
Arolwg Cymdeithas yr iaith - Morrisons Caerfyrddin 28/11/14 a

Prif arwyddion Prif arwyddion Prif arwyddion Prif arwyddion – oriau agor, arwyddion uwchben tils ac aisles ayb
Ydyn nhw'n ddwyieithog, mor glir a'r Saesneg, yn dod cyn neu ar ol y Saesneg?

Cymraeg - 
Croeso i Morrisons ac oriau agor
Arwyddion cyfeirio uwchben yr aisles yn ddwyieithog ond y Saesneg uwchben y Gymraeg
Arwyddion eraill yn Saesneg e.e arwyddion mawr y cigydd, fferyllfa ayb a'r arwyddion llai oedd yn
rhannu’r aisles



Arwyddion Dros droArwyddion Dros droArwyddion Dros droArwyddion Dros dro – Cynigion arbennig
Ydyn nhw'n ddwyieithog, mor glir a'r Saesneg, yn dod cyn neu ar ol y Saesneg?

Arwyddion bargeinion uniaith Saesneg 
Arwyddion prisiau cynigion arbennig, yn edrych fel eu bod yn cael eu gwneud yn y siop, yn
uniaith Saesneg

Taflenni GwybodaethTaflenni GwybodaethTaflenni GwybodaethTaflenni Gwybodaeth – cynigion arbennig, gwybodaeth bellach ayb
Ydyn nhw ar gael yn amlwg yn Gymraeg?

Catalog Nadolig yn uniaith Saesneg, dim copiau Cymraeg. 

StaffStaffStaffStaff
Ydy staff yn siarad Cymraeg?

Wrth holi ambell aelod staff doedd dim un yn siarad Cymraeg, a dim arwydd amlwg bod unrhyw
staff yn siarad Cymraeg



Cynnyrch o GymruCynnyrch o GymruCynnyrch o GymruCynnyrch o Gymru
Oes i gael ar werth? 

Cig Cymreig wedi ei becynnu gyda stamp Cymreig ond nid Morrisons sydd wedi ei becynnu
Stondin fach o gennin, tatws a blodfresych Cymreig wedi ei labeli yn ddwyieithog ond nid Morris-
ons sy'n gyfrifol.
Caws a llaeth o Gymru ar werth ond heb ei becynnu i ddangos hynny.

Ydy hi'n amlwg ei fod yn dod o Gymru ac wedi ei becynnu fel ei bod yn amlwg ei fod yn gynnyrch Cymreig?

Lot o fwyd mewn pecynnau gyda baner yr undeb 

Nwyddau’r siopNwyddau’r siopNwyddau’r siopNwyddau’r siop
Ydy nwyddau 'own brand' y siop wedi eu pecynnu yn ddwyieithog neu yn Saesneg yn unig?

Holl labeli yn uniaith Saesneg
Prisiau popeth hefyd yn uniaith Saesneg

Peirniannau Hunan-wasanaethPeirniannau Hunan-wasanaethPeirniannau Hunan-wasanaethPeirniannau Hunan-wasanaeth
Os oes rhai, oes dewis Cymraeg?

Oes ond rhaid dewis y Gymraeg ac mae'r cyfarwyddiadau ar y peiriant ei hun yn Saesneg 

Cyhoeddiadau uchel-seinyddCyhoeddiadau uchel-seinyddCyhoeddiadau uchel-seinyddCyhoeddiadau uchel-seinydd
Ydy rhain yn ddwyieithog?

Uniaith Saesneg, a cherddoriaeth yn cael ei chwarae drwy'r amser yn Saesneg.


