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Cyflwyniad  
=
Mae NatWest yn aelod o The Royal Bank of Scotland Group (RBS), un o’r sefydliadau bancio ac 
ariannol mwyaf yn y byd. Mae Grŵp RBS yn cyflogi rhyw 118,600 o staff yn fyd-eang ac mae ganddi 
fwy na 1600 o ganghennau ym Mhrydain.   
Mae NatWest yn falch iawn o’i wreiddiau Cymreig a gall eu holrhain mor bell yn ôl â 1790. Yn 
NatWest yr ydym yn cydnabod pwysigrwydd yr Iaith gymraeg a bod gwasanaeth dwyieithog 
cynhwysfawr yn elfen hanfodol i’n cwsmeriaid a staff. Fel un o brif ddarparwyr gwasanaethau 
ariannol yng Nghymru yr ydym yn ymrwymedig i’r gymuned drwy ein rhwydwaith o ganghennau, 
Canolfan Gyswllt Cymreig a Banc symudol i gyrraedd y rhanfwyaf o ardaloedd anghysebell a 
difreintiedig. 

 
 
  
1. Datganiad o Fwriad 

Mark Douglas, Rheolwr-Gyfarwyddwr, Cymru 
 

‘Yn NatWest yr ydym yn ymrwymedig i’r gofynion cynyddol o wasanaeth cynhwysfawr drwy’r iaith 
gymraeg ac ein bwriad yw sicrhau for y gwasanaeth yn parhau i wella yn y dyfodol fel y gallem 
ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid yn yr iaith o’u dewis.  
 

Mae NatWest yn cydnabod fod siarad a dysgu’r Gymraeg yn allweddol i’r gweithle ac yn annog 
ein Staff i ymarfer a gwella ei rhuglder.’ 
 
 
 

2. Datganiad Polisi Dwyieithog   
 

Yn unol a Mesur yr Iaith Gymraeg 2011 mae NatWest yn ymrwymo i sicrhau fod yr Iaith Gymraeg 
yn cael statws swyddogol ac y bydd yn ymdrin a’r Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal lle bo hynny’n 
bosibl. 
Mae NatWest wedi ffurfioli y Polisi Iaith Gymraeg drwy gyhoeddi’r ddogfen hon. Mae hon yn 
destun adolygiadau, diweddariadau ac ychwanegiadau parhaus. 
Yn NatWest rydym yn credu ei fod yn bwysig darparu gwasanaethau yn yr iaith o ddewis ein 
cwsmeriaid. Mae’n dangos parch at ein gweithwyr ein bod yn annog a hwyluso’r defnydd iaith o’u 
dewis yn y gweithle. 
Mae ein Polisi Iaith Gymraeg yn nodi ein ymrwymiadau presennol wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn 
y gyfundrefn a hefyd yn gosod targedau i’n helpu i ddatblygu ein defnydd o’r Gymraeg. Fe fydd y 
ddogfen hon yn cael ei ystyried ar unrhyw adeg lle fydd unrhyw bolisiau, mentrau newydd neu 
wasanaethau yn cael eu datblygu. 
 
 

   
3. Amcanion 

 
� I fod mewn sefyllfa lle bydd gwasanaethau NatWest a gynigir yn cael eu darparu drwy 

gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg yn unol â dewis ein cwsmeriaid. 
� I gydnabod yr Iaith Gymraeg fel sgil yn y gweithle boed wedi ei etifeddu, neu’i ddysgu a 

chefnogi staff a’u hannog gyda’r cyfleoedd i astudio’r Gymraeg. 
� I gofnodi sgiliau iaith ein Staff yng Nghymru, er mwyn sicrhau ein bod yn fwy gwybodus 

am y cyfleoedd sgiliau sydd ar gael. 
� I gydweithio gyda sefydliadau ac asiantaethau eraill i hyrwyddo’r cynllun iaith Gymraeg 

ar y cyd e.e  Undeb Rygbi Cymru. 
 

 



Page 3 of 6 

 
4. Hunaniaeth Weledol 

 
 

4.1 Brand Corfforaethol 
Yn NatWest mae gennym ddau frand corfforaethol cyfochrog yn Gymraeg a 
Saesneg.   

 
 

4.2 Arwyddion 
� Parhaol -  Mae’r mwyafrif o arwyddion a  osodir mewn mannau 

cyhoeddus allanol yn ddwyieithog. 
� Dros dro – Mae’r mwyafrif o arwyddion dros dro  a osodir yn ddwyieithog 

ac fe wnawn barhau i gynnwys mwy o Gymraeg yn ein arwyddion. Os 
darperir arwyddion Cymraeg a Saesneg ar wahân byddant yn gydradd o 
ran maint, darllenadwyedd a phroffil. 

 
 

4.3 Llenyddiaeth 
Mae NatWest yn parhau i gynhyrchu ystod o lenyddiaeth yn Gymraeg. Mae pob 
pamphled NatWest ar gael yn ein canghennau neu i lawr lwytho ar ein gwefan 
NatWest Cymru. 
(http://www.natwest.com/microsites/personal/welsh/index.asp)  
 

 
4.4 Deunyddiau ysgrifennu 

Mae deunydd ysgrifennu personol yn adlewyrchu hunaniaeth ddwyieithog y banc 
yng Nghymru, gyda slipiau cyfarch, penawdau llythyron a thaflenni clawr ffacs yn 
cynnwys manylion mewn ffurf ddwyieithog. 

 
 
4.5 Gweithredol  

Mae Natwest yn derbyn, am bwrpasau clirio, sieciau sydd wedi eu hysgrifennu yn 
Gymraeg. Cynhyrchir ystod o ddogfennau gweithredol ar ffurf ddwyieithog. Maent 
yn cynnwys Llyfrau Siec, Llyfrau Talu-i-mewn ac ystod o Fandadau Personal a 
Busnes a ellir eu harchebu yn y gangen, dros y ffôn neu ar y rhyngrwyd. 

 
 

 

5. Dewisiadau Cysylltu 
 

Mae NatWest yn weithredol yn annog defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle ac mae ganddynt nifer 
o wasanaethau mewn lle sy’n galluogi ein cwsmeriaid i gael eu gwasanaethu drwy eu dewis iaith. 
Er mwyn sicrhau fod ein cwsmeriaid yng Nghymru yn derbyn yr un lefel o wasanaeth rydym yn 
sicrhau fod pob cwsmer sy’n siarad Cymraeg yn gallu trosglwyddo eu ymholiad i aelod o staff sy’n 
siarad Cymraeg. Efallai na fydd hyn bob amser wyneb yn wyneb. 

 
 

5.1 Cangen 
Mae argaeledd aelodau Cymraeg o staff o fewn ein canghennau yn amrywio yn ôl 
lleoliad; er enghraifft mae yna ganran uwch o siaradwyr Cymraeg yn y Gogledd nac 
yn Ne Cymru. 
Mae NatWest yn weithredol yn annog defnyddio’r Gymraeg o fewn ein canghennau 
drwy gynnwys logo ‘Cymraeg’ yng nghynllun ei bathodynnau i ddangos pwy o blith y 
staff sy’n medru’r gymraeg ac yn nodi a ydynt yn rhugl neu’n dysgu. 
Mae NatWest yn annog staff yn ein canghennau sydd yn gallu siarad Cymraeg i 
wneud cyhoeddiadau sain ddwyieithog pan fo angen. 
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5.2 Ffôn 

Er mwyn sicrhau ein bod yn ymdrin a’n cwsmeriaid yn eu dewis iaith mae NatWest 
wedi cyflwyno llinell ffôn bwrpasol sy’n delio â galwadau yn Gymraeg. Mae ein 
Canolfan Gyswllt Cymreig wedi ei leoli yn Menai ac mae’r manylion fel a ganlyn: 

 
Rhif Ffôn:  01248 671222 
Oriau agor:  Llun-Gwener 8yb – 6yh 

Penwythnos a Gwyliau Banc 9yb – 4yh 
 

Mae cyfanswm o 24 aelodau o staff yn trin 1000 o alwadau gan ein cwsmeriaid 
mewn diwrnod. Mae mwyafrif o’r staff yn y ganolfan yn ddwyieithog ac mae llawer 
ohonynt yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. 
Yn 2012 fe fu Menai ar y rhestr fer ar gyfer dau o’r gwobrau canlynol: ‘Best Call 
Centre in Wales’ ac ‘UK’s Best Customer Experience’ 

 
5.3 Banciau Symudol Cymunedol 

Mae NatWest gyda fflyd o fanciau symudol sy’n ymweld ag ardaloedd gwledig y 
Gogledd a De cymru 5 diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn ac eithrio gwyliau 
banc. Mae’r gwasanaeth a ddarperir yn cynnwys; tynnu a thalu mewn arian parod, 
talu biliau a chynnig y cyfleuster i gysmeriaid gysylltu a’r swyddfa ganolog i drafod 
benthyciadau, cardiau credyd a morgeisi. Mae ein cwsmeriaid Cymraeg hefyd yn cael 
y dewis o ddefnyddio’r ffôn i gael cysylltu a’r ganolfan gyswllt Gymraeg yn Menai. 

 

5.4 Peiriannau Arian 
Mae’r neges groesawu ar y sgrîn ar ffurf ddwyieithog a gall cwsmeriaid ddewis nail 
ai’r fersiwn Gymraeg neu’r un Saesneg. Darperir mantolen a chyfriflen fach yn unol â 
dewis iaith y cwsmer.  
 

5.5 Gwasanaethau Ar-Lein 
Mae NatWest yn cynnig gwasanaeth gwe Gymraeg i rai o’u gwasanaethau. Mae ein 
gwefan NatWest ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae gennym ddyhead i gyfuno’r 
rhain i wneud gwefan NatWest ddwyieithog. 

 
 
 

6. Cyfathrebu 
  
Mae NatWest yn hapus i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg rhwng aelodau’r staff a’r cyhoedd. 

 
6.1 Mewnol  

Mae NatWest yn cefnogi ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg a Saesneg yn y 
gweithle ac mae unrhyw ohebiaeth mewnol a gyhoeddwyd yng Nghymru yn cael eu 
anfon yn ddwyieithog. 

 
6.2 Allanol 

Darperir gohebiaeth i gwsmeriaid yn Gymraeg neu’n Saesneg yn unol â’u dewis.  Mae 
NatWest yn ateb pob gohebiaeth Gymraeg a dderbynnir yn Gymraeg ac yn unol â 
therfynau amser arferol NatWest i ateb gohebiaeth (48 awr) neu pan fyddwn wedi 
cael cais i wneud hynny. 

 
6.3 Cwynion 

Mae NatWest yn ymdrin a chwynion yn y Gymraeg yn unol â’n proses trin cwynion a 
rheolau arferol. Mae ein proses trin cwynion yn cael ei rheoleiddio gan yr Awdurdod  
Ymddygiad Ariannol. 
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7. Cysylltiadau Ȃ’r Cyfryngau A Hysbysebu 
 
Cyhoeddir hysbysebion recriwtio NatWest yn y Gymraeg neu’n ddwyieithog  pan mae 
cymwysterau ieithyddol yn ddymunol neu’n hanfodol ar gyfer y swydd a hysbysebwyd. 
Mae rhan fwyaf o’n hysbysebion NatWest yn y Wasg Gymraeg yn ddwyieithog. 
Mae NatWest yn gallu cynhyrchu fersiwn Gymraeg o’r rhan fwyaf o hysbysebion allanol ac yn 
sicrhau ein bod yn arddangos yr hysbysebion yn y ddwy iaith. 
Mae mwyafrif o’n hysbysebion allanol yn cael eu cynhyrchu yn Gymraeg ac fe wnawn sicrhau ein 
bod yn arddangos yr hysbysebion yn y ddwy iaith. 

 
 

 

8. Staff A’r Gweithle 
 
Mae NatWest yn weithredol yn annog defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle ac yn ymgorffori hyn yn 
ein gweithdrefnau hyfforddi a recriwtio. I gefnogi hyn cyrhaeddodd NatWest y rownd olaf o 
‘Leading Wales ac ‘Inspire Wales’ am eu cyfraniad i’r Gymraeg yn y gweithle yn 2011. 

 
8.1 Recriwtio 

Cyhoeddir hysbysebion swyddi yng Nghymru yn Gymraeg neu yn ddwyieithog pan 
mae cymwysterau ieithyddol yn ddymunol neu’n hanfodol ar gyfer y swydd a 
hysbysebwyd. Mae NatWest yn ystyried cymwysterau ieithyddol ymgeiswyr fel un o 
blith nifer o sgiliau wrth asesu eu haddasrwydd ar gyfer swyddi yng Nghymru. Mae 
lefel y sgiliau iaith Gymraeg sydd eu hangen i gyflawni’r swydd hefyd yn cael ei 
gofnodi. 

 
8.2 Hyfforddiant 

Mae NatWest yn cydnabod ei rôl  i hyfforddi a datblygu staff  ac yn eu hannog i 
ymarfer a gwella ei rhuglder yn y Gymraeg. Mae Natwest yn cynnig cymorth ariannol 
i unrhyw aelod o staff sy’n dymuno astudio ar gwrs Cymraeg. Yr ydym hefyd yn 
ceisio cefnogi unrhyw aelod o staff sydd wedi cael cynnig a dyrchafiad i lefel rheoli i 
wneud eu hyfforddiant yn ddwyieithog. 
Mae NatWest yn gwerthfawrogi pwysigrwydd ansawdd boddhaol gwasanaeth 
dwyieithog ac yn ddiweddar mae wedi cynnal archwiliad i sgiliau ieithyddol ei weithle 
yng Nghymru. Defnyddir y canlyniadau i wneud penderfyniadau yn y dyfodol er 
mwyn bodloni angenion amrywiol y rhwydwaith canghennau yng Nghymru. 

 
 
 

9. Cymuned 
 
Mae buddsoddi yn y gymuned yn ran bwysig o’r gwaith yr ydym yn ei wneud yn NatWest. Mae 
pob gweithiwr yn cael un diwrnod o absenoldeb gyda thâl i wirfoddoli yn eu cymuned leol i 
elusen o’u dewis. Mae ein staff yng |Nghymru yn cael eu hannog i ddangos cefnogaeth i 
elusennau lleol fel enghraifft Tŷ Gobaith 

 
 

9.1 NatWest Rugby Force 
Mae RBS wedi noddi y brif gystadleuaeth flynyddol ryngwladol chwe gwlad ers 2005. 
Mae’r nawdd wedi galluogi’r grŵp i sefydlu rhaglen ‘Rugby Force’ yn 2009. Nôd y 
rhaglen yw cefnogi clybiau cymunedol drwy ddarparu cyngor busnes ac offer 
ymarferol i’w helpu i wella eu cyfleusterau. Mae’r cyngor hwn ar gael yn ddwy ieithog 
i bob unigolyn. Mae NatWest yn cynnig y cyfle i weithwyr gefnogi clybiau lleol a’r 
gymuned wrth ddarparu modiwlau addysg neu gymeryd rhan mewn gweddnewid 
clwb. Mae gan NatWest nifer o Reolwyr Busnes Cymraeg sy’n cefnogi’r rhaglen hon. 
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9.2 NatWest Community Force 

Fe sefydlwyd ‘NatWest Community Force’ i gefnogi’r bobl, proseiectau ac elusennau 
sy’n gwneud gwir wahaniaeth lle rydym yn byw ac yn gweithio. 
Yn 2011 fe gymerodd Natwest bleidlais gyhoeddus i benderfynu lle y dylid dosbarthu 
y dyfarniadau ariannol. Enghraifft o elusen mae Natwest yn parhau i gefnogi yng 
Nghymru yw Apêl Arch Noa. 

 
9.3 Elusennau 

Mae NatWest yn dangos ei gefnogaeth i elusennau lleol a sefydliadau cymunedol 
drwy gefnogi achosion sy’n bwysig i’n staff. Mae ein rhaglen helaeth a’r fwyaf hael 
ym Mhrydain  ‘ Rhoi wrth Ennill’(Give as you Earn) yn golygu fod NatWest yn cyfateb 
i fyny at  werth o£50 ar unrhyw roddion a wnaed gan staff o’u cyflog. 
Mae’r ‘Community Cashback Awards’ lle mae’r staff yn gwirfoddoli  ac yn enwebu eu 
elusen lleol am wobr o £250. Mae ein staff Cymraeg yn cael eu hannog i gefnogi yr 
elusennau lleol sydd yn eu cymunedau. 
Mewn ymateb i’r lywodraeth au cynllun ‘Charity giving paper’, mae NatWest wedi 
galluogi cwsmeriaid i roi  cyfraniad i’w dethol elusen drwy ein 
rhwydwaith peiriannau arian. 

 
 

10. Addysg 
 
Mae NatWest yn credu fod cenhedlaeth wybodus a chyllidiol fedrus yn un  llwyddianus ac mae’n 
ymrwymo i weithio tuag at y nôd hwn. Mae NatWest wedi bod yn cefnogi llythrennedd ariannol 
mewn ysgolion uwchradd ers bron i 20 mlynedd a’i raglen ‘Moneysense’ yw’r mwyaf ym Mhrydain 
Fawr. 
 

10.1 ‘Money Sense’ 
Yn 1994 sefydlwyd rhaglen ‘MoneySense i gynnig gwybodaeth ar fedrau rheoli arian 
a medrau menter. Mae’r rhaglen yn cynnig gwybodaeth ar ein gwefan NatWest i 
oedolion, a gwersi ysgolion i blant rhwng 11 ac 19. Mae’r rhaglen nawr are gael yn 
hollol ddwyieithog. Ers 2005 mae gwersi ‘MoneySense’ wedi cyrraedd dros 2.5 miliwn 
o blant ysgol mewn dros 70 y cant o ysgolion uwchradd ym Mhrydain Fawr. 

 
10.2 Menter sy’n cefnogi 

Mae NatWest wedi ymrwymo i gefnogi ein pobl ifanc drwy fynd y tu hwnt i’n 
gwasanaethau bancio i sicrhau eu bod yn cael cymorth i ddechrau busnes. Yn 2011 
fe fu i 60,000 o blant ysgol gael eu haddysgu am gychwyn busnes drwy ein rhaglen 
‘MoneySense’. Erbyn diwedd 2016 ein nod yw helpu 100,000 o bobl ifanc fedrau 
menter a datblygu eu sgiliau er mwyn dechrau busnes. 
Dros y tair blynedd nesaf rydym yn darparu grantiau o hyd at £50,000 i sefydliadau 
ar draws Prydain fawr sy’n annog a chefnogi menter ieuenctid. 

 

 

11. Gweithredu 
 
Fe fydd NatWest yn sicrhau fod y polisi hwn yn cael ei gefnogi ar y lefel uchaf yn ein sefydliad ac 
yn sicrhau fod y polisi ar gael yn gyfleus i’r cyhoedd ei ddarllen drwy’r gangen, swyddfa 
rhanbarthol, a gwefan NatWest Cymru. 
Bydd Mark Douglas, Rheolwr-Gyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru yn gyfrifol am sicrhau y 
gweithredir y polisi. Fodd bynnag anogir pob aelod o’r staff i berchnogi’r cynllun a dirprwyir 
cyfrifoldebau i reolwyr weithredu’r agweddau hynny ar y cynllun sy’n berthnasol i’w hadrannau 
neu i’w canghennau hwy. 
Bydd NatWest yn asesu ac yn adolygu’r polisi hwn o leiaf bob dwy flynedd ac annog pob 
contractwr neu drydydd parti sy’n darparu gwasanaethau ar ein rhan i gydymffurfio â’r polisi hwn. 
Ymdrinnir â chwynion yn ymwneud â’r Gymraeg fel rhan o’n gweithdrefn ymdrin a chwynion. Ceir 
manylion llawn yn ein pamffled ‘ Ein hymrwymiad i chi’, sydd ar gael mewn unrhyw gangen. 

 


