
BBC 

 

Cynllun Iaith Gymraeg diwygiedig o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 (fel y’i diwygiwyd 

gan Fesur Iaith Gymraeg (Cymru) 2011). 

 

Datganiad 

 

Mae'r Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig (BBC) yn mabwysiadu'r egwyddor, wrth gynnal 

busnes cyhoeddus yng Nghymru, y bydd yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod 

yn gyfartal. Mae'r Cynllun hwn yn nodi sut mae'r BBC yn gweithredu ar yr egwyddor 

honno wrth ddelio â’r cyhoedd yng Nghymru. 

 

Fodd bynnag, nid yw’r cynllun hwn yn cwmpasu maes darlledu. Ystyr darlledu yw 

comisiynu, cynhyrchu, amserlennu, trawsyrru neu ddosbarthu rhaglenni (gan gynnwys is-

deitlau, cyhoeddiadau cyswllt a theletestun), gwasanaethau mynediad, rhyngweithgarwch, 

cynnwys golygyddol ar-lein ac allbwn arall tebyg ei natur ar gyfer y teledu, y radio, y 

rhyngrwyd neu lwyfannau ar-lein neu ddi-wifr eraill;  

 

Cyhoeddwyd drafft gwreiddiol y Cynllun hwn yn 1998 ac mae gwelliannau i’r Cynllun 

wedi eu cymeradwyo gan y Comisiynydd Iaith yn unol ag  Adran 14 (1) y Ddeddf a rhan 

143 Mesur Iaith Gymraeg (Cymru) 2011.  Daeth yn weithredol ar 27 Chwefror 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Cyflwyniad 

 

Mae’r fersiwn diwygiedig yma o Gynllun Iaith Gymraeg y BBC, sy’n berthnasol i’r BBC 

drwyddi draw gan gynnwys Ymddiriedolaeth y BBC, yn barhad o’r Cynllun gwreiddiol a 

gyhoeddwyd ym 1998, ac mae’n adlewyrchu sefyllfa gyfoes y Gorfforaeth. 

 

Mae'r BBC yn cydnabod yr egwyddor o gydraddoldeb rhwng yr iaith Saesneg 

a'r iaith Gymraeg. Bu cydnabyddiaeth o’r ddwy iaith yn hanfodol i 

weinyddiaeth y BBC yng Nghymru ers sawl blwyddyn.  

 

Mae BBC yn ymrwymedig i gyfathrebu’n ddwyieithog â'r cyhoedd yng Nghymru. Mae’r 

cynllun hwn yn disgrifio sut y bydd y BBC yn gweithredu’r egwyddor a bennir gan 

Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, sef y bydd yn ymdrin â’r Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal 

wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, i’r graddau y bo’n briodol o dan 

yr amgylchiadau ac yn rhesymol ac ymarferol i wneud hynny. 

  

Yn BBC Cymru Wales mae’r Bwrdd Rheoli yn gyfrifol am sicrhau gweithrediad 

llwyddiannus y Cynllun, ac am drosglwyddo ei bolisïau i bob adran ac i bob un o'i 

ganolfannau darlledu yng Nghymru. Ar lefel gorfforaethol ehangach, mae Swyddog 

Cydymffurfiaeth y BBC yn gyfrifol am y Cynllun, heblaw am Ymddiriedolaeth y BBC lle 

mae’r Prif Ymgynghorydd Cymru yn gyfrifol am weithredu’r Cynllun. Cyhoeddir y 

Cynllun ei hun ar y wefan y BBC 

 

Caiff gweithrediad llawn ac effeithiol y Cynllun (a) gan Weithrediaeth y BBC yn cael ei 

fonitro gan Bennaeth Marchnata, Cyfathrebu a Chynulleidfaoedd BBC Cymru, a (b) gan 

Ymddiriedolaeth y BBC gan Brif Ymgynghorydd Cymru.  Bydd y naill a’r llall hefyd yn 

gyfrifol am ymchwilio i unrhyw gwynion gan y cyhoedd am y Cynllun yn eu meysydd 

hwy.   

 

 

2. Cynllunio a Darparu Gwasanaeth 

 

Polisïau a Mentrau 

 

Mae'r BBC, ar lefel yr Ymddiriedolaeth ar lefel gorfforaethol (DU) a chenedlaethol (BBC 

Cymru Wales) yn gwbl ymwybodol o'i chyfrifoldebau o dan ofynion Deddf yr Iaith 

Gymraeg, ac wedi sefydlu o fewn yr Ymddiriedolaeth, yn y canol corfforaethol, ac yng 

Nghaerdydd, gweithdrefnau a fydd yn ystyried goblygiadau ieithyddol y Cynllun hwn fel y 

maent yn gymwys i waith y BBC yng Nghymru. Felly bydd yn rheidrwydd ar bob un o 

adrannau a chwmnïau cysylltiedig y BBC sy'n bwriadu cynnal mentrau neu ymarferion 

cyfathrebu yn uniongyrchol ag aelodau’r cyhoedd yng Nghymru, neu'n anuniongyrchol 

drwy gynlluniau cysylltiadau cyhoeddus a gwasanaethau eraill, i ymgynghori â Phennaeth 

Marchnata, Cyfathrebu a Chynulleidfaoedd, BBC Cymru Wales, neu, yn achos 



Ymddiriedolaeth y BBC, Prif Ymgynghorydd Cymru er mwyn asesu a ydynt yn 

cydymffurfio â Chynllun Iaith Gymraeg cymeradwy y Gorfforaeth. 

 

Bydd y gweithdrefnau hyn yn hyrwyddo ac yn hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg gan y 

Gorfforaeth a BBC Cymru Wales, ac yn cadarnhau ymroddiad y BBC i weithredu'r 

egwyddor o gydraddoldeb i’r Gymraeg a'r Saesneg. Bydd aelodau o staff BBC Cymru 

Wales ac Ymddiriedolaeth y BBC yn cael eu hatgoffa drwy e-bost ddwywaith y flwyddyn 

bod gwybodaeth a chyngor ynglŷn â pholisïau iaith y BBC, a’u cyfrifoldebau o dan y 

ddeddf, ar gael drwy system mewnrwyd y BBC. 

 

Bydd y BBC yn ymgynghori â’r Comisiynydd yr Iaith Gymraeg ymlaen llaw ynglŷn ag: 

 

- unrhyw gynigion a fydd yn effeithio ar y Cynllun, neu unrhyw newidiadau i'w bolisïau; 

- unrhyw weithgareddau a allai wrthdaro â Chynlluniau Iaith Gymraeg unrhyw 

sefydliadau cysylltiedig; 

- unrhyw newidiadau arfaethedig i'r Cynllun. 

 

Camau i'w cymryd i gyflwyno gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg 

 

Ar lefel gorfforaethol (DU) bydd trefn gyfeirio yn sicrhau bod ymgynghori â BBC Cymru 

Wales ynglŷn â'r defnydd o'r Gymraeg mewn mentrau cyfathrebu newydd gan 

Weithrediaeth y BBC, ac wrth ymateb i ohebiaeth yn Gymraeg.  Bydd sustemau cyfeirio 

yr Ymddiriedolaeth yn sicrhau ymgynghori gyda Phrif Ymgynghorydd Cymru dan 

amgylchiadau cyffelyb. 

 

Safon y gwasanaeth yn y Gymraeg 

 

Bwriad y BBC yw cyflwyno gwasanaeth o'r un ansawdd uchel yn Gymraeg ac yn Saesneg 

ar draws ei wasanaethau i'r cyhoedd.  

 

Pan fydd angen, bydd Ymddiriedolaeth y BBC a BBC Cymru Wales yn sicrhau bod staff 

sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yn cael eu hyfforddi i ddarparu gwasanaeth o 

ansawdd sy'n gyfartal yn y Gymraeg a’r Saesneg, a chaiff safonau eu monitro gan reolwyr 

goruchwylio er mwyn sicrhau bod ansawdd y Gymraeg a’r Saesneg a ddefnyddir mewn 

gwasanaethau ysgrifenedig a llafar yn gywir ac yn eglur. 

 

3. Delio â’r Cyhoedd yn Gymraeg 

 

Mae’r BBC yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn naill ai’n Gymraeg neu’n Saesneg. 

Bydd gohebiaeth sy’n cael ei dderbyn gan y BBC yn Gymraeg yn cael ei hateb yn 

Gymraeg (pan fydd angen ateb). 

 

Gwasanaethau Cynulleidfaoedd y BBC 

 



Mae’r BBC yn ymdrin â nifer sylweddol o ymholiadau, adborth a chwynion a daw 

mwyafrif y rheiny drwy Wasanaethau Cynulleidfaoedd y BBC. 

 

Mae’r brif ganolfan sy’n delio gyda’r gwaith hwn dan ofal darparwr gwasanaeth allanol yn 

Belfast, ond mae’r BBC wedi cymryd camau i sicrhau bod gwasanaeth o safon addas yn 

cael ei ddarparu yn Gymraeg gan Uned Gwasanaethau Cynulleidfaoedd ym Mangor, sy’n 

cael ei weinyddu gan BBC Cymru Wales ar sy’n cydweithio’n glos â’r darparwr 

gwasanaeth a thîm rheoli’r Gwasanaethau Cynulleidfaoedd o fewn y BBC. 

 

Galwadau ffôn 

 

Mae Gwasanaethau Cynulleidfa BBC Cymru Wales yn gweithredu rhwng 09.30 yb a 7.30 

yh yn ystod yr wythnos.  

 

Prif rif y gwasanaeth ar gyfer galwadau cyffredinol gan aelodau’r cyhoedd yw 03703 500 

700 ac mae’r rhif hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan BBC Cymru Wales ac ar daflenni 

gwybodaeth. Mae aelodau staff yr uned yn hollol ddwyieithog ac yn ymdrin ag ystod eang 

o alwadau, boed yn berthnasol i BBC Cymru Wales neu i wasanaethau eraill y BBC. Mae 

unrhyw alwadau sy’n ceisio cysylltu â’r uned, y tu allan i’r oriau a ddisgrifir uchod, yn 

derbyn neges ddwyieithog wedi ei recordio.  

 

Ar draws y DU, mae dau rif ffôn (03700 100 222 a 03700 100 123) ar gael ar gyfer 

ymholiadau, adborth a chwynion ac mae mwyafrif y galwadau yn cael eu trin gan 

ddarparwr gwasanaeth allanol yn Belfast. Fodd bynnag, dargyfeirir galwyr o Gymru, pan 

fo hynny yn wybyddus, i Uned Gwasanaethau Cynulleidfa BBC Cymru Wales yn ystod yr 

oriau a ddisgrifir uchod, er mwyn i wasanaeth dwyieithog llawn gael ei ddarparu.  

 

Os nad yw hi’n bosibl adnabod yn awtomatig o ble y mae’r alwad dod (h.y. galwadau ar 

ffonau symudol), ac yn ystod oriau sydd y tu hwnt i oriau gwaith yr Uned, caiff galwadau 

eu hateb yn Belfast. Bydd unrhyw un sy’n galw ac yn gofyn am wasanaeth yn y Gymraeg 

yn cael y dewis o barhau â’r alwad yn Saesneg, galw eto yn ystod oriau gwaith yr Uned 

neu dderbyn galwad gan yr Uned ym Mangor cyn gynted ag y bydd yn bosibl yn ystod eu 

horiau gwaith.  

 

Bydd y sawl sy’n ffonio switsfwrdd  BBC Cymru Wales yn derbyn cyfarchiad dwyieithog 

o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 0800 ac 1900. Os nad yw’r person sy’n derbyn yr 

alwad yn medru ymdrin yn llawn â gofynion y galwr yn y Gymraeg, bydd yr alwad yn cael 

ei dargyfeirio at dîm Gwasanaethau Cynulleidfaoedd BBC Cymru Wales neu at adran 

berthnasol.  

 

Cynigir hyfforddiant hefyd i bob aelod o’r staff sy'n ymdrin â galwadau ffôn, er mwyn 

hwyluso isafswm o gyfarchion a chwrteisi yn yr iaith Gymraeg, fel y gellir cynnig dewis i'r 

galwyr o ran yr iaith a ddefnyddir yn ogystal â chynnig cyngor priodol ynglŷn â’r 

gwasanaethau Cymraeg a gynigir pan fo gofyn. 



 

Caiff cynllun hyfforddi Cymraeg ar gyfer derbynyddion ffôn a staff y ddesg flaen ei 

weithredu yn rheolaidd. 

 

Mae swyddfa’r Ymddiriedolaeth yng Nghymru ar agor yn ystod oriau swyddfa gan amlaf 

ar 029 20322004 ac mae’r staff yno yn gwbl ddwyieithog.  Bydd unrhyw un sy’n galw 

swyddfeydd canolog yr Ymddiriedolaeth yn Llundain sy’n gofyn am wasanaeth Cymraeg 

yn acel y dewis naill ai o barhau gyda’u galwad yn Saesneg neu alw y swyddfayng 

Nghaerdydd, neu gellir trefnu i aelod o staff yng Nghaeerdydd eu galw yn ôl yn brydlon. 

 

Llythyrau 

 

Bydd cylchlythyron a llythyron safonol a anfonir i’r cyhoedd yng Nghymru gan 

Weithrediaeth y BBC ac Ymddiriedolaeth y BBC yn ddwyieithog. 

 

Bydd Ymddiriedolaeth y BBC a BBC Cymru Wales yn gohebu yn newis iaith y sawl sy’n 

derbyn y llythyr os yw’r iaith yn wybyddus. Os nad yw’n wybyddus bydd yr ohebiaeth yn 

ddwyieithog. 

 

Os na fydd yr un sy’n derbyn llythyr yn y BBC yn gallu gohebu yn Gymraeg, caiff 

cyfieithiadau eu darparu, neu caiff y llythyr ei gyfeirio at reolwr llinell neu i Uned 

Gwasanaethau Cynulleidfaoedd BBC Cymru Wales, a fydd yn gallu trefnu i ateb gael ei 

baratoi.  Bydd staff Ymddiriedolaeth y BBC sydd yn gorfod delio gyda gohebiaeth yn yr 

iaith Gymraeg ond nad ydynt yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg eu hunain yn sicrhau fod 

gohebiaeth o’r fath yn acel ei gyfieithu, gan holi am gyngor gan Brif Ymgynghorydd 

Cymru lle bo angen. 

 

Caiff pob ateb a roddir yn dilyn derbyn galwadau ffôn yn Gymraeg, eu rhoi yn Gymraeg, 

a chaiff unrhyw ohebiaeth yn dilyn cyfarfod wyneb yn wyneb yn Gymraeg ei pharatoi yn 

Gymraeg hefyd. 

 

Bydd gohebiaeth sy’n cael ei dderbyn gan y BBC yn Gymraeg yn derbyn ateb yn 

Gymraeg (pan fydd angen ateb). 

 

Cysylltu drwy e-bost a’r we 

 

Mae’r trefniadau a nodir uchod ar gyfer ateb llythyron hefyd yn berthnasol ar gyfer 

gohebiaeth electronig. 

 

Mae’r adran “cysylltu â ni” ar wefannau BBC Cymru Wales yn galluogi defnyddwyr i gael 

rhestr o gwestiynau a ofynnir yn aml yn ogystal â gwybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â sut i 

gysylltu â gwahanol rannau o’r BBC, gan gynnwys Uned Gwasanaethau Cynulleidfaoedd 

BBC Cymru Wales. Mae’r wybodaeth ar gael yn Gymraeg neu’n Saesneg.  Mae’r adran 



‘cysylltwch gyda ni’ ar safwe’r Ymddiriedolaeth yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut i 

gysylltu gyda’r Ymddiriedolaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.  

 

Mae gwefan Cwynion y BBC, bbc.co.uk/complaints yn cynnig gwybodaeth lawn yn 

Gymraeg ynglŷn â phrosesau cwynion y BBC yn ogystal â fersiwn Cymraeg o’r we-

ffurflen ar gyfer anfon cwynion yn Gymraeg. 

 

 

Cyfarfodydd Cyhoeddus a Digwyddiadau 

 

Gall pobl sy'n mynychu yr holl gyfarfodydd cyhoeddus a gynhelir yng Nghymru gan 

Ymddiriedolaeth y BBC, y BBC a BBC Cymru Wales gyfrannu drwy gyfrwng y Gymraeg.  

 

Cyhoeddir gwybodaeth a chyhoeddusrwydd am gyfarfodydd, megis hysbysebion, posteri, 

taflenni ac ati yn ddwyieithog, gan nodi bod croeso i bobl ddefnyddio'r naill iaith neu'r 

llall. Mae staff sy'n siarad Cymraeg ar gael bob amser i gyfarch y cyhoedd mewn 

cyfarfodydd cyhoeddus Ymddiriedolaeth y BBC yng Nghymru a ddigwyddiadau eraill 

BBC Cymru Wales ac i'w cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau drwy gyfrwng y 

Gymraeg. 

 

 

Gwasanaethau'r Dderbynfa 

 

Disgwylir i staff a gyflogir i groesawu'r cyhoedd wrth y ddesg flaen yng nghanolfannau 

BBC Cymru yn Llandaf a Bangor allu ymdrin gyda gofynion ymwelwyr yn y Gymraeg a’r 

Saesneg.  

 

 

4. Ein Delwedd Gyhoeddus 

 

Hunaniaeth a Delwedd Gorfforaethol 

 

Mae’r BBC ac Ymddiriedolaeth y BBC yn mabwysiadu delwedd gyhoeddus a hunaniaeth 

gorfforaethol ddwyieithog yng Nghymru ac adlewyrchir hyn yn ei enw a’i logo, ystod y 

gwasanaethau, ei hunaniaeth weledol ac yn y ffordd  mae’n cysylltu’n uniongyrchol  â'r 

cyhoedd yng Nghymru.   

 

Arwyddion 

 

Mae canolfannau BBC Cymru Wales a’r BBC yng Nghymru dan ymrwymiad i ddarparu 

arwyddion gwybodaeth dwyieithog o fewn ffiniau ei adeiladau, gan gynnwys cynlluniau 

arwyddion mewnol ac allanol, gan barchu statws cyfartal y ddwy iaith bob amser, fel bod 

y Gymraeg a'r Saesneg yn cael yr un amlygrwydd o ran ffurf, maint, ansawdd ac 

amlygrwydd o ran arwyddion. 



 

Cyhoeddi ac Argraffu Deunydd a anelir at y cyhoedd yng Nghymru 

 

Pan fo’r BBC yn darparu deunydd argraffedig a anelir at aelodau’r cyhoedd yng 

Nghymru, ar gyfer gweithgareddau corfforaethol, a phan fo’r Ymddiriedolaeth yn 

cynhyrchu deunydd sydd wedi ei anelu at y cyhoedd yng Nghymru,  byddant ar gael yn 

Gymraeg ac yn Saesneg, a byddant yn ymdrechu i gyhoeddi dogfennau dwyieithog unigol. 

Os bydd angen cyhoeddi fersiynau yn y naill iaith a’r llall ar wahân bydd y BBC yn sicrhau 

y cânt eu cyhoeddi yr un pryd, eu dosbarthu gyda'i gilydd ac y bydd yr un mor hawdd i’r 

cyhoedd gael y naill fersiwn a’r llall. 

 

Os codir tâl am gyhoeddiad, ni fydd cost fersiwn Cymraeg neu ddwyieithog yn fwy na 

chost fersiwn Saesneg. 

 

Bydd ymgynghori rhwng canol corfforaethol y BBC a BBC Cymru Wales ynglŷn â'r 

trefniadau ar gyfer cyhoeddi deunydd argraffedig a baratoir ar ran y Gorfforaeth i'w 

ddosbarthu yng Nghymru, er mwyn sicrhau y caiff fersiynau Cymraeg a Saesneg eu 

cyhoeddi yr un pryd. Rhoddir cyfarwyddiadau ysgrifenedig hefyd ynglŷn â Chynllun y 

BBC i gynllunwyr, cyhoeddwyr ac ymgynghorwyr allanol.  Yn achos Ymddiriedolaeth y 

BBC bydd yn ymgynghori gyda Phrif Ymgynghorydd Cymru ar faterion o’r math yma. 

 

Ymchwil 

 

Caiff arolygon ac ymchwil a gynhelir ar ran y BBC yng Nghymru, ac sydd yn bennaf o 

natur corfforaethol, eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Os bydd yr ymchwil 

yn bennaf ar gyfer gwasanaethau darlledu penodol, yna bydd y gwaith yn yr iaith sy’n 

ymwneud â'r gwasanaethau yr ymchwilir iddynt. Cynhelir arolygon ac ymchwil i allbwn 

iaith Gymraeg drwy gyfrwng y Gymraeg; a bydd ymarferion cyffelyb sy’n ymwneud ag 

allbwn iaith Saesneg yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Saesneg. 

  

 

Datganiadau i’r Wasg 

 

Un o brif gyfrifoldebau Adran Cyfathrebu, Marchnata a Chynulleidfaoedd BBC Cymru 

Wales yw targedu’r cyfryngau eraill yng Nghymru a’r DU gyda datganiadau i’r wasg, 

bwletinau ac erthyglau sy’n hyrwyddo BBC Cymru Wales. Ysgrifennir manylion rhaglenni 

Saesneg yn Saesneg; ysgrifennir manylion rhaglenni Cymraeg yn Gymraeg, ond gyda 

chyfieithiad Saesneg atodol.  

 

Gwneir cyhoeddiadau corfforaethol, a chyhoeddiadau gan yr Ymddiriedolaeth yn 

ymwneud â Chymru, yn y ddwy iaith. 

 

Hysbysebu a Gweithgareddau Cyhoeddusrwydd 

 



Cynhyrchir deunyddiau marchnata, hysbysebu a hyrwyddo ar gyfer rhaglenni, gan 

gynnwys baneri a thaflenni, fel arfer yn iaith y rhaglenni a'r gwasanaethau darlledu sy’n 

cael eu hyrwyddo. Cynhyrchir deunydd hyrwyddo dwyieithog ar gyfer digwyddiadau 

cyhoeddus corfforaethol a digwyddiadau cyhoeddus yr Ymddiriedolaeth.  

 

Cyflwynir arddangosfeydd a stondinau gwybodaeth gorfforaethol BBC Cymru Wales a’r 

Ymddiriedolaeth mewn mannau cyhoeddus yn ddwyieithog gyda staff dwyieithog.  

 

Hysbysiadau swyddogol, hysbysiadau cyhoeddus, a hysbysebion recriwtio 

staff 

 

Mae'r BBC wedi ymrwymo i gyhoeddi hysbysiadau swyddogol a chyhoeddus yng 

Nghymru gan gyflwyno fersiynau Cymraeg a Saesneg  i’w gweld gyda'i gilydd gan roi i’r 

naill a’r llall statws cyfartal o ran fformat, maint, eglurdeb ac amlygrwydd. 

 

Mae’r recriwtio a wneir gan Adran Adnoddau Dynol BBC Cymru Wales yn ddwyieithog 

ac ymddengys holl hysbysebion recriwtio sy’n ymddangos yn y wasg Gymreig yn y ddwy 

iaith neu yn Gymraeg yn unig. Yn Gymraeg yr ymdrinnir â phob swydd lle mae'r 

Gymraeg yn ofynnol, gan gynnwys cyhoeddi ffurflenni cais, galwadau am gyfweliadau, 

ymatebion a'r cyfweliadau eu hunain. Darperir contractau a gwaith papur arall sy'n 

berthnasol i’r penodiadau hyn yn Gymraeg os dymunir. Pan fo ymgeisydd am swydd lle 

nad yw’r Gymraeg yn ofynnol yn dymuno gwneud cais yn y Gymraeg darperir ffurflen 

gais a deunydd cysylltiol er mwyn iddynt allu gwneud eu cais drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Mae’r adran Gymraeg sydd ar wefan swyddi’r BBC yn cynnwys manylion holl swyddi 

gwag BBC Cymru Wales a cheir arweiniad ar sut i wneud cais am y swyddi hynny yn 

Gymraeg. 

 

Gwneir recriwtio Ymddiriedolaeth y BBC yng Nghymru yn ddwyieithog ac ymddengys 

holl hysbysebion recriwtio sy’n ymddangos yn y wasg Gymreig yn y ddwy iaith neu yn 

Gymraeg yn unig. Darperir contractau a gwaith papur arall sy'n berthnasol i benodiadau 

yr Ymddiriedolaeth lle mae'r Gymraeg yn ofynnol yn Gymraeg os dymunir. 

 

Gwybodaeth Gorfforaethol Ar-lein 

 

Mae holl gynnwys adran gorfforaethol gwefan BBC Cymru Wales ar gael yn ddwyieithog. 

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys dewis sy’n galluogi’r cyhoedd i newid rhwng y naill 

iaith a’r llall yn hawdd. 

 

Bydd gwybodaeth Gorfforaethol greiddiol y BBC-ar gael yn y Gymraeg ar y wefan. Pan 

fydd systemau technegol yn caniatáu fe fydd y tudalennau hyn hefyd yn cynnwys dewis 

Cymraeg er mwyn galluogi’r cyhoedd i ddod o hyd i’r cynnwys Cymraeg yn haws. 

 

  



 

Byddwn yn parhau i ddarparu opsiynau ar y wefan BBC-gyfan i gysylltu â’r BBC gydag 

ymholiadau, adborth a chwynion drwy gyfrwng y Gymraeg.  

 

Bydd yr holl wybodaeth creiddiol ar safwe’r Ymddiriedolaeth ar gael yn ddwyieithog. 

 

5. Cyngor Cynulleidfa Cymru y BBC 

 

Cynhelir busnes y Cyngor yn ddwyieithog a gall aelodau annerch y cyfarfodydd yn 

Gymraeg neu yn Saesneg; darperir cyfieithu ar y pryd.  Darperir agendau yn y ddwy iaith. 

  

6. Gweithredu a Monitro’r Cynllun 

 

Gweithleoedd dwyieithog 

 

Caiff y Gymraeg ei defnyddio yn naturiol gan nifer o staff fel rhan o’u gwaith bob dydd. 

Bydd BBC Cymru Wales yn parhau i ddatblygu ac hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar 

draws y sefydliad. Mae’n bwriadu bodloni’r amcan hwn drwy: 

 

 sicrhau y darperir gwasanaeth Adnoddau Dynol cyfrwng Cymraeg i staff – gan 

gynnwys mynediad at swyddog Adnoddau Dynol dwyieithog – a gohebiaeth drwy 

gyfrwng y Gymraeg. 

 sicrhau bod pob e-bost sy’n cael ei anfon gan Gyfarwyddwr BBC Cymru Wales 

a’r adran Cyfathrebu Mewnol at holl staff BBC Cymru fel grŵp yn ddwyieithog. 

 sicrhau bod aelodau staff yn gallu cwblhau eu harfarniad blynyddol a’r arolwg staff 

blynyddol yn y Gymraeg 

 penodi cyflenwr allanol ar gyfer gwasanaethau cyfieithu ysgrifenedig a sicrhau bod 

pob adran o fewn BBC Cymru Wales yn ymwybodol o’r gwasanaeth.  

 

Bydd BBC Cymru Wales yn cynyddu’r defnydd o dechnoleg gwybodaeth drwy’r 

Gymraeg drwy:  

 

 hyrwyddo’r defnydd o’r pecyn Cysgliad, sydd ar gael i bob aelod o staff.  

 cynnig meddalwedd i helpu dysgwyr Cymraeg (e.e. Cymarfer) 

 codi ymwybyddiaeth o ryngwynebau Cymraeg (e.e. ar gyfer systemau 

meddalwedd Microsoft Office) 

 darparu adnoddau a chysylltiadau ar fewnrwyd BBC Cymru Wales i gynorthwyo 

ysgrifennu drwy  gyfrwng y Gymraeg  

 

Caiff y Gymraeg ei defnyddio yn naturiol gan staff yr Ymddiriedolaeth yng Nghymru fel 

rhan o’u gwaith bob dydd a bydd yr Ymddiriedolaeth yn parhau i ddatblygu a hyrwyddo’r 

defnydd o’r Gymraeg gan aelodau staff yng Nghymru ac aelodau Cyngor Cynulleidfa 

Cymru. 

 



Staffio, recriwtio a hyfforddiant 

 

Yn bennaf oherwydd anghenion penodol ac unigryw y gwasanaethau darlledu BBC 

Cymru Wales, yn y ddwy iaith, bydd yr hysbysebion recriwtio yn  cael eu drafftio er 

mwyn bod yn fanwl gywir ynglŷn â’r gallu ieithyddol sydd ei angen ar staffar gyfer yr holl 

swyddi sy’n cael eu hysbysebu’n allanol. 

 

Fe fydd yr adrannau a thimau sy’n gyfrifol am gynnwys neu sydd yn ymdrin â’r cyhoedd 

yng Nghymru yn cael eu staffio gan nifer digonol o siaradwyr Cymraeg sy’n meddu ar y 

sgiliau angenrheidiol i ddarparu gwasanaeth llawn trwy gyfrwng y Gymraeg. Fe fydd BBC 

Cymru Wales yn sicrhau bod y lefelau angenrheidiol hyn yn cael eu cynnal drwy 

recriwtio ac/neu adleoli.  

 

Mae Adran Adnoddau Dynol BBC Cymru Wales yn cadw cronfa data o’r swyddi hynny 

lle mae angen y gallu i siarad Cymraeg, ac mae hyn yn cael ei nodi yn y disgrifiadau 

swyddi. Nodir hefyd unrhyw swyddi ychwanegol fel rhai lle mae'r Gymraeg yn ofynnol o 

ganlyniad i'r Cynllun hwn. Lle nad yw deiliaid presennol y swyddi hynny ddim yn gallu 

siarad neu gyfathrebu yn Gymraegcynigir hyfforddiant a, phan fydd aelod o staff yn gadael 

swydd o’r fath, defnyddir hyn fel cyfle i lenwi'r swydd honno gyda pherson dwyieithog. 

 

Gwneir pob rheolwr a staff goruchwylio eraill gyda chyfrifoldeb dros recriwtio a 

hyfforddiant yn ymwybodol o'r angen i weithredu'r gofynion hyn. 

 

Dysgu Cymraeg 

 

Mae BBC Cymru Wales wedi ymrwymo yn llawn i gefnogi'r aelodau hynny o’r staff sydd 

am ddysgu Cymraeg, neu sydd am wella eu gallu i ddefnyddio’r Gymraeg. Gwneir hyn 

drwy annog eu presenoldeb mewn cyrsiau allanol perthnasol, neu drwy gyfrwng cyrsiau 

a drefnir yn y gweithle ac yr anogir staff i'w mynychu. Mae cyllidebau hyfforddi ar gael i 

gefnogi staff sydd am fynychu cyrsiau Cymraeg. 

 

Hyfforddiant Galwedigaethol 

 

Bydd y BBC yn asesu'r angen am hyfforddiant galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg, 

er mwyn hwyluso gweithrediu’r Cynllun hwn. 

 

Trefniadau Gweinyddol a Chyhoeddi’n Fewnol 

 

Cymeradwywyd yr ymrwymiadau a'r trefniadau ar gyfer gweithredu Cynllun Iaith 

Gymraeg y BBC gan Fwrdd Gweithredol y BBC a Bwrdd Rheoli BBC Cymru Wales, ac 

fe'u cymeradwywyd fel polisi y Gorfforaeth Ddarlledu Prydeinig gan Ymddiriedolaeth y 

BBC.  

 



Pennaeth Marchnata, Cyfathrebu a Chynulleidfaoedd,  BBC Cymru Wales, fydd â'r 

cyfrifoldeb cyffredinol dros weithredu'r Cynllun ar lefel gorfforaethol ar y cyd â Swyddog 

Cydymffurfiaeth y BBC ac ar lefel Genedlaethol (BBC Cymru Wales) ar y cyd â Bwrdd 

Rheoli BBC Cymru Wales, a bydd aelodau’r Bwrdd Rheoli hwnnw yn gyfrifol am 

agweddau o’r cynllun sy'n berthnasol i'w hadrannau hwy eu hunain.  

 

Disgwylir i aelodau'r Bwrdd a Phenaethiaid Adrannau i gyflwyno’r Cynllun Iaith i aelodau 

staff, a byddant yn atebol am gymhwyso'r cynllun i’w hadrannau eu hunain o fewn BBC 

Cymru Wales. 

 

Bydd BBC Cymru Wales yn cyhoeddi dogfen briffio fewnol yn amlygu prif nodweddion y 

Cynllun, a'r ffordd y mae'n berthnasol i aelodau unigol o staff, gan gadarnhau 

swyddogaeth a statws yr iaith o fewn y sefydliad.  

 

Ar lefel gorfforaethol, caiff adrannau allweddol eu briffio am gyfrifoldebau'r BBC tuag at 

yr iaith Gymraeg. 

 

Pennaeth Llywodraethu Ymddiriedolaeth y BBC, gyda chymorth Prif Ymgynghorydd 

Cymru, fydd â’r cyfrifoldeb am weithredu’r Cynllun hwn gan yr Ymddiriedolaeth. 

 

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn paratoi dogfen briffio mewnol yn tynnu sylw at brif 

agweddau’r Cynllun a’i berthnasedd i’w staff ac i weithrediadau’r Ymddiriedolaeth, gan 

amlinellu statws a defnydd yr iaith Gymraeg o fewn y Gorfforaeth. 

 

Bydd y BBC yn paratoi cynllun gweithredu manwl (gweler Atodiad A), y cytunir arno gan 

Fwrdd Rheoli BBC Cymru Wales  a chan Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth y BBC, a fydd 

yn amlinellu sut y bydd y Gorfforaeth yn gweithredu yn unol â’r Cynllun hwn. Daw’r 

cynllun gweithredu i rym ar yr un dyddiad ag y daw’r Cynllun i rym, neu mor fuan â 

phosib ar ôl y dyddiad hwnnw.  

 

Bydd y cynllun yn cynnwys targedau, terfynau amser ac amserlenni cynnydd yn erbyn y 

targedau lle bo’r rheiny yn addas. Nod cyffredinol y cynllun gweithredu fydd sicrhau bod 

y Cynllun yn cael ei weithredu’n llawn mor fuan â phosib yn y meysydd hynny lle nad 

ydyw eisoes mewn bodolaeth.  

 

Gwasanaethau a ddarperir ar ran BBC Cymru Wales ac Ymddiriedolaeth y 

BBC gan bartïon eraill 

 

Mae Ymddiriedolaeth y BBC a BBC Cymru Wales yn disgwyl i gontractwyr allanol 

ystyried rhannau perthnasol o bolisi iaith Gymraeg y BBC pan fyddant yn ymgymryd â 

gwaith yng Nghymru. Caiff rhannau perthnasol o’r Cynllun eu pennu o yn ôl pob 

contractunigol. 

 



Mae'n ofynnol i gontractwyr gwasanaeth gydymffurfio ag elfennau perthnasol y Cynllun, a 

chaiff cytundebau contract eu diwygio ar ôl eu harolygu, er mwyn adlewyrchu gofynion 

Cynllun Iaith a pholisïau iaith Gymraeg y BBC. Gofynnir hefyd i gontractwyr eraill 

gydweithio â BBC Cymru Wales ac Ymddiriedolaeth y BBC i fonitro'r elfennau o’u 

gwaith sy’n berthnasol i’r Cynllun yn effeithiol. 

 

Trwyddedu Teledu 

 

Mae gan Trwyddedu Teledu ei gynllun ei hun ar wahân . Gellir cael copïau o’i Gynllun 

Iaith Gymraeg gan aelod o’r tîm Iaith Gymraeg (Ffôn: 0300 790 6042). 

 

 

Monitro 

 

Bydd Pennaeth Marchnata, Cyfathrebu a Chynulleidfaoedd BBC Cymru Wales yn adrodd 

am dddatblygiad y Cynllun wrth Fwrdd Rheoli BBC Cymru Wales. 

 

Bydd Rheolwr Gwasanaethau Cynulleidfa BBC Cymru yn monitro ac yn derbyn adborth 

ar weithrediad y Cynllun, ac yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r mesurau, fel y 

cymeradwywyd gan Gomisiynydd y Gymraeg. 

 

Bydd Prif Ymgynghorwr Cymru, Ymddiriedolaeth y BBC, yn adrodd am ddatblygiad y 

Cynllun wrth Gyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth. 

 

Bydd Prif Ymgynghorydd Cymru yn monitro ac yn derbyn adborth ar weithrediad y 

Cynllun gan yr Ymddiriedolaeth, ac yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r mesurau, fel y 

cymeradwywyd gan Gomisiynydd y Gymraeg. 

 

Bydd y BBC yn anfon adroddiad, a fydd yn cynnwys yr wybodaeth berthnasol am 

Ymddiriedolaeth y BBC, i Gomisiynydd y Gymraeg bob mis Mehefin gan gynnwys yr 

wybodaeth ganlynol: 

 

1. Cydymffurfio â’r Cynllun Iaith Gymraeg 

Byddwn yn adrodd gwybodaeth ynghylch cadw at amserlen y Cynllun Iaith Gymraeg. Fe 

fyddwn yn cadarnhau pa gamau gweithredu a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a pha 

gamau y mae angen gwaith pellach i’w cyflawni.  

 

2. Prif Ffrydio’r Gymraeg 

Fe fyddwn yn adrodd y wybodaeth ganlynol: 

 

a. copi o’r teclyn generig a ddefnyddir i asesu effaith polisïau, mentrau a deddfwriaeth 

(os yn berthnasol) newydd ar y Gymraeg 

 



b. esiamplau o ddogfennau polisi, mentrau newydd a gynlluniwyd lle mae’r Gymraeg 

wedi’i phrif ffrydio iddynt. 

 

3. Dangosyddion Perfformiad 

Fe fyddwn yn anfon data yn flynyddol sy’n dangos capasiti BBC Cymru Wales i ddarparu 

gwasanaethau  Cymraeg yn unol â’r Cynllun Iaith Gymraeg.  Fe fyddwn yn darparu’r data 

canlynol: 

 

DP 1 nifer a % staff sy’n ddwyieithog yn gweithio 

a) yn ein derbynfeydd cyhoeddus 

b) ar ein prif linell gyswllt 

 

DP 2 % y contractwyr gafodd eu monitro sy’n darparu yn unol â gofynion perthnasol y 

Cynllun Iaith 

 

DP 3 (a) Nifer a % y staff sydd wedi cael hyfforddiant yn y Gymraeg i lefel o gymhwyster 

penodol (ystyr ‘cymhwyster penodol’ yw unrhyw achrediad addysgol neu alwedigaethol) 

(b) Nifer a % staff sydd wedi cael hyfforddiant ar ymwybyddiaeth iaith. 

 

DP 4 (a) Nifer y systemau technoleg gwybodaeth a aseswyd drwy ddefnyddio cynllun 

achredu meddalwedd dwyieithog y Comisiynydd Iaith 

(b) Nifer y cynlluniau gwella a baratowyd yn sgil cynnal asesiad gan ddefnyddio cynllun 

achredu meddalwedd dwyieithog y Bwrdd 

 

DP 5 Nifer y cwynion a dderbyniwyd am ddiffyg darpariaeth gwasanaeth Cymraeg a 

chamau a gymerwyd i ddatrys cwynion a dderbyniwyd. 

 

Cyhoeddi Gwybodaeth 

 

Hysbysir talwyr ffi'r drwydded  o wasanaeth cyhoeddus Cymraeg y BBC ar ei gwefan l. 

 

Gweithredu 

Mabwysiadodd y BBC fersiwn diwygiedig y Cynllun ar XXX. Gellir gweithredu holl 

fesurau’r Cynllun hwn. 

 



Cwynion ac Awgrymiadau am Welliannau 

 

Fe all aelodau’r cyhoedd yng Nghymru sydd am gysylltu â BBC Cymru ynglŷn â’r Cynllun 

Iaith Gymraeg wneud hynny drwy ffonio llinell gyswllt gynulleidfa BBC Cymru ar 03703 

500 700, neu ysgrifennu at Gwasanaethau Cynulleidfa, BBC Cymru Wales, Bangor, LL57 

2BY neu drwy gwblhau yr adran ‘cysylltu â ni’ ar wefan gorfforaethol BBC Cymru Wales.  

 

Gall aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno cysylltu gydag Ymddiriedolaeth y BBC am y modd 

mae’r Ymddiriedolaeth yn cydymffurfio gyda’r Cynllun Iaith Gymraeg wneud hynny drwy 

gysylltu ag Ymddiriedolaeth y BBC, Ystafell E5108, Y Ganolfan Darlledu, Llandaf, 

Caerdydd, CF5 2YQ neu drwy ffonio 029 20322004.    

 

Un o ddyletswyddau’r Ymddiriedolaeth yw gosod fframwaith cwynion cyffredinol y BBC 

a gweithdrefnau cysylltiedig. Dylai cwynion ynglŷn â’r modd mae’r BBC yn cyflawni ei 

dyletswyddau dan y Cynllun Iaith Gymraeg gael eu trafod yn y lle cyntaf gan reolwyr y 

BBC, heblaw yn achos cwynion am yr Ymddiriedolaeth ei hun.  Gall yr Ymddiriedolaeth 

ystyried apeliadau gan gwynwyr os nad ydynt yn cael eu bodloni gan yr ateb a 

dderbyniasant gan reolwyr y BBC a bydd y cwynion hyn yn cael eu cofnodi a’u prosesu 

yn unol a Threfn Cwynion cyfredol yr Ymddiriedolaeth. 

       

Ymchwiliadau 

 

Bydd y BBC yn cydweithredu â’r Bwrdd wrth gynnal unrhyw ymchwiliad i weithrediad y 

Cynllun Iaith dan Adran 17 Deddf yr Iaith Gymraeg.  

 



Atodiad A:  Amserlen a thabl gweithredu 

 

Targed Cyfrifoldeb Dyddiad Cwblhau 

Sicrhau bod gwybodaeth 

gyfredol am y Cynllun Iaith 

ar gael ar system 

mewnrwyd y BBC 

Pennaeth Marchnata, 

Cyfathrebu a 

Chynulleidfaoedd 

I gyd-fynd â dyddiad 

cyhoeddi’r cynllun 

E-bost i atgoffa staff BBC 

Cymru Wales bod 

gwybodaeth a chyngor 

ynglŷn â pholisïau iaith y 

BBC ar y system 

mewnrwyd 

Pennaeth Marchnata, 

Cyfathrebu a 

Chynulleidfaoedd 

Ddwywaith y flwyddyn – yn 

barhaus 

E-bost i atgoffa staff 

Ymddiriedolaeth y BBC bod 

gwybodaeth a chyngor 

ynglŷn â pholisïau iaith y 

BBC ar y system 

mewnrwyd 

Prif Ymgynghorydd Cymru Ddwywaith y flwyddyn – yn 

barhaus 

Datblygu’r ystod o 

wybodaeth gorfforaethol 

statig sydd ar gael yn 

ddwyieithog ar y wefan 

BBC-gyfan. 

Arweinydd Golygyddol, 

Cynnyrch Corfforaethol 

Yn barhaus – monitro yn 

flynyddol 

Darparu ac hyrwyddo’r 

defnydd o’r pecynnau 

meddalwedd perthnasol i 

helpu dysgwyr Cymraeg, 

codi ymwybyddiaeth o 

ryngwynebau Cymraeg, 

darparu adnoddau a 

chysylltiadau ar fewnrwyd 

BBC Cymru Wales i 

gynorthwyo ysgrifennu 

drwy gyfrwng y Gymraeg 

Pennaeth Marchnata, 

Cyfathrebu a 

Chynulleidfaoedd 

Yn barhaus 

Cynnig gwersi Cymraeg i 

aelodau staff 

Pennaeth Adnoddau Dynol  Yn barhaus, yn cael ei 

fonitro’n flynyddol fel rhan 

o’r adroddiad monitro.  

Adrodd yn flynyddol i 

Gyfarwyddwr 

Ymddiriedolaeth y BBC am 

weithrediad y Cynllun fel ag 

y mae’n berthnasol i’r 

Ymddiriedolaeth 

Prif Ymgynghorydd Cymru Yn flynyddol 



Asesu’r angen am 

hyfforddiant galwedigaethol  

Pennaeth Adnoddau Dynol  Yn barhaus 

Aelodau’r Bwrdd a 

Phenaethiaid Adrannau i 

gyfleu’r Cynllun Iaith i 

aelodau staff mewn 

cyfarfodydd adrannol a 

chymhwyso’r cynllun i’w 

hadrannau 

Aelodau Bwrdd a 

Phenaethiaid Adrannau 

O fewn chwe mis i 

gyhoeddi’r cynllun 

Cyhoeddi dogfen briffio 

fewnol am y Cynllun 

Pennaeth Marchnata, 

Cyfathrebu a  

Chynulleidfaoedd BBC 

Cymru 

I’w gyhoeddi ar yr un pryd 

a’r cynllun 

Cyhoeddi dogfen briffio 

fewnol i aelodau staff yr 

Ymddiriedolaeth am y 

Cynllun 

Prif Ymgynghorydd Cymru I’w gyhoeddi ar yr un pryd 

a’r cynllun 

Adrodd am weithrediad y 

Cynllun i Fwrdd Rheoli 

BBC Cymru Wales 

Pennaeth Marchnata, 

Cyfathrebu a 

Chynulleidfaoedd 

Mis Mehefin bob blwyddyn, 

i gyd-fynd a’r adroddiad 

monitro blynyddol.  

 

 

 

 

 

 

 


