Cynllun Gwobr
CLODIAITH
I lawer ym Môn, Cymraeg yw eu dewis iaith. Mae cynnig dewis ieithyddol yn gwella ansawdd gwasanaeth
eich busnes.
Yn gynyddol, mae busnesau o bob math yn defnyddio’r iaith Gymraeg i ychwanegu gwerth i’w cynnyrch a
gwella’u gwasanaethau i gwsmeriaid, gan fod defnyddio’r Gymraeg yn arwydd clir eich bod yn ymfalchïo yn
y ffaith eich bod yn gwneud busnes yng Nghymru, a’ch bod yn parchu’r diwylliant a’r gymuned.
Mae Cynllun Gwobr CLODIAITH wedi ei greu ar gyfer busnesau sector breifat ym Môn, er mwyn iddynt
gydnabod arfer da o safbwynt y defnydd o’r Gymraeg mewn busnes.
Y Cynllun
Mae’r cynllun yn gyfle i fusnesau sector breifat fesur eu defnydd o’r Gymraeg ym mhob agwedd o’u gwaith
a bydd y wybodaeth yn cael ei asesu ar sail cynllun sgorio, gyda’r busnesau llwyddiannus yn derbyn
Tystysgrif Gwobr CLODIAITH.
Bydd yr asesiad yn cynnwys yr agweddau canlynol
?
Arwyddion
?
Hysbysebion a Deunyddiau Cyfathrebu
?
Y Gymraeg ar Lafar
?
Cynlluniau Datblygu
Cyflwynir tystysgrif i’w arddangos i’r busnesau llwyddiannus, a byddwn yn cynnal ail-asesiad bob
blwyddyn.

CLODIAITH
Ffurflen Gais
Enw’r Busnes: ______________________________________________________________
Rhif Ffôn: __________________________________________________________________
E-bost: ____________________________________________________________________
Cyfeiriad ar y We: __________________________________________________________
Cyfeiriad Busnes: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Math o Fusnes:______________________________________________________________
Nifer y Staff: ___________________________________________________________ ____
Amcangyfrif o’r nifer o gwsmeriaid sy’n siaradwyr Cymraeg:
Dros 50%
Llai na 50%
Ddim yn gwybod ___________________________________________
A yw y sefydliad hwn yn ran o, neu’n perthyn i sefydliad neu gangen mwy?
Ydy
Nacydy
Os ydyw, rhowch fanylion os gwelwch yn dda:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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CLODIAITH
Arwyddion
1. Enw/ Teitl y Busnes
? Cymraeg yn unig
? Dwyieithog
? Saesneg yn unig
2. Arwyddion Mewnol
? Pob arwydd yn ddwyieithog
? Rhai arwyddion yn ddwyieithog
? Dim arwydd dwyieithog
3. Arwyddion Allanol
? Pob arwydd yn ddwyieithog
? Rhai arwyddion yn ddwyieithog
? Dim un arwydd yn ddwyieithog
4. Arwyddion ar Gerbydau
? Dwyieithog
? Saesneg gydag ychydig o Gymraeg
? Saesneg yn unig
Hysbysebu a Deunyddiau Cyfathrebu
1. Hysbysebu - Papurau, cylchgronau ac ati.
? Pob hysbyseb yn ddwyieithog
? Rhai hysbysebion yn ddwyieithog
? Saesneg yn unig
2. Papur Pennawd.
? Dwyieithog
? Dwyieithog, ond mwy o Saesneg
? Saesneg yn unig
3. Cerdyn Busnes.
? Dwyieithog
? Saesneg gydag ychydig o Gymraeg
? Saesneg yn unig
4. Rhestrau Prisiau/Bwydlenni.
? Dwyieithog
? Dwyieithog, ond mwy o Saesneg
? Saesneg yn unig
5. Archebion/Anfonebau/Derbynebau.
? Dwyieithog
? Saesneg gydag ychydig o Gymraeg
? Saesneg yn unig
6. Iaith Gwaith Bwrdd yr Iaith.
? I’w gweld yma
? Fe garem dderbyn nwyddau iaith gwaith i’w harddangos yma
? Dim diddordeb yn y Cynllun
7. Technoleg Gwybodaeth (meddalwedd till, safle’r we ayb).
? Dwyieithog
? Saesneg gydag ychydig o Gymraeg
? Saesneg yn unig.
8. Iaith Radio / Uchelseinydd :
? Cymraeg yn unig
? Dwieithog
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? Saesneg yn unig
Y Gymraeg ar Lafar
1. Faint o’r Staff sy’n Siarad Cymraeg?
? Pob aelod (rhan-fwyaf)
? Rhai yn siarad Cymraeg
? Neb yn siarad Cymraeg
2. Wrth benodi Staff Newydd, a yw’r gallu i siarad Cymraeg yn ystyriaeth?
? Angenrheidiol
? Dymunol
? Ddim yn angenrheidiol.
Oes prinder ymgeiswyr Cyfrwng Cymraeg yn trio am swyddi? Oes Nagoes
3. Faint o Gymraeg a glywir yn cael ei siarad gan weithwyr ymysg ei gilydd?
? Llawer iawn
? Ychydig
? Dim o gwbl
4.

Faint o Gymraeg a glywir yn cael ei siarad gan y gweithwyr wrth ymwneud a’r cwsmeriaid /
cyhoedd?
? Llawer iawn
? Ychydig
? Dim o gwbl
5. Pa Iaith ddefnyddir wrth ateb y ffon?
? Dwyieithog (Cymraeg yn gyntaf)
? Dwyieithog (Saesneg yn gyntaf)
? Saesneg yn unig
Cynlluniau Datblygu
1. Pa mor bwysig ydy’r defnydd o’r Gymraeg er lles eich Busnes?
? Yn allweddol i lwyddiant y busnes
? Yn bwysig ond ddim yn allweddol
? Ddim yn bwysig
2.

Hoffai fy sefydliad wneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg, ac rydym yn fodlon trafod hyn gyda
Menter Iaith Môn.
? Cytuno
? Rydym yn hapus gyda’n defnydd o Gymraeg
? Dim cynlluniau ar hyn o bryd
3. Oes diddordeb gennych mewn gwybodaeth ynglyn â chyrsiau hyfforddi lleol?
? Awyddus iawn ac yn dymuno trafod hynny gyda Menter Iaith Môn
? Wedi derbyn hyfforddiant yn barod
? Dim diddordeb.
Mae’n bosib y bydd un o drefnwyr y cynllun yn ymweld â’ch busnes i weld faint o ddefnydd a wneir o’r iaith o
fewn eich busnes.

Llofnod y perchennog neu rheolwr/wraig: __________________________________
Dyddiad: _____________________________________________

At ddefnydd swyddfa yn unig / For office use only :
SGOR:
______
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