohebiaeth Ehangu trefniadau monitro cyfredol i alluogi 
monitro amseroedd ymateb ar wahân ar gyfer 
gohebiaeth Gymraeg a Saesneg.  

 

Rhoi arweiniad i staff ynglŷn â delio â gohebiaeth 
yn y Gymraeg. 

Gohebiaeth Gymraeg 
yn cael ei hateb yn 
Gymraeg o fewn yr un 
amserlenni â 
gohebiaeth arall 

Uned 
Cyfathrebu/Gohebi
aeth 

 

Cyfathrebu/TPC 

 

Awst 2010 

 

 

Awst 2010 

 

Cyfarfodydd Cyhoeddi arweiniad ynglŷn â phryd mae angen 
cyfleusterau cyfieithu. 

 

 

 

Staff yn gwbl glir 
ynghylch pryd mae 
angen cyfleusterau 
cyfieithu 

Cyfathrebu/TPC Awst 2010 

 

 

 

 

Hunaniaeth 
gorfforaethol 

Bydd yr Adrannau Cyfathrebu a Chyhoeddiadau 
Adrannol yn parhau i fonitro, cofnodi ac adrodd yn 
gyfnodol ynghylch y defnydd o’r Gymraeg gan 
Swyddfa’r Wasg ac adain gyhoeddiadau’r 
Weinyddiaeth. 

Cysondeb yn y ffordd y 
defnyddir yr iaith 
Gymraeg. 

Cyfathrebu/TPC Mehefin 2010 - 
parhaus 
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Cyhoeddiadau a 
Ffurflenni 

Monitro fel uchod.  

 

 

Rhoi arweiniad i staff ynghylch pryd i ystyried 
cyhoeddi dogfennau, cyhoeddiadau a deunydd 
cyhoeddusrwydd  dwyieithog, neu yn Gymraeg a 
Saesneg ar wahân. 

Cyhoeddi gwybodaeth sy’n cymharu perfformiad 
â’r safonau a’r targedau a bennir yn y Cynllun Iaith 
yn yr Adroddiad Adrannol blynyddol (neu ddogfen 
gyhoeddedig gyffelyb). Os methir cyflawni’r 
safonau a'r targedau a gyhoeddwyd, byddwn yn 
esbonio’r camau y bwriadwn eu cymryd i gywiro’r 
sefyllfa. 

 

Cysondeb yn y ffordd y 
defnyddir yr iaith 
Gymraeg. 

 

Fel uchod 

 

Pob dogfen a 
gynhyrchir fel fersiynau 
Cymraeg a Saesneg yn 
cael ei chynhyrchu i’r 
un safon ac o fewn yr 
un amserlen. 

 

Cyfathrebu/TPC 

 

 

Cyfathrebu/TPC 

 

TPC 

Mehefin 2010 

 

 

Awst 2010 

 

Parhaus 

 

 

Datganiadau i’r 
wasg 

Monitro fel uchod. 

 

Cysondeb yn y ffordd y 
defnyddir yr iaith 
Gymraeg. 

Cyfathrebu/TPC Mehefin 2010 
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Cynllun Iaith Gymraeg  

Gwefannau Bydd y Weinyddiaeth yn creu ac yn cynnal tudalen 
Gymraeg ar ei gwefan, gyda dolenni at 
gyhoeddiadau yn y Gymraeg, fel sy’n ofynnol gan 
adrannau eraill o’r Cynllun. 

Cysondeb yn y ffordd y 
defnyddir yr iaith 
Gymraeg. 

Cyfathrebu/Gwe/TP
C 

 

 

Rhagfyr 2010 

 

Gwasanaethau a 
ddarperir ar ran y 
Weinyddiaeth gan 
bartïon eraill 

Pan fydd y Weinyddiaeth yn cytuno ar drefniadau 
gyda thrydydd partïon, bydd yn cynnwys monitro’r 
trefniadau ynghylch defnyddio’r iaith Gymraeg ochr 
yn ochr â gofynion monitro eraill. 

 

Monitro darparwyr gwasanaethau y mae’n 
ddyletswydd arnynt i ddarparu eu gwasanaethau 
yn Gymraeg, gan sicrhau bod manylebau’n 
cydymffurfio â gofynion y Cynllun. 

 

Bydd hi’n ofynnol bod pob uned fusnes sy’n 
defnyddio asiantau neu gontractwyr i ddarparu 
gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru yn 
monitro a chyflwyno adroddiad blynyddol ynghylch 
cydymffurfiad yr asiantau neu gontractwyr â 
thelerau Iaith Gymraeg eu cytundebau neu 
drefniadau. 
 

Rhoi arweiniad i staff ynghylch goblygiadau’r 

Sicrhau agwedd gyson 
at yr ymrwymiadau a 
wneir yn y Cynllun Iaith 

TPC/ Y Tîm Caffael 

 

 

Timau polisi/TPC 

 

 

Timau polisi/TPC 

 

 

TPC/Caffael 

 

Mehefin 2010 

 

 

 

Mehefin 2010 

 

 

Mehefin 2010 

 

 

Awst 2010 
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Cynllun Iaith Gymraeg 

Cynllun i’r rheiny sy’n prynu gwasanaethau gan 
drydydd partïon. 

 

Cyflwyno archwiliadau i brosesau caffael, er mwyn 
sicrhau bod y dimensiwn Cymraeg yn cael ei 
ystyried ar yr adeg briodol.  Gellir gofyn i 
Gyfarwyddwr GLlEM Cymru, sef deilydd allweddol 
y Weinyddiaeth yng nghyswllt materion yn 
ymwneud â’r Iaith Gymraeg,  am gyngor ac 
arweiniad, pan fo hynny’n briodol. 

 

 

TPC/Caffael 

 

 

Awst 2010 

 

Dyrannu grantiau Sicrhau bod tîm trydydd sector y Weinyddiaeth yn 
ymwybodol o’r ddarpariaeth dan Adran 4:24 y 
Cynllun ynghylch dyfarnu grantiau.    

Grantiau’n cael eu 
dyfarnu’n unol â’r 
ymrwymiadau a wnaed 
yn y Cynllun 

TPC/Trydydd 
sector 

Mehefin 2010 

Monitro’r Cynllun 
Iaith 

Sefydlu trefniadau strwythuredig a pharhaus i 
fonitro ein perfformiad, yn ogystal â pherfformiad y 
rheiny sy’n darparu neu’n gweinyddu 
gwasanaethau ar ein rhan, o ran cwrdd â’r 
ymrwymiadau a wnaed yn y Cynllun. Noder yr 
adrannau uchod lle mae monitro’n ymwneud â 
rhannau penodol o’r Cynllun. 

 

Sicrhau bod y Cynllun 
yn addas ar gyfer ei 
bwrpas 

 

 

 

TPC 

 

 

 

 

Hydref 2010 
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Cynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder 

Mae fersiynau o’r adroddiad hwn ar gael mewn fformatau gwahanol drwy ofyn 
i: Julia.Bradford@justice.gsi.gov.uk ff: 0203 334 4492. 
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