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1 – Argymhelliad/ion  

Gofynnir i aelodau’r pwyllgor dderbyn cynnwys yr adroddiad hwn. 

 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 

Mae’r maes hwn gyda chysylltiad gyda’r canlynol: 

 

 Polisi Iaith Gymraeg y Cyngor Sir 

 Safonau’r Iaith Gymraeg 

 Darparu gwasanaethau o ansawdd yn dewis iaith y cwsmer yn unol â’r 

flaenoriaeth gorfforaethol 

 
 

 

3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini  
 

Er mwyn cymhorthi Aelodau wrth graffu’r pwnc:- 
 

3.1 Effaith mae’r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau [ffocws ar y cwsmer/ 
dinesydd] 
 

3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol 
ac o ran ansawdd [ffocws ar werth] 

 

3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg] 

 

3.4 Craffu’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu warantu ansawdd [ffocws ar berfformiad ac 
ansawdd] 

 

CYNGOR SIR YNYS MȎN 
Templed Adroddiad Sgriwtini  

 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

Dyddiad: 14 Tachwedd, 2017 

Pwnc: Adroddiad Cynnydd ar y Defnydd o’r Gymraeg o fewn 

y Weinyddiaeth Fewnol 

Pwrpas yr Adroddiad: I geisio cymeradwyaeth ar gynnwys yr adroddiad 

Cadeirydd Sgriwtini: Cynghorydd Gwilym O Jones 

Aelod(au) Portfolio: Cynghorydd Ieuan Williams 

Pennaeth Gwasanaeth: Mrs Annwen Morgan, Prif Weithredwr Cynorthwyol 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Mrs Carol Wyn Owen 
Est. 2561 
carolwyn@ynysmon,gov.uk 

Aelodau lleol: Dim yn berthnasol  
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3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 

 hirdymor 
 atal 
 integreiddio 

 cydweithio 

 cynnwys 

[ffocws ar lesiant] 
 

 

 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

 Ym mha ffordd ydych yn gweld y rhaglen dreigl enghraifft o arfer da? 

 

 Oes unrhyw gamau ymarferol pellach y gellid eu hystyried i gynorthwyo staff i 

gynyddu eu sgiliau cyfrwng Cymraeg? 

 

 Ym mha ffordd ydych yn meddwl y gall y nod hwn wella ein gwasanaeth gofal 

cwmser yn unol â’n amcanion corfforaethol? 

 

 Ydi’r trefniadau monitro a amlinellir yn yr adroddiad cynnydd yn ddigonol? 

 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

Yn unol â gofynion Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, derbyniodd y Cyngor hwn 

Hysbysiad Cydymffurfio ar y Safonau Iaith Terfynol ar 30 Medi, 2015.  Roedd Cynllun 

Iaith Gymraeg y Cyngor yn dod i ben o’r dyddiad hwn y daeth y Safonau Iaith i rym.  

Roedd y Cyngor eisoes wedi bod yn cydymffurfio â nifer sylweddol o’r Safonau a 

osodwyd arno trwy weithrediad ei Gynllun Iaith ac yn wir roedd y cynllun hwn yn mynd 

ymhellach na’r Safonau Iaith mewn sawl maes.  Ystyriwyd na ddylid gwanhau sefyllfa 

bresennol y Cyngor o ran yr iaith trwy gyfyngu at gydymffurfio â’r Safonau’n unig ac o 

ganlyniad, fe ddatblygwyd Polisi Iaith o’r newydd.  Mae’r Polisi Iaith hwn yn gyplysiad o’r 

Cynllun Iaith a’r Safonau y mae’r Cyngor o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy. Fe 

fabwysiadwyd y Polisi Iaith Gymraeg hwn gan y Cyngor Sir ar 12 Mai, 2016. 

 

Wrth fabwysiadu’r Polisi Iaith Gymraeg penderfynwyd yn ogystal, i fabwysiadu’r gwelliant 

a ganlyn i baragraff 3.2.4 o’r Polisi Iaith Gymraeg: 

 

‘Nod y Cyngor yw sicrhau mai Cymraeg fydd prif iaith gweinyddiaeth fewnol y Cyngor, ar 

lafar ac yn ysgrifenedig.  Er mwyn cyflawni hyn bydd y cyngor yn monitro cynnydd yn 

flynyddol trwy gyhoeddi adroddiad arno i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Sgriwtini ar yr un pryd â’r 

adroddiad blynyddol ar weithrediad y Polisi Iaith Gymraeg’. 

Ceir ymrwymiad yn ogystal, o fewn Strategaeth Iaith Gymraeg y Sir am y cyfnod 2016-

2021 i weithio tuag at sicrhau mai Cymraeg fydd prif iaith weinyddol y Cyngor Sir. 

Pwrpas yr adroddiad hwn yw amlinellu'r camau gweithredol a gymerir i gyrraedd y nod 

uchod. 
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6 – Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb [cynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg] 

Dim yn berthnasol. 

 

 

7 – Oblygiadau Ariannol 

Dim yn berthnasol. 

 

 
 

8 – Atodiadau  

Adroddiad Cynnydd ar y Defnydd o’r Gymraeg o fewn y Weinyddiaeth Fewnol  

 

 

 
 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 

bellach os gwelwch yn dda): 
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                                                                                      ATODIAD 

ADRODDIAD CYNNYDD AR Y GYMRAEG O FEWN Y WEINYDDIAETH FEWNOL 

 

1. Cyd-destun Polisi 

Yn unol â gofynion Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, derbyniodd y Cyngor hwn 

Hysbysiad Cydymffurfio ar y Safonau Iaith Terfynol ar 30 Medi, 2015.  Roedd 

Cynllun Iaith Gymraeg y Cyngor yn dod i ben o’r dyddiad hwn y daeth y Safonau 

Iaith i rym.  Roedd y Cyngor eisoes wedi bod yn cydymffurfio â nifer sylweddol o’r 

Safonau a osodwyd arno trwy weithrediad ei Gynllun Iaith ac yn wir roedd y cynllun 

hwn yn mynd ymhellach na’r Safonau Iaith mewn sawl maes.  Ystyriwyd na ddylid 

gwanhau sefyllfa bresennol y Cyngor o ran yr iaith trwy gyfyngu at gydymffurfio â’r 

Safonau’n unig ac o ganlyniad, fe ddatblygwyd Polisi Iaith o’r newydd.  Mae’r Polisi 

Iaith hwn yn gyplysiad o’r Cynllun Iaith a’r Safonau y mae’r Cyngor o dan 

ddyletswydd i gydymffurfio â hwy. Fe fabwysiadwyd y Polisi Iaith Gymraeg hwn gan 

y Cyngor Sir ar 12 Mai, 2016. 

Wrth fabwysiadu’r Polisi Iaith Gymraeg penderfynwyd yn ogystal, i fabwysiadu’r 

gwelliant a ganlyn i baragraff 3.2.4 o’r Polisi Iaith Gymraeg: 

 

‘Nod y Cyngor yw sicrhau mai Cymraeg fydd prif iaith gweinyddiaeth fewnol y 

Cyngor, ar lafar ac yn ysgrifenedig.  Er mwyn cyflawni hyn bydd y cyngor yn monitro 

cynnydd yn flynyddol trwy gyhoeddi adroddiad arno i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Sgriwtini 

ar yr un pryd â’r adroddiad blynyddol ar weithrediad y Polisi Iaith Gymraeg’. 

Ceir ymrwymiad yn ogystal, o fewn Strategaeth Iaith Gymraeg y Sir am y cyfnod 

2016-2021 i weithio tuag at sicrhau mai Cymraeg fydd prif iaith weinyddol y Cyngor 

Sir. 

Pwrpas yr adroddiad hwn yw amlinellu'r camau gweithredol a gymerir i gyrraedd y 

nod uchod. 

 

2. Cyflawni’r Nod 

Mae’r Cyngor Sir wedi mabwysiadu dull graddol bwriadus o gynyddu’r defnydd o’r 

Gymraeg o fewn gweinyddiaeth y Cyngor.  Yr ymgais yw parhau i gynnal a grymuso 

awyrgylch corfforaethol positif sy’n arddel defnyddio’r Gymraeg fel cyfrwng gwaith.  

Mae hyn yn ei dro yn gosod disgwyliadau clir ar staff bod y Cyngor yn hyrwyddo 

arfer dwyieithog da.   

Mae cyflawni’r nod hwn yn bwysig hefyd o safbwynt gofal cwsmer.  Mae’n hanfodol 

bod gan staff y Cyngor Sir y sgiliau dwyieithog angenrheidiol i ddarparu 

gwasanaethau safonol yn dewis iaith y cwsmer yn unol â gofynion y Safonau Iaith. 
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Er mwyn gweithio tuag at y nod hwn, y bwriad yw gweithio’n ddwys gyda 

gwasanaethau yn eu tro i sicrhau bod y gefnogaeth angenrheidiol mewn lle i 

gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig.  Y nod fydd cael effaith 

gadarnhaol ar arferion iaith staff yn eu gwaith ac ar lefel gymdeithasol yn y swyddfa.  

Mae rhaglen dreigl mewn lle i ddarparu cefnogaeth uniongyrchol i wasanaethau, yn 

eu tro, i gyrraedd y nod.   

3. Heriadau 

Mae’r Cyngor Sir yn cydnabod bod rhai heriadau i’w cyfarch wrth gynyddu’r defnydd 
o’r Gymraeg o fewn y sefydliad.  Mae’r heriadau yn rhai nodweddiadol mewn 
prosiectau o’r fath. 
 
Yn y lle cyntaf, cydnabyddir bod diffyg hyder, arbenigedd a hyfedr sgiliau yn gallu 
dylanwadu ar barodrwydd siaradwyr Cymraeg rhugl yn ogystal â dysgwyr i roi cynnig 
arni i ddefnyddio eu sgiliau iaith yn y gweithle,  Yn ogystal, mae arferion defnydd 
iaith sydd wedi’u sefydlu ers nifer o flynyddoedd yn her i’w newid.   
 
I’r dyfodol, yn ogystal, bydd yn angenrheidiol i’r Cyngor allu denu a recriwtio 

unigolion dwyieithog efo’r profiad perthnasol.  Mae’n gynyddol anodd gyda rhai 

swyddi proffesiynol megis gwaith cymdeithasol, swyddogion cynllunio, swyddogion 

safonau masnach a chyfreithwyr.  

4. Camau Gweithredol  
 
Gweler isod y camau gweithredol y bwriedir eu cymryd er mwyn cyrraedd y nod o 
gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg o fewn y weinyddiaeth fewnol yn ogystal â chwrdd â 
gofynion y Safonau Iaith: 
 
 

 Sicrhau bod gofynion y Gymraeg swyddi yn unol â’r disgrifiad sgiliau a nodir 

yn y swydd ddisgrifiadau.  Gwneir asesiad ieithyddol o anghenion llafar ac 

ysgrifenedig pob swydd cyn hysbysebu. Cynhwysir y datganiad a ganlyn pan 

yn hysbysebu swyddi – “Mae sgiliau perthnasol yn y Gymraeg yn hanfodol ar 

gyfer y swydd – gweler y Swydd Ddisgrifiad am y manylion perthnasol”.   

Cydnabyddir y gallai dynodiad llafar y swydd fod yn wahanol i’r dynodiad 

ysgrifenedig.  Gall rhai sefyllfaoedd eithriadol godi lle mae prinder staff gyda’r 

gofynion priodol yn golygu bod angen llacio’r gofynion ieithyddol Cymraeg 

hanfodol,  e.e. gweithwyr cymdeithasol yn y maes plant. 

 Yn yr achosion prin lle nad yw sgiliau’r unigolyn yn cwrdd â dynodiad iaith y 

swydd gosod amod cyflogaeth sy’n cynnwys targedau rhesymol a 

chyraeddadwy.  

 

 Sicrhau y darperir cefnogaeth briodol, yn gorfforaethol ac o fewn y 

gwasanaethau, i unigolion gyrraedd y targedau. 

 



3 
 

 Sicrhau bod rheolwyr yn sefydlu diwylliant cadarnhaol sy’n parhau i 

hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yng ngweithgareddau dyddiol ac yn darparu 

cyfleoedd digonol i unigolion ymarfer eu Cymraeg ar lefel ffurfiol ac anffurfiol o 

fewn y gweithle. 

 

 Cynnal rhaglen dreigl o weithio’n ddwys gyda gwasanaethau unigol (gweler 5. 

isod). 

 

5.    Gweithio’n ddwys gyda gwasanaethau unigol 

Y bwriad yn y tymor byr yw cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar lafar drwy annog staff, 

boed yn siaradwyr rhugl, dysgwyr da neu’n ddysgwyr llai profiadol i siarad mwy o 

Gymraeg.  Gellir defnyddio’r man gwaith a sefyllfaoedd anffurfiol i ymarfer.   Anogir 

staff sy’n ddigon hyderus i anfon e-byst syml yn fewnol yn Gymraeg a rhoddir 

cefnogaeth i’r rheiny sy’n ddigon hyderus i ddrafftio adroddiadau’n Gymraeg. 

Yn ogystal, rhoddir camau ymarferol mewn lle i ddarparu cefnogaeth ymarferol i staff 

gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg yn ysgrifenedig.   Er enghraifft, mae Cysill/ 

CysGair a gwasanaeth prawf ddarllen yr Uned Gyfieithu ar gael iddynt wirio eu 

gwaith ysgrifenedig.  Gall y gefnogaeth hon o sicrhau cywirdeb iaith fod yn aml yn 

ddigon o ysgogiad i godi hyder i ddrafftio mwy trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae 

amrediad o hyfforddiant hefyd ar gael i gefnogi ac ysgogi staff megis ymwybyddiaeth 

iaith, cyrsiau sgiliau a chyrsiau ar sut i gynnal a chadeirio cyfarfodydd trwy gyfrwng y 

Gymraeg.  Bydd modd hefyd i adnabod pencampwyr iaith, o fewn y gwasanaethau 

unigol (boed yn siaradwyr rhugl neu’n ddysgwyr), a chyfleoedd anffurfiol i staff 

ymarfer eu sgiliau.  

 

6.    Y Gwasanaeth Tai 

Ym mis Medi, 2016, detholwyd  y gwasanaeth cyntaf  i weithio’n ddwys gyda hwy, 

sef y gwasanaeth Tai.  Isod ceir amlinelliad o’r fethodoleg a’r camau gweithredu a 

gymerwyd i sefydlu a chynnal y prosiect. 

 

7. Sefydlu gwaelodlin o’r defnydd o’r Gymraeg o fewn y Gwasanaeth Tai 

Cychwynnwyd y broses o weithio gyda’r gwasanaeth Tai drwy sefydlu gwaelodlin o’r 

defnydd o’r Gymraeg o fewn y gwasanaeth drwy gylchredeg holiadur defnydd iaith i 

bob aelod o staff ac yna dadansoddi’r canlyniadau.  Roedd y canlyniadau fel a 

ganlyn: 

 

Nifer staff o fewn y gwasanaeth – 127 o staff a’r canran dychweliadau yn 62% 
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85% yn rhugl yn y 
Gymraeg 

76% yn sgwrsio’n 
Gymraeg yn 
rheolaidd efo 
cydweithwyr 

78% yn anfon e-
byst yn bennaf yn 
Gymraeg/dwyieithog 

66% yn awyddus i 
ddefnyddio rhagor 
o Gymraeg 

 

8. Y Cynllun Gweithredu 

Cytunwyd ar gynnwys cynllun gweithredu gyda Thîm Rheoli’r Gwasanaeth Tai ar 

gyfer gwireddu’r nod.  Mae’r prif feysydd blaenoriaeth fel a ganlyn: 

 

Maes Tasg Cynnydd 

Arweinyddiaeth Adnabod Pencampwr Iaith o blith 
Tîm Rheoli’r gwasanaeth 
 
Y Gymraeg yn eitem sefydlog ar 
agenda pob cyfarfod o’r Tîm Rheoli 
 
Pennaeth Gwasanaeth yn cyfarfod 
yn fisol efo’r Rheolwr Polisi a 
Strategaeth/Swyddog Adnoddau 
Dynol  i adolygu cynnydd ac 
adnabod unrhyw gefnogaeth bellach 

Gweithredol 
 
 
Gweithredol 
 
 
Gweithredol 

Cefnogaeth Adnabod Pencampwr Iaith o fewn 
pob uned gwasanaeth 

8 ohonynt (2 ohonynt yn 
ddysgwyr) 
 
Taflen tasgau wedi’i 
pharatoi ar eu cyfer 
 
Nifer ohonynt wedi 
mynychu seminar ar 
gyfer pencampwyr ar 
28/3/17 
 
 

Codi 
Ymwybyddiaeth 

Cynnal sesiynau codi 
ymwybyddiaeth iaith i staff 

34 o staff wedi 
mynychu’r hyfforddiant  
 
Darparu adnoddau 
gweledol i hyrwyddo’r 
Gymraeg 

Cyfarfodydd Cyfarfodydd Tîm Rheoli’r 
gwasanaeth i’w cynnal trwy gyfrwng 
y Gymraeg a’r Gymraeg yn eitem 
sefydlog ar rhaglenni’r cyfarfodydd 
 
Cyfarfodydd timau’r gwasanaeth i’w 
cynnal yn ddwyieithog  

Gweithredol 
 
 
 
 
50% o gyfarfodydd yn 
gyfrwng Cymraeg, 33% 
yn ddwyieithog a 17% 
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yn uniaith Saesneg.   
Gweithio i gynyddu’r 
ganran o gyfarfodydd 
cyfwng 
Cymraeg/dwyieithog 
 
Darparu cwrs cadeirio 
cyfarfodydd dwyieithog i 
staff ar 8-6-17 

Sgiliau Iaith Cymharu dynodiad iaith swyddi yn 
erbyn sgiliau iaith deilyddion y 
swyddi  

Darparu cefnogaeth 
datblygu sgiliau i staff 
perthnasol 

Cynyddu’r defnydd 
o’r Gymraeg ar 
lafar 

Adnabod cyfleoedd anffurfiol i staff 
gael y cyfle i ymarfer eu sgiliau’n 
Gymraeg 

Pencampwyr iaith yn 
sefydlu anghenion staff 
a chyd-lynu 
gweithgareddau 

Cynyddu’r defnydd 
o’r Gymraeg yn 
ysgrifenedig 

Annog staff i anfon e-byst cyfrwng 
Cymraeg at gyd-weithwyr, 
contractwyr, isgontractwyr ac 
adeiladwyr 
 
Annog staff sydd ddigon hyderus ac 
sydd gyda’r sgiliau i ddrafftio 
adroddiadau trwy gyfrwng y 
Gymraeg 

Cynnal sesiynau codi 
ymwybyddiaeth am 
Cysill/CysGair 
 
Basdata terminoleg 
Cymraeg yn y maes Tai 
ar gael i staff 

 

9. Cynaliadwyedd y Rhaglen Dreigl 

Mae’r prosiect gyda’r Gwasanaeth Tai yn ennill momentwm ac mae’n addawol gweld 

bod y Pencampwyr Iaith yno bellach yn cychwyn perchnogi’r her.   Maent o’u 

gwirfodd wedi cynhyrchu a chylchredeg holiadur a chynnal sesiwn i’w cydweithwyr er 

mwyn sefydlu anghenion defnydd iaith a'r gynhaliaeth sydd ei angen.  Maes o law, y 

gobaith yw y gellir dwyn ar eu profiadau o beth sy’n gweithio’n dda a beth yw’r prif 

rwystrau er mwyn cynorthwyo’r gwasanaeth nesaf fydd yn derbyn cefnogaeth ddwys.  

Y gwasanaethau nesaf fydd yn derbyn y gefnogaeth hon ydi Gwarchod y Cyhoedd a 

Hamdden. 

10.     Monitro Cynnydd 

Adroddir ar gynnydd yn erbyn y nod yn flynyddol trwy gyhoeddi adroddiad i’w 

gyflwyno i Bwyllgor Sgriwtini Corfforaethol y Cyngor Sir. Yn ogystal, darperir 

adroddiadau cynnydd yn rheoliad i’r Grŵp Tasg Iaith a’r Fforwm Iaith Strategol Sirol. 
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