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1. Cyflwyniad 

Rydym am greu mwy o siaradwyr Cymraeg ym Mhowys a’i gwneud yn haws i bobl ddefnyddio’r 
iaith yn eu bywydau beunyddiol a phan fyddant yn cysylltu â ni. Trwy gofleidio a gweithredu 
Safonau’r Gymraeg, ein nod yw cynnig gwasanaethau o’r radd flaenaf i gwsmeriaid a chyfrannu at 
y nod cenedlaethol o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  
 
Cyhoeddir yr Adroddiad Blynyddol hwn i gydymffurfio â Safonau 158, 164 ac 170, sy’n nodi bod 
rhaid i ni lunio adroddiad blynyddol sy’n ymdrin â’r modd y buom yn cydymffurfio â’r Safonau yn ein 
Hysbysiad Cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg. 
 
Mae’r Adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022. Gwelsom 
eto heriau mawr yn sgil Covid-19 lle buodd rhaid i lawer o’n gwasanaethau ganolbwyntio ar 
weithgarwch a oedd yn hanfodol i fusnes. Er bod hyn yn effeithio ar sut roeddem yn cyflawni ein 
gwasanaethau, gwnaethom gynnydd o ran hyrwyddo’r Gymraeg a’i gwreiddio yn ein harferion 
gwaith. Fodd bynnag, mae mwy y gallwn ei wneud i hybu’r defnydd o Gymraeg o fewn ein 
gwasanaethau eu hunain ac ar draws cymunedau ledled Powys. 
 
 
 
 
 
 
 
Y Cynghorydd XXXXX 
Aelod y Cabinet ar Faterion y Gymraeg 
 
 
  



 

 

 

2.  Cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg 

 

a. Gweithgareddau yn erbyn Cynllun Gwaith 2021-2022 

 
Dyma hynt y gwaith a nodwyd fel camau gweithredu ar gyfer 2020-2021 yn ein Hadroddiad 
Blynyddol y llynedd.  
 
Cam Gweithredu  1. Cynnal cyfarfodydd chwarterol o’r Grŵp Llywodraethiant 

Iaith Gymraeg newydd. Bydd hyn yn sicrhau trosolwg o 
waith ar yr iaith Gymraeg ac yn ystyried strategaethau a 
chynlluniau’r Cyngor o safbwynt y Gymraeg, i argymell 
dulliau o warchod, hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r 
Gymraeg.   

 
Adrannau perthnasol 
Safonau’r Iaith 
Gymraeg 

Llunio Polisi  
Cyflenwi Gwasanaethau  
Gweithredu   
Hybu 

Gweithgarwch Bu peth oedi wrth gynnal cyfarfod cyntaf y grŵp oherwydd 
ymadawiad y Swyddog Iaith Gymraeg blaenorol ym mis Medi 
2021. Ni welsom fawr o fudd penodi aelodau i’r Grŵp yn yr 
hydref a chynnal cyfarfodydd ar ddiwedd 2021 a dechrau 2022 
gan fod cyfnod y corff gweinyddol presennol yn tynnu at ei 
derfyn. Ni fyddai’r Grŵp wedi cael digon o amser i gyflawni 
newid gwerthfawr cyn y cyfnod cyn-etholiadol a ddechreuodd 
yng nghanol mis Mawrth 2022. 
 
Cynhelir cyfarfod cyntaf y Grŵp erbyn Hydref 2022, ar ôl 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y cabinet newydd ar 26 Mai 
byddwn yn dethol yr aelodaeth. Wedyn, caiff fynd ati i hybu’r iaith 
Gymraeg a goruchwylio’r ddarpariaeth o fewn y Cyngor. Bydd y 
panel yn cwrdd yn chwarterol gyda’r cyfarfodydd wedi’u trefnu i 
gyd-fynd ag amserlen y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.  
 
Bydd aelodaeth y grŵp yn cynnwys Cadeirydd / Aelod o’r 
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Aelod y Cabinet ar 
faterion y Gymraeg, ac un aelod o bob grŵp gwleidyddol sydd 
wedi’u cynrychioli ar y Cyngor. Bydd hyn yn sicrhau cyfraniad a 
chefnogaeth trawsbleidiol i’r trafodaethau, gyda swyddogion 
priodol hefyd yn mynychu i gefnogi gwaith y Panel. 
 

 
 
Cam Gweithredu  2. Cynnal adolygiad o waith a strwythur Grŵp Hyrwyddo, 

Herio a Chefnogi’r Gymraeg Powys, i sicrhau fod y grŵp yn 
cael dylanwad priodol, a bod y partneriaid yn cael budd o’r 
gwaith. 

 
Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaethau  
Hybu 

Gweithgarwch Gohiriwyd sesiwn arolygu Mehefin 2021 ac fe’i haildrefnwyd ar 
gyfer 1 Hydref 2021. Wedi ymadawiad y Swyddog Iaith 



 

 

blaenorol a chyfyngiadau Covid-19, ni chynhaliwyd mo’r 
adolygiad yn 2021. Penodwyd Swyddog Iaith newydd ar 1 
Chwefror 2022 ac fe drefnom weithdy arolygu newydd. Bydd 
Alun Jones, hwylusydd annibynnol o gwmni Menter a Busnes, 
yn cynnal gweithdy rhithiol ar 28 Mehefin 2022. Anfonom 
wahoddiad at yr holl aelodaeth ac edrychwn ymlaen at drafod 
diben a nod y Grŵp o’r newydd. Bydd hyn yn sicrhau ysgogiad 
fel y gall y Grŵp hybu’r Gymraeg mewn modd sy’n gwneud 
gwahaniaeth ymarferol. 
 

 
 
Cam Gweithredu  3. Cynnal rownd arall o archwiliadau ar allu Contractwyr 

Trydydd Parti i ddarparu’r Cynnig Rhagweithiol o 
wasanaeth Cymraeg 

Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaethau 

Gweithgarwch Trefnwyd y gwaith hwn yn wreiddiol ar gyfer Awst 2021. Bu 
oedi wedi ymadawiad y Swyddog Iaith ym mis Medi 2021 gan 
nad oedd neb yn y swydd am nifer o fisoedd wedi hynny. 
 
Ar ôl penodi Swyddog Iaith newydd ym mis Chwefror 2022 fe 
wnaethom ymarfer siopwr cudd ar bum darparwr gofal trydydd 
parti yn y maes gofal. Roeddem yn gwirio eu gwasanaeth 
Cymraeg dros y ffôn a thros y we. Defnyddiwyd Safonau’r 
Gymraeg cyflenwi gwasanaethau ffôn fel rhestr wirio, sef 
Safonau 8, 9, ac 11. Gwiriwyd y canlynol: 

 A oedd y darparwr yn cyfarch y galwr yn Gymraeg? 
 A oedd y darparwr yn rhoi gwybod i’r galwr fod 

gwasanaeth Cymraeg ar gael? 
 A oedd y darparwr yn ymwneud â’r alwad yn Gymraeg 

os oedd y galwr yn dymuno hynny –  
a) nes ei bod yn angenrheidiol trosglwyddo’r alwad i 

aelod o staff nad oedd yn siarad Cymraeg a oedd 
yn gallu rhoi gwasanaeth ar bwnc penodol. Neu, 

b) hyd nes nad oedd aelod o staff oedd yn siarad 
Cymraeg ar gael i gynnig gwasanaeth ar y pwnc. 

 
Hefyd defnyddiasom y pwyntiau isod o Siarter Gwasanaethau 
Cwsmeriaid Powys: 

 
 A atebwyd yr alwad o fewn dau funud? 
 A oedd y gwasanaeth ffôn yn hwylus ac yn hawdd ei 

ddefnyddio? 
 A oedd y derbynnydd yn trin y galwr gyda pharch, 

cwrteisi ac urddas? 
 

Canfuom feysydd penodol i’w gwella wrth gynnal yr ymarfer 
hwn. 
 
Gwelsom anghysondebau hefyd yng nghynnwys gwefannau 
cyhoeddus y darparwyr. Dyma’r prif faterion: 

 Cyfieithiadau anghywir, e.e. defnyddio atebion ‘Ie’ a 
‘Na’ i gwestiynau mewn arolwg a oedd yn dechrau 
gyda ‘Hoffech chi ...?’ neu ‘Ydych chi ...?’ 



 

 

 Trin y Gymraeg yn llai ffafriol â’r Saesneg, e.e. pan 
roedd cwestiwn mewn arolwg ar gael ar y tudalennau 
Saesneg nad oedd ar gael yn y tudalennau Cymraeg 

 Nid oedd mannau penodol o wefan wedi eu cyfieithu i’r 
Gymraeg 

 Dolenni ar y tudalennau Cymraeg a oedd yn mynd 
trwodd i gynnwys uniaith Saesneg 

 
Byddwn yn codi ein pryderon gyda hwy gan edrych ar y 
cytundebau rhyngom. Byddwn yn atgoffa’r rheiny sy’n darparu 
gwasanaethau ar ein rhan bod rhaid iddynt lynu wrth y 
Safonau Cymraeg perthnasol. 
 
Byddwn yn rhoi’r cyfarwyddyd a’r gefnogaeth angenrheidiol i 
beri gwelliannau a sicrhau y gall preswylwyr Powys 
ddefnyddio’r Gymraeg yn hwylus wrth gysylltu â’n darparwyr 
trydydd parti. Roedd rhoi ein hunain “yn sgidiau defnyddwyr a 
deall eu profiadau o geisio defnyddio’r Gymraeg,”1 yn hynod 
werthfawr. 
 
Byddwn yn cynnal mwy o ymarferion cwsmer cudd rhwng hyn 
a Mawrth 2023 i sicrhau bod y darparwyr yn cryfhau eu 
gwasanaethau’n briodol fel y gallant roi’r Cynnig Rhagweithiol 
yn hwylus. Ceir mwy o fanylion am hyn yn ein cynllun gwaith ar 
gyfer 2022-2023. 
 

 

Cam Gweithredu 4. Cynnal Ymarfer Cwsmer Cudd chwarterol o fewn 
gwasanaethau gofal cymdeithasol y Cyngor er mwyn 
gwerthuso sut mae gwasanaethau’n cydymffurfio â 
gofynion Safonau’r Gymraeg a Mwy na Geiriau 

Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaethau 

Gweithgarwch Oherwydd effaith Covid-19 roedd ein hadran Gwasanaethau 
Cymdeithasol o dan drefniadau Parhad Busnes yn 2021 ac yr 
oedd yn dal i fod erbyn diwedd Mawrth 2022. Ni theimlwn fod 
hon yn adeg briodol i ni wneud yr ymarfer wrth i’r gwasanaeth 
fynd i’r afael â’r pwysau a ddaeth o ganlyniad i’r pandemig.  
 
Bydd hyn yn ein Cynllun Gwaith ar gyfer 2022-2023.  
 

 

Cam Gweithredu 5. Diweddaru’r wybodaeth am yr iaith Gymraeg a’r gofynion o 
dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ar wefan gyhoeddus y 
Cyngor 

 
Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Llunio Polisi  
Cyflenwi Gwasanaethau 
Gweithredu   
Hybu 

Gweithgarwch Aethom ati i lunio tudalennau newydd am y Gymraeg, y 
Safonau a’r Strategaeth Hybu yn ystod haf 2021 ac rydym 

 
1 Goruchwylio Cydymffurfiaeth: Dogfen Gyngor Arferion Da, Comisiynydd y Gymraeg, Medi 2020, td. 3 



 

 

wedi cyflawni hyn. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael o dan 
y pum adran ganlynol: 

 Safonau’r Gymraeg 
 Ein Strategaeth Pum Mlynedd i Hybu’r Gymraeg 
 Taith at Ddwy Iaith – gwybodaeth i rieni am ddewis 

addysg Gymraeg i’w plant 
 Cyfleoedd i ddysgu Cymraeg fel ail iaith 
 Mentrau Iaith Powys (Menter Maldwyn, a Menter 

Brycheiniog a Maesyfed) 
 
Gallwch weld y tudalennau gwe hyn yma.  

 

Cam Gweithredu 6. Cyflwyno’r system ddigidol (a adwaenir fel y Rhestr 
Dasgau) i awtomeiddio’r broses o wneud cais a chofnodi 
gwaith cyfieithu i’r awdurdod cyfan, i greu proses hwylus i 
wneud cais am gyfieithiad, a galluogi casglu data cyfieithu, 
i alluogi i’r tîm cyfieithu ganolbwyntio ar lunio cyfieithiadau. 

 
Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaethau  
Gweithredu 

Gweithgarwch  
Mae’r system bellach ar gael i’r awdurdod cyfan. Profodd yr 
Adran Graffeg anawsterau o ran atodi ffeiliau mawr megis 
fideos, PowerPoint a gwaith celf. Rydym yn cydweithio â’n 
Hadran Gwybodaeth Busnes i ddatrys y materion hyn a 
chryfhau’r system fel y gall dderbyn ffeiliau o'r maint hwn. 
Rydym yn arfaethu cwblhau’r diwygiadau erbyn haf 2022. 
 
Rydym am i bob adran y Cyngor anfon ceisiadau cyfieithu 
trwy’r system ddigidol yn unig yn y pen draw. Golyga hyn 
newid arferion gweithio gan fod y rhan fwyaf o adrannau yn dal 
i anfon ceisiadau trwy e-bost. Gyda cheisiadau am waith 
cyfieithu brys, mae staff yn teimlo y cânt waith yn ôl yn gynt os 
byddant yn ei anfon drwy e-bost, negeseuon drwy Teams neu 
drwy godi’r ffôn yn hytrach na llenwi ffurflen gais ar-lein.  
 
Rydym yn deall hyn a byddwn yn lansio ymgyrch hyrwyddo 
mewnol yn ystod haf 2022 i newid ymddygiad a thawelu 
meddwl staff y gall y system ddigidol drin ceisiadau brys yr un 
mor gyflym ag anfon e-bost. 
 
I gyflawni hyn byddwn yn ychwanegu botwm ar gyfer ceisiadau 
brys at frig y ffurflen gais. Bydd cyflwyno cais yn sbarduno e-
bost i brif blwch derbyn yr Uned Gyfieithu i hysbysu’r tîm fod 
cais brys wedi dod i’r Rhestr Dasgau.  
 
Byddwn yn treialu ac yn profi’r newid hwn yn drwyadl yn ystod 
haf 2022 cyn iddo fynd yn fyw. Byddwn yn rhoi hyfforddiant i 
staff sy’n newydd i’r tîm cyfieithu ar sut i ddefnyddio’r system 
ddigidol.  
 
Byddwn yn diwygio gwedd y Rhestr Dasgau fel bod tasgau 
brys yn fwy amlwg a’u bod yn cael eu pinio ar frig y rhestr o 
dasgau fel na ddaw tasgau llai pwysig uwch eu pennau.  
 



 

 

Wrth inni symud o e-bost i system y Rhestr Dasgau, byddwn 
yn trefnu bod neges frys a ddaeth i’r e-bost yn ysgogi 
hysbysiad yn y Rhestr Dasgau. 
 
Mae’r ffurflen gais ar gyfer gwaith cyfieithu ar gael yn hwylus i 
staff trwy’r Pecyn Gwaith Cyfathrebu ar ein mewnrwyd ond 
mae angen ei gwneud yn haws cyrraedd gan ddod â hi i 
dudalen blaen y fewnrwyd. Byddwn yn trafod hyn gyda’n Grŵp 
Llywodraethu’r Fewnrwyd. 
  

 

Cam Gweithredu 7. Cynyddu’r ganran o staff sy’n medru darparu gwasanaeth 
yn Gymraeg, i hwyluso rhoi’r Cynnig Rhagweithiol, i 11.5% 
erbyn diwedd 2021/22 

Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Gweithredu 
Cyflenwi Gwasanaethau 

Gweithgarwch Gwelwyd cynnydd bychan yn y canrannau o staff sy’n medru’r 
Gymraeg ar bob lefel. Roedd cynnydd o 3.9% yn nifer y staff 
gyda gallu Lefel 1 o’i chymharu â 2020-2021, a chynnydd o 2% 
ar Lefel 2. Gwelwyd cynnydd llai ar lefelau 3, 4 a 5. Gweler 
Adran 4 i weld cymhariaeth rhwng eleni a’r llynedd ar bob lefel. 
Gwyddom fod gweithio gartref yn effeithio ar allu siarad 
dysgwyr canolradd ac uwch gan nad ydynt yn cael yr un 
cyfleoedd i ddefnyddio eu Cymraeg ag y cawsant pan fuont yn 
gweithio yn y swyddfa. 
 

 

Cam Gweithredu 8. Sicrhau fod 60+ o staff y flwyddyn yn ymgymryd â chyrsiau 
iaith Gymraeg, i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg ar gyfer y 
gweithle 

Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaethau  
Gweithredu 

Gweithgarwch Bu i 53 o aelodau staff ymgymryd â chyrsiau Cymraeg rhwng 1 
Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022. Roedd hyn ychydig yn is na’r 
targed o 60 roeddem wedi’i bennu. Oherwydd pwysau 
ychwanegol Covid-19 nid oedd cymaint o staff wedi dewis dilyn 
cyrsiau Cymraeg ag arfer. Hysbysebwyd cyrsiau rhithiol a 
chyrsiau wyneb yn wyneb ar lefel Canolradd i Uwch yn Nant 
Gwrtheyrn yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth 2022. Roedd 
nifer y staff a oedd yn cofrestru yn llai na’r disgwyl. Wrth 
ymateb i hyn byddwn yn arolygu ac yn cryfhau ein dulliau 
marchnata mewnol i hyrwyddo cyrsiau sy’n dechrau ym mis 
Medi 2022. Byddwn hefyd yn cysylltu â dysgwyr a wnaeth 
cyrsiau Cymraeg yn y gorffennol neu sydd wedi mynegi 
diddordeb mewn dysgu ond heb gofrestru. 
 
Rydym yn arolygu sut rydym yn cofnodi data dysgwyr fel ein 
bod yn nodi’r sawl sydd wedi cwblhau cwrs yn hytrach na’r rhai 
hynny sy’n cofrestru ar ei gyfer. Rhydd hyn ddarlun gwell o sut 
mae gallu ein staff yn y Gymraeg yn datblygu. Er enghraifft, 
gall hanner cant o staff gofrestru ar gwrs gyda dim ond ugain 
yn ei gwblhau. Bydd cofnodi’r ffigwr o ugain yn rhoi data o well 
safon inni. Byddwn yn defnyddio diffiniad Prifysgol Aberystwyth 
o gwblhau, sef bod dysgwyr wedi cyflawni 85% o gwrs. 
 



 

 

 

Cam Gweithredu 9. Darparu sesiynau hyfforddi chwarterol i staff ar asesu 
effaith polisïau a phenderfyniadau ar y Gymraeg, gan 
ddefnyddio’r Broses Asesu Effaith Gorfforaethol ddigidol 
newydd 

Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Llunio Polisi 

Gweithgarwch Rydym wedi sefydlu rhaglen o sesiynau hyfforddi chwarterol i 
staff ar ein proses Asesiadau Effaith digidol. Cynhaliwyd 
sesiynau ar y dyddiadau canlynol: 
15 Mehefin 2021 – pum aelod o staff yn bresennol 
14 Medi 2021 – chwe aelod yn bresennol 
14 Rhagfyr 2021 – tri aelod yn bresennol 
 
Roeddem wedi trefnu sesiwn ar gyfer mis Chwefror 2022 ond 
bu’n rhaid ei gohirio. 
 
Byddwn yn cynnal mwy o sesiynau hyfforddi yn 2022 ar y 
dyddiadau canlynol: 14 Mehefin, 27 Medi, 13 Rhagfyr  
 

 

Cam Gweithredu 10. Darparu sesiwn i Aelodau Etholedig ar y broses Asesu 
Effaith fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Aelodau   

Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Llunio Polisi 

Gweithgarwch Ni roesom hyfforddiant ar Asesiadau Effaith i aelodau etholedig 
yn ystod blwyddyn ariannol 2021-2022. Byddwn yn cynnig 
hyfforddiant i’r Cabinet a’r Corff Gweinyddu newydd wedi 
etholiadau lleol mis Mai 2022. 
 
Byddwn yn cynnig hyfforddiant i weddill yr Aelodau Etholedig 
ar y cyd â’r Pennaeth Cyllid. Bydd y rhain yn rhan o sesiynau 
gwybodaeth i Aelodau ar y gyllideb gan fod yr asesiadau yn 
rhan o’r broses.  

 

Cam Gweithredu 11. Cynnal ymgyrch Cynnig Rhagweithiol mewnol olynol trwy 
sianeli cyfathrebu corfforaethol i atgoffa staff am ofynion 
Safonau’r Gymraeg 

Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaethau  
Llunio Polisi   
Gweithredu   

Gweithgarwch Ni wnaethom hyn gan fod Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Gofal o dan drefniadau parhad busnes oherwydd Covid-19. Ni 
fyddai wedi bod yn amserol inni wneud yr ymgyrch wrth i’r 
gwasanaethau ganolbwyntio ar weithgarwch hanfodol i fusnes. 
 
Roedd y gwasanaethau’n dal i fod o dan fesurau parhad 
busnes yn ystod Mawrth 2022.  
 
Byddwn yn cynnal yr ymgyrch ar adeg fwy amserol yn ystod 
2022-2023. 
 

 



 

 

Cam Gweithredu 12. Adolygu Gweithgareddau Hybu’r Gymraeg ar draws y 
Cyngor yn erbyn Strategaeth Hybu’r Gymraeg a 
Strategaeth Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050 

Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Hybu 

Gweithgarwch Gan nad oedd Swyddog Iaith yn y swydd yn ystod misoedd yr 
hydref, ni chawsom gyfle i wneud hyn ond byddwn yn dechrau 
ar y gwaith yn ystod haf 2022. 

 

Cam Gweithredu 13. Parhau â thrafodaethau gyda’r Urdd i hwyluso ymweliad 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd â Phowys yn 2024 

Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Hybu 

Gweithgarwch Bydd Eisteddfod yr Urdd yn dod i Fachynlleth yn 2024 ac 
rydym wedi ymrwymo i gyfraniad ariannol o £150,000 ar gyfer 
yr Eisteddfod. 
 
Mae trafodaethau’n parhau i leoli’r Maes yn y dre ar y tir sy’n 
ymestyn o Ganolfan Hamdden Bro Ddyfi a’r Plas, draw hyd at 
Barc Menter Tre Owain.  
 

 

Cam Gweithredu 14. Hyrwyddo manteision addysg cyfrwng Cymraeg a 
darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ym Mhowys   

Adrannau perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Hybu 

Gweithgarwch Aethom ati i gyhoeddi gwybodaeth newydd a difyr ar hyn fel 
rhan o’n hymgyrch Taith at Ddwy Iaith.  
 
Mae’r Grŵp Hyrwyddo Addysg Gymraeg yn cyflawni gwaith 
rheolaidd gan gynnwys: 

 Gwefan newydd 
 Deunydd cyfryngau cymdeithasol 
 Fideos 
 Taflen hyrwyddo addysg Gymraeg 
 Taflen cefnogi gwaith cartref 

 
 



 

 

b. Safonau Cyflenwi Gwasanaethau 

 
Isod ceir amlinelliad o waith pellach a wnaethom yn ystod blwyddyn ariannol 2021-2022 i 
gydymffurfio â’r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau. 
 

Argymhellion Swyddog Cyswllt Comisiynydd y Gymraeg 

Rydym mewn cyswllt rheolaidd â’r Comisiynydd ac ym mis Chwefror fe roesom dystiolaeth 
ysgrifenedig o sut rydym yn cydymffurfio â’r Safonau. Yn dilyn hyn cynhaliwyd cyfarfod casglu 
tystiolaeth â Swyddog Cyswllt y Comisiynydd ar 4 Mawrth 2022. Trafodwyd canfyddiadau arolygon 
y Comisiynydd o’n cydymffurfedd a wnaed yn ystod hydref 2021 a gaeaf 2022.  
 
Soniodd y Comisiynydd am nifer o feysydd i’w gwella ac anfon llythyr yn argymell camau 
gweithredu pellach atom i sicrhau cydymffurfiaeth lawn â’r safonau penodol. Rydym yn derbyn 
argymhellion y Comisiynydd a byddwn yn gweithio i gryfhau ein prosesau yn sgil hyn. 
 
Isod rydym yn rhestru’r materion a ganfu’r Comisiynydd a’r hyn a wnaethom yn ei gylch – neu'r hyn 
y byddwn yn ei wneud yn 2022-2023. 
 

1. Gwnaeth y Comisiynydd dair galwad ffôn yn Gymraeg i’n prif switsfwrdd cyhoeddus. Ar 
gyfer yr alwad gyntaf, ni lwyddom i ateb o fewn dau funud, sef y safon yn ein Siarter 
Cwsmeriaid, ac ni dderbyniwyd cyfarchiad Cymraeg. Gyda’r ail alwad, roedd y Comisiynydd 
yn aros ymhell y tu hwnt i’r safonau yn ein Siarter Cwsmeriaid. Roeddem yn cydymffurfio’n 
llawn wrth ateb y drydedd alwad. 
 
Ein hymateb 
 
Byddwn yn arolygu ac yn cryfhau ein prosesau ar gyfer ymwneud â galwadau ffôn yn 
Gymraeg i sicrhau cydymffurfiaeth lawn â safonau 8-22. Lluniodd y Swyddog Iaith gais i’w 
roi gerbron y Tîm Rheoli Gweithredol i gynnal arolwg llawn i ni newid a gwella ein systemau 
i gynnig gwasanaeth o'r radd flaenaf yn y Gymraeg.  
 

 
2. Ni dderbyniwyd ateb i un allan o dri darn o ohebiaeth. Canfu’r Comisiynydd nad oeddem yn 

cydymffurfio’n llawn â Safon 7. Roedd hyn yn golygu ein bod yn datgan mewn gohebiaeth 
ein bod yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ond nid oeddem yn dweud y byddwn yn ateb 
yn Gymraeg, heb oedi. 
 
Ein hymateb 
 
Rydym wedi diwygio ein llofnod e-bost a llofnod ein llythyrau corfforaethol fel eu bod yn 
cydymffurfio’n llawn â gofynion Safon 7. Bellach maent yn darllen fel a ganlyn: 
 
Croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg, byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb oedi. 
You are welcome to contact us in Welsh. We will respond in Welsh, without delay.  
 
Cynaliasom ymgyrch cyfathrebu mewnol ym mis Mawrth 2022 i roi gwybod i’r holl staff am 
y newid hwn a’u hannog i ddiweddaru eu llofnodion e-bost. Rydym wedi cynnwys y llofnod 
yn ein Pecyn Gwaith Cyfathrebu ar y fewnrwyd y gall staff ei lawrlwytho’n hwylus. 

  



 

 

 
 

3. Nid oeddem yn datgan yn glir ar fersiynau Saesneg o ddogfennau eu bod hefyd ar gael yn 
Gymraeg. Roedd hyn yn wir am dair allan o dair dogfen a welodd y Comisiynydd. 
 
Ein hymateb 
 
Byddwn yn cynnal arolwg o’r dogfennau sydd ar gael ar gyfer defnydd y cyhoedd i sicrhau 
cydymffurfiaeth. Byddwn yn atgoffa penaethiaid gwasanaethau am ofynion y Safonau hyn 
ac yn cynnal gwiriadau ar hap. Byddwn yn cryfhau ein prosesau fel nad oes modd cyhoeddi 
dogfen ar ein gwefan gyhoeddus oni bai bod y canlynol yn eu lle:  

 Mae ein Huned Gyfieithu fewnol wedi cyfieithu’r ddogfen 
 Mae tudalen blaen fersiwn Saesneg y ddogfen yn datgan yn glir ei bod hefyd ar gael 

yn Gymraeg 
 

 
 
4. Canfuwyd ychydig o fân wallau iaith ar dudalen ein gwefan gyhoeddus. 

 
Ein hymateb 
 
Rydym mewn trafodaethau â’n partner Menter Brycheiniog i weld a allant arolygu 
tudalennau ein gwefan a’n hysbysu am gamgymeriadau iaith. 
 
 

5. Nodwyd nad oeddem wedi llunio Polisi Dyfarnu Grantiau’n unol â Safon 94.  
 
Ein hymateb 
 
Rydym wedi llunio a chyhoeddi Polisi Dyfarnu Grantiau erbyn hyn ac mae ar gael ar ein 
gwefan yma. Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf am eu 
syniadau a’u hawgrymiadau ac am rannu eu dogfen hwy â ni fel enghraifft o arfer da. 
 

 
6. Gofynnodd y Comisiynydd i ni roi tystiolaeth bod ymchwil rydym wedi ei wneud neu’i 

gomisiynu i wneud penderfyniad polisi, wedi ystyried effeithiau ar y Gymraeg. 
 
Ein hymateb 
 
Darparwyd tystiolaeth i’r Comisiynydd ym mis Ebrill 2022. 
 
 

7. Nodwyd nad oeddem yn cydymffurfio’n llawn â’r Safonau o ran asesu gofynion ieithyddol 
swyddi gwag a newydd, nac wrth hysbysebu swyddi.  
 
Ein hymateb 
 
Mae adran Adnoddau Dynol y Cyngor yn cynnal adolygiad llawn o’i phrosesau recriwtio 
gyda chymorth y Swyddog Iaith. Gan fod yr Adran yn dal i fod o dan fesurau parhad busnes 
yn sgil Covid-19, byddwn yn cwblhau’r arolwg erbyn diwedd hydref 2022. 
 
Nododd y Comisiynydd nad oedd ein ffurflenni cais am swyddi’n rhoi lle i unigolion nodi eu 
bod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg mewn cyfweliad neu ddull arall o asesiad, yn unol â 
Safon 139. 

  



 

 

 
 
Ein hymateb 
 
Mae ein ffurflenni cais yn cynnwys hyn ar y tudalennau ymgeisio Cymraeg a Saesneg. Pan 
fydd ymgeisydd yn dechrau ei gais trwy bwyso’r botwm Manylion Personol (a ‘Personal 
Details’ yn Saesneg) daw dewis iaith ar frig y sgrîn ar gyfer gohebiaeth ac iaith y cyfweliad. 
Caiff yr ymgeisydd ddewis cyfweliad yn Gymraeg neu Saesneg. 
 
Byddwn yn diwygio’r ffurflen i gynnwys brawddeg i nodi y byddwn yn darparu gwasanaeth 
cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg os yw’r ymgeisydd yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y 
cyfweliad neu’r asesiad. 
 

 
 

8. Nodwyd nad oeddem wedi cyhoeddi Dogfen Goruchwylio i gydymffurfio â safonau 157, 163, 
169.  
 
Ein hymateb 
 
Byddwn yn cyhoeddi Dogfen Goruchwylio dros dro erbyn diwedd Mai 2022 a dogfen 
fanylach erbyn hydref 2022 gan ddefnyddio Canllawiau Arfer Da y Comisiynydd. 
 

 
9. Nododd y Comisiynydd nad oeddem wedi cyhoeddi dogfen Bwriadu Cydymffurfio i fanylu 

ar sut rydym yn arfaethu cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg. 
 
Ein hymateb 
 
Cyhoeddasom ddogfen Bwriadu Cydymffurfio ar ein gwefan ym mis Ebrill 2022 ac mae ar 
gael yma. 

 

 

Ymarferion Siopwr Cudd – Gwasanaethau Mewnol Cyngor Sir Powys 

Edrychodd Comisiynydd y Gymraeg ar sampl fechan o’n gwasanaeth ffôn. O ganlyniad, 
penderfynom gynnal ymarfer siopwr cudd manylach o wasanaethau amrywiol y Cyngor dros gyfnod 
o bedair wythnos yn ystod mis Mawrth 2022. Er bod llawer i’w ganmol yn y gwasanaeth, gwelsom 
anghysondebau yn y ffordd roeddem yn ateb ac yn trin galwadau yn Gymraeg.  
 
Gwnaethom 17 o alwadau i wahanol ganolfannau ledled y sir. Atebwyd 15 o’r galwadau gan 
aelodau o staff, gyda dwy alwad yn cael eu hateb gan wasanaeth ateb awtomatig.  
 
 

Dyma ein prif ganfyddiadau: 

 
1. Cafwyd cyfarchiad Cymraeg mewn 11 allan o 17 galwad.  

 
2. Dim ond mewn un allan o 17 galwad y rhoddwyd gwybod bod gwasanaeth Cymraeg ar gael.  
 
3. Nid yw ein cyfarchiad dwyieithog corfforaethol yn creu teimlad o ymgysylltu. 

 
 



 

 

4. O’r 15 galwad a atebwyd gan staff, llwyddwyd i drin yr alwad yn gyfan gwbl yn Gymraeg mewn 
tri achos. Gyda’r pedair galwad arall, roedd yr aelod o staff yn gallu siarad rhywfaint o Gymraeg, 
ond nid digon i drafod yr ymholiad. 

 
5. Pan ddechreuodd y galwr siarad Cymraeg, nid oedd staff di-Gymraeg yn gwybod ymadroddion 

syml i ddweud nad oeddynt yn siarad Cymraeg, neu eu bod yn dysgu Cymraeg. Gall hyn beri 
teimlad o chwithigrwydd i’r galwr a staff fel ei gilydd. 

 
6. Ar ddau achlysur pan atebwyd yr alwad yn Saesneg yn unig, a dechreusom siarad Cymraeg, 

roedd yr aelod o staff yn gallu siarad Cymraeg yn ddigon hyderus i ddelio â’r alwad yn effeithiol. 
Pe na bawn wedi dechrau siarad Cymraeg, byddai’r sgwrs wedi bod yn Saesneg yn ddiangen. 
Rhaid i ni fod yn llawer mwy rhagweithiol wrth gynnig cyfarchiad yn Gymraeg i osgoi’r sefyllfa 
lle bydd dau siaradwr Cymraeg yn siarad Saesneg â’i gilydd. 

 
 
7. Atebwyd 2 allan o 17 galwad gan wasanaeth ateb galwadau. Rhoddwyd gwybod i’r galwr bod 

modd gadael neges yn Gymraeg mewn un allan o ddwy alwad. 
 

 
Byddwn yn uwchgyfeirio ein canfyddiadau i’r gwasanaethau priodol  ac yn eu hatgoffa am ofynion 
y Safonau. Byddwn yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth lle bo angen ac yn cryfhau ein 
gweithdrefnau o ran ateb a thrin galwadau yn Gymraeg. 
 
Yn ogystal, gwnaethom 11 o alwadau i adrannau unigol eraill y Cyngor. Atebwyd pedair galwad 
gan wasanaeth awtomatig. Gyda’r saith galwad arall ni chafwyd ond un cyfarchiad yn Gymraeg 
gan staff. Rydym yn derbyn ei bod yn anos i staff unigol di-Gymraeg ddelio â galwadau yn Gymraeg 
pan maent yn gweithio gartref.  
 
Rydym wedi trafod atebion i hyn gyda Chyngor Sir Gâr. Mae eu tîm Technoleg Gwybodaeth wedi 
trefnu bod galwadau at swyddogion unigol yn cael eu hailgyfeirio i staff y Ganolfan Gyswllt, lle bydd 
staff yn cyfeirio galwadau Cymraeg i staff sy’n siarad Cymraeg. Rydym yn ystyried gweithredu hyn 
fel rhan o’r arolwg o’n gwasanaeth ateb ffôn.   
 
 

Cyfieithu a Darparu Gwybodaeth Ddwyieithog 

Mae gan Gyngor Sir Powys uned gyfieithu fewnol sy’n cefnogi gwasanaethau’r Cyngor ac yn eu 
galluogi i ddarparu gwybodaeth yn ddwyieithog, ac yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd mewn 
cyfarfodydd. Mae hyn yn galluogi pobl i gyfrannu at gyfarfodydd yn yr iaith o’u dewis, ac yn sicrhau 
bod pawb sy’n cymryd rhan yn y cyfarfod yn medru dilyn y drafodaeth yn llawn. 

Derbyniodd Uned Gyfieithu’r Cyngor 7177 cais am wasanaeth cyfieithu ysgrifenedig yn ystod y 
flwyddyn, yn cynrychioli 3.29 miliwn o eiriau, a chynnydd yn nifer y geiriau a gyfieithwyd o’i gymharu   
â’r flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn dangos bod y Cyngor yn parhau i gynyddu’r wybodaeth sydd ar 
gael yn ddwyieithog i drigolion ac ymwelwyr â’r sir. Datblygwyd proses ddigidol hefyd o wneud cais 
a chofnodi gwaith cyfieithu (fel yr amlinellir yn erbyn y Cynllun Gwaith, uchod) i hwyluso trefnu’r 
gwaith a chefnogi’r trefniadau gweithio newydd. 

Yn ystod y flwyddyn, cafodd 91.6% o geisiadau cyfieithu eu dychwelyd o fewn y targedau ar gyfer 
dychwelyd gwaith. Mae hyn yn amrywio o darged o 1 diwrnod gwaith ar gyfer ceisiadau brys fel 
datganiadau i’r wasg brys, gwybodaeth frys ar gyfer y wefan a’r fewnrwyd, deunydd ar gyfer y 
cyfryngau cymdeithasol, gohebiaeth, hysbysebion ac agendâu pwyllgorau; 5 diwrnod gwaith ar 
gyfer ceisiadau â llai o frys ar eu cyfer fel llythyron cyffredinol, posteri, swydd ddisgrifiadau a 
dogfennau llai na 100 o eiriau, neu darged hirach y cytunwyd arno ar gyfer dogfennau a 
strategaethau hirach. Roedd hyn yn galluogi cyhoeddi gwybodaeth yn ddwyieithog i’r cyhoedd, 
swyddogion ac aelodau etholedig mewn modd amserol. 



 

 

Daeth cyfran fwyaf y gwaith o’r Gwasanaeth Ysgolion (28.0%) gyda chyfran sylweddol hefyd gan  y 
Gwasanaeth Trawsnewid a Chyfathrebu (12.1%), y Gwasanaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd (10.5%) a’r Adran Datblygu’r Sefydliad a’r Gweithlu (10.0%). 
 
 
 



 

 

c. Safonau Llunio Polisi 

 
Ceir isod amlinelliad o waith a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2021-22 er mwyn cydymffurfio 
â’r Safonau Llunio Polisi a gwella sut rydym yn ystyried effaith ein polisïau ar yr iaith Gymraeg yn 
y sir. 
 
 

System Asesiadau Effaith Digidol 

Nod ein system Asesiadau Effaith digidol yw sicrhau nad ydym yn gwneud penderfyniad heb 
ystyried yr effaith y bydd yn ei chael ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg a pheidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.  
 
Lle bydd y cynnig yn dangos gwahaniaethu anghyfreithlon gwirioneddol neu ddichonol rydym yn ei 
ddiwygio neu’n rhoi terfyn arno. Mae Asesiad Effaith yn barnu sut y gall ein gwasanaethau a’n 
cynigion effeithio ar fathau wahanol o bobl a chymunedau. Rydym yn gofalu ein bod yn datblygu 
cynigion yn unol â’r holl deddfwriaeth berthnasol. Lansiom y system ym mis Ebrill 2021 a 
dechreuodd gwasanaethau ei defnyddio yn ystod y flwyddyn. Ers hynny rydym wedi gwneud 
gwelliannau a newidiadau, gan ddatrys anawsterau’n seiliedig ar sylwadau oddi wrth feysydd 
gwasanaeth a’n sylwadau ein hunain. Fe’i defnyddiwyd hefyd fel rhan o broses y gyllideb am y tro 
cyntaf. 
 
Yn ystod 2021-2022 buom yn edrych ar sut y gallwn ddefnyddio’r system i weld effeithiau cronnol 
polisïau newydd fesul ardal o'r sir, neu yn ôl cyfnod penodol. O hyn gallwn weld faint o bolisïau 
sydd wedi cael effeithiau positif neu negyddol. Nod Asesiadau effaith fan hyn yw ein hannog i geisio 
deall yr effaith a’i lliniaru lle bo modd.  
 
Rydym yn edrych ar atebion technegol i sicrhau bod y fersiynau Cymraeg a Saesneg o Asesiad 
Effaith yn cael eu cyhoeddi ar yr un pryd ar ôl i’r Aelod Portffolio eu cymeradwyo. Bydd hyn yn 
sicrhau na chaiff Asesiad Effaith ei gyhoeddi ar ein gwefan hyd nes cael ei gyfieithu. 
 
Rhoesom hyfforddiant ar y system digidol i staff ym mis Mehefin, mis Medi a mis Rhagfyr 2021. 
Mae’r Swyddog Iaith Gymraeg yn cyfrannu at y sesiynau hyn i godi ymwybyddiaeth o’r Safonau 
mewn perthynas â sut rydym yn llunio polisi. 
 
Mae ein templed Asesiadau Effaith yn cynnwys y cwestiynau canlynol: 
 

1. A fydd y cynnig yn newid natur ieithyddol y gymuned?  
2. Pa gyfleoedd y mae’r cynnig yn eu darparu i ddatblygu sgiliau Cymraeg yn y gymuned?  
3. A fydd y cynnig yn cynyddu neu’n lleihau’r cyfleoedd i unigolion gael mynediad at 

wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg?  
4. A fydd y cynnig yn cynyddu neu’n lleihau’r cyfleoedd i unigolion ddefnyddio’r Gymraeg 

mewn amgylchedd cymdeithasol?  
5. A fydd y cynnig yn cynyddu neu’n lleihau’r cyfleoedd i unigolion ddefnyddio’r Gymraeg yn 

y gweithle?  
6. Sut fydd y cynnig yn sicrhau bod defnyddwyr gwasanaethau Cymraeg eu hiaith yn derbyn 

gwasanaethau i’r un safon â’r rhai hynny sy’n defnyddio gwasanaethau trwy gyfrwng y 
Saesneg?  

7. Pa gyfleoedd sydd yn y cynnig i hybu’r Gymraeg a’r gwasanaethau a ddarperir trwy 
gyfrwng y Gymraeg gan y Cyngor?  

  



 

 

d. Safonau Gweithredu 

Isod ceir amlinelliad o’r gwaith a wnaethom yn ystod blwyddyn ariannol 2021-22 i gydymffurfio â’r 
Safonau Gweithredu ac i wella’r modd rydym yn rhoi gwybodaeth, adnoddau a gwasanaethau 
mewnol i’n staff trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
 

Clwb Clonc i Staff 

Gan fod llawer o’n staff yn gweithio gartref, mae rhai yn colli’r arfer o siarad Cymraeg. Hwyrach 
mai’r swyddfa oedd yr unig le lle’r oedd rhai staff yn siarad Cymraeg, yn enwedig y rhai hynny sy’n 
byw mewn cymunedau heb lawer o siaradwyr Cymraeg. Golyga hyn nad yw rhai staff sy’n siarad 
neu’n dysgu Cymraeg yn cael cymaint o gyfleoedd i ddefnyddio, clywed na siarad yr iaith cymaint 
ag yr oeddynt cyn y pandemig. Mae sawl aelod o staff wedi sôn bod eu hyder a’u gallu yn y 
Gymraeg wedi dirywio ers gweithio gartref. 
 
Fel y soniodd y diweddar Aled Roberts, cyn-Gomisiynydd y Gymraeg, “Mae’r argyfwng wedi cael 
effaith pellgyrhaeddol ar yr iaith ... Dwi’n poeni y gallai'r pandemig gael effaith ar y nod o gyrraedd 
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050.” 
 
 

Ein hymateb  

Byddwn yn cychwyn Clwb Clonc ar y cyd â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i sicrhau nad yw staff yn 
colli’r arfer o siarad Cymraeg. Bydd y Clwb ar gyfer staff sy’n dysgu ac yn siarad Cymraeg ac fe’i 
cynhelir yn rhithiol yn ystod ein hawr lesiant, rhwng 12:30 i 13:30 bob wythnos. Bydd dau glwb: un 
i ddysgwyr ar lefel Mynediad a Sylfaen, a grŵp uwch i ddysgwyr medrus a siaradwyr rhugl.   
 
Buom yn cwrdd â Swyddog Iaith ac Arweinydd Darpariaeth i Ddysgwyr Sir Gâr i ddysgu o’u 
profiadau o gynnal Clwb Sgwrsio mewn modd sy’n rhoi budd ymarferol i ddysgwyr a siaradwyr. 
Rydym yn ddiolchgar iddynt am rannu eu syniadau a’u profiadau. Gyda’r grŵp uwch byddwn yn 
gwahodd siaradwyr gwadd i’r sesiynau i sgwrsio ar bynciau amrywiol er mwyn ennyn diddordeb 
rhychwant eang o staff. Byddwn hefyd yn manteisio ar ddeunyddiau megis Y Pod, casgliad o 
bodlediadau Cymraeg a argymhellwyd gan Sir Gâr. Bydd hyn yn sicrhau bod canolbwynt a 
strwythur i’r sesiynau. Byddwn hefyd yn rhoi sylw i destunau Cymraeg Gwaith. 
 
Trwy glywed Cymraeg o safon a siarad ag eraill, bydd ein staff yn fwy hyderus wrth ddefnyddio’r 
Gymraeg yn y gweithle ac wrth ymwneud â’r cyhoedd. Mae amserlen ar gyfer y gwaith hwn yn ein 
Cynllun Gwaith ar gyfer 2022-2023. 
 
Rydym hefyd yn rhoi dolen i wefannau Menter Brycheiniog a Menter Maldwyn pryd bynnag y 
byddwn yn ymateb i aelod o staff sy’n cysylltu â ni am ddysgu neu wella eu Cymraeg. Mae’r 
tudalennau hyn yn rhestru digwyddiadau lle gall siaradwyr a dysgwyr y Gymraeg gwrdd i 
ddefnyddio’r iaith yn gymdeithasol ledled Powys. 
 
 

Llofnodion e-byst ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr 

Yn unol â Safon 134, aethom ati i ddarparu geiriad ar gyfer llofnodion e-bost i alluogi staff i 
ddynodi a ydynt yn siarad Cymraeg yn rhugl neu’n dysgu’r iaith. Caiff staff lawrlwytho hwn yn 
hwylus o’n Pecyn Cymorth Cyfathrebu ar y fewnrwyd ac fe’i lansiwyd fel rhan o ymgyrch 
cyfathrebol mewnol ehangach am drin e-byst yn Gymraeg. 
 

Y Fewnrwyd 

Mae anhawster ar hyn o bryd gyda’n mewnrwyd gan nad yw’r ddolen Gymraeg ar dudalennau 
Saesneg yn cyfeirio’r defnyddiwr yn uniongyrchol i’r dudalen Gymraeg gyfatebol. Rhaid mynd yn 



 

 

ôl i’r hafan ac mae hyn yn mynd yn groes i Safon 124. Rydym yn gweithio â’n Hadran Technoleg 
Gwybodaeth i gywiro hyn cyn gynted ag y bo modd.   



 

 

e. Safonau Hybu 

 

Hyrwyddo diwylliant a digwyddiadau Cymraeg. 

 

Dydd Miwsig Cymru 

Lansiom ymgyrch cyhoeddusrwydd mewnol i hybu Dydd Miwsig Cymru ar 4 Chwefror 2022 
ymysg ein staff gan rannu deunyddiau Llywodraeth Cymru i hybu diwylliant a cherddoriaeth 
Gymraeg. Anfonom bostiadau ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo’r digwyddiad.  
 
 

Ymgyrch Dydd Gŵyl Dewi 

Anfonwyd datganiad i’r wasg mewnol i staff i hyrwyddo dathliadau Gŵyl Dewi’r Cyngor. Fel rhan o 
hwn soniwyd am ein cyfrifoldebau o ran Safonau’r Gymraeg. 
 
Anfonom e-bost at ein holl staff a’n cynghorwyr gydag ymadroddion Cymraeg defnyddiol ar gyfer 
dechrau sgwrs. Roedd dolen yn yr e-bost i gyrsiau Cymraeg i Oedolion a Chymraeg Gwaith 
Dysgu Cymraeg Ceredigion-Powys-Sir Gâr. Hefyd roedd dolen i dudalennau am yr Iaith Gymraeg 
a’r Safonau ar ein Pecyn Cymorth Cyfathrebu ar y fewnrwyd. 
 
Cynaliasom gwis dwyieithog i staff yn ystod amser cinio ar y cyd â Menter Maldwyn a Bwrdd 
Iechyd Addysgu Powys.  
 
Rhannwyd negeseuon ar ein cyfryngau cymdeithasol hefyd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a 
hyrwyddo’r iaith a diwylliant Cymraeg ac mae enghraifft isod. 
 
 
 
 
 
 



 

 

f. Cynllun Gwaith 2022-2023 

 

  Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r Gymraeg 

Dyddiad 
Targed 

1 Cynnal arolygiad llawn o’n prosesau ar gyfer derbyn a 
thrin galwadau ffôn yn Gymraeg i sicrhau 
cydymffurfiaeth lawn â safonau 8-22. 
 

Cyflenwi 
Gwasanaethau 

Tachwedd 
2022 

2 Cryfhau ein prosesau ar gyfer derbyn ac ymateb i 
ohebiaeth yn Gymraeg ac atgoffa staff o ofynion y 
Safonau hynny.  
 

Cyflenwi 
Gwasanaethau 

Hydref 2022 

3 Sicrhau bod fersiynau Saesneg o ddogfennau ar ein 
gwefan gyhoeddus yn datgan yn glir eu bod hefyd ar 
gael yn Gymraeg. 
  

Cyflenwi 
Gwasanaethau 

Gwanwyn 
2023 

4 Cynnal adolygiad o’n gwefan gyhoeddus i gywiro 
gwallau mân a sicrhau bod pob tudalen yn Gymraeg 
yn gweithredu’n llawn. 
 

Cyflenwi 
Gwasanaethau 

Gwanwyn 
2023 

5 Cynnal adolygiad llawn o’n prosesau recriwtio er 
mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â bob safon perthnasol 
bob tro y byddwn yn hysbysebu swydd. 
 
Arolygu’r modd rydym yn categoreiddio gofynion iaith 
swyddi. 
 
Esbonio ar ein ffurflenni cais am swyddi y byddwn yn 
darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg 
os dymunir. 

Gweithredu 
 
Cyflenwi 
Gwasanaethau 

Hydref 2022 

6 Cyhoeddi Dogfen Goruchwylio dros dro ar ein gwefan 
gyhoeddus.  
 
 
 
Llunio a chyhoeddi Dogfen Goruchwylio fanylach gan 
ddilyn Dogfen Gyngor Arferion Da y Comisiynydd. 
 

Cyflenwi 
Gwasanaethau 
Gweithredu 
Llunio Polisi 

Mai 2022 
 
 
 
 
 
Hydref - 
Tachwedd 
2022 

7 Cysylltu â holl ddarparwyr trydydd parti’r Cyngor i’w 
hatgoffa am ofynion y Safonau Cyflenwi 
Gwasanaethau y maent o dan ddyletswydd i lynu 
wrthynt.  
 
Byddwn yn rhoi gwybod iddynt am y gefnogaeth 
ganlynol sydd ar gael: 

 Uned Gyfieithu’r Cyngor a sut mae gwneud 
cais am waith cyfieithu 

 Cyrsiau a chyfleoedd i ddatblygu medrau iaith 
Gymraeg eu staff, ac adnoddau defnyddiol yn 
cynnwys geirfa a brawddegau i’w defnyddio yn 
y gweithle. 

Cyflenwi 
Gwasanaethau 

Gaeaf 2022 – 
Gwanwyn 
2023 



 

 

 Gwahoddiadau i Glwb Clonc y Cyngor lle gall 
dysgwyr ymarfer eu Cymraeg 

8 Hyrwyddo a marchnata cyrsiau Cymraeg Ail Iaith i 
staff trwy Ddysgu Cymraeg Ceredigion-Powys-Sir Gâr 
a Nant Gwrtheyrn i sicrhau bod mwy o staff yn gallu 
cyfathrebu yn Gymraeg a rhoi’r Cynnig Rhagweithiol. 
Sicrhau bod 60+ o staff yn cofrestru ar gyrsiau dysgu 
Cymraeg. 
 

Hybu 
Cyflenwi 
Gwasanaethau 

Haf 2022 

9 Diwygio ein tudalennau mewnrwyd fel bod dolen 
uniongyrchol i’r dudalen Gymraeg gyfatebol ar y 
dudalen Saesneg.  

Gweithredu Gwanwyn 
2023 

10 Arolygu ein Strategaeth 5 Mlynedd Bresennol gan 
ddefnyddio canllaw’r Comisiynydd fel a ganlyn: 
(a) asesu i ba raddau rydym wedi dilyn y strategaeth 
honno ac wedi cyrraedd y targed a osodwyd ganddi;    
(b) cyhoeddi’r asesiad ar ein gwefan, gan sicrhau ei 
fod yn cynnwys y wybodaeth a ganlyn -    
(i) nifer y siaradwyr Cymraeg yn ein hardal, ac oedran 
y siaradwyr hynny;   
(ii) rhestr o’r gweithgareddau a drefnwyd gennym neu 
a ariannwyd gennym yn ystod y pum mlynedd 
ddiwethaf er mwyn hybu defnyddio’r Gymraeg. 
 

Cyflenwi 
Gwasanaethau 
 
Hybu 

Gwanwyn 
2023 wedi 
rhyddhau 
ffigyrau 
Cyfrifiad 2021. 
 
Byddwn yn 
dechrau’r 
arolygiad trwy 
Banel 
Llywodraethu’r 
Gymraeg yn 
Hydref 2022. 
Byddwn yn 
cwblhau’r 
gwaith unwaith 
y cyhoeddir 
ffigyrau 
Cyfrifiad 2021 
ar nifer y 
siaradwyr yn y 
sir. Disgwylir 
hyn yn Hydref 
2022. 
 

11 Sefydlu a chynnal cyfarfodydd trimis o Grŵp 
Llywodraethu’r Gymraeg Powys. 
 

Gweithredu Hydref 2022 

12  Cynnal cyfarfodydd chwarterol o Grŵp Hyrwyddo, 
Herio a Chefnogi’r Gymraeg Powys wedi arolwg y 
Grŵp ym Mehefin 2022. 

Gweithredu 
Cyflenwi 
Gwasanaethau 

Hydref 2022, 
yn dilyn 
arolygiad y 
Grŵp ar 28 
Mehefin 2022 

 



 

 

3.  Cwynion 

 
Isod rydym yn amlinellu’r cwynion a dderbyniom a oedd yn ymwneud â Safonau’r Gymraeg 
ynghyd â manylion yr Ymchwiliadau Safonau a  gynhaliwyd yn ystod blwyddyn ariannol 2021-22. 
 
Derbyniom gŵyn ar 10 Rhagfyr 2021 am gyfieithiad Saesneg enw stryd Heol y Defaid yn 
Aberhonddu, sef Ship Street (Cyfeirnod CS108). Dywedodd yr achwynydd nad oedd Ship Street 
yn gyfieithiad cywir o Heol y Defaid. Ond nid oes gan y gair Saesneg ship gysylltiadau morol yn yr 
achos hwn. Llygriad o’r Saesneg sheep ydyw, a chyfieithiad o’r gair Cymraeg ‘defaid’. Mae’n 
dangos effaith tafodiaith Saesneg Sir Frycheiniog ar y gair sheep.  Mae enw Cymraeg a Saesneg 
y stryd yn cyfeirio at y ffaith bod Aberhonddu’n ganolfan bwysig i draddodiadau’r porthmyn ers 
talwm.  
 
Yn sgil hyn, nododd y Comisiynydd mewn llythyr ddyddiedig 28 Chwefror 2022 fod Ship Street yn 
addasiad hanesyddol o’r enw ers dros ddau gan mlynedd. Nododd hefyd nad yw dewis sefydliad 
o gyfieithiad Saesneg ar enw Cymraeg ar arwydd ffordd yn fater sydd yn dod o dan y safonau. 
Penderfynodd y Comisiynydd nad oedd amheuaeth o fethiant i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg 
ac ni fyddent yn cynnal ymchwiliad i’r gŵyn o dan adran 71 Mesur y Gymraeg. 
 
Ni chafwyd cwynion nac ymchwiliadau eraill. 
 
 
 
  



 

 

4. Medrau Iaith Gymraeg Cyflogeion 

 
Dyma’r wybodaeth hyd at 27 Mawrth 2022. 
 
 

Gwasanaeth Dim 
data 

Lefel 0 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3 Lefel 4 Lefel 5 

Gwasanaethau Oedolion 4.23% 23.63% 43.70% 15.01% 5.59% 3.00% 4.84% 
Gwasanaethau Plant 9.59% 

 
13.58% 50.61% 14.54% 4.51% 3.45% 3.72% 

Comisiynu a 
Phartneriaethau 
(Gwasanaethau 
Cymdeithasol) 

4.47% 
 

15.84% 45.30% 21.78% 6.48% 2.11% 4.01% 

Priffyrdd, Trafnidiaeth ac 
Ailgylchu 

15.81% 
 
 

25.68% 40.72% 7.67% 3.87% 1.80% 4.43% 

Tai a Datblygu 
Cymunedol 

28.61% 
 

20.41% 33.32% 8.42% 4.14% 1.96% 3.14% 

Eiddo, Cynllunio a 
Gwarchod y Cyhoedd 

24.35% 
 

13.50% 40.23% 13.14% 2.92% 1.30% 4.55% 

Gwasanaethau Ysgolion 10.75% 
 

4.95% 44.05% 16.80% 5.93% 6.85% 10.67% 

Cyfreithiol a  
Democrataidd 

32.23% 
 

11.41% 27.09% 12.16% 4.28% 2.85% 9.98% 

Gwasanaethau Digidol a’r 
Economi 

3.57% 
 

21.73% 49.06% 12.43% 4.87% 1.63% 6.71% 

Cyllid 0.91% 
 

20.60% 52.33% 14.89% 3.76% 2.19% 5.32% 

Trawsnewid a 
Chyfathrebu 

2.32% 
 

9.17% 41.30% 15.25% 7.33% 5.50% 19.13% 

Datblygu’r Gweithlu a’r 
Sefydliad 

5.40% 15.94% 45.88% 15.07% 7.29% 5.82% 4.60% 

Cyfanswm Cyngor Sir 
Powys 2021-2022 

14.77% 
 

18.96% 41.87% 12.26% 4.56% 2.66% 4.93% 

Cyfanswm 2020-2021 16.5% 20.9% 38.0% 10.2% 4.0% 2.5% 4.5% 

 
 

 Bellach mae gennym gofnod sgiliau iaith ar gyfer 85.19% o’n haelodau staff. Mae hyn yn 
gynnydd o 1.69% ar ffigwr 2021 (83.5%) 
 

 Nid oes gan 18.96% o staff y Cyngor unrhyw allu yn y Gymraeg 
 

 Mae gan 41.87% o staff wybodaeth syml o’r Gymraeg. Golyga hyn y gallant ynganu 
enwau lleoedd ac enwau personol Cymraeg yn gywir a defnyddio cyfarchion Cymraeg 
elfennol 
 

 Mae 12.26% o staff yn gallu cyfathrebu mewn tasgau syml cyffredin gan gyfnewid 
gwybodaeth ar bynciau a gweithgareddau cyfarwydd. Gallant gynnal sgwrs gymdeithasol 
fer, er na allant ddeall digon i fynd â’r sgwrs yn ei blaen eu hunain 

 
 Mae 4.93% o’n staff yn nodi eu bod ar y lefel uchaf. Golyga hyn y gallant gymryd rhan 

mewn unrhyw sgwrs neu drafodaeth yn ddiymdrech ac maent yn gyfarwydd â phriod-
ddulliau a dywediadau llafar. Gallant fynegi eu hunain yn rhugl a  chyfleu arlliw penodol i 
ystyr yn fanwl.  

  



 

 

 

5. Hyfforddiant Cymraeg i Gyflogeion 

 
Fan hyn rydym yn nodi nifer y staff a fynychodd cyrsiau hyfforddi roeddem yn eu cynnig yn 
Gymraeg yn ystod y flwyddyn, a’r ganran o staff a fynychodd y cyrsiau yn Gymraeg. 
 
Mae hyn yn berthnasol i gyrsiau penodol a enwir yn y safonau (h.y. recriwtio a chyfweld; rheoli 
perfformiad; gweithdrefnau cwyno a disgyblu; ymsefydlu; delio â’r cyhoedd; iechyd a diogelwch). 
Nid yw’n cyfeirio at hyfforddiant dysgu Cymraeg fel ail iaith. 
 

 

Cyrsiau e-ddysgu 

 
 Nifer y Staff a 

wnaeth yr 
hyfforddiant yn 
Gymraeg 

Nifer y Staff a 
wnaeth yr 
hyfforddiant yn 
Saesneg 

Canran y Staff 
a wnaeth yr 
hyfforddiant yn 
Gymraeg 

Hyfforddiant Diogelu Gorfodol 
Corfforaethol 

   

Diogelu Oedolion – Ymwybyddiaeth 
Sylfaenol 

   

Gwarchod a Diogelu Plant    
Diogelwch Seibr a GDPR    
Iechyd a Diogelwch yn y Swyddfa    
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol 

   

Rheoli Perfformiad Effeithiol    
Deddf Cydraddoldeb (2010)    
Ymwybyddiaeth o Dwyll    
Ymwybyddiaeth Dirgrynu Llaw a Braich 
(Hand Arm Vibration Symdrome) 

   

Rheoli Clefyd y Llengfilwyr    
Modiwl Codi a Chario ‘A’ (Theori)    
Credyd Cynhwysol Lefel 1    
 

 
Rydym yn darparu’r cyrsiau hyfforddiant canlynol yn ddwyieithog: Gwarchod a Diogelu Plant; 
Trais yn erbyn Merched;  Diogelwch Seibr a GDPR; Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol; 
hyfforddiant Ymwybyddiaeth Dementia; Codi a Chario (pobl); cwrs Atal; a hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth Gofalwyr Gofal Cymdeithasol Cymru a’r GIG. Darperir y cyrsiau hyn yn allanol 
trwy borth e-ddysgu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a’r Swyddfa Gartref. Nid yw’r adroddiadau am 
y cyrsiau hyn, yn cynnwys ym mha iaith y gwnaeth staff y cwrs, ar gael ar hyn o bryd gan y 
darparwr. 
 
Rydym yn darparu rhagor o hyfforddiant yn ddigidol trwy Netconsent, meddalwedd sy’n gofyn bod 
staff yn darllen polisïau, llenwi holiaduron ac ymgymryd â hyfforddiant cyn mewngofnodi i’w 
peiriannau. 
 
Cynigir y polisïau, yr holiaduron a’r hyfforddiant hyn yn ddiofyn yn Gymraeg neu yn Saesneg, yn 
dibynnu ar yr iaith y dewisodd pob defnyddiwr wrth ddefnyddio Netconsent am y  tro cyntaf. 
 



 

 

Nid yw’r data am ddewis iaith defnyddwyr yn cael ei gadw gan feddalwedd Netconsent, felly nid 
oes modd adrodd ar nifer a chanran y defnyddwyr sy’n ymgymryd â’r hyfforddiant hwn yn 
Gymraeg. 



 

 

6. Recriwtio  

Isod, rydym yn rhestru nifer y swyddi newydd a’r swyddi gwag a hysbysebwyd yn y flwyddyn a’r 
swyddi a gategoreiddiwyd â gwahanol ofynion o ran medrau yn y Gymraeg. 
 
O dan ein Polisi Recriwtio a’r Gymraeg, a ddaeth yn weithredol ar 1 Ebrill 2018, mae medrau 
Cymraeg yn angenrheidiol ar gyfer pob swydd rydym yn ei hysbysebu. Mae’r rheolwr recriwtio yn 
asesu a phennu’r lefel briodol o 1 i 5. Nodir hynny yn y swydd-ddisgrifiad a’r fanyleb ar gyfer pob 
swydd rydym yn ei hysbysebu. 
 
Rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022 cafodd 1,271 o swyddi eu hysbysebu gennym. Roedd hyn 
yn cynnwys swyddi o fewn yr awdurdod a swyddi mewn ysgolion. Roedd lefel y sgiliau iaith 
Gymraeg a oedd yn ofynnol ar gyfer pob  swydd fel a ganlyn: 
 
 

Lefel Sgiliau  
Iaith Gymraeg 

Nifer y Swyddi 

1 1,158 
2 40 
3 9 
4 1 
5 63 

 
 
Ceir rhestr o’r disgrifiadau gallu yn y Gymraeg mae Powys yn eu defnyddio isod. 
 

Lefel 0 

Dim neu ychydig bach o wybodaeth o’r Gymraeg. 
 

Lefel 1 

Gallaf ynganu enwau personol ac enwau lleoedd yn gywir, a gallaf roi ac ymateb i gyfarchion syml 
ar y ffôn ac wyneb yn wyneb. 
 

Lefel 2 

Gallaf gyfathrebu mewn tasgau syml cyffredin, sy’n gofyn am gyfnewid gwybodaeth ar bynciau a 
gweithgareddau cyfarwydd. Gallaf gynnal sgwrs gymdeithasol fer, er na allaf ddeall digon i gadw’r 
sgwrs i fynd fy hun 
 

Lefel 3 

Gallaf ddelio â’r rhan fwyaf o sefyllfaoedd sy’n debygol o godi wrth deithio mewn ardal lle mae’r 
iaith yn cael ei siarad. Gallaf ymuno â sgwrs yn fyrfyfyr ar bynciau sy’n gyfarwydd neu’n 
berthnasol i fywyd bob dydd (e.e. teulu, diddordebau, gwaith). 
 

Lefel 4 

Gallaf ymwneud â siaradwyr brodorol yn rhugl ac yn fyrfyfyr. Gallaf gymryd rhan mewn 
trafodaethau mewn sefyllfaoedd cyfarwydd. 
 



 

 

Lefel 5 

Gallaf gymryd rhan mewn unrhyw sgwrs neu drafodaeth yn ddiymdrech ac rwy’n gyfarwydd iawn 
â phriod-ddulliau a dywediadau llafar. Gallaf fynegi fy hun yn rhugl a chyfleu arlliw penodol i ystyr 
yn fanwl
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