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1. Rhagarweiniad 

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ymrwymo’n llwyr i ymateb yn bositif i’r 

Safonau Iaith ac mae hyn wedi cael ei adlewyrchu yn y Strategaeth Iaith 

Gymraeg.  Nid yw’r ymrwymiad hwnnw wedi newid ac rydym yn hollol 

ymrwymedig at chwarae ein rhan tuag at yr ymdrechion cenedlaethol i 

gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050. 

 

Gorweddai cyfrifoldeb strategol am yr Iaith Gymraeg yn Sir Ddinbych gyda 

Thîm Gweithredol Corfforaethol y Cyngor. Y Cyfarwyddwr Arweiniol yw Nicola 

Stubbins, a’r Aelod Arweiniol gwleidyddol yw’r Cynghorydd Huw Hilditch 

Roberts a oedd yn gyfrifol am Blant, Pobl Ifanc, Addysg a’r Iaith Gymraeg 

dros gyfnod yr adroddiad hwn.   

 

 Mae’r gwaith o ymdrin yn weithredol â materion y Gymraeg yn gyfrifoldeb yr 

Arweinydd Tîm ar gyfer Rheoli Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd, gyda rôl 

swyddog Iaith Gymraeg strategol hefyd wedi’i chyflwyno i’r Cyngor ar 

ddechrau 2018. 

 Prif ffocws y Cyngor yn 2017/18 oedd parhau i weithredu Safonau’r Gymraeg 

yn yr awdurdod, gan weithio’n agos â Phencampwyr y Gymraeg ar draws y sir 

i sicrhau bod pawb yn cydymffurfio gyda’r 167 o Safonau o dan y penawdau 

Cynllunio Gwasanaethau, Creu Polisïau, Hyrwyddo a Chadw Cofnodion.  

 Mae’r Cyngor hefyd wedi cymeradwyo ei Strategaeth Iaith Gymraeg gyda 

blwyddyn bellach wedi mynd heibio ers cyflwyno’r Cynllun Gweithredu 

cysylltiedig, a llwyddiannau wedi eu nodi. Wele Atodiad A sy’n disgrifio’r prif 

lwyddiannau o dan bob pennawd thematig.  

 Yn ogystal â’r Safonau newydd ar gyfer y Gymraeg, mae’r Cyngor wedi 

parhau i ymateb yn gadarnhaol i’r Fframwaith Mwy Na Geiriau a’r Grŵp 

Strategol y Gymraeg mewn Addysg (rhoddir diweddariad ar y gwaith hwn nes 

ymlaen yn y ddogfen hon).  

 

 

2. Datblygiadau allweddol yn ystod y flwyddyn 

 

 

Mae nifer o brosiectau allweddol wedi cael eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn er 

mwyn sicrhau bod y Safonau Iaith yn cael ei cyflwyno/ Dyma rai o’r prosiectau 

hynny: 

 

 

 



Pencampwyr y Gymraeg:  

 

Mae gan bob Gwasanaeth yn y Cyngor bellach Bencampwr y Gymraeg gyda 

chyfarfodydd yn cael eu cynnal bob tri mis i fonitro cynnydd gyda’r Safonau 

ynghyd â rhannu arferion gorau a gweithredu fel cyfaill beirniadol. Mae gan yr 

aelodau ddealltwriaeth trylwyr o anghenion y Safonau a'r strategaeth 

gysylltiedig gan gynnal sesiynau codi ymwybyddiaeth a chwsmer cudd 

ynghyd â gweithgareddau eraill i gydweithwyr a dysgwyr.  

 

Swyddog Iaith Gymraeg 

 

Ar ddechrau 2018 cafodd swydd newydd ei chyflwyno i’r awdurdod mewn 

ymdrech i wella’r cyfleoedd i hybu’r Gymraeg yn yr awdurdod. 

Prif gyfrifoldebau’r rôl yw: 

• Rhoi cyngor a chymorth i uwch-swyddogion, aelodau ac adrannau i 
weithredu a chydymffurfio’n barhaus â Safonau’r Gymraeg ynghyd â rhoi 
arweiniad ac atebion o ddydd i ddydd. 

• Defnyddio ffyrdd arloesol a chreadigol o hybu defnyddio’r Gymraeg a 
chodi proffil yr iaith mewn ffordd sy’n creu agwedd gadarnhaol at y 
Gymraeg yn y Cyngor Sir ac yn y gymuned ehangach. 

• Darparu sesiynau a hyfforddiant Gramadeg Cymraeg ac mewn 
Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg. 

• Gweithio’n agos â’r tîm Adnoddau Dynol i ddatblygu a chynllunio’r 
gweithlu yng nghyswllt y Gymraeg. 

 

 

 

Grŵp Llywio’r Iaith Gymraeg 

 

Sefydlwyd Grŵp i weithredu fel cyfaill beirniadol i’r awdurdod ac i gefnogi ei 

ymdrechion i wella’r defnydd o’r Gymraeg drwy’r sefydliad. 

 

Mae 11 o aelodau i gyd, bob un yn cynrychioli’r holl grwpiau gwleidyddol. 

Mae’r cyfarfodydd hyn hefyd yn agored i’r cyhoedd. 

 

Cynhaliwyd dau gyfarfod o’r fath dros y cyfnod hwn. Bu’r aelodau’n ystyried 

amryw o faterion, gan gynnwys cynnydd gyda’r Cynllun Strategol Y Gymraeg 

Mewn Addysg; Mwy Na Geiriau, Safonau’r Gymraeg, cynnydd gyda’r 

Strategaeth Iaith Gymraeg a diweddariad ar ailymweliad Eisteddfod yr Urdd 

â’r sir yn 2020. 

 

Bwriedir cynnal cyfarfodydd pellach yn 2018/19.  

 

 

 



Strategaeth Iaith Gymraeg:   

 

Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu strategaeth ar gyfer sut y bydd yn hybu’r iaith 

dros y pum mlynedd nesaf a bellach daeth at ddiwedd ei 12 mis cyntaf. Mae’r 

Strategaeth wedi ei thorri lawr yn feysydd penodol: Plant a Phobl Ifanc (gan 

gynnwys addysg a gwaith ieuenctid); Busnes a’r Economi; Cymunedau; 

Gweinyddiaeth Fewnol y Cyngor a datblygiad strategol yr Iaith Gymraeg yn 

Sir Ddinbych.  

 

Mae llwyddiant y strategaeth hon yn cael ei fonitro gan Grŵp Llywio’r Iaith 

Gymraeg. Rhoddir crynodeb o’r prif weithgareddau dros y flwyddyn yn 

Atodiad 1.  

 

 

Gweithio mewn Partneriaeth: 

 

Mae’r Cyngor yn bartner gweithredol ar Fforwm Iaith Sir Ddinbych, 

PartnerIaith.  Mae’n cynnal cyfarfodydd tri misol o’r Fforwm ac yn cymryd ei 

dro i'w cadeirio. 

 

Mae’n rhoi diweddariad tri misol ar ddatblygiad strategol yr Iaith Gymraeg, y 

cyfleoedd i gyflawni hyfforddiant a datblygu a hefyd yn gweithio'n agos â 

sefydliadau eraill i hyrwyddo cydweithio a chydweithrediad agosach.  

 

Mae’r Cyngor wedi arwain ar ddarn sylweddol o waith i fapio gweithgareddau’r 

Gymraeg ar draws y sir a hefyd wedi creu Cylch Gorchwyl newydd sbon ar 

gyfer y Grŵp. 

 

Mae’r Cyngor yn parhau i roi cymorth ariannol i Fenter Iaith Sir Ddinbych drwy 

grant blynyddol a thrwy’r Urdd yn lleol. Defnyddir cyllid yr Urdd i gyflogi 

swyddog sy’n helpu’r awdurdod i drefnu gweithgareddau i bobl ifanc ar draws 

y sir. 

 

 

Mewnrwyd Staff 

 

Mae’r Cyngor wedi cyflwyno mewnrwyd newydd o’r enw Linc, mewn ymateb 

uniongyrchol i’r Safonau Iaith Cymraeg. Mae’r fewnrwyd yn gwbl ddwyieithog, 

gyda phob tudalen a dolen yn cyfateb i’r fersiwn Saesneg.  Mae’r cyfrifoldeb 

dros gydlynu’r cynnwys yn gyfrifoldeb I’r Uned Gyfathrebu.  

 

 

 

 



Cynllunio’r Gweithlu 

Mae disgwyl i bob gwasanaeth greu dogfen cynllunio’r gweithlu ac mae 

disgwyl i’r gwasanaethau gysidro os oes ganddynt ddigon o siaradwyr 

Cymraeg er mwyn darparu gwasanaeth gwbl ddwyieithog.  Mae’r gwasanaeth 

hefyd yn cael eu herio gan yr Uwch Dim Rheoli a chynghorwyr parthed 

cydymffurfiaeth gyda’r Safonau Iaith. 

 

 

3. Dangosyddion Iaith Gymraeg 

 

 Rhoddir ymateb isod i’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg y 

 mesurir cynnydd yn eu herbyn yn Sir Ddinbych.  

 

Nifer a chanran y swyddi 
yn y brif dderbynfa, yn y 
ganolfan gyswllt neu yn y 
siopau-un-alwad sy'n 
dynodi bod y Gymraeg 
yn hanfodol a chanran y 
rhai a lenwir gan 
siaradwyr Cymraeg. 

Mae 9 aelod o staff yn y Ganolfan Alwadau / Prif 
Dderbynfa – mae 6 ohonynt yn siarad Cymraeg. 
 
Mae dau o staff rhan amser hefyd yn gweithio i’r 
gwasanaeth. Mae’r ddwy yn siaradwyr Cymraeg.  
 
Mae 66% o’r staff yn Siopau-Un-Alwad y Cyngor 
yn siarad Cymraeg. 
 
 

Canran y sampl o 
gontractau wedi eu 
monitro sy’n cydymffurfio 
â gofynion y Cynllun 
Iaith. 

Mater i wasanaethau unigol yw sicrhau bod eu 
contractau’n cydymffurfio â gofynion y Cynllun 
Iaith. Mae 100% o’r contractau wedi eu monitro, yn 
unol â chanllawiau corfforaethol. 

Nifer y cwynion a 
dderbyniwyd yn 
ymwneud â gweithredu’r 
Cynllun Iaith a chanran y 
cwynion y deliwyd â 
hwynt yn unol â safonau 
corfforaethol y Cyngor.  

Cofnodwyd pedwar cwyn ffurfiol yng nghyswllt y 
Gymraeg gan y Cyngor yn ymwneud ag 
arwyddion, gwersi nofio ac enwi un o 
gyfleusterau’r Cyngor. 
 
Cafodd bob un o’r cwynion (100%) sylw o fewn yr 
amserlen gorfforaethol. 
 
Nifer y cwynion yn ymwneud â honiadau o beidio â 
chydymffurfio â Safonau’r Gymraeg – tri:  Gwersi 
nofio (dim ymchwiliad), enwi un o gyfleusterau’r 
Cyngor (dim ymchwiliad) ac arwyddion ar beiriant 
talu maes parcio (ymchwiliad ar fin cael ei gynnal). 
 

Nifer a chanran y staff 
(siaradwyr Cymraeg a 
dysgwyr) a dderbyniodd 
hyfforddiant yn y 

Mae 39 o staff yn mynychu blynyddoedd 1, 2, 3 a 

5 a dim ym mlwyddyn 4 - roeddent i gyd ym 

mlwyddyn 5.   



Gymraeg i lefel 
gymhwysedd benodol. 

Mae 11 o’r 39 yma’n mynychu’r cwrs Iaith Gwaith, 

sy’n gwrs wedi’i ariannu.  

I gyd yn 2016/17, mae 39 o unigolion wedi bod ar 
gyrsiau hyfforddi ffurfiol a gynigir drwy Goleg 
Cambria. 
 

Nifer a chanran y staff 
sy'n gweithio i’r Cyngor 
sy’n gallu siarad 
Cymraeg. 

1) Yn ôl adran 
wasanaeth 

2) Yn ôl graddfa 
swydd 

3) Yn ôl gweithle 

Mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu’n flynyddol 
gan y Cyngor ar ei system Trent – rhoddir y 
canlyniadau yn Atodiad 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atodiad 1 

 

 

Safonau’r Gymraeg 

 

Mae Safonau’r Gymraeg yn disgwyl i’r Cyngor adrodd, yn ei adroddiad blynyddol, ar 

nifer o ddangosyddion perfformiad allweddol.  Rhoddir crynodeb o’r wybodaeth isod. 

Rhestr o’r gweithredu a wnaed i gydymffurfio â’r safonau darparu gwasanaeth. 

 Rydym wedi cyfathrebu gyda staff ar ymateb i ohebiaeth, trefnu cyfarfodydd 

ac ateb y ffôn. 

 Rydym wedi sicrhau bod y staff i gyd yn rhoi cyfle i bobl gael eu trosglwyddo 

at siaradwr Cymraeg wrth gysylltu â’r Cyngor. 

 Rydym wedi cyflwyno un rhif ffôn ar gyfer prif switsfwrdd y Cyngor, sy’n rhoi'r 

opsiwn i bobl o ddewis Gwasanaeth Iaith Gymraeg. 

 Rydym wedi darparu geiriad i staff i’w gynnwys mewn templedi llythyrau, gan 

roi cyfle i breswylwyr ofyn am ohebiaeth drwy’r Gymraeg yn y dyfodol. 

 Rydym wedi cynnwys neges yn neges wedi’i recordio’r Ganolfan Gyswllt yn 

dweud bod llinell Iaith Gymraeg ar gael. 

 Rydym wedi rhoi gwybod i staff sy’n trefnu cyfarfodydd cyhoeddus bod yn 

rhaid i gyhoeddusrwydd / gwahoddiadau fod yn Gymraeg bob tro, y dylid 

trefnu cyfieithu ar y pryd ar gyfer pob cyfarfod cyhoeddus ac y dylai trefnwyr 

cyfarfodydd cyhoeddus atgoffa pobl ar ddechrau cyfarfodydd y medrant 

gyfrannu yn Gymraeg. 

 Mae’r holl ddogfennau ar gyfer y cyhoedd yn ddwyieithog, gan gynnwys 

deunyddiau hyrwyddo a dogfennau arddangosfa. 

 Mae’r rhyngwyneb a'r dewislenni ar bob tudalen o’n gwefan yn ddwyieithog. 

 Ymatebwn i bob ffurflen grant a dderbyniwn yn Gymraeg. 

 

Rhestr o’r gweithredu a wnaed i gydymffurfio â’r Safonau Gweithredu yn 

2017/18 

 

 Rydym wedi creu polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol er mwyn hybu a 

hwyluso defnyddio’r iaith ac mae’r ddogfen hon wedi’i chyhoeddi ar ein 

mewnrwyd. 

 Rydym wedi cyflwyno proses Adnoddau Dynol yn gofyn i’r holl staff a ydynt 

am dderbyn eu contract cyflogaeth yn Gymraeg. 

 Rydym wedi gofyn i’r holl staff a ydynt eisiau derbyn gohebiaeth bapur am eu 

cyflogaeth, ac sy'n cyfeirio atynt yn bersonol, yn Gymraeg. 

 Rydym wedi gofyn i’r holl staff a ydynt eisiau derbyn gohebiaeth bapur am eu 

hanghenion neu ofynion hyfforddiant yn Gymraeg. 



 Rydym wedi gofyn i'r holl staff a ydynt eisiau derbyn dogfennau sy’n disgrifio 

eu hamcanion perfformiad yn Gymraeg, a darparwn ddogfennau yn Gymraeg 

os ydynt yn dymuno. 

 Rydym wedi gofyn i'r holl staff a ydynt eisiau derbyn dogfennau sy’n disgrifio 

eu cynllun gyrfa yn Gymraeg, a darparwn ddogfennau yn Gymraeg os ydynt 

yn dymuno. 

 Rydym wedi gofyn i’r holl staff a ydynt eisiau derbyn ffurflenni sy’n cofnodi ac 

awdurdodi gwyliau blynyddol, absenoldeb o’r gwaith ac oriau hyblyg yn 

Gymraeg. 

 Gall staff gyflwyno cwynion yn Gymraeg drwy weithdrefn cwynion 

corfforaethol gyda hyn wedi’i hysbysu i’r holl staff. 

 Mae Gweithdrefn Cwynion Corfforaethol y Cyngor eisoes yn nodi bod gan 

staff hawl i wneud cwyn yn Gymraeg ac i ymateb i gŵyn a wneir amdanynt yn 

Gymraeg. Mae staff wedi eu hysbysu o’r hawliau hyn. 

 Rhoddir cyfle i’r holl staff ofyn am unrhyw gyfarfod yn ymwneud â chwynion 

yn eu herbyn yn Gymraeg (gyda neu heb ddefnyddio cyfieithydd). 

 Bydd cofnod o bob penderfyniad am gŵyn yn erbyn aelod o staff yn cael ei 

gyhoeddi yn Gymraeg (a chynhelir unrhyw gyfarfod wedyn yn Gymraeg). 

 Mae ein polisïau Adnoddau Dynol yn nodi y gall staff ymateb yn Gymraeg i 

unrhyw honiadau a wneir yn eu herbyn. 

 Mae meddalwedd cyfrifiadurol gwirio sillafu a gramadeg wedi’i roi i’r holl staff 

sy’n siarad neu’n dysgu Cymraeg ynghyd â rhyngwynebau Cymraeg ar gyfer 

meddalwedd (fel Microsoft Word) yn Gymraeg. 

 Rydym wedi cyfieithu testun tudalen gartref ein mewnrwyd i’r Gymraeg. 

 Mae bob tudalen ar y fewnrwyd sydd â thudalen gyfatebol yn Gymraeg yn 

cynnwys dolen i’r dudalen iaith Gymraeg honno. 

 Crëwyd tudalennau ar y fewnrwyd yn darparu gwasanaethau a deunyddiau 

cymorth er mwyn hybu’r Gymraeg a chynorthwyo staff i ddefnyddio’r 

Gymraeg. 

 Mae’r rhyngwyneb a’r dewislenni ar y fewnrwyd yn Gymraeg. 

 Mae’r Cyngor wedi cyflawni asesiad o sgiliau Iaith Gymraeg ei staff drwy 

hunanasesiad. 

 Mae’r Cyngor yn hyrwyddo pob cyfle yn ystod oriau gwaith i staff fynychu 

cyrsiau Iaith Gymraeg sylfaenol. 

 Mae’r Cyngor yn rhoi cyfle i staff sydd am barhau â'u hyfforddiant Iaith 

Gymraeg sylfaenol i dderbyn hyfforddiant pellach. 

 Mae’r Cyngor wedi datblygu modiwl e-ddysgu i godi ymwybyddiaeth staff o’r 

Iaith Gymraeg. 

 Mae gwybodaeth i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg yn cael ei rhoi i bob 

aelod newydd o staff. 

 Rydym wedi rhoi geiriad i staff i’w ddefnyddio yn eu llofnodion e-bost i 

hysbysu pobl os ydynt yn siaradwyr Cymraeg rhugl neu’n ddysgwyr. 

 

 



Atodiad 2 

Sgiliau Ieithyddol Staff 

Cyflwynir isod y wybodaeth sydd gan y Cyngor yn bresennol. Bwydir y wybodaeth 

yma’n ôl i’r gwasanaethau fel bo’r Penaethiaid Gwasanaeth yn gallu Cynllunio eu 

Gweithluoedd. 

 

Wedi 
datgan 
gallu 

cymedrol 
neu well 

Gallu llai 
na 

chymedrol 

Anhysbys / heb 
ddatgan 

 

 

Ydych chi’n siarad 
Cymraeg? 

15% 41% 44% 
 

 

Allwch chi wrando / 
ddeall Cymraeg? 

16% 41% 43% 
 

 

Allwch chi ddarllen 
Cymraeg? 

14% 44% 42% 
 

 

Allwch chi ysgrifennu 
Cymraeg? 

12% 47% 41% 
 

 

Cyfartalog  14% 43% 43%   

          

  Cymraeg Saesneg 
Anhysbys / heb 

ddatgan  

 

Iaith gohebu 2% 30% 68%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deall Cymraeg:  

Gwasanaeth 
Ddim o 
gwbl  

Ychydig  Cymedrol  
Eithaf 
rhugl 

Rhugl  Anhysbys Cyfanswm 
 

Gwella a 
Moderneiddio 
Busnes 

                
27  

                
23  

                
18  

                   
8  

                
12  

                   
7                  95   

Adran y Prif 
Weithredwr         

                   
1  

                   
1                     2   

Gwasanaethau 
Cefnogi’r 
Gymuned 

              
225  

                
96  

                
41  

                
11  

                
18  

              
173                564   

Cyfarwyddwyr 
Corfforaethol 

                   
1  

                   
1        

                   
1                     3   

Cwsmeriaid, 
Cyfathrebu a 
Marchnata 

                
10  

                
25  

                   
9  

                   
4  

                
52  

                   
1                101   

Gwasanaethau 
Addysg a Phlant 

                
84  

                
69  

                
18  

                   
9  

                
20  

              
104                304   

Cyfleusterau, 
Asedau a Thai 

              
286  

              
259  

                
76  

                
48  

                
93  

                
27                789   

Cyllid 
                
19  

                
11  

                   
6  

                   
4  

                   
2  

                
14                  56   

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

              
113  

                
73  

                
21  

                   
8  

                
19  

              
114                348   

Gwasanaethau 
Cyfreithiol, 
Adnoddau 
Dynol a 
Democrataidd 

                
23  

                
25  

                   
6  

                   
3  

                
19  

                   
9                  85   

Cynllunio a 
Gwarchod y 
Cyhoedd 

                
28  

                
31  

                
15  

                   
5  

                
21  

                
24                124   

Ysgolion 
              
339  

              
143  

                
70  

                
31  

              
104  

           
1,538             2,225   

Prif Gyfanswm 
           
1,155  

              
756  

              
280  

              
131  

              
361             2,013  

           
4,696   

         

Canran o’r Gwasanaeth sy’n gallu gwrando / deall Cymraeg i lefel gymedrol neu well: 43%   

         

  Cymedrol+        

Gwella a Moderneiddio Busnes 40%        

Adran y Prif Weithredwr 50%        

Gwasanaethau Cefnogi’r Gymuned 12%        

Cyfarwyddwyr Corfforaethol 0%        

Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata 64%        

Gwasanaethau Addysg a Phlant 15%        

Cyfleusterau, Asedau a Thai 28%        



Cyllid 21%        

Gwasanaethau Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 14%        

Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau 
Dynol a Democrataidd 33%        

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 33%        

Ysgolion 9%        

Cyfanswm 16%        

 

Darllen Cymraeg:  

Gwasanaeth 
Ddim o 
gwbl  

Ychydig  Cymedrol  
Eithaf 
rhugl 

Rhugl  Anhysbys Cyfanswm 
  

Gwella a 
Moderneiddio 
Busnes 

                
32  

                
26  

                
13  

                   
7  

                
10  

                   
7  

                
95    

Adran y Prif 
Weithredwr         

                   
1  

                   
1  

                   
2    

Gwasanaethau 
Cefnogi’r 
Gymuned 

              
248  

                
75  

                
40  

                   
7  

                
14  

              
180  

              
564    

Cyfarwyddwyr 
Corfforaethol 

                   
1  

                   
1        

                   
1  

                   
3    

Cwsmeriaid, 
Cyfathrebu a 
Marchnata 

                
18  

                
20  

                   
8  

                   
8  

                
46  

                   
1  

              
101    

Gwasanaethau 
Addysg a Phlant 

              
100  

                
64  

                
15  

                
10  

                
16  

                
99  

              
304    

Cyfleusterau, 
Asedau a Thai 

              
380  

              
200  

                
63  

                
44  

                
76  

                
26  

              
789    

Cyllid 
                
20  

                
12  

                   
4  

                   
3  

                   
2  

                
15  

                
56    

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

              
141  

                
59  

                
18  

                   
6  

                
13  

              
111  

              
348    

Gwasanaethau 
Cyfreithiol, 
Adnoddau 
Dynol a 
Democrataidd 

                
28  

                
20  

                   
7  

                   
2  

                
19  

                   
9  

                
85    

Cynllunio a 
Gwarchod y 
Cyhoedd 

                
44  

                
24  

                
13  

                   
4  

                
18  

                
21  

              
124    

Ysgolion 
              
407  

              
128  

                
74  

                
21  

                
98  

           
1,497  

           
2,225    

Prif Gyfanswm 
           
1,419  

              
629  

              
255  

              
112  

              
313  

           
1,968  

           
4,696    

          

Canran o’r Gwasanaeth sy’n gallu darllen Cymraeg i lefel gymedrol neu well:  42%    



          

  Cymedrol+         

Gwella a Moderneiddio Busnes 32%         

Adran y Prif Weithredwr 50%         

Gwasanaethau Cefnogi’r Gymuned 11%         

Cyfarwyddwyr Corfforaethol 0%         

Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata 61%         

Gwasanaethau Addysg a Phlant 13%         

Cyfleusterau, Asedau a Thai 23%         

Cyllid 16%         

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol 11%         

Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau 
Dynol a Democrataidd 33%         

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 28%         

Ysgolion 9%         

Cyfanswm 14%         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 
Ysgrifennu Cymraeg:  
 

Gwasanaeth 
Ddim o 
gwbl  

Ychydig  Cymedrol  
Eithaf 
rhugl 

Rhugl  Anhysbys Cyfanswm 
  

Gwella a 
Moderneiddio 
Busnes 

                
41  

                
27  

                
10  

                   
4  

                   
7  

                   
6                  95    

Adran y Prif 
Weithredwr         

                   
1  

                   
1                     2    

Gwasanaethau 
Cefnogi’r 
Gymuned 

              
275  

                
73  

                
28  

                   
6  

                
11  

              
171                564    

Cyfarwyddwyr 
Corfforaethol 

                   
1  

                   
1        

                   
1                     3    

Cwsmeriaid, 
Cyfathrebu a 
Marchnata 

                
23  

                
18  

                
10  

                   
8  

                
41  

                   
1                101    

Gwasanaethau 
Addysg a 
Phlant 

              
119  

                
50  

                
16  

                   
7  

                
14  

                
98                304    

Cyfleusterau, 
Asedau a Thai 

              
431  

              
174  

                
57  

                
37  

                
65  

                
25                789    

Cyllid 
                
26  

                
13  

                   
3    

                   
2  

                
12                  56    

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

              
162  

                
47  

                
12  

                   
7  

                
11  

              
109                348    

Gwasanaethau 
Cyfreithiol, 
Adnoddau 
Dynol a 
Democrataidd 

                
34  

                
19  

                   
3  

                   
3  

                
17  

                   
9                  85    

Cynllunio a 
Gwarchod y 
Cyhoedd 

                
52  

                
26  

                   
7  

                   
4  

                
16  

                
19                124    

Ysgolion 
              
462  

              
119  

                
65  

                
22  

                
89  

           
1,468             2,225    

Prif Gyfanswm 
           
1,626  

              
567  

              
211  

                
98  

              
274             1,920  

           
4,696    

          

 
 
 
 
 
 
 
 
  41%    



 
Canran o’r Gwasanaeth sy’n gallu ysgrifennu Cymraeg i lefel gymedrol neu well: 
          

  Cymedrol+         

Gwella a Moderneiddio Busnes 22%         

Adran y Prif Weithredwr 50%         

Gwasanaethau Cefnogi’r Gymuned 8%         

Cyfarwyddwyr Corfforaethol 0%         

Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata 58%         

Gwasanaethau Addysg a Phlant 12%         

Cyfleusterau, Asedau a Thai 20%         

Cyllid 9%         

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol 9%         

Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau 
Dynol a Democrataidd 27%         

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 22%         

Ysgolion 8%         

Cyfanswm 12%         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atodiad 2 

 

Diweddariad ar weithredu Mwy Na Geiriau (2017-18)  
 

 Mae eitemau rheolaidd am y Gymraeg, adnoddau a gwybodaeth am wahanol 

gyrsiau hyfforddiant am ddim (Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a’r 'Cynnig 

Gweithredol’) wedi’u cynnwys yng nghylchlythyr SCWDP sy’n cael ei 

ddosbarthu i bob darparwr yn Sir Ddinbych. Mae hyn wedi cynnwys 

gwybodaeth am y Diwrnod Shwmai a’r Dydd Miwsig. 

 Mae gwybodaeth am y Gymraeg a’r Cynnig Gweithredol hefyd wedi’i 

hymgorffori yn y cyfarfod croeso ar gyfer staff newydd i’r Adran ac i fyfyrwyr 

Gwaith Cymdeithasol fel rhan o’r cwrs cynefino.  Yn ogystal, cafodd 

cyflwyniad ar y “Cynnig Gweithredol” ei gyfathrebu i dros 300 o staff o 

Wasanaethau Cefnogi’r Gymuned.  

 Mae Adnoddau Dynol (AD) Corfforaethol yn mapio sgiliau iaith staff y Cyngor 

ar I-Trent a pharatowyd proffil cymunedol Iaith Gymraeg ar gyfer y Cyngor 

(wedi’i oleuo gan Adroddiad yr Asesiad Poblogaeth a gynhyrchwyd o dan a.14 

Deddf SSWB). 

 Cyflwynwyd cynllun cyfeillio a sesiwn anffurfiol ‘Siarad siop a phaned’ i gynnig 

cefnogaeth ychwanegol rhwng gwersi ac er mwyn magu hyder y staff i siarad 

Cymraeg yn yr Adran.  

Mae ein holiadur profiad cwsmeriaid hefyd yn monitro a dderbyniodd bobl wasanaeth 

yn iaith eu dewis.  Mae’r canlynol wedi’i godi o ddadansoddiad o’r arolwg Dweud 

eich Dweud, yng nghyswllt y cwestiwn:  ‘Rwyf wedi gallu cyfathrebu yn iaith fy 

newis’.    

Atebodd 424 o bobl y cwestiwn hwn gyda 99% yn dweud eu bod wedi gallu 

cyfathrebu yn iaith eu dewis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diweddariad ar Gynllun Strategol Y Gymraeg Mewn Addysg 

  

 Mae’r cydweithrediad agos yn parhau rhwng partneriaid er mwyn datblygu’r 

gefnogaeth a’r cyfleoedd ymhellach.  

 Mae’r gefnogaeth a’r cydweithrediad gyda Mudiad Meithrin yn parhau ac yn 

llwyddo.  

 Byddwn yn parhau i weithio ar brosiectau ac i ddatblygu ymhellach dros y 

misoedd i ddod.  

 Ar hyn o bryd mae 73% o ysgolion cynradd yn cynnig 50% neu lai o’u 

haddysg drwy’r Gymraeg.  

 Mae’r Cynllun Strategol Y Gymraeg Mewn Addysg bellach wedi’i gymeradwyo 

gan Lywodraeth Cymru cyn mynd o flaen Gabinet Cyngor Sir Ddinbych ym 

mis Mai 2018.  

 Mae’r awdurdod lleol wedi lansio “Cymraeg Campus” ym mhob ysgol categori 

4 a 5 gan sicrhau bod proffil y Gymraeg wedi’i gryfhau. Bydd yr ysgolion yn 

gwneud cais am gydnabyddiaeth gwobr efydd ac yn cael eu hasesu ar eu 

gweithredu.  

 Mae cais wedi’i wneud i holl staff yr ysgolion gwblhau archwiliad o sgiliau 

iaith. Defnyddir y data hwn i dargedu ysgolion a staff a datblygu addysg 

cyfrwng Cymraeg ymhellach.  

 Cafodd yr awdurdod hwb anferth y llynedd wrth i bob un o'r Ysgolion Cyfrwng 

Cymraeg lwyddo i ennill gwobr Arian y Siarter Iaith. Mae’r ysgolion yn awr yn 

ymgeisio am y wobr aur, sy’n eithriadol heriol. Bydd yr ysgolion yn cael eu 

hasesu yn y dyfodol agos i weld a ydynt wedi llwyddo gyda’r wobr aur.  

 Lansiwyd cynllun marchnata i hybu addysg cyfrwng Cymraeg hefyd. Bydd 

llyfryn marchnata’n cael ei gyhoeddi yn y dyfodol agos i godi ymwybyddiaeth 

o fanteision dwyieithrwydd.  

 Ar 15 Mawrth 2018, cynhaliwyd sesiwn i Lywodraethwyr ar y datblygiadau 

mewn addysg cyfrwng Cymraeg a’r gobaith o gyrraedd Miliwn o Siaradwyr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategaeth Iaith Gymraeg 

Isod rhoddir crynodeb o’r gweithredu a wnaed eisoes fel rhan o’r Strategaeth:  

o Mae Fforwm Iaith y Sir wedi cytuno i gylch gorchwyl, cylch gwaith ac 

aelodaeth ddiwygiedig. Mae’r prif ffocws ar gydweithredu ac mae pob 

sefydliad yn glir o ran beth yw'r disgwyliadau. 

o Mae’r Cyngor a’i brif bartneriaid wedi ymateb yn gadarnhaol i Safonau’r 

Gymraeg, er mantais ehangach i’r iaith Gymraeg yn Sir Ddinbych.   

o Mae’r Cyngor yn adolygu effaith ei bolisïau a’i benderfyniadau ar y 

Gymraeg ac ar gymunedau, gyda phroses yn ei lle i ystyried effeithiau 

cadarnhaol, negyddol a niwtral ei benderfyniadau. 

o Mae bob partner ar Fforwm Iaith y Sir yn marchnata bod cyrsiau Iaith 

Gymraeg ar gael yn y gymuned. 

o Mae’r Fforwm Iaith yn sicrhau presenoldeb mewn digwyddiadau 

allweddol ar draws y Sir er mwyn hybu’r Gymraeg. Mae’r rhain yn 

cynnwys Sioe Dinbych a Fflint, sioeau carnifal tref a’r Sioe Awyr. 

o Mae’r holl bartneriaid yn traws-hyrwyddo digwyddiadau drwy’r 

cyfryngau cymdeithasol a’u gwefannau. 

o Lansiwyd ymgyrch i hybu addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Ddinbych. 

o Mae’r Cyngor yn gweithredu’r Fframwaith Mwy Na Geiriau’n llawn yn y 

Sir i sicrhau bod cyngor a gwybodaeth am iechyd a lles ar gael yn 

Gymraeg i bobl. 

o Mae cynllun mentora a chyfeillio’r Cyngor hefyd wedi’i ail-lansio. 

o Mae Pwyllgor y Gymraeg wedi’i sefydlu a’i weithredu. 

o Mae Pencampwyr Iaith Gymraeg y Cyngor yn parhau i weithredu fel 

llysgenhadon ar gyfer y Gymraeg yn y Sir. 

o Mae’r cyrsiau Iaith Gymraeg gan ddarparwyr lleol a’r Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol yn cael eu hyrwyddo i staff. 

o Asesir lefelau sgiliau iaith y staff yn flynyddol a bydd yn cael ei 

ailadrodd yn fuan. 

o Mae gan yr holl siaradwyr a dysgwyr Cymraeg fynediad at becynnau 

Microsoft Word a Cysill/ Cysgair. 

o Trefnwyd sesiynau Gloywi Iaith ar gyfer staff. 

o Mae mewnrwyd y Cyngor yn gwbl ddwyieithog.  

  

 

 

 

 

  



 Datblygu’r Economi 

o Mae cyfres o raglenni wedi eu cyflwyno i hybu'r Gymraeg gyda 

busnesau’r Sir. 

o Maen nhw’n cynnwys rhaglen hyfforddiant peilot ar ddwyieithrwydd i 

fusnesau ‘r Sir. Mae Iaith Cyf wedi cysylltu â’r rhai a fynychodd yr 

hyfforddiant Cymraeg mewn Busnes i gynnig hyfforddiant pellach fel 

rhan o’u prosiectau dysgu pellach.   

o Cynhaliwyd sesiynau i fusnesau ar sut i gynyddu eu defnydd o’r 

Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol. 

o Mae busnesau wedi derbyn dogfen briffio ar fanteision dwyieithrwydd. 

o Mae enghreifftiau o arferion gorau gan fusnesau gyda darparu 

gwasanaethau drwy’r Gymraeg wedi’u hyrwyddo drwy’r cyfryngau lleol, 

y cyfryngau cymdeithasol ac mewn cyhoeddiadau corfforaethol.  

o Mae pencampwyr busnes yn gweithredu fel llysgenhadon ar gyfer y 

Gymraeg yn y Sir. 

 


