Cyngor Sir Ddinbych

Adroddiad Monitro Blynyddol 2018-2019

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.

Hyfforddiant Gloywi Iaith
Darparwyd dau gwrs Gloywi Iaith er mwyn rhoi canllawiau i staff ar sut i ysgrifennu Cymraeg yn fwy hyderus, clir a chywir. Adolygwyd nifer o
reolau gramadeg, rhoi prawf ar eu sgiliau ysgrifennu yn ogystal â chymhwyso’r wybodaeth ar gyfer eu gwaith bob dydd. Mynychwyd 13 aelod
staff i’r sesiwn cyntaf a 10 i’r ail. Mae galw am fwy o sesiynau Gloywi Iaith felly mae trefniadau mewn lle ar gyfer hynny dros y flwyddyn nesaf.

Eisteddfod y Cyngor
Cynhaliodd y Cyngor ei Eisteddfod gyntaf erioed ar Fawrth y 1af eleni. Roedd y digwyddiad yn rhan o ymdrechion y Cyngor i godi proffil a
chael gwell dealltwriaeth o’r iaith, ac i ddathlu diwylliant Cymru i gyd fynd ân Strategaeth Iaith Gymraeg. Daw ar adeg pan fo llawer o sylw ar
y Gymraeg a’r ffaith fod Eisteddfod yr Urdd yn dychwelyd i’r sir ym Mai 2020. Roeddem wedi gwirioni gyda’r ymateb a’r gefnogaeth a
dderbyniwyd yn arwain tuag at y digwyddiad, gyda thros 70 o staff wedi cofrestru i gystadlu. Thema’r Eisteddfod oedd ‘Cymru’ ac roedd y
cystadlaethau’n cynnwys Ysgrifennu limrig, addurno cacen, rysáit y beirniad (cacen gri), coginio pryd bwyd yn defnyddio cennin, gwan neu
wnïo, ffotograffiaeth, creu brawddeg allan o’r gair DEWI SANT, garglo’r anthem Genedlaethol yn ogystal â Chôr y gwasanaeth. Mae
trafodaethau eisoes wedi cychwyn ar gyfer Eisteddfod 2020!

Fframwaith Sgiliau Iaith Gymraeg
Rydym yn y broses o gyflwyno Fframwaith newydd sydd yn ffordd syml i staff hunan asesu eu sgiliau iaith yn seiliedig ar y mathau o dasgau
cyfathrebu (darllen, ysgrifennu, siarad a deall) y gallent eu cyflawni trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn ffordd effeithiol o fedru monitro pa
lefel o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd a pha gwrs y bydd gweithwyr ei angen er mwyn symud i’r lefel nesaf.

Lefel

Sgiliau Siarad

Lefel 0

Dim lefel bresennol o Sgiliau Cymraeg ar hyn o bryd
Gallu ynganu enwau lleoedd/enwau cyntaf Cymraeg neu arwyddion Cymraeg yn gywir
Gallu cyfarch a chyflwyno pobl eraill yn Gymraeg

Lefel 1 Mynediad
Gallu dangos cwrteisi ieithyddol trwy agor a chau sgwrs
Gallu deall a throsglwyddo manylion personol
Gallu deall hanfod sgyrsiau yn Gymraeg
Lefel 2
Gallu cyfleu gwybodaeth sylfaenol e.e. tasgau gweinyddol neu arferol syml
Sylfaen
Deall a throsglwyddo cyfarwyddiadau a chyfeiriadau
Lefel 3

Gallu sgwrsio’n rhannol yn Gymraeg ond yn troi i Saesneg mewn sgwrs i roi gwybodaeth fanwl

Canolradd

Gallu disgrifio pobl a lleoliadau

Lefel 4

Gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn cyfarfodydd o fewn eu maes gwaith a dadlau o blaid eu yn erbyn achos.

Uwch

Gallu delio â phobl yn Gymraeg yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd ond yn troi i Saesneg wrth ddelio â sefyllfaoedd cymhleth

Lefel 5

Gallu delio’n effeithiol gyda sgwrs gymhleth a chwestiynau yn Gymraeg

Hyfedredd

Gallu addasu steil yr iaith i weddu pob sefyllfa ac angen.

Bydd dilyn y fframwaith hwn yn ein galluogi i gefnogi gweithwyr ar eu taith iaith er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl.

Cefnogi dysgwyr Cymraeg
Rydym yn annog gweithwyr i ymarfer, ac rydym yn trefnu cefnogaeth anffurfiol amrywiol a chyfleoedd trwy gydol o flwyddyn.
gweithgareddau yma’n cynnwys:-

Mae’r

 Clwb Cerdded Cymraeg - Dros dymor yr haf mae gennym Glwb Cerdded Cymraeg ar gyfer staff y cyngor ble byddwn yn mynd am dro
unwaith yr wythnos yn ystod amser cinio. Bwriad y clwb yw rhoi’r hyder i siarad Cymraeg, cyfarfod pobl newydd sy’n rhoi budd
cymdeithasol a dod i adnabod ein cefn gwlad hardd. Mae’r clwb yn un poblogaidd iawn ymysg staff gan ei fod yn weithgaredd anffurfiol
sydd ddim yn rhoi gormod o bwysau arnynt o ran y Gymraeg.
 Sesiwn Paned a Sgwrs - Rydym wedi sefydlu sesiwn Paned a Sgwrs yn Neuadd y Sir, Rhuthun a Thŷ Russell, Y Rhyl ar gyfer staff
sy’n dymuno ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol. Mae cael sgwrs sydyn dros baned o goffi yn helpu pobl wella eu sgiliau
cymdeithasol, ffurfio perthynas a gwella eu lles meddyliol a chorfforol. Byddwn yn cyfarfod unwaith yr wythnos yn ystod amser cinio i
wneud amryw o weithgareddau i annog staff i ddefnyddio a meithrin sgiliau eu Cymraeg. Mae gennym glwb darllen yn digwydd unwaith
y mis o fewn sesiwn Paned a Sgwrs ble byddwn yn darllen llyfrau o’r gyfres ‘Amdani’ sef llyfrau ar gyfer dysgwyr Cymraeg, ac yn rhoi’r
cyfle iddynt drafod y llyfr a lleisio eu barn yn Gymraeg.
 Côr y Cyngor - Roedd côr o staff y cyngor yn bodoli rhai blynyddoedd yn ôl ac yn dilyn ymgynghoriad ag aelodau o staff, penderfynwyd
ei ailsefydlu. Mae’r côr wedi bod yn boblogaidd iawn dros y flwyddyn ddiwethaf gyda dros 20 o aelodau yn mynychu yn wythnosol.
Cawsom bleidlais ar enw i’r côr a’r enillydd oedd ‘Côr Sain y Sir’. Mae’r côr yn benodol ar gyfer dysgwyr Cymraeg er mwyn rhoi’r cyfle
iddynt ymarfer eu Cymraeg trwy ddysgu caneuon traddodiadol Cymreig, ond mae siaradwyr Cymraeg hefyd yn aelodau i gynorthwyo
âr dysgu. Maen nhw wedi perfformio mewn dau ddigwyddiad dros y flwyddyn ddiwethaf sef Gwasanaeth Carolau’r Cyngor yn y
Gadeirlan yn Llanelwy, a hefyd yn Noson Wobrwyo Tai Cymdeithasol ym mwyty 1891 Y Rhyl.
 Safonau’r Iaith Gymraeg – Rydym wedi dylunio sticeri ffôn newydd i bob aelod o staff i’w hatgoffa bod angen ateb y ffôn yn ddwyieithog
bob amser, gyda’r Gymraeg yn gyntaf. Mae’r sticeri yn nodi’r geiriad yn ddwyieithog gyda’r seineg i gyd-fynd âr Gymraeg i gynorthwyo’r
dysgwyr.

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.

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

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.

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.

Cofnodwyd dau gwyn ffurfiol yng nghyswllt y
Gymraeg gan y Cyngor. Roedd un yn ymwneud
ag enwi’r parc ddŵr yn SC2. Cyhoeddodd
Comisiynydd y Gymraeg nad oedd Sir Ddinbych
wedi gweithredu’n groes i’r safonau iaith.
Cafwyd un cwyn swyddogol arall am y ddefnydd o
sticer Saesneg yn unig ar beiriant talu ac
arddangos. Tynnwyd y sticer yn syth ac mae
gorchuddion ar gyfer peiriannau wedi’i cynhyrchu.
Mi ymchwiliodd y Comisiynydd i mewn i’r gwyn ac
roeddynt yn fldlon ein bod ni wedi cymryd camau
cywir i ddatrys y mater.

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
Gymraeg i lefel
gymhwysedd benodol.

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

Lefel meistroli – 3
Mynediad- 15 (11 yn symud ymlaen i’r cam nesaf)
Sylfaen – 11 staff (7 yn symud ymlaen i’r cam
nesaf.
Canolradd – 6
Cyrsiau preswyl – 2
Un aelod o staff wedi mynychu cwrs deuddydd.
Mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu’n flynyddol
gan y Cyngor ar ei system Trent – rhoddir y
canlyniadau yn Atodiad 2.

Safonau Iaith Gymraeg
Rhif
Safon
1

Dosbarth o Safon

Safon

Cyflenwi Gwasanaethau

Os byddwch yn cael unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg oddi wrth berson,
rhaid ichi ateb yn Gymraeg (os oes angen ateb), oni bai bod
y person wedi dweud nad oes angen ateb yn Gymraeg.

2

3

Cyflenwi Gwasanaethau

Pan fyddwch yn gohebu ag unigolyn ("A") am y tro cyntaf, rhaid ichi
ofyn i A a yw’n dymuno cael gohebiaeth oddi wrthych yn Gymraeg,
ac os yw A yn ymateb i ddweud ei fod yn dymuno hynny rhaid ichi (a) cadw cofnod o ddymuniad A,
(b) gohebu yn Gymraeg ag A wrth ohebu ag A o hynny ymlaen, ac
(c) anfon unrhyw ffurflenni y byddwch yn eu hanfon at A o hynny
ymlaen yn Gymraeg.
Cyflenwi Gwasanaethau
Pan fyddwch yn anfon gohebiaeth a gyfeirir at ddau unigolyn sy’n
aelodau o’r un aelwyd (er enghraifft, rhieni plentyn) am y tro cyntaf,
rhaid ichi ofyn i’r unigolion hynny a ydynt yn dymuno cael gohebiaeth
oddi wrthych yn Gymraeg, ac os (a) yw’r ddau unigolyn yn ymateb i ddweud eu bod yn dymuno hynny,
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Cyflenwi Gwasanaethau
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Cyflenwi Gwasanaethau
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Cyflenwi Gwasanaethau
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Cyflenwi Gwasanaethau

8

Cyflenwi Gwasanaethau

rhaid ichi gadw cofnod o’u dymuniad, a gohebu yn Gymraeg o hynny
ymlaen pan fyddwch yn anfon gohebiaeth a gyfeirir at y ddau
unigolyn hynny;
(b) yw un o’r unigolion (ond nid y ddau) yn ymateb i ddweud ei fod yn
dymuno hynny, rhaid ichi gadw cofnod o’i ddymuniad, a darparu
fersiwn Gymraeg o ohebiaeth o hynny ymlaen pan fyddwch yn anfon
gohebiaeth a gyfeirir at y ddau unigolyn hynny.
Pan fyddwch yn anfon yr un ohebiaeth at nifer o bersonau, rhaid ichi
anfon fersiwn Gymraeg o’r ohebiaeth ar yr un pryd ag y byddwch yn
anfon unrhyw fersiwn Saesneg ohoni.
Os nad ydych yn gwybod a yw person yn dymuno cael gohebiaeth oddi
wrthych yn Gymraeg rhaid ichi ddarparu fersiwn Gymraeg o’r
ohebiaeth pan fyddwch yn gohebu â’r person hwnnw.
Os byddwch yn llunio fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg gyfatebol o
ohebiaeth, rhaid ichi beidio â thrin y fersiwn Gymraeg yn llai ffafriol na’r
fersiwn Saesneg (er enghraifft, os yw’r fersiwn Saesneg wedi ei
llofnodi, neu os oes manylion cyswllt wedi eu darparu ar y fersiwn
Saesneg, rhaid i’r fersiwn Gymraeg gael ei thrin yn yr un modd).
Rhaid ichi ddatgan (a) mewn gohebiaeth, a
(b) mewn cyhoeddiadau a hysbysiadau swyddogol sy’n gwahodd
personau i anfon ymateb neu i anfon gohebiaeth atoch,
eich bod yn croesawu cael gohebiaeth yn Gymraeg, y byddwch yn ateb
gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn
arwain at oedi.
Pan fydd person yn cysylltu â chi ar eich prif rif ffôn (neu ar un o’ch
prif rifau ffôn), neu ar unrhyw rifau llinell gymorth neu rifau canolfan
alwadau, rhaid ichi gyfarch y person yn Gymraeg.
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Pan fydd person yn cysylltu â chi ar eich prif rif ffôn (neu ar un o’ch
prif rifau ffôn), neu ar unrhyw rifau llinell gymorth neu rifau canolfan
alwadau, rhaid ichi roi gwybod i’r person bod gwasanaeth Cymraeg
ar gael.
Pan fo person yn cysylltu â chi ar eich prif rif ffôn (neu ar un o’ch prif
rifau ffôn), neu ar unrhyw rifau llinell gymorth neu rifau canolfan
alwadau, rhaid ichi ddelio â’r alwad yn Gymraeg yn ei chyfanrwydd os
yw’r person yn dymuno hynny (gan drosglwyddo’r alwad i aelod o
staff sy’n gallu delio â’r alwad yn Gymraeg os yw hynny’n
angenrheidiol).
Pan fyddwch yn hysbysebu rhifau ffôn, llinellau cymorth neu
wasanaethau canolfannau galwadau, rhaid ichi beidio â thrin y
Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Pan fyddwch yn cyhoeddi eich prif rif ffôn, neu unrhyw rifau sydd
gennych ar gyfer llinellau cymorth neu wasanaethau canolfannau
galwadau, rhaid ichi nodi (yn Gymraeg) eich bod yn croesawu
galwadau yn Gymraeg.
Os oes gennych ddangosyddion perfformiad ar gyfer delio â
galwadau ffôn, rhaid ichi sicrhau nad yw’r dangosyddion perfformiad
hynny yn trin galwadau ffôn a wneir yn Gymraeg yn llai ffafriol na
galwadau a wneir yn Saesneg.
Rhaid i’ch prif wasanaeth (neu wasanaethau) ateb galwadau ffôn roi
gwybod i bersonau sy’n galw, yn Gymraeg, fod modd gadael neges
yn Gymraeg.
Pan na fo gwasanaeth Cymraeg ar gael ar eich prif rif ffôn (neu ar un
o’ch prif rifau ffôn), ar unrhyw rifau llinell gymorth neu rifau canolfan
alwadau, rhaid ichi roi gwybod i’r personau sy’n galw (pa un ai drwy
gyfrwng neges wedi ei hawtomeiddio neu fel arall) pryd y bydd
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gwasanaeth Cymraeg ar gael.
Os bydd person yn cysylltu ag un o’ch adrannau ar rif ffôn llinell
uniongyrchol (gan gynnwys ar rifau llinell uniongyrchol aelodau staff),
a bod y person hwnnw’n dymuno cael gwasanaeth Cymraeg, rhaid ichi
ddarparu’r gwasanaeth hwnnw yn Gymraeg yn ei gyfanrwydd (os yw’n
angenrheidiol drwy drosglwyddo’r alwad i aelod o staff sy’n gallu
delio â’r alwad yn Gymraeg).
Pan fydd person yn cysylltu â chi ar rif llinell uniongyrchol (pa un ai ar
rif llinell uniongyrchol adran neu ar rif llinell uniongyrchol aelod o
staff), rhaid ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai
ffafriol na’r Saesneg wrth gyfarch y person.
Pan fyddwch yn ffonio unigolyn ("A") am y tro cyntaf, rhaid ichi ofyn i A
a yw’n dymuno cael galwadau ffôn oddi wrthych yn Gymraeg; ac os
yw A yn ymateb i ddweud ei fod yn dymuno hynny, rhaid ichi gadw
cofnod o’i ddymuniad, a chynnal galwadau ffôn a wneir i A o hynny
ymlaen yn Gymraeg.
Rhaid i unrhyw system ffôn wedi ei hawtomeiddio sydd gennych
ddarparu’r gwasanaeth cyfan wedi ei awtomeiddio yn Gymraeg.
Os byddwch yn gwahodd un person ("P") yn unig i gyfarfod, rhaid ichi
ofyn i P a fyddai’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, a
hysbysu P y byddwch, os oes angen, yn darparu gwasanaeth
cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg at y diben hwnnw.
Os byddwch wedi gwahodd un person ("P") yn unig i gyfarfod, a bod
P wedi eich hysbysu ei fod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y
cyfarfod, rhaid ichi drefnu bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r
Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y cyfarfod (os nad ydych yn cynnal y
cyfarfod yn Gymraeg heb gymorth gwasanaeth cyfieithu).
Os byddwch yn gwahodd unigolyn ("A") i gyfarfod, a bod y cyfarfod
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yn ymwneud â llesiant A, rhaid ichi ofyn i A a yw’n dymuno
defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, a hysbysu A y byddwch, os oes
angen, yn darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ac
o’r Saesneg i’r Gymraeg at y diben hwnnw.
Cyflenwi Gwasanaethau
Rhaid ichi drefnu bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r
Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg ar gael mewn cyfarfod(a) os yw’r cyfarfod yn ymwneud â llesiant unigolyn ("A") a
wahoddwyd, a
(b) os yw A wedi eich hysbysu ei fod yn dymuno defnyddio’r
Gymraeg yn y cyfarfod;
os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb gymorth
gwasanaeth cyfieithu.
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Os byddwch yn gwahodd mwy nag un person i gyfarfod (nad yw’n
ymwneud â llesiant un neu ragor o’r unigolion a wahoddir), rhaid ichi
ofyn i bob person a yw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod.
Os byddwch wedi gwahodd mwy nag un person i gyfarfod (nad yw’n
ymwneud â llesiant un neu ragor o’r unigolion a wahoddir), a bod o
leiaf 10% (ond llai na 100%) o’r gwahoddedigion wedi eich hysbysu
eu bod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, rhaid ichi
drefnu bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg
ar gael yn y cyfarfod.
Os byddwch wedi gwahodd mwy nag un person i gyfarfod (nad yw’n
ymwneud â llesiant un neu ragor o’r unigolion a wahoddir), a bod
pawb a gafodd wahoddiad wedi eich hysbysu eu bod yn dymuno
defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, rhaid ichi drefnu bod gwasanaeth
cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y cyfarfod (os
nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb gymorth
gwasanaeth cyfieithu).
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Os byddwch yn gwahodd mwy nag un person i gyfarfod, a bod y
cyfarfod hwnnw yn ymwneud â llesiant un neu ragor o’r unigolion a
wahoddwyd, rhaid ichi (a) gofyn i’r unigolyn hwnnw neu i bob un o’r unigolion hynny a yw’n
dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, a
(b) hysbysu’r unigolyn (neu’r unigolion hynny) y byddwch, os oes
angen, yn darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ac
o’r Saesneg i’r Gymraeg at y diben hwnnw.
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Rhaid ichi ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r
Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg mewn cyfarfod (a) os ydych wedi gwahodd mwy nag un person i’r cyfarfod,
(b) os yw’r cyfarfod yn ymwneud â llesiant un neu ragor o’r unigolion a
wahoddwyd, ac
(c) os oes o leiaf un o’r unigolion hynny wedi eich hysbysu ei fod yn
dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod;
os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb gymorth
gwasanaeth cyfieithu.
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Os byddwch yn trefnu cyfarfod sy’n agored i’r cyhoedd rhaid ichi
ddatgan ar unrhyw ddeunydd sy’n ei hysbysebu, ac ar unrhyw
wahoddiad iddo, fod croeso i unrhyw un sy’n bresennol ddefnyddio’r
Gymraeg yn y cyfarfod.
Cyflenwi Gwasanaethau
Pan fyddwch yn anfon gwahoddiadau i gyfarfod yr ydych yn ei drefnu
sy’n agored i’r cyhoedd rhaid ichi eu hanfon yn Gymraeg.
Cyflenwi Gwasanaethau
Os byddwch yn gwahodd personau i siarad mewn cyfarfod yr ydych
yn ei drefnu sy’n agored i’r cyhoedd rhaid ichi (a) gofyn i bob person a wahoddir i siarad a yw’n dymuno defnyddio’r
Gymraeg, a
(b) os yw’r person hwnnw (neu o leiaf un o’r personau hynny) yn eich
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hysbysu ei fod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg, darparu
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg at y diben
hwnnw (os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb
wasanaeth cyfieithu).
Os byddwch yn trefnu cyfarfod sy’n agored i’r cyhoedd, rhaid ichi
sicrhau bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg
ar gael yn y cyfarfod, a rhaid ichi hysbysu’r rheini sy’n bresennol ar
lafar yn Gymraeg (a) bod croeso iddynt ddefnyddio’r Gymraeg, a
(b) bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael.
Os byddwch yn arddangos unrhyw ddeunydd ysgrifenedig mewn
cyfarfod yr ydych yn ei drefnu sy’n agored i’r cyhoedd, rhaid ichi
sicrhau bod y deunydd hwnnw’n cael ei arddangos yn Gymraeg, a
rhaid ichi beidio â thrin unrhyw destun Cymraeg yn llai ffafriol na’r
testun Saesneg.
Os byddwch yn trefnu digwyddiad cyhoeddus, neu’n ariannu o leiaf
50% o ddigwyddiad cyhoeddus, rhaid ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg yn
cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg wrth hybu’r digwyddiad (er
enghraifft, o ran y ffordd y mae’r digwyddiad yn cael ei hysbysebu
neu y rhoddir cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad).
Os byddwch yn trefnu digwyddiad cyhoeddus, neu’n ariannu o leiaf
50% o ddigwyddiad cyhoeddus, rhaid ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg yn
cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yn y digwyddiad (er enghraifft,
mewn perthynas â gwasanaethau a gynigir i bersonau sy’n bresennol
yn y digwyddiad, mewn perthynas ag arwyddion a arddangosir yn y
digwyddiad, ac mewn perthynas â chyhoeddiadau
sain a wneir ynddo).
Rhaid i unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd neu ddeunydd hysbysebu
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yr ydych yn ei lunio gael ei lunio yn Gymraeg, ac os byddwch yn
llunio’r deunydd hysbysebu yn Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid ichi
beidio â thrin y fersiwn Gymraeg yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg.
Rhaid i unrhyw ddeunydd yr ydych yn ei arddangos yn gyhoeddus
gael ei arddangos yn Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin unrhyw
fersiwn Gymraeg o’r deunydd yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg.
Rhaid i unrhyw ddogfennau at ddefnydd y cyhoedd yr ydych yn eu
llunio gael eu llunio yn Gymraeg.
Os byddwch yn llunio dogfen yn Gymraeg ac yn Saesneg (pa un ai
ydynt yn fersiynau ar wahân ai peidio), rhaid ichi beidio â thrin
unrhyw fersiwn Gymraeg yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg.
Os byddwch yn llunio fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg o ddogfen
ar wahân, rhaid ichi sicrhau bod y fersiwn Saesneg yn datgan yn glir
bod y ddogfen hefyd ar gael yn Gymraeg.
Rhaid i unrhyw ffurflen yr ydych yn ei llunio at ddefnydd y cyhoedd
gael ei llunio yn Gymraeg.
Os byddwch yn llunio fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg o ffurflen
ar wahân, rhaid ichi sicrhau bod y fersiwn Saesneg yn datgan yn glir
bod y ffurflen hefyd ar gael yn Gymraeg.
Os byddwch yn llunio ffurflen yn Gymraeg ac yn Saesneg (pa un ai
ydynt yn fersiynau ar wahân ai peidio), rhaid ichi sicrhau nad yw’r
fersiwn Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg,
a rhaid ichi beidio â gwahaniaethu rhyngddynt o ran unrhyw ofynion
sy’n berthnasol i’r ffurflen (er enghraifft mewn perthynas ag unrhyw
ddyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen neu mewn perthynas â’r
amser a ganiateir ar gyfer ymateb i gynnwys y ffurflen).
Os byddwch yn mewnosod gwybodaeth ar fersiwn Gymraeg o
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ffurflen (er enghraifft, cyn ei hanfon at aelod o’r cyhoedd er mwyn iddo
wirio’r cynnwys neu er mwyn iddo lenwi gweddill y ffurflen), rhaid ichi
sicrhau bod yr wybodaeth yr ydych yn ei mewnosod yn cael ei
mewnosod yn Gymraeg.
Cyflenwi Gwasanaethau
Rhaid ichi sicrhau (a) bod testun pob tudalen ar eich gwefan ar gael yn Gymraeg,
(b) bod pob tudalen Gymraeg ar eich gwefan yn gweithredu’n llawn, ac
(c) nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg ar
eich gwefan.
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Os oes gennych dudalen Gymraeg ar eich gwefan sy’n cyfateb i
dudalen Saesneg, rhaid ichi nodi’n glir ar y dudalen Saesneg bod y
dudalen hefyd ar gael yn Gymraeg, a darparu dolen uniongyrchol at y
dudalen Gymraeg ar y dudalen Saesneg gyfatebol.
Rhaid ichi ddarparu’r rhyngwyneb a’r dewislenni ar bob tudalen ar
eich gwefan yn Gymraeg.
Rhaid i bob ap yr ydych yn ei gyhoeddi weithredu’n llawn yn
Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r
Saesneg o ran yr ap hwnnw.
Pan fyddwch yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, rhaid ichi beidio
â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Os bydd person yn cysylltu â chi drwy’r cyfryngau cymdeithasol yn
Gymraeg, rhaid ichi ateb yn Gymraeg (os oes angen ateb).
Rhaid ichi sicrhau bod unrhyw beiriannau hunanwasanaeth sydd
gennych yn gweithio’n llawn yn Gymraeg, a rhaid peidio â thrin y
Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg mewn perthynas â’r peiriant
hwnnw.
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Pan fyddwch yn gosod arwydd newydd neu’n adnewyddu arwydd
(gan gynnwys arwyddion dros dro) rhaid i unrhyw destun sy’n cael ei
arddangos ar yr arwydd gael ei arddangos yn Gymraeg (pa un ai ar yr
un arwydd sy’n arddangos y testun cyfatebol yn Saesneg neu ar
arwydd ar wahân); ac os yw’r un testun yn cael ei arddangos yn
Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid ichi beidio â thrin y testun Cymraeg
yn llai ffafriol na’r testun Saesneg.
Pan fyddwch yn gosod arwydd newydd neu’n adnewyddu arwydd (gan
gynnwys arwyddion dros dro), a bod yr arwydd hwnnw’n cyfleu yr un
wybodaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, rhaid i’r testun Cymraeg gael
ei roi mewn safle fel mai hwnnw sy’n debygol o gael ei ddarllen
yn gyntaf.
Rhaid ichi sicrhau bod y testun Cymraeg ar arwyddion yn gywir o ran
ystyr a mynegiant.
Rhaid i unrhyw wasanaeth derbynfa yr ydych yn ei roi ar gael yn
Saesneg hefyd fod ar gael yn Gymraeg, a rhaid i unrhyw berson sydd
am gael gwasanaeth derbynfa Cymraeg beidio â chael ei drin yn llai
ffafriol na pherson sydd am gael gwasanaeth derbynfa Saesneg.
Rhaid ichi arddangos arwydd yn eich derbynfa sy’n datgan (yn
Gymraeg) fod croeso i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg yn y
dderbynfa.
Rhaid ichi sicrhau bod staff yn y dderbynfa sy’n gallu darparu
gwasanaeth derbynfa Cymraeg yn gwisgo bathodyn sy’n cyfleu
hynny.
Rhaid i unrhyw hysbysiad swyddogol yr ydych yn ei gyhoeddi neu ei
arddangos gael ei gyhoeddi neu ei arddangos yn Gymraeg, a rhaid
ichi beidio â thrin unrhyw fersiwn Gymraeg o’r hysbysiad yn llai
ffafriol na fersiwn Saesneg ohono.
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Pan fyddwch yn cyhoeddi neu’n arddangos hysbysiad swyddogol sy’n
cynnwys y testun Cymraeg yn ogystal â’r testun Saesneg, rhaid i’r
testun Cymraeg gael ei roi mewn safle fel mai hwnnw sy’n debygol
o gael ei ddarllen yn gyntaf.
Rhaid i unrhyw ddogfennau yr ydych yn eu cyhoeddi sy’n ymwneud â
cheisiadau am grant gael eu cyhoeddi yn Gymraeg, a rhaid ichi beidio
â thrin fersiwn Gymraeg o’r dogfennau hynny yn llai ffafriol na
fersiwn Saesneg ohonynt.
Pan fyddwch yn gwahodd ceisiadau am grant, rhaid ichi ddatgan yn y
gwahoddiad y caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn Gymraeg ac
na fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai
ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.
Rhaid ichi beidio â thrin ceisiadau am grant a gyflwynir yn Gymraeg
yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg (gan gynnwys,
ymysg pethau eraill, mewn perthynas â’r dyddiad cau ar gyfer cael
ceisiadau, ac mewn perthynas ag amseriad rhoi gwybod i ymgeiswyr
am benderfyniadau).
Os byddwch yn cael cais am grant yn Gymraeg, a bod angen cyfweld ag ymgeisydd fel rhan o’ch asesiad o’r cais rhaid ichi (a) cynnig darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg er
mwyn i’r ymgeisydd allu defnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad, a
(b) os yw’r ymgeisydd yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad,
darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd at y diben hwnnw (os nad
ydych yn cynnal y cyfweliad yn Gymraeg heb wasanaeth
cyfieithu).
Pan fyddwch yn rhoi gwybod i ymgeisydd beth yw’ch penderfyniad
mewn perthynas â chais am grant, rhaid ichi wneud hynny yn
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Gymraeg os cyflwynwyd y cais yn Gymraeg.
Rhaid i unrhyw wahoddiadau i dendro am gontract yr ydych yn eu
cyhoeddi gael eu cyhoeddi yn Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin
fersiwn Gymraeg o unrhyw wahoddiad yn llai ffafriol na fersiwn
Saesneg ohono.
Rhaid cydymffurfio â safon 76 yn yr amgylchiadau isod:
(a) Os yw pwnc y gwahoddiad i dendro am gontract yn awgrymu y
dylid ei gyhoeddi yn Gymraeg, neu
(b) Os yw’r gynulleidfa a ragwelir, a’u disgwyliadau, yn awgrymu
y dylid cyhoeddi’r gwahoddiad yn Gymraeg.
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Pan fyddwch yn cyhoeddi gwahoddiadau i dendro am gontract, rhaid
ichi ddatgan yn y gwahoddiad y caniateir i dendrau gael eu cyflwyno
yn Gymraeg, ac na fydd tendr a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin
yn llai ffafriol na thendr a gyflwynir yn Saesneg.
Cyflenwi Gwasanaethau
Rhaid ichi beidio â thrin tendr a gyflwynir yn Gymraeg yn llai ffafriol na
thendr a gyflwynir yn Saesneg (gan gynnwys, ymysg pethau eraill,
mewn perthynas â’r dyddiad cau ar gyfer cael tendrau, ac mewn
perthynas ag amseriad rhoi gwybod i dendrwyr am benderfyniadau).
Cyflenwi Gwasanaethau
Os byddwch yn cael tendr yn Gymraeg, a bod angen cyf-weld â
thendrwr fel rhan o’ch asesiad o’r tendr rhaid ichi (a) cynnig darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg fel
bod modd i’r tendrwr ddefnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad, a
(b) os yw’r tendrwr yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad,
darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd at y diben hwnnw (os nad
ydych yn cynnal y cyfweliad yn Gymraeg heb wasanaeth cyfieithu).
Cyflenwi Gwasanaethau

Pan fyddwch yn rhoi gwybod i dendrwr beth yw’ch penderfyniad
mewn perthynas â thendr, rhaid ichi wneud hynny yn Gymraeg os
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cyflwynwyd y tendr yn Gymraeg.
Rhaid ichi hybu unrhyw wasanaeth Cymraeg a ddarperir gennych, a
hysbysebu’r gwasanaeth hwnnw yn Gymraeg.
Os byddwch yn darparu gwasanaeth yn Gymraeg sy’n cyfateb i
wasanaeth yr ydych yn ei ddarparu yn Saesneg, rhaid i unrhyw
gyhoeddusrwydd neu ddogfen yr ydych yn ei llunio, neu wefan yr ydych
yn ei chyhoeddi, sy’n cyfeirio at y gwasanaeth Saesneg nodi
bod gwasanaeth cyfatebol ar gael yn Gymraeg.
Pan fyddwch yn llunio, yn diwygio neu’n cyflwyno eich hunaniaeth
gorfforaethol, rhaid ichi beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r
Saesneg.
Os byddwch yn cynnig cwrs addysg sy’n agored i’r cyhoedd, rhaid
ichi ei gynnig yn Gymraeg.
Pan fyddwch yn cyhoeddi neges dros system annerch gyhoeddus,
rhaid ichi wneud y cyhoeddiad hwnnw yn Gymraeg, ac os yw’r
cyhoeddiad yn cael ei wneud yn Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid i’r
cyhoeddiad gael ei wneud yn Gymraeg yn gyntaf.
Rhaid ichi ddatblygu polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol, gyda’r
bwriad o hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg, a rhaid ichi
gyhoeddi’r polisi hwnnw ar eich mewnrwyd.
Pan fyddwch yn cynnig swydd newydd i unigolyn, rhaid ichi ofyn i’r
unigolyn hwnnw a yw’n dymuno i’r contract cyflogaeth neu gontract
am wasanaethau gael ei ddarparu yn Gymraeg; ac os yw’r unigolyn
yn dymuno hynny rhaid ichi ddarparu’r contract yn Gymraeg.
Rhaid ichi (a) gofyn i bob cyflogai a fyddai’n dymuno cael unrhyw ohebiaeth
bapur sy’n ymwneud â’i gyflogaeth, ac sydd wedi ei chyfeirio ato’n
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bersonol, yn Gymraeg, a
(b) os yw cyflogai yn dymuno hynny, ddarparu unrhyw ohebiaeth o’r
fath iddo yn Gymraeg.
Rhaid ichi ofyn i bob cyflogai a fyddai’n dymuno cael unrhyw
ddogfennau sy’n amlinellu anghenion neu ofynion ei hyfforddiant yn
Gymraeg; ac os yw’n dymuno hynny rhaid ichi ddarparu unrhyw
ddogfennau o’r fath iddo yn Gymraeg.
Rhaid ichi ofyn i bob cyflogai a fyddai’n dymuno cael unrhyw
ddogfennau sy’n amlinellu ei amcanion perfformiad yn Gymraeg; ac
os yw’n dymuno hynny rhaid ichi ddarparu unrhyw ddogfennau o’r
fath iddo yn Gymraeg.
Rhaid ichi ofyn i bob cyflogai a fyddai’n dymuno cael unrhyw
ddogfennau sy’n amlinellu neu’n cofnodi ei gynllun gyrfa yn
Gymraeg; ac os yw’n dymuno hynny rhaid ichi ddarparu unrhyw
ddogfennau o’r fath iddo yn Gymraeg.
Rhaid ichi ofyn i bob cyflogai a fyddai’n dymuno cael unrhyw ffurflenni
sy’n cofnodi ac yn awdurdodi (a) gwyliau,
(b) absenoldebau o’r gwaith, ac
(c) oriau gwaith hyblyg,
yn Gymraeg; ac os yw’n dymuno hynny rhaid ichi ddarparu unrhyw
ffurflenni o’r fath iddo yn Gymraeg.
Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch ymddygiad yn y gweithle,
rhaid ichi ei gyhoeddi yn Gymraeg.
Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch iechyd a lles yn y gweithle,
rhaid ichi ei gyhoeddi yn Gymraeg.
Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch cyflogau neu fuddion yn y
gweithle, rhaid ichi ei gyhoeddi yn Gymraeg.
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Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch rheoli perfformiad, rhaid ichi
ei gyhoeddi yn Gymraeg.
Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch absenoldeb o’r gwaith, rhaid
ichi ei gyhoeddi yn Gymraeg.
Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch amodau gwaith, rhaid ichi ei
gyhoeddi yn Gymraeg.
Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch patrymau gwaith, rhaid ichi
ei gyhoeddi yn Gymraeg.
Rhaid ichi ganiatáu i bob aelod o’ch staff (a) gwneud cwynion ichi yn Gymraeg, a
(b) ymateb i unrhyw gŵyn a wnaed amdano ef yn Gymraeg.
Rhaid ichi ddatgan mewn unrhyw ddogfen sydd gennych sy’n nodi
eich gweithdrefnau ar gyfer gwneud cwynion y caiff pob aelod o staff
(a) gwneud cwyn ichi yn Gymraeg, a
(b) ymateb i gŵyn a wnaed amdano ef yn Gymraeg;
a rhaid ichi hefyd roi gwybod i bob aelod o staff am yr hawl honno.
Os byddwch yn cael cwyn gan aelod o staff neu’n cael cwyn ynghylch
aelod o staff, a bod angen cyfarfod â’r aelod hwnnw o staff, rhaid ichi
(a) gofyn i’r aelod o staff a yw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y
cyfarfod;
(b) esbonio y byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r
Saesneg at y diben hwnnw os yw’n ofynnol;
ac os yw’r aelod o staff yn dymuno defnyddio’r Gymraeg, rhaid ichi
ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg yn
y cyfarfod (os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb
wasanaeth cyfieithu).
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Pan fyddwch yn rhoi gwybod i aelod o staff beth yw’ch penderfyniad
mewn perthynas â chŵyn a wneir gan yr aelod hwnnw, neu mewn
perthynas â chŵyn a wneir amdano ef, rhaid ichi wneud hynny yn
Gymraeg os yw’r aelod hwnnw o staff (a) wedi gwneud y gŵyn yn Gymraeg,
(b) wedi ymateb yn Gymraeg i gŵyn amdano ef,
(c) wedi gofyn bod cyfarfod ynglŷn â’r gŵyn yn cael ei gynnal yn
Gymraeg, neu
(ch) wedi gofyn am gael defnyddio’r Gymraeg mewn cyfarfod ynglŷn
â’r gŵyn.
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Rhaid ichi ganiatáu i bob aelod o staff ymateb yn Gymraeg i
honiadau a wneir yn ei erbyn mewn unrhyw broses ddisgyblu fewnol.
Rhaid ichi (a) datgan mewn unrhyw ddogfen sydd gennych sy’n nodi eich
trefniadau ar gyfer disgyblu staff y caiff unrhyw aelod o staff ymateb
yn Gymraeg i unrhyw honiadau a wneir yn ei erbyn, a
(b) os byddwch yn dechrau gweithdrefn ddisgyblu mewn perthynas ag
aelod o staff, rhoi gwybod i’r aelod hwnnw o staff am yr hawl
honno.
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Os byddwch yn trefnu cyfarfod ag aelod o staff ynghylch achos
disgyblu mewn perthynas â’i ymddygiad, rhaid ichi (a) gofyn i’r aelod o staff a yw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y
cyfarfod, a
(b) esbonio y byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu at y diben
hwnnw os yw’n ofynnol;
ac, os yw’r aelod o staff yn dymuno defnyddio’r Gymraeg, rhaid ichi
ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i Saesneg yn y
cyfarfod (os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb
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wasanaeth cyfieithu).
Pan fyddwch yn rhoi gwybod i aelod o staff beth yw’ch penderfyniad
yn dilyn proses ddisgyblu, rhaid ichi wneud hynny yn Gymraeg os
yw’r aelod hwnnw o staff (a) wedi ymateb i honiadau yn ei erbyn yn Gymraeg,
(b) wedi gofyn bod cyfarfod ynglŷn â’r broses ddisgyblu yn cael ei
gynnal yn Gymraeg, neu
(c) wedi gofyn am gael defnyddio’r Gymraeg mewn cyfarfod ynglŷn
â’r broses ddisgyblu.
Rhaid ichi ddarparu meddalwedd gyfrifiadurol ar gyfer gwirio sillafu a
gramadeg y Gymraeg i’ch staff, a darparu rhyngwynebau Cymraeg ar
gyfer meddalwedd (pan fo rhyngwyneb ar gael).
Rhaid ichi sicrhau (a) bod testun hafan eich mewnrwyd ar gael yn Gymraeg,
(b) bod unrhyw destun Cymraeg ar hafan eich mewnrwyd (neu, pan
fo’n berthnasol, bod hafan Gymraeg eich mewnrwyd) yn gweithredu’n
llawn, ac
(c) nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg
mewn perthynas â hafan eich mewnrwyd.
Os oes gennych dudalen Gymraeg ar eich mewnrwyd sy’n cyfateb i
dudalen Saesneg, rhaid ichi nodi’n glir ar y dudalen Saesneg bod y
dudalen hefyd ar gael yn Gymraeg, a rhaid darparu dolen
uniongyrchol i’r dudalen Gymraeg ar y dudalen Saesneg gyfatebol.
Rhaid ichi neilltuo a chynnal tudalen (neu dudalennau) ar eich
mewnrwyd sy’n darparu gwasanaethau a deunydd cymorth i hybu’r
Gymraeg ac i gynorthwyo eich staff i ddefnyddio’r Gymraeg.
Rhaid ichi ddarparu’r rhyngwyneb a’r dewislenni ar eich tudalennau
mewnrwyd yn Gymraeg.
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Rhaid ichi asesu sgiliau Cymraeg eich cyflogeion.
Rhaid ichi ddarparu cyfleoedd yn ystod oriau gwaith (a) i’ch cyflogeion gael gwersi Cymraeg sylfaenol, a
(b) i gyflogeion sy’n rheoli pobl eraill gael hyfforddiant ar ddefnyddio’r
Gymraeg yn eu rôl fel rheolwyr.
Rhaid ichi ddarparu cyfleoedd i’ch cyflogeion sydd wedi cwblhau
hyfforddiant Cymraeg sylfaenol gael hyfforddiant pellach yn rhad ac
am ddim er mwyn datblygu eu sgiliau yn yr iaith.
Rhaid ichi ddarparu cyrsiau hyfforddi er mwyn i’ch cyflogeion
ddatblygu (a) ymwybyddiaeth o’r Gymraeg (gan gynnwys ymwybyddiaeth am
hanes yr iaith a’i lle yn niwylliant Cymru);
(b) dealltwriaeth o’r ddyletswydd i weithredu yn unol â safonau’r
Gymraeg;
(c) dealltwriaeth am y modd y gellir defnyddio’r Gymraeg yn y
gweithle.
Pan fyddwch yn darparu gwybodaeth i gyflogeion newydd (er
enghraifft, fel rhan o broses ymsefydlu), rhaid ichi ddarparu
gwybodaeth er mwyn codi eu hymwybyddiaeth o’r Gymraeg.
Rhaid ichi ddarparu geiriad neu logo ar gyfer llofnodion e-bost eich
staff sy’n eu galluogi i ddynodi a ydynt yn siarad Cymraeg yn rhugl
neu’n dysgu’r iaith.
Rhaid ichi ddarparu geiriad ar gyfer eich cyflogeion fydd yn eu
galluogi i gynnwys fersiwn Gymraeg o’u manylion cyswllt mewn
negeseuon e-byst, ac i ddarparu fersiwn Gymraeg o unrhyw neges
sy’n hysbysu pobl eraill nad ydynt ar gael i ateb negeseuon ebost.
Pan fyddwch yn asesu’r anghenion ar gyfer swydd newydd neu
swydd wag, rhaid ichi asesu’r angen am sgiliau yn y Gymraeg, a’i

chategoreiddio fel swydd pan fo un neu ragor o’r canlynol yn gymwys
(a) bod sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol;
(b) bod angen dysgu sgiliau yn y Gymraeg pan benodir rhywun i’r
swydd;
(c) bod sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol; neu
(ch) nad yw sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol.
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Os byddwch wedi categoreiddio swydd fel un sy’n gofyn bod sgiliau
yn y Gymraeg yn hanfodol, yn ddymunol neu fod angen eu dysgu,
rhaid ichi (a) pennu hynny wrth hysbysebu’r swydd, a
(b) hysbysebu’r swydd yn Gymraeg.
Pan fyddwch yn hysbysebu swydd, rhaid ichi ddatgan y caniateir i
geisiadau gael eu cyflwyno yn Gymraeg, ac na fydd cais a gyflwynir
yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn
Saesneg.
Os byddwch yn cyhoeddi (a) ffurflenni cais am swyddi;
(b) deunydd esboniadol ynghylch eich proses ar gyfer ymgeisio am
swyddi;
(c) gwybodaeth am eich proses gyf-weld, neu am unrhyw ddulliau
asesu eraill wrth ymgeisio am swyddi;
(ch) swydd-ddisgrifiadau;
rhaid ichi eu cyhoeddi yn Gymraeg a rhaid ichi sicrhau nad ydych yn
trin unrhyw fersiynau Cymraeg o’r dogfennau yn llai ffafriol na
fersiynau Saesneg ohonynt.
Rhaid ichi beidio â thrin cais am swydd a wneir yn Gymraeg yn llai
ffafriol na chais a wneir yn Saesneg (gan gynnwys, ymysg pethau
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eraill, o ran y dyddiad cau yr ydych yn ei osod ar gyfer cael ceisiadau,
ac o ran amseriad rhoi gwybod i unigolion ynghylch
penderfyniadau).
Rhaid ichi sicrhau bod eich ffurflenni cais am swyddi yn rhoi lle i
unigolion nodi eu bod yn dymuno cael cyfweliad neu’r dull arall o
asesiad yn Gymraeg ac, os yw unigolyn yn dymuno hynny, rhaid ichi
gynnal unrhyw gyfweliad neu ddull arall o asesiad yn Gymraeg (heb
gymorth gwasanaeth cyfieithu ar y pryd na gwasanaeth cyfieithu
olynol).
Pan fyddwch yn rhoi gwybod i unigolyn beth yw’ch penderfyniad
mewn perthynas â chais am swydd, rhaid ichi wneud hynny yn
Gymraeg os gwnaed y cais yn Gymraeg.
Pan fyddwch yn gosod arwydd newydd neu’n adnewyddu arwydd yn
eich gweithle (gan gynnwys arwyddion dros dro), rhaid i unrhyw
destun sy’n cael ei arddangos ar yr arwydd gael ei arddangos yn
Gymraeg (pa un ai ar yr un arwydd sy’n arddangos y testun Saesneg
cyfatebol neu ar arwydd ar wahân), ac os yw’r un testun yn cael ei
arddangos yn Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid ichi beidio â thrin y
testun Cymraeg yn llai ffafriol na’r testun Saesneg.
Pan fyddwch yn gosod arwydd newydd neu’n adnewyddu arwydd yn
eich gweithle (gan gynnwys arwyddion dros dro), a bod yr arwydd
hwnnw’n cyfleu yr un wybodaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid i’r
testun Cymraeg gael ei roi mewn safle fel mai hwnnw sy’n debygol
o gael ei ddarllen yn gyntaf.
Rhaid ichi sicrhau bod y testun Cymraeg ar arwyddion a arddangosir
yn eich gweithle yn gywir o ran ystyr a mynegiant.
Pan fyddwch yn gwneud cyhoeddiadau dros offer sain yn eich
gweithle, rhaid i’r cyhoeddiad hwnnw gael ei wneud yn Gymraeg, ac
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os gwneir y cyhoeddiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid i’r
cyhoeddiad gael ei wneud yn Gymraeg yn gyntaf.
Rhaid ichi gadw cofnod, mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol,
o nifer y cwynion yr ydych yn eu cael sy’n ymwneud â’ch
cydymffurfedd â’r safonau.
Rhaid ichi gadw copi o unrhyw gŵyn ysgrifenedig yr ydych yn ei chael
sy’n ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r safonau yr ydych o dan
ddyletswydd i gydymffurfio â hwy.
Rhaid ichi gadw copi o unrhyw gŵyn ysgrifenedig yr ydych yn ei chael
sy’n ymwneud â’r Gymraeg (pa un ai yw’r gŵyn yn ymwneud â’r
safonau yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy ai
peidio).
Rhaid ichi gadw cofnod o’r camau yr ydych wedi eu cymryd i sicrhau
y cydymffurfir â’r safonau llunio polisi yr ydych o dan ddyletswydd i
gydymffurfio â hwy.
Rhaid ichi gadw cofnod (yn dilyn asesiadau o sgiliau iaith Gymraeg
eich cyflogeion a wnaed gennych yn unol â safon 127), o nifer y
cyflogeion sy’n meddu ar sgiliau yn y Gymraeg ar ddiwedd pob
blwyddyn ariannol a, phan fo hynny’n wybyddus ichi, rhaid ichi gadw
cofnod o lefel sgiliau’r cyflogeion hynny.
Rhaid ichi gadw cofnod o bob asesiad a gynhaliwch (yn unol â safon
136) mewn cysylltiad â’r sgiliau Cymraeg y gallai fod eu hangen
mewn perthynas â swydd newydd neu swydd wag.
Rhaid ichi gadw cofnod, mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol o
nifer y swyddi newydd a’r swyddi gwag a gategoreiddiwyd (yn unol â
safon 136) fel swyddi sy’n gofyn
(a) bod sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol;
(b) bod angen dysgu sgiliau yn y Gymraeg unwaith y penodir rhywun
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i’r swydd;
(c) bod sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol; neu
(ch) nad oedd sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol.
Rhaid ichi sicrhau bod dogfen sy’n cofnodi’r safonau cyflenwi
gwasanaethau yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a’r
graddau yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â’r safonau
hynny, ar gael (a) ar eich gwefan, a
(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.
Rhaid ichi (a) sicrhau bod gennych weithdrefn gwyno sy’n delio â’r materion a
ganlyn (i) sut yr ydych yn bwriadu delio â chwynion ynglŷn â’ch
cydymffurfedd â’r safonau cyflenwi gwasanaethau yr ydych o dan
ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a
(ii) sut y byddwch yn darparu hyfforddiant i’ch staff ynglŷn â delio â’r
cwynion hynny,
(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r weithdrefn honno ar eich gwefan, ac
(c) sicrhau bod copi o’r ddogfen honno ar gael ym mhob un o’ch
swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.
Rhaid ichi (a) sicrhau bod gennych drefniadau ar gyfer
(i) goruchwylio’r modd yr ydych yn cydymffurfio â’r safonau cyflenwi
gwasanaethau yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy,
(ii) hybu’r gwasanaethau a gynigir gennych yn unol â’r safonau
hynny, a
(iii) hwyluso defnyddio’r gwasanaethau hynny,

(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r trefniadau hynny ar eich gwefan, ac
(c) sicrhau bod copi o’r ddogfen honno ar gael ym mhob un o’ch
swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.
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(1) Rhaid ichi lunio adroddiad ("adroddiad blynyddol"), yn Gymraeg,
mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol, sy’n delio â’r modd y bu
ichi gydymffurfio â’r safonau cyflenwi gwasanaethau yr oeddech o
dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy yn ystod y flwyddyn honno.
(2) Rhaid i’r adroddiad blynyddol gynnwys nifer y cwynion a gawsoch yn
ystod y flwyddyn honno a oedd yn ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r
safonau cyflenwi gwasanaethau yr oeddech o dan ddyletswydd i
gydymffurfio â hwy.
(3) Rhaid ichi gyhoeddi’r adroddiad blynyddol heb fod yn hwyrach na 30
Mehefin yn dilyn y flwyddyn ariannol y mae’r adroddiad yn ymwneud
â hi.
(4) Rhaid ichi roi cyhoeddusrwydd i’r ffaith eich bod wedi cyhoeddi
adroddiad blynyddol.
(5) Rhaid ichi sicrhau bod copi cyfredol o’ch adroddiad blynyddol ar
gael (a) ar eich gwefan, a
(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.

Rhaid ichi gyhoeddi dogfen ar eich gwefan sy’n esbonio sut yr ydych
yn bwriadu cydymffurfio â’r safonau cyflenwi gwasanaethau yr ydych
o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy.
Rhaid ichi ddarparu unrhyw wybodaeth y bydd Comisiynydd y
Gymraeg yn gofyn amdani sy’n ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r
safonau cyflenwi gwasanaethau yr ydych o dan ddyletswydd i
gydymffurfio â hwy.
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Rhaid ichi sicrhau bod dogfen sy’n cofnodi’r safonau gweithredu yr
ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a’r graddau yr ydych o
dan ddyletswydd i gydymffurfio â’r safonau hynny, ar gael (a) ar eich gwefan, a
(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.
Rhaid ichi (a) sicrhau bod gennych weithdrefn gwyno sy’n delio â’r materion a
ganlyn (i) sut yr ydych yn bwriadu delio â chwynion ynglŷn â’ch
cydymffurfedd â’r safonau gweithredu yr ydych o dan ddyletswydd i
gydymffurfio â hwy, a
(ii) sut y byddwch yn darparu hyfforddiant i’ch staff ynglŷn â delio â’r
cwynion hynny, a
(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r weithdrefn honno ar eich
mewnrwyd.
Rhaid ichi (a) sicrhau bod gennych drefniadau ar gyfer
(i) goruchwylio’r modd yr ydych yn cydymffurfio â’r safonau
gweithredu yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy,
(ii) hybu’r gwasanaethau a gynigir gennych yn unol â’r safonau
hynny, a
(iii) hwyluso defnyddio’r gwasanaethau hynny, a
(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r trefniadau hynny ar eich
mewnrwyd.
(1) Rhaid ichi lunio adroddiad ("adroddiad blynyddol"), yn Gymraeg,
mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol, sy’n delio â’r modd y bu
ichi gydymffurfio â’r safonau gweithredu yr oeddech o dan
ddyletswydd i gydymffurfio â hwy yn ystod y flwyddyn honno.

(2) Rhaid i’r adroddiad blynyddol gynnwys yr wybodaeth a ganlyn
(pan fo’n berthnasol, i’r graddau yr ydych o dan ddyletswydd i
gydymffurfio â’r safonau y cyfeirir atynt) (a) nifer y cyflogeion sy’n meddu ar sgiliau yn y Gymraeg ar ddiwedd y
flwyddyn o dan sylw (ar sail cofnodion a gadwasoch yn unol â safon
151);
(b) nifer yr aelodau o staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi a gynigiwyd
gennych yn y Gymraeg yn ystod y flwyddyn (ar sail cofnodion a
gadwasoch yn unol â safon 152);
(c) os cynigiwyd fersiwn Gymraeg o gwrs gennych yn ystod y flwyddyn,
y ganran o gyfanswm nifer y staff a fynychodd y cwrs a fynychodd y
fersiwn Gymraeg (ar sail cofnodion a gadwasoch yn unol â safon
152);
(ch) nifer y swyddi newydd a’r swyddi gwag a hysbysebwyd gennych
yn ystod y flwyddyn a gategoreiddiwyd fel swyddi sy’n gofyn (i) bod sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol
(ii) bod angen dysgu sgiliau yn y Gymraeg pan benodir i’r swydd,
(iii) bod sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol, neu
(iv) nad oedd sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol, (ar sail y
cofnodion a gadwasoch yn unol â safon 154);
(d) nifer y cwynion a gawsoch yn ystod y flwyddyn a oedd yn
ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r safonau gweithredu yr oeddech o
dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy.
(3) Rhaid ichi gyhoeddi’r adroddiad blynyddol heb fod yn hwyrach na 30
Mehefin yn dilyn y flwyddyn ariannol y mae’r adroddiad yn ymwneud
â hi.
(4) Rhaid ichi roi cyhoeddusrwydd i’r ffaith eich bod wedi cyhoeddi
adroddiad blynyddol.

(5) Rhaid ichi sicrhau bod copi cyfredol o’ch adroddiad blynyddol ar
gael (a) ar eich gwefan, a
(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.
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Rhaid ichi gyhoeddi dogfen ar eich gwefan sy’n esbonio sut yr ydych
yn bwriadu cydymffurfio â’r safonau gweithredu yr ydych o dan
ddyletswydd i gydymffurfio â hwy.
Rhaid ichi ddarparu unrhyw wybodaeth y bydd Comisiynydd y
Gymraeg yn gofyn amdani sy’n ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r
safonau gweithredu yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy.
Rhaid ichi sicrhau bod dogfen sy’n cofnodi’r safonau cadw cofnodion
yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a’r graddau yr
ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â’r safonau hynny, ar gael (a) ar eich gwefan, a
(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.
Rhaid ichi ddarparu unrhyw gofnodion a gadwasoch yn unol â’r
safonau cadw cofnodion yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â
hwy i Gomisiynydd y Gymraeg, os bydd y Comisiynydd yn gofyn am
y cofnodion hynny.

Safonau y bydd yn ofynnol i gydymffurfio â hwy o fewn blwyddyn.
Rhif
Safon
13
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Safon

Cyflenwi Gwasanaethau

Os byddwch yn cynnig gwasanaeth Cymraeg ar eich prif rif ffôn (neu
ar un o’ch prif rifau ffôn), ar unrhyw rifau llinell gymorth neu rifau
canolfan alwadau, rhaid i rif ffôn y gwasanaeth Cymraeg fod yr un

Diwrnod
Gosod
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peth â rhif ffôn y gwasanaeth Saesneg cyfatebol.
Pan fyddwch yn llunio polisi newydd, neu’n adolygu neu’n addasu
polisi sydd eisoes yn bodoli, rhaid ichi ystyried pa effeithiau, os o
gwbl (pa un ai yw’r rheini’n bositif neu’n andwyol) y byddai’r
penderfyniad polisi yn eu cael ar (a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Pan fyddwch yn llunio polisi newydd, neu’n adolygu neu’n addasu
polisi sydd eisoes yn bodoli, rhaid ichi ystyried sut y gellid llunio’r
polisi (neu sut y gellid newid polisi sydd eisoes yn bodoli) fel y
byddai’r penderfyniad polisi’n cael effeithiau positif, neu effeithiau
mwy positif, ar (a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Pan fyddwch yn llunio polisi newydd, neu’n adolygu neu’n addasu
polisi sydd eisoes yn bodoli, rhaid ichi ystyried sut y gellid llunio’r
polisi (neu sut y gellid newid polisi sydd eisoes yn bodoli) fel na
fyddai’r penderfyniad polisi’n cael effeithiau andwyol, neu fel y
byddai’n cael effeithiau llai andwyol, ar (a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen ymgynghori sy’n ymwneud â
phenderfyniad polisi, rhaid i’r ddogfen honno ystyried a cheisio barn
ynghylch yr effeithiau (pa un ai yw’r rheini’n bositif neu’n andwyol) y
byddai’r penderfyniad polisi o dan ystyriaeth yn eu cael ar (a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen ymgynghori sy’n ymwneud â
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phenderfyniad polisi, rhaid i’r ddogfen honno ystyried a cheisio barn
ynghylch sut y gellid llunio neu addasu’r polisi o dan ystyriaeth fel y
byddai’n cael effeithiau positif, neu effeithiau mwy positif, ar (a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen ymgynghori sy’n ymwneud â
phenderfyniad polisi, rhaid i’r ddogfen honno ystyried a cheisio barn
ynghylch sut y gellid llunio neu addasu’r polisi o dan ystyriaeth fel na
fyddai’n cael effeithiau andwyol, neu fel y byddai’n cael effeithiau llai
andwyol, ar (a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Rhaid ichi lunio a chyhoeddi polisi dyfarnu grantiau (neu, pan fo’n
briodol, ddiwygio polisi sydd eisoes yn bodoli) sy’n ei gwneud yn
ofynnol ichi ystyried y materion a ganlyn pan fyddwch yn gwneud
penderfyniadau ynghylch dyfarnu grant (a) pa effeithiau, os o gwbl (a pha un ai yw’r rheini’n bositif neu’n
andwyol), y byddai dyfarnu grant yn eu cael ar (i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg;
(b) sut y gellid gwneud neu weithredu penderfyniad (er enghraifft,
drwy osod amodau grant) fel y byddai’n cael effeithiau positif, neu
effeithiau mwy positif, ar (i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg;
(c) sut y gellid gwneud neu weithredu penderfyniad (er enghraifft,
drwy osod amodau grant) fel na fyddai’n cael effeithiau andwyol, neu
fel y byddai’n cael effeithiau llai andwyol ar -
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(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg;
(ch) a oes angen ichi ofyn i’r ymgeisydd am grant am unrhyw
wybodaeth ychwanegol er mwyn eich cynorthwyo i asesu effaith
dyfarnu grant ar (i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Pan fyddwch yn comisiynu neu’n gwneud gwaith ymchwil y bwriedir
i’ch cynorthwyo i wneud penderfyniad polisi, rhaid ichi sicrhau bod yr
ymchwil yn ystyried pa effeithiau, os o gwbl (a pha un ai ydynt yn rhai
positif neu’n rhai andwyol), y byddai’r penderfyniad polisi sydd o dan
ystyriaeth yn eu cael ar (a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Pan fyddwch yn comisiynu neu’n gwneud gwaith ymchwil y bwriedir
i’ch cynorthwyo i wneud penderfyniad polisi, rhaid ichi sicrhau bod yr
ymchwil yn ystyried sut y gellid gwneud y penderfyniad polisi sydd o
dan ystyriaeth fel y byddai’n cael effeithiau positif, neu effeithiau mwy
positif, ar (a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Pan fyddwch yn comisiynu neu’n gwneud gwaith ymchwil y bwriedir
i’ch cynorthwyo i wneud penderfyniad polisi, rhaid ichi sicrhau bod yr
ymchwil yn ystyried sut y gellid gwneud y penderfyniad polisi sydd o
dan ystyriaeth fel na fyddai’n cael effeithiau andwyol, neu fel y
byddai’n cael effeithiau llai andwyol, ar (a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
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Bob tro y byddwch yn cyhoeddi tudalen newydd neu’n diwygio
tudalen ar eich mewnrwyd, rhaid ichi sicrhau (a) bod testun y dudalen honno ar gael yn Gymraeg,
(b) bod unrhyw fersiwn Gymraeg o’r dudalen yn gweithredu’n llawn,
ac
(c) nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg
mewn perthynas â thestun y dudalen honno.
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Rhaid ichi ddarparu hyfforddiant yn Gymraeg yn y meysydd a ganlyn,
os ydych yn darparu hyfforddiant o’r fath yn Saesneg (a) recriwtio a chyf-weld;
(b) rheoli perfformiad;
(c) gweithdrefnau cwyno a disgyblu;
(ch) ymsefydlu;
(d) delio â’r cyhoedd; ac
(dd) iechyd a diogelwch.
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145

Hybu

Rhaid ichi ddarparu hyfforddiant (yn Gymraeg) ar ddefnyddio’r
Gymraeg yn effeithiol mewn (a) cyfarfodydd;
(b) cyfweliadau; ac
(c) gweithdrefnau cwyno a disgyblu.
Rhaid ichi lunio, a chyhoeddi ar eich gwefan, strategaeth 5 mlynedd
sy’n esbonio sut yr ydych yn bwriadu mynd ati i hybu’r Gymraeg ac i
hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn ehangach yn eich ardal; a rhaid i’r
strategaeth gynnwys (ymysg pethau eraill) (a) targed (yn nhermau canran y siaradwyr yn eich ardal) ar gyfer
cynyddu neu gynnal nifer y siaradwyr Cymraeg yn eich ardal erbyn
diwedd y cyfnod o 5 mlynedd o dan sylw, a
(b) datganiad sy’n esbonio sut yr ydych yn bwriadu cyrraedd y targed

hwnnw;
a rhaid ichi adolygu’r strategaeth a chyhoeddi fersiwn ddiwygiedig
ohoni ar eich gwefan o fewn 5 mlynedd i ddyddiad cyhoeddi’r
strategaeth (neu i ddyddiad cyhoeddi fersiwn ddiwygiedig ohoni).
Bum mlynedd ar ôl cyhoeddi strategaeth yn unol â safon 145 rhaid
ichi (a) asesu i ba raddau yr ydych wedi dilyn y strategaeth honno ac
wedi cyrraedd y targed a osodwyd ganddi, a
(b) cyhoeddi’r asesiad ar eich gwefan, gan sicrhau ei fod yn cynnwys
yr wybodaeth a ganlyn (i) nifer y siaradwyr Cymraeg yn eich ardal, ac oedran y siaradwyr
hynny;
(ii) rhestr o’r gweithgareddau a drefnwyd gennych neu a ariannwyd
gennych yn ystod y 5 mlynedd flaenorol er mwyn hybu defnyddio’r
Gymraeg.
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Cadw Cofnodion

Rhaid ichi gadw cofnod, ar gyfer pob blwyddyn ariannol, o (a) nifer yr aelodau o staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi a gynigiwyd
gennych yn Gymraeg (yn unol â safon 128), a
(b) os cynigiwyd fersiwn Gymraeg o gwrs gennych yn unol â safon
128, y ganran o gyfanswm nifer y staff a fynychodd y fersiwn honno
o’r cwrs.
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Rhaid ichi sicrhau bod dogfen sy’n cofnodi’r safonau llunio polisi yr
ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a’r graddau yr ydych o
dan ddyletswydd i gydymffurfio â’r safonau hynny, ar gael (a) ar eich gwefan, a
(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.
Rhaid ichi (a) sicrhau bod gennych weithdrefn gwyno sy’n delio â’r materion a

ganlyn (i) sut yr ydych yn bwriadu delio â chwynion ynglŷn â’ch
cydymffurfedd â’r safonau llunio polisi yr ydych o dan ddyletswydd i
gydymffurfio â hwy, a
(ii) sut y byddwch yn darparu hyfforddiant i’ch staff ynglŷn â delio â’r
cwynion hynny,
(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r weithdrefn honno ar eich gwefan,
ac
(c) sicrhau bod copi o’r ddogfen honno ar gael, ym mhob un o’ch
swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.
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Rhaid ichi (a) sicrhau bod gennych drefniadau ar gyfer goruchwylio’r modd yr
ydych yn cydymffurfio â’r safonau llunio polisi yr ydych o dan
ddyletswydd i gydymffurfio â hwy,
(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r trefniadau hynny ar eich gwefan,
ac
(c) sicrhau bod copi o’r ddogfen honno ar gael ym mhob un o’ch
swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.
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(1) Rhaid ichi lunio adroddiad, ("adroddiad blynyddol"), yn Gymraeg,
mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol, sy’n delio â’r modd y bu
ichi gydymffurfio â’r safonau llunio polisi yr oeddech o dan
ddyletswydd i gydymffurfio â hwy yn ystod y flwyddyn honno.
(2) Rhaid i’r adroddiad blynyddol gynnwys nifer y cwynion a gawsoch
yn ystod y flwyddyn a oedd yn ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r
safonau llunio polisi yr oeddech o dan ddyletswydd i gydymffurfio â
hwy.
(3) Rhaid ichi gyhoeddi’r adroddiad blynyddol heb fod yn hwyrach na
30 Mehefin yn dilyn y flwyddyn ariannol y mae’r adroddiad yn

ymwneud â hi.
(4) Rhaid ichi roi cyhoeddusrwydd i’r ffaith eich bod wedi cyhoeddi
adroddiad blynyddol.
(5) Rhaid ichi sicrhau bod copi cyfredol o’ch adroddiad blynyddol ar
gael (a) ar eich gwefan, a
(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i'r cyhoedd.
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Rhaid ichi gyhoeddi dogfen ar eich gwefan sy’n esbonio sut yr ydych
yn bwriadu cydymffurfio â’r safonau llunio polisi yr ydych o dan
ddyletswydd i gydymffurfio â hwy.
Rhaid ichi ddarparu unrhyw wybodaeth y bydd Comisiynydd y
Gymraeg yn gofyn amdani sy’n ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r
safonau llunio polisi yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy.
Rhaid ichi sicrhau bod dogfen sy’n cofnodi’r safonau hybu yr ydych o
dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a’r graddau yr ydych o dan
ddyletswydd i gydymffurfio â’r safonau hynny, ar gael (a) ar eich gwefan, a
(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.
Rhaid ichi ddarparu unrhyw wybodaeth y bydd Comisiynydd y
Gymraeg yn gofyn amdani sy’n ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r
safonau hybu yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy.

Safonau y bydd yn ofynnol i gydymffurfio â hwy o fewn 2 flynedd.
Rhif
Safon
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Safon

Gweithredu

Rhaid ichi sicrhau -

Diwrnod
Gosod

(a) bod testun pob tudalen ar eich mewnrwyd ar gael yn
(b) bod pob tudalen Gymraeg ar eich mewnrwyd yn gwe
llawn, ac
(c) nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r S
eich mewnrwyd.

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.

Nifer y staff sydd ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, ag eithrio staff ysgolion: 752

Nifer y staff sy’n siarad Cymraeg ychydig, ag eithrio staff ysgolion: 689

Nifer y staff syn siarad Cymraeg yn gymhedrol, ag eithrio staff ysgolion 178

Nifer y staff sy’n siarad Cymraeg yn eithaf rhugl, ag eithrio staff ysgolion: 94

Nifer y staff sy’n rhufl yn y Gymraeg, ag eithrio staff ysgolion: 254

Ddim yn wybodus: 377

Nifer y staff, ag eithrio ysgolion: 2344

Atodiad 2
Cynnydd gyda fframwaith Mwy na Geiriau
Mae'r tîm datblygu'r gweithlu yn parhau i gynnal Pencampwyr y Gymraeg, sydd
hefyd yn eistedd ar y grŵp ' mwy na geiriau ' rhanbarthol i gefnogi'r gwaith o
weithredu'r fframwaith yn strategol yn yr awdurdod lleol.
Yn 2018 – 2019 Mae'r gwaith hwn wedi canolbwyntio ar barhad o weithgaredd codi
ymwybyddiaeth o amgylch y ' cynnig rhagweithiol ' a chreu amodau ffafriol ar gyfer
defnyddio'r Gymraeg o fewn gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn Sir
Ddinbych. Cyflawnwyd hyn drwy hyrwyddo digwyddiadau diwylliannol penodol fel '
Dydd Santes Dwynwen ', ' dydd miwsig Cymraeg ' a Dydd Gŵyl Dewi.
Mae pencampwyr Cymru wedi mynychu cyfarfodydd a grwpiau allweddol o fewn yr
awdurdod lleol i hyrwyddo'r ' cynnig rhagweithiol ', megis y digwyddiad i ddarparwyr,

y cyfarfod rheolwyr darparwyr a grŵp gorchwyl a gorffen Rhisga lle gwnaed
mynychwyr yn ymwybodol o egwyddorion sylfaenol a cymorth sydd ar gael i
weithredu'r dull gweithredu drwy'r gwasanaeth, i gynnwys mynediad i gyrsiau
Cymraeg am ddim a gyllidir gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae Hyrwyddwr Cymru
hefyd wedi cyfarfod â darparwyr ar sail un-i-un fel y gofynnwyd iddynt amlinellu
dyletswyddau ac egwyddorion allweddol a thynnu sylw at yr adnoddau sydd ar gael i
helpu i roi'r ' cynnig rhagweithiol ' ar waith yn eu priod ddarpariaethau.
Yn ystod 2018-19 o sesiynau hyfforddi a oedd yn hyrwyddo'r ' cynnig rhagweithiol ', i
gynnwys 2 hanner sesiwn o ' cyfarfod a chyfarch y cyhoedd yn Gymraeg ' ar gyfer
staff rheng flaen gwasanaethau darparwyr mewnol ac ehangach. Roedd
cyfranogwyr yn amrywio o wasanaethau gofal preswyl ac yn cynnwys gweithwyr
rheng flaen o wasanaethau pwynt mynediad a Phorth sengl.
Yn ogystal, hwyluswyd sesiwn bellach o'r ' cwrs Blasy'r iaith Cymreag ' (cwrs blasu'r
Gymraeg) gan Bencampwr Cymru. Roedd hwn yn gwrs poblogaidd gyda 94% yn
cael ei ddefnyddio ar gyfer lleoedd ac fe'i hagorwyd i'r sector cyfan unwaith eto. Yn
ogystal â hynny er mwyn galluogi'r rhai oedd yn dymuno datblygu eu sgiliau iaith
Gymraeg presennol Comisiynwyd sesiwn deuddydd o ' Rho Gynning ar dy Gymraeg
' (Rhowch gyfle i'ch Cymraeg) drwy Goleg Cambria.

Mae grŵp Cymraeg anffurfiol wythnosol yn cael ei gynnal yn awr yn Russell House ('
paned a sgwrs '). Mae hyn yn cael ei hwyluso gan swyddog iaith Gymraeg y Cyngor.
Yn ogystal, mae staff wedi cael gwybod am y cyfleoedd i fynychu cwrs Cymraeg
preswyl am ddim yn Nant Gwrtheyrn i'r rhai sydd am wella eu sgiliau Cymraeg. Mae
gwaith wedi'i wneud hefyd gyda'r adran adnoddau dynol corfforaethol i nodi cyrsiau
Cymraeg sydd ar gael er mwyn creu cronfa ddata gynhwysfawr o'r adnoddau sydd ar
gael i staff sy'n dysgu'r iaith ar bob lefel. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo pecyn eddysgu 10 awr gofal cymdeithasol Cymru (sy'n cyflwyno'r iaith Gymraeg yng nghyddestun y lleoliad gofal) a hefyd pecyn ymwybyddiaeth e-ddysgu Cymraeg.
Yn olaf, bu ffocws cryf ar ofal dementia yn y cynllun hyfforddi 2018/19 a bu'n bosibl
gwreiddio iaith a diwylliant Cymru o fewn y ddarpariaeth hon. Mewn cydweithrediad
â Catrin Hedd o Ganolfan Datblygu gwasanaethau dementia Prifysgol Cymru
Bangor, cyflwynwyd 4 cwrs ar ' gyfathrebu mewn dementia ' a oedd yn cynnwys
cyflwyniad ar gyd-destun dwyieithog Cymru a phwysigrwydd y ' Cynnig rhagweithiol '
o fewn gofal dementia.

CYNLLUN
GWEITHREDU GRWP
STRATEGOL Y
GYMRAEG

DEILLIANT 1 - Mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.
Prif

Cyflawni prosiectau cyfalaf cyfredol erbyn 2020 a datblygu cynigion sy’n darparu
Amcanion
lle ar gyfer twf mewn nifer disgyblion sydd am gael mynediad at addysg cyfrwng




Cymraeg.
Datblygu a gweithredu rhaglen i gefnogi ysgolion gynyddu’r defnydd o’r iaith
Gymraeg a fewn eu darpariaeth gwricwlwm erbyn 2020.
Cyflwyno rhaglen i gyflwyno cyfathrebu llafar drwy gyfrwng y Gymraeg i bob
plentyn 3 – 5 oed ym mhob lleoliad cyn-ysgol erbyn 2020.
Datblygu a gweithredu cynllun cyfathrebu i wella argaeledd a safon y wybodaeth
sydd ar gael i rieni a gwarcheidwaid erbyn 2018.

Partner
Cyngor Sir Ddinbych
Arweiniol
Gweithgaredd
Cyfrifoldeb
Targed
Adnodd
Diweddariad
pwy?
cwblhau
CYFLAWNI PROSIECTAU CYFALAF CYFREDOL A DATBLYGU CYNIGION SY’N
DARPARU LLE AR GYFER TWF MEWN NIFER DISGYBLION SYDD AM GAEL
MYNEDIAD AT ADDYSG CYFRWNG CYMRAEG.
Cyflawni elfen
Cyngor Sir
Ebrill 2019
£11.2m
Mae’r adeiladau
adeiladu Ysgol
Ddinbych
newydd wedi eu
Pen Barras ac
cwblhau.
Ysgol Stryd Y
Rhos
Cyflawni elfen
Cyngor Sir
Mai 2019
£5m
Mae’r gwaith
adeiladu Ysgol
Ddinbych
adeiladu yn mynd
Carreg Emlyn
rhagddo yn unol ar
rhaglen adeiladu.
Cyflawni elfen
Cyngor Sir
Medi 2019
£5m
Mae’r gwaith
adeiladu Ysgol
Ddinbych
adeiladu yn mynd
Llanfair DC
rhagddo yn unol ar
rhaglen adeiladu.
Datblygu
Cyngor Sir
2024
I’w
Mae Tim
Cynigion Band
Ddinbych
gadarnha Moderneiddio Addysg
B Rhaglen
u
wedi dechrau edrych
Ysgolion ac
ar y ddarpariaeth yn
Addysg 21ain
Ardaloedd Rhyl a
Ganrif
Dinbych
Estyniad Ysgol
Cyngor Sir
Tachwedd
£130k
Mae’r estyniad wedi
Bro Cinmeirch
Ddinbych
2019
ei gwblhau
Canolfan Iaith
Cyngor Sir
Rhagfyr
£1.5m
Mae cadarnhad wedi
Gymraeg
Ddinbych
2019
ei dderbyn o gyllid. O
Llanelwy
ganlyniad mae’r
gwaith o ddatblygu’r
prosiect wedi ei
ddechrau gyda gwaith
dylunio manwl yn
cymryd lle ochr yn

Datblygu
Cylchoedd
Meithrin a Ti a
Fi newydd

Mudiad
Meithrin

Parhaol

ochr ar Achos Busnes
Manwl.
Mae Cylch a Meithrin
Mwy wedi agor yn
Ysgol Pentrecelyn a
bydd Cylch yn agor yn
Gwyddelwern yn
Ionawr 2019.

DATBLYGU A GWEITHREDU RHAGLEN I GEFNOGI YSGOLION GYNYDDU’R
DEFNYDD O’R IAITH GYMRAEG A FEWN EU DARPARIAETH GWRICWLWM
Cynllun Peilot
Ysgol
Gorffenna
Nod y cynllun hwn ydi
Ysgol Emanuel,
Emmanuel
f 2020
datblygu sgiliau a
Y Rhyl
cynyddu‘r defnydd o’r
Gymraeg ar draws yr
ysgol. Mae’r Ysgol yn
derbyn cefnogaeth
gan Tim Ymynghorol y
Gymraeg ac i
gefnogi’r gwaith mae
2 athro a 2
gymhorthydd wedi
bod ar gwrs sabothol
yn ystod 2017/18.
Mae hyn yn plethu a
rhaglen o
hyfforddiant a
gweithgareddau.
Cymraeg
Ysgolion Sir
Parhaol
Mae 8 ysgol (allan o
Campus
Ddinbych
32) wedi cwblhau’r
gwobr Efydd
(Cymraeg Campus)
sef – Ysgol Carrog,
Caer Drewyn, Dyffryn
Ial, Trefnant, Esgob
Morgan, Melyd,
Bodnant a Llywelyn.
Mae hyn yn golygu
bod ganddynt
trefniadau ar waith i
fapio cyfleon
ieithyddol (Cymraeg)
ar gyfer yr holl
ddysgwyr yn ystod
cwrs y dydd. Mae
ysgol Gellifor hefyd
am dderbyn asesiad

Arolwg
Ieithyddol
Staff Rhanbarthol

GwE

Hydref
2018

Arolwg
Ieithyddol
Staff - Y
camau nesaf

Ysgolion Sir
Ddinbych

I’w bennu

I’w
gadarnha
u

cyn diwedd Ionawr
2019.
Yr arolwg iaith wedi ei
gwblhau a pob ysgol a
Sir wedi derbyn
adroddiad gyda’r
canfyddiadau.
Heb ddechrau

CYFLWYNO RHAGLEN I GYFLWYNO CYFATHREBU LLAFAR DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG
I BOB PLENTYN 3 – 5 OED YM MHOB LLEOLIAD CYN-YSGOL
Dechrau Da Sir
Cyngor Sir
Parhaol
Mae Gwasanaeth
Ddinbych
Ddinbych
Llyfrgelloedd Cyngor
Sir Ddinbych yn
rhedeg sesiynau yn y
llyfrgelloedd o ddydd
llun i ddydd iau
drwy’r flwyddyn.
Mae’r sesiynau yn
cael eu cynnal yn
Llanelwy, Rhuddlan, Y
Rhyl, Dinbych a
Prestatyn.
Cynllun
Mudiad
Ebrill 2020
Mae’r cynllun yn
Croesi’r Bont –
Meithrin
weithredol mewn 10
Cyflwyno
Cylch Meithrin gyda 3
rhaglen i
(Dinbych Uchaf, Prion
gyflwyno
a Rhuthun)wedi
cyfathrebu
derbyn arolwg Estyn
llafar drwy
yn ystod y cyfnod
gyfrwng y
hwnnw. Pob un
Gymraeg i bob
adroddiad wedi nodi
plentyn 3 – 5
hyn yn bositif.
oed ym mhob
 Mae menter
lleoliad cynbresennol i
ysgol erbyn
wella Cymraeg
2020
plant yn
cynorthwyo
staff hefyd,
gan eu bod yn
datblygu
patrymau iaith
ac





Cynllun
Clebran Cyflwyno
rhaglen i
gyflwyno
cyfathrebu
llafar drwy
gyfrwng y
Gymraeg i bob

Mudiad
Meithrin

Ebrill 2020

I’w
gadarnha
u

ymadroddion
cywir mewn
tasgau bob
dydd.
Mae
perfformiad
presennol y
lleoliad yn dda
oherwydd bod
y ddarpariaeth
ar gyfer y
Gymraeg yn
effeithiol.
Enghraifft dda
o hyn yw’r
cynlluniau
pwrpasol sy’n
datblygu iaith
lafar y plant
trwy
weithgaredda
u ac
ymarferion
buddiol.

Mae cydweithio
bwriadol rhwng y
cylchoedd meithrin
a’r ysgolion canlynol,
Dewi Sant, Y Llys,
Twm o’r Nant,
Gwernant, Henllan,
Llanfair DC,
Tremeirchion a Pen
Barras sy’n ategu’r
pontio ieithyddol
rhwng Cylch Meithrin
ac Ysgol.
Heb ddechrau.

plentyn 3 – 5
oed ym mhob
lleoliad cynysgol erbyn
2020.
DATBLYGU A GWEITHREDU CYNLLUN CYFATHREBU I WELLA ARGAELEDD A SAFON Y
WYBODAETH SYDD AR GAEL I RIENI A GWARCHEIDWAID.
Cynllun
Cyngor Sir
Ebrill 2019
Mae gwaith mapio yn
Cyfathrebu –
Ddinbych
cymryd lle ar hyn o
Ailwampio
bryd er mwyn
tudalennau
cysylltu’r tudalennau
Addysg
ac adnoddau a
Gymraeg
gwybodaeth briodol.
gwefan
Cyngor Sir
Ddinbych
gyda Tim
Marchnata
Corfforaethol
y Cyngor.
Cynllun
Cyngor Sir
Gorffenna
Mae Swyddog
Cyfathrebu –
Ddinbych
f 2019
Arweiniol
Gweithio a
Ymgysylltiad a
ieuenctid a
Chyfranogaeth
phobl ifanc ar
Cyngor Sir Ddinbych
adnoddau
yn arwain ar
cyfryngau
ddatblygu adnoddau.
cymdeithasol
Creu llyfryn
Menter Sir
Ebrill 2018
£1,500
Mae grŵp tasg wedi
hyrwyddo
Ddinbych
ei sefydlu ac wedi
dwyieithrwyd
cwrdd i rannu
d
syniadau a rhoi
arweiniad i’r Fenter ar
y cynnwys mwyaf
priodol.
Penderfynwyd oedi
unrhyw waith pellach
cyn cael adborth ar
lyfryn Llywodraeth
Cymru – Dy ganllaw i
Addysg Gymraeg.
Bydd asesiad yn
cymryd lle yn 2019 i
weld os bydd llyfryn
arall yn gwella’r
wybodaeth.

Cyhoeddi
ymhob
adroddiad
blynyddol i
rieni beth y
mae pob Ysgol
wedi ei wneud
i ddatblygu’r
Gymraeg.
Argaeledd
Gwybodaeth

Cymdeithas
Llywodraethwy
r Sir Ddinbych

Gorffenna
f 2019

Mudiad
Meithrin

Parhaol

Y Gymdeithas i arwain
ar godi
ymwybyddiaeth
Llywodraethwyr yn
Ngwanwyn 2019.





Blwyddyn 1
Elfen adeiladu Ysgol
Pen Barras ac Ysgol
Stryd Y Rhos wedi ei
gwblhau
Arolwg Ieithyddol
staff wedi gwblhau.
Estyniad Ysgol Bro
Cinmeirch wedi
gwblhau.

Mesur Effaith Blynyddol
Blwyddyn 2

Sicrhau fod
gwybodaeth
Mudiad Meithrin
ar gael mewn
llyfrgelloedd a
chanolfannau
chwaraeon.
Sicrhau fod
gwybodaeth
gyfredol am waith
y mudiad a’r
dilyniant i Addysg
Gymraeg ym mhob
cylch Ti a Fi , Cylch
Meithrin a phob
grŵp Cymraeg i
Blant. Gweithio’n
agos â
Gwasanaeth
Gwybodaeth i
Deuluoedd er
mwyn hyrwyddo
ein darpariaethau.

Blwyddyn 3

Cylch a Meithrin Mwy
wedi agor yn Ysgol
Pentrecelyn
DEILLIANT 2 - Mwy o ddisgyblion yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o’r
ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.

Prif Amcanion






Cynyddu’r ganran o ddisgyblion a asesir mewn Cymraeg Iaith Gyntaf ar draws
y Sir ar ddiwedd Blwyddyn 9 i 25% erbyn 2020.
Monitro a dadansoddi’r nifer o ddisgyblion sy'n parhau mewn addysg cyfrwng
Cymraeg wrth drosglwyddo o CA2 i CA3.
Mewn ysgolion cynradd sy’n dysgu llai na 20% o’r cwricwlwm drwy gyfrwng y
Gymraeg - Cynyddu’r gyfran o’r addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg i dros 20%
mewn 8% o gyfanswm y lleoedd cynradd erbyn 2020.
Mewn ysgolion sy’n dysgu rhwng 20% a 50% o’r holl gwricwlwm drwy gyfrwng
y Gymraeg - Cynyddu’r gyfran o addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn y cyfnod
sylfaen i dros 50% erbyn 2020.

Partner
Arweiniol
Gweithgaredd

Cyfrifoldeb
Targed
Adnodd
Diweddariad
pwy?
cwblhau
CYNYDDU’R GANRAN O DDISGYBLION A ASESIR MEWN CYMRAEG IAITH GYNTAF AR
DRAWS Y SIR AR DDIWEDD BLWYDDYN 9 I 25%
Adnabod a cefnogi
Ysgol
Gorffennaf
Heb ddechrau
disgyblion blwyddyn
Brynhyfryd
2020
7 sydd yn y ffrwd
Saesneg a sydd yn
fwy abl a thalentog
yn y Gymraeg a/neu
sydd wedi cael eu
asesu Cymraeg Iaith
gyntaf yn CA2.
Adnabod a cefnogi
Ysgol Dinas Gorffennaf
Heb ddechrau
disgyblion blwyddyn
Bran
2020
7 sydd yn y ffrwd
Saesneg a sydd yn
fwy abl a thalentog
yn y Gymraeg a/neu
sydd wedi cael eu
asesu Cymraeg Iaith
gyntaf yn CA2.
MONITRO A DADANSODDI’R NIFER O DDISGYBLION SY'N PARHAU MEWN ADDYSG
CYFRWNG CYMRAEG WRTH DROSGLWYDDO O CA2 I CA3
Dadansoddi data
Cyngor Sir
Parhaol
Mae data Haf
trosglwyddo o CA2 i
Ddinbych
2018 wedi ei
CA3.
ddadansoddi. Mae
93% o ddisgyblion
CA2 Sir Ddinbych
wedi trosglwyddo i
Ysgolion Categori

Hyrwyddo a chefnogi
trosglwyddo

Urdd

Parhaol

1 neu 2b ond 88%
o ddisgyblion sydd
wedi trosglwyddo i
addysg Gymraeg
CA3 gan fod 13
disgybl wedi
symud i ffrwd
Saesneg ysgolion
2b. O ran y 7% o
ddisgyblion sydd
wedi trosglwyddo i
addysg cyfrwng
Saesneg, mae 6%
wedi trosglwyddo i
ddarpariaeth
uwchradd agosaf
tra bo’r 1% sydd ar
ôl wedi
trosglwyddo i
ddarpariaeth
addysg breifat.
Mae’r Urdd wedi
mynychu
nosweithiau rhieni
a nosweithiau
agored ysgolion
uwchradd y
rhanbarth i siarad
hefo rhieni, darpar
ddisgyblion a
disgyblion
presennol i drafod
gwaith yr Urdd a’r
pwysigrwydd o
addysg
dwyieithog.

MEWN YSGOLION CYNRADD SY’N DYSGU LLAI NA 20% O’R CWRICWLWM DRWY
GYFRWNG Y GYMRAEG - CYNYDDU’R GYFRAN O’R ADDYSGU DRWY GYFRWNG Y
GYMRAEG I DROS 20% MEWN 8% O GYFANSWM Y LLEOEDD CYNRADD
Datblygu rhaglen o
Ysgol
Medi 2019
Mae’r ysgol wedi
hyfforddiant, tasgau a Frongoch
cwblhau’r wobr
gweithgareddau sy’n
Efydd Cymraeg
galluogi’r Ysgol
Campus ac yn
gynyddu’r
gweithio gyda Tim
ddarpariaeth
Ymgynghorol y

Gymraeg o fewn eu
cwricwlwm i dros
20% o’r cynnig llawn.

Datblygu rhaglen o
Ysgol Esgob
hyfforddiant, tasgau a
Morgan
gweithgareddau sy’n
galluogi’r Ysgol
gynyddu’r
ddarpariaeth
Gymraeg o fewn eu
cwricwlwm i dros
20% o’r cynnig llawn.

Gymraeg i
ddatblygu eu
capasiti i
gyflwyno’r
cwricwlwm drwy
gyfrwng y
Gymraeg. Mae hyn
yn golygu bod
ganddynt
trefniadau ar
waith i fapio
cyfleon ieithyddol
(Cymraeg) ar gyfer
yr holl ddysgwyr
yn ystod cwrs y
dydd.
Mae’r ysgol yn
darparu 3% o
lleoedd cynradd y
Sir.

Medi 2019

Mae’r ysgol wedi
cwblhau’r wobr
Efydd Cymraeg
Campus ac yn
gweithio gyda Tim
Ymgynghorol y
Gymraeg i
ddatblygu eu
capasiti i
gyflwyno’r
cwricwlwm drwy
gyfrwng y
Gymraeg. Mae hyn
yn golygu bod
ganddynt
trefniadau ar
waith i fapio
cyfleon ieithyddol
(Cymraeg) ar gyfer
yr holl ddysgwyr
yn ystod cwrs y
dydd.
Mae’r ysgol yn
darparu 1% o

lleoedd cynradd y
Sir.
Datblygu rhaglen o
hyfforddiant, tasgau a
gweithgareddau sy’n
galluogi’r Ysgol
gynyddu’r
ddarpariaeth
Gymraeg o fewn eu
cwricwlwm i dros
20% o’r cynnig llawn.

Ysgol
Emmanuel

Medi 2019

Mae’r ysgol yn
gweithio gyda Tim
Ymgynghorol y
Gymraeg i
ddatblygu eu
capasiti i
gyflwyno’r
cwricwlwm drwy
gyfrwng y
Gymraeg. Maent
yn gweithredu eu
Cynllun peilot sydd
yn cynnwys mapio
cyfleon ieithyddol
(Cymraeg) ar gyfer
yr holl ddysgwyr
yn ystod cwrs y
dydd a caniatáu i
staff fynychu
cyrsiau sabothol.
Mae’r ysgol yn
darparu 5% o’r
lleoedd cynradd y
Sir

MEWN YSGOLION SY’N DYSGU RHWNG 20% A 50% O’R HOLL GWRICWLWM DRWY
GYFRWNG Y GYMRAEG - CYNYDDU’R GYFRAN O ADDYSGU DRWY GYFRWNG Y
GYMRAEG YN Y CYFNOD SYLFAEN I DROS 50%
Datblygu rhaglen o
Ysgolion
Ebrill 2020
Mae Ysgolion Caer
hyfforddiant, tasgau a Bryn Clwyd,
Drewyn, Carrog a
gweithgareddau sydd
Carrog,
Dyffryn Iâl wedi
galluogi’r Ysgol
Caer
derbyn y wobr
gynyddu’r
Drewyn a
efydd (Cymraeg
ddarpariaeth
Dyffryn Iâl
Campus).
Gymraeg o fewn eu
cwricwlwm Cyfnod
Sylfaen i dros 50% o’r
cynnig llawn.

Blwyddyn 1
Monitro data trosglwyddo
CA2 i CA3 wedi ei gyflawni.
Cynnydd yn y gwaith o
ddatblygu’r ddarpariaeth
mewn 9% o’r lleoedd
cynradd.

Mesur Effaith Blynyddol
Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

DEILLIANT 3 - Mwy o fyfyrwyr 14-16 yn astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg
DEILLIANT 4 - Mwy o fyfyrwyr 14-19 oed yn astudio pynciau drwy gyfrwng y gymraeg, mewn
ysgolion, colegau a dysgu seiliedig ar waith.

Prif Amcanion









Cynyddu’r ganran o ddysgwyr Blwyddyn 11 sy'n astudio 5 bwnc neu fwy drwy
gyfrwng y Gymraeg i 22% erbyn 2020;
Cynyddu’r nifer o ddysgwyr Blwyddyn 11 sy'n astudio 5 bwnc neu fwy drwy
gyfrwng y Gymraeg i 260 disgybl erbyn 2020;
Cynnydd o 25% yn y nifer o ddisgyblion yn Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Dinas
Bran sy'n astudio 5 neu fwy o bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cynnal a datblygu opsiynau galwedigaethol cyfrwng Cymraeg newydd ar
draws y Sir.
Cynyddu’r ganran o ddysgwyr 16 – 19 sy'n astudio 2 bwnc neu fwy drwy
gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion i 22% erbyn 2020;
Defnyddio canlyniadau data’r ysgol i ymateb i ac i wella'r ddarpariaeth addysg
cyfrwng Cymraeg.
Cynnal o leiaf 30 o gyrsiau cyfrwng Cymraeg yn flynyddol mewn partneriaeth
ffurfiol hyd at 2020;

Partner
Ysgolion
Arweiniol
Gweithgaredd
Cyfrifoldeb
Targed
Adnodd
Diweddariad
pwy?
cwblhau
CYNYDDU’R GANRAN O DDYSGWYR BLWYDDYN 11 SY'N ASTUDIO 5 BWNC NEU FWY
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG I 22%
Monitro canran
Cyngor Sir
Ebrill
Yn 2018 roedd 22%
cyfredol y dysgwyr
Ddinbych
2020
(223 allan o 999)
Blwyddyn 11 sy’n
wedi astudio 5
astudio 5 bwnc neu
pwnc neu fwy.
fwy.
Roedd Blwyddyn 11
2018 yn gohort
bach o’i gymharu ar
blynyddoedd
arferol sydd a dros
1100 o fyfyrwyr.

Ymateb i
ganfyddiadau y gwaith
Monitro.

Ysgolion

Heb ddechrau

CYNYDDU’R NIFER O DDYSGWYR BLWYDDYN 11 SY’N ASTUDIO 5 BWNC NEU FWY
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG I 260 DISGYBL ERBYN 2020;
Monitro niferoedd y
Cyngor Sir
Ebrill
Roedd Blwyddyn 11
dysgwyr Blwyddyn 11
Ddinbych
2020
2018 yn gohort
sy’n astudio 5 bwnc
bach o’i gymharu ar
neu fwy.
blynyddoedd
arferol sydd a dros
1100 o fyfyrwyr. Er
hyn roedd 223
disgybl yn 2018
sydd yn gynnydd o’i
gymharu a 216
disgybl yn 2016.
Ymateb i
Ysgolion
Heb ddechrau
ganfyddiadau y gwaith
monitro.
CYNNYDD O 25% YN Y NIFER O DDISGYBLION YN YSGOL BRYNHYFRYD AC YSGOL DINAS
BRAN SY’N ASTUDIO 5 NEU FWY O BYNCIAU DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG.
Sicrhau argaeledd a
Ysgolion
Ebrill
Mae cyfyngiadau
hyrwyddo dewisiadau
2019
cyllidebol ac
cyfrwng Cymraeg yn
argaeledd athrawon
CA4.
yn bryder o ran
cynyddu’r capasiti.

CYNNAL A DATBLYGU OPSIYNAU GALWEDIGAETHOL CYFRWNG CYMRAEG NEWYDD AR
DRAWS Y SIR.
Monitro ac adolygu
Ysgolion
Ebrill
Trafodaeth
opsiynau
2020
flynyddol yn cael ei
galwedigaethol
gynnal. Mae Coleg
cyfrwng Cymraeg
Cambria a Coleg
newydd.
Llandrillo yn gallu
cynnig mwy o
gyrsiau i gwrdd a
gofynion yr
ysgolion.
CYNYDDU’R GANRAN O DDYSGWYR 16 – 19 SY’N ASTUDIO 2 BWNC NEU FWY DRWY
GYFRWNG Y GYMRAEG MEWN YSGOLION I 22% ERBYN 2020;
Monitro canran
Cyngor Sir
Ebrill
I’w gadarnhau
cyfredol y dysgwyr 16Ddinbych
2020

19 sy’n astudio 2 bwnc
neu fwy.
Ymateb i
Ysgolion
Ebrill
I’w ddechrau
ganfyddiadau y gwaith
2020
monitro.
CYNNAL O LEIAF 30 O GYRSIAU CYFRWNG CYMRAEG YN FLYNYDDOL MEWN
PARTNERIAETH FFURFIOL HYD AT 2020
Parhau i gynnal
Ysgol Glan
Ebrill
Mae’r bartneriaeth
cyrsiau mewn
Clwyd ac
2020
ffurfiol rhwng Ysgol
partneriaeth.
Ysgol
Glan Clwyd ac Ysgol
Brynhyfryd
Brynhyfryd wedi
dod i ben. Mae’r
cynnig o 30 o
gyrsiau yn parhau
mewn partneriaeth
a Coleg Llandrillo a
Choleg Cambria
Blwyddyn 1
Canran cyfredol y dysgwyr
Blwyddyn 11 sy’n astudio 5
bwnc neu fwy wedi cynyddu
i 22%
30 o gyrsiau cyfrwng
Cymraeg yn parhau i gael
i’w cynnig.

Mesur Effaith Blynyddol
Blwyddyn 2

DEILLIANT 5 - Mwy o fyfyrwyr gyda sgiliau uwch yn y Gymraeg
Prif Amcanion





Blwyddyn 3

Cynyddu cyrhaeddiad mewn Cymraeg iaith gyntaf fel a ganlyn erbyn 2020.
93% o ddisgyblion Cyfnod Sylfaen yn cyflawni deilliant 5.
92% o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn cyflawni Lefel 4 +
94% o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn cyflawni Lefel 5 +
75% o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 4 yn cyflawni A* - C.
Cynyddu cyrhaeddiad mewn Cymraeg ail iaith i 80% A* - C erbyn 2020.
Gwella lefel sgiliau llafar a dealltwriaeth Cymraeg ar draws pob cyfnod
allweddol erbyn 2020.

Partner
GwE
Arweiniol
Gweithgaredd
Cyfrifoldeb
Targed
Adnodd
Diweddariad
pwy?
cwblhau
CYNYDDU CYRHAEDDIAD MEWN CYMRAEG IAITH GYNTAF
93% o ddisgyblion
GwE
Ebrill
Yn 2017/18
Cyfnod Sylfaen yn
2020
llwyddodd 89.9% o
cyflawni deilliant 5.
ddisgyblion gyflawni
deilliant 5. Roedd hyn
yn ostyngiad o 2017 o
0.7%.
92% o ddisgyblion
GwE
Ebrill
Yn 2017/18
Cyfnod Allweddol 2
2020
llwyddodd 91.8% o
yn cyflawni Lefel 4 +
ddisgyblion gyflawni
lefel 4+.
94% o ddisgyblion
GwE
Ebrill
Yn 2017/18
Cyfnod Allweddol 3
2020
llwyddodd 95.7% o
yn cyflawni Lefel 5 +.
ddisgyblion gyflawni
Targed uwch i’w
lefel 5+. Mae hyn yn
bennu Ionawr 2018.
gynnydd o 3.3% o
2017.
75% o ddisgyblion
GwE
Ebrill
Yn 2017/18
Cyfnod Allweddol 4
2020
llwyddodd 77.6% o
yn cyflawni A* - C.
ddisgyblion gyflawni
Targed uwch i’w
A* - C. Mae hyn yn
bennu Ionawr 2018.
2.6% uwch na’r
targed ond yn
ostyngiad o 1.3% o
2017.
CYNYDDU CYRHAEDDIAD MEWN CYMRAEG AIL IAITH I 80% A* - C ERBYN 2020.
Cynyddu
GwE
Ebrill
Yn 2017/18
cyrhaeddiad mewn
2020
llwyddodd 73.6% o
Cymraeg ail iaith i
ddisgyblion gyflawni
80% A* - C erbyn
A* - C.
2020.
GWELLA LEFEL SGILIAU LLAFAR A DEALLTWRIAETH CYMRAEG AR DRAWS POB CYFNOD
ALLWEDDOL ERBYN 2020.
Gweithredu prosiect
Urdd
Ebrill
Mae’r Urdd wedi
Cymraeg pob dydd
2020
penodi cydlynydd
prosiect Cymraeg Bob
Dydd sef cynllun syn
gweithio’n ddwys
hefo dysgwyr
Cymraeg mewn
ysgolion uwchradd
cyfrwng Saesneg.
Mae dwy ysgol

Cynorthwyo Ysgolion
o fewn y Siarter Iaith
/ Cymraeg Campus

Darparu cyfleon
cymdeithasol i
ddefnyddio’r
Gymraeg

Urdd

Ebrill
2020

Urdd
/Menter
Iaith

Ebrill
2020

Uwchradd o Sir
Ddinbych yn rhan o’r
prosiect sef Ysgol
Uwchradd Prestatyn
ac Ysgol Uwchradd
Dinbych (15 ysgol ar
hyd y Gogledd).
Mae’r Urdd wedi
Cynorthwyo’r
mwyafrif helaeth o’r
ysgolion cynradd
cyfrwng Cymraeg ac
ail iaith i gyrraedd eu
targedau oddi fewn y
Siarter Iaith/Cymraeg
Campus. Taith Disgo
distaw Mr Urdd wedi
drefnu ar gyfer holl
ysgolion cynradd y Sir
yn mis Ionawr 2019.
Hybu dwyieithrwydd
ac Eisteddfod yr Urdd
2020.
Urdd
7
clwb
ysgol
Uwchradd yn cael eu
cynnal gan staff yr
Urdd – 3 cyfrwng
Cymraeg,
2
dwyieithog
a
2
cyfrwng Saesneg – i
hybu defnydd o’r
Gymraeg.
10 clwb Cymunedol yn
digwydd unai yn
wythnosol neu pob
pythefnos ar draws y
Sir.
X5 Adran Gynradd, X3
Uwch Adran, X2 Clwb
Dawns.
Uwch Adran Llandrillo
newydd ers Hydref
2018 yn ogystal ag
adran ail Iaith yn
Ninbych.

Wedi ymweld ag
amryw o ysgolion
cynradd i’w cefnogi yn
eu clybiau Urdd ar ôl
ysgol. Nifer wedi eu
trefnu ar gyfer y
flwyddyn
newydd.
Ysgol Babanod y Parc,
Dinbych yn glwb
newydd ar gyfer
Ionawr 2019.
Teithiau – 113 wedi
bod yn Alton Towers
yn 2018. 74 ar daith
blynyddol Disneyland.
4 o Sir Ddinbych wedi
bod ar daith yr Urdd i
Batagonia nol ym mis
Hydref. 2 arall wedi
bod yn llwyddiannus
ar gyfer taith 2019.

Menter Iaith
Gweithgareddau
Gwyliau’r Haf
Gweithdai Lego,
Animeiddio a
Minecraft yn Rhuthun
a Dinbych.
Clybiau Cymraeg
Uwchradd (15 disgybl
bl 7) yn Ysgol
Brynhyfryd bob dydd
Mawrth a Dinas Brân
bob dydd Iau (10
disgybl bl 7). Bwriadu
mynd yn ôl i gynnal
gweithgareddau
amser cinio yn Glan
Clwyd yn y flwyddyn
newydd.
Wedi cynnal sesiynau
gyda chriw 6ed Lefel
A Cymraeg ail-iaith i
ddatblygu syniadau a

Ehangu’r cyfleon
cymdeithasol i bobl
ifanc ddefnyddio’r
Gymraeg.

Cyngor Sir
Ddinbych

Blwyddyn 1
Targed CA3 a CA4 wedi eu
cyrraedd.
Prosiect Cymraeg pob dydd
wedi ei weithredu
Cyfleon cymdeithasol i bobl
ifanc wedi eu creu gan
bartneriaid (Urdd / Menter
Iaith).

chyfleoedd iddynt
fagu hyder ac ymarfer
eu sgiliau Cymraeg.
Heb
ddechrau
–
Cyfarfod a Mudiad y
Ffermwyr Ifanc yn
Ionawr 2019.

Ebrill
2019

Mesur Effaith Blynyddol
Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

DEILLIANT 6 - Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) cyfrwng Cymraeg
Prif Amcanion





Partner
Arweiniol

Gwerthuso'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol cyfrwng Cymraeg er
mwyn nodi unrhyw fylchau yn flynyddol hyd at 2020.
Datblygu darpariaeth allgymorth hyblyg i gefnogi mwy o ddysgwyr o fewn y
ddarpariaeth prif ffrwd.
Datblygu sgiliau ieithyddol staff arbenigol i ymateb i newidiadau yn y galw.
Hwyluso cyfleoedd dysgu a cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg o fewn
Ysgol Tir Morfa ac Ysgol Plas Brondyffryn.

Cyngor Sir Ddinbych

Gweithgaredd

Gwerthuso'r
ddarpariaeth
anghenion dysgu
ychwanegol cyfrwng

Cyfrifoldeb
pwy?

Targed
cwblhau

Cyngor Sir
Ddinbych

Gorffennaf
2019

Adnodd

Diweddariad

Mae’r gwaith wedi ei
gwblhau ar gyfer
2017 – 18. O fewn
darpariaeth Ysgol

Cymraeg er mwyn
nodi unrhyw fylchau
yn flynyddol

Plas Brondyffryn
mae 18 aelod o staff
yn rhugl yn y
Gymraeg a 19 aelod
o’r staff yn ddysgwyr
gyda’r gallu i gynnal
sgwrs. Mae’r Ysgol
yn cwrdd a gofynion
eu disgyblion.
O fewn Ysgol Tir
Morfa mae 2
ddisgybl cyfredol yn
siarad Cymraeg ac yn
cael eu cefnogi.
Mae’r Ysgol hefyd
wedi anfon
cymhorthydd ar
gwrs sabothol 6
wythnos.

Datblygu darpariaeth Cyngor Sir Gorffennaf
Mae’r gwaith sgopio
allgymorth hyblyg i
Ddinbych
2020
wedi dechrau gyda’r
gefnogi mwy o
bwriad o weithredu
ddysgwyr o fewn y
newidiadau ar gyfer
ddarpariaeth prif
2019-20.
ffrwd.
DATBLYGU SGILIAU IEITHYDDOL STAFF ARBENIGOL I YMATEB I NEWIDIADAU YN Y
GALW.
Cwrdd a gofynion
Cyngor Sir
Parhaol
Mae staff y
Safonau’r Gymraeg
Ddinbych
Gwasanaeth Addysg
a Phlant yn cael
cefnogaeth i gwrdd
a’r safonau iaith
gyda hyfforddiant,
canllawiau a
cefnogaeth gan
Swyddog y Gymraeg
y Cyngor ynghyd a
Pencampwr Iaith o
fewn y Gwasanaeth.
Cydweithio a Prifysgol Cyngor Sir
Hydref
Cynhaliwyd
Caerdydd i hyrwyddo
Ddinbych
2018
digwyddiad ar y cyd
cyfleon.
a Prifysgol Caerdydd
yn Rhuthun i
hyrwyddo gyrfa fel
Seicolegwr Addysg.

HWYLUSO CYFLEOEDD DYSGU A CYMDEITHASOL DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG O FEWN
YSGOL TIR MORFA AC YSGOL PLAS BRONDYFFRYN.
Gweithgareddau
Ysgolion
Parhaol
Mae Ysgolion Tir
Gŵyl Dewi ac
Morfa a Plas
Eisteddfodau
Brondyffryn yn creu
cyfleon i’w
disgyblion yn unol a’i
asesiad unigol.
Mae’r Gymraeg yn
rhan o’r cwricwlwm
sydd yn cael ei
ddarparu yn yr
ysgolion a mae’r
Gymraeg yn cael ei
hyrwyddo gyda
gweithgareddau fel
yr eisteddfod Ysgol,
‘brawddeg yr
wythnos’ ac drwy
ddefnyddio’r
Gymraeg ar
gyfryngau
cymdeithasol.
Mae Ysgol Tir Morfa
yn gweithio i
gyrraedd Gwobr
Efydd Cymraeg
Campus.
Cefnogi’r ysgolion i
Urdd
Ionawr
I’w ddechrau
gynyddu cyfleon
2020

Blwyddyn 1
Gwerthuso darpariaeth ADY
Cwrdd a gofynion y
Safonau’r Gymraeg
Cydweithio i hyrwyddo
cyfleon datblygu.

Mesur Effaith Blynyddol
Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

DEILLIANT 7 - Cynllunio’r gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)
Prif

Nodi’r bylchau cyfredol a bylchau'r dyfodol o safbwynt y Cyngor, ysgolion, ac o
Amcanion
safbwynt y gefnogaeth sydd ei angen gan GwE




Partner
Arweiniol
Gweithgaredd

Targedu datblygu sgiliau’r gweithlu presennol.
Creu cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau staff Gwasanaeth Addysg a Phlant.
Targedu datblygiad sgiliau o fewn cynlluniau datblygu ysgol o fewn cyd-destun
gwella safonau.

GwE
Cyfrifoldeb
pwy?

Targed
cwblhau

Adnodd

Diweddariad

NODI’R BYLCHAU CYFREDOL A BYLCHAU'R DYFODOL O SAFBWYNT Y CYNGOR,
YSGOLION, AC O SAFBWYNT Y GEFNOGAETH SYDD EI ANGEN GAN GWE
Adnabod
GwE
Wedi
Yr arolwg iaith wedi ei
gwaelodlin o
gwblhau
gwblhau a pob ysgol a
sgiliau Iaith
Sir wedi derbyn
Gymraeg y
adroddiad gyda’r
gweithlu addysg
canfyddiadau.
Sicrhau rhaeadrau
a’u gallu i addysgu
canfyddiadau’r arolwg
Cymraeg a thrwy
sgiliau’r gweithlu i bob
gyfrwng y Gymraeg
ysgol yn unigol a thrwy’r
– Blaenoriaeth
model Clystyrau Ysgolion.
Ranbarthol.
Y canfyddiadau yn sail i
weithrediad nifer o’r
blaenoriaethau eraill
e.e. Cymraeg
anffurfiol/ targedu
hyfforddiant/
cynlluniau peilot
penodol/ cyrsiau
sabothol ayyb
Hyfforddiant i staff Cyngor Sir
Parhaol
Mae staff yn cael
Cyngor Sir
Ddinbych
mynediad i
Ddinbych
hyfforddiant sydd yn
cael ei ddarparu gan
Popeth Cymraeg mewn
partneriaeth a Coleg
Cambria. Mae’r
hyfforddiant sydd ar

Cefnogaeth GwE i
ysgolion –
Blaenoriaeth
Ranbarthol

GwE

Parhaol

TARGEDU DATBLYGU SGILIAU’R GWEITHLU PRESENNOL
Defnyddio Cyrsiau
Ysgolion
Parhaol
Sabothol

gael ar lefelau
amrywiol.
Mae’r Cyngor hefyd
wedi darparu
tudalennau penodol ar
y fewnrwyd i gefnogi
gweithwyr ynghyd a
rhoi mynediad at
adnoddau Cymraeg fel
Cysill.
Mae
Mae Cylch Gorchwyl y
gwaith wedi ei bennu:
 Sicrhau capasiti
digonol i gefnogi a
diwallu
blaenoriaethau ar
gyfer y Gymraeg yn
lleol a rhanbarthol
 Rhannu arferion da
ar draws y
rhanbarth
 Cynllunio strwythur
i sicrhau cysondeb
monitro safonau ac
atebolrwydd ar
draws y rhanbarth
 Ystyried
cyfrifoldebau
athrawon
ymgynghorol y
Gymraeg/
canolfannau Iaith/
trochi ayyb
2017 – 18: Mae dau
athro a dau
gymhorthydd wedi
cwblhau cyrsiau tymor
o hyd ac un athro wedi
cwblhau cwrs
blwyddyn.
2018 – 1: Mae tri athro
yn dilyn cwrs blwyddyn
o hyd a tri athro yn
dilyn cwrs tymor o hyd.

Rhannu arfer da
mewn methodoleg
dysgu Cymraeg fel
ail iaith.

Ysgolion /
GwE

Parhaol

CREU CYFLEOEDD AR GYFER DATBLYGU SGILIAU STAFF.
Hyfforddi’r
GwE
Parhaol
gweithlu presennol
ar draws y
rhanbarth/
recriwtio a chadw
staff dwyieithog –
Blaenoriaeth
Ranbarthol

Sicrhau argaeledd
hyfforddiant
priodol

Cyngor Sir
Ddinbych

Parhaol

I’w ddechrau

Mae Cylch Gorchwyl y
gwaith wedi ei bennu:
 Cyd weithio’n agos
efo Canolfan
Bedwyr (darparwr)
a LlC i hyrwyddo’r
cyrsiau Sabothol
 Defnyddio
canfyddiadau’r
arolwg fel sail i
adnabod cyrsiau
newydd/
ychwanegol
 Cynnig cefnogaeth i
gefnogi’r cwrs
blwyddyn pan fydd
yr athrawon ar
leoliadau mewn
ysgolion Cymraeg
 Ôl ofal
Mae’r cynnig
hyfforddiant cyfredol
yn cynnwys:
Cyfres o gyrsiau
hyfforddiant tymhorol
er mwyn hyrwyddo
methodoleg briodol a
chefnogaeth gyda
chynlluniau gwaith
cyfrwng Cymraeg y
blynyddoedd cynnar
hyd at flwyddyn 6,
gyda phecyn o ôl
ofalaeth (Athrawon
Ysgolion Cat 4 & 5).
Cyfres o wersi
enghreifftiol cyfrwng
Cymraeg (dosbarth
cyfan) gogyfer
athrawon y
blynyddoedd cynnar

hyd at flwyddyn 6,
gyda phecyn o ôl
ofalaeth. (Ysgolion Cat.
4 & 5).
Cyfres o gyrsiau
hyfforddiant tymhorol
gogyfer cymorthyddion
y blynyddoedd cynnar
hyd at flwyddyn 6.
(Ysgolion Cat 4 & 5).
Cyfres o sesiynau
hyfforddiant i
ddatblygu
gweithgareddau megis
‘Gemau Buarth, Darllen
Dan
Arweiniad/Cilyddol a
Dysgu’n Draws
Gwricwlaidd Trwy
Gyfrwng Y Gymraeg’ yn
y C/S a CA 2. (Ysgolion
Cat 4 & 5).
TARGEDU DATBLYGIAD SGILIAU O FEWN CYNLLUNIAU DATBLYGU YSGOL O FEWN CYDDESTUN GWELLA SAFONAU
Cynllun peilot Ysgol
Ysgol
Gorffennaf
Yn ystod 2017-18
Emmanuel
Emmanuel
2020
mae’r ysgol wedi rhoi 2
athro a 2 gymhorthydd
dosbarth ar gwrs
sabothol. Bydd 2 athro
arall yn cwblhau cwrs
yn ystod gwanwyn
2019.
Rhannu arfer da
Ysgol
Gorffennaf
I’w ddechrau
gyda ysgolion eraill Emmanuel
2020

