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1.  Crynodeb  Gweithredol   

1.1 Daeth Safonau'r Gymraeg i rym yn 2016, ac mae'n ofynnol i'r Cyngor gydymffurfio â 171 o’r 
Safonau. Mae'r Safonau'n sicrhau bod y Cyngor yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar sail 
gydradd ac yn parchu hawliau siaradwyr Cymraeg. 

1.2 Mae'r Cyngor wedi croesawu cyflwyno'r Safonau a'r cyfleoedd i gynyddu darpariaeth 
gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â'r hawliau y maent yn eu cynnig i'r 
cyhoedd a'n gweithwyr. Rydym yn falch o'n treftadaeth a'n diwylliant Cymreig, ac o'r 
Gymraeg. Mae'r Cyngor o'r farn fod parchu a bodloni anghenion a dewisiadau ieithyddol ei 
gwsmeriaid yn hollbwysig er mwyn darparu gofal cwsmeriaid da ac effeithiol. Rydym yn 
darparu gwasanaethau i'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau, lle mae'r gallu i gyrchu 
gwasanaethau yn iaith gyntaf yr unigolyn yn arbennig o bwysig. 

1.3 Rydym yn parhau i wneud cynnydd da o ran gweithredu'r Safonau ond yn cydnabod bod 
angen inni fonitro rhai meysydd yn agos er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth, e.e. gohebiaeth, 
gwefannau a’r cyfryngau cymdeithasol. Rydym wedi cryfhau'r cysylltiadau rhwng y Gymraeg 
a Chynllun y Cyngor ac yn parhau i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei phrif-ffrydio drwy ein 
holl flaenoriaethau a'n polisïau. Yn ystod 2020/21, bydd mwy o waith yn cael ei gyflawni ar 
broses yr Asesiadau Effaith Cydraddoldeb er mwyn rhoi ystyriaeth briodol a digonol i elfen yr 
asesiadau sy'n ymwneud â'r Gymraeg. Mae'r Cyngor hefyd yn cefnogi un o'r nodau llesiant yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 "Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu" sy'n cefnogi ein nod i gyflenwi gwasanaethau yn gydradd yn Gymraeg ac 
yn Saesneg. 

2.  Cyflwyniad   

2.1 Mae'r Gymraeg yn rhan o bortffolio'r Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod 
y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, a'r uwch swyddog cyfrifol yw'r Prif Swyddog Addysg ac 
Ymyrraeth Gynnar, sef hyrwyddwr Cymraeg y Cyngor o fewn yr Uwch Dîm Arwain. Bydd 
materion sy'n gysylltiedig â'r Gymraeg yn cael eu hatgyfeirio i'r Bwrdd Gweithredol neu i'r 
Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu. Mae gan y Cyngor 
hefyd grŵp Aelodau a Swyddogion ar gyfer y Gymraeg. Byddai angen cymeradwyaeth y 
Cyngor Llawn ar gyfer unrhyw newidiadau sylfaenol. 

2.2 Yr Adran Llywodraethu a Chwsmeriaid sydd â chyfrifoldeb gweithredol dros weithredu'r 
Safonau. Mae'r Arweinydd Digidol, Brand a Chyfathrebu yn cadw'r trosolwg strategol a 
Chydlynydd y Gymraeg, o dan reolaeth yr Arweinydd Cwynion a Chydymffurfio â’r Gymraeg 
yn gyfrifol o ddydd i ddydd am gydymffurfio â'r safonau. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo a 
hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn y Fwrdeistref Sirol, ac am gyrraedd y targedau a 
chyflawni'r camau yn strategaeth hyrwyddo 5 mlynedd y Cyngor ar gyfer y Gymraeg. 

2.3 Mae'n ofynnol i'r Cyngor gyhoeddi adroddiad blynyddol erbyn 30 Mehefin, fel y nodir yn 
Safonau 158, 164 a 170 er mwyn adrodd ar gynnydd yn erbyn y gofynion i gydymffurfio â'r 
Safonau yn y meysydd canlynol - Cyflenwi Gwasanaethau, Gweithredol a Llunio Polisïau. Ceir 
copi llawn o’r Safonau yma 
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2020-06/compliance_notice_wcbc_w.pdf Byddwn 
hefyd yn adrodd yn flynyddol wrth Fwrdd Gweithredol y Cyngor ar ein perfformiad yn gysylltiedig 
â'r Safonau. O ganlyniad i bandemig Covid-19 ac effaith hyn ar adnoddau a staffio, yn anffodus, 
nid oedd yn bosibl cymeradwyo a chyhoeddi’r adroddiad hwn ar y dyddiad arferol. 

2.4 Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020. 

3.  Cydymffurfio  â  Safonau  Cyflenwi  Gwasanaeth         

3.1 Er mwyn sicrhau bod yr holl weithwyr yn ymwybodol o'r Safonau Cyflenwi Gwasanaeth 
byddwn yn darparu gwybodaeth reolaidd i'r rheolwyr a'r staff am agweddau amrywiol ar y 
Safonau er mwyn sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau. Gofynnir i'r holl 
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weithwyr sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r Safonau, ac i geisio cymorth gan Gydlynydd y 
Gymraeg os nad ydynt yn sicr am fater penodol. Yn 2019/20, roedd y Cyngor yn destun sawl 
ymchwiliad sydd wedi arwain at gyflwyno prosesau newydd i osgoi unrhyw achosion o ddiffyg 
cydymffurfio yn y meysydd hynny yn y dyfodol. Gweler Adran 6.2 o'r adrannau cwynion ac 
ymchwiliadau. 

3.2 Mae’r Ganolfan Gysylltu Gorfforaethol yn dal i lwyddo i recriwtio staff sy’n siarad Cymraeg, 
sy’n ein galluogi i ddarparu gwasanaeth llawn i gwsmeriaid trwy gyfrwng y Gymraeg ar ein 
rhifau ffôn cyhoeddedig ac yn ein derbynfeydd. Ceir hefyd nifer o staff yn y tîm hwn nad ydynt 
yn siarad Cymraeg sydd bellach yn mynychu cyrsiau Cymraeg, ac mae hyn wedi creu 
amgylchedd lle anogir pobl i siarad Cymraeg yn ddyddiol. 

3.3 Lansiwyd y wefan gorfforaethol newydd ar 29 Mai 2020 a gwnaed llawer o waith i sicrhau bod 
y Gymraeg yn gywir, yn glir a chyson drwyddi draw. Mae nifer o dudalennau’n dal i gael eu 
trosglwyddo o’r hen wefan, a byddant yn cael eu cyfieithu a’u prawfddarllen cyn mynd yn fyw 
ar y wefan. Mae tîm y We hefyd yn defnyddio system o’r new ‘site improve’ sy’n amlygu 
unrhyw wallau Cymraeg posibl er mwyn eu hadolygu. Yn y mwyafrif o achosion, cawsom fod 
y system yn awgrymu’r sillafiadau Cymraeg cywir. Rhaid cymeradwyo’r sillafiadau a awgrymir 
gan Gydlynydd y Gymraeg, ond gellir eu diwygio hefyd fel bod y system yn dysgu’r gair neu’r 
sillafiad Cymraeg cywir i’w defnyddio yn y dyfodol. Rydym yn derbyn y bydd rhai gwallau yn 
cael eu methu o bryd i’w gilydd, ond dylai ein system brawfddarllen a’r feddalwedd ‘site 
improve’ leihau unrhyw wallau’n sylweddol wrth fynd ymlaen. 

3.4 Bu’r pyrth gwefan yn broblem, yn enwedig pyrth hanesyddol lle nad yw weithiau'n bosibl 
gwneud y newidiadau a fynnir er mwyn cydymffurfio â’r safonau. Mae’r tîm caffael, TGCh, y 
Gwefeistr a Chydlynydd y Gymraeg wedi gweithio â’r adrannau a’n partneriaid sydd dan 
gontract i ddatrys unrhyw faterion cyn y lansiad. Rhaid i unrhyw ddatrysiadau gwe, gan 
unrhyw drydydd partïon yn y dyfodol, gael eu cymeradwyo gan y tîm Cymraeg, cyn mynd yn 
fyw. 

3.5 Mae grŵp cydgysylltu swyddogion adrannol y Gymraeg yn gweithredu o fewn y Cyngor. Nod 
y grŵp yw hyrwyddo'r Gymraeg ar draws y Cyngor, gan hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg gan 
weithwyr, rhannu arfer da mewn meysydd gwasanaeth a chyfrannu at fentrau sy'n ceisio 
cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg. 

4.  Cydymffurfio  â  Safonau  Llunio  Polisi  

4.1 Fel y nodwyd yn 1.3, bydd y pecyn cymorth ar gyfer asesu'r effaith ar gydraddoldeb yn cael ei 
adolygu a'i gryfhau (yn ogystal â nodweddion gwarchodedig eraill). Ar hyn o bryd, mae'r 
pecyn cymorth yn cynnwys adran benodol am y Gymraeg sy'n sicrhau ystyriaeth briodol o'r 
holl faterion yn gysylltiedig â'r Gymraeg. Penderfynwyd cryfhau eto y modd y mae'r Gymraeg 
yn cael ei hystyried fel bod pob polisi sy'n bodoli eisoes, a phob polisi newydd, yn rhoi sylw 
dyladwy i unrhyw oblygiadau negyddol posibl o ran y Gymraeg a methiant posibl i hyrwyddo a 
hwyluso'r defnydd o'r iaith. 

4.2 Mae'r Cyngor hefyd yn cynnal arolwg blynyddol sy'n gofyn cwestiynau am farn preswylwyr 
ynghylch y Gymraeg wrth iddynt gysylltu â'r Cyngor, a hefyd ynghylch eu defnydd o'r 
Gymraeg wrth gymdeithasu ac ar-lein. Rhoddodd y 3 ymgynghoriad blynyddol blaenorol 
gipolwg da i ni ar y meysydd hynny, a ganiataodd i ni eu gwella, e.e. mynd ati’n weithredol i 
hyrwyddo bod gwasanaethau ar gael yn y Gymraeg. Ehangwyd holiadur 2019/20 i gynnwys 
cwestiynau oedd wedi’u hanelu at ddysgwyr Cymraeg a hefyd disgyblion Blwyddyn 11 a 12 
sy’n siarad Cymraeg. Cynhelir yr un ymgynghoriad gennym ar gyfer 2020/21 i gymharu’r 
ymatebion ac adrodd am y canfyddiadau. 

5.  Cydymffurfio  â'r  Safon  Weithredol  

5.1 Lansiodd comisiynydd y Gymraeg y ‘Diwrnod Hawliau’ ar 06 Rhagfyr 2019 i godi 
ymwybyddiaeth o hawliau pobl i dderbyn gwasanaethau yn y Gymraeg. Roedd hefyd yn 
ceisio codi ymwybyddiaeth o hawliau gweithwyr yng Nghymru, a dyma fydd yn cael y sylw yn 
ystod y ‘Diwrnod Hawliau’ nesaf yn Rhagfyr 2020. 

5.2 Mae'r Cyngor wedi creu safle penodol ar ei fewnrwyd sy'n cynnwys canllawiau bras ar y 
Safonau, yr hyn a ddisgwylir gan weithwyr o ran gweithredu'r safonau, Cwestiynau Cyffredin, 
hawliau siaradwyr Cymraeg a chyfleoedd i ddysgu Cymraeg. Y mae hefyd yn cynnwys 'Polisi 
Cymraeg yn y Gweithle' yr ychwanegir ato fel bo'r angen. 
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5.3 Mae'r Cyngor wedi diweddaru ei fodiwl e-ddysgu Ymwybyddiaeth o'r Gymraeg sy’n fodiwl 
hyfforddiant hanfodol i'w gwblhau gan bob aelod staff newydd fel rhan o’u cyfnod cynefino. 
Mae hyfforddiant lefel sylfaenol, ganolraddol ac uwch ar gael i weithwyr ac i'r Aelodau. 
Cafwyd gostyngiad amlwg yn nifer y cyrsiau Cymraeg a ddilynwyd gan staff yn 2019/20, ac 
mae Cydlynydd y Gymraeg yn gweithio gyda Coleg Cambria a Datblygu’r Gweithlu i wella hyn 
ar gyfer 2020/21. 

5.4 Mae meddalwedd Cysgliad wedi cael ei darparu i'r holl siaradwyr a dysgwyr Cymraeg o fewn 
y Cyngor sydd wedi gwneud cais amdani. Gellir ei gosod yn uniongyrchol gan ddefnyddwyr 
hefyd drwy’r ‘Ganolfan Feddalwedd’ ar eu cyfrifiaduron personol neu liniaduron. Mae hyn yn 
cynnwys dau ap, ‘Cysill’ sy’n gwirio gramadeg a sillafiadau, a Cysgeir, sef geiriadur Saesneg 
– Cymraeg digidol. 

5.5 Mae adnoddau ar gael ar y fewnrwyd i gefnogi dysgwyr a siaradwyr Cymraeg, ac yn cael eu 
hadolygu'n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gyfredol ac yn ddefnyddiol. 
Dosbarthwyd posteri sy’n cynnwys ymadroddion cyffredin yn y Gymraeg i swyddfeydd. 

5.6 Rhoddwyd cyfarwyddiadau ynghylch sut i sefydlu 'Iaith Gwaith' ar lofnodion e-bost, ac mae'r 
holl lofnodion awtomatig bellach yn ddwyieithog. Mae holl deitlau'r staff yn ddwyieithog, yn 
ogystal â'r holl negeseuon 'allan o'r swyddfa. 

5.7 Mae’r Cyngor wedi newid y modd y mae’n asesu’r sgiliau Cymraeg a fynnir ar gyfer swyddi 
newydd a rhai gweigion, gyda phwyslais ar ei wasanaethau rheng flaen. Bydd hyn yn helpu i 
gynyddu nifer y siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn y gweithlu, ac felly’n ein galluogi i ddarparu 
rhagor o wasanaethau yn y Gymraeg. 

5.8 Bydd ffurflenni cais ar gyfer swyddi yn gofyn i ymgeiswyr nodi a ydynt am ddefnyddio'r 
Gymraeg yn y cyfweliad, p'un a yw'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd ai peidio. 

5.9 Gellir gweld sgiliau iaith gweithwyr yn yr adran Monitro Perfformiad a geir yn Atodiad 3 isod. 
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6.  Cwynion      

6.1 Yn ystod 2019/20, derbyniodd y Cyngor 5 cwyn gan aelodau o'r cyhoedd ac mae'r rhain wedi cael eu cofnodi fel a ganlyn, ac ymchwiliad wedi'i gynnal iddynt. 

Cwyn /Complaint Gweithred / Action Dyddiad / 
Date 

Blwyddyn 
Ariannol 
/Financial 
Year 

Cwyn ynghylch MyAccount ddim yn 
derbyn cyfeiriadau .cymru neu .wales 

Wedi cysylltu â’r tîm Digidol / y We sydd wedi cymryd camau i sicrhau bod y 
system yn derbyn y fformat hwn ar gyfer cyfeiriadau e-bost. 

06/01/2019 2019/20 

Cwyn ynghylch llythyr a dderbyniwyd yn 
Saesneg yn unig gan 'Arbed Cymru' 

Nid yw hwn yn un o wasanaethau’r Cyngor. Defnyddiwyd logo’r Cyngor 
mewn camgymeriad. 

10/10/2019 2019/20 

Cwyn ynghylch arwyddion ffordd yn 
Rhiwabon 

Wedi cysylltu â’r Uwch Swyddog Rheoli Datblygu a gysylltodd â’r datblygwr i 
dynnu’r arwyddion i lawr. 

19/10/2019 2019/20 

Cwyn ynghylch dolen ar hen wefan yn 
mynd i’r dudalen anghywir 

Wedi cysylltu â’r tîm Digidol /y We ac wedi’i datrys yr un diwrnod. 16/01/2020 2019/20 

Cwyn ynghylch galwad ffôn i Gyngor Sir y 
Fflint ynghylch y cynllun gofal plant 30 
awr. 

Wedi ymateb a chysylltu â CS y Fflint – atgoffwyd CS y Fflint o’i 
ddyletswyddau i gydymffurfio â’r Safonau. 

31/01/2020 2019/20 

6.2 Yn ogystal â hyn, bu’r Cyngor yn destun 15 o ymchwiliadau a gychwynnwyd gan y Comisiynydd mewn ymateb i gwynion a dderbyniodd yn uniongyrchol ynghylch 
honiadau nad yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. Cynhaliwyd yr ymchwiliadau hyn o dan adran 71 o Ddeddf Mesur y Gymraeg [2011], a rhoddir crynodeb ohonynt 
isod – 
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Rhif Cyf Derbyniwyd Testun y Gŵyn Cwyn Adran Canlyniad Gamau a gymerwyd 

CSG489 15/04/2019 Gwefan-Porth Y Cynllun Gofal Plant am Ddim 30 awr a 
weinyddir gan CS y Fflint ar ran CBSW – 
Anfonwyd e-bost Saesneg gan CS y Fflint 
mewn ymateb i ymholiad a gyflwynwyd yn y 
Gymraeg. 

Addysg ac Ymyrraeth 
Gynnar 

Cwyn ddilys 
23/05/2019 

Gweithiodd swyddogion 
CBSW gyda CS y Fflint i 
ddatrys y mater, a 
gwiriwyd y broses gyfan 
am unrhyw 
gamgymeriadau 
ychwanegol gan 
Gydlynydd Iaith CBSW. 

Rhif Cyf Derbyniwyd Testun y Gŵyn Cwyn Adran Canlyniad Gamau a gymerwyd 
CSG537 29/04/2019 Llenyddiaeth/Dogfennaeth Ffurflenni Trethi Busnes – Roedd y gŵyn yn 

ymwneud ag anghywirdebau mewn 3 darn o 
ohebiaeth fel a ganlyn: 
(1) Hysbysiad galw am dalu annomestig 
(2) Dogfen ganiatâd debyd uniongyrchol 
(3) 'Non-Domestic Annual Demand FAQs’ 

Cyllid a TGCh Cwyn ddilys 
04/06/2020 

Wedi diweddaru’r 
canllaw arddull 
corfforaethol gyda 
gwybodaeth o ran 
cynhyrchu dogfennau 
newydd i’w darllen gan y 
cyhoedd. 

Rhif Cyf Derbyniwyd Testun y Gŵyn Cwyn Adran Canlyniad Gamau a gymerwyd 

CSG553 15/05/2019 Arwyddion Peiriannau Talu Maes Parcio – Y 
ffeithluniau ar y peiriant yn Saesneg yn 
unig, ‘Follow Prompts’ a ‘Press Key’ 

Yr Amgylchedd a 
Thechnegol 

Cwyn ddilys 
03/12/2019 

Wedi creu sticeri newydd 
heb destun i gymryd lle’r 
rhai ar holl beiriannau 
parcio CBSW. 

Rhif Cyf Derbyniwyd Testun y Gŵyn Cwyn Adran Canlyniad Gamau a gymerwyd 

CSG554 17/05/2019 Posteri/Hysbysiadau 
Cyhoeddus 

PDF datganiad Cynllun Wedi’i Adneuo y 
CDLl – Gwahaniaethau o ran dyluniad ac 
arddull y fersiynau Cymraeg a Saesneg o’r 
ddogfen. 

Cynllunio a 
Rheoleiddio 

Cwyn ddilys 
11/11/2019 

Lluniwyd cynllun 
gweithredu yn unol â’r 
rhybudd gorfodi a 
rhyddhawyd erthyglau 
wythnosol i atgoffa staff 
am y safonau perthnasol 
o ran creu dogfennau 
sy’n cydymffurfio. 

Rhif Cyf Derbyniwyd Testun y Gŵyn Cwyn Adran Canlyniad Gamau a gymerwyd 

CSG561 30/05/2019 Teleffoni Galwad nad oedd yn cydymffurfio i linell 
gymorth cyllid y Ganolfan Gyswllt. 

Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Wedi’i 
therfynu 
11/07/2019 

Roedd y comisiynydd 
wedi terfynu ei 
ymchwiliad gan fod 
ymchwiliad arall ar fynd 
mewn perthynas â’r un 
safonau. 
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Rhif Cyf Derbyniwyd Testun y Gŵyn Cwyn Adran Canlyniad Gamau a gymerwyd 

CSG564 04/06/2019 Teleffoni Galwad 292000 i’r Ganolfan Gyswllt nad 
oedd yn cydymffurfio o ran y Gymraeg. 

Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Cwyn ddilys 
12/11/2019 

Wedi diweddaru’r rhestr 
Siaradwyr Cymraeg i 
gynnwys swydd 
ddisgrifiadau. Crëwyd 
modiwl e-ddysgu newydd 
i’r holl staff ei gwblhau 
sy’n rhoi arweiniad clir o 
ran gofynion y safonau 
ar gyfer trin galwadau yn 
y Gymraeg. 

Rhif Cyf Derbyniwyd Testun y Gŵyn Cwyn Adran Canlyniad Gamau a gymerwyd 

CSG565 04/06/2019 Gwefan-Porth CDLl – cynnig ar y CDLl drafft. Cynllunio a 
Rheoleiddio 

Wedi’i 
therfynu 
08/10/2019 

Roedd y comisiynydd 
wedi terfynu’r ymchwiliad 
oherwydd nad oedd y 
penderfyniadau dan sylw 
wedi’u gwneud gan fod y 
Cynllun Datblygu Lleol 
yn dal mewn ffurf drafft. 

Rhif Cyf Derbyniwyd Testun y Gŵyn Cwyn Adran Canlyniad Gamau a gymerwyd 

CSG581 21/06/2019 Arwyddion Peiriant Parcio Tŷ Pawb – Testun Saesneg 
yn unig ar beiriant talu’r maes parcio. Ni 
dderbyniwyd gwasanaeth y Dderbynfa drwy 
gyfrwng y Gymraeg wrth gyrraedd ar gyfer 
cyfarfod. 

Tai a’r Economi Cwyn ddilys 
20/12/2019 

Gosodwyd arwydd 
dwyieithog yn lle’r 
arwydd. Cymeradwywyd 
cyllideb ar gyfer dau 
dderbynnydd sy’n siarad 
Cymraeg yn Nhŷ Pawb. 

Rhif Cyf Derbyniwyd Testun y Gŵyn Cwyn Adran Canlyniad Gamau a gymerwyd 

CSG582 24/06/2019 Arwyddion Arwyddion Stryd Rhyngweithiol 30mya 
SLOW / ARAF – arwydd rhyngweithiol yn 
dangos y testun Saesneg uwchben y 
Gymraeg. 

Yr Amgylchedd a 
Thechnegol 

Cwyn ddilys 
20/01/2020 

Diweddarwyd y ddogfen 
ganllawiau i gynnwys 
gosod arwyddion 
newydd yn lle rhai nad 
ydynt yn cydymffurfio. 
Bydd yr holl arwyddion 
rhyngweithiol nad ydynt 
yn cydymffurfio a oedd 
wedi’u caffael cyn 
30/03/2016 yn cael eu 
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Rhif Cyf 

CSG619 

Rhif Cyf 

CSG623 

Derbyniwyd 

20/08/2019 

Derbyniwyd 

28/08/2019 

Testun y Gŵyn 

Gwefan-Porth 

Testun y Gŵyn 

Teleffoni 

Cwyn 

Y ffurflen adborth ar wefan Freedom yn rhoi 
cydnabyddiaeth yn Saesneg. 

Cwyn 

Nid oedd prif wasanaeth ffôn Freedom 
Leisure ar gael yn y Gymraeg. 

Adran 

Addysg ac Ymyrraeth 
Gynnar 

Adran 

Addysg ac Ymyrraeth 
Gynnar 

Canlyniad 

Cwyn ddilys 
27/04/2020 

Canlyniad 

Cwyn ddilys 
19/06/2020 

tynnu i lawr neu gosodir 
arwyddion sy’n 
cydymffurfio yn eu lle. 
Gamau a gymerwyd 

Cafodd y system ei rhoi 
ar brawf ac mae’r holl 
ymatebion / 
cydnabyddiaeth 
awtomataidd yn 
cydymffurfio. 

Bydd tîm Cymraeg 
CBSW yn cynnwys 
gwefan Freedom Leisure 
yn yr adolygiad blynyddol 
o Wefannau a Phyrth. 
Gamau a gymerwyd 

Cynhaliwyd adolygiad 
gan swyddog contractau 
CBSW oedd wedi canfod 
bod staff yn ateb gyda 
chyfarchiad dwyieithog. 

Mae trafodaethau ar fynd 
i edrych ar rannu 
adnoddau gyda’r 
Ganolfan Gyswllt i 
ddarparu gwasanaeth 
cwsmeriaid cwbl 
ddwyieithog i siaradwyr 
Cymraeg. Ar ôl cytuno 
hyn, bydd modiwl e-
ddysgu CBSW ar gyfer 
trin galwadau Cymraeg 
yn cael ei rannu â staff 
Freedom Leisure. 

Rhif Cyf Derbyniwyd Testun y Gŵyn Cwyn Adran Canlyniad Gamau a gymerwyd 
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CSG624 

Rhif Cyf 

28/08/2019 

Derbyniwyd 

Teleffoni 

Testun y Gŵyn 

Neges ‘galw yn ôl’ CBSW, yn Saesneg yn 
gyntaf. Galwad i 292022 oedd hwn, sy’n ‘rhif 
cuddio’ sy’n ymddangos ar ffôn y 
derbynnydd ar gyfer unrhyw alwadau allan i 
i’r cyhoedd o ffonau swyddogion CBSW. Pe 
bai rhywun yn ffonio’r rhif yn ôl, clywir y 
neges awtomataidd yn Saesneg yn gyntaf 
ac wedyn yn y Gymraeg. 

Cwyn 

Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Adran 

Cwyn ddilys 
04/02/2020 

Canlyniad 

Newidiwyd y neges er 
mwyn i’r Gymraeg ddod 
yn gyntaf. 

Cynhaliwyd adolygiad o’r 
gwasanaeth cyfan yn 
unol â’r camau gorfodi. 
Cafodd unrhyw 
negeseuon nad oeddynt 
yn cydymffurfio eu 
diwygio neu eu hail-
recordio, gan gynnwys y 
rheiny yn y canolfannau 
adnoddau a’r parciau 
gwledig. 

Atgoffwyd staff o’r 
gofynion drwy’r bwletin 
staff. 
Gamau a gymerwyd 

CSG636 06/09/2019 Cwrs Addysg Gwersi Nofio - Waterworld Wrecsam – 
Gwersi nofio ddim ar gael yn y Gymraeg. 

Cyllid a TGCh Cwyn ddilys 
19/06/2020 

Mae Cydlynydd y 
Gymraeg a’r Swyddog 
Contractau wedi gweithio 
gyda Freedom Leisure i 
ddatrys y materion. Bydd 
Freedom Leisure yn ail-
redeg ymgyrch recriwtio 
ar gyfer hyfforddwyr 
nofio sy’n siarad 
Cymraeg, gyda chymorth 
tîm cyfathrebu CBSW. 
Bydd ffurflenni ymholi ar 
wefan FL yn cael eu 
diwygio i gynnwys 
opsiwn o ran yr iaith a 
ffefrir. Unwaith y bydd 
hyfforddwr sy’n siarad 
Cymraeg wedi’i recriwtio, 
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bydd FL a CBSW yn 
hyrwyddo argaeledd 
gwersi nofio trwy gyfrwng 

Rhif Cyf 

CSG679 

Rhif Cyf 

Derbyniwyd 

12/12/2019 

Derbyniwyd 

Testun y Gŵyn 

Llenyddiaeth/Dogfennau 

Testun y Gŵyn 

Cwyn 

Llythyr Rhyddid Gwybodaeth – Defnyddiwyd 
templed pennawd llythyr Saesneg mewn 
camgymeriad i ymateb i gais Rhyddid 
Gwybodaeth a gyflwynwyd yn y Gymraeg. 

Cwyn 

Adran 

Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Adran 

Canlyniad 

Cwyn ddilys 
30/07/2020 

Canlyniad 

y Gymraeg yn eang. 
Gamau a gymerwyd 

Atgoffwyd y tîm Rhyddid 
Gwybodaeth o’u 
rhwymedigaethau ac i 
sicrhau y defnyddir y 
templed cywir yn y 
dyfodol. 
Gamau a gymerwyd 

CSG719 17/03/2020 Llenyddiaeth/Dogfennau Llythyr ynghylch y gwasanaeth biniau Llywodraethu a Yn yr arfaeth 
gwyrdd – Cwyn yr anfonwyd llythyr yn 
Saesneg yn unig ynghylch y gwasanaeth 

Chwsmeriaid 

biniau gwyrdd. 

Ymchwiliadau oedd yn parhau ar adeg llunio adroddiad 2018/19: 

Rhif Cyf 

CSG396 

Rhif Cyf 

CSG401 

Derbyniwyd 

15/08/18 

Derbyniwyd 

14/08/18 

Testun y Gŵyn 

Teleffoni 

Testun y Gŵyn 

Arwyddion 

Cwyn 

Cwyn ynghylch llinell ffôn canolfan gyswllt 
treth y Cyngor. 
Cwyn 

Cwyn ynghylch gwall ar arwydd ar gyfer 

Adran 

Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 
Adran 

Yr Amgylchedd a 

Canlyniad 

Yn yr arfaeth 

Canlyniad 

Wedi'i therfynu 

Gamau a gymerwyd 

Gamau a gymerwyd 

Roedd Comisiynydd y 
parc gwledig Tŷ Mawr a rhybudd Saesneg Thechnegol gan y Gymraeg yn fodlon gyda 
yn unig ar y peiriant talu ac arddangos a Comisiynydd. chamau CBSW. 
dderbyniwyd ar 10/18. 

01/05/19 Tynnwyd yr arwydd i 
lawr ac atgoffwyd y staff 
o’r weithdrefn gywiro ar 
gyfer arwyddion. 

Rhif Cyf Derbyniwyd Testun y Gŵyn Cwyn Adran Canlyniad Gamau a gymerwyd 
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CSG406 

Rhif Cyf 

10/10/18 

Rhif Cyf 

CSG430 

Rhif Cyf 

15/08/18 

Derbyniwyd 

CSG402 

Derbyniwyd 

12/10/18 

Derbyniwyd 

Arwyddion 

Testun y Gŵyn 

Gwefan / Porth 

Testun y Gŵyn 

Gwefan / Porth 

Testun y Gŵyn 

Cwyn ynghylch plât enw stryd nad oedd 
yn cydymffurfio yng Ngresffordd. 

Cwyn 

Y Gymraeg yn anghywir ar blatfform 
ymgynghori CBSW ‘Your Voice’. 

Cwyn 

Cwyn ynghylch y porth Ceisiadau 
Derbyniadau Ysgolion – Y Gymraeg yn 
anghywir ar y porth, penawdau yn 
Saesneg yn unig. Derbyniwyd neges 
Saesneg ar ôl creu cyfrif yn y Gymraeg. 

Cwyn 

Yr Amgylchedd a 
Thechnegol 

Adran 

Cyllid a TGCh 

Adran 

Addysg ac Ymyrraeth 
Gynnar 

Adran 

Wedi'i therfynu 
gan y 
Comisiynydd. 
05/04/19 

Canlyniad 

Cwyn ddilys 
Camau gorfodi 
wedi’u gosod 
ar y Cyngor. 
05/06/19 

Canlyniad 

Wedi’i therfynu 

Er y cafodd ei 
therfynu, rhaid 
i’r Cyngor 
ddarparu 
tystiolaeth i’r 
Comisiynydd 
ei fod wedi 
gweithredu. 
13/05/19 

Canlyniad 

Ar y sail bod y 
Comisiynydd yn 
ddiweddar wedi cynnal 
ymchwiliad i 
gydymffurfiaeth y 
Cyngor yng nghyswllt 
arwyddion CSG237. 

Gamau a gymerwyd 

Gwefan newydd CBSW. 
Gweler 3.3 uchod am 
fanylion. 

Gamau a gymerwyd 

Mae Cydlynydd y 
Gymraeg wedi gweithio 
gyda’r adran 
Derbyniadau i Ysgolion i 
gywiro unrhyw wallau. 

Cafodd yr holl destun ar 
y porth ei brawfddarllen 
a’i diwygio’n gyfatebol. 
Gwiriwyd yr holl 
drafodiadau i sicrhau eu 
bod yn cydymffurfio â’r 
safonau. 
Gamau a gymerwyd 

CSG407 17/10/18 Gwefan / Porth Cwyn ynghylch gwefan ymgynghori 
cynllunio y CDLl. 

Cynllunio a 
Rheoleiddio 

Gosodwyd 
camau gorfodi 
ar y Cyngor 
20/05/19 

Cynhaliwyd adolygiad 
o’r holl negeseuon e-
bost sy’n rhoi ateb 
awtomatig gan 
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Rhif Cyf 

CSG446 

Rhif Cyf 

CSG469 

Rhif Cyf 

Derbyniwyd 

02/11/18 

Derbyniwyd 

05/11/18 

Derbyniwyd 

Testun y Gŵyn 

Gwefan / Porth 

Testun y Gŵyn 

Gwefan / Porth 

Testun y Gŵyn 

Cwyn 

Cwyn ynghylch gwefan y Cyngor o ran 
bod cynllun 30 awr o ofal plant y 
Llywodraeth yn trin y Gymraeg yn llai 
ffafriol na Saesneg. 

Cwyn 

Cwyn ynghylch digwyddiad a oedd wedi'i 
bostio ar ganllawiau Be sy' ‘mlaen CBSW. 

Cwyn 

Adran 

Addysg ac Ymyrraeth 
Gynnar 

Adran 

Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Adran 

Canlyniad 

Wedi’i therfynu 
23/05/19 

Er y cafodd ei 
therfynu, rhaid 
i’r Cyngor 
ddarparu 
tystiolaeth i’r 
Comisiynydd 
ei fod wedi 
gweithredu. 
Canlyniad 

Wedi’i therfynu 

Er y cafodd ei 
therfynu, rhaid 
i’r Cyngor 
ddarparu 
tystiolaeth i’r 
Comisiynydd 
ei fod wedi 
gweithredu. 
17/05/19 

Canlyniad 

Gydlynydd y Gymraeg. 
Cafodd unrhyw 
negeseuon nad oeddynt 
yn cydymffurfio eu 
cywiro ac atgoffwyd yr 
holl staff am y safonau 
drwy’r bwletin staff. 
Gamau a gymerwyd 

Ychwanegwyd y gŵyn 
hon at gŵyn ddilynol 
ynghylch yr un 
gwasanaeth, rhif 
cyfeirnod: CSG489. 

Gamau a gymerwyd 

Lansiwyd gwefan 
newydd ar gyfer CBSW. 
Gweler 3.3 am fanylion. 

Cyflwynwyd proses 
brawfddarllen ar gyfer 
rhestrau o 
ddigwyddiadau newydd. 

Gamau a gymerwyd 

CSG456 21/11/18 Gwefan / Porth Cwyn ynghylch gwall teipio yn nogfen 
gyfansoddiad CBSW. 

Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Wedi’i 
therfynu. 

Cywirwyd y gwall teipio 
ac atgoffwyd staff am y 
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Rhif Cyf 

CSG463 

Rhif Cyf 

CSG458 

Rhif Cyf 

Derbyniwyd 

26/11/18 

Derbyniwyd 

26/11/18 

Derbyniwyd 

Testun y Gŵyn 

Cyfryngau Cymdeithasol 

Testun y Gŵyn 

Gwefan / Porth 

Testun y Gŵyn 

Cwyn 

Cwyn ynghylch camgymeriad teipio mewn 
postiad yng nghyfrif Twitter ‘Wrecsam 
Egnïol’. 

Cwyn 

Cwyn bod dolen i wefan 'Gymraeg' CBSW 
yn mynd â defnyddwyr i fersiwn Saesneg 
y porth ceisiadau derbyn i ysgolion. 

Cwyn 

Adran 

Addysg ac Ymyrraeth 
Gynnar 

Adran 

Addysg ac Ymyrraeth 
Gynnar 

Adran 

Er y cafodd ei 
therfynu, rhaid 
i’r Cyngor 
ddarparu 
tystiolaeth i’r 
Comisiynydd 
ei fod wedi 
gweithredu. 
Canlyniad 

Ymchwiliad 
wedi’i derfynu. 

Er y cafodd ei 
therfynu, rhaid 
i’r Cyngor 
ddarparu 
tystiolaeth i’r 
Comisiynydd 
ei fod wedi 
gweithredu. 

14/05/19 

Canlyniad 

Ymchwiliad 
wedi’i derfynu 
22/05/2019 

Canlyniad 

weithdrefn ar gyfer 
uwchlwytho dogfennau. 

Gamau a gymerwyd 

Rhoddodd Cydlynydd y 
Gymraeg arweiniad ar 
lawrlwytho a defnyddio 
pecyn meddalwedd 
sillafu a gramadeg y 
Gymraeg ‘Cysgliad’. 

Gamau a gymerwyd 

Tynnodd yr achwynydd 
yr ymchwiliad yn ôl ac 
roedd y Comisiynydd yn 
fodlon â chamau CBSW 
o ran datrys y mater. 
Gamau a gymerwyd 

CSG466 30/11/18 Gwefan / Porth Cwyn ynghylch mewngofnodi fel gwestai i 
ddarpariaeth ddiwifr CBSW - Gweithdrefn 
mewngofnodi yn Saesneg yn unig. 

Cyllid a TGCh Ymchwiliad 
wedi’i derfynu. 

Er y cafodd ei 
therfynu, rhaid 
i’r Cyngor 

Gweithiodd Cydlynydd y 
Gymraeg gyda TGCh i 
ddatrys y mater. Mae’r 
ffurflen fewngofnodi ar 
gyfer y ddarpariaeth 
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Rhif Cyf 

CSG478 

Rhif Cyf 

CSG497 

Rhif Cyf 

Derbyniwyd 

21/12/18 

Derbyniwyd 

04/02/19 

Derbyniwyd 

Testun y Gŵyn 

Teleffoni 

Testun y Gŵyn 

Gwefan / Porth 

Testun y Gŵyn 

Cwyn 

Cwyn ynghylch y modd y cafodd galwad 
ffôn i'r Ganolfan Gyswllt ei thrin. 

Cwyn 

Camgymeriadau yn y ffurflen ar-lein ar 
gyfer derbyniadau ysgolion. 

Cwyn 

Adran 

Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Adran 

Addysg ac Ymyrraeth 
Gynnar 

Adran 

ddarparu 
tystiolaeth i’r 
Comisiynydd 
ei fod wedi 
gweithredu. 
13/05/2019 
Canlyniad 

Cwyn ddilys 
07/5/2019. 

Canlyniad 

Wedi’i thynnu 
yn ôl. 

Er y cafodd ei 
therfynu, rhaid 
i’r Cyngor 
ddarparu 
tystiolaeth i’r 
Comisiynydd 
ei fod wedi 
gweithredu. 

24/05/19 
Canlyniad 

bellach yn gwbl 
ddwyieithog. 

Gamau a gymerwyd 

Mae’r Cyngor wedi rhoi’r 
camau ar waith fel yr 
amlinellwyd yn yr 
adroddiad terfynol. 
Gamau a gymerwyd 

Cafodd Cydlynydd y 
Gymraeg gyfarfod â’r 
adran i ddatrys y 
materion ac i ganfod 
unrhyw achosion pellach 
o ddiffyg cydymffurfio. 

Gamau a gymerwyd 

04/02/19 CSG503 Cyfryngau Cymdeithasol Cwyn ynghylch postiadau ar gyfrif 
Facebook CBSW 'Gwybodaeth Ymwelwyr 
Wrecsam'. 

Tai a’r Economi Dim 
ymchwiliad. 

Er y cafodd ei 
therfynu, rhaid 
i’r Cyngor 
ddarparu 
tystiolaeth i’r 
Comisiynydd 

Diweddarwyd y 
canllawiau ar bostio 
negeseuon drwy’r 
cyfryngau cymdeithasol 
yn ein pecyn cymorth 
hunaniaeth 
gorfforaethol. 

Anfonwyd erthygl yn y 
bwletin staff. 
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ei fod wedi 
gweithredu. 
17/05/19 
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6.3 Camau Gorfodaeth 

Yn dilyn ymchwiliadau a gynhaliwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg, derbyniodd y Cyngor nifer o 
hysbysiadau gorfodi lle barnwyd bod cwynion yn rhai dilys. Mae’r camau gorfodi hyn yn gofyn i’r 
Cyngor adolygu neu gyflwyno prosesau a gweithdrefnau newydd i osgoi achosion niferus o ddiffyg 
cydymffurfio. O ganlyniad i hyn, rydym wedi cyflwyno nifer o gamau cadarnhaol, e.e. dogfen 
ganllawiau ar gyfer partneriaid dan gontract, modiwl hyfforddi ar-lein i staff y ganolfan alwadau, 
prosesau newydd ar gyfer asesu swyddi gweigion, i enwi ond rhai ohonynt. 

7.  Monitro  Perfformiad   

DANGOSYDD PERFFORMIAD PERFFORMIAD GWIRIONEDDOL 

Nifer a % staff sydd wedi derbyn 
hyfforddiant Cymraeg hyd at lefel 
gydymffurfio benodol 

Yn ystod 2019/20 astudiodd 14 o aelodau staff y Gymraeg drwy Goleg 
Cambria sy’n gyfwerth â 0.3% o’r staff nad ydynt yn addysgu* 

* Mae gwaith ar fynd eisoes i gynyddu niferoedd y staff a fydd yn mynychu 
cyrsiau Cymraeg ym mis Medi. 

Nifer a % y staff sy'n derbyn 
hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith 
Gymraeg 

Yn ystod 2019/20 cwblhaodd 423 o aelodau staff y modiwl oedd yn gyfwerth 
â 10.2% o’r gweithlu. 

Cyfanswm nifer y staff sydd wedi cwblhau’r modiwl hyd yma yw 1458, sy’n 
35.37% o’r gweithlu. 

Nifer a % y staff sydd yn 
gwasanaethu'r sefydliad sy'n gallu 
siarad Cymraeg 

(i) Yn ôl adran 
(ii) Yn ôl gradd neu swydd 
(iii) Fesul gweithle 

Gweler Atodiad 3 (isod) am ragor o fanylion. 

Nifer y swyddi newydd a gweigion a 
hysbysebwyd yn ystod y flwyddyn Roedd sgiliau Cymraeg yn hanfodol - 5 
oedd wedi’u categoreiddio fel Roedd angen dysgu sgiliau Cymraeg o ganlyniad i gael penodiad i swydd 
swyddi lle: - 0 

Roedd sgiliau Cymraeg yn ddymunol - 208 
Nid oedd sgiliau Cymraeg yn angenrheidiol - 190 

8.  Llwyddiannau  a  Chamau  yn  y  Dyfodol   

8.1 Mabwysiadodd y Cyngor ei Strategaeth Hyrwyddo'r Gymraeg 5 mlynedd ym mis Mawrth 
2017. Gwnaed hynny mewn ymateb uniongyrchol i Safon 145 a oedd yn ei gwneud hi'n 
ofynnol i'r Cyngor lunio a chyhoeddi strategaeth 5 mlynedd sy'n dangos sut mae'n cynnig 
hyrwyddo'r Gymraeg a hwyluso defnydd ehangach o'r iaith yn y Fwrdeistref Sirol. Y mae 
hefyd yn ceisio cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg. 

8.2 Bydd y Strategaeth yn cael ei hadolygu eleni er mwyn gosod targedau a meysydd gwella 
newydd ar gyfer 2021-26 ac i gefnogi themâu a gweledigaeth Llywodraeth Cymru yn ei 
Strategaeth Iaith Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr. 

8.3 Mae'r Cyngor wedi cyflwyno tri digwyddiad diwylliannol i'w galendr ac am y chweched 
flwyddyn yn olynol comisiynodd y Cyngor Menter Iaith y Fflint a Wrecsam i drefnu a chynnal 
ei Orymdaith Dydd Gŵyl Ddewi. Ym mis Mai 2017, cyflwynodd y Cyngor fenter newydd o'r 
enw 'Hwb Gymraeg'. Digwyddiad yng nghanol y dref i ddathlu iaith a diwylliant Cymru dros dri 
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diwrnod yw'r Hwb. Fe'i cynhelir ochr yn ochr â gŵyl gerddoriaeth a chelfyddydau FOCUS 
Wales sydd eisoes yn hynod lwyddiannus. Unwaith eto, bu'r Cyngor yn gweithio gyda'i 
bartneriaid yn sector y Gymraeg i gynnal y digwyddiad. Cafodd ei hysbysebu'n eang a'i drafod 
ar S4C a BBC Radio Cymru. Cafwyd presenoldeb da yn y digwyddiad hefyd ac adborth 
cadarnhaol iawn. 

8.4 Dydd Gŵyl Dewi 2020 

Unwaith eto, cafwyd digwyddiad Dydd Gŵyl Ddewi hynod lwyddiannus. Daeth yr orymdaith i 
ben yn Nhŷ Pawb, ac roedd dros 3,600 yn bresennol sydd yn ardderchog gan ystyried ei fod 
wedi ei gynnal dros benwythnos eto eleni. Mae hyn yn dangos bod diddordeb da yn yr iaith 
Gymraeg a’i diwylliant yn ein cymuned, a byddwn yn parhau i adeiladu ar hyn. Unwaith eto, 
edrychwn ymlaen at gomisiynu Menter Iaith y Fflint a Wrecsam i gynnal y digwyddiad ar ein 
rhan ar gyfer 2021. 

8.5 Eisteddfod CBSW 

Ar 29/02 cynhaliwyd Eisteddfod gyntaf erioed CBSW yn neuadd goffa Bodhyfryd i ddathlu 
Dydd Gŵyl Dewi gyda’r staff. Roedd Ian Bancroft, Y Cyng. Mark Pritchard, Y Maer Rob Walsh 
ac Ian Roberts yn bresennol i farnu’r cystadlaethau, oedd yn cynnwys: Limrig, Ffotograffiaeth, 
Addurno Cacennau a ‘Bake Off’ Bara Brith. 

I ddilyn, cynhaliodd ein partneriaid, Menter Iaith y Fflint a Wrecsam gwis dwyieithog. 

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol, ac mae’n dangos bod gwir ddiddordeb yn y 
Gymraeg a’i diwylliant o fewn ein gweithlu. 

8.6 Dydd Miwsig Cymru 2020 - Tŷ Pawb 9fed Chwefror 2020 

Daeth cannoedd o bobl o bob oed i Dŷ Pawb ddydd Sadwrn 09/02 i ddigwyddiad enfawr i 
ddathlu cerddoriaeth Gymraeg. Yn ogystal â rhai perfformiadau byw gwych gan rai o'r 
bandiau gorau yng Nghymru, roedd y diwrnod hefyd yn cynnwys corau byw, dramâu, 
dangosiad ffilm, celf a chrefft i'r plant, a rygbi byw ar y sgrin fawr. Trefnwyd hyn mewn 
partneriaeth â Thŷ Pawb, Llywodraeth Cymru a Focus Wales, ac mae wedi tyfu i fod yn 
ddigwyddiad eithriadol o boblogaidd ar y calendr cymdeithasol. Mae’n bwysig i ni gefnogi 
digwyddiadau o’r math hwn sy’n rhoi llwyfan i gerddoriaeth a diwylliant y Gymraeg ac yn 
normaleiddio’r defnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. 

8.7 Diwrnod Hawliau’r Gymraeg – 06 Rhagfyr 2019 

Mae hon yn fenter newydd a lansiwyd gan dîm ‘Hybu’ y Comisiynydd i godi ymwybyddiaeth o 
wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a hawliau preswylwyr o ran cael mynediad iddynt. Ar y 
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diwrnod hwn, anogir pob awdurdod lleol yng Nghymru i hybu argaeledd gwasanaethau 
Cymraeg, a’n dewis ni oedd hyrwyddo gwasanaeth Cymraeg ein Cofrestryddion. 
Dilynwch y ddolen i erthygl newyddion Cyngor Wrecsam: 
https://news.wrexham.gov.uk/use-your-welsh-language-rights-with-us/ 
https://newyddion.wrecsam.gov.uk/defnyddiwch-eich-hawliau-cymraeg-gyda-ni/ 

8.8 Dulliau Gweithio Modern 

Roedd gan Gydlynydd y Gymraeg a’r Arweinydd Cwynion a Chydymffurfio â’r Gymraeg 
stondin yn y gweithdy fel rhan o wasanaeth hybu’r Gymraeg o fewn y Cyngor. Roedd y sylw 
ar sicrhau bod y Gymraeg yn cael ystyriaeth briodol ar ddechrau pob prosiect newydd, sy’n 
golygu ein bod nid yn unig yn cwrdd â’n dyletswyddau statudol ond hefyd bod y Gymraeg yn 
cael ei gwreiddio yn y gwaith a wneir gennym ar draws ein holl wasanaethau. 

Darparwyd posteri a llenyddiaeth arall ac roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn. Roedd hwn 
yn gyfle gwych i drafod materion o ran y Gymraeg yn anffurfiol gyda rheolwyr allweddol ar 
draws ystod o adrannau. 

8.9 Llyfryn newydd yn amlygu manteision addysg cyfrwng Cymraeg 

Rydym wedi llunio dogfen newydd sydd wedi’i hanelu at rieni o fewn ardal CBSW sy’n amlygu 
manteision addysg ddwyieithog. Defnyddir cyfres o gyfweliadau fideo â rhieni a phlant lleol i 
hybu’r llyfryn er mwyn cyd-fynd â chalendr derbyniadau ysgolion. 

ATODIAD  3  

Monitro Sgiliau Cymraeg Gweithwyr 

Cyflwyniad 

Mae gennym dri chategori wrth gasglu data ar sgiliau Cymraeg yn rhan o'n gwaith monitro 
cydraddoldeb: 

1) Gwrando/Siarad 

2) Darllen/Deall 
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3) Ysgrifennu 

Ym mhob un o'r categorïau hyn gofynnir i weithwyr asesu/cofnodi lefel eu hyfedredd yn Gymraeg ar 
sail y meini prawf canlynol: 

Lefel 0 - Ddim o gwbl/Mynediad 

Lefel 1 - Ychydig/Sylfaenol 

Lefel 2 - Canolradd/Rhywfaint 

Lefel 3 - Uwch/Cymedrol 

Lefel 4 - Hyfedredd Llwyr 

Lefel 5 - Hyfedredd Llwyr (Technegol) 

Darperir yr wybodaeth hon gan weithwyr yn y cam recriwtio, pan fydd gweithiwr yn diweddaru ei gofnod 
personol ei hun neu (mewn rhai adrannau) yn ystod adolygiad datblygiad personol y gweithiwr. 

Mae'r data hyn yn seiliedig ar weithwyr cyngor (ac eithrio gweithwyr addysg mewn ysgolion) ar 
31/03/2020 

Gradd 
Nifer y 

Gweithwyr 
Lefel 1 

+ 
% 

Lefel 3 
+ 

G02 - G06 1,540 149 9.7% 22 
G07 - G10 892 186 20.9% 36 
G11 - G15 153 36 23.5% 15 
Athrawon Soulbury, Ieuenctid ac 
Athrawon a gyflogir yn ganolog 

126 25 19.8% 3 

Gweithwyr â Sgiliau Cymraeg fesul Gradd 

GWEITHWYR Â SGILIAU CYMRAEG Nodwch nad yw’r ffigurau hyn yn cynnwys gweithwyr 
MEWN 1 NEU FWY O GATEGORÏAU 

addysg mewn ysgolion a chynhwysir Penaethiaid 
Adrannau o dan y radd Prif Swyddogion. 

% 

1.4% 
4.0% 
9.8% 

2.4% 

0.0% 
12.5% 
2.7% 

GWEITHWYR Â SGILIAU CYMRAEG 
MEWN 1 NEU FWY O GATEGORÏAU 

Lefel 1 
% Lef l 3 + %

+ 
19 24.1% 3 3.8% 

19.8% 4.2% 
66 14 

5.0% 0.5% 
20 2 
46 25.8% 3.9% 7 

20
19

/2
0 Gweithwyr Crefft 118 2 1.7% 0 

Prif Swyddogion / Cyfarwyddwyr 8 4 50.0% 1 
Cyfanswm Terfynol 2,837 402 14.2% 77 

Nid yw hyn yn cynnwys ysgolion. 

Gweithwyr â Sgiliau Cymraeg fesul Adran 

Adran 
Nifer y 

Gweithwyr 
Gwasanaethau’r Prif Weithredwr 79 
Gwasanaeth Addysg ac Ymyrraeth 
Gynnar 333 
Gwasanaethau’r Amgylchedd a 
Thechnegol 398 
Cyllid a TGCh 178 
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Gwasanaethau Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 93 34 

36.6% 
10 

10.8% 

Gwasanaeth Tai a’r Economi 995 130 13.1% 27 2.7% 

Gwasanaethau Cynllunio a Rheoleiddio 69 11 15.9% 0 0.0% 

Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 692 76 11.0% 14 2.0% 
Cyfanswm Terfynol 2,837 402 14.2% 77 2.7% 
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