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Crynodeb Gweithredol 

 

Daeth Safonau’r Gymraeg i rym ar 30 Mawrth 2016 ac roedd gofyn i’r Cyngor 
gydymffurfio â’r 146 o Safonau erbyn y dyddiad hwn. Rydym yn herio rhai o’r 
Safonau hyn ac yn disgwyl clywed penderfyniad gan y Comisiynydd. Bydd 
nifer o’r Safonau sy’n berthnasol i’r Cyngor yn adlewyrchu’r ymrwymiadau yn 
ein Cynllun Iaith Gymraeg blaenorol. Bydd angen i ni gydymffurfio â rhai 
Safonau ychwanegol erbyn 30 Medi 2016. Dyma Adroddiad Monitro Blynyddol 
cyntaf y Gymraeg ac mae’n ymdrin â’r cyfnod o Ebrill 2015 i Fawrth 2016; ac 
mae’n dangos y camau a gymerwyd gennym i gydymffurfio â’r Safonau. Mae 
hefyd yn cynnwys data y mae’n rhaid i ni ei gyhoeddi. 
 
Rydym yn croesawu Safonau’r Gymraeg a’r cyfleoedd a ddaw yn eu sgil i 
gynyddu’r ddarpariaeth o wasanaethau cyfrwng Cymraeg a’r hawliau y maent 
yn eu rhoi i’r cyhoedd a gweithwyr. Drwy Gymru bydd hyn yn gwneud yr iaith 
Gymraeg yn fwy gweladwy. Rydym yn falch o’n treftadaeth ac yn 
gwerthfawrogi’r iaith Gymraeg; byddwn wrth ein bodd yn lletya Eisteddfod yr 
Urdd yn y Fflint ym Mai/Mehefin 2016. Cred y Cyngor fod parchu a bodloni 
anghenion a dewisiadau iaith ein cwsmeriaid yn ganolog i ofal cwsmer da ac 
effeithiol. Rydym yn darparu gwasanaethau i’r bobl fwyaf agored i niwed yn 
ein cymunedau, lle mae cyrchu gwasanaethau ym mamiaith yr unigolyn yn 
arbennig o bwysig. 
 
Rydym yn cydnabod ein bod yn gwneud cynnydd ond bod yna welliannau i’w 
gwneud o hyd. Byddwn yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng yr iaith Gymraeg a 
Chynllun Gwella’r Cyngor er mwyn cyfrannu at brif-ffrydio’r Gymraeg drwy 
flaenoriaethau’r Cyngor. Bydd gweithredu system reoli perfformiad newydd, 
CAMMS, ac ymgorffori asesiadau ar effaith Cydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg o 
fewn y system hon yn cyfrannu at fonitro gweithredu’r Safonau newydd yn 
effeithiol. Mae’r Cyngor yn cefnogi un o’r nodau llesiant yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; “Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu”. Mae hyn yn cefnogi’n hamcan i barhau i wella’r 
ddarpariaeth o wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. 
  
 
 
 
 

Colin Everett Cynghorydd Billy Mullin 
Prif Weithredwr Aelod Cabinet dros Reolaeth 

Gorfforaethol 
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Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg 
2015/16 

 

1.  Cyflwyniad 

1.1 Mae Cyngor Sir y Fflint wedi mabwysiadu’r egwyddor, y bydd, wrth 
gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, yn 
trin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail gyfartal. Mae cyflwyno Safonau’r 
Gymraeg yn parhau ac yn datblygu gwaith y Cynlluniau Iaith Gymraeg. 

 
1.2 Mae’n ofynnol ar i’r Cyngor gyhoeddi adroddiad blynyddol erbyn 30 

Mehefin fel ag y gosodwyd yn Safonau 158, 164 a 170. Mae rhestr 
lawn y Safonau y mae gofyn i ni gydymffurfio â nhw ar gael yma.  
Byddwn hefyd yn adrodd yn flynyddol i Gabinet y Cyngor ar berfformiad 
mewn cysylltiad â’r Safonau hyn. 
Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y cyfnod 1 Ebrill 2015 i 31 
Mawrth 2016; dyma’r adroddiad blynyddol cyntaf ers cyflwyno 
Safonau’r Gymraeg.  
 

1.3 Rydym wedi cyhoeddi rhestr o’r camau a gymerwyd gennym i 
gydymffurfio â’r Safonau, ar ein gwefan.  

 
1.4 Gan y Prif Weithredwr y mae’r cyfrifoldeb cyffredinol dros sicrhau 

cydymffurfiaeth â’r Safonau.   
 
    Colin Everett 

Prif Weithredwr 
Cyngor Sir y Fflint 
Neuadd y Sir 
YR WYDDGRUG 
Sir y Fflint 

    CH7 6NG 
 
    Ffôn: (01352) 702101 
    E-bost:  chief_executive@flintshire.gov.uk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Dyletswyddau%20iaith/Pages/Hysbysiadau-cydymffurfio.aspx
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2.  Cydymffurfiaeth â’r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau  

2.1 Er mwyn sicrhau fod y gweithwyr i gyd yn ymwybodol o’r Safonau 
Cyflenwi Gwasanaethau, rydym wedi bod yn dosbarthu gwybodaeth i 
reolwyr a gweithwyr yn rheolaidd. Gofynnwyd i Reolwyr sicrhau fod eu 
Gwasanaethau yn cydymffurfio.   

 
2.2 Rhoddwyd canllawiau penodol i’r gweithwyr: 

 Delio â galwadau ffôn 

 Delio â gohebiaeth 

 Gwasanaethau derbynfa 

 Cynhyrchu dogfennau, tystysgrifau i’r cyhoedd 

 Cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, peiriannau hunanwasanaeth 

 
2.3  Darparwyd datganiadau safonol yn cynnig cyfle i’r cwsmeriaid ohebu 

yn Gymraeg i’r gweithwyr, ac mae’r rhain wedi’u cynnwys ar bennau 
llythyr a dogfennau. Mae datganiad safonol sy’n croesawu gohebiaeth 
yn Gymraeg ar gael i’w gynnwys fel troednodyn ar bob e-bost a anfonir 
yn allanol. 

 
2.4 Mae posteri Iaith Gwaith yn cael eu harddangos ym mhob derbynfa, ac 

mae gweithwyr sy’n siarad Cymraeg a dysgwyr yn gwisgo llinynnau 
gwddf a/neu fathodynnau Iaith Gwaith. 

 
2.5 Mae gwefan y Cyngor, Apiau a pheiriannau hunanwasanaeth yn 

ddwyieithog fel y mae tudalen Twitter y Cyngor. Mae Polisi Cyfryngau 
Cymdeithasol y Cyngor yn cynnwys gofyniad i gydymffurfio â Safonau’r 
Gymraeg. 

 
2.6 Pan mae aelodau o’r cyhoedd yn gwneud cais am gyrsiau sy’n cael eu 

rhedeg gan y Cyngor, gofynnir iddynt am eu dewis iaith (Cymraeg neu 
Saesneg) er mwyn asesu’r angen i ddarparu gwersi drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Mae gwersi nofio eisoes ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
2.7  Mae Gweithdrefn Gwyno yn ei lle yn barod. Gosodir cwynion am yr 

iaith Gymraeg yn adran chwech. 
 
2.8 Mae’r pecyn ymgynefino i weithwyr newydd bellach yn cynnwys 

gwybodaeth ychwanegol am y Safonau a chyfrifoldebau a hawliau 
gweithwyr. 

     
2.9 Sefydlwyd rhwydwaith o arweinwyr dirprwyedig yr iaith Gymraeg, 

gydag aelodaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o bortffolios y 
Cyngor. Nod y grŵp hwn yw hyrwyddo’r Gymraeg ar draws y Cyngor, 
hybu defnydd y Gymraeg gan y gweithwyr, rhannu arfer da o fewn eu 
gwasanaeth a chyfrannu at gynlluniau i gynyddu’r defnydd o’r 
Gymraeg. 
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2.10 Rydym wedi herio’r Safonau sy’n gysylltiedig â chyfarfodydd, 
cyhoeddiadau sain ac arwyddion mewn cyflenwi gwasanaethau. Hyd 
nes bod y Comisiynydd wedi hysbysu’r Cyngor am ei phenderfyniad ar 
y dystiolaeth a gyflwynwyd gennym, byddwn yn parhau i gydymffurfio 
â’r ymrwymiadau a wnaed yn ein Cynllun Iaith Gymraeg Blaenorol. 

 

 

3.  Cydymffurfiaeth â Safonau Llunio Polisi  

3.1 Adolygwyd y pecyn cymorth ar asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb ac 
fe’i diwygiwyd i gynnwys yr iaith Gymraeg. Mae gwaith yn mynd 
rhagddo ar hyn o bryd i ymgorffori hyn yn y system rheoli perfformiad 
corfforaethol. Bydd hyn yn sicrhau fod cynnydd o ran cwblhau 
asesiadau effaith yn gallu cael ei fonitro’n fwy effeithiol. 

 
3.2 Rhoddir hyfforddiant i aelodau etholedig a gweithwyr ar gwblhau 

asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb a’r iaith Gymraeg. Ategir hyn gan 
fodiwl e-ddysgu. 

 
3.3 Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn mynychu Grŵp Rhanddeiliaid yr 

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb lle mae cynrychiolwyr pobl â 
nodweddion gwarchodedig a siaradwyr Cymraeg yn cyfrannu at 
asesiadau effaith ar gydraddoldeb wrth iddynt gael eu gwneud. 

 
3.3 Mae canllawiau ar ymgynghori ac ymchwil, yn cynnwys yr iaith 

Gymraeg, ar gael ar y fewnrwyd. Tynnwyd sylw’r gweithwyr at y rhain 
yn ogystal â’r gofyniad i gydymffurfio â’r Safonau Llunio Polisi. 

 
  

4.  Cydymffurfiaeth â Safonau Gweithredu  

4.1 Mae gweithwyr a rheolwyr wedi cael gwybod am y Safonau Gweithredu 
a hawliau gweithwyr. 

 
4.2  Hysbyswyd pawb am eu hawliau i dderbyn gohebiaeth bersonol sy’n 

ymwneud â’u cyflogaeth, drwy gyfrwng y Gymraeg. Cofnodir yr 
wybodaeth hon ar iTrent (system reoli adnoddau dynol) a gan reolwyr. 

 
4.3  Mae Cysgliad (cymorth gramadeg a sillafu Cymraeg a geiriadur) ar 

gael i’r gweithwyr. 
 
4.4 Mae adnoddau i helpu dysgwyr a siaradwyr Cymraeg ar gael ar y 

fewnrwyd. 
 
4.5  Dosbarthwyd cyfarwyddiadau ar sut i osod Iaith Gwaith ar lofnodion e-

bost, cyfeiriadau e-bost dwyieithog a negeseuon allan o’r swyddfa 
dwyieithog i’r gweithwyr. 
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4.6 Mae proses yn ei lle i asesu’r sgiliau ieithyddol sydd eu hangen ar gyfer 
swyddi newydd. Datblygwyd dull o gofnodi nifer y swyddi a aseswyd fel 
rhai lle mae’r Gymraeg yn ddymunol neu’n hanfodol. Bydd nifer y 
swyddi a aseswyd fel rhai lle mae’r Gymraeg yn hanfodol neu’n 
ddymunol yn cael eu hadrodd o 2017 ymlaen. 

 
4.7  Addaswyd ffurflenni cais ar gyfer swyddi fel bod yr ymgeiswyr yn gallu 

nodi a hoffent ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyfweliad. 
 
4.8   Rydym yn herio’r Safonau sy’n ymwneud â chyfarfodydd, negeseuon 

sain, y fewnrwyd ac arwyddion yn y gweithle. 
 
4.9  Rydym wedi asesu sgiliau iaith Gymraeg y gweithwyr (ac eithrio’r 

rheiny a gyflogir gan ysgolion). Mae canlyniadau’n hasesiad yn dangos 
fod llai na 50% o’r gweithwyr wedi cwblhau’r archwiliad sgiliau. Bydd 
camau’n cael eu cymryd dros y 12 mis nesaf i gynyddu nifer y 
gweithwyr sy’n cwblhau’r archwiliad hwn. Dangosir dadansoddiad o’r 
gweithwyr a gwblhaodd yr archwiliad yn Nhabl 1. 

 
  
 

Tabl 1: Nifer a chanran y gweithwyr a gwblhaodd archwiliad sgiliau’r 
iaith Gymraeg 

 

Portffolio Cwblhawyd Cyfrif pennau % 

Prif Weithredwyr 31 51 60.78% 

Cymuned a Menter 225 400 56.25% 

Addysg ac Ieuenctid 110 281 39.15% 

Llywodraethu 117 135 86.67% 

Newid Sefydliadol 1 175 443 39.50% 

Newid Sefydliadol 2 124 446 27.80% 

Pobl ac Adnoddau 119 164 72.56% 

Cynllunio a’r Amgylchedd 111 178 62.36% 

Gwasanaethau Cymdeithasol 376 973 38.64% 

Strydlun a Chludiant 115 493 23.33% 

Cyngor Sir y Fflint 1503 3568 42.12% 

 
Caiff y sgiliau iaith eu hasesu ar bum lefel, a cheir disgrifiad o bob lefel 
yn Atodiad 1. 

 
 

Mae’r canlyniadau yn Nhabl 2 yn dangos lefel sgiliau iaith Gymraeg y 
gweithwyr. O’r 42.12% o weithwyr a gwblhaodd yr archwiliad sgiliau, 
gwelir nad oes gan 33% o’r gweithwyr unrhyw sgiliau Cymraeg ac mai 
llai na 5% o’r gweithwyr sy’n gwbl hyfedrus. Mae dros 40% o’r gweithwyr 
yn eu hasesu eu hunain fel lefel 1, sef lefel Mynediad – “rhywfaint o 
sgiliau Cymraeg”. 
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Tabl 2: Nifer a chanran sgiliau iaith Gymraeg y gweithwyr. 
 

 
Portffolio Lefel 0 

(Dim) 
Lefel 1 

(Mynediad
) 

Lefel 2 
(Sylfaen) 

Lefel 3 
(Canolradd) 

Lefel 4 
(Uwch) 

Lefel 5 
 (Cwbl 

Hyfedrus) 

 Nifer
. 

% Nifer % Nifer % Nifer % Nifer % Nifer % 

Prif 
Weithredwyr 

7 22.58 8 25.81 10 32.26 2 6.45 3 9.68 1 3.23 

Cymuned a 
Menter 

70 31.11 92 40.89 33 14.67 13 5.78 8 3.56 8 3.56 

Addysg ac 
Ieuenctid 

30 27.27 38 34.55 20 18.18 6 5.45 5 4.55 11 10.00 

Llywodraethu 41 35.04 47 40.17 12 10.26 4 3.42 5 4.27 6 5.13 

Newid Sefyd. 1 48 27.43 73 41.71 22 12.57 12 6.86 9 5.14 10 5.71 

Newid Sefyd. 2 56 45.16 49 39.52 7 5.65 5 4.03 2 1.61 5 4.03 

Pobl ac 
Adnoddau 

42 35.29 51 42.86 10 8.40 5 4.20 9 7.56 2 1.68 

Cynllunio a’r 
Amgylchedd 

36 32.43 42 37.84 11 9.91 5 4.50 12 10.81 5 4.50 

Gwas. 
Cymdeithasol 

117 31.12 166 44.15 53 14.10 13 3.46 13 3.46 13 3.46 

Strydlun a 
Chludiant 

52 45.22 38 33.04 9 7.83 8 6.96 4 3.48 4 3.48 

Cyngor Sir y 
Fflint 

499 33.50 604 40.20 187 12.46 73 4.86 70 4.66 65 4.32 

 
 
 

5.  Hyfforddiant  

5.1  Mae’r Cyngor yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o’r Gymraeg i’r 
gweithwyr. Cynigir hwn fel modiwl e-ddysgu neu fel gweithdy. Yn 
ystod 2015/15 cwblhaodd 155 o’r gweithwyr yr hyfforddiant hwn. Yn 
ychwanegol, mae hyfforddiant sgiliau’r Gymraeg ar gael i’r gweithwyr. 
Manylir ar bresenoldeb ar hyfforddiant sgiliau’r Gymraeg yn Adran 5.3. 

  
5.2 Mae’n ofynnol arnom adrodd ar: 

i) nifer y gweithwyr sy’n mynychu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg – ni 
fynychwyd unrhyw gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 

 ii) os cynigiwyd fersiwn Gymraeg o gwrs - nifer a % y gweithwyr a 
fynychodd y fersiwn Gymraeg. Mae gwybodaeth ar dudalennau 
mewnrwyd y Cyngor i hysbysu’r gweithwyr, os ydynt yn dymuno 
mynychu unrhyw un o’r cyrsiau yn Gymraeg, i gysylltu â’r Tîm Dysgu a 
Datblygu Corfforaethol. Mae gan y Cyngor gytundeb anffurfiol â 
Chyngor Gwynedd sy’n golygu y gall gweithwyr fynd i gyrsiau Cymraeg 
gyda nhw. Nid oes neb wedi holi neu wneud cais am unrhyw 
hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
5.3 Hyfforddiant sgiliau’r iaith Gymraeg  
 Darperir amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi sgiliau’r iaith Gymraeg, mae’r 

rhain yn cynnwys cyrsiau byr i weithwyr, o’r rhai heb unrhyw wybodaeth 
o’r Gymraeg, i’w helpu i ddysgu rhai ymadroddion sylfaenol, hyd at 
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gyfleoedd i siaradwyr Cymraeg rhugl ddatblygu hyder a sgiliau 
ysgrifennu. Cafwyd cynnydd yn nifer y gweithwyr a fynychodd 
hyfforddiant sgiliau’r Gymraeg yn 2015/16, cafodd 129 o weithwyr eu 
hyfforddi o’i gymharu â 51 a fu ar hyfforddiant yn 2014/15. Ceir 
manylion yr hyfforddiant sgiliau’r Gymraeg  a fynychwyd yn 2015/16 
isod. 

 
 Tabl 3: Nifer y gweithwyr a fynychodd hyfforddiant sgiliau’r iaith Gymraeg 
 

Lefel Nifer 2015/16 

Sgiliau Iaith Elfennol 40 

Mynediad 29 

Sylfaen 20 

Canolradd 24 

Uwch 14 

Hyfedrus 2 

Cyfanswm 129 

 
 
 
5.4 Er mwyn annog defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle: 

 mae gweithwyr sy’n mynd i wersi Cymraeg hefyd yn cael 
geiriadur pen desg yn ogystal â mynediad i Cysgliad. 

 gofynnwyd i ddarparwyr hyfforddiant allanol ddarparu sleidiau 
dwyieithog o fewn eu cyflwyniadau fel Welcome/Croeso, Thank 
you/Diolch. 

 mae rheolwyr yn cael nodau llyfr gyda sampl o ymadroddion i’w 
defnyddio mewn cyfarfodydd 

 caiff ymadroddion i’w defnyddio mewn siopau a chaffis eu 
hyrwyddo yn ystod Diwrnod Shwmae/Su’mae. 

 
 

Mae gennym gynlluniau ar y gweill yn gyson i hyrwyddo 
ymwybyddiaeth o hyfforddiant yn y Gymraeg ac rydym yn annog 
defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. Yn ystod Eisteddfod yr Urdd ym 
Mai/Mehefin 2016 ac Ewro 2016 byddwn yn tynnu sylw at 
bwysigrwydd dysgu Cymraeg. 
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6.  Cwynion 

 Yn ystod 2015/16 derbyniwyd tair cwyn a oedd yn gysylltiedig â’r iaith 
Gymraeg 

 

Portffolio Gwasanaeth Manylion Canlyniad 

Cymuned a 
Menter 

Gwasanaeth 
Cofrestru Sir y 
Fflint 

Gohebiaeth 
ynghylch Hysbysiad 
o Briodas a 
anfonwyd yn 
Saesneg (roedd 
seremoni Gymraeg 
wedi’i harchebu) 

Atgoffwyd 
gweithwyr am 
bwysigrwydd ateb 
eu cwsmeriaid yn 
eu dewis iaith 
(Cymraeg neu 
Saesneg) 

Cymuned a 
Menter 

Cyllid Cerddoriaeth 
Saesneg wedi’i 
recordio ar linell 
Gymraeg y Dreth 
Gyngor (dylai fod 
cerddoriaeth 
Gymraeg). 

Mae angen 
adolygu’r 
gerddoriaeth a 
chwaraeir wrth 
ddisgwyl i alwadau 
ffôn gael eu hateb 

Newid 
Sefydliadol - IB 

Gwasanaethau 
Hamdden (Sba 
Afon) 

Nid yw’r wybodaeth 
gyhoeddus yn  
Gymraeg yn cyfateb 
i’r un Saesneg 

Adolygwyd 
tudalennau’r 
gwasanaethau 
hamdden ar y 
wefan i wella 
ansawdd y 
tudalennau 
Cymraeg 

   

 

 
 
 

7. Gweithredu yn y Dyfodol 

I symud ymlaen yn 2016/17, byddwn yn parhau i atgoffa gweithwyr a 
rheolwyr am eu cyfrifoldebau i fodloni Safonau’r Gymraeg. 
Rydym yn paratoi i fodloni’r Safonau a ddaw i rym ar 30 Medi 2016. 
Bydd hyn yn cynnwys datblygu polisi i’r Gymraeg yn y gweithle a 
gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu Strategaeth Hyrwyddo i gynyddu 
nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir. 
Byddwn yn cynnwys camau penodol i sicrhau cydymffurfiad ac yn 
adrodd ar gydymffurfiad â’r Safonau yn system rheoli perfformiad y 
Cyngor. Bydd datblygu a gweithredu’r Cynllun Llesiant, fel sy’n ofynnol 
gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, yn gyfle pellach i 
ehangu ar y gwaith a wnawn i fodloni’r Safonau. 
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Atodiad 1 OFFERYN HUNANASESU SGILIAU’R GYMRAEG  
 GWRANDO / SIARAD DARLLEN / DEALL YSGRIFENNU 

LEFEL 0 ● Dim gallu  ● Dim gallu ● Dim gallu 
 

LEFEL 1 
 

Gallaf: 
● Ynganu geiriau Cymraeg, enwau llefydd, enwau adrannau, ayb.  
● Cyfarch a deall cyfarchiad. 
● Defnyddio geiriau ac ymadroddion pob dydd elfennol, e.e. diolch, 
os gwelwch yn dda, esgusodwch fi, ayb. 
● Deall / trosglwyddo ceisiadau llafar syml arferol / cyfarwydd / 
amlwg drwy ddefnyddio iaith syml, e.e. ‘Alla’i siarad â…’. 
● Mynegi ceisiadau syml a dilyn hynny gyda chwestiynau / 
ceisiadau ychwanegol mewn modd syml 
 

Gallaf: 

 ● Ddeall geiriau a brawddegau allweddol 
syml ar faterion cyfarwydd / amlwg sy’n gysylltiedig 
â’m maes gwaith fy hun, e.e. ar arwyddion, mewn 
llythyrau. 

Gallaf: 
● Lenwi ffurflenni syml, nodi gwybodaeth syml, 
e.e. dyddiad a lleoliad cyfarfod, cyfeiriad 
Cymraeg, ayb. 

 
LEFEL 2 
 

Gallaf: 
● Ddeall hanfod sgyrsiau Cymraeg yn y gwaith 
● Ymateb i geisiadau syml sy’n gysylltiedig â’r swydd a cheisiadau 
am wybodaeth ffeithiol 
● Gofyn cwestiynau syml a deall atebion syml 
● Mynegi barn yn gyfyngedig cyn belled â bo’r pwnc yn gyfarwydd 
● Deall cyfarwyddiadau mewn iaith syml 
 

Gallaf: 
● Ddeall gwybodaeth ffeithiol, arferol a hanfod 
gwybodaeth anarferol ar faterion cyfarwydd sy’n 
gysylltiedig â’m maes gwaith fy hun, e.e. mewn 
llythyrau safonol, taflenni, ayb. 
 

Gallaf: 
● Ysgrifennu nodiadau / llythyrau / negeseuon 
byr a syml ar ystod gyfyngedig o bynciau amlwg 
sy’n gysylltiedig â’m profiadau personol fy hun 
neu fy maes gwaith 
 

 
LEFEL 3 

 
 

Gallaf: 
● Ddeall llawer o’r hyn sy’n cael ei ddweud mewn swyddfa, 
cyfarfod, ayb. 
● Cynnal sgwrs syml mewn pwnc sy’n gysylltiedig â’r gwaith, ond o 
bosibl angen troi’n ôl i’r Saesneg i drafod / adrodd ar wybodaeth 
gymhleth neu dechnegol 
● Ateb cwestiynau amlwg neu ffeithiol 
● Cymryd a throsglwyddo’r rhan fwyaf o negeseuon sy’n debygol o 
fod angen sylw  
● Cynnig cyngor ar faterion syml sy’n gysylltiedig â’r swydd 

Gallaf: 
● Sganio testunau i gael yr wybodaeth berthnasol 
● Deall amrywiaeth eithaf da o ohebiaeth arferol ac 
anarferol sy’n gysylltiedig â’r swydd, llenyddiaeth 
ffeithiol, ayb. pan fod iaith safonol yn cael ei 
defnyddio. 

Gallaf: 
● Ysgrifennu llythyr manwl / disgrifiadol sy’n 
gysylltiedig â fy maes gwaith i, ond bydd angen i 
Gymro Cymraeg ei wirio 
● Gwneud nodiadau cymharol gywir pan fo 
rhywun yn siarad 

 
LEFEL 4 

Gallaf: 
● Cynnal sgwrs hamddenol sy’n ymwneud â’r gwaith neu roi 
cyflwyniad yn eithaf rhugl gydag ystod o fynegiant ond gall fod 
angen troi’n ôl i’r Saesneg i ateb cwestiynau nas rhagwelwyd neu 
egluro pwyntiau cymhleth neu wybodaeth dechnegol 
● Cyfrannu’n effeithiol mewn cyfarfodydd a seminarau yn fy maes 
gwaith fy hun 
● Dadlau dros / yn erbyn achos 

Gallaf: 
● Darllen a deall gwybodaeth yn weddol gyflym cyn 
belled nad oes geirfa anghyffredin yn cael ei 
defnyddio a dim gwybodaeth arbennig o gymhleth neu 
dechnegol 

Gallaf: 
● Baratoi llythyrau ffurfiol o nifer o fathau 
cyfarwydd fel ymholiad, cwyn a chais 
● Cymryd cofnodion gweddol gywir mewn 
cyfarfodydd neu arddywediad syml 
● Ysgrifennu adroddiad / dogfen sy’n gysylltiedig 
â’m maes gwaith, ond bydd angen i Gymro ei 
wirio 
 

 
LEFEL 5 

Gallaf: 
● Gynghori ar / siarad am faterion arferol, anarferol, cymhleth, 
dadleuol neu sensitif sy’n gysylltiedig â’m profiadau 
● Rhoi cyflwyniad / arddangosiad 
● Delio’n hyderus â chwestiynau gelyniaethus neu nas rhagwelwyd 
● Negydu gan ddefnyddio termau cymhleth / technegol 
● Rhoi cyfweliadau i’r cyfryngau 

Gallaf: 
● Deall syniadau a gwybodaeth gymhleth a fynegir 
mewn iaith gymhleth neu arbenigol mewn dogfennau, 
adroddiadau, gohebiaeth ac erthyglau, ayb. 

Gallaf: 
● Ysgrifennu llythyrau ar unrhyw bwnc 
●  Ysgrifennu nodiadau llawn / manwl gywir o 
gyfarfodydd tra’n parhau i ddilyn trafodaethau a 
chymryd rhan ynddynt 
● Ysgrifennu adroddiadau / dogfennau yn 
hyderus ond gall fod angen eu gwirio am fân 
wallau sillafu a gramadeg 
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