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Cyflwyniad 
 
Mae'r adroddiad monitro blynyddol hwn ar gyfer 2020-2021 yn cwmpasu'r pedwar maes sy'n 
ofynnol o dan y fframwaith rheoleiddio ac yn dangos ymrwymiad parhaus y Cyngor i ddarparu 
gwasanaethau dwyieithog i'r cyhoedd ac aelodau staff. 
 

Manylion Gofynion i Adrodd Rhif y Safon 

Perthnasol 

(ac is-gymal) 

Cwynion gan Aelodau’r Cyhoedd 
 

Rhaid i’r adroddiad blynyddol gynnwys nifer y cwynion a 
dderbynioch yn ystod y flwyddyn honno a oedd yn ymwneud 
â’ch cydymffurfiad â’r safonau yr oeddech o dan ddyletswydd i 
gydymffurfio â nhw. 
 

147, 148, 149,156,  

158 (2), 162, 164 (2), 

168 (a), 170 (2) (d) 

Sgiliau Iaith Staff 
 

Nifer y gweithwyr sydd â sgiliau yn y Gymraeg ar ddiwedd y 
flwyddyn o dan sylw (ar sail y cofnodion a gedwir yn unol â 
safon 151). 
 

170 (2) (a) 

151 

Darpariaeth Hyfforddiant Cyfrwng Cymraeg 
 

Nifer yr aelodau o staff a fynychodd gyrsiau hyfforddiant a 
gynigiwyd gennych yn Gymraeg yn ystod y flwyddyn (ar sail y 
cofnodion a gadwyd gennych yn unol â safon 152); 
 

Os cafodd fersiwn Gymraeg o gwrs ei chynnig gennych yn ystod 
y flwyddyn, canran cyfanswm nifer y staff a fynychodd y cwrs a 
fynychodd y fersiwn Gymraeg (ar sail y cofnodion a gadwyd 
gennych yn unol â safon 152). 
 

170 (2) (b) 

170 (2) (c) 

152 

Recriwtio i Swyddi Gwag 
 

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 
(iv) nad oedd sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol 
 

(ar sail y cofnodion a gadwyd gennych yn unol â safon 154) 
 

170 (2) (ch)  

154 
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Ar 8 Hydref 2020, mabwysiadodd y Cyngor Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 
newydd.  Mae chwech o'r saith Amcan Cydraddoldeb Strategol, fel y'u rhestrir isod, yn 
cynnwys goblygiadau ar y Gymraeg: 
 

Amcan 
Cydraddoldeb 1 

Cynllunio a Darparu Gwasanaethau – Deall a dileu’r 
rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu wrth gyrchu 
gwasanaethau 

Amcan 
Cydraddoldeb 2 

Addysg, Sgiliau a Chyflogaeth – Gwella cyfleoedd addysg i 
bawb  

Amcan 
Cydraddoldeb 3 

Cydlyniant Cymunedol – Hybu a hwyluso cymunedau 
cynhwysol a chydlynol 

Amcan 
Cydraddoldeb 4 

Ymgysylltu Cynhwysol a Chymryd Rhan – Ymgysylltu â 
thrigolion i’w h i gymryd rhan a lleisio barn wrth gynllunio 
darpariaeth gwasanaethau 

Amcan 
Cydraddoldeb 5 

Y Gymraeg – Sicrhau y gall y cyhoedd sy’n siarad Cymraeg gael 
mynediad i wasanaethau sy'n cydymffurfio â’r gofynion statudol 

Amcan 
Cydraddoldeb 6 

Gweithlu Cynhwysol, Amrywiol a Chyfartal – Creu gweithlu 
sy'n adlewyrchu ac yn parchu amrywiaeth y cymunedau yn y 
fwrdeistref sirol 

 
 
Mae Cabinet a Thîm Rheoli Corfforaethol y Cyngor wedi bod yn cymryd rhan weithredol 
mewn trafodaethau a dadleuon ynghylch Safonau’r Gymraeg ers mis Ionawr 2014.  Mae 
nifer o adroddiadau a chyflwyniadau wedi’u cyflwyno er mwyn eu hysbysu’n llawn am 
welliannau parhaus wrth ddarparu gwasanaethau drwy’r Gymraeg. 
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1. Safonau’r Gymraeg: Cynllun Gweithredu 
 
Ers i Safonau'r Gymraeg gael eu cyflwyno ar 30 Mawrth 2016 rydym wedi datblygu Rhaglen 
Waith Cydymffurfio er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau a darparwn yn unol â'r Safonau, 
bod staff yn ymwybodol o'u rhwymedigaethau a bod ganddynt y sgiliau iaith ofynnol lle y bo'n 
bosibl. 
 
Crynhoir y Rhaglen Waith Cydymffurfio isod: 
 
Gohebiaeth - Safonau 4, 5 a 7 
Mae'r safonau hyn yn ymwneud â gohebiaeth sy'n gorfod bod yn ddwyieithog os nad ydym yn 
gwybod dewis iaith neu'n anfon llythyrau at nifer o bobl ynglŷn â'r un pwnc.  Rhaid i ni sicrhau 
bod y papur pennawd hefyd yn cydymffurfio. 
 

Camau a gymerwyd: 
 TAFLEN FFEITHIAU ar gyfer staff – Gohebiaeth Gyffredinol. 

 Hunan-lofnodion dwyieithog ar e-byst i'r holl staff ar e-bost ynghyd â'r datganiad canlynol: 
Gallwch ohebu mewn unrhyw iaith neu fformat.Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn creu unrhyw 
oedi. 
Correspondence may be in any language or format.Corresponding in Welsh will not lead to 
any delay. 

 Templed papur pennawd eisoes ar gael. 
 
 
Ffôn – Safonau 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21 a 22 
Mae'r safonau hyn yn ymwneud â sut rydym yn delio â galwadau ffôn a bod cyfarchiad 
dwyieithog yn cael ei roi.  Rhaid i staff feddu ar y sgiliau iaith berthnasol i ddelio â galwadau 
yn Gymraeg, ac os nad ydynt yn gallu, eu bod yn gwybod pwy yw'r siaradwyr Cymraeg sy'n 
gallu delio â'r mater, a sut i drosglwyddo galwadau. Os nad oes siaradwr Cymraeg ar gael i 
ddarparu'r wybodaeth bwnc-benodol, gellir cysylltu'r alwad â rhywun nad yw'n siarad 
Cymraeg. 
 
Rhaid i ni ddatgan, pan rydym yn cyhoeddi prif rifau ffôn, ein bod yn croesawu galwadau yn 
Gymraeg a rhaid i'n holl systemau ffôn awtomataidd fod yn ddwyieithog. 
 

Camau a gymerwyd: 
 TAFLEN FFEITHIAU ar gyfer staff – Cyfarchion dros y Ffôn. 
 Darparu hyfforddiant i staff i sicrhau eu bod yn gallu rhoi cyfarchion sylfaenol a darparu 

gwasanaethau derbynfa yn ein prif leoliadau. 
 Cyhoeddir croeso i alwadau ffôn Cymraeg yn Newsline ers rhifyn mis Mehefin 2017. 
 Darparwyd staff â stondinau desg sy'n Ganllawiau Cyfeirio Cyflym. 
 Mae negeseuon ffôn awtomataidd ar gyfer mannau gwasanaeth wedi'u recordio'n 

ddwyieithog. 
 Recriwtio siaradwr Cymraeg ychwanegol, trwy’r rhaglen brentisiaeth, sy’n rhannu ei amser 

rhwng y Ganolfan Gyswllt. 
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Cyfarfodydd - Safonau 24, 24A, 27, 27A, 27D, 29 a 29A  
Mae'r safonau hyn yn ymwneud â sut yr ydym yn gwahodd unigolion i gyfarfodydd a phryd y 
mae'n rhaid i ni gynnig cyfle iddynt ddefnyddio'r Gymraeg.  Os dymunant, rhaid i ni wedyn 
drefnu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd er mwyn hwyluso'r cyfarfod hwnnw. 
 

Os ydych yn gwahodd mwy nag un unigolyn i gyfarfod, rhaid gofyn i bawb a ydynt yn dymuno 
defnyddio'r Gymraeg.  Fodd bynnag, os bydd o leiaf 10% yn dymuno defnyddio'r Gymraeg, 
yna rhaid trefnu cyfieithu ar y pryd.  Os yw'n llai na 10%, rhaid rhoi gwybod i'r siaradwyr 
Cymraeg nad yw'n ofynnol ar yr achlysur hwn i ni fodloni eu cais i siarad Cymraeg yn y 
cyfarfod. 
 

Os bydd y cyfarfod â'r unigolyn o ran ei les, a'i fod yn dymuno siarad Cymraeg, yna rhaid 
darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd er mwyn i'r unigolyn allu siarad yn ei ddewis iaith.  
Rhaid cynnal cyfarfodydd lles gyda chyfieithu ar y pryd os bydd unrhyw un sy'n mynychu wedi 
gofyn iddynt ddefnyddio'r Gymraeg. 
 

Camau a gymerwyd: 
 TAFLEN FFEITHIAU ar gyfer staff – Cyfarfodydd ag Unigolion. 
 Wrth wahodd unigolion i gyfarfod mae'n ofynnol i wasanaethau gynnwys brawddeg safonol 

yn gofyn am eu dewis iaith ac os ydynt yn dymuno defnyddio neu gynnal y cyfarfod drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 Yn defnyddio MS Teams ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus ar hyn o bryd, ond wedi cymryd 
rhan weithredol a dilyn datblygiad MS Teams i hwyluso sianel gyfieithu ar y pryd yn ystod 
cyfarfodydd. 
 
 

Cyfarfodydd a Digwyddiadau Cyhoeddus – Safonau 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36 
Rhaid i unrhyw hysbyseb neu hysbysiad sy’n rhoi cyhoeddusrwydd i gyfarfod 
cyhoeddus/digwyddiad/gweithgaredd ddatgan y gellir defnyddio'r Gymraeg.  
 

Rhaid i unrhyw wahoddiad i gyfarfod cyhoeddus/digwyddiad/gweithgaredd cael ei anfon yn 
Gymraeg ac yn Saesneg a rhaid i'r holl ddeunydd a arddangosir yn y cyfarfod cyhoeddus fod 
yn ddwyieithog, Cymraeg yn gyntaf.  
 

Rhaid gofyn i unrhyw siaradwyr mewn cyfarfod cyhoeddus/digwyddiad/gweithgaredd a ydynt 
am ddefnyddio'r Gymraeg, ac os felly rhaid trefnu cyfieithu ar y pryd.  Rhaid hysbysu ar lafar i 
bawb sy'n mynychu cyfarfod cyhoeddus/digwyddiad/gweithgaredd bod croeso iddynt 
ddefnyddio'r Gymraeg a bod cyfieithu ar y pryd ar gael i'r di-Gymraeg.  
 

Camau a gymerwyd: 
 TAFLEN FFEITHIAU ar gyfer staff – Cyfarfodydd Cyhoeddus. 

 TAFLEN FFEITHIAU ar gyfer staff – Trefnu Digwyddiad. 
 Mae Fframwaith Cyfieithu a Dehongli ar waith ers mis Mai 2017 ar gyfer ceisiadau cyfieithu 

ar y pryd. 
 Yn defnyddio MS Teams ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus ar hyn o bryd, ond wedi cymryd 

rhan weithredol a dilyn datblygiad MS Teams i hwyluso sianel gyfieithu ar y pryd yn ystod 
cyfarfodydd. 
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Agendâu, Cofnodion a Dogfennau Cyhoeddus eraill – Safonau 41-47 
Mae'r Safonau hyn yn ymwneud â chynhyrchu'r dogfennau canlynol yn Gymraeg; 
 Agendâu a chofnodion ar gyfer y Cabinet. 
 Agendâu a chofnodion ar gyfer y Pwyllgor Craffu Addysg Gydol Oes a'r Cyngor Llawn. 
 

Yn ychwanegol os cynhyrchir dogfen er defnydd y cyhoedd, ac nad yw'n cael ei dal gan 
unrhyw safon arall, rhaid ei chynhyrchu yn Gymraeg os yw'r testun yn awgrymu y dylid ei 
gynhyrchu yn Gymraeg, neu os yw'r gynulleidfa a ragwelir a'u disgwyliadau yn awgrymu y 
dylid ei gynhyrchu yn Gymraeg e.e. adroddiadau sy'n ymwneud ag addysg cyfrwng Cymraeg. 
 

Camau a gymerwyd: 
 Mae llunio agendâu a chofnodion ar gyfer y Cabinet, Pwyllgor Craffu Addysg Gydol Oes a'r 

Cyngor Llawn yn Gymraeg yn arfer cyfredol. 
 

 

Cyhoeddiadau Cyffredinol – Safonau 42, 43, 44, 45, 46 a 47 
Mae'r Safonau hyn yn ymwneud â'r canlynol sy'n cael eu cynhyrchu yn Gymraeg os ydynt ar 
gyfer y cyhoedd neu er mwyn rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd; 
 trwyddedau, tystysgrifau, llyfrynnau, taflenni, pamffledi, cardiau, polisïau, strategaethau, 

adroddiadau blynyddol, cynlluniau corfforaethol, canllawiau, codau ymarfer neu unrhyw 
reolau sy'n berthnasol i'r cyhoedd 

 

Rhaid i unrhyw ddatganiad yr ydym yn ei roi i'r wasg fod yn ddwyieithog oni bai bod y 
datganiad yn cael ei gyhoeddi yn ystod "argyfwng" fel y'i diffinnir yn adran 1 o’r Ddeddf 
Argyfyngau Sifil Posibl 2004. 
 

Os cynhyrchir dogfen er defnydd y cyhoedd, ac nad yw'n cael ei dal gan unrhyw safon 
arall rhaid ei chynhyrchu yn Gymraeg os, yw'r pwnc dan sylw yn awgrymu y dylid ei 
chynhyrchu yn Gymraeg neu os yw'r gynulleidfa a ragwelir a'u disgwyliadau o'r 
gynulleidfa yn awgrymu y dylid ei gynhyrchu yn Gymraeg. 
 

Camau a gymerwyd: 
 Mae cynhyrchu trwyddedau, tystysgrifau, llyfrynnau, taflenni, pamffledi, cardiau, polisïau, 

strategaethau, adroddiadau blynyddol, cynlluniau corfforaethol, canllawiau, codau 
ymarfer neu unrhyw reolau sy'n berthnasol i'r cyhoedd, yn Gymraeg, eisoes yn arfer 
cyfredol. 

 Mae’r Tîm Cyfathrebu yn ymwybodol o'r datganiadau cyhoeddus a gaiff eu cyhoeddi. 
 
 
Dogfennau Ymgynghori - Safonau 44, 91, 92 a 93 
Rhaid i'r dogfennau ymgynghori fod yn ddwyieithog a rhaid iddynt ystyried a gofyn am 
sylwadau arnynt;  
1. pa effeithiau, boed yn gadarnhaol neu'n negyddol, y byddai'r cynnig yn ei gael ar; neu 
2. sut y gellid datblygu neu ddiwygio'r cynnig fel y byddai'n cael effeithiau cadarnhaol 

neu fwy positif ar; neu 
3. sut y gellid datblygu neu ddiwygio'r cynnig fel na fyddai'n cael effeithiau negyddol, neu 

fel y byddai'n cael effeithiau negyddol llai ar; 
a) y cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg 
b) beidio â thrin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg 
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Camau a gymerwyd: 
 Mae Canllawiau Ymgynghori a Monitro ar waith ac yn cyfeirio at yr iaith Gymraeg.  Mae'r 

ddogfen hon yn cael ei diwygio ar hyn o bryd. 
 Mae Rhestr Wirio’r Iaith Gymraeg wrth Ymgynghori yn cael ei chreu fel bod swyddogion 

sy'n cynnal ymarferion ymgynghori yn ymwybodol o'u rhwymedigaethau. 
 Mae cwestiynau wedi'u gwreiddio yn y broses asesu effaith yn gofyn a yw ystyriaethau 

wedi cael eu rhoi i'r Gymraeg yn y broses ymgynghori. 
 
 

Gwefan, Cyfryngau Cymdeithasol a Dyfeisiau Electronig - Safonau 52, 56, 58 a 60 
Rhaid i bob tudalen ar wefan y Cyngor fod yn ddwyieithog, yn gwbl weithredol ac nad 
yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r tudalennau Saesneg.  Rhaid i'r 
rhyngwyneb a'r dewislenni ar y tudalennau fod yn ddwyieithog.  
 

Rhaid i unrhyw gyfrifon cyfryngau cymdeithasol sy’n perthyn i'r Cyngor beidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. 
 
Camau a gymerwyd: 
 Cwblhawyd archwiliad o’r wefan gyfan a’i hymarferoldeb ym mis Medi 2019. 
 Hysbysu’r staff am y broses ar gyfer cyhoeddi gwybodaeth ddwyieithog ar wefan y 

Cyngor. 
 Mae'r canllawiau ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys adran ar 

Safonau'r Gymraeg a gofynnwyd i'r rhai â chyfrifon gydnabod y gofynion i 
gydymffurfio.  Bydd y gwaith monitro yn dechrau cyn bo hir a bydd y rhai nad 
ydynt yn cydymffurfio yn cael eu hatgoffa o'u rhwymedigaethau. 

 Mae peiriannau parcio yn cynnig dewis iaith i bobl. 
 Dechreuwyd archwiliad o’r cyfrifon cyfryngau cymdeithasol corfforaethol ym mis 

Mawrth 2020 – gwaith yn mynd rhagddo ac atgoffir staff am gydymffurfio a 
Safonau’r Gymraeg. 

 Peiriant coffi hunanwasanaeth yn Nhŷ Penallta yn hollol ddwyieithog. 
 Yn ddiweddar, uwchraddiodd yr Adran Gynllunio'r Llwyfan 'Public Access', sy'n 

galluogi pobl i chwilio, olrhain a rhoi sylwadau ar Geisiadau Cynllunio.  Mae'r 
feddalwedd yn cael ei datblygu mewn partneriaeth â LinguaSkin ac mae 
cyfieithiadau wedi cael eu bwydo i'r system yn barod iddo gael ei weithredu yn fuan 

 
 
Arwyddion Cyhoeddus – Safon 62, 67, 70, 141, 142 a 143 
Rhaid i arwyddion newydd ac adnewyddedig fod yn ddwyieithog a pheidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg a rhaid lleoli'r Gymraeg fel mae'n debygol o gael 
ei darllen yn gyntaf. 
 
Camau a gymerwyd: 
 Mae arwyddion newydd ac adnewyddedig yn cydymffurfio. 
 TAFLEN FFEITHIAU – Arwyddion. 
 Dychwelir yr holl waith cyfieithu a dderbynnir yn y fformat cywir.  Mae hyn yn arfer 

cyfredol.  
Cynhyrchwyd Llawlyfr Safonau'r Gymraeg ar gyfer Arwyddion Gwaith CBSC 
newydd mewn ymateb i nifer y ceisiadau am wasanaeth a gafodd eu derbyn ynghylch 
arwyddion gwaith nad oedd yn cydymffurfio â'r Safonau.  Gweler Atodiad A. 
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Ymwelwyr i Adeiladau – Safonau 64, 65, 65A, 67 a 68 
Rhaid darparu gwasanaeth dwyieithog yn y dderbynfa yn adeiladau canlynol y Cyngor rhaid 
peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg; 

- Tŷ Penallta 
- Llyfrgelloedd Bargod, Rhisga, Rhymni, Coed Duon, Caerffili ac Ystrad Mynach; 
- Canolfan Croeso Caerffili; 
- Maenordy Llancaiach Fawr; 
- Gwasanaeth Gofrestru; 
- Canolfannau Hamdden Caerffili, Heolddu, Trecelyn a Rhisga. 

 

Rhaid arddangos arwyddion ar dderbynfeydd sy'n datgan y gellir defnyddio'r Gymraeg. 
Rhaid i staff sy'n siarad Cymraeg mewn derbynfeydd arddangos bathodyn yn datgan eu 
bod yn gallu siarad Cymraeg. 

 

Camau a gymerwyd: 
 Cwblhawyd y rhaglen hyfforddi ar gyfer staff yn y dderbynfa yn Nhŷ Penallta a'r Ganolfan 

Gyswllt.  Mae mwy o hyfforddiant yn cael ei gyflwyno ynghyd â chymorth parhaus. 
 Cymraeg Gwaith - cwrs ar-lein 10-awr wedi'i gyflwyno i staff ers mis Medi 2018. 
 Mae pob lleoliad a restrwyd o dan Safon 64 wedi cael y poster i'w arddangos yn y 

dderbynfa yn nodi bod gwasanaeth Cymraeg ar gael. 
 Gwybodaeth ar gael i staff ar Borthol yr Uned Polisi Corfforaethol. 
 Mae pob dysgwr a siaradwr Cymraeg wedi derbyn lanyard neu fathodyn Iaith Gwaith. 
 Posteri Iaith Gwaith wedi’u hailddosbarthu i’w harddangos yn y derbynfeydd. 
 
 
Dyfarnu Grantiau – Safonau 71, 72 a 72A 
Rhaid i ffurflenni cais am grantiau fod yn ddwyieithog. Rhaid i unrhyw beth a gyhoeddir am 
grant ddatgan y gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac na fyddant yn cael eu trin yn llai 
ffafriol na'r Saesneg, mae hyn yn cynnwys amserlenni a bennwyd ar gyfer asesiad ac ati. 
 

Camau a gymerwyd: 
 TAFLEN FFEITHIAU ar gyfer staff – Grantiau. 
 Edrychodd Adolygiad Thematig Comisiynydd y Gymraeg ar y broses o ddyfarnu grantiau.  

Mae'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau yn cydymffurfio ac mae'r rhai nad oeddent yn 
cydymffurfio wedi'u cynghori yn unol â hynny.  Dywedwyd wrthynt hefyd i ofyn am ddewis 
iaith yr ymgeisydd ac i gyhoeddi'r ffurflenni yn yr iaith honno neu i'w cyhoeddi'n 
ddwyieithog. 

 
 

Cyrsiau Addysg - Safonau 84 ac 86 
Rhaid i gyrsiau addysg gael eu cynnig yn Gymraeg oni bai bod asesiad o dan Safon 86 wedi'i 
gynnal. 
 

Camau a gymerwyd: 
 Gofyn i bobl a ydynt yn dymuno derbyn y cwrs yn Gymraeg ar adeg cofrestru neu holi ac 

yna asesu'r galw am y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
 

Systemau Sain Gyhoeddus - Safon 87 
Rhaid i bob systemau sain gyhoeddus fod yn ddwyieithog gyda'r Gymraeg yn gyntaf. 
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Camau a gymerwyd: 
 Mae'r negeseuon Prawf Larwm Tân a Munud o Ddistawrwydd yn ddwyieithog 
 Gwacáu mewn Argyfwng – Saesneg yn unig. 
 Gofynnwyd i Dwristiaeth edrych ar eu rhaglen ddigwyddiadau a'r angen i sicrhau bod pob 

cyhoeddiad cyhoeddus yn ddwyieithog, Cymraeg yn gyntaf. 
 Digwyddiad y Caws Mawr 2020 – Roedd y cyhoeddiadau dros systemau sain yn ddwyieithog. 
 Mae negeseuon cyfarch cyhoeddus awtomataidd Llyfrgelloedd yn cydymffurfio'n llawn. 
 
 

Llunio Polisi - Safonau 88, 89 a 90 
Rhaid i bolisïau newydd, diwygiedig neu sydd wedi'u hadolygu ystyried yr effaith y bydd y 
polisi'n ei chael ar gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg ac ni ddylai drin y Gymraeg yn llai 
ffafriol. 
 

Camau a gymerwyd: 
 Mae Asesiad Effaith Integredig newydd wedi'i ddatblygu ac mae defnyddio canllaw 

Comisiynydd y Gymraeg ar y Safonau Llunio Polisi bellach yn ei gwneud yn ofynnol i 
swyddogion roi rhagor o ystyriaeth i'r effaith ar y Gymraeg wrth ddatblygu cynigion a 
pholisïau. 

 
 

Tudalennau Mewnrwyd / Rhyngrwyd - Safonau 122 a 124 
Rhaid i hafan y fewnrwyd fod yn ddwyieithog, dylai weithredu'n llawn a pheidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.  Rhaid i dudalennau Saesneg nodi bod tudalen Gymraeg 
cyfatebol ar gael, gyda dolen os yw'n berthnasol. 
 

Camau a gymerwyd: 
 Nid yw mewnrwyd ddwyieithog yn arfer cyfredol.  Mae tudalen benodol ar yr iaith Gymraeg 

ar Borthol yr Uned Polisi Corfforaethol er mwyn i staff gael mynediad at wybodaeth. 
 Mae rhai polisïau AD ar gael yn Gymraeg ar y Porthol AD. 

 
 

Hyfforddiant Iaith Gymraeg a Chyfathrebu â Staff – Safonau 128, 129, 130, 133, 
134 a 135 
Mae'n rhaid i ni ddarparu hyfforddiant Cymraeg i staff os yw'n cael ei ddarparu yn Saesneg 
ar; recriwtio, rheoli perfformiad, cwynion, disgyblu, cynefino, delio â'r cyhoedd, iechyd a 
diogelwch, ar ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfodydd, cyfweliadau, cwynion ac yn ystod 
gweithdrefnau disgyblu. 
 

Rhaid rhoi cyfleoedd i staff mewn oriau gwaith i dderbyn gwersi Cymraeg sylfaenol ac i 
weithwyr sy'n rheoli eraill dderbyn hyfforddiant ar ddefnyddio'r Gymraeg yn eu rôl fel rheolwyr.  
 

Rhaid i ni roi gwybodaeth i weithwyr newydd am yr iaith Gymraeg a thestun neu logo i 
weithwyr sy'n siarad Cymraeg eu defnyddio mewn llofnodion e-bost sy'n dangos eu bod yn 
barod i ddefnyddio'r Gymraeg, boed yn rhugl neu fel dysgwr. 
 

Rhaid i fersiwn Cymraeg o fanylion cyswllt mewn negeseuon e-bost a negeseuon Allan o'r 
Swyddfa fod yn Gymraeg hefyd. 
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Camau a gymerwyd: 
 TAFLEN FFEITHIAU ar gyfer staff - Adnoddau Dynol 
 Os bydd unrhyw geisiadau am hyfforddiant yn cael eu derbyn byddem yn gweithio gyda 

chynghorau cyfagos i wneud cyrsiau'n hyfyw 
 Cyflwynwyd rhaglen hyfforddiant iaith Gymraeg blynyddol ers 1999, sy'n cynnig 

amrywiaeth o gyrsiau gwahanol i staff, sy'n cynnwys cyrsiau ar-lein, hunan-astudio, 
preswyl ac wythnosol.  Mae 246 o ddysgwyr wedi ymgymryd â hyfforddiant iaith Gymraeg 
yn ystod 2020-2021. 

 Dylid cynnwys gwybodaeth am y Gymraeg mewn pecynnau cynefino adnoddau dynol 
 Mae’r Tîm Cydraddoldeb, y Gymraeg ac Ymgynghori yn rhan o raglen sefydlu'r 

gwasanaethau cymdeithasol i ddechreuwyr newydd 
 Mae TG wedi rhoi llofnod dwyieithog awtomatig i bob aelod o staff ar gyfer e-byst 
 Nid yw TG wedi gallu cyn-boblogi neges e-bost dwyieithog, felly crëwyd stondinau desg i 

bob aelod o staff er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r gofyniad i sicrhau bod eu neges Allan 
o'r Swyddfa yn ddwyieithog. 

 

 

Arwyddion Gweithle – Safonau 141, 142 a 143 
Rhaid i arwyddion newydd ac adnewyddedig fod yn ddwyieithog a pheidio â thrin y Gymraeg 
yn llai ffafriol na'r Saesneg, a rhaid gosod y Gymraeg fel mae'n debygol o gael ei darllen yn 
gyntaf. 
 

Camau a gymerwyd: 
 Mae pob arwydd sy'n wynebu'r cyhoedd yn ddwyieithog ac os cynhyrchir rhai newydd neu 

adnewyddedig mae’r Gymraeg yn gyntaf 
 
 
Strategaeth y Gymraeg – Safonau 145 a 146 
Mae'n rhaid i ni gynhyrchu a chyhoeddi strategaeth 5-mlynedd ar y wefan sy'n nodi sut 
rydym yn cynnig hyrwyddo'r Gymraeg a hwyluso'i defnydd yn ehangach yn y fwrdeistref sirol.  
Rhaid i'r Strategaeth gynnwys –  
 

(a) targed (o ran y ganran o siaradwyr yn eich ardal) ar gyfer cynyddu neu gynnal nifer y 
siaradwyr Cymraeg yn eich ardal erbyn diwedd y cyfnod 5 mlynedd o dan sylw, a  
 

(b) datganiad yn nodi sut yr ydych yn bwriadu cyrraedd y targed hwnnw; a rhaid i chi 
adolygu'r strategaeth a chyhoeddi fersiwn ddiwygiedig ar eich gwefan o fewn 5 mlynedd i 
gyhoeddi strategaeth (neu gyhoeddi strategaeth ddiwygiedig). 
 

Camau a gymerwyd: 
 Lansiwyd y Strategaeth yn Ffiliffest 2017 gan y Gweinidog dros Addysg Gydol Oes a'r 

Gymraeg 
 Datblygwyd cynllun gweithredu ar y cyd â phartneriaid o fudiadau Cymraeg lleol, drwy 

Fforwm y Gymraeg 
 Bydd adolygiad a diweddariad o'r Strategaeth yn digwydd yn fuan, gydag ymgynghoriad i 

ddilyn cyn i'r Strategaeth gael ei chyflwyno i'r Cyngor i'w mabwysiadu'n ffurfiol yn gynnar 
yn 2022. 
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Cwynion – Safonau 147, 148, 149, 156, 158 (2), 162, 164 (2), 168 (a), 170 

(2)(d) 

Rhaid i ni gadw cofnod o nifer y cwynion a dderbyniwyd sy'n ymwneud â chydymffurfio 

â'r Safonau. 

 
Camau a gymerwyd: 

 Adroddir yn flynyddol yn Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg, a gyhoeddir ar 
wefan y Cyngor erbyn 30 Mehefin bob blwyddyn 
 
 
Rhoi Cyhoeddusrwydd i Gydymffurfiaeth – Safonau 161, 167 a 163 
Rhaid i ni gyhoeddi dogfen ar y wefan sy'n datgan y safonau llunio polisi y mae'n 
rhaid i ni gydymffurfio â hwy a sut y gwnawn hynny a rhaid i hwn fod ar gael ym 
mhob swyddfa sydd ar agor i'r cyhoedd. 
 

Rhaid i ni gyhoeddi dogfen ar y wefan sy'n nodi'r safonau gweithredu y mae'n rhaid 
inni gydymffurfio â hwy a sut y gwnawn hynny a rhaid i hwn fod ar gael ym mhob 
swyddfa sydd ar agor i'r cyhoedd. 
 

Rhaid i ni gael trefniadau ar waith i oruchwylio cydymffurfiaeth â'r safonau llunio 
polisi, cyhoeddi'r trefniadau ar y wefan a sicrhau bod y ddogfen ar gael ym mhob 
swyddfa sydd ar agor i'r cyhoedd. 
 
Camau a gymerwyd: 
 Gweler Adroddiad Hysbysiad Cydymffurfio CBSC 30.03.16 ar y wefan 
 Mae’r Hysbysiad Cydymffurfio ar y wefan er mwyn caniatáu i unrhyw ymholiadau 

gan y cyhoedd gael eu trin drwy gael mynediad at y rhyngrwyd ar eu rhan 
 
 
Sgiliau Iaith Staff – Safonau 151 a 170 (2) (a)  
Mae'n rhaid i ni gadw cofnod (yn dilyn asesiad) o nifer y cyflogeion sydd â sgiliau 
iaith Gymraeg ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol i gynnwys y lefel sgiliau.  

 
Camau a gymerwyd: 
 Mae AD yn adolygu proses recriwtio’r Cyngor HR are currently reviewing the 

Council’s recruitment process a bydd rhan o hyn yn cynnwys archwiliad o sgiliau 
Cymraeg staff i sicrhau bod y data sydd ar y system yn gywir. 

 
 
Hyfforddiant Iaith Gymraeg – Safonau 152, 170 (2) (b) a 170 (2) (c) 
Rhaid i ni gadw cofnod o nifer y staff sy'n mynychu cyrsiau hyfforddiant drwy 
gyfrwng y Gymraeg a chanran cyfanswm nifer y staff a fynychodd gwrs Cymraeg.  
Gweler Adran 6 o’r adroddiad hwn. 

  

https://www.caerphilly.gov.uk/CaerphillyDocs/Equalities/Welsh-Language/Adroddiad_Hysbysiad_Cydymffurfio_CBS.aspx
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Recriwtio – Safonau 154, 170 (2) (ch) a 154 
Rhaid cadw cofnod o nifer y swyddi newydd a’r swyddi gwag a hysbysebwyd 
gennych yn ystod y flwyddyn a gategoreiddiwyd 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 i’r swydd 
(c) bod sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol; neu 
(ch)   nad oedd sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol 
 
Camau a gymerwyd: 
 Sgiliau Iaith Staff, Darpariaeth Hyfforddiant a Recriwtio Iaith 

Gymraeg: Caiff y rhain eu hadrodd arnynt yn flynyddol yn Adroddiad 
Blynyddol Safonau'r Gymraeg, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor erbyn y 30 
Mehefin bob blwyddyn. 
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2. Hyrwyddo 
 

 Hyrwyddo Mewnol – Cafodd sesiwn ar Safonau'r Gymraeg, archwiliad 
blynyddol y Comisiynydd a'r Gymraeg yn gyffredinol ei gyflwyno i Rwydwaith 
Rheoli'r Cyngor ym mis Rhagfyr 2020.  Atgoffodd y sesiwn yr uwch swyddogion 
o'r gofyniad i gydymffurfio â'r Safonau, cysylltiadau â darnau eraill o 
ddeddfwriaeth a chanllawiau ymarferol ar sut i sicrhau bod gwasanaethau'n cael 
eu darparu'n ddwyieithog. 

 
Mae peth o'r gwaith hwn yn dibynnu ar yr Adolygiad Recriwtio yn cael ei 
gwblhau i alluogi gwasanaethau i asesu'r sgiliau iaith sydd eisoes yn bodoli 
mewn adrannau ac yna defnyddio'r data hynny i benderfynu a ddylid asesu 
swyddi newydd neu wag fel Cymraeg hanfodol neu Gymraeg yn ddymunol. 
 
Yn dilyn y sesiwn i'r Rhwydwaith Rheoli, cafodd cais am sesiwn ddilynol ei 
gyflwyno gan y Gwasanaethau Caffael.  Cafodd y sesiwn ei defnyddio i roi 
diweddariad ar oblygiadau'r Safonau yn benodol ar gaffael a sut maen nhw'n 
darparu eu gwasanaeth. 
 

 
 Diwrnod Shwmae – Fe ddathlon ni Diwrnod Shwmae ar 15 Hydref 2020 

gydag ymgyrch ar-lein i godi ymwybyddiaeth o arwyddocâd y digwyddiad.  
Cafodd meysydd gwasanaeth â chyfrifon cyfryngau cymdeithasol eu hannog i 
ddefnyddio #shwmaesumae a #shwmaecaerffili  

 

#shwmaecaerffili - Twitter Search / Twitter 
 
 
 Ymgyrch Iaith Gwaith – Ar 18 Tachwedd buom yn dathlu 15 mlynedd o logo 

Iaith Gwaith.  Fe bostion ni nifer o negeseuon trwy ein sianeli cyfryngau 
cymdeithasol i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth o'r logo. 

 

Twitter - Iaith Gwaith (1)  Facebook - Iaith Gwaith (1) 
Twitter - Iaith Gwaith (2)  Facebook - Iaith Gwaith (2) 
Twitter - Iaith Gwaith (3)  Facebook - Iaith Gwaith (3)  
Twitter - Iaith Gwaith (4)  Facebook - Iaith Gwaith (4)  

 

 

https://twitter.com/hashtag/shwmaecaerffili?src=hash
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1329031865999761414&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3501776169900788
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1329046957315272704&widget=Tweet
https://m.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3501898836555188
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1329062131715743753&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3502028369875568
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1329077321169395718&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3502163099862095
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 Diwrnod Hawliau'r Gymraeg – Am ail flwyddyn buom yn dathlu Diwrnod 
Hawliau'r Gymraeg ar 7 Rhagfyr 2020.  Unwaith eto, roedd presenoldeb 
cyfryngau cymdeithasol yn allweddol wrth godi ymwybyddiaeth o'r digwyddiad a 
hawliau siaradwyr Cymraeg wrth gyrchu gwasanaethau. 

 

Twitter (1)     Facebook (1) 
Twitter (2)     Facebook (2) 
Twitter (3)     Facebook (3) 
Twitter (4)     Facebook (4) 
Twitter (5)     Facebook (5) 
Twitter (6)     Facebook (6) 
Twitter (7)     Facebook (7) 
Twitter (8)     Facebook (8) 
Twitter (9)     Facebook (9) 
Twitter (10)     Facebook (10) 

 

 Dydd Santes Dwynwen – Bob blwyddyn, rydyn ni'n nodi Dydd Santes 

Dwynwen ac nid oedd 2021 yn wahanol. 
 

 

 
 
 Dydd Gŵyl Dewi – Nodon ni Ddydd Gŵyl Dewi eleni gyda postiadau cyfryngau 

cymdeithasol.  Yn fewnol, fe gynhalion ni gwis i staff, gyda dros 100 o bobl yn 
cymryd rhan. 

 

Twitter - St. David's Day (1)  Facebook – St. David’s Day (1) 
Twitter - St. David's Day (2)   Facebook – St. David’s Day (2) 

 
 
 Ystadegau'r Gymraeg 2020-2021 

 

Nifer y ceisiadau cyfieithu a dderbyniwyd……………………………..3,454 
Nifer y ceisiadau cyfieithu a anfonwyd yn allanol…………………..110 
Nifer y geiriau a gyfieithwyd yn fewnol…………………………………863,988 
Nifer y geiriau a gyfieithwyd yn allanol………………………………...1,097,086 
Nifer y cyrsiau Cymraeg a hysbysebwyd / a gynigiwyd……….....67 
Nifer y staff sy'n dysgu Cymraeg…………………………………………246 
Nifer yr Ymchwiliadau i'r Gymraeg ers 2016…………....................13 

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1335962582541332486&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3552854041459667
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1335962582541332486&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3552952141449857
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1335977634459693056&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3553047291440342
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1335939879629447168&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3553155284762876
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1335954981489422336&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3553274004751004
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1335902130696310786&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3553333404745064
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1335887030950260736&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3553333404745064
https://twitter.com/CaerphillyCBC/status/1335992893652275201
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3553523448059393
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1335917230345871362&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3553657801379291
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1335932325448781824&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3553774871367584
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1366372821207822344&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/a.138123786266060/3783927741685628
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaerphillyCBC%2Fstatus%2F1366335160015273986&widget=Tweet
https://www.facebook.com/CaerphillyCBC/photos/pcb.3770027063075696/3770026803075722/
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3. Adroddiad Sicrwydd y Comisiynydd 2019-2020 
 

 Tystiolaeth o gydymffurfiaeth a chynnydd: 
 

Gohebiaeth – Derbyniwyd 3 e-bost yn Gymraeg ac ymatebwyd i'r tri yn Gymraeg  
(Safonau 1, 4, 5, 6, 7)  
 

Ffurflenni – Roedd 3 ffurflen yn destun yr arolwg yn cydymffurfio'n llawn.  Nid 
oedd y fersiynau Saesneg o'r ffurflenni yn cynnwys y datganiad gan ddweud bod y 
ffurflen ar gael yn Gymraeg – mae'r rhain wedi'u cywiro  (Safonau 38, 47, 50, 50A, 
50B, 51)  
 

Datganiadau i'r Wasg – Roedd 3 datganiad i'r wasg ar wefan y Cyngor yn destun 
yr archwiliad ac roedd y tri ar gael yn llawn yn Gymraeg ac roedd botwm dewis iaith 
ar dudalennau gwe'r wefan Saesneg (Safon 46) 
 

Llyfrynnau/pamffledi/taflenni/cardiau – Roedd y 3 enghraifft a ddefnyddiwyd ar 
gael yn Gymraeg.  Nid oedd y fersiynau Saesneg o'r ffurflenni yn cynnwys y datganiad i 
ddweud bod y ffurflen ar gael yn Gymraeg – cywirwyd rhain (Safon 43, 47) 
 

Hunaniaeth Gorfforaethol – Gwiriwyd 3 enghraifft, roedd y tair ar gael yn 
Gymraeg (Safon 83)  
 

Gwefan – Defnyddiwyd 30 tudalen o wefan y Cyngor fel rhan o'r archwiliad, roedd 
27 o'r tudalennau ar gael yn llawn yn Gymraeg.  Mae'r 3 thudalen lle nodwyd 
materion cydymffurfiaeth wedi'u diweddaru ac maen nhw bellach ar gael yn llawn 
yn Gymraeg (Safonau 52, 55)  
 

Facebook a Twitter – Roedd 15 neges ar dudalen Facebook y Cyngor a 15 neges 
ar dudalen Twitter y Cyngor yn destun yr archwiliad.  Roedd pob un o'r 30 neges ar 
gael yn Gymraeg (Safonau 58, 59)  
 

 

 Meysydd i'w gwella: 
 

Galwadau Ffôn i'r Switsfwrdd – materion yn ymwneud â'r neges awtomataidd, 
cafodd dim ond dwy o'r galwadau a dderbyniwyd gynnig rhagweithiol o wasanaeth 
Cymraeg, ar ôl ateb un alwad roedd y derbynnydd yn ymddangos yn ansicr beth i'w 
wneud pan siaradodd y galwr yn Gymraeg, trosglwyddwyd y galwr i neges 
awtomataidd Gymraeg ond ni atebodd neb yr alwad, wedi'i hongian i fyny ar ôl 4 
munud (Standards 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22) 

 

Camau a gymerwyd: 
 Sicrhau bod gan staff sy'n gweithio ar y switsfwrdd y sgiliau Cymraeg gofynnol i 

gadarnhau natur unrhyw alwad a'i throsglwyddo i'r adran berthnasol. 
 Cafodd Proticol y Switsfwrdd ei ddiweddaru. 
 Eglurwyd Protocol y Switsfwrdd i'r holl staff er mwyn sicrhau eu bod nhw'n deall y 

drefn yn llawn.  Mae copi o'r protocol wedi'i arddangos wrth bob gorsaf y switsffwrdd 
 Cafodd y Daflen Wybodaeth am Gyfarchion Ffôn ei diweddaru. 
 Llwyddodd y cynllun prentisiaid i benodi un siaradwr Cymraeg llawn amser sy'n rhannu 

ei amser rhwng y Switsfwrdd ac ymdrin â cheisiadau gwasanaeth penodol. 
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Derbynfa Tŷ Penallta – Gwnaed 2 ymweliad fel rhan o'r archwiliad.  Dim ond cyfarchiad 
Saesneg a roddwyd ac nid oedd rhai staff â sgiliau Cymraeg yn gwisgo bathodyn na laniard yn 
nodi hyn  (Safonau 64, 65, 65A, 66, 67, 68)  
 

Camau a gymerwyd: 
Mae'r holl staff wedi derbyn gwersi Cymraeg rhagarweiniol, a gafodd eu darparu'n fewnol, 
gyda rhai staff yn mynd ymlaen i fynychu'r cyrsiau Cymraeg 30 Wythnos.  Mae pob aelod o 
staff, p'un a yw'n siaradwyr Cymraeg neu'n ddysgwyr, wedi cael llinyn gwddf, sy'n ddewis arall 
yn lle gwisgo bathodyn.  Mae holl staff y dderbynfa hefyd yn ymwybodol o'r gofyniad i 
groesawu a chyfarch ymwelwyr â'r dderbynfa yn Gymraeg, ac maent yn ymwybodol o'r broses 
pe bai ymwelydd yn gofyn am wasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’r holl aelodau staff 
yn Nhîm y Dderbynfa wedi cael eu hatgoffa o’u cyfrifoldebau ac i sicrhau bod eu llinynnau 
gwddf (neu eu bathodynnau) yn cael eu harddangos. 
 
Arwyddion / posteri – Ystyriwyd 6 arwydd / poster yn ystod ymweliadau â Thŷ Penallta.  
Roedd 4 o'r arwyddion / posteri ar gael yn Gymraeg ac roedd y Gymraeg wedi'i lleoli fel ei bod 
yn debygol o gael ei darllen gyntaf.  Roedd 2 boster dros dro wedi'u harddangos ac nid oedd 
yr holl destun ar gael yn Gymraeg ac nid oedd y testun Cymraeg wedi'i leoli fel ei fod yn 
debygol o gael ei ddarllen gyntaf  (Safonau 36, 61, 62, 63, 67, 70, 141, 142, 143)  
 
Camau a gymerwyd: 
Mewn perthynas ag unrhyw arwydd, hysbysiad a phoster dros dro, mae Gwasanaethau i 
Gwsmeriaid bob amser yn sicrhau eu bod yn ddwyieithog, a bod y fersiwn Gymraeg wedi'i 
gosod fel ei bod yn debygol o gael ei darllen gyntaf.  Mae pob arwydd, hysbysiad neu boster 
yn cael eu gwirio'n rheolaidd, ond mae'n bosibl y gallai maes gwasanaeth arall fod wedi 
arddangos arwydd dros dro heb i ni wybod. 
 
Swyddi Newydd a Swyddi Gwag – Cafodd 13 o swyddi eu cynnwys yn yr archwiliad. 
Soniwyd am y Gymraeg mewn 12 o'r rheini.  Nid oedd unrhyw un o'r swyddi'n cael eu 
hystyried fel Cymraeg yn hanfodol, ni chawsant eu hysbysebu yn Gymraeg a dim ond un oedd 
â disgrifiad swydd ar gael yn Gymraeg  (Safonau 127, 136, 136A, 137, 137A, 137B, 139, 140, 
153, 154, 170)  

 

Camau a gymerwyd: 
Mae recriwtio wedi'i nodi fel maes i'w wella, ynghyd â'r canllawiau cyfredol yn cael eu hadolygu 
i roi eglurhad pellach i reolwyr sy’n recriwtio.  Cafodd hyn ei nodi yn ein Hadroddiad Blynyddol 
Safonau'r Gymraeg 2019-2020.  Bydd yr Adolyguad Recriwtio yn:  
 Archwilio opsiynau ar gyfer cyflwyno modiwl Iaith Gymraeg i'r system AD gyfredol 
 Adolygu'r canllawiau cyfredol i reolwyr ynghylch recriwtio ac Asesiadau Sgiliau Cymraeg 
 AD i wirio asesiadau sydd wedi'u cwblhau a dychwelyd unrhyw rai sydd wedi'u cwblhau'n 

rhannol yn unig i'r rheolwyr sy’n recriwtio. 
 Yn dilyn uwchraddiad i’r system AD bydd cyfle i ddatblygu rhaglen waith i sicrhau bod: 

- swydd ddisgrifiadau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg; 
- hysbysebion am swyddi yn Gymraeg ac yn Saesneg; 
- tudalen recriwtio ddwyieithog ar gael;  
- adolygiad o'r ffurflen gais am swydd gyfredol i sicrhau bod y cwestiynau gofynnol yn cael eu 
gofyn mewn perthynas â dewis iaith a sgiliau; 

- modd cyflwyno ffurflen gais am swydd ar-lein, yn y nail iaith neu’r llall (nid yr arfer cyfredol) 
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4. Cwynion gan Aelodau’r Cyhoedd  
 

Mae gan Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 y Cyngor gamau penodol sy'n 
ymrwymo'r Cyngor i ddefnyddio ei geisiadau gwasanaeth a'i ddata cwynion i: 
 

Amcan Cydraddoldeb 1 - Gweithred 5 ac Amcan Cydraddoldeb 4 - Gweithred 5 
Nodi anghenion gwasanaeth grwpiau defnyddwyr penodol; pa rwystrau sy'n atal mynediad, a 
pha gamau sy'n ofynnol i gael gwared ar y rhwystrau hynny 
 

Amcan Cydraddoldeb 1 - Gweithred 8 
Casglu gwybodaeth monitro cydraddoldeb ar gyfer canmoliaeth a chwynion 
 

Yn ystod 2020-2021, derbyniwyd 12 cais am wasanaeth a 2 gŵyn yn ymwneud â'r Gymraeg.  
O'r 2 gŵyn a gofnodwyd, roedd un yn ymwneud â diweddariad COVID-19 ar y cyd gan y Prif 
Weithredwr a'r Arweinydd a gyhoeddwyd yn ystod cyfnod clo lleol Caerffili yn Saesneg yn unig 
i ddechrau, oherwydd natur frys ei gynnwys, gyda'r cyfieithiad Cymraeg i ddilyn.  Cymerodd y 
Cyngor benderfyniad strategol i ddefnyddio eithriad a roddwyd yn ei hysbysiad cydymffurfio, 
mewn perthynas â chyhoeddi datganiadau i'r wasg o natur frys, yn enwedig yn ystod 
pandemig byd-eang. 
 

Safon 46 
Pan fyddwch yn rhyddhau unrhyw ddatganiad i’r wasg, rhaid ichi ei ryddhau yn Gymraeg, ac os 
oes fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg o ddatganiad, rhaid ichi ryddhau’r ddwy fersiwn ar yr un 
pryd. 
Rhaid cydymffurfio â safon 46 ymhob amgylchiad, ac eithrio:  

 Lle bo datganiad i’r wasg yn cael ei ryddhau mewn argyfwng.  
(Mae i “argyfwng” yr un ystyr ag a roddir i “emergency” yn adran 1 o Ddeddf Argyfyngau Sifil 
Posibl 2004.)  
 

Daeth y gŵyn arall gan breswylydd nad oedd wedi derbyn llythyr wedi'i ddosbarthu â llaw yn 
ei hysbysu o'r cynnig i wneud y ffordd i'r ystâd dai yn unffordd.  Pan holwyd bu oedi cyn 
ymateb, a arweiniodd at y preswylydd yn cysylltu â'r Cyngor eto a meddwl bod yr oedi 
oherwydd bod ei ohebiaeth gychwynnol yn Gymraeg. 
 

Roedd y 12 cais am wasanaeth yn cynnwys y canlynol: 

Rhif Manylion y Ceisiadau am Wasanaeth Datrysiad 

3 Aelod staff yn siomedig o dderbyn 
gohebiaeth gorfforaethol yn Saesneg 

Ystyrir sylwadau a chânt eu hystyried yn 
ofalus pan gaiff gohebiaeth staff ei drafftio 
yn y dyfodol 

2 Post ar y cyfryngau cymdeithasol yn 
cynnwys gwallau teipio ond yn ymwneud 
â gwybodaeth gan drydydd parti 

Cysylltwyd â'r sefydliad trydydd parti ac 
amlygwyd y gwallau 

1 Post ar y cyfryngau cymdeithasol yn 
Saesneg yn unig dros gyfnod y Nadolig 

Trafodaethau wedi'u cynnal rhwng timau 
perthnasol i roi cynllun wrth gefn ar waith 

5 Yn ymwneud ag amryw o arwyddion 
priffyrdd a godwyd gan gontractwyr 

 

Siaradwyd â'r holl gontractwyr, arwyddion 
wedi'u cywiro; a chynhyrchwyd Llawlyfr, 
gweler Atodiad A 

1 Problem wrth wneud cais am Drwydded 
Parcio yn Gymraeg trwy wefan y Cyngor 

Gwall wedi'i nodi ar y wefan a TG wedi 
unioni'r broblem 
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Diffiniadau Cyffredinol 
 
Mae cwynion corfforaethol yn gwynion o ganlyniad i fethiant o ran proses neu fethiant i 
weithredu polisi’r Cyngor yn gywir.  Mae’r rhain yn gwynion a allai, yn y pen draw, gael eu 
hanfon at yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus neu at Gomisiynydd y Gymraeg, er 
enghraifft. 
 
Caiff materion cod ymddygiad yn ymwneud ag ymddygiad neu agwedd staff eu trin drwy 
gyfrwng prosesau Adnoddau Dynol mewnol.  Fodd bynnag, mae cwynion ynghylch 
Cydraddoldeb a’r Gymraeg yn rhywfaint o hybrid, oherwydd gall methiant proses fod o 
ganlyniad i agweddau neu farn aelod o staff tuag at grŵp penodol, er enghraifft. 
 
 
Cwynion a Cheisiadau am Wasanaeth yn ôl Cyfadran 
 

CYFADRAN CWYNION CEISIADAU AM WASANAETH 

Prif Weithredwr 0 3 

Cymunedau 1 6 

Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol 1 3 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai 0 0 

CYFANSWM 2 12 

 
 
Ymchwiliadau Comisiynydd y Gymraeg 
 
Rydyn ni'n defnyddio'r rhan hon o'r adroddiad i fanylu ar unrhyw Ymchwiliadau gan 
Gomisiynydd y Gymraeg.  Trwy gydol 2020-2021 cawsom ni 0 ymchwiliad newydd am yr ail 
flwyddyn yn olynol. 
 
 
Gall aelodau'r cyhoedd weld Gweithdrefn Cwynion y Cyngor ar gyfer delio â chwynion a wneir 
trwy gyfrwng Cymraeg trwy ein gwefan gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol: 
 

https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Strategies,-plans-and-policies/Equalities/Welsh-
language-Standards?lang=cy-gb 

  

https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Strategies,-plans-and-policies/Equalities/Welsh-language-Standards?lang=cy-gb
https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Strategies,-plans-and-policies/Equalities/Welsh-language-Standards?lang=cy-gb
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5. Sgiliau Iaith Staff 
 
Mae’r gallu i gofnodi sgiliau iaith Gymraeg yn nhermau data staff a dadansoddi yn rhan 
annatod o’r system gyflogres o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.  Dangosir ffigyrau 
diwedd y flwyddyn ariannol hyd at 31 Mawrth 2021 isod ac ar y dudalen nesaf.  Mae'r lefelau 
sgiliau wedi'u mesur yn unol â'r canllawiau sgiliau iaith a ddarperir gan Gymdeithas y Profwyr 
Ieithoedd yn Ewrop (ALTE).  Ar dudalennau 21-23 o’r adroddiad hwn fe welwch chi fanylion 
sgiliau iaith staff fesul maes gwasanaeth wedi'u mesur ar raddfa o 5 sef ‘Hyfedredd’ hyd at 
‘Dim Sgiliau’. 
 

Lefel 5 Lefel 4 Lefel 3 Lefel 2 Lefel 1 Dim Sgiliau 

Hyfedredd Uwch Canolradd Sylfaen Lefel Mynediad - 

 
O'i gymharu â'r llynedd, unwaith eto rydyn ni wedi cofnodi cynnydd bach yn nifer y siaradwyr 
Cymraeg ym mhob cyfadran ein gweithlu. 
 
Ar adeg adrodd y llynedd, roedd cyfanswm y staff a siaradwyr Cymraeg yn y sefydliad fel a 
ganlyn o'i gymharu ag eleni yn y flwyddyn adrodd hon; 
 

Cyfansymiau'r Cyngor 2019-2020 

Cyfanswm y Staff Siaradwyr Cymraeg % 

8402 1796 21.37 

 
Cyfansymiau'r Cyngor 2020-2021 

Cyfanswm y Staff Siaradwyr Cymraeg % 

8296 1825 21.99 

 
 
PROFFIL IEITHYDDOL Y GWEITHLU - GALLU YN Y GYMRAEG YN ÔL MAES 
GWASANAETH A RHUGLDER AR 31 MAWRTH 2021 
 
i) FFIGYRAU STAFF CYFFREDINOL 
 
      2019-2020    2020-2021 

Cymunedau Cyfanswm 
y Staff 

Siaradwyr 
Cymraeg 

% Cyfanswm 
y Staff 

Siaradwyr 
Cymraeg 

% 

Gwasanaethau 
Cymunedol a Hamdden 

762 135 17.71 716 125 17.45 

Isadeiledd 236 31 13.13 227 35 15.41 

Gwasanaethau Eiddo 61 17 27.86 63 18 28.57 

Diogelu’r Cyhoedd 115 20 17.39 159 34 21.38 

Adfywio a Chynllunio 338 53 15.68 332 49 14.75 

Cyfanswm 1499 253 16.87 1483 261 17.59 
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      2019-2020    2020-2021 

Addysg a Gwasanaethau 
Corfforaethol 

Cyfanswm 
y Staff 

Siaradwyr 
Cymraeg 

% Cyfanswm 
y Staff 

Siaradwyr 
Cymraeg 

% 

Gwasanaethau Gwella 
Busnes 

968 142 14.66 995 150 15.07 

Cyllid Corfforaethol 163 24 14.72 156 23 14.74 

Gwasanaethau Cwsmeriaid 
a Digidol 

133 24 18.04 126 24 19.04 

Cynllunio a Strategaeth 
Addysg 

171 41 23.97 149 37 24.83 

Dysgu, Addysg a 
Chynhwysiant 

463 96 20.73 462 85 18.39 

Y Gyfraith a Llywodraethu 58 9 15.51 60 10 16.66 

Gwasanaethau i Bobl 99 31 31.31 100 29 29.00 

Ysgolion 3366 978 29.05 3311 1004 30.32 

Cyfanswm 5123 1285 25.08 5068 1302 25.69 

 
 

      2019-2020    2020-2021 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Thai 

Cyfanswm 
y Staff 

Siaradwyr 
Cymraeg 

% Cyfanswm 
y Staff 

Siaradwyr 
Cymraeg 

% 

Gwasanaethau i Oedolion 1138 140 12.30 1104 141 12.77 

Cartrefi Caerffili 502 66 13.14 480 60 12.5 

Gwasanaethau i Blant 293 68 23.20 324 83 25.61 

Tîm Datblygu'r Gweithlu ar 
y Cyd 

6 2 33.33 5 1 20.00 

Cyfanswm 1941 276 14.21 1906 285 14.95 

 
NODIADAU 
 Nid yw’r ffigyrau fesul maes gwasanaeth ar gyfer Cyfanswm y Staff a Siaradwyr 

Cymraeg yn gyfartal â'r cyfanswm cyffredinol fesul Cyfadran oherwydd bod gan rai 
aelodau o staff fwy nag un swydd yn y sefydliad a bod y swyddi hynny o fewn meysydd 
gwasanaeth gwahanol. 

 

 Yn unol ag adroddiadau blaenorol, mae’r ffigurau yn 5i) uchod yn gyfansymiau nifer y bobl 
fesul cyfadran sydd wedi cwblhau’r ffurflen Sgiliau Ieithyddol gan nodi sgiliau Iaith 
Gymraeg. 

 

 Mae’r ffigyrau a ddangosir yn 5ii) i 5iv) sy’n dilyn, yn cyfeirio at lefelau rhuglder siaradwyr 
Cymraeg fesul maes gwasanaeth ac ni ellir eu cymharu’n uniongyrchol â’r cyfansymiau a 
ddangosir yn 5i) oherwydd er enghraifft yn yr isadran Cyllid Corfforaethol (yr ail adran isod 
yn 5ii), mae'r golofn "Lefel 4" yn cyfeirio at aelod staff sy’n gallu darllen, siarad, deall ac 
ysgrifennu at Lefel 4, ac nid tri aelod staff gwahanol.   
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ii) Cymunedau 
 

Gwasanaethau Cymunedol a 
Hamdden 

5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 13 7 6 15 80 4 0 

Deall 12 9 7 15 65 15 2 

Ysgrifennu 11 3 11 19 38 40 3 

Cyfanswm Staff  125       
 
 

Isadeiledd 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 1 0 1 3 26 2 2 

Deall 0 2 1 2 27 1 2 

Ysgrifennu 1 0 1 3 18 6 6 

Cyfanswm Staff  35       
 
 

Gwasanaethau Eiddo 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 0 0 1 2 14 1 0 

Deall 0 0 1 3 11 3 0 

Ysgrifennu 0 0 0 1 7 10 0 

Cyfanswm Staff 18       

 
 

Diogelu’r Cyhoedd 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 2 1 5 4 21 1 0 

Deall 5 3 2 5 17 2 0 

Ysgrifennu 3 0 4 3 15 8 1 

Cyfanswm Staff 34       

 
 

Adfywio a Chynllunio 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 6 1 1 12 26 3 0 

Deall 6 4 2 5 25 5 2 

Ysgrifennu 7 0 2 5 23 10 2 

Cyfanswm Staff 49       
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iii) GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A THAI 
 

Gwasanaethau i Oedolion 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 13 10 5 7 92 14 0 

Deall 16 13 2 4 84 18 4 

Ysgrifennu 15 8 1 10 48 53 6 

Cyfanswm Staff  141       
 

 

Cartrefi Caerffili 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 2 3 6 6 39 4 0 

Deall 1 7 2 2 31 15 2 

Ysgrifennu 1 3 4 4 17 28 3 

Cyfanswm Staff  60       
 

 

Gwasanaethau i Blant 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 5 4 5 2 60 6 1 

Deall 7 4 3 6 48 14 1 

Ysgrifennu 6 3 3 4 36 29 2 

Cyfanswm Staff  83       
 
 

Tîm Datblygu'r Gweithlu  
ar y Cyd 

5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 0 0 0 0 1 0 0 

Deall 0 0 0 0 1 0 0 

Ysgrifennu 0 0 0 0 0 1 0 

Cyfanswm Staff  1       
 

 

iv) ADDYSG A GWASANAETHAU CORFFORAETHOL 
 

Gwasanaethau Gwella Busnes 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 20 5 4 16 93 9 3 

Deall 22 8 5 15 70 27 3 

Ysgrifennu 22 3 3 10 41 63 8 

Cyfanswm Staff  150       
 
 

Cyllid Corfforaethol 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 0 1 1 3 14 4 0 

Deall 1 1 0 2 14 5 0 

Ysgrifennu 0 2 0 2 8 11 0 

Cyfanswm Staff 23       
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Gwasanaethau Cwsmeriaid a 
Digidol 

5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 2 1 2 1 17 1 0 

Deall 2 2 2 0 14 2 2 

Ysgrifennu 2 1 1 1 9 8 2 

Cyfanswm Staff 24       
 

 

Cynllunio a Strategaeth 
Addysg 

5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 0 1 1 4 28 3 0 

Deall 0 0 3 3 26 4 1 

Ysgrifennu 0 0 2 2 15 16 2 

Cyfanswm Staff 37       
 

 

Dysgu, Addysg a 
Chynhwysiant 

5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 6 6 0 9 63 1 0 

Deall 6 5 3 4 54 12 1 

Ysgrifennu 7 0 6 4 39 26 3 

Cyfanswm staff  85       
 
 

Y Gyfraith a Llywodraethu 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 0 1 0 2 6 0 1 

Deall 1 0 1 1 7 0 0 

Ysgrifennu 0 1 0 2 6 1 0 

Cyfanswm staff  10       
 

 

Gwasanaethau i Bobl 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 1 1 1 6 18 2 0 

Deall 1 2 1 4 18 3 0 

Ysgrifennu 0 2 0 5 12 10 0 

Cyfanswm Staff  29       
 
 

Ysgolion 5 4 3 2 1 Dim 
Sgiliau 

Heb 
Ddatgan 

Gwrando/Siarad 193 44 35 184 528 16 4 

Deall 191 60 75 141 444 63 30 

Ysgrifennu 197 29 39 162 326 213 38 

Cyfanswm Staff  1004       
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6. Darpariaeth Hyfforddiant Cyfrwng Cymraeg 
 
Mae CBS Caerffili wedi darparu cyrsiau Cymraeg sgyrsiol i staff ac aelodau etholedig ers 2001.  
Mae'r cyrsiau hefyd ar gael i'r cyhoedd ac aelodau o'r staff o sefydliadau partner i’w mynychu.  
Mae'r cyrsiau yn amrywio o gyrsiau blasu sylfaenol i ddechreuwyr i gyrsiau sy'n darparu ar 
gyfer y rhai sydd bellach yn siaradwyr Cymraeg rhugl. 
 
Mae'r data ar gyfer y cyrsiau a gynigir ac a fynychir gan staff CBS Caerffili ar gyfer y flwyddyn 
academaidd 2020-2021 fel a ganlyn; 
 

CWRS 
A GYNIGIWYD 

NIFER Y CYRSIAU A 
GYNIGIWYD 

NIFER Y STAFF A 
FYNYCHWYD 

30 Wythnos  40 23 

Cwrs 10 awr Ar-lein 24 219 

‘Say Something in Welsh’ - 
Cwrs Cymraeg Ar-lein 

3 4 

   

Tynnu’n Ôl D/B 2 

 
 
Ffigyrau Staff Caerffili – 2001-2021 
 

Blwyddyn 
Academaidd 

Cyrsiau 
Blwyddyn 

Cyrsiau 
Blasu 

Cyfanswm 
nifer y 

Dysgwyr 

(Niferoedd 
tynnodd allan 

o’r cwrs) 
2001 – 2002 46 0 46 ( 0 ) 
2002 – 2003 66 0 66 (11) 
2003 – 2004 84 37 121 (17) 
2004 – 2005 70 43 113 (15) 
2005 – 2006 61 77 138 (10) 
2006 – 2007 66 27 93 (12) 
2007 – 2008 68 38 106 (7) 
2008 – 2009 43 58 101 (9) 
2009 – 2010 48 50 98 (13) 
2010 – 2011 50 33 83 (1) 
2011 – 2012 52 21 73 (2) 
2012 – 2013 52 22 74 (3) 
2013 – 2014 61 142 203 (16) 
2014 – 2015 56 58 114 (13) 
2015 – 2016 40 28 68 (14) 
2016 – 2017 45 14 59 (3) 
2017 – 2018 50 61 111 (4) 
2018 – 2019 53 91 144 (6) 
2019 – 2020 62 185 223 (0) 
2020 – 2021 27 219 246 (2) 

CYFANSYMIAU 1073 996 2034 (152) 
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Yng ngwanwyn 2018, lansiwyd Cyrsiau Cymraeg 10 Awr Ar-lein o'r enw Cymraeg Gwaith.  
Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer staff sy'n dymuno dysgu gwybodaeth sylfaenol o'r Gymraeg yn eu 
maes gwaith penodol.  Mae cyrsiau ar gyfer pobl sy'n gweithio ym maes iechyd, 
gwasanaethau cyhoeddus, addysg, gofal, twristiaeth, manwerthu a thrafnidiaeth.   
 
Yn ystod y pandemig, sylwon ni ar gynnydd sylweddol yn nifer y bobl a oedd yn cwblhau'r 
cyrsiau ar-lein 10 awr, yn enwedig o'r sector addysg a gofal cymdeithasol, gyda staff yn 
defnyddio'u hamser yn effeithiol i wella eu datblygiad proffesiynol parhaus.  Cwblhaodd 219 o 
bobl y cyrsiau hyn gyda rhai yn cwblhau rhan 1 a rhan 2 o'r cwrs, gan roi cyfanswm o 517 o'r 
cyrsiau ar-lein hyn wedi'u cwblhau. 
 
Yn unol â Safon 128, rhaid i'r Cyngor ddarparu hyfforddiant i staff trwy gyfrwng y Gymraeg yn 
y meysydd canlynol: 
 
Rhaid ichi ddarparu hyfforddiant yn Gymraeg yn y meysydd canlynol, os ydych yn darparu 
hyfforddiant o’r fath yn Saesneg -   
(a)   recriwtio a chyfweld; 
(b)   rheoli perfformiad;  
(c)   gweithdrefnau cwyno a disgyblu; .  
(ch) ymsefydlu;   
(d)   delio â’r cyhoedd; ac  
(dd) iechyd a diogelwch.  
 
Unwaith eto, ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau gan staff ynglŷn ag unrhyw un o'r cyrsiau a 
restrir uchod gael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, felly nid oes unrhyw ffigurau 
hyfforddi staff wedi'u cofnodi.  Cyhoeddir y wybodaeth uchod yma i ddarparu parhad ag 
adroddiadau blaenorol. 

  

https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cyrsiau-blasu-ar-lein/
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7. Recriwtio i Swyddi Gwag 
 

Cafodd 690 o swyddi newydd a swyddi gwag eu hysbysebu ers 30 Mawrth 2020 eu 
categoreiddio fel swyddi sy’n gofyn: 
 

(i) bod sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol 
 

4 
 
(ii) bod angen dysgu sgiliau yn y Gymraeg pan benodir i’r swydd 
 

42 
 

Mae cyrsiau hyfforddiant iaith Gymraeg wedi bod ar gael am ddim i bob aelod o staff ac 
aelod etholedig ers blwyddyn academaidd 2001-2002 (gweler Adran 3) 

 
(iii) bod sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol, 
 

684 
 
(iv) nad oedd sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol 
 

7* 
  

*Aseswyd y swyddi hyn fel rhai lle nad oedd sgiliau Cymraeg yn angenrheidiol oherwydd 
sgiliau Cymraeg aelodau eraill y tîm.  Fodd bynnag, mae pob swydd wag yn cael ei 
hysbysebu fel Cymraeg dymunol fel gofyniad sylfaenol. 

 
Mae'r Asesiadau Sgiliau Iaith Gymraeg mewn perthynas â swyddi gwag/swyddi newydd yn 
cael eu cynnal fel sy'n ofynnol gan Safon 136, ac maent wedi eu cofnodi gan adnoddau dynol 
ers Hydref 2016.  Wedyn, bydd yr asesiad a thystiolaeth ategol yn llunio rhan o’r achos busnes 
sydd ei angen i gael caniatâd i lenwi swydd wag neu greu swyddi newydd. 
 
Yn dilyn adroddiad y llynedd mae’r broses recriwtio wedi’i chryfhau gydag Asesiad Sgiliau’r 
Iaith Gymraeg yn cael ei lenwi ar gyfer pob swydd wag neu newydd sy’n cael ei hysbysebu fel 
Cymraeg dymunol fel gofyniad sylfaenol.  Mae'r asesiad a wneir yn penderfynu a ddylid 
hysbysebu unrhyw swyddi newydd neu wag fel rhai Cymraeg hanfodol, yn unol â rôl y 
swydd a’r cysylltiad â'r cyhoedd. 
 
 
Adolygiad Recriwtio 
 

Yn anffodus mae'r cynnydd wedi'i ohirio oherwydd y pandemig.  O ganlyniad i weithio rhithiol i 
staff y cyngor a'r symudiad i wella ein presenoldeb ar-lein, mae'r adolygiad recriwtio wedi'i 
ehangu ac mae'n rhan o lif gwaith mwy i'r Cyngor.  Mae'n parhau i fod yn faes blaenoriaeth ond 
bellach mae'n cynnwys yr adranTG a Chyfathrebu, a fydd yn rhan annatod o weithredu tudalen 
we recriwtio newydd ar ein gwefan a'i hyrwyddo.  Fel rhan o'r cynllun hwn mae'r tudalennau 
swydd a'r ffurflen gais yn cael eu hadolygu eto ac unwaith y byddant wedi'u cwblhau byddant 
ar gael yn Saesneg a Chymraeg ynghyd â system recriwtio iTrent cwbl ddwyieithog.  Mae 
gwaith wedi cychwyn ar gyfieithu'r holl ddisgrifiadau swydd ac mae Gweithdrefn Recriwtio Mwy 
Diogel wedi'i diweddaru wedi'i rhoi ar waith i gefnogi'r broses hon.
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Atodiad A 
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