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Crynodeb Gweithredol 

 

Daeth Safonau’r Gymraeg i rym ar 30 Mawrth 2016 ac roedd yn ofynnol i’r Cyngor 
gydymffurfio â’r 146 Safon erbyn y dyddiad hwn. Daeth Safonau eraill i rym ar 
ddyddiad diweddarach; gan wneud cyfanswm o 171. Mae llawer o’r Safonau sy’n 
gymwys i’r Cyngor yn adlewyrchu ymrwymiadau ein Cynllun Iaith Gymraeg blaenorol 
ac yn adlewyrchu ein harferion a’n hymrwymiadau presennol i’r Gymraeg. Dyma ail 
Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg, yn dilyn gweithredu’r Hysbysiad 
Cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg ac mae’n ymwneud â’r cyfnod rhwng Ebrill 2017 
a Mawrth 2018. Mae’n dangos y camau gweithredu rydym wedi’u cymryd i 
gydymffurfio â’r Safonau ac yn cynnwys data y mae’n ofynnol i ni eu cyhoeddi.  
 
Un maes gwelliant yw’r cynnydd cynyddol yn nifer y gweithwyr sydd wedi cwblhau’r 
asesiadau sgiliau’r Gymraeg. Ymhilth meysydd llwyddiant eraill o bwys y mae 
llwyddo i ennill statws Arian yr Iaith gan yr holl ysgolion cyfrwng Cymraeg, sy’n 
gweithio tuag at statws Aur. Mae’r dyfarniad hwn yn cael ei roi i gydnabod gwaith yr 
ysgolion i annog y defnydd o’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol. Mae gwasanaethau hefyd 
wedi bod yn hyrwyddo’r Gymraeg yn weithredol, yn enwedig Theatr Clwyd. Mae’r 
theatr wedi bod yn codi proffil y Gymraeg yn ei holl weithgareddau, gan gynhyrchu a 
chyd-gynhyrchu sioeau Cymraeg eu hiaith.  
 
Rydym yn cydnabod ein bod yn gwneud cynnydd ond mae gwelliannau i’w gwneud o 
hyd. Byddwn yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng yr iaith Gymraeg a Chynllun y Cyngor 
er mwyn prif ffrydio’r Gymraeg yn holl swyddogaethau’r Cyngor. Bydd ymgorffori 
asesiadau effaith yn system rheoli perfformiad y Cyngor yn cyfrannu at fonitro’n 
effeithiol y gwaith o weithredu’r Safonau iaith newydd.  
  
 
 
 
 

Colin Everett Y Cynghorydd Billy Mullin 
Prif Weithredwr Aelod Cabinet dros Reolaeth 

Gorfforaethol 
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Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Iaith Gymraeg 2017-18 
 

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’r Safonau Iaith yn adeiladu ar yr 
ymrwymiad hwn.   
 

1.2 Nod y Safonau yw 
 
 Gwella’r gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu derbyn gan 

sefydliadau yng Nghymru. 
 cynyddu defnydd pobl o wasanaethau Cymraeg eu hiaith. 
 ei gwneud hi’n eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau o ran y Gymraeg. 
 sicrhau mwy o gysondeb o ran y dyletswyddau a roddir ar gyrff yn yr un 

sectorau. 
 
1.3   Cafodd Hybysiadau Cydymffurfio eu rhoi i’r Cyngor gan Gomisiynydd y Gymraeg 

(y Comisiynydd) yn nodi’r 171 o Safonau y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw. 
Mae Hysbysiadau Cydymffurfio yn unigryw i bob sefydliad ac yn adlewyrchu 
proffil ieithyddol y gymuned leol a gallu’r sefydliad i fodloni’r Safonau. Mae gan y 
Comisiynydd y pwerau i ymchwilio a chymryd camau yn erbyn y sefydliadau 
rheini nad ydynt yn cydymffurfio â’r Safonau. Mae hyn yn cynnwys gosod cosbau 
ariannol am fethu â chydymffurfio â’r Safonau. 

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

nodir yn Safonau 158, 164 ac 170. Mae rhestr lawn o’r Safonau y mae’n 
ofynnol i ni gydymffurfio â nhw ar gael yma. Derbynnir yr adroddiad hwn hefyd 
yn flynyddol gan Gabinet y Cyngor wrth ystyried perfformiad mewn perthynas 
â’r Safonau. Bydd adroddiad canol y flwyddyn ar feysydd gwella hefyd yn cael 
ei adrodd gerbron y Cabinet. 
Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y cyfnod rhwng 1af Ebrill 2017 a 31ain 
Mawrth 2018; dyma’r ail adroddiad blynyddol ar weithrediad y Safonau Iaith.  

 
1.5 Rydym wedi cyhoeddi rhestr o’r camau rydym wedi’u cymryd i gydymffurfio â’r 

Safonau ar ein gwefan.  
 
1.6 Y Prif Weithredwr sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol am sicrhau cydymffurfiaeth â’r 

Safonau.   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20170126%20Hysbysiad%20Cydymffurfio44%20Cyngor%20Sir%20y%20Fflint%20_cy_.pdf
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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 rhannu gwybodaeth gyda rheolwyr a 
gweithwyr yn rheolaidd. Gofynnwyd i reolwyr sicrhau bod eu Gwasanaethau yn 
cydymffurfio â’r Safonau.   

 
2.2 Rhoddwyd arweiniad penodol i weithwyr mewn perthynas â’r canlynol: 

 Trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau 
 Brandio Corfforaethol 
 Ymgynghori ac ymchwil  
 Ymdrin â galwadau ffôn 
 Ymdrin â gohebiaeth 
 Llunio dogfennau, tystysgrifau i’r cyhoedd 
 Systemau PA 
 Gwasanaethau mewn derbynfeydd 
 Gosod llofnodion cyfrifon e-bost 
 Arwyddion 
 Y cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, peiriannau hunanwasanaeth  
 Tendrau a chontractau 
 Defnyddio’r Gymraeg yn y gwaith 

 
2.3  Darparwyd datganiadau safonol yn cynnig cyfle i gwsmeriaid gyfathrebu yn y 

Gymraeg i weithwyr, ac mae’r rhain wedi’u cynnwys ar benawdau llythyrau a 
dogfennau. Mae datganiad safonol yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg 
bellach wedi’i gynnwys fel troedyn ar negeseuon e-bost a anfonir yn allanol. 

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

gweithwyr sy’n siarad Cymraeg a dysgwyr Cymraeg yn gwisgo’r llinynnau 
gwddf a/neu fathodynnau Iaith Gwaith. Gofynnir i weithwyr newydd sy’n siarad 
Cymraeg neu sy’n dysgu’r iaith, beth yw lefel eu sgiliau pan fyddant yn cael 
tynnu eu lluniau ar gyfer eu cardiau adnabod (ID). Yna, darperir bathodynnau a 
llinynnau gwddf i’r siaradwyr Cymraeg a’r dysgwyr. 

 
2.5 Mae gwefan, Apiau a pheiriannau hunanwasanaeth y Cyngor yn ddwyieithog a 

hefyd tudalen Twitter y Cyngor. Mae Polisi Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor 
yn cynnwys gofyniad i gydymffurfio â’r Safonau Iaith. 

 
2.6 Gofynnir i aelodau’r cyhoedd sy’n gwneud cais i gymryd rhan mewn cyrsiau a 

gaiff eu rhedeg gan y Cyngor beth yw eu dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg) 
er mwyn asesu’r angen ar gyfer darparu gwersi drwy’r Gymraeg.  

 
2.7 Mae Rheolau Gweithdrefnau Contractau’r Cyngor yn cynnwys y Safonau Iaith, 

mae hyn yn atgoffa’r swyddogion comisiynu beth sydd angen iddynt ei wneud i 
sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau. Cyhoeddir cymalau enghreifftiol ar gyfer 
contractau ar y fewnrwyd. 

 
2.8  Mae Gweithdrefn Gwyno eisoes yn ei lle ac fe’i diwygiwyd i sicrhau ei bod yn 

cydymffurfio â’r Safonau Iaith. Mae cwynion a dderbyniwyd am y Gymraeg 
wedi’u nodi yn adran chwech. 

 
2.9   Sefydlwyd rhwydwaith o arweinwyr dirprwyedig y Gymraeg, ac mae’r aelodau 

yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o bortffolios y Cyngor. Nod y grŵp hwn yw 
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hyrwyddo’r Gymraeg ar draws y Cyngor, hybu’r defnydd o’r Gymraeg gan 
weithwyr, rhannu arfer da o fewn eu gwasanaethau a chyfrannu at fentrau i 
gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. Cadeirydd y rhwydwaith hwn yw’r Prif 
Swyddog Addysg ac Ieuenctid Dros Dro. 

 
2.10 Rydym wedi datblygu polisi Cymraeg yn y Gweithle er mwyn i’r iaith gael ei 

gweld a’i chlywed yn fwy aml yn y gwaith, ac er mwyn annog gweithwyr i 
ddefnyddio’r Gymraeg gyda’u cydweithwyr yn ogystal â gyda chwsmeriaid.  

 
2.11 Mae rhaglenni a chofnodion cyfarfodydd Pwyllgor ar gael yn y Gymraeg. 
 

3.  Cydymffurfiaeth â’r Safonau Llunio Polisi  

3.1 Cafodd y pecyn cymorth asesiad effaith cydraddoldeb ei adolygu a’i ddiwygio i 
gynnwys yr iaith Gymraeg. Mae hwn bellach wedi’i gynnwys yn y system rheoli 
perfformiad corfforaethol er mwyn sicrhau bod modd monitro’n fwy effeithiol y 
cynnydd a wneir wrth gwblhau asesiadau effaith integredig.  

 
3.2 Darperir hyfforddiant i weithwyr perthnasol ar ddeall a chwblhau asesiadau 

effaith integredig. Bydd Pwyllgor Craffu a Throsolwg Adnoddau Corfforaethol y 
Cyngor yn ystyried yr Asesiadau Effaith Integredig yn ei gyfarfod ym mis 
Gorffennaf. 

 
3.3 Mae Menter Iaith Sir y Fflint a Wrecsam yn mynychu cyfarfodydd Grŵp 

Rhanddeiliaid yr Asesiadau Effaith Cydraddoldeb lle mae cynrychiolwyr pobl â 
nodweddion gwarchodedig a siaradwyr Cymraeg yn cyfrannu at asesiadau 
effaith cydraddoldeb wrth iddynt gael eu cynnal. 

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

y fewnrwyd. Rydym wedi rhoi gwybod i’r gweithwyr am hyn, ynghyd â’r gofyniad 
i gydymffurfio â’r Safonau Llunio Polisi. 

 

4.  Cydymffurfiaeth â’r Safonau Gweithredu  

4.1 Mae tudalen flaen mewnrwyd y Cyngor bellach ar gael yn Gymraeg, ac mae 
gweithwyr yn cael eu croesawu gan y rhagdudalen a’i gwahodd i weld y 
dudalen flaen yn Saesneg neu Gymraeg. Mae tudalen ddynodedig ar gael ar y 
fewnrwyd i roi cymorth i siaradwyr Cymraeg. 

 
4.2   Hysbyswyd y gweithwyr a’r rheolwyr am y Safonau Gweithredu a hawliau 

gweithwyr.  
 
4.3  Hysbyswyd y gweithwyr am hawliau i dderbyn gohebiaeth bersonol sy’n 

ymwneud â’u cyflogaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Cofnodir yr wybodaeth hon 
ar iTrent (system rheoli adnoddau dynol) a gan y rheolwyr. Hefyd, caiff ei 
hargraffu ar slipiau cyflog y gweithwyr gan sicrhau bod y neges yn cyrraedd 
pob gweithiwr ac mae hefyd wedi’i chynnwys yn y rhestr wirio Ymsefydlu. 

 
4.4  Mae Cysgliad (cymorth gramadeg, gwiriwr sillafu a geiriadur) ar gael i’r 

gweithwyr. Rydym yn hyrwyddo hwn yn yr hyfforddiant ymsefydlu ac yn atgoffa 
gweithwyr yn rheolaidd, trwy eitemau newyddion i’r gweithlu, y gallant ofyn am 
Cysgliad. 
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4.5 Mae adnoddau i helpu dysgwyr Cymraeg a siaradwyr Cymraeg ar gael ar y 
fewnrwyd. 

 
4.6  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. Gall gweithwyr hefyd wneud cais i roi’r geiriau “Siaradwr Cymraeg” 
neu “Dysgwr Cymraeg” ar ôl eu henwau ar eu cyfeiriadau e-bost, i ddangos eu 
bod yn siaradwyr/dysgwyr Cymraeg.  

 
4.7  Mae rhestr wirio’r hyfforddiant Ymsefydlu yn cynnwys y Safonau Iaith ac mae’n 

atgoffa rheolwyr i sicrhau bod gweithwyr: 
 yn cwblhau’r asesiad sgiliau’r iaith Gymraeg; 
 yn nodi’r angen am unrhyw hyfforddiant iaith Gymraeg; 
 yn cwblhau’r modiwl e-ddysgu ymwybyddiaeth o’r Gymraeg; 
 yn gallu defnyddio Cysgliad; 
 yn derbyn y bathodyn a’r llinyn gwddf Iaith Gwaith os ydynt yn siarad 

Cymraeg neu’n dysgu Cymraeg; 
 yn gosod neges “allan o’r swyddfa” ddwyieithog; ac 
 yn gosod cyfeiriad e-bost dwyieithog.   

 
4.8 Cyhoeddir y polisïau canlynol yn Gymraeg: 
 

 Polisi Rheoli Presenoldeb 

 Manteision Gweithio yng Nghyngor Sir y Fflint 

 Polisi Galluoedd 

 Polisi Diogelu Corfforaethol 

 Polisi’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  

 Polisi Urddas yn y Gwaith 

 Polisi Amrywiaeth a Chydraddoldeb 

 Ffurflen gais Gweithio Hyblyg 

 Polisi Gweithio Oriau Hyblyg 

 Polisi Maethu Sir y Fflint  

 Polisi Iechyd a Diogelwch 
 

Gwneir ceisiadau am absenoldeb salwch a gwyliau blynyddol yn electronig, ac 
mae fersiwn Gymraeg o’r ffurflenni cais ar gael. 
 
Mae holl wybodaeth yr adran Iechyd Galwedigaethaol yn ddwyieithog. 

 
4.9 Mae proses yn ei lle ar gyfer 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 hanfodol. Mae’n ofynnol i’r Cyngor adrodd 
am nifer y swyddi gwag neu newydd a gafodd eu hystyried yn swyddi lle: 

 
i) roedd sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol  
ii) roedd angen dysgu’r Gymraeg ar ôl penodi 
iii) roedd y Gymraeg yn ddymunol 
iv) nid oedd sgiliau iaith Gymraeg yn angenrheidiol 

 
Mae’r data ar gyfer 2017/2018 wedi’u nodi isod. Y rhain yw gwir niferoedd y 
swyddi a ddaeth yn wag, a bydd nifer sylweddol o’r rhain ar gyfer yr un swydd 
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h.y. Gweithwyr Prosiect, Cynorthwywyr Cartrefi Gofal, Glanhawyr, 
Cynorthwywyr Arlwyo.   

 

Categori  Nifer 

 2016/17 2017/18 

i) Yr iaith Gymraeg yn hanfodol  17 8 

ii)  Angen dysgu’r Gymraeg ar ôl penodi 0 0 

iii) Y Gymraeg yn ddymunol 9 40 

iv) Sgiliau iaith Gymraeg ddim yn hanfodol 277 185 

CYFANSWM  294 233 

 
 
4.10  Newidiwyd ffurflenni cais am swyddi er mwyn galluogi ymgeiswyr i nodi a ydynt 

yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad. 
 
 
4.11 Rydym wedi asesu sgiliau iaith Gymraeg ein gweithwyr (ac eithrio’r rheini a 

gyflogir gan ysgolion). Dengys canlyniadau’r archwiliad bod 87.62% o weithwyr 
wedi cwblhau’r asesiad. Byddwn yn parhau i gymryd camau i gynyddu nifer y 
gweithwyr sy’n cwblhau’r archwiliad hwn. Mae manylion y gweithwyr sydd wedi 
cwblhau’r asesiad wedi’u dangos yn Nhabl 1. 

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

Gymraeg rhwng 31ain Mawrth 2017 a 31ain Mawrth 2018 

 2017 2018 

Portffolio % % 

Prif Weithredwr 100.00% 93.18% 

Cymuned a Menter 83.66% 88.55% 

Addysg ac Ieuenctid  81.41% 82.81% 

Llywodraethu 100.00% 98.21% 

Newid Sefydliadol 1 82.78% 86.36% 

Newid Sefydliadol 2 75.97% 94.74% 

Pobl ac Adnoddau 100.00% 98.20% 

Cynllunio a’r 
Amgylchedd 

85.31% 90.53% 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

78.77% 91.42% 

Strydlun a Chludiant 72.55% 75.00% 

Cyngor Sir y Fflint 82.43% 87.62% 

 
4.12 Mae canlyniadau Tablau 2 a 3 yn dangos lefelau sgiliau iaith Gymraeg y 

gweithwyr. O’r 87.62% o weithwyr sydd wedi cwblhau’r archwiliad sgiliau, gwelir 
nad oes gan 36.28% o weithwyr unrhyw sgiliau Cymraeg, o’u cymharu â 37% 
o’r gweithwyr a ddywedodd nad oedd ganddynt unrhyw sgiliau Cymraeg yn 
2017.  Mae nifer y gweithwyr sy’n dweud eu bod yn gwbl rhugl wedi lleihau o 
108 gweithiwr yn 2017 i 91 yn 2018, ond fel canran o’r gweithlu mae hyn yn 
gynnydd o 3.60% i 3.83%. Mae ychydig o dan 40% o’r gweithwyr yn dweud eu 
bod ar Lefel Mynediad, lefel 1 –“rhywfaint o sgiliau Cymraeg”. Asesir sgiliau iaith  
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darparu gwasanaethau cwsmeriaid mwy uniongyrchol yn dangos canran uwch o 
weithwyr â sgiliau lefel uwch. 

 
 Tabl 2: Nifer a chanran sgiliau iaith Gymraeg y gweithwyr, 31 Mawrth 2018. 
 
Portffolio Lefel 0 

(Dim)  
Lefel 1 

(Mynediad)  
Lefel 2 

(Sylfaen) 
Lefel 3 

(Canolradd) 
Lefel 4 
(Uwch) 

Lefel 5 
(Cwbl rugl) 

 Nifer % Nifer % Nifer % Nifer % Nifer % Nifer % 

Prif Weithredwr 8 0.93 12 1.29 9 2.93 4 4.44 3 3.16 5 5.49 

Cymuned a 
Menter 

138 15.99 128 13.72 38 12.38 18 20.00 12 12.63 14 15.38 

Addysg ac 
Ieuenctid 

52 6.03 88 9.43 39 12.70 11 12.22 10 10.53 12 13.19 

Llywodraethu 37 4.29 49 5.25 14 4.56 3 3.33 4 4.21 3 3.30 

Newid Sef 1 14 1.62 30 3.22 11 3.58 1 1.11 9 9.47 11 12.09 

Newid Sef 2 13 1.51 17 1.82 3 0.98 1 1.11 1 1.05 1 1.10 

Pobl ac 
Adnoddau 

41 4.75 77 8.25 26 8.47 7 7.78 9 9.47 4 4.40 

Cynllunio a’r 
Amgylchedd  

50 5.79 61 6.54 16 5.21 7 7.78 14 14.74 5 5.49 

Gwas Cym 341 39.51 315 33.76 119 38.76 27 30.00 23 24.21 27 29.67 

Strydlun a 
Chludiant 

169 19.58 156 16.72 32 10.42 11 12.22 10 10.53 9 9.89 

Cyfanswm 863 100.00 933 100.00 307 100.00 90 100.00 95 100.00 91 100.00 

 
 

Tabl 3: Tueddiadau sgiliau iaith Gymraeg gweithwyr, 31ain Mawrth 2016, 2017 a 2018. 
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5.  Hyfforddiant  

5.1  Mae’r Cyngor yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o’r Gymraeg i weithwyr. 
Darperir yr hyfforddiant ar ffurf modiwl e-ddysgu. Yn ystod 2017/18, cwblhaodd 
24 o weithwyr yr hyfforddiant hwn. Yn ogystal, mae hyfforddiant sgiliau iaith 
Gymraeg ar gael i weithwyr. Nodir y manylion yn Adran 5.3.  

  
5.2 Mae’n ofynnol i ni adrodd ar: 

i) nifer y gweithwyr a wnaeth ddilyn cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 

 ii) os cynigiwyd fersiwn Gymraeg o gwrs – nifer a chanran y gweithwyr a wnaeth 
ddilyn y cwrs Cymraeg.  

 
 Mae gwybodaeth ar dudalennau mewnrwyd y Cyngor yn rhoi gwybod i’r 

gweithwyr os ydynt yn dymuno dilyn unrhyw un o’r cyrsiau yn Gymraeg y dylent 
gysylltu â’r Tîm Dysgu a Datblygu Corfforaethol. Mae gan y Cyngor gytundeb 
anffurfiol gyda Chyngor Sir Gwynedd sy’n golygu y gallwn drefnu i weithwyr 
ddilyn cyrsiau Cymraeg gyda nhw. 

 
 Bu tri gweithiwr yn dilyn cwrs Cymorth Cyntaf a gynhaliwyd drwy gyfrwng y 

Gymraeg yn 2017/18. 
 

5.3 Hyfforddiant sgiliau’r iaith Gymraeg  
Darperir amrywiaeth o gyrsiau sgiliau’r iaith Gymraeg, o gyrsiau byr ar gyfer 
gweithwyr heb ddim gwybodaeth o’r Gymraeg, er mwyn eu helpu i ddysgu rhai 
ymadroddion syml, i gyfleoedd ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl ddatblygu 
hyder a sgiliau ysgrifennu. Roedd cynnydd bychan yn nifer y gweithwyr a 
wnaeth ddilyn hyfforddiant sgiliau’r iaith Gymraeg yn ystod 2017/18; mae 139 o 
weithwyr bellach yn derbyn hyfforddiant.  

  
Tabl 4: Nifer y gweithwyr a dderbyniodd hyfforddiant sgiliau’r iaith Gymraeg  
 

Lefel 2016/17 2017/18 

 Nifer % Nifer % 

Sgiliau Iaith Sylfaenol 62 1.4% 48 1.06 

Mynediad 34 0.75% 50 1.11 

Sylfaen 20 0.37% 7 0.15 

Canolradd 12 0.33% 23 0.51 

Uwch 2 0.004
% 

1 0.02 

Rhugl 3 0.006
% 

10 0.22 

Cyfanswm 133 2.95% 139 3.08 

 
5.4    Mae’n ofynnol i’r holl brentisiaid, nad ydynt yn siarad Cymraeg, i gwblhau 

NVQ Cymraeg lefel 2 yn ystod eu blwyddyn gyntaf a byddant yn mynd 
ymlaen i NVQ lefel 3 yn ystod ail flwyddyn eu prentisiaeth. 

 
5.5    Er mwyn annog defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle: 

 bydd gweithwyr sy’n mynychu gwersi Cymraeg hefyd yn derbyn geiriadur, yn 
ogystal â mynediad i Cysgliad  
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 gofynnwyd i ddarparwyr hyfforddiant allanol ddarparu sleidiau dwyieithog fel 
rhan o’u cyflwyniadau fel Croeso/Welcome, Diolch/Thank you 

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

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

 dosbarthwyd posteri “Welsh on the Wall” i swyddfeydd y Cyngor a’u gosod 
ar waliau uwchben llungopïwyr er mwyn annog gweithwyr i ddysgu 
ymadroddion defnyddiol 

 cynhelir sesiynau ‘Panad a sgwrs’ bob mis i ddysgwyr Cymraeg; mae’r rhain 
yn cael eu trefnu a’u cefnogi gan weithwyr sy’n siarad Cymraeg. 

 
5.6   Rydym yn cynnal mentrau rheolaidd i hyrwyddo ymwybyddiaeth o hyfforddiant 

yn y Gymraeg ac yn annog y defnydd o’r iaith yn y gweithle. Aethom ati i 
hyrwyddo fideo yn dangos dau uwch reolwyr yn sôn am bwysigrwydd y 
Gymraeg a darparu gwasanaethau dwyieithog.  

 
  Gellir gwylio’r fideos yma: 

 Staff sy’n siarad Cymraeg yn sôn am y manteision i’r gwasanaethau  

 Pam mae arnom angen staff Cymraeg eu hiaith 

 A oes galw am wasanaethau Cymraeg?  

 
 

6.  Cwynion  

6.01 Yn ystod 2017/18 derbyniwyd pedair cwyn, o’i gymharu â 15 o gwynion yn 
ystod 2016/17. Mae’r cwynion a dderbyniwyd yn 2017/18 wedi’u nodi isod ac 
maent yn ymwneud â’r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau.  

 

Portffolio Cwyn 
Safonau 
Perthnasol 

Canlyniad 

Cymuned a 
Menter 

Galwad y 
cwmser i’r llinell 
ffôn Gymraeg 
heb ei ateb. 

11, 15, 17 Wedi ymddiheuro i’r cwmser 

Cymuned a 
Menter 

Galwad y 
cwmser i’r llinell 
ffôn Gymraeg 
heb ei ateb. 

11, 15, 17 Ymchwiliad gan 
Gomisiynydd y Gymraeg – y 
camau gweithredu a 
argymhellwyd i’w rhoi ar 
waith gan y Cyngor.  

Prif 
Weithredwr 

Negeseuon 
trydar Saesneg 
yn unig ar 
dudalen Twitter 
Cymraeg y 
Cyngor 

58 Mae ymadroddion safonol 
bellach wedi’u cyfieithu  

Gwasanaetha
u Cwsmeriaid 

Saesneg ar 
dudalen 
Cymraeg gwefan 
y Cyngor. 

52, 55 Yn destun ymchwiliad gan 
Gomisiynydd y Gymraeg 

https://www.youtube.com/watch?v=-SEP5TiYUlk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ey6WgEHitJM
https://www.youtube.com/watch?v=bZYryjyJR5g
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7.   Hyrwyddo’r Gymraeg 

7.1    Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid i ddatblygu strategaeth er mwyn 
hyrwyddo’r Gymraeg ar draws y sir ac i osod targedau ar gyfer cynyddu nifer y 
siaradwyr Cymraeg. Mae Fframwaith Mwy na Geiriau a Chynllun Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg yn strategaethau allweddol i gefnogi ein gwaith i 
hyrwyddo’r Gymraeg. 

 
7.2   Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwreiddio gwasanaethau Cymraeg a’r 

Cynnig Gweithredol yn eu gwaith. Maent yn ceisio darganfod beth yw iaith 
gyntaf unigolyn yn ystod y broses asesu er mwyn gweithredu eu cynllun 
gweithredu ar gyfer fframwaith Mwy na Geiriau, maent yn llwyddo i godi proffil y 
gwasanaethau Cymraeg ymhlith y gweithwyr a’r cwsmeriaid. Y portffolio 
Gwasanaethau Cymdeithasol sydd â’r nifer mwyaf o siaradwyr Cymraeg.  

 
7.3 Mae Llys Jasmine, cynllun gofal ychwanegol, yn hyrwyddo diwylliant Cymru,   

gan ddathlu digwyddiadau fel Santes Dwynwen a stori Gelert. Mae’r tenantiaid 
hefyd yn mwynhau gwrando ar wahanol ganeuon ac emynau Cymraeg fel 
“Calon Lan”, “Myfanwy”, “Hen Wlad fy Nhadau” a “Pen, Ysgwyddau, Coesau, 
Traed”.  

 
7.4 Rydym wedi derbyn adborth gan ddefnyddiwr gwasanaeth a’i deulu ynghylch y 

gwasanaeth a ddarperir gan Weithiwr Cymdeithasol Cymraeg ei iaith yn y tîm 
Gwasanaethau i Oedolion. Mae’r unigolyn a’r teulu yn siaradwyr Cymraeg rhugl 
a diolch i’r Cynnig Gweithredol, nodwyd eu dewis iaith gan y Gweithiwr 
Cymdeithasol (siaradwr Cymraeg) a chynhaliwyd yr holl asesiad a’r cynllun 
gofal a chymorth drwy gyfrwng y Gymraeg.  O ganlyniad, cafwyd adroddiad 
llawer mwy manwl am anghenion yr unigolyn yn ogystal â chofnod mwy cywir 
o’i ganlyniadau personol. 

 
Derbyniodd y Gweithiwr Cymdeithasol adborth gan y teulu hefyd i ddweud pa 
mor gadarnhaol oedd y profiad, a’u bod yn teimlo bod rhywun wedi gwrando ar 
eu perthynas a’i alluogi i gymryd rhan yn y broses asesu diolch i’r defnydd o’r 
Gymraeg. 

 
7.5   Nod Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yw: 

  cynyddu nifer y disgyblion sy’n gallu derbyn addysg Gymraeg, gan 

gynnwys y blynyddoedd cynnar; 

 codi safonau ar gyfer yr holl ddysgwyr yn y sector cyfrwng Cymraeg (lle 
caiff y Gymraeg ei dysgu fel iaith gyntaf a phynciau eu dysgu drwy gyfrwng 
y Gymraeg ar draws y cwricwlwm) ac yn y sector cyfrwng Saesneg (lle caiff 
y Gymraeg ei dysgu a’i hyrwyddo fel ail iaith). 
 

7.6   Hyrwyddo’r Gymraeg i fusnesau lleol ac yn y gymuned 
         Darparwyd cyllid i’r Fenter Iaith er mwyn cefnogi datblygu Fforwm y Gymraeg. 

Rhoddwyd cymorth ariannol hefyd i gynnal digwyddiad yn y Fflint i ddathlu Dydd 
Gŵyl Dewi. Hefyd, gwahoddwyd Swyddog Busnes y Fenter Iaith i fynychu’r 
cyfarfod Rhwydwaith Busnes gyda busnesau lleol. 
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7.7  I ddathlu diwrnod Shwmae/Su’mae, cafodd posteri eu harddangos ar sgriniau 
teledu yn Sir y Fflint yn Cysylltu a’r Canolfannau Hamdden i annog pobl i ddweud 
rhywbeth yn Gymraeg. Yn ychwanegol at hyn, postiwyd negeseuon ar 
dudalennau Twitter a Facebook y Cyngor. 

 
7.8  Mae Theatr Clwyd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau er mwyn codi proffil 

yr iaith, yn weledol ac yn glywedol: 

 Cyflwynwyd rhestr chwarae ddwyieithog ar gyfer y gerddoriaeth 
gefndir/blaen y tŷ  

 Cynigir amrywiaeth o raglenni drwy gyfrwng y Gymraeg gan 
gynnwys sinema, cerddoriaeth a theatr 

 Fel rhan o Raglen Perthnasoedd Iach Llywodraeth Cymru, 
gweithiodd y Tîm Ymgysylltu Creadigol mewn partneriaeth gyda 
Gwasanaeth Ieuenctid Integredig y Cyngor i gynhyrchu a chyflwyno 
prosiect addysgol yn seiliedig ar yr materion heriol sy’n gysylltiedig 
â Chydsyniad yn y Gymraeg   

 Cynigir gwersi Cymraeg sgyrsiol hanner awr o hyd i’n grŵp Theatr 
Ieuenctid Dwyieithog “Cwmni 25” ar ddechrau eu sesiynau 
wythnosol  

 Sefydlwyd Clŵb Teulu ar gyfer teuluoedd Cymraeg eu hiaith, 
dysgwyr Cymraeg a phartneriaid di-Gymraeg y plant sy’n mynychu 
ysgolion Cymraeg  

 

8. Camau Gweithredu i’r Dyfodol 

8.1 Gan edrych ymlaen at 2018/19 byddwn yn parhau i atgoffa ein gweithwyr a 
rheolwyr o’u cyfrifoldebau i fodloni’r Safonau Iaith a byddwn yn rhoi cymorth 
iddynt wneud hynny. 
Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i’w hannog i hyrwyddo’r Gymraeg, ac 
felly sicrhau bod y Gymraeg i’w gweld a’i chlywed yn fwy amlwg 

8.2 Yn ystod y 12 mis nesaf byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar: 

 sicrhau bod 100% o’r gweithwyr yn cwblhau’r archwilad sgiliau’r iaith 
Gymraeg; 

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

 adolygu’r broses recriwtio a dethol i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg sy’n ymgeisio am swyddi; 

 cynyddu nifer y gweithwyr sydd â rhai sgiliau iaith Gymraeg sylfaenol 
(mae tua 36.28% o’r gweithwyr yn dweud nad oes ganddynt unrhyw 
sgiliau iaith); 

 sicrhau bod swyddfeydd/mannau gwaith y Cyngor yn hollol 
ddwyieithog; 

 codi proffil y Gymraeg yn y gweithle a’r gymuned.  

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni: 

Rhif ffôn:  01352 702131 

E-bost:  corporatebusiness@flintshire.gov.uk 
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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: 
● Yngan geiriau Cymraeg, enwau lleoedd, enwau adrannau, ac ati.  
● Cyfarch a deall cyfarchiad. 
● Defnyddio geiriau ac ymadroddion elfennol bob dydd, e.e. diolch, 
os gwelwch yn dda, esgusodwch fi, ac ati. 
● Deall / trosglwyddo ceisiadau llafar syml arferol / cyfarwydd / 
amlwg gan ddefnyddio iaith syml, e.e. ‘Alla i siarad efo …’. 
● Mynegi ceisiadau syml a dilyn hynny gyda cheisiadau / ceisiadau 
ychwanegol mewn ffordd syml 

Gallaf: 

 ● Deall geiriau a brawddegau syml ar faterion 
cyfarwydd / rhagweladwy yn gysylltiedig â’m maes 
gwaith, e.e. ar arwyddion, mewn llythyrau. 

Gallaf: 
● Llenwi ffurflenni syml, nodi gwybodaeth syml, 
e.e. dyddiad a lleoliad cyfarfod, cyfeiriad 
Cymraeg, ac ati. 

 
LEFEL 2 
 

Gallaf: 
● Deall 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 ymatebion syml 
● Mynegi barn mewn ffordd syml cyn belled bod y pwnc yn 
gyfarwydd 
● Deall cyfarwyddiadau pan ddefnyddir iaith syml 

Gallaf: 
● Deall gwybodaeth ffeithiol, arferol a hanfod 
gwybodaeth anarferol ar faterion cyfarwydd sy’n 
gysylltiedig â’m maes gwaith, e.e. mewn llythyrau, 
taflenni safonol, ac ati. 
 

Gallaf: 
● Ysgrifennu nodiadau / llythyrau/ negeseuon 
syml ar ystod cyfyngedig o bynciau rhagweladwy 
yn ymwneud â’m profiadau personol neu fy maes 
gwaith 
 

 
LEFEL 3 

 
 

Gallaf: 
● Deall llawer o’r hyn sy’n cael ei ddweud mewn swyddfa, cyfarfod, 
ac ati. 
● Cynnal sgwrs syml ar bwnc sy’n gysylltiedig â’r gwaith, ond efallai 
bydd angen troi i’r Saesneg i drafod / adrodd ar wybodaeth 
gymhleth neu dechnegol 
● Ateb cwestiynau amlwg neu ffeithiol 
● Derbyn 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, ac ati, pan ddefnyddir iaith safonol. 

Gallaf: 
● Ysgrifennu llythyr manwl / disgrifiadol yn 
ymwneud â’m maes gwaith, ond bydd angen i 
siaradwr Cymraeg ei wirio 
● Gwneud nodiadau eithaf cywir pan fydd rhywun 
yn siarad 

 
LEFEL 4 

Gallaf: 
● Cynnal sgwrs hamddenol estynedig 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 annisgwyl neu esbonio 
pwyntiau cymhleth neu wybodaeth dechnegol 
● Cyfrannu’n effeithiol at gyfarfodydd a seminarau yn fy maes 
gwaith fy hun 
● Dadlau o blaid/yn erbyn achos 

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

Gallaf: 
● Llunio llythyrau ffurfiol o sawl math cyfarwydd, 
fel ymholiad, cwyn, cais  
● Gwneud nodiadau eithaf cywir mewn 
cyfarfodydd neu arddywediad syml 
● Ysgrifennu adroddiad / dogfen sy’n gysylltiedig 
â’m maes gwaith, ond bydd angen i siaradwr 
Cymraeg ei wirio 

 
LEFEL 5 

Gallaf: 
● Cynghori ar / siarad am faterion arferol, anarferol, cymhleth, 
dadleuol neu sensitif sy’n gysylltiedig â’m profiadau 
● Rhoi cyflwyniad /arddangosiad 
● Ymdrin yn hyderus â chwestiynau gelyniaethus neu annisgwyl 
● Trafod telerau 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, erthyglau, ac ati. 

Gallaf: 
● Ysgrifennu llythyrau ar unrhyw bwnc 
●  Ysgrifennu nodiadau llawn / cywir mewn 
cyfarfodydd a dilyn trafodaethau a chymryd rhan 
ynddynt ar yr un pryd 
● Ysgrifennu adroddiadau / dogfennau yn 
hyderus ond efallai bydd angen eu gwirio am fân 
wallau sillafu a gramadeg 


