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Crynodeb Gweithredol 

 

Daeth Safonau’r Gymraeg i rym ar 30 Mawrth 2016 ac roedd angen i’r Cyngor 
gydymffurfio â’r 146 Safon erbyn y dyddiad hwn. Daeth Safonau pellach i rym yn nes 
ymlaen. Mae llawer o’r Safonau sy’n berthnasol i’r Cyngor yn adlewyrchu’r 
ymrwymiadau yn ein Cynllun Iaith Gymraeg blaenorol ac yn adlewyrchu'n harfer a’n 
hymrwymiadau presennol i’r Gymraeg. Dyma ail Adroddiad Monitro Blynyddol y 
Gymraeg, ac mae’n cwmpasu’r cyfnod o fis Ebrill 2016 i fis Mawrth 2017, sef 
blwyddyn gyntaf gweithrediad y Safonau. Mae’n dangos y camau rydym wedi bod yn 
eu cymryd i gydymffurfio â’r Safonau ac yn cynnwys data y mae angen i ni eu 
cyhoeddi. 
 
Croesawn Safonau’r Gymraeg a’r cyfleoedd sy’n deillio ohonynt i gynyddu’r 
ddarpariaeth gwasanaethau Cymraeg a’r hawliau a gynigiant i’r cyhoedd ac i 
weithwyr. Bydd hyn yn cynyddu’r graddau y gellir gweld a chlywed y Gymraeg ledled 
Cymru. Rydym yn falch o fod wedi cynnal Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint yn ystod 
Mai/Mehefin 2016 a chefnogasom Fenter Iaith Sir y Fflint i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi 
yn nhref y Fflint ym mis Mawrth 2017, gan adeiladu ar waddol Eisteddfod yr Urdd.  
 
Cred y Cyngor fod parchu a bodloni anghenion a dewisiadau iaith ein cwsmeriaid yn 
ganolog i ofal cwsmeriaid da ac effeithiol. Darparwn wasanaethau i’r grwpiau mwyaf 
diamddiffyn yn ein cymunedau, lle mae gallu troi at wasanaethau yn iaith gyntaf 
unigolyn yn hynod bwysig.   
 
Cydnabyddwn ein bod yn gwneud cynnydd ond mae gwelliannau i’w gwneud o hyd. 
Byddwn yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng y Gymraeg a Chynllun Gwella’r Cyngor i 
gyfrannu tuag at brif-ffrydio’r Gymraeg ar hyd gweithrediadau’r Cyngor. Bydd rhoi 
system rheoli perfformiad newydd ar waith, sef CAMMS, ac ymgorffori asesiadau 
effaith yn y system hon yn cyfrannu at fonitro gweithrediad y Safonau Iaith Gymraeg 
newydd yn effeithiol. 
Mae’r Cyngor yn gweithio tuag at weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015; bydd ein hymrwymiad i’r Gymraeg yn cael ei adlewyrchu yn yr 
amcanion Lles a’r cynllun gweithredu. 
  
 
 
 
 

Colin Everett Cynghorydd Billy Mullin 
Prif Weithredwr Aelod Cabinet ar gyfer Rheolaeth 

Gorfforaethol 
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Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2016-17 
 

1.  Cyflwyniad 

1.1 Mae Cyngor Sir y Fflint wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg 
a’r Saesneg yn gydradd wrth gynnal busnes y cyhoedd ac wrth weinyddu 
cyfiawnder yng Nghymru. Mae cyflwyno Safonau’r Gymraeg yn adeiladu ar yr 
ymrwymiad hwn.   
 

1.2 Nod y Safonau yw 
 

 gwella’r gwasanaeth y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl ei gael gan 
sefydliadau yn y Gymraeg 

 
 cynyddu’r defnydd y gwna bobl o wasanaethau Cymraeg 

 egluro’n glir i’r sefydliadau beth mae angen iddynt ei wneud o ran y Gymraeg 

 sicrhau bod gradd briodol o gysondeb o ran y dyletswyddau a osodir ar gyrff 
yn yr un sectorau 

 
1.3   Cyflwynodd Comisiynydd y Gymraeg Hysbysiadau Cydymffurfio i’r Cyngor yn 

dynodi’r 171 o Safonau y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw. Mae 
Hysbysiadau Cydymffurfio yn unigryw i bob sefydliad gan adlewyrchu proffil 
ieithyddol y gymuned leol a gallu’r sefydliadau i fodloni’r Safonau. Mae gan y 
Comisiynydd y grymoedd i ymchwilio a chymryd camau yn erbyn y sefydliadau 
hynny sy’n methu cydymffurfio â’r Safonau. Mae hyn yn cynnwys gosod cosbau 
ariannol am ddiffyg cydymffurfiaeth. 

 
1.4   Mae angen i’r Cyngor gyhoeddi adroddiad blynyddol erbyn 30 Mehefin fel y 

gosodwyd yn Safonau 158, 164 a 170. Mae rhestr lawn o’r Safonau y mae 
angen i ni gydymffurfio â nhw ar gael fan hyn.  Byddwn hefyd yn adrodd yn 
flynyddol i Gabinet y Cyngor ar berfformiad mewn perthynas â’r Safonau. 
Canolbwyntia’r adroddiad hwn ar y cyfnod 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017; 
dyma’r adroddiad blynyddol cyntaf ar weithrediad Safonau’r Gymraeg.  

 
1.5 Rydym wedi cyhoeddi rhestr o’r camau a gymerwyd gennym i gydymffurfio â’r 

Safonau ar ein gwefan. 
 
1.6 Mae gan y Prif Weithredwr gyfrifoldeb cyffredinol am sicrhau cydymffurfiaeth 

â’r Safonau.   
 
     

2.  Cydymffurfiaeth â’r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau  

2.1 Er mwyn sicrhau bod yr holl weithwyr yn ymwybodol o’r Safonau Cyflenwi 
Gwasanaethau, rydym wedi bod yn cylchredeg gwybodaeth i reolwyr a 
gweithwyr yn gyson. Gofynnwyd i’r rheolwyr sicrhau bod eu Gwasanaethau’n 
cydymffurfio. 

 
2.2 Cyhoeddwyd canllawiau penodol i weithwyr ar gyfer: 

 Trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications/Pages/SearchResults.aspx?Category=Compliance%20notices
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 Brandio Corfforaethol 

 Ymgynghori ac ymchwil 

 Delio â galwadau ffôn 

 Delio â gohebiaeth 

 Llunio dogfennau, tystysgrifau i’r cyhoedd 

 Systemau annerch y cyhoedd 

 Gwasanaethau derbynfa 

 Arwyddion 

 Y cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, peiriannau hunanwasanaethu 

 Tendrau a chontractau 

 Defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle 

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

yn y Gymraeg. Mae’r rhain wedi’u cynnwys ar bapurau pennawd a dogfennau. 
Mae datganiad safonol sy’n croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg bellach wedi’i 
gynnwys fel troednodyn ym mhob e-bost a anfonir yn allanol. 

 
2.4 Mae posteri Iaith Gwaith i’w gweld ym mhob ardal derbynfa; mae gweithwyr 

sy’n medru’r Gymraeg a dysgwyr Cymraeg yn gwisgo cyrts gwddf ac/neu 
fathodynnau Iaith Gwaith. Gofynnir i weithwyr newydd sy’n medru’r Gymraeg 
neu ddysgwyr Cymraeg am eu lefel sgiliau pan fydd eu ffotograffau’n cael eu 
tynnu ar gyfer eu cardiau adnabod. Yna bydd siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn 
cael eu darparu â bathodynnau a chyrts gwddf Iaith Gwaith. 

 
2.5 Mae gwefan, Apiau a pheiriannau hunanwasanaeth y Cyngor 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 Gofynnir i aelodau’r cyhoedd sy’n gwneud cais am gyrsiau a gynhelir gan y 

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

 
2.7 Mae Rheolau Gweithdrefnau Contract y Cyngor yn cynnwys Safonau’r 

Gymraeg. Mae hyn yn atgoffa swyddogion comisiynu o’r hyn y mae angen 
iddynt ei wneud i sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau.  

 
2.8  Mae Gweithdrefn Gwyno eisoes ar waith. Gosodir cwynion am y Gymraeg yn 

adran chwech. 
 
2.9   Sefydlwyd rhwydwaith arweinwyr dirprwyedig y Gymraeg, gyda’r aelodau’n 

cynnwys cynrychiolwyr o bob un o bortffolios y Cyngor. Nod y grŵp hwn oedd 
hyrwyddo’r Gymraeg ar draws y Cyngor, hybu’r defnydd o’r Gymraeg ymhlith y 
gweithwyr, rhannu arfer da yn eu gwasanaeth a chyfrannu at fentrau i 
gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. 

 
2.10 Rydym wedi datblygu polisi Cymraeg yn y Gweithle i gynyddu’r graddau y gellir 

gweld a chlywed y Gymraeg yn y gweithle, gan annog gweithwyr i ddefnyddio’r’ 
Gymraeg gyda chydweithwyr yn ogystal â chwsmeriaid. 
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3.  Cydymffurfiaeth â’r Safonau Llunio Polisïau  

3.1 Adolygwyd a diwygiwyd pecyn cymorth asesu’r effaith ar gydraddoldeb i 
gynnwys y Gymraeg. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ymgorffori hyn yn y 
system rheoli perfformiad corfforaethol. Bydd hyn yn sicrhau bod modd monitro 
cynnydd i gwblhau asesiadau o effaith integredig yn fwy effeithiol. 

 
3.2 Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu i aelodau etholedig a gweithwyr ar 

gwblhau asesiadau effaith integredig. Cefnogir hyn gan fodiwl e-ddysgu. 
 
3.3 Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn mynychu Grŵp Budd-ddeiliaid Asesiad o Effaith 

ar Gydraddoldeb lle mae cynrychiolwyr y bobl gyda nodweddion gwarchodedig 
a siaradwyr Cymraeg yn cyfrannu at asesiadau o effaith ar gydraddoldeb wrth 
iddynt gael eu cyflawni. 

 
3.4 Mae canllawiau ar ymgynghori ac ymchwil, gan gynnwys y Gymraeg ar gael ar 

y fewnrwyd. Hyrwyddwyd y rhain i weithwyr fel y gwnaeth y gofyniad i 
gydymffurfio â’r Safonau Llunio Polisïau. 

 
  

4.  Cydymffurfiaeth â Safonau Gweithredu 

4.1 Mae tudalen flaen mewnrwyd y Cyngor bellach ar gael yn y Gymraeg, a 
chroesewir y gweithwyr gan y dudalen fras i edrych ar y dudalen flaen yn y 
Gymraeg neu’r Saesneg.    

 
4.2   Mae gweithwyr a rheolwyr wedi cael gwybod am Safonau Gweithredu a 

hawliau’r gweithwyr.  
 
4.3  Mae pawb wedi cael gwybod am eu hawliau i gael busnes wedi’i gyfeirio’n 

bersonol trwy gyfrwng y Gymraeg. Cofnodir y wybodaeth hon ar iTrent (system 
rheoli adnoddau dynol) a chan reolwyr.  

 
4.4  Mae Cysgliad (gramadeg, gwirydd sillafu a geiriadur Cymraeg) ar gael ar y 

fewnrwyd. 
 
4.5 Mae adnoddau i gefnogi dysgwyr Cymraeg a siaradwyr Cymraeg ar gael ar y 

fewnrwyd. 
 
4.6  Dosbarthwyd cyfarwyddiadau ar sut i sefydlu Iaith Gwaith ar lofnodion e-bost, 

cyfeiriadau e-bost dwyieithog a negeseuon allan o’r swyddfa dwyieithog i’r 
gweithwyr.  

 
 
4.7  Mae rhestr wirio’r cwrs cynefino’n cynnwys Safonau’r Gymraeg ac yn cymell y 

rheolwyr i sicrhau bod y gweithwyr: 
 yn cwblhau’r asesiad sgiliau Cymraeg; 
 yn nodi’r angen am unrhyw hyfforddiant iaith Gymraeg; 
 yn cwblhau’r modiwl e-ddysgu ymwybyddiaeth o’r Gymraeg; 
 yn gallu troi at Cysgliad; 
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 yn cael eu darparu â bathodyn neu gortyn gwddf Iaith Gwaith os ydyn 
nhw’n medru’r Gymraeg neu’n dysgu’r Gymraeg 

 yn gosod eu “neges allan o’r swyddfa” yn ddwyieithog; ac yn 
 agor cyfeiriad e-bost dwyieithog 

 
 
4.8 Mae proses i asesu’r sgiliau ieithyddol angenrheidiol ar gyfer swyddi newydd ar 

waith. Datblygwyd dull i gofnodi nifer y swyddi a aseswyd yn ddymunol neu’n 
hanfodol. Mae angen i’r Cyngor roi gwybod am nifer y swyddi newydd a gwag 
sydd wedi’u categoreiddio’n swyddi lle: 

 
i)      Roedd sgiliau Cymraeg yn hanfodol 
ii) Roedd angen dysgu’r Gymraeg o benodi 
iii) Mae’r Gymraeg yn ddymunol 
iv) Nad oedd angen sgiliau Cymraeg 

 
Caiff y data ar gyfer 2016/2017 ei osod isod. Dyma nifer wirioneddol y swyddi 
newydd/swyddi a ddaeth yn wag. Bydd nifer sylweddol ohonynt ar gyfer yr un 
swydd h.y. Gweithwyr Prosiect, Cynorthwywyr Gofal Cartref, Glanhawyr, 
Cynorthwywyr Arlwyo. Er enghraifft, mae 32 o swyddi Glanhawr a 52 
Cynorthwyydd Arlwyo lle nad oedd angen sgiliau Cymraeg.   

 

Categori Nifer 

i)  Cymraeg yn hanfodol  17 

ii) Angen dysgu’r Gymraeg o benodi 0 

iii) Cymraeg yn ddymunol 9 

iv) Nid yw sgiliau Cymraeg yn hanfodol 277 

CYFANSWM 294 

 
 
4.9  Mae’r ffurflenni cais ar gyfer swyddi wedi’u haddasu er mwyn i ymgeiswyr 

swyddi ddynodi ydyn nhw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg mewn cyfweliad. 
 
4.10 Mae tudalen flaen y fewnrwyd ar gael yn y Gymraeg ac mae gan weithwyr yr 

opsiwn i ddewis y dudalen Gymraeg neu Saesneg. Mae tudalen ddynodedig ar 
gael i gefnogi siaradwyr Cymraeg. 

 
4.11  Rydym wedi asesu sgiliau Cymraeg y gweithwyr (ac eithrio’r rhai a ddefnyddir 

gan ysgolion). Mae canlyniadau’r asesiad yn dangos bod dros 80% o weithwyr 
wedi cwblhau’r archwiliad sgiliau, cynnydd o dros 40% dros y 12 mis diwethaf. 
Mae 590 o weithwyr heb gwblhau’r archwiliad hwn eto. Byddwn yn parhau i 
gymryd camau i gynyddu nifer y gweithwyr sy’n cwblhau’r archwiliad hwn. 
Dengys crynodeb o’r gweithwyr sydd wedi cwblhau’r archwiliad yn Nhabl 1. 

 
  
 
Tabl 1: Nifer a chanran y gweithwyr sydd wedi cwblhau’r archwiliad sgiliau Cymraeg 

31 Mawrth 2017 
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Portffolio Cwblhawyd Nifer % 

Prif Weithredwyr 45 45 100.00% 

Cymuned a Menter 338 404 83.66% 

Addysg ac Ieuenctid 219 269 81.41% 

Llywodraethiant 131 131 100.00% 

Newid Sefydliadol 1 322 389 82.78% 

Newid Sefydliadol 2 332 437 75.97% 

Pobl ac Adnoddau 171 171 100.00% 

Cynllunio a’r Amgylchedd 151 177 85.31% 

Y Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

768 975 78.77% 

Strydwedd a Chludiant 378 521 72.55% 

CSFf GWIRIONEDDOL  2,768 3,358 82.43% 

 
4.12  Mae’r canlyniadau o Dabl 2 ar dudalen 8 yn gosod lefelau sgiliau Cymraeg y 

gweithwyr. Mae’n dangos o’r 82.43% o weithwyr a gwblhaodd yr archwiliad 
sgiliau, nid oedd gan dros 37% o weithwyr unrhyw sgiliau Cymraeg, o gymharu 
â 33% o weithwyr a nododd nad oedd ganddynt unrhyw sgiliau Cymraeg yn 
2016. Cynyddodd nifer y gweithwyr sy’n datgan eu bod yn gwbl hyfedr  o 65 o 
weithwyr yn 2016 i 108 yn 2017 ond fel canran o’r gweithlu, mae wedi gostwng 
o 4.32% i 3.60%. Mae ychydig o dan 40% o weithwyr yn asesu eu hunain ar 
lefel 1 y lefel Mynediad – “rhywfaint o sgiliau Cymraeg”. Asesir sgiliau iaith ar 
bum lefel, mae disgrifiad o bob lefel wedi’u gosod yn Atodiad 1. 

 Tabl 2: Nifer a chanran y gweithwyr a lefel y Sgiliau Cymraeg ar 31 Mawrth 2017. 
 

Portffolio Lefel 0 
(Dim)  

Lefel 1 
(Mynediad)  

Lefel 2 
(Sylfaen) 

Lefel 3 
(Canolradd) 

Lefel 4 
(Uwch) 

Lefel 5 
(Cwbl hyfedr) 

 Nifer % Nifer % Nife
r 

% Nife
r 

% Nife
r 

% Nife
r 

% 

Prif Weithredwyr 6 13.33 13 28.89 13 28.89 3 6.67 4 8.89 6 13.33 

Cymuned a 
Menter 

117 34.62 137 40.53 48 14.20 15 4.44 10 2.96 11 3.25 

Addysg ac 
Ieuenctid 

56 26.17 83 38.79 40 18.69 10 4.67 11 5.14 14 6.54 

Llywodraethiant 39 30.23 55 42.64 24 18.60 3 2.33 4 3.10 4 3.10 

Newid 
Sefydliadol 1 

114 33.14 140 40.70 37 10.76 17 4.94 18 5.23 18 5.23 

Newid 
Sefydliadol 2 

196 55.06 127 35.67 12 3.37 9 2.53 3 0.84 9 2.53 

Pobl ac 
Adnoddau 

41 24.12 84 49.41 25 14.71 7 4.12 9 5.29 4 2.35 

Cynllunio a’r 
Amgylchedd 

51 33.12 65 42.21 13 8.44 5 3.25 16 10.39 4 2.60 

Y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

345 40.59 312 36.71 113 13.29 27 3.18 24 2.82 29 3.41 

Strydwedd a 
Chludiant 

173 42.61 163 40.15 39 9.61 13 3.20 9 2.22 9 2.22 

Cyfanswm 1138 37.86 1179 39.22 364 12.11 109 3.62 108 3.60 108 3.60 
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Tabl 3: Proffil Sgiliau Cymraeg y gweithwyr ar 31 Mawrth 2016 a 31 Mawrth 2017 
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5.  Hyfforddiant  

5.1  Mae’r Cyngor yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o’r Gymraeg i weithwyr. 
Darperir hwn fel modiwl e-ddysgu. Yn ystod 2016/17, cwblhaodd 30 o 
weithwyr yr hyfforddiant hwn, 0.66% o weithwyr. Mynychodd 12 (0.26%) 
rheolwr weithdy a gyflwynwyd gan Goleg Cambria. Yn ogystal, mae 
hyfforddiant sgiliau Cymraeg ar gael i weithwyr. Gosodir hwn yn Adran 5.3. 

  
5.2 Mae’n ofynnol i ni adrodd ynghylch: 

i) nifer y gweithwyr a fynychodd gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg – ni fynychodd 
unrhyw weithwyr hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod 2016/17.  
  

 ii) os cynigiwyd fersiwn Gymraeg o’r cwrs – nifer a % y gweithwyr a fynychodd y 
fersiwn Gymraeg.  

 
 Mae gwybodaeth ar dudalennau mewnrwyd y Cyngor i roi gwybod i’r gweithwyr 

os dymunant wneud unrhyw un o’r cyrsiau yn y Gymraeg, dylent gysylltu â’r Tîm 
Dysgu a Datblygu Corfforaethol. Mae gan y Cyngor gytundeb anffurfiol gyda 
Chyngor Sir Gwynedd y gallwn drefnu i weithwyr fynychu cyrsiau yn y Gymraeg 
gyda nhw. Gwnaed cais i’r cwrs Cymorth Cyntaf gael ei ddarparu’n Gymraeg. 
Nid oedd midd i’r corff dyfarnu drefnu hwn mewn pryd ar gyfer yr hyfforddiant. 
Aed i’r afael â hwn erbyn hyn a bydd ar gael yn y dyfodol. 
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5.3 Hyfforddiant sgiliau Cymraeg  
Darperir amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant sgiliau Cymraeg, mae’r rhain yn 
cynnwys cyrsiau byr i weithwyr heb wybodaeth am y Gymraeg, i’w helpu i 
ddysgu rhai ymadroddion sylfaenol i gyfleoedd i siaradwyr Cymraeg rhugl fagu 
hyder a sgiliau ysgrifennu. Cafwyd cynnydd yn nifer y gweithwyr a fynychodd 
hyfforddiant sgiliau Cymraeg yn ystod 2016/17, 133 o weithwyr o gymharu â 
129 o weithwyr a fynychodd hyfforddiant yn ystod 2015/16. Mae manylion y 
niferoedd sy’n mynychu hyfforddiant a lefel yr hyfforddiant isod. 

  
Tabl 4: Nifer y gweithwyr sy’n mynychu hyfforddiant sgiliau Cymraeg 
 

Lefel  2015/16 2016/17 

 Nifer Nifer % 

Sgiliau Iaith Sylfaenol 40 62 1.4% 

Mynediad 29 34 0.75% 

Sylfaen 20 20 0.37% 

Canolradd 24 12 0.33% 

Uwch 14 2 0.004% 

Hyfedr 2 3 0.006% 

Cyfanswm 129 133 2.95% 

 
5.4    Mae angen i bob prentis, nad ydynt yn medru’r Gymraeg, gwblhau NVQ 

lefel 2 yn y Gymraeg yn ystod eu blwyddyn gyntaf a byddant yn symud 
ymlaen i NVQ lefel 3 yn ystod ail flwyddyn eu prentisiaeth. 

 

5.5   Adolygwyd pob cwrs Cymraeg ar gyfer mis Medi 2017 ac mae’r Cyngor yn 
gweithio gyda Chymraeg Gwaith a Choleg Cambria i sicrhau bod y cyllid sydd ar 
gael gan Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol. 

 
5.6   Annog y defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle: 

 bydd gweithwyr sy’n mynd i wersi Cymraeg yn cael geiriadur yn 
ogystal â mynediad i Cysgliad. 
 gofynnwyd i ddarparwyr hyfforddiant allanol ddarparu sleidiau 
dwyieithog yn eu cyflwyniadau fel Welcome/Croeso, Thank you/Diolch. 
 darperir dalen-nodau i reolwyr gyda sampl o ymadroddion i’w 
defnyddio mewn cyfarfodydd. 
 hyrwyddir ymadroddion i’w defnyddio mewn siopau a chaffis ar safle’r 
Cyngor yn ystod Diwrnod Su’mae. 
 Mae posteri “Cymraeg ar y Wal” wedi’u dosbarthu i swyddfeydd y 
Cyngor a’u gosod ar waliau uwchlaw’r llungopiwyr i annog gweithwyr i 
ddysgu ymadroddion defnyddiol. 
 Cynhelir sesiynau Panad a sgwrs yn fisol i ddysgwyr Cymraeg. Fe’u 
hwylusir ac fe’u cefnogir gan weithwyr sy’n medru’r Gymraeg. 

 
5.7   Cynhaliwn fentrau cyson i hyrwyddo ymwybyddiaeth o hyfforddiant y Gymraeg 

ac annog y defnydd o Gymraeg yn y gweithle. Yn ystod Eisteddfod yr Urdd 
Mai/Mehefin 2016 ac Ewro 2016, tynnon ni sylw at bwysigrwydd dysgu 
Cymraeg trwy eitemau newyddion y gweithle a chynigiwyd sesiynau i weithwyr 
ddysgu’r anthem genedlaethol “Hen Wlad fy Nhadau”. 



11 

 

 

6.  Cwynion  

Yn ystod 2016/17, cawsom 15 cwyn yn ymwneud â chydymffurfiaeth â 
safonau’r Gymraeg. Roedd y cwynion yn gysylltiedig â 17 Safon Cyflenwi 
Gwasanaeth. Caiff y rhain eu gosod yn y tudalennau canlynol. 

 

Portffolio Cwyn 
Safonau 
Perthnasol 

Canlyniad 

Llywodraethiant 

Anfonwyd 
ymateb uniaith 
Saesneg i 
ohebiaeth 
Gymraeg 

1 Ymchwiliodd Comisiynydd y 
Gymraeg - penderfynwyd nad 
cyfrifoldeb y Cyngor oedd hwn, 
ond cymerwyd camau i sicrhau 
bod y system feddalwedd yn 
llunio gwybodaeth yn 
ddwyieithog 

Newid 
sefydliadol 

Methu darparu 
gwersi nofio trwy 
gyfrwng y 
Gymraeg 

84, 86 Ymchwiliodd Comisiynydd y 
Gymraeg – penderfynwyd bod 
y Cyngor yn cydymffurfio â 
Safon 86 ond wedi methu 
cydymffurfio â Safon 84. 
Rhoddwyd rhybudd 
gorfodaeth: Dylid cynnig a 
darparu gwybodaeth am wersi 
nofio cyfrwng Cymraeg i’r 
cyhoedd. Wedi cwblhau 
Rhaid i weithwyr gael 
cyfarwyddyd ar sut i gynnig a 
darparu gwybodaeth sy’n 
gysylltiedig â gwersi nofio trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Wedi 
cwblhau 

Newid 
sefydliadol 

Ffurflen ond ar 
gael yn y 
Saesneg 

50 Ffurflen wedi’i chyfieithu 

Newid 
sefydliadol 

Camsillafu ar 
arwydd/treiglad 
anghywir 

61, 63 Ymchwiliodd Comisiynydd y 
Gymraeg –penderfynwyd bod y 
cyngor wedi methu 
cydymffurfio â Safonau 37, 38, 
52,  58, 60, 61 a 63 
Rhoddwyd rhybudd 
gorfodaeth: 
Cyhoeddi arweiniad ar yr 
angen i lunio ac arddangos 
cyhoeddusrwydd neu 
ddeunyddiau hysbysebu yn y 
Gymraeg – Wedi cwblhau. 
Sicrhau bod pob tudalen 
Gymraeg ar y wefan yn cael ei 
diweddaru'r un pryd â’r 

Newid 
sefydliadol 

Poster uniaith 
Saesneg  

37, 38 

Newid 
sefydliadol 

Nid oedd yr offer 
Technogym ar 
gael yn y 
Gymraeg 

60 

Newid 
sefydliadol 

Cafodd y teledu 
ei diwnio i sianeli 
uniaith Saesneg. 
Dim dewis am 
deledu Cymraeg 

 

Newid Gwefan a 52, 58 



12 

 

sefydliadol Facebook – nid 
yw’r Gymraeg yn 
cyfateb i’r 
Saesneg 

Saesneg - Proses ar waith i 
sicrhau bod y tudalennau 
Cymraeg yn cael eu diweddaru 
ar yr un pryd â’r tudalennau 
Saesneg. Rhaid cyhoeddi pob 
neges Facebook yn Gymraeg. 
- rhoddwyd arweiniad 
Rhaid cynnwys opsiwn 
Cymraeg ar offer Technogym – 
Ar waith 
Rhaid rhoi arweiniad i 
gontractwyr mewn perthynas 
ag arwyddion – ar waith 
Rhaid rhoi trefniadau ar waith i 
sicrhau bod unrhyw arwyddion 
Cymraeg yn gywir – Trefniadau 
trwy Dîm Cyfieithu Conwy 
Argymhellodd y Comisiynydd 
gynnig S4C fel dewis ar gyfer 
sianeli teledu yng Nghanolfan 
Hamdden Glannau Dyfrdwy. 
Mae’r sgriniau teledu bellach 
wedi’u hail-diwnio. 
 

Newid 
sefydliadol 

Gosodwyd 
arwydd uniaith 
Saesneg gan y 
contractwr 

61, 63 

Newid 
sefydliadol 

Arwydd uniaith 
Saesneg 

61, 63 Rhoddwyd gwybod i’r 
contractwr i newid yr arwydd 

Newid 
sefydliadol 

Anfonwyd neges 
destun syth yn 
uniaith Saesneg 

4, 5 Rhoddwyd gwybod i’r 
gwasanaeth a dywedwyd 
wrthynt am sicrhau eu bod yn 
anfon negeseuon testun 
dwyieithog os nad oeddent yn 
gwybod dewis iaith eu 
cwsmeriaid 

Cymuned a 
Menter 

Amser aros am 
linellau ffôn 
Cymraeg a 
chamsillafiad ar 
arwydd 

15 Rhoddwyd ymddiheuriad – 
mae systemau ar waith i 
sicrhau y caiff galwadau ffôn 
eu hateb cyn pen amser 
penodol a dewisiadau eu 
darparu i gwsmer os nad oes 
siaradwr Cymraeg ar gael. 

Cynllunio a’r 
Amgylchedd 

Ffurflen 
ddwyieithog – nid 
yw’n gwbl 
ddwyieithog 
Nid  yw 
tudalennau’r 
wefan ar gael yn 
y Gymraeg 

6, 52,56 Wrthi’n cael ei hymchwilio gan 
Gomisiynydd y Gymraeg 

Cynllunio a’r Anfonwyd 1, 4, 6, 31 Wrthi’n cael ei hymchwilio gan 
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Amgylchedd llythyrau’n uniaith 
Saesneg 

Gomisiynydd y Gymraeg 

Strydwedd 

Camsillafu ar 
arwyddion 
Cymraeg ac nid 
oedd yr 
arwyddion 
Cymraeg yn 
gwneud synnwyr 

61, 63 
 

Mae’r arwyddion yn cael eu 
newid 

 

  

 

7.   Hyrwyddo’r Gymraeg 

7.1    Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid i ddatblygu strategaeth i hyrwyddo’r 
Gymraeg ar draws y sir ac i osod targedau i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg. Mae’r Fframwaith Mwy na Geiriau a’r Cynllun Strategol Cymraeg 
mewn Addysg yn strategaethau allweddol sy’n cefnogi’n gwaith i hyrwyddo’r 
Gymraeg. 

 
7.2   Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymgorffori gwasanaethau’r Gymraeg a’r 

Arlwy Gweithgar yn eu gwaith. Maen nhw wrthi’n ceisio dynodi iaith gartref 
person yn y broses asesu a thrwy roi eu cynllun gweithredu ar waith ar gyfer y 
fframwaith More than just Words / Mwy na Geiriau, maen nhw’n codi proffil y 
gwasanaethau Cymraeg gyda’u gweithwyr a’u cwsmeriaid yn llwyddiannus. 
Mae gan y Gwasanaethau Cymdeithasol y nifer uchaf o siaradwyr Cymraeg yn 
eu portffolio sy’n gyfwerth ag ychydig dros 6% o weithwyr yn y Portffolio hwn. 

    

7.3   Nod y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yw: 

 cynyddu nifer y disgyblion sy’n troi at addysg cyfrwng Cymraeg gan 

gynnwys addysg y blynyddoedd cynnar; 

 codi safonau i’r holl ddysgwyr yn y sector cyfrwng Cymraeg (Cymraeg 
Iaith Gyntaf a phynciau a addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg ar draws y 
cwricwlwm) ac yn y sector cyfrwng Saesneg (lle addysgir y Gymraeg a’i 
hyrwyddo fel ail iaith). 
 

7.4   Hyrwyddo’r Gymraeg i fusnesau lleol ac yn y gymuned. Ym mis Hydref 2016, ar 
y cyd â Choleg Cambria a Menter Iaith Sir y Fflint, hyrwyddasom y Gymraeg i 
fusnesau yn ystod yr Wythnos Fusnes. Roedd hyn yn golygu annog busnesau i 
gefnogi gweithwyr sy’n dysgu Cymraeg, gan hyrwyddo brandio dwyieithog a 
buddiannau cynnig gwasanaethau dwyieithog.  

 
7.5 Yn ogystal, ar ran y Fenter Iaith, dosbarthon ni arwyddion dwyieithog (Open/Ar 

Agor  Close/Ar Gau) i siopau a baneri dwyieithog oedd yn dathlu gwahanol 
ddigwyddiadau. 

 
7.6  Ar ddiwrnod Su’mae, dangoson ni bosteri ar sgriniau teledu mewn siopau un 

stop ac mewn Canolfannau Hamdden er mwyn annog pobl i ddweud rhywbeth 
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yn Gymraeg. Cefnogwyd hyn trwy bostio negeseuon ar dudalennau Twitter a 
Facebook. 

 
7.7  Er mwyn hyrwyddo dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn 2017, rhoesom grant bach i 

Fenter Iaith Sir y Fflint i brynu deunyddiau hyrwyddo ar gyfer y dathliadau yn 
nhref y Fflint. Cymerodd ysgolion lleol ran yn y digwyddiad hwn hefyd. Postion 
ni sawl neges ar y cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo Dydd Gŵyl Dewi yn y 
gymuned ac annog pawb i ddefnyddio’u Cymraeg ni waeth beth yw eu lefel 
sgiliau. 

 
 

 

8. Camau i’r Dyfodol 

Gan symud ymlaen yn ystod 2017/18, byddwn yn parhau i atgoffa’r gweithwyr 
a’r rheolwyr am eu cyfrifoldebau i ddiwallu Safonau’r Gymraeg. Rydym yn 
gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu a chyhoeddi Strategaeth Hyrwyddo i 
gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir. Byddwn yn cynnwys camau 
penodol i adrodd arnynt, ac yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau yn system 
rheoli perfformiad y Cyngor. Bydd datblygu a gweithredu’r cynllun Lles, fel 
sy’n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, yn gyfle 
pellach i wella’r gwaith rydym yn ei wneud i fodloni’r Safonau. 
 
O fis Mai 2017 ymlaen, bydd agenda a chofnodion cyfarfodydd Pwyllgor ar 
gael yn y Gymraeg. 
 
Yn ystod y 12 mis nesaf, byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar: 

 sicrhau bod 100% o weithwyr yn cwblhau archwiliad sgiliau’r Gymraeg; 

 cynyddu nifer y gweithwyr sy’n cwblhau’r modiwl e-ddysgu 
ymwybyddiaeth o’r Gymraeg; 

 adolygu’r broses recriwtio a dewis i gynyddu nifer yr ymgeiswyr am 
swyddi sy’n medru’r Gymraeg; 

 cynyddu nifer y gweithwyr a chanddynt rywfaint o sgiliau Cymraeg 
sylfaenol (mae tua 37% o weithwyr yn adrodd nad oes ganddynt 
unrhyw sgiliau Cymraeg) 

 codi proffil y Gymraeg yn y gweithle a’r gymuned. 
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Atodiad 1 ARF HUNANASESU SGILIAU’R GYMRAEG 

 GWRANDO / SIARAD DARLLEN / DEALL YSGRIFENNU 

LEFEL 0 ● Dim gwybodaeth am y Gymraeg o gwbl ● Dim gwybodaeth am y Gymraeg o  

   gwbl 

● Dim gwybodaeth am y Gymraeg o gwbl 

 
LEFEL 1 
 

Gallaf: 
● Ynganu geiriau, enwau lleoedd, enwau adrannau 
Cymraeg, etc.  
● Cyfarch a deall cyfarchiad. 
● Defnyddio geiriau ac ymadroddion cyffredin, sylfaenol, 
e.e. diolch,  os gwelwch yn dda, esgusodwch fi, etc. 
● Deall / trosglwyddo ceisiadau llafar syml o fath arferol / 
cyfarwydd   / y mae modd eu rhagweld gan ddefnyddio 
iaith syml, e.e. ‘Ga’ i siarad â…’ 
● Gwneud ceisiadau syml a’u dilyn i fyny gyda 
chwestiynau / ceisiadau ychwanegol mewn ffordd 
gyfyngedig 

Gallaf: 

 ● Ddeall geiriau allweddol a  
 brawddegau syml am faterion  
 cyfarwydd / y mae modd eu rhagweld  
 sy’n ymwneud â maes fy swydd i e.e.  
 ar arwyddion, mewn llythyrau 

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

 
LEFEL 2 
 

Gallaf: 
● Ddilyn hanfod sgyrsiau Cymraeg yn y gwaith  
● Ymateb i geisiadau syml sy’n ymwneud â’m swydd a 
gwneud cais am wybodaeth ffeithiol 
● Gofyn cwestiynau syml a deall atebion syml 

 Mynegi barn yn gyfyngedig ar yr amod bod y pwnc yn 
gyfarwydd 

● Deall cyfarwyddiadau pan ddefnyddir iaith syml 

Gallaf: 
● Ddeall gwybodaeth ffeithiol, arferol  
   am faterion cyfarwydd sy’n  
   gysylltiedig â maes fy swydd i e.e.  
   mewn llythyrau safonol, taflenni, etc. 
 

Gallaf: 
● Ysgrifennu nodiadau / negeseuon byr, 
syml am amrediad cyfyngedig o bynciau 
y mae modd eu rhagweld, sy’n 
gysylltiedig â’m  profiadau personol i neu 
â maes fy swydd i 
 

 
LEFEL 3 
 

Gallaf: 
● Ddeall llawer o’r hyn a ddywedir mewn swyddfa, 
cyfarfod etc. 
● Cynnal sgwrs syml am bwnc sy’n ymwneud â’r gwaith, 
ond efallai bydd angen troi i’r Saesneg i drafod / rhoi 
manylion gwaith cymhleth neu dechnegol 
● Ateb cwestiynau ffeithiol neu rai y mae modd eu 
rhagweld 
● Cymryd a throsglwyddo’r rhan fwyaf o negeseuon sy’n 
debygol o fod ag angen sylw   
● Cynnig cyngor am faterion syml sy’n ymwneud â’m 
swydd 

Gallaf: 
● Ddarllen testun yn fras i gael  
   gwybodaeth berthnasol 
● Deall amrediad o ohebiaeth a thestun  
   arferol ac anarferol sy’n gysylltiedig  
   â’m swydd, deunydd darllen ffeithiol pan 
ddefnyddir iaith safonol 

Gallaf: 
● Ysgrifennu llythyr manwl/ disgrifiadol 
sy’n ymwneud â maes fy swydd i, ond 
bydd angen i siaradwr Cymraeg fwrw 
golwg drosto 
● Gwneud nodiadau eithaf cywir tra bydd 
rhywun yn siarad 

 
LEFEL 4 
 

Gallaf: 
● Gynnal sgwrs anffurfiol estynedig sy’n gysylltiedig â’m 
gwaith, gydag amrediad o fynegiant, ond efallai bydd 
angen troi i’r Saesneg i ateb cwestiynau nad oes modd 
eu rhagweld, neu i esbonio pwyntiau cymhleth neu 
wybodaeth dechnegol 

Gallaf: 
● Ddarllen a deall gwybodaeth yn lled  
   gyflym ar yr amod nad yw’n defnyddio  
   geirfa anarferol ac nad yw’n arbennig  
   o gymhleth na thechnegol   

Gallaf: 
● Baratoi nifer o fathau o lythyrau ffurfiol  
   cyfarwydd, fel ymholiad, cwyn, 
dymuniad a chais  
● Cymryd nodiadau go lew o gywir mewn  
   cyfarfod neu gymryd arddywediad syml 
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● Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd a seminarau yn fy 
maes gwaith i fy hun 
● Dadlau o blaid / yn erbyn achos 

● Ysgrifennu adroddiad / dogfen syml 
sy’n ymwneud â maes fy swydd i, ond 
bydd angen i siaradwr Cymraeg fwrw 
golwg drosto 

 
LEFEL 5 
 

Gallaf: 
● Drafod / cynghori am faterion arferol, anarferol, 
cymhleth, cynhennus neu sensitif sy’n gysylltiedig â’m 
profiadau i fy hun 
● Rhoi cyflwyniad / arddangosiad  
● Delio’n hyderus â chwestiynau gelyniaethus neu rai 
nad oes modd eu rhagweld 
● Trafod gan ddefnyddio termau cymhleth / technegol 
● Cynnal cyfweliadau ar y cyfryngau 

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

Gallaf: 
● Ysgrifennu llythyrau am unrhyw bwnc 
● Ysgrifennu nodiadau llawn / cywir am  
   gyfarfodydd, gan ddilyn trafodaethau a  
   chymryd rhan ynddyn nhw 
● Ysgrifennu adroddiadau / dogfennau yn  
   hyderus, ond efallai bydd angen bwrw 
golwg dros y rhain i chwilio am fân 
frychau sillafu a gramadeg 


