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28 Tachwedd 2022  
 
 

Annwyl Syr / Fadam 
 

Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Bwyllgor Iaith yn Siambr y 
Cyngor, Penmorfa, Aberaeron ac o bell trwy fideo-gynadledda Dydd Llun, 5 
Rhagfyr 2022 am 10.00am i drafod y materion canlynol: 

  
1.   Ymddiheuriadau  

  
2.   Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu  

  
3.   Cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Iaith a gynhaliwyd ar 13 

Mehefin 2022 (Tudalennau 3 - 8) 
  

4.   Materion yn codi o'r cofnodion  
  

5.   Yr Asesiad o Lesiant Lleol - canfyddiadau allweddol yr Iaith Gymraeg 
a Chyfrifiad 2021  

 Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion - Cyngor Sir Ceredigion 
  

6.   Cyflwyno Polisi'r Gymraeg ar Ddyfarnu Grantiau yn unol â Safon 94 
(Tudalennau 9 - 26) 
  

7.   Prif Ystyriaethau Adroddiad Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg: Y 
Gymraeg fel Ffordd o Weithio' 2021-22 (Tudalennau 27 - 32) 

 Y Gymraeg fel ffordd o weithio: Adroddiad Sicrwydd 2021-22 
(comisiynyddygymraeg.cymru) 
  

8.   Holiadur gan Gomisiynydd y Gymraeg: Arferion cyfredol sefydliadau 
cyhoeddus o ran hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg, a'r data sy'n 
bodoli ar ddefnydd gwasanaethau Cymraeg (Hydref 2022) 
(Tudalennau 33 - 38) 
  

9.   Annog defnydd y Gymraeg mewn Pwyllgorau Democrataidd yn unol â 
gofynion Safonau'r Gymraeg (Safonau 30-40) (Tudalennau 39 - 46) 
  

10.   Diwrnod ShwMae: Dathlu Dysgwr y Flwyddyn (Tudalennau 47 - 50) 
  

11.   Diwrnod Hawliau Comisiynydd y Gymraeg: 7fed Rhagfyr (Tudalennau 
47 - 50) 
 
 
 
  

Pecyn Cyhoeddus

http://www.ceredigion.gov.uk/
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/partneriaethau/bwrdd-gwasanaethau-cyhoeddus-ceredigion/asesiad-ceredigion-o-lesiant-lleol/
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.comisiynyddygymraeg.cymru%2Fsefydliadau-cyhoeddus%2Fcyngor-a-chymorth%2Fadroddiadau-sicrwydd%2Fy-gymraeg-fel-ffordd-o-weithio-adroddiad-sicrwydd-2021-22&data=05%7C01%7CSian.Sykes%40cyg-wlc.cymru%7C20b569869c1149d0734708dab8145f62%7C3d797281d2f14a60a41ac73eb9f7a877%7C0%7C0%7C638024694872995446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YsfIQJyZogIQrKtA0YCcLDj186wfcIIEOSQSVl1e8aA%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.comisiynyddygymraeg.cymru%2Fsefydliadau-cyhoeddus%2Fcyngor-a-chymorth%2Fadroddiadau-sicrwydd%2Fy-gymraeg-fel-ffordd-o-weithio-adroddiad-sicrwydd-2021-22&data=05%7C01%7CSian.Sykes%40cyg-wlc.cymru%7C20b569869c1149d0734708dab8145f62%7C3d797281d2f14a60a41ac73eb9f7a877%7C0%7C0%7C638024694872995446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YsfIQJyZogIQrKtA0YCcLDj186wfcIIEOSQSVl1e8aA%3D&reserved=0
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12.   Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru- Dyfodol Cymunedau Cymraeg 
(dyddiad cau 13 Ionawr 2023):  

 Dyfodol cymunedau Cymraeg: galwad am dystiolaeth | LLYW.CYMRU 
  

13.   Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Pwyllgor 
  

 
 

Atgoffir yr Aelodau y dylent lofnodi’r Gofrestr Bresenoldeb 
 

Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae croeso i’r 
sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg yn y cyfarfod. 

 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At:  Gadeirydd ac Aelodau Pwyllgor Iaith 
 Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth yn unig. 

https://llyw.cymru/dyfodol-cymunedau-cymraeg-galwad-am-dystiolaeth?_ga=2.136872816.1509269290.1668006295-1267312872.1663939927
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Cofnodion Cyfarfod y PWYLLGOR IAITH  

a gynhaliwyd yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron  
ac o bell drwy fideo gynadledda ddydd Llun, 13 Mehefin 2022 

 
YN BRESENNOL:  Y Cynghorydd Catrin M S Davies (Cadeirydd), y Cynghorwyr 
Rhodri Davies, Gwyn Wigley Evans, Chris James, Gareth Lloyd a John Roberts 
 
 
Swyddogion yn bresennol:  Miss Lowri Edwards Swyddog Arweiniol Corfforaethol - 
Gwasanaethau Democrataidd; Ms Nia Jones, Rheolwr Corfforaethol - 
Gwasanaethau Democrataidd; Mrs Carys Morgan, Swyddog Polisi Iaith; a Mrs Dana 
Jones, Swyddog Safonau a’r Gwasanaethau Democrataidd   
 

(10.00 am- 11:40am) 
 

 
1 Personal 

Croesawodd y cadeirydd bawb i’r cyfarfod. 
 
Estynnwyd cydymdeimlad â theulu Cen Llwyd yn dilyn ei farwolaeth.  
 

2 Ymddiheuriadau 
Dim. 
 

3 Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu 
Dim. 
 

4 Cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Iaith a gynhaliwyd ar 22 
Tachwedd 2021 
CADARNHAWYD bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 22 
Tachwedd 2022 yn gywir. 
 

5 Cylch Gorchwyl Pwyllgor Iaith 
Rhoddwyd ystyriaeth i Gylch Gorchwyl y Pwyllgor Iaith. CYTUNWYD i 
gymeradwyo’r ddogfen fel y’i cyflwynwyd. 
 

6 Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2021-22 
Rhoddodd y Swyddog Iaith fraslun o fframwaith gyfreithiol Mesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011 a’r gofynion i lunio Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg. 

Soniodd y Swyddog am brif gyflawniadau 2021-2022 a nodwyd yn yr 
adroddiad, sef: 

➢ Arloesi, gan addasu’n gyflym i argyfwng y Coronafeirws, drwy drefnu 
cyfarfodydd democrataidd yn rhithiol, gydag adnoddau cyfieithu ar y pryd 
o’r Gymraeg i’r Saesneg. Roedd hyn yn sicrhau bod y Cyngor yn medru 
gwarchod y defnydd y Gymraeg mewn cyfarfodydd cyhoeddus. 
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➢ Sicrhau bod gwasanaeth gofal cwsmer Clic Ceredigion yn cynnig 
gwasanaethau Cymraeg yn rhagweithiol ar y pwynt cyswllt cyntaf; a’u bod 
yn cofnodi’r dewis iaith hwnnw at ddibenion ymwneud â’r cwsmer eto. 

➢ Ffrydio cyfarfodydd y Cabinet a’r Cyngor ar Facebook – defnyddio’r 
platfform Cyfryngau Cymdeithasol i hysbysu fod ffrwd Gymraeg a 
Saesneg ar gael.  Cafodd y ffrwd Gymraeg (prif iaith y cyfarfodydd) ei 
darlledu ar y cyfrif Facebook gyda’r gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn 
cyflwyno’r cyfieithiad Saesneg gan hyrwyddo’r egwyddor o ddefnyddio’r 
Gymraeg mewn gweinyddiaeth gyhoeddus. 

➢ Defnyddio diwrnodau penodol yn y calendr cenedlaethol i godi 
ymwybyddiaeth o’r Gymraeg, trefnu gweithgareddau rhithiol ar Ddydd 
Gŵyl Dewi, Dydd Miwsig Cymru, a Diwrnod Hawliau’r Gymraeg. 

➢ Cynnal gweithdy Fforwm Dyfodol Dwyieithog, er mwyn adolygu lle’r ydym 
wedi cyrraedd gyda Strategaeth Iaith Ceredigion, gan ystyried hefyd beth 
yn rhagor fydd angen ei wneud er mwyn paratoi ar gyfer y Strategaeth 
ddilynol. 

 

Nododd y Swyddog Iaith fod Comisiynydd y Gymraeg, yn ei Adroddiad 
Sicrwydd ‘Cau’r Bwlch’, yn gosod disgwyliad ar y Cyngor i hunanreoleiddio ei 
berfformiad ar sail gofynion Safonau’r Gymraeg. Gyda chydsyniad y Grŵp 
Arweiniol, fe wnaethom gynnal adolygiad o ddetholiad o Safonau sy’n 
ymwneud ȃ darparu gwasanaeth, yn ogystal ȃ rhai o’r Safonau Gweithredu 
sy’n ymwneud ȃ gweinyddiaeth fewnol. Gofynnwyd i bob Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol sgorio ei wasanaeth yn ôl elfennau o’r Safonau Iaith, mewn 
ymgais i fesur cydymffurfiaeth ar hyn o bryd.  

Y prif ganfyddiad oedd bod y Cyngor yn perfformio yn eithaf da ar sail 
gofynion y Safonau sy’n ymwneud ȃ darparu gwasanaethau sylfaenol. Hynny 
yw, gall defnyddwyr fod yn hyderus o gael gwasanaeth dros y ffôn, 
gwasanaeth ysgrifenedig, a gwasanaethau y gellir cynllunio ar eu cyfer yn 
Gymraeg. Mae defnyddiwr yn llai tebygol o gael gwasanaethau mwy 
personol neu wasanaeth wyneb yn wyneb yn y Gymraeg. Er bod y Cyngor 
yn anelu at barchu dewis iaith y defnyddwyr, mae’n ddibynnol iawn ar yr 
arbenigedd sydd ei angen a’r sgiliau iaith sydd ar gael ar wahanol shifftiau.  
Mae’r canfyddiad hwn yn unol ȃ’r canfyddiadau cenedlaethol sydd wedi’u 
casglu gan Gomisiynydd y Gymraeg: Adroddiad Sicrwydd ‘Cau’r Bwlch’. Yn 
dilyn y gwaith hunanreoleiddio hwn hysbyswyd y bydd adolygiad o gynllun 
gweithredu Safonau’r Gymraeg a fydd o fudd o ran cynllunio gwaith ar gyfer 
y cyfnod nesaf.   

Roedd yr adroddiad hwn yn nodi cynnydd y Cyngor wrth gyflawni gofynion 
Safonau’r Gymraeg ynghyd ȃ chyflwyno data penodol ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2021-22. Adroddwyd y gellir bod yn falch o’r cynnydd ond bod 
gwelliannau i’w gwneud o hyd wrth ddarparu gwasanaethau’r Cyngor yn 

Tudalen 4
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Gymraeg. Fodd bynnag, roedd cyfnod y pandemig a gweithio o bell wedi 
creu nifer o heriau o ran cynllunio ar gyfer y Gymraeg, a bydd angen i’r 
Cyngor fod yn wyliadwrus ohonynt wrth symud ymlaen i’r cyfnod nesaf. 

Heriau wrth symud ymlaen: 

➢ Rhaid cydnabod bod gweithio o bell wedi cynnig cyfleoedd newydd i 
staff, ond o bosib roedd wedi cael effaith llai cadarnhaol ar y defnydd 
o’r Gymraeg.  Mae’n bosib iawn nad oedd nifer fawr o swyddogion 
wedi clywed, gweld neu siarad Cymraeg yn y cyfnod hwnnw, a gallai 
hyn effeithio ar eu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg gyda defnyddwyr 
gwasanaethau.   

➢ Yn y cyfnod adsefydlu ar ôl y pandemig, roedd sawl sector ar draws yr 
Awdurdod yn ei chael hi’n anodd iawn i recriwtio gweithwyr 
proffesiynol; er enghraifft, mae prinder mawr o weithwyr gofal 
cymdeithasol proffesiynol sy’n medru’r Gymraeg.  Roedd yn allweddol 
bwysig sicrhau bod gan y gweithlu'r sgiliau priodol er mwyn darparu'r 
cynnig rhagweithiol o wasanaeth Cymraeg. 

➢ Roedd pob cwrs dysgu Cymraeg wedi cael ei gyflwyno’n rhithiol yn 
ystod y cyfnod hwn. Mae’n bosib iawn y bydd y newid hwn yn arafu 
datblygiad rhai unigolion gan nad yw’r un cyfleoedd ar gael gartref i 
ymarfer eu sgiliau rhwng y gwersi mwy ffurfiol. Bydd rhai dysgwyr 
ddim yn gweld na chlywed y Gymraeg am gyfnodau hir rhwng y 
gwersi ffurfiol.  Rydym hefyd wedi colli’r sgwrsio anffurfiol a oedd yn 
digwydd wrth y llun-gopïwr neu dros baned, a oedd yn sefydlu’r arfer o 
ddefnyddio’r Gymraeg yn naturiol. 

➢ Wrth edrych ar y data cyfredol sydd ar gael, nid yw nifer y bobl sy’n 
dewis defnyddio gwasanaethau Cymraeg y Cyngor yn cyfateb â’r nifer 
sy’n gallu siarad Cymraeg o fewn y Sir.   Mae gan Gyngor Sir 
Ceredigion staff gweithgar ac ymroddedig sy’n siarad Cymraeg ar 
draws holl wasanaethau’r Cyngor, ac rydym am annog pobl i gysylltu 
gyda’r Cyngor yn y Gymraeg, ac i ddefnyddio’r gwasanaethau 
Cymraeg sydd ar gael iddynt. 

 

Yn ystod y cyfnod nesaf, nodwyd y byddai angen edrych yn fwy manwl ar sut 
mae’r Cyngor yn darparu’r cynnig rhagweithiol o wasanaeth Cymraeg, a sut 
mae’n trefnu ei wasanaethau fel bod siaradwyr Cymraeg yn fwy tebygol o 
ddefnyddio’r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael iddynt. Er mwyn mynd i’r 
afael â’r mater hwn, dyma restr o’r camau gweithredu a oedd angen eu 
hystyried: 

• Datblygu pecyn hyfforddi i Gynghorwyr ar ofynion Safonau’r Gymraeg, 
yn dilyn etholiad mis Mai 2022.   

• Adolygu’r Polisi Grantiau er mwyn sicrhau bod arfer da Comisiynydd y 
Gymraeg wedi ei amlygu. 
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• Adolygu Canllaw’r Asesiad Effaith Integredig, er mwyn helpu 
Swyddogion i nodi unrhyw effaith ar y Gymraeg wrth lunio polisi.   

• Llunio adroddiad sy’n amlinellu’r hyn mae Strategaeth Iaith Ceredigion 
wedi’i gyflawni, a pharatoi ar gyfer datblygu’r Strategaeth ar gyfer y 
pum mlynedd nesaf.   

• Cydlynu grŵp prosiect i ddatblygu ‘Pecyn Croeso’ mewn ymgais i 
geisio cymhathu mewnfudwyr: gwaith sy’n deillio o’r Fforwm Dyfodol 
Dwyieithog. 

• Cyflwyno cynllun sy’n argymell gwelliannau er mwyn cyflawni gofynion 
y Safonau Gweithredu – defnyddio'r Gymraeg yn fewnol a hyrwyddo'r 
cysyniad o weithle dwyieithog  

• Cyfrifiad 2021: Dadansoddi Data Siaradwyr Cymraeg 
 
Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD i  
(i) dderbyn yr adroddiad,  
(ii) cymeradwyo bod yr adroddiad llawn yn cael ei gyflwyno i Gabinet y 
Cyngor ar gyfer ei gymeradwyo ac wedyn ei gyhoeddi ar wefan corfforaethol 
y Cyngor, fel sy’n ofynnol dan drefn Safonau’r Gymraeg, yn unol â Mesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011; a 
(iii) diolch i’r Swyddog Polisi Iaith am ei chyflwyniad a’i hadroddiad manwl 
 
Codwyd y materion canlynol yn dilyn y cyflwyniad ar yr adroddiad: 

• Bod angen helpu Swyddogion sy’n gallu siarad Cymraeg i fod yn fwy 
hyderus wrth gyflwyno a rhoi adroddiadau yn Gymraeg mewn 
pwyllgorau a hyfforddiant. Adroddwyd bod cyrsiau ar gael o fewn y 
Cyngor i bob Swyddog i wella sgiliau, megis cwrs "Gloywi Iaith". 

• Bod angen i Gynghorau Tref a Chymuned gael darpariaeth cyfieithu 
yn eu cyfarfodydd gan fod rhai cyfarfodydd yn digwydd dim ond drwy 
gyfrwng y Saesneg erbyn hyn. Nodwyd bod gan CERED offer 
cyfieithu y gellid ei ddarparu, fodd bynnag, byddai angen cyfieithydd a 
oedd yn costio tua £600 y flwyddyn i un Cyngor. Dywedodd y 
Swyddog Iaith fod hyn wedi cael ei drafod o'r blaen, ac er mwyn 
cynorthwyo Cynghorau y gallai Cynghorwyr gyfieithu’r mater dan sylw 
yn fras i'r sawl sy’n ddi-Gymraeg. Ni fyddent yn trosi gair am air fel y 
byddai cyfieithydd proffesiynol yn ei wneud. Adroddwyd bod hwn yn 
fater yr oedd yn rhaid i’r Cyngor Tref a Chymuned ei hun ei ddatrys ac 
nad oedd yn gyfrifoldeb i'r Cyngor Sir. Gallent hefyd ofyn am gyngor 
gan Un Llais Cymru. 

• Ystyried ysgrifennu yn Gymraeg mewn ffordd fwy clir a syml er mwyn 
annog dysgwyr. 

• Bod angen creu pecyn gwybodaeth i'w ddosbarthu i'r sector gofal 
ynglŷn â’r angen i sicrhau bod staff ar gael sy’n gallu siarad Cymraeg 
â'r cleifion. Dywedodd y Swyddog Iaith ei bod yn deall bod hyn ar gael 
eisoes; byddai'n cysylltu â'r Bwrdd Iechyd Lleol i gael copi ac yn ei 
ddosbarthu wedyn i'r Aelodau. 
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7 Adborth ar Sesiwn Ymwybyddiaeth Iaith a Safonau'r Gymraeg (10 
Mehefin) 
Dywedodd y Swyddog Iaith fod y sesiwn wedi bod yn llwyddiannus a bod 26 
o Gynghorwyr yn bresennol. Roedd y materion a drafodwyd yn cynnwys 
cynllunio ieithyddol at y dyfodol a pholisi iaith. Dywedodd aelodau'r Pwyllgor 
fod y sesiwn wedi bod yn llawn gwybodaeth a gwnaethant ddiolch iddi am ei 
gwaith. 
 

8 Canllaw Cynnal Cyfarfodydd Dwyieithog 
Roedd yr Aelodau i gyd wedi croesawu'r ddogfen ac yn cytuno y dylai gael ei 
chylchredeg ledled y Cyngor i hyrwyddo cyfarfodydd dwyieithog. 
 
 

9 Comisiynydd y Gymraeg yn holi am dystiolaeth Cydymffurfiaeth ? 
Safonau'r Gymraeg: Holiadur Hunanasesu 2022-23 
Adroddwyd y byddai'r Holiadur yn cael ei lenwi cyn y cyfarfod nesaf am fod y 
dyddiad cau ar gyfer ei gyflwyno ym mis Gorffennaf. Fodd bynnag, bydd copi 
o'r ymateb yn cael ei gyflwyno yn y cyfarfod hwnnw 
 

10 Blaenraglen Waith 
Dywedodd y Swyddog Iaith y byddai'r agenda ddrafft yn cael ei hanfon at y 
Cadeirydd cyn y cyfarfod ac y byddai modd ychwanegu/tynnu ymaith 
eitemau bryd hynny. 
 
Hefyd cytunwyd â’r canlynol: 
 

• Cylchredeg ymhlith yr Aelodau y Polisi Enwi a Rhifo Strydoedd yn sgil 
nifer y tai sy’n newid eu henwau o Gymraeg i Saesneg a’r tai newydd 
sy’n cael enw Saesneg. Serch hynny, adroddwyd fod mwy o dai yn 
ddiweddar yn newid i enw Cymraeg yn y Sir nag oedd i enw Saesneg, 
a chroesawodd yr Aelodau hyn. 

• Bod yr Aelodau yn cael sesiwn friffio ar bolisi newydd y Gwasanaeth 
Ysgolion ar gategoreiddio ysgolion.  

 
11 Unrhyw Fusnes Arall 

Dim. 
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Iaith a gynhaliwyd ar Dydd 
Llun, 5 Rhagfyr 2022 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



Cyngor Sir Ceredigion 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Iaith  

DYDDIAD: 
 

5 Rhagfyr 2022 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, a Hybrid 
 

TEITL: 
 

Cyflwyno Polisi’r Gymraeg  ar Ddyfarnu Grantiau yn unol â 
Safon 94 
 

PWRPAS YR 
ADRODDIAD: 

Cyflwyno Polisi’r Gymraeg ar Ddyfarnu Grantiau 

  
CEFNDIR: 
 
Cyflwyno Polisi’r Gymraeg  ar Ddyfarnu Grantiau yn unol a Safon 94 

Yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 mae Comisiynydd y Gymraeg wedi gosod 
ystod eang o Safonau Iaith; yn cynnwys rhestr fanwl iawn o ofynion sy'n nodi sut y 
mae'n rhaid i Gyngor Sir Ceredigion ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle ac yn ei 
ymwneud â'r Cyhoedd. Hynny, er mwyn darparu gwasanaethau o safon yn yr iaith 
Gymraeg; gan sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.  
Mae Safon Iaith rhif 94 yn gofyn i'r Cyngor ddatblygu a chyhoeddi Polisi Iaith Gymraeg 
ar Ddyfarnu Grantiau.   
 
Nod y polisi yw cynorthwyo swyddogion i sicrhau bod ystyriaethau Safonau’r Gymraeg 
yn elfen integredig o'r broses grantiau ar draws y Cyngor, gan sicrhau bod Swyddogion 
yn asesu effaith dyfarnu’r grant hwnnw ar y Gymraeg. At hyn, sicrhau bod y rhai sy'n 
gwneud penderfyniadau yn ymwybodol o'u dyletswyddau wrth ddod i benderfyniadau 
ynghylch gosod grantiau. Bydd cymeradwyo’r polisi yn sicrhau bod y Cyngor yn 
cydymffurfio â Safon 94.  
 
Wrth ddatblygu'r polisi, cafodd y  fersiwn drafft ei rannu gyda Swyddogion sy'n rhan 
o'r gwaith dyfarnu grantiau,  ar gyfer derbyn mewnbwn a’u sylwadau. Unwaith y bydd 
y Polisi wedi'i gymeradwyo'n derfynol, bydd y Polisi ar gael ar CeriNet a hefyd yn cael 
ei rhannu gyda’r  holl swyddogion sy'n ymwneud â dyfarnu grantiau, er mwyn sicrhau 
bod y polisi yn cael ei ddilyn a bod y Cyngor  yn cydymffurfio â’r Safonau sy’n ymwneud 
â dyfarnu grantiau. Bydd y broses dyfarnu grantiau yn cael ei fonitro'n rheolaidd i 
sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio yn unol â'r manylion sydd yn y polisi. 
 
 
ARGYMHELLIAD:  
Aelodau Pwyllgor Iaith  i dderbyn y Polisi argymell cyflwyno’r Polisi i’r Cabinet ar gyfer 
cymeradwyaeth.   
 
 Enw Cyswllt: Carys Lewis Morgan 
 Swydd: Swyddog Polisi Iaith  
 Dyddiad yr Adroddiad: 5/12/2022 
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Polisi’r Gymraeg ar gyfer Dyfarnu Grantiau 

Cyhoeddwyd yn unol ȃ gofynion  

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 

 

 

 

 

 

Awdur: 

Cymeradwyo yn Cabinet: 

Dyddiad Cyhoeddi: 
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Mae’r adroddiad hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg. 
Gallwn ddarparu’r adroddiad hwn mewn fformatau eraill ar gais.  Cysylltwch â’r Swyddog 
Polisi Iaith fel y nodir isod os gwelwch yn dda: 
 
Carys Lewis Morgan 
Swyddog Polisi Iaith Gymraeg / Welsh Language Policy Officer 
 
Cyngor Sir Ceredigion County Council 
Neuadd Cyngor Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
SA46 0PA 
 
E bost:     carys.morgan@ceredigion.gov.uk 
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Cynnwys 

Adran 1:  Cyflwyniad a Chyd-destun 

  

Adran2:  Y broses dyfarnu grantiau:   Sut gellir mewnoli     
                ystyriaethau’r Gymraeg 

 

Adran 3:  Sut gall penderfyniadau grant gael effaith ar y Gymraeg 

 

 Adran4:  Amodau safonol y gallech eu gosod ar gyfer derbyn grant 

 

Atodiad 1:  Rhestr Wirio Dyfarnu Grantiau  

 

Atodiad 2: Templed ar gyfer ystyried effeithiau 

Atodiad 3:  Rhesr o grantiau mae’r polisi hwn yn berthnasol iddynt 
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Adran 1: Cyflwyniad a Chyd-destun 

Pwrpas y ddogfen 

Cyhoeddir y Polisi hwn yn unol â blaenoriaethau Cyngor Ceredigion a’r gofynion 

a osodir ar y Cyngor i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg a bennwyd gan Gomisiynydd y 

Gymraeg, yn unol ag adran 44 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 

Mae’r Polisi hwn wedi ei ddatblygu er mwyn rhoi cymorth i Swyddogion i gydymffurfio a 

gofynion Safonau’r Gymraeg wrth gyhoeddi a dyfarnu grantiau ar ran Cyngor Sir 

Ceredigion.  Mae dyfarnu grantiau â’r potensial i gael effeithiau pellgyrhaeddol ar y Gymraeg, 

boed yn uniongyrchol neu’n anuniongychol; mae gan nifer o’r grantiau hyn draweffaith 

cymdeithasol ac economaidd sydd yn ei dro’n dylanwadu ar y Gymraeg. Mae Safonau’r 

Gymraeg yn ei gwenud hi’n ofynnol ystyried pa effaith fyddai dyfarnu’r grant yn ei gael ar y: 

➢ cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg yng nghyd-destun y gweithgaredd 

➢ peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yn y gweithgaredd 

Nod y polisi yma felly yw cynorthwyo swyddogion i sicrhau bod ystyriaethau Safonau’r 

Gymraeg yn elfen integredig o'r broses grantiau ar draws y Cyngor. At hyn, sicrhau bod y rhai 

sy'n gwneud penderfyniadau yn ymwybodol o'u dyletswyddau wrth ddod i benderfyniadau 

ynghylch gosod grantiau.  

Noder: Bydd  cadw at y rhestr wirio a ddarperir (Atodiad 1) yn dangos bod Swyddog wedi 
cydnabod yr angen i ystyried y Gymraeg ac wedi ymateb iddo, a thrwy hynny yn cydymffurfio 
gyda gofynion Safonau’r Gymraeg.   

Cefndir 

Cafodd Safonau’r Gymraeg eu gosod ar Gyngor Sir Ceredigion drwy Hysbysiad Cydymffurfio 

ar 30 Mawrth 2016.  O’r dyddiad hwn, mae disgwyl i’r Cyngor fynd i’r afael ȃ gosod 

threfnweithiau er mwyn cydymffurfio gyda’r Safonau.   At hyn mae’n ofynnol i’r Cyngor 

gyhoeddi adroddiad monitro blynyddol ar wefan y Cyngor, sy’n sy’n darparu gwerthusiad o’r 

dulliau mae’r Cyngor wedi mynd ati i weithredu gofynion y Safonau, a sicrhau nad yw’r 

Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.  Mae’r adroddiadau blynyddol yn cael eu 

craffu gan Gomisiynydd y Gymraeg. 

Pwrpas Safonau’r Gymraeg yw: 

• Rhoi mwy o eglurder i sefydliadau ar eu dyletswyddau am yr Iaith Gymraeg 

• Rhoi mwy o eglurder i siaradwyr Cymraeg am y gwasanaethau y gallant ddisgwyl eu 

cael yn Gymraeg 

• Sicrhau mwy o gysondeb o wasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd  

Beth yn union yw gofynion y safonau o ran dyfarnu grantiau? 
 
Mae Safon 94 yn nodi’r gofyniad i lunio a chyhoeddi polisi dyfarnu grantiau, ac mae 5 Safon 

Iaith arall sy’n uniongyrchol berthnasol i weithgaredd dyfarnu grantiau, sef Safonau 71-75.  Yn 

y polisi hwn rydym yn anelu at nodi’r dyletswyddau, rhoi eglurder ynghylch eu cynnwys, 

ynghyd â darparu cyngor ar sut i weithredu’r gofynion. 

Y ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol wrth ymwneud â’r broses dyfarnu grantiau, rhaid: 

➢ Cyhoeddi'r holl ddeunyddiau yn Gymraeg  

➢ Parchu dewis iaith unigolion trwy gydol y broses ymgeisio am grant 

➢ Datgan yn y gwahoddiad y caniateir i geisiadau am grant gael eu cyflwyno yn Gymraeg 
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➢ Wrth ddyfarnu grantiau adnabod unrhyw effeithiau o ran  cyfleoedd i ddefnyddio’r Iaith 

Gymraeg (effeithiau cadarnhaol neu effeithiau negyddol) a pheidio â thrin y Gymraeg 

yn llai ffafriol na’r Saesneg 

➢ Ystyried sut i wneud a gweithredu’r penderfyniad drwy: 

o nodi ffyrdd o hyrwyddo'r Gymraeg, gan gynnwys defnyddio’r Gymraeg 

o lleihau unrhyw effeithiau andwyol ar y Gymraeg e.e. drwy weithredu amodau'r 

grant  lle bo angen hynny. 

➢ Cadw cofnod nifer a chyfanswm y grantiau cymunedol a ddosbarthwyd, ynghyd a 

chofnodi: 

o Faint o ymgeiswyr sydd wedi cyflwyno eu ceisiadau yn Gymraeg, ac faint sydd 

wedi gwneud cais i gynnal y cyfweliad am grant yn y Gymraeg, fel rhan o'ch 

asesiad chi o'r cais. 
o Nifer y mudiadau sydd wedi datblygu eu defnydd o’r gymraeg ymhellach fel 

rhan o’r amodau i dderbyn grant cymunedol   

➢ Derbyn cyngor gan Swyddog Polisi Iaith y Cyngor os yn ansicr 

 

Geiriad y Safonau yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015: 
 

Rhif y 
Safon 

Geiriad y Safon 

 Safonau Llunio Polisi 

94 Rhaid ichi lunio a chyhoeddi polisi dyfarnu grantiau (neu, pan fo’n briodol, 
ddiwygio polisi sydd eisoes yn bodoli) sy’n ei gwneud yn ofynnol ichi ystyried y 
materion a ganlyn pan fyddwch yn gwneud penderfyniadau ynghylch dyfarnu 
grant: 
  
(a) pa effeithiau, os o gwbl (a pha un ai yw’r rheini’n bositif neu’n andwyol), y 
byddai dyfarnu grant yn eu cael ar-  

(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  
(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg  

 
(b) sut y gellid gwneud neu weithredu penderfyniad (er enghraifft, drwy osod 
amodau grant) fel y byddai’n cael effeithiau positif, neu effeithiau mwy positif, ar 
–  

(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  
(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg  
 

(c) sut y gellid gwneud neu weithredu penderfyniad (er enghraifft, drwy osod 
amodau grant) fel na fyddai’n cael effeithiau andwyol, neu fel y byddai’n cael 
effeithiau llai andwyol ar:  

(i) Cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  
(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg  

 
(ch) a oes angen ichi ofyn i’r ymgeisydd am grant am unrhyw wybodaeth 
ychwanegol er mwyn eich cynorthwyo i asesu effaith dyfarnu grant ar –  

(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  
(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

 Safonau Cyflenwi Gwasanaethau  

71 Rhaid i unrhyw ddogfennau yr ydych yn eu cyhoeddi sy’n ymwneud a 
cheisiadau am grant gael eu cyhoeddi yn Gymraeg, a rhaid i chi beidio â thrin 
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fersiwn Gymraeg o’r dogfennau hynny yn llai ffafriol na fersiwn Saesneg 
ohonynt.  

72 Pan fyddwch yn gwahodd ceisiadau am grant, rhaid i chi ddatgan yn y 
gwahoddiad y caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn Gymraeg ac na fydd 
unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a 
gyflwynir yn Saesneg.  

72A  Rhaid ichi beidio â thrin ceisiadau am grant a gyflwynir yn Gymraeg yn llai 
ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg (gan gynnwys, ymysg pethau 
eraill, mewn perthynas â’r dyddiad cau ar gyfer cael ceisiadau, ac mewn 
perthynas ag amseriad rhoi gwybod i ymgeiswyr am benderfyniadau). 

73 Os byddwch yn cael cais am grant yn Gymraeg, a bod angen cyfweld ag 
ymgeisydd fel rhan o’ch asesiad o’r cais, rhaid i chi gynnig cynnal y cyfweliad yn 
Gymraeg ac, os yw’r ymgeisydd yn dymuno hynny, rhaid i chi gynnal y cyfweliad 
yn Gymraeg (heb gymorth gwasanaeth cyfieithu ar y pryd na gwasanaeth 
cyfieithu olynol). 

75 Pan fyddwch yn rhoi gwybod i ymgeisydd beth yw’ch penderfyniad mewn 
perthynas â chais am grant, rhaid i chi wneud hynny yn Gymraeg os cyflwynwyd 
y cais yn Gymraeg.  

 
 
 

Diffiniad ac enghreifftiau o grantiau  
 
Yn y Cod Ymarfer i Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015, mae Comisiynydd y Gymraeg 
yn egluro beth yw ‘grant’ 

“Fel arfer, mae grant yn drosglwyddiad parhaol o arian i berson, nad oes rhaid ei dalu’n ôl neu 
ei ddychwelyd. Mae’r term yn cynnwys unrhyw gymorth ariannol y mae corff yn ei roi i berson 
at brosiect neu ddiben penodol. Gan amlaf, dim ond rhan o gyfanswm costau y mae grant yn 
talu amdano. Caiff grantiau fel arfer eu defnyddio yn unol â thelerau ac amodau penodol. Gall 
y term gynnwys cymorth ariannol neu fudd-dal ond nid yw’n cynnwys swm o arian sy’n cael ei 
roi i berson drwy broses gaffael, er enghraifft gwasanaethau sy’n cael eu comisiynu.”  

Nid yw maint y swm o arian yn berthnasol – mae’r safon yn berthnasol i grantiau bach a mawr.  
Mae enghreifftiau o grantiau’n cynnwys cymorth ariannol i:  

➢ drefnu digwyddiad bach neu fawr, er enghraifft gŵyl, cystadleuaeth, cwrs neu gynhadledd  

➢ rhedeg prosiect  

➢ cynhyrchu neu gyhoeddi rhywbeth, er enghraifft record, llyfr, taflen neu waith celf, 
arwyddion  

➢ adeiladu, addasu, rhentu neu brynu eiddo neu adnodd arall  

➢ cyflogi staff  

➢ cynnig gwasanaeth  

➢ cyfrannu at gostau byw person penodol, er enghraifft grant cynhaliaeth neu ysgoloriaeth i 
fyfyrwyr  

➢ rhedeg sefydliad, busnes neu fudiad am gyfnod penodol o amser  
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Bydd yr egwyddorion yn berthnasol beth bynnag yw maint y grant.   Felly, bydd angen proses 
er mwyn adnabod pa ofynion ieithyddol fydd eu hangen ar gyfer y gweithgaredd perthnasol, 
neu er mwyn gosod amodau ar gyfer dyfarnu’r grant. Er enghraifft: gallai grant bach gael ei 
ddyfarnu ar gyfer trefnu digwyddiad bach cymunedol - mewn achos o’r fath, byddai’n briodol 
gosod amodau y dylai arwyddion a deunydd cyhoeddusrwydd ar gyfer y digwyddiad fod yn 
ddwyieithog.  Fel yn achos y grantiau mwy, mae’n bwysig egluro i’r rhai hynny sy’n ymgeisio 
am grantiau beth a ddisgwylir ohonynt fel sefydliadau mewn perthynas â’r defnydd o’r 
Gymraeg. Ble mae hynny’n briodol, dylid rhoi cymorth i’r rhai sy’n derbyn grantiau er mwyn 
iddynt allu cydymffurfio â’r egwyddorion a nodir yn y Polisi hwn. 

 

Pa bryd mae’r Polisi hwn yn berthnasol? 

 

• Bydd y polisi hwn yn berthnasol pan fydd y Cyngor yn dyfarnu grantiau, lle mae'r 
Cyngor ei hun yn gyfrifol am ariannu. 

  

• Bydd y polisi yma'n berthnasol os yw'r Cyngor yn dyfarnu grantiau ar ran corff arall, 
Llywodraeth Cymru neu unrhyw gorff arall sy'n dod o fewn cwmpas Mesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011); mae’n anghenrheidiol bod telerau ac amodau penodol y grant yn 
cynnwys ystyriaethau sy'n ymwneud â’r Gymraeg. 
 

• Ni fydd y polisi yma'n berthnasol os yw'r Cyngor yn dyfarnu grantiau ar ran sefydliadau 
sydd ddim yn dod o fewn cwmpas Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.  

 

• Ni fydd y polisi yn berthnasol os nad y Cyngor sy’n gyfrifol am osod y polisi ac nid oes  
modd  newid ei gyfeiriad na'r telerau ac amodau ar gyfer y cronfeydd allanol hynny. 
Fodd bynnag yn y sefyllfa hon mae'n rhaid cadw at yr holl Safonau Iaith perthnasol 
eraill, sef cyhoeddi fersiynau Cymraeg o'r canllawiau a'r dogfennau ymgynghori, 
ffurflenni cais, deunydd cyhoeddusrwydd ac ati. 
 

 

Adran 2: Y Broses dyfarnu grantiau:   
Sut gellir mewnoli ystyriaethau’r Gymraeg 

 

Hysbysebu’r grant 
 
Rhaid i holl ddeunyddiau gwybodaeth ynghylch y grant fod ar gael yn Gymraeg, a bydd yn 
cael ei gyhoeddi ar yr un pryd â'r fersiwn Saesneg, gan gynnwys unrhyw ddogfennau canllaw, 
Fframweithiau asesu a thelerau ac amodau. Bydd y deunydd gwybodaeth yn nodi y bydd y 
Cyngor yn ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg wrth ddyfarnu’r grant. 
 

➢ Dylid gosod yr ymwadiad canlynol wrth hysbysebu’r grant: 

Caniateir cyflwyno ffurflen gais yn Gymraeg ac ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn 
Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 
An application form may be submitted in Welsh; any application submitted in Welsh will 
not be treated less favourably than an application submitted in English. 

 

➢ Os bydd angen cyhoeddi deunyddiau gwybodaeth yn Saesneg ac yn Gymraeg ar wahân, 

dylid gosod y frawddeg ganlynol ar dudalen flaen y ddogfen/nau Saesneg: 

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Gymraeg. 
This document is also available in Welsh. 
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Gwybodaeth i gefnogi penderfyniad dyfarnu grant 

Mae’r safon yn ei gwneud yn ofynnol i ystyried pa wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen er 
mwyn ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg.  Mae modd gofyn i ymgeiswyr am y wybodaeth hon 
ar unrhyw bwynt yn y broses o ystyried y penderfyniad. Er enghraifft, gallwch:  

➢ ofyn cwestiynau safonol ynghylch yr effeithiau ar y Gymraeg fel rhan o’r ffurflen gais  
➢ anfon cais am wybodaeth ychwanegol at ymgeiswyr yn dilyn derbyn ceisiadau  
➢ gofyn cwestiynau am yr effeithiau ar y Gymraeg mewn unrhyw gyfweliadau rydych yn eu 

cynnal.  

Isod mae enghreifftiau o’r cwestiynau y gallwch eu gofyn i ymgeiswyr am grantiau.  

 
Gwybodaeth i ofyn amdani i gefnogi’r penderfyniad 
 
• Ydych chi wedi ystyried beth fydd effeithiau’r gweithgaredd ar y Gymraeg? Beth fydd yr 

effeithiau positif a/neu negyddol?  

• Sut fyddwch chi’n mynd ati i gynyddu effeithiau positif ar y Gymraeg, a lleihau’r effeithiau 
negyddol?  

• Oes gennych chi ddigon o staff neu wirfoddolwyr i alluogi pobl i ddefnyddio’r Gymraeg?  

• Ydych chi wedi trefnu bod unrhyw ddeunyddiau ar gael yn Gymraeg?  

• Ydych chi wedi cynnwys unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer darpariaeth Gymraeg yn eich 
cyllidebau e.e. costau cyfieithu?  

• Sut fyddwch chi’n sicrhau ansawdd eich darpariaeth Gymraeg?  

• Pa brofiad blaenorol sydd gennych o gyflawni gweithgaredd sy’n cael effeithiau positif, a 
ddim yn cael effeithiau negyddol, ar y Gymraeg?  

• Oes gennych chi unrhyw ddata sy’n dangos sut mae’ch gweithgareddau blaenorol wedi 
effeithio ar y Gymraeg?  

 
Asesu ceisiadau am y grant  
 
Er mwyn ystyried yr effaith/effeithiau ar y Gymraeg fe’ch cynghorir chi i ddefnyddio'r 
Templed sydd ar gael yn Atodiad 2, neu gallwch ychwanegu’r cwestiynau am y Gymraeg i’r 
brif ffurflen sydd gyda chi yn barod ar gyfer asesu’r ceisiadau; bydd angen lle i nodi:   
 

• beth fydd effeithiau dyfarnu’r grant ar y Gymraeg, ac a yw’r rheiny’n bositif ynteu’n 
negyddol? 

• sut y gellir gwneud neu weithredu’r penderfyniad er mwyn cynyddu effeithiau positif a 

lleihau effeithiau andwyol? 

• a oes angen gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeiswyr er mwyn ystyried yr effeithiau ar 

y Gymraeg? 

Dyfarnu’r grant  
 
Dylid ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg wrth wneud y penderfyniad terfynol, e.e. fel un o’r 
meini prawf ar gyfer y grant, neu faes mewn system sgorio.  
Rhaid i’r deunyddiau ar gyfer cofnodi’r penderfyniad nodi: 

• pa ystyriaeth a roddwyd i’r Gymraeg ? 

• sut mae hyn wedi effeithio ar y penderfyniad? 
 
Dylai’r Telerau ac amodau ar gyfer y grant nodi’n glir beth yw’r disgwyliadau o ran y Gymraeg 
– gweler Adran 4: Amodau safonol y gallech eu gosod ar gyfer derbyn grant 
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Gwneud a gweithredu penderfyniadau grant  

 
Er mwyn sicrhau bod y penderfyniad yn cynyddu’r effeithiau positif ar y Gymraeg, mae’n bosib 
cyflawni’r nod mewn 2 ddull (gellir gwneud y ddau – nid yw’n gorfod bod yn un neu’r llall). 
 
➢ gwneud y penderfyniad – dyfarnu grantiau i geisiadau sy’n ymddangos yn fwy tebygol o 

gynyddu’r effeithiau positif ar y Gymraeg, a lleihau’r effeithiau negyddol  
➢ gweithredu’r penderfyniad – cymryd camau i sicrhau bod derbynwyr grantiau’n 

gweithredu mewn ffyrdd penodol er mwyn cynyddu’r effeithiau positif a lleihau’r effeithiau 
negyddol.  

 

Gwneud y penderfyniad  
 
Nid oes disgwyl mai’r effeithiau ar y Gymraeg fydd y prif, neu’r unig, ffactor a ystyrir wrth 
benderfynu pwy fydd yn derbyn pob grant. Bydd nifer o feini prawf er mwyn mesur ceisiadau 
yn eu herbyn, a’r rheiny’n ymwneud â materion fel i ba raddau mae’r cais yn cyd-fynd ac 
amcanion y grant, ac i ba raddau mae’r cais yn rhoi sicrwydd y bydd yr arian yn cael ei drin yn 
briodol.  

Dylid ychwanegu’r effeithiau ar y Gymraeg fel un o’r meini prawf rydych yn eu defnyddio i 
benderfynu ar ddyfarnu’r grant. Os ydych yn defnyddio system sgorio ar gyfer penderfynu pa 
geisiadau i roi grant iddynt, dylid ychwanegu’r effeithiau ar y Gymraeg fel un maes yn y system 
sgorio honno, gan roi sgôr i geisiadau ar sail eich ystyriaeth o’u heffeithiau ar y Gymraeg. 
Fodd bynnag, mater i’r Swyddog dyfarnu grantiau fydd penderfynu pa mor drwm i bwysoli’r 
effeithiau ar y Gymraeg fel rhan o’r system sgorio. Mae’n bwysig cadw cofnod priodol o sut 
mae ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg wedi dylanwadu ar y penderfyniad terfynol o ran 
dyfarnu’r grant.   

Gweithredu’r penderfyniad 

Mae modd dyfarnu’r grant yn amodol ar gymryd camau penodol i sicrhau cynyddu’r effeithiau 
positif ar y Gymraeg, a lleihau’r effeithiau negyddol. Bydd angen sicrhau bod yr amodau hyn, 
a chanlyniadau methu â chadw atynt, yn hollol glir i dderbynwyr y grant. Dylid rhestru’r 
gofynion mewn telerau ac amodau, neu lythyr dyfarnu, ar gyfer y grant. (gweler Adran 4). 

Noder: Un dull effeithiol o sicrhau bod busnesau neu elusennau yn datblygu eu defnydd o’r 
Gymraeg yw ei gwneud yn ofynnol iddynt ddatblygu cynllun Cynnig Cymraeg 
(comisiynyddygymraeg.cymru), syn cael ei hwyluso gan Gomisiynydd y Gymraeg.  Mae’r system 

yn creu cynllun o lefel darpariaeth Gymraeg ar sail holiadur, ac yn rhoi cyfle i fusnesau ac 
elusennau osod targedau, gyda chefnogaeth swyddogion Hybu a Hwyluso Comisiynydd Y 
Gymraeg, i gynyddu eu darpariaeth Gymraeg. 

 
Monitro defnydd y grant  
 
Os oes gofynion i adrodd nôl ar y defnydd o’r grant, dylid cynnwys cwestiynau ynghylch:  

• pa gamau a gymerodd y derbynnydd grant i gynyddu effeithiau positif a lleihau effeithiau 
negyddol ar y Gymraeg  

• pa effeithiau positif a negyddol a gafodd y grant ar y Gymraeg 

 
 
 

Tudalen 18

https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/busnesau-ac-elusennau/cynnig-cymraeg
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/busnesau-ac-elusennau/cynnig-cymraeg


 

10 
 

 
Adran 3: Sut gall penderfyniadau grant gael effaith ar y Gymraeg 

 
Wrth wneud penderfyniad dyfarnu grant, mae’r Safon Iaith yn nodi bod rhaid i’r Cyngor ystyried  
effeithiau ar y Gymraeg.  Mae’r templed yn Atodiad 2 yn cynnig dull o gofnodi hyn. 

Mae angen adnabod dau fath o effeithiau ar y Gymraeg, sef effeithiau ar ddwy brif amcan y 
safonau:  

➢ sicrhau cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg  
➢ peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.  

Yn y Cod Ymarfer i Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015, mae Comisiynydd y Gymraeg 
yn egluro ‘peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg’ fel a ganlyn:  

“Mae ystyr ymarferol ‘yn amrywio o sefyllfa i sefyllfa. Ond yn gyffredinol, mae’n golygu peidio 
â rhoi neb dan anfantais os ydynt yn dymuno defnyddio’r Gymraeg, a sicrhau bod y Gymraeg 
o leiaf yr un mor amlwg, safonol a hygyrch â’r Saesneg bob amser.” 

Ar ol adnabod yr effeithiau posib, bydd angen adnabod a ydynt yn bositif ynteu’n andwyol: 

➢ effeithiau positif yw rhai sy’n golygu bod cynnydd yn y defnydd o’r Gymraeg, bod y 
Gymraeg yn fwy amlwg, neu nad oes unrhyw rwystrau ychwanegol i ddefnyddio’r 
Gymraeg, gyda deilliannau sydd o leiaf cystal  

➢ effeithiau negyddol yw rhai sy’n golygu bod llai o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg, bod 
y Gymraeg yn llai amlwg, neu fod pobl sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn wynebu mwy 
o rwystrau neu ddeilliannau llai ffafriol na phobl sy’n defnyddio’r Saesneg.  

Ffactorau i’w hystyried wrth adnabod effeithiau  
 
Dyma rai cwestiynau y gallwch eu gofyn er mwyn adnabod effeithiau posib penderfyniadau 
dyfarnu grant ar y Gymraeg.  Yn naturiol bydd natur y cwestiynau yn ddibynnol ar natur y grant 
a ddyfernir.  
 
Effeithiau uniongyrchol:  

• A fydd modd defnyddio’r Gymraeg mewn elfennau cyhoeddus o’r gweithgaredd, ac wrth 
gyfathrebu â’r trefnwyr?  

• A fydd y Gymraeg yn cael ei defnyddio wrth hybu a hysbysebu’r gweithgaredd?  

• A fydd deunyddiau sy’n cael eu cynhyrchu yn sgil y gweithgaredd ar gael yn Gymraeg?  

• A fydd y Gymraeg o leiaf yr un mor amlwg â’r Saesneg o ran deunyddiau, arwyddion, 
logos, cyhoeddiadau sain ac ati sy’n gysylltiedig â’r gweithgaredd?  

• A fydd y gweithgaredd yn cael effaith ar ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth pobl o faterion 
sy’n ymwneud â’r Gymraeg?  

 

Effeithiau anuniongyrchol: 

• A fydd y gweithgaredd yn cael effaith ar gynaladwyedd cymunedau lle mae’n bwysig gweld 
twf neu gysondeb o ran nifer siaradwyr a defnydd o’r Gymraeg, er enghraifft yn sgil effaith 
ar yr economi, cynllunio, addysg neu gyfleoedd cymdeithasol?  

• A fydd y gweithgaredd yn cael effaith ar y nifer o blant sy’n derbyn addysg Gymraeg?  

• A fydd y gweithgaredd yn arwain at greu cyfleoedd gwaith i siaradwyr Cymraeg?  

• A fydd y gweithgaredd yn arwain at alluogi pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith?  

• A fydd y gweithgaredd yn arwain at alluogi ac ysgogi pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn 
gymunedol neu yn y teulu?  
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Adran 4: Amodau safonol y gallech eu gosod ar gyfer derbyn grant 
 

Dyma rai enghreifftiau o amodau y gellid eu gosod ar dderbynwyr grant, yn dibynnu ar sefyllfa’r 
grant unigol: 

• Cynnig gwasanaethau penodol yn Gymraeg, e.e. croesawu pobl, galluogi defnyddio’r 
Gymraeg ar y ffôn, cyhoeddiadau sain, gohebu yn Gymraeg, cynnig cwrs yn Gymraeg  

• Cyhoeddi deunyddiau yn Gymraeg, e.e. gwefan, dogfennau, arwyddion, neu gynnyrch 
creadigol y prosiect  

• Targedu siaradwyr Cymraeg wrth hybu a hysbysebu gweithgaredd  

• Sicrhau bod gweithgaredd yn cael ei gynnal mewn lleoliadau daearyddol sy’n cefnogi 
defnyddio’r Gymraeg  

• Cynnal gweithgaredd yn Gymraeg / dwyieithog 

• Datblygu a chadw at y cynllun Cynnig Cymraeg [busnesau ac elusennau].  Cynllun sy’n 
cael ei gynnig drwy Gomisiynydd y Gymraeg. 

• Cydymffurfio â safonau neu gynlluniau iaith Gymraeg [sefydliadau sydd dan ddyletswydd 
perthnasol]  

• Sicrhau bod capasiti adnoddau dynol neu gyllideb addas ar gael i alluogi darpariaeth 
Gymraeg  

• Darparu data neu dystiolaeth benodol ynghylch effeithiau’r grant ar y Gymraeg (gweler 
isod)  

 

Adrodd ar effeithiau 
  
Gellir gofyn i dderbynwyr grant adrodd ar sut y maent wedi defnyddio’r grant neu sut maent 
wedi cadw at delerau ac amodau’r grant. Er enghraifft, mae’n bosib creu holiadur ar gyfer 
derbynwyr grant, sy’n ei gwneud yn ofynnol adrodd yn ôl ar y defnydd o’r arian. Gellir gofyn 
am wybodaeth ynghylch yr effeithiau ar y Gymraeg fel rhan o hyn. Dyma enghreifftiau o ddata 
neu dystiolaeth y gellid gofyn amdani.  
 

Data y gallech ofyn amdano wrth fonitro grant  
 

• Nifer y deunyddiau a gynhyrchwyd yn Gymraeg / copïau o’r deunyddiau  

• Nifer y staff neu wirfoddolwyr a allai gynnig gwasanaeth Cymraeg  

• Nifer y siaradwyr Cymraeg wnaeth gymryd rhan mewn gweithgaredd  

• Effaith economaidd y gweithgaredd mewn ardal benodol  

• Nifer swyddi a grëwyd o ganlyniad i’r grant  

• Ardaloedd lle cynhaliwyd gweithgareddau  

• Adborth gan ddefnyddwyr ynghylch defnyddio’r Gymraeg  

 

Cadw Cofnod 

Cadw cofnod nifer a chyfanswm y grantiau a ddosbarthwyd, ynghyd â chofnodi: 

o Nifer a % o ymgeiswyr sydd wedi cyflwyno eu ceisiadau yn Gymraeg, ac faint 

sydd wedi gwneud cais i gynnal y cyfweliad am grant yn y Gymraeg, fel rhan 

o'ch asesiad chi o'r cais. 
o Nifer y mudiadau sydd wedi datblygu eu defnydd o’r Gymraeg ymhellach fel 

rhan o’r amodau i dderbyn grant cymunedol   

Bydd yn ofynnol adrodd ar y data hwn fel rhan o Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg. 
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Atodiad 1: Rhestr Wirio Dyfarnu Grantiau  

 

Os ydych chi'n rheoli proses rhoi grantiau ar ran Cyngor Sir Ceredigion, bydd cadw at  y rhestr 

wirio hon yn sicrhau  eich bod  yn cydymffurfio â gofynion Safonau'r Gymraeg. 

Bydd sicrhau eich bod yn cydymffurfio yn lleihau'r posibilrwydd o unrhyw gŵyn, apeliadau neu 

ymchwiliadau gan Gomisinydd y Gymraeg  a'r amrywiol gostau sy'n gysylltiedig â hynny.  

 

Cam Gweithredu: Ar 
waith? 

Mae'r holl wybodaeth am y grant ar gael yn Gymraeg a bydd yn cael ei 
gyhoeddi ar yr un pryd â'r fersiwn Saesneg, gan gynnwys unrhyw ddogfennau 
canllaw, fframweithiau asesu a thelerau ac amodau.  
 

 

Mae'r dogfennau hysbysebu’r grant sy’n gwahodd ymgeiswyr i geisio am y 
grant yn cynnwys y cynnig rhagweithiol isod: 
 
Caniateir cyflwyno ffurflen gais yn Gymraeg ac ni fydd unrhyw gais a 
gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir 
yn Saesneg. 
An application form may be submitted in Welsh; any application submitted in 
Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in 
English. 
 

 

Os bydd angen cyhoeddi deunyddiau gwybodaeth yn Saesneg ac yn 
Gymraeg ar wahân ee ffurflen gais:  dylid gosod y frawddeg ganlynol ar 
dudalen flaen y ddogfen/nau Saesneg: 
 
Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Gymraeg. 
This document is also available in Welsh. 
 

 

Lle mae cyfeiriad e-bost neu rif ffôn yn cael ei ddefnyddio i ofyn i bobl gysylltu, 
mae'r frawddeg ganlynol  wedi'i chynnwys yn y poster, e-bost neu hysbysiad 
cyhoeddus.  
 
Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn y Gymraeg. 
You are welcome to communicate with us in Welsh. 
 

 

Mae'r manylion ynghylch gwahoddiad i geisio am y grant yn cynnwys 
cwestiynau er mwyn caniatáu i'r ymgeisydd ystyried effaith y prosiect ar y 
Gymraeg.  Enghraifft:    
 
Rhowch wybod i ni: 

• pa effeithiau fydd y gweithgaredd yn ei gael ar y Gymraeg, ac a yw’r 
rheiny’n bositif ynteu’n negyddol? 

• pa gamau bydd yr ymgeisydd yn eu cymryd i gynyddu’r effeithiau positif a 
lleihau unrhyw effeithiau negyddol? 

 

 

Wrth asesu ceisiadau am y grant, mae’n ofynnol ystyried:  
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• beth fydd effeithiau dyfarnu’r grant ar y Gymraeg, ac a yw’r rheiny’n bositif 
ynteu’n negyddol? 

• sut y gellir gwneud neu weithredu’r penderfyniad er mwyn cynyddu 
effeithiau positif a lleihau effeithiau andwyol 

• a oes angen gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeiswyr er mwyn ystyried 
yr effeithiau ar y Gymraeg? 

 
Cynghorir chi i ddefnyddio'r templed asesu effaith sydd i'w weld yn  
Atodiad 2  

Os byddwch  yn trefnu cyfarfod i ofyn cwestiynau pellach mewn perthynas â'r 
cais, rydych wedi cynnwys y cynnig rhagweithiol isod. (Yn cynnwys 
cyfarfodydd hybrid a rhithwir.)  
 
Croeso i chi ddefnyddio'r Gymraeg yn y cyfarfod dim ond i chi roi 
gwybod i ni erbyn xx/xx/xx.  
You are welcome to use Welsh at the meeting, just let us know by xx/xx/xx 
should you wish to do so. 

 

Pan fyddwch yn rhoi gwybod i ymgeisydd beth yw eich penderfyniad mewn 
perthynas â chais am grant, rhaid i chi wneud hynny yn Gymraeg os 
cyflwynwyd y cais yn Gymraeg. 
 

 

Rydych chi wedi gosod amod grant i sicrhau effeithiau mwy cadarnhaol ar y 
Gymraeg:  gweler enghreifftiau yn Adran 4:Amodau safonol y gallech eu 
gosod ar gyfer derbyn grant,  Polisi Dyfarnu Grantiau Cyngor Sir Ceredigion  

 

Rhaid  parchu dewis iaith yr ymgeisydd yn ystod yr holl  broses.  
 

 

Cadw cofnod nifer a chyfanswm y grantiau a ddosbarthwyd, ynghyd â chofnodi: 
o Nifer a % o ymgeiswyr sydd wedi cyflwyno eu ceisiadau yn 

Gymraeg, ac faint sydd wedi gwneud cais i gynnal y cyfweliad 
am grant yn y Gymraeg, fel rhan o'ch asesiad chi o'r cais. 

o Nifer y mudiadau sydd wedi datblygu eu defnydd o’r Ggymraeg 
ymhellach fel rhan o’r amodau i dderbyn grant cymunedol   
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Atodiad 2: Templed ar gyfer ystyried effeithiau 

 

1 Enw’r grant:  

 Enw’r ymgeisydd:  

Rhan 1: Adnabod effeithiau ar y Gymraeg 

  Effeithiau positif Effeithiau negyddol 

3 Beth fyddai effeithiau dyfarnu’r grant 
ar y cyfleoedd i ddefnyddio’r 
Gymraeg 

  

4 Beth fyddai effeithiau dyfarnu’r grant 
ar drin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg 

  

Rhan 2: Adnabod gwybodaeth ychwanegol 

5 A oes angen gwybodaeth 
ychwanegol i helpu gyda’r 
penderfyniad? 

  

Rhan 3: Gwneud a gweithredu’r penderfyniad 

  Gwneud (e.e. rhoi grant ai peidio/ swm 
i’w roi) 

Gweithredu (e.e. gosod amodau) 

6 Sut gellid addasu’r penderfyniad i 
gynyddu effeithiau positif ar y 
Gymraeg? 

  

7 Sut gellid addasu’r penderfyniad i 
leihau effeithiau negyddol ar y 
Gymraeg? 

  

 

 

 

 

T
udalen 23



 

15 
 

Rhestr o rhai o’r grantiau mae’r Polisi Hwn yn berthnasol iddynt 

 

Teitl Y Grant Gwasanaeth 

Grant Cyfalaf Datblygu Busnes Gwasanaeth Economi ac Adfywio 

Grantiau Cynnal y Cardi (Leader) Gwasanaeth Economi ac Adfywio 

Trawsnewid Trefi Gwasanaeth Economi ac Adfywio 

Cronfa Adnewyddu Cymunedol Gwasanaeth Economi ac Adfywio 

Rhaglen Arfor Gwasanaeth Economi ac Adfywio 

Grant Cymunedol y Cyngor: Prosiectau Cyfalaf.  Gwasanaeth Cyllid a Chaffael 

Grant Cymunedol Y Cyngor: Prosiectau Refeniw Gwasanaeth Cyllid a Chaffael 

Grantiau Chwaraeon ‘Haf o Hwyl’, ‘Gaeaf o Les’ 
 

Gwasanaeth Porth Cymorth Cynnar (Canolfannau Lles) 

Grantiau Celfyddodol: Theatr y Mwldan, Canolfan y 
Celfyddydau, Arad Goch 

Gwasanaeth Addysg a Diwylliant 

Family Centre Network 
Homestart 
Cynllun Cyfeirio (Mudiad Meithrin) 
DASH 
Adran Iaith a Llefarydd (Hywel Dda) 

Gwasanaeth Porth Cymorth Cynnar  

Canolfannau Teuluoedd Gwasanaeth Porth Cymorth Cynnar 

Gofalwyr Ceredigion Carers Gwasanaeth Porth Cymorth Cynnar 

6 CLG blynyddol trwy cyllid craidd a grant ar gyfer datblygu 
defnydd y Gymraeg: 

1. Urdd Ceredigion 

2. CFfI Ceredigion  

3. Scouts Ceredigion  

4. Girlguiding Ceredigion  

5. Ieuenctid Tysul 

6. RAY Ceredigion  

Gwasanaeth Porth Cymorth Cynnar 
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Grantiau Polisi 

• Eisteddfodau lleol 
• Sioeau Amaethyddol neu/a Garddwriaethol 
• Unigolion - grant a roddir am y tro cyntaf y bydd unigolyn 

yn cynrychioli Cymru neu Brydain Fawr mewn 
gweithgaredd penodol (bydd unigolion sy’n cynrychioli 
Cymru’n cael gwneud cais hyd at 3 mis ar ôl eu 
gweithgaredd) 

• Sioeau Aberystwyth, Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan, 
Llandysul a Gŵyl Merlod a Chobiau Cymreig Aberaeron 

• Gŵyl Pysgod Bae Ceredigion, Gŵyl Fwyd Llanbedr Pont 
Steffan a Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi 

• Papurau Bro 
• Gŵyl Fawr Aberteifi, Gŵyl y Banc Awst Llambed, 

Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen 

Gwasanaeth Cyllid a Chaffael 
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Cyngor Sir Ceredigion 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Iaith  

DYDDIAD: 
 

5 Rhagfyr 2022 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, a Hybrid 
 

TEITL: 
 

Prif Ystyriaethau Adroddiad Sicrwydd Comisiynydd y 
Gymraeg: Y Gymraeg fel Ffordd o Weithio’ 2021-22 
 

PWRPAS YR 
ADRODDIAD: 

Cyflwyno prif bwyntiau Adroddiad Sicrwydd Comisiynydd y 
Gymraeg, a thynnu sylw at y prif faterion mae angen i Gyngor 
Sir Ceredigion rhoi ystyriaeth bellach iddynt o ran gweithredu 
gofynion Safonau’r Gymraeg.  

  
CEFNDIR: 
 
Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi ei adroddiad sicrwydd blynyddol; ‘Y 
Gymraeg fel ffordd o weithio’, ar gyfer cyfnod adrodd 2021-22.  
I ddarllen yr adroddiad yn llawn, dilynwch y ddolen yma: 
Y Gymraeg fel ffordd o weithio: Adroddiad Sicrwydd 2021-22 
(comisiynyddygymraeg.cymru) 
 
Pwrpas yr Adroddiad 
Mae’r adroddiad yn rhoi barn y Comisiynydd ar y ffordd mae sefydliadau, gan gynnwys 
Awdurdodau Lleol yn gweithredu gofynion statudol Safonau’r Gymraeg. Mae’r  
Safonau yn  gosod mwy o ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol i gynllunio ar gyfer y 
Gymraeg a chynyddu'r defnydd ohoni.   
 
Mae’r Comisiynydd eisiau i sefydliadau ddefnyddio’r adroddiad i wella sut maent yn 
gweithio; gan annog sefydliadau i gymharu eu perfformiad eu hunain yn erbyn y 
tueddiadau sy’n cael ei nodi yn yr adroddiad. 
 
Ymysg y prif ganfyddiadau  
• Mae 32% yn dweud bod y cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob 

dydd wedi cynyddu 
• Mae 84%  wefannau sefydliadau bellach ar gael yn Gymraeg 
• Mae cynnydd wedi bod yng ngallu sefydliadau i ddarparu gwasanaeth Cymraeg ar 

y cyfryngau cymdeithasol 
Fodd bynnag: 

• Mae 10% o’r siaradwyr Cymraeg a holwyd yn dewis peidio â defnyddio’r Gymraeg, 
oherwydd diffyg argaeledd gwasanaethau neu rhagdybiaeth na fydd y gwasanaeth 
o’r un ansawdd a’r gwasanaeth yn Saesneg.  

• Caiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg mewn 50% o hysbysiadau am 
swyddi,  

• Mae’r ymchwil yn dangos y byddai mwy o bobl yn debygol o ddefnyddio’r Gymraeg 
pe bai sefydliadau yn gwella’r ffordd y maent yn hwyluso a gwarantu 
gwasanaethau Cymraeg. 
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Y prif faterion y mae angen i Gyngor Sir Ceredigion rhoi ystyriaeth pellach: 
 
1. Safon Llunio Polisi: Gofyniad i Asesu Effaith ar y Gymraeg: [tudalen 26-29 yn 

yr Adroddiad] 
 
Mae’r set o safonau hyn yn gofyn i’r Cyngor sicrhau ei fod yn ystyried cyfleoedd i 
bersonau ddefnyddio’r Gymraeg â pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg wrth lunio polisi. Mae’r safon hefyd yn gofyn bod y Cyngor yn asesu unrhyw 
effeithiau y gall penderfyniad polisi gael ar y Gymraeg;  gan ystyried cyfleoedd i wneud  
penderfyniad polisi yn llai andwyol o ran y Gymraeg, ac yn fwy positif yng nghyd-
destun cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. 
 
Mae’n bwysig bod Swyddogion y Cyngor yn deall eu cyfrifoldebau ac yn sicrhau eu 
bod yn dilyn y broses o Asesu Effaith Integredig ar unrhyw benderfyniad polisi neu 
newid gwasanaeth. 
 
Gweithred: 
Er mwyn helpu Swyddogion i gynnal asesiadau mwy cynhwysfawr yng nghyd-destun 
y Gymraeg, bydd Swyddog Polisi Iaith y Cyngor yn bwrw ati i lunio a chyhoeddi 
canllawiau ar sut i asesu effaith ar y Gymraeg, fel rhan o’r Asesiad Effaith Integredig. 
 
2. Safonau Gweithredu: Recriwtio a Hysbysebu Swyddi: [tudalen  31 yn yr 

Adroddiad] 
 

Mae’r adroddiad sicrwydd yn datgan “Mae profiad defnyddwyr yn ddibynnol ar 
sefydliadau’n cael digion o staff sy’n siarad Cymraeg, a bod y staff hynny yn y rolau 
cywir”. 
 
Mae’r set o safonau Gweithredu, yn gosod dyletswydd ar y Cyngor i wneud cynnydd 
ym maes recriwtio a hysbysebu swyddi; swyddi yn benodol lle mae sgiliau Cymraeg 
yn hanfodol ar gyfer cyflawni’r swydd.  Mae angen adnabod yn well pa swyddi sydd 
angen sgiliau Cymraeg, er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn medru darparu gwasanaeth 
cyflawn yn Gymraeg bob amser.   
 
Mae’r Safon yma hefyd yn cyfeirio at datblygu’r sgiliau sydd gan y gweithlu presennol, 
drwy adnabod staff sydd efo sgiliau iaith ond nid yn cael eu defnyddio i’w llawn 
botensial neu ble mae angen datblygu hyder unigolion i ddefnyddio eu Cymraeg gydag 
eraill. 
 
Yn yr adroddiad rhoddir gwybod y bydd y Comisiynydd yn gosod ffocws pellach ar 
wella perfformiad o ran asesu sgiliau a gwella ansawdd prosesau recriwtio.  Noda’r 
adroddiad “mae rhybudd yma i gyrff cyhoeddus ystyried a yw eu trefniadau yn ddigonol 
ym maes recriwtio, datblygu sgiliau’r gweithle ac asesu angen am sgiliau Gymraeg 
mewn rolau allweddol.  Bydd y Comisiynydd yn agor ymchwiliadau ac yn gorfodi newid 
yn y maes hwn ble mae diffygion yn parhau”.   
 
Mae’r Comisiynydd hefyd yn gweld y berthynas sydd rhwng defnyddio’r Gymraeg yn 
fewnol o fewn sefydliad gyda gwella sgiliau a hyder i ddefnyddio’r Gymraeg yn y 
gwaith.  Felly, bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio ar ystyried sut mae sefydliadau 
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yn datblygu polisïau defnydd mewnol o’r Gymraeg er mwyn annog a hyrwyddo 
defnydd o’r Gymraeg yn y gwaith.  
 
Gweithred: 
Mae Swyddog Polisi Iaith y Cyngor wedi datblygu cynllun gweithredu, er mwyn mynd 
i’r afael a’r meysydd lle mae’r Cyngor yn wan o ran cydymffurfio gyda’r  Safonau 
Gweithredu.  Fel rhan o hyn, byddwn yn creu canllaw sut i adnabod sgiliau iaith sydd 
eu hangen ar gyfer swyddi, ac yn creu siart llif i helpu swyddogion asesu’r angen.  Mae 
cynnal asesiad o’r angen am sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer pob swydd wag neu 
newydd yn ofyniad Safon 136.  
 
Byddwn hefyd yn gweithio gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol er mwyn 
darparu cwrs Codi Hyder i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle; ar gyfer personau sy’n 
ddi-hyder neu’n swil o ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfa gwaith.  
 
Mae’r Gwasanaeth Democrataidd a’r Gwasanaeth Adnoddau Dynol wedi cyfarfod, ac 
ar hyn o bryd yn trafod y cynllun gwaith drafft er mwyn mynd i’r afael gyda’r materion 
uchod. Rydym wedi cytuno, y byddwn yn cwrdd yn rheolaidd er mwyn rhoi’r cynllun ar 
waith. Byddwn yn darparu adroddiadau cynnydd i’r Grŵp Arweiniol yn amserol.  
 
3. Gwasanaethau Allweddol:  Ffonio Uniongyrchol:  gweler tudalen 14-15: 

Astudiaeth Achos  
 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth gynnal 
gwasanaethau ffôn yn y Gymraeg, a hynny drwy sicrhau bod Gwasanaeth Gofal 
Cwsmer Clic yn darparu’r cynnig rhagweithiol o wasanaeth Cymraeg o’r cyswllt cyntaf.  
 
Fodd bynnag, yn achlysurol mae angen i Wasanaeth Clic drosglwyddo’r alwad at 
Swyddogion o fewn gwasanaethau eraill, er mwyn delio ag ymholiadau mwy cymhleth 
eu natur, sy’n gofyn am wybodaeth dechnegol. Yn yr achosion hyn, fe fydd 
Gwasanaeth Clic wedi holi a chofnodi dewis iaith y defnyddiwr gwasanaeth; felly 
mae’n allweddol bod Swyddogion yn talu sylw i’r dewis iaith hwnnw, ac yn ymateb i’r 
ymholiad yn yr iaith honno.    
 
Gweithred: 
Rydym yn cynnig bod Gwasanaeth TG a’r Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn ail 
ddechrau’r arfer hwn o osod swigen ‘iaith gwaith’ ar y cyfeirlyfr electronig yn gyfochrog 
ag enwau staff sy’n newydd i’r Cyngor, ac sy’n medru’r Gymraeg; hyn fel bod modd 
dod o hyd i siaradwr Cymraeg yn rhwydd a diffwdan oddi ar y system 
fewnol.  Bydd y Swyddog Polisi Iaith yn datblygu canllaw sy’n egluro sut 
mae holi a chofnodi dewis iaith yn ystyrlon. 
 
Bydd hwn hefyd yn mynd tuag ateb gofynion ‘Mwy na geiriau’ 2022 – 2027. 
 
4. Hybu Gwasanaethau [tudalen 4 a 5, 10-11 a 23] 

 
Noda’r adroddiad mae 10% o’r siaradwyr Cymraeg a holwyd yn dewis peidio â 
defnyddio’r Gymraeg oherwydd diffyg argaeledd gwasanaethau neu oherwydd 
rhagdybiaeth bod  ansawdd llai ffafriol i’r gwasanaeth Cymraeg.  
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Mae’r data yn yr adroddiad yn awgrymu y byddai rhagor o bobl yn defnyddio’r 
Gymraeg pe bai sefydliadau yn gwneud mwy i hwyluso dewisiadau staff a chwsmeriaid 
i ddefnyddio’r Gymraeg, ac yn abl i warantu gwasanaethau Cymraeg. Yn gyfredol 16% 
sy’n dewis gwasanaeth Cymraeg drwy gysylltu â Gwasanaeth Clic Ceredigion,  sy’n 
ffigwr llawer is na’r niferoedd sy’n siarad Cymraeg o fewn y Sir.  Mae angen bod y 
Cyngor yn cymryd camau i hybu a hyrwyddo’r  cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r 
Gymraeg; a gan hynny sicrhau ei bod hi’r un mor hawdd i ddefnyddio’r Gymraeg ac 
ydw i ddefnyddio’r Saesneg, hyn fel bod hyder gan y cyhoedd a staff yn ei defnyddio. 
 
Rydym eisoes yn gwneud nifer o bethau i hyrwyddo’r Iaith Gymraeg yn unol â’r 
Safonau, fel enghraifft: 
• Y wefan, nodi’n glir ar dudalen Saesneg bod y dudalen hefyd ar gael yn Gymraeg 

drwy ddarparu dolen uniongyrchol at y dudalen Gymraeg.  
• Ffurflenni cais am swyddi yn rhoi lle i unigolion nodi eu bod yn dymuno cael 

cyfweliad neu ddull arall o asesiad yn Gymraeg 
• Bydd y Cyngor yn defnyddio dyddiadau penodol yn y Calendr ar gyfer trefnu 

ymgyrchoedd sy’n  hyrwyddo argaeledd gwasanaethau Cymraeg ee Dydd Gŵyl 
Dewi, Diwrnod Shwmae, Diwrnod Hawliau Comisiynydd y Gymraeg, Dydd Miwsig 
Cymru – gan dynnu sylw trigolion Ceredigion bod modd defnyddio’r Gymraeg wrth 
gysylltu gyda’r Cyngor, a’u hannog i’w defnyddio. 

• Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn cymryd rhan yn Diwrnod Hawliau Comisiynydd y 
Gymraeg ar y 7fed o Ragfyr – diwrnod lle bydd sefydliadau cyhoeddus ar draws 
Cymru yn gweithio gyda Comisiynydd y Gymraeg i hyrwyddo gwasanaethau 
Cymraeg a chyfle i siaradwyr Cymraeg ddangos eu bod nhw’n awyddus i 
ddefnyddio’r iaith yn eu bywyd bod dydd.  

 
Gweithred: 
Mae angen sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio gyda’r safonau ar gyfer hybu a 
hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg, ac yn medru amlygu i drigolion Ceredigion, fod 
gwasanaethau Cymraeg ar gael. Er enghraifft: 
• Datgan mewn cyhoeddiadau swyddogol sy’n gwahodd personau i anfon ymateb, 

bod y Cyngor yn croesawu cael gohebiaeth yn Gymraeg 
• Wrth lunio fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg o ffurflen ar wahân, sicrhau bod y 

fersiwn Saesneg yn datgan yn glir bod y ffurflen hefyd ar gael yn Gymraeg. 
 

5. Effaith diffygion gwasanaethau ar ddefnyddwyr y Gymraeg [Tudalen 22-23] 
 

Mae’r adroddiad yn gosod esiamplau sy’n dangos bod siaradwyr Cymraeg sydd mewn 
sefyllfa bregus yn cael eu heffeithio yn negyddol pan nad yw sefydliad yn trin eu dewis 
iaith gyda pharch ac urddas.  
 
Mae gwaith yn mynd rhagddi ar hyn o bryd i ymateb i Cynllun Gweithredu ‘Mwy na 
Geiriau’ a bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno cyn hir. 
 
Y Camau Nesaf 
 
Bydd Swyddog Polisi Iaith yn bwrw ati i sicrhau bod y Cyngor yn gosod trefn weithiau 
er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio’n llawn gyda’r gofynion, ac yn talu sylw 
penodol i’r materion hyn sydd wedi codi yn rhan o’r Adroddiad Sicrwydd: Y Gymraeg 
fel ffordd o weithio: 2021-22. 
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ARGYMHELLIAD:.  
Aelodau’r Pwyllgor Iaith i gefnogi’r gweithredoedd sydd wedi’u hamlinellu yn yr 
adroddiad. 
 
Enw Cyswllt: Carys Lewis Morgan 
Swydd: Swyddog Polisi Iaith  
Dyddiad yr Adroddiad: 5/12/2022 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



Cyngor Sir Ceredigion 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Iaith  

DYDDIAD: 
 

5/12/2022 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, a Hybrid 
 

TEITL: 
 

Holiadur gan Gomisiynydd y Gymraeg: Arferion cyfredol 
sefydliadau cyhoeddus o ran hyrwyddo gwasanaethau 
Cymraeg, a'r data sy'n bodoli ar ddefnydd gwasanaethau 
Cymraeg (Hydref 2022) 
 

PWRPAS YR    
ADRODDIAD: 

Cyflwyno at sylw Aelodau Pwyllgor Iaith y dystiolaeth a 
gyflwynwyd yn  rhan o Holiadur Hybu Gwasanaethau Cymraeg 
gan Gomisiynydd y Gymraeg.  (Hydref 2022) 

  
 CEFNDIR: 

 
Yn unol â Pholisi Rheoleiddio Comisiynydd y Gymraeg, mae gan y Comisiynydd yr hawl i 
holi am wybodaeth ynghylch cydymffurfiaeth sefydliadau gyda gofynion Safonau’r Gymraeg. 
Yn achlysurol mae Comisiynydd y Gymraeg yn cynnal arolygon thematig, er mwyn deall y 
cynnydd sy’n cael ei wneud gyda’r Safonau; gofynnwyd i awdurdodau lleol ddarparu 
tystiolaeth ym mis Hydref eleni, ynghylch trefniadau’r Cyngor i Hybu Gwasanaethau 
Cymraeg.    
 
Y cais gan Gomisiynydd y Gymraeg; 

 
Holiadur gan Gomisiynydd y Gymraeg: Arferion cyfredol sefydliadau cyhoeddus 
o ran hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg, a'r data sy'n bodoli ar ddefnydd 
gwasanaethau Cymraeg. Medi 2022  
At sylw: Penaethiaid sefydliadau cyhoeddus a swyddogion sydd â chyfrifoldeb dros y 
Gymraeg  
Mae hybu a hyrwyddo defnydd o wasanaethau Cymraeg yn ymwneud ag ymdrechion 
sefydliadau cyhoeddus i gynyddu defnydd o'u gwasanaethau Cymraeg (yn fewnol neu'n 
allanol). Mae safonau'r Gymraeg (a chynlluniau iaith) yn ei gwneud hi'n ofynnol i 
sefydliadau hyrwyddo eu gwasanaethau Cymraeg. Ceir safonau sy'n delio â hybu 
defnydd o wasanaethau penodol, yn ogystal â hybu a hyrwyddo gwasanaethau 
Cymraeg yn gyffredinol.  
Barn y Comisiynydd yw y dylai sefydliadau cyhoeddus fanteisio ar bob cyfle i sicrhau 
bod defnyddwyr (boed y rheiny'n aelodau o'r gweithlu neu'n aelodau o'r cyhoedd) yn 
gwybod am y gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael. 
Er bod rhai sefydliadau sy'n gweithredu cynllun iaith yn adrodd ar lefelau defnydd yn eu 
hadroddiadau monitro blynyddol, nid yw safonau'r Gymraeg yn ei gwneud hi'n ofynnol i 
sefydliadau gasglu data ar lefelau defnydd. Serch hynny, mae'r Comisiynydd yn annog 
sefydliadau i wneud hynny fel ffordd o fesur a yw gwasanaethau’n ateb anghenion 
siaradwyr Cymraeg, ac a yw ymdrechion i hyrwyddo’r gwasanaethau’n gweithio.  
Mae angen i sefydliadau fynd i’r afael o ddifri â’r cyfrifoldeb i hyrwyddo gwasanaethau 
– gyrru cynnydd yn y defnydd o wasanaethau Cymraeg. Golyga hyn newid dyluniad 
gwasanaethau, gan ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg yn ddiofyn lle bo modd (yn 
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enwedig pan fo effaith uwch ar unigolion, fel mewn cyfarfodydd ynghylch llesiant), a rhoi 
gwybod i siaradwyr Cymraeg am y gwasanaethau sydd ar gael.  
Mae enghreifftiau o gynnydd sylweddol yn y defnydd o rai gwasanaethau Cymraeg, sy’n 
amlygu potensial am gynnydd pan gaiff gwasanaethau eu dylunio a’u hyrwyddo’n 
effeithiol – ond cymharol brin yw’r enghreifftiau hyn.  
O ganlyniad, mae'r Comisiynydd wedi paratoi'r holiadur atodol, er mwyn casglu 
gwybodaeth am arferion presennol, ac unrhyw ddata sy'n bodoli o ran lefelau defnydd 
gwasanaethau.  
 

Fe wnaeth Cyngor Sir Ceredigion ddarparu’r dystiolaeth yn amserol ar gyfer Comisiynydd y 
Gymraeg. Gweler y dystiolaeth yn amgaeedig gyda’r papur hwn.   
 
Amlinelliad o’r prif bwyntiau: 

1. Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi datganiad polisi (Gorffennaf 2017), sy’n nodi 
“Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i gefnogi’r iaith Gymraeg a’r diwylliant 
Cymraeg, gan sicrhau bod ei wasanaethau a’i weithgareddau yn hyrwyddo ac yn 
hybu defnydd o’r Gymraeg ledled y Sir.” 

2. Mae’r Cyngor wedi sefydlu canolfan alwadau cyswllt cyntaf sef Gwasanaeth Clic 
Ceredigion.  Mae’r gwasanaeth hwn yn gwarantu bod siaradwyr Cymraeg yn medru 
cael gwasanaeth llawn yn Gymraeg o’r cyswllt cyntaf.  Mae’r gwasanaeth hefyd yn 
gyfrifol am gofnodi a rhannu dewis iaith defnyddwyr gwasanaeth. 

3. Mae’r Cyngor yn medru darparu data ynghylch nifer sy’n cysylltu gyda’r Cyngor yn 
Gymraeg. 

4. Mae’r Cyngor yn hyrwyddo bod gwasanaethau Cymraeg ar gael drwy'r wefan 
gorfforaethol a’r cyfryngau cymdeithasol; ac at hyn mae’r Cyngor yn defnyddio 
diwrnodau arbennig yn y calendr blynyddol i hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg ee 
ymgyrchoedd ar Ddiwrnod Shwmae, Dydd Gŵyl Dewi a Diwrnod Hawliau 
Comisiynydd y Gymraeg.   

5. O ran hybu’r gwasanaeth Adnoddau Dynol sydd ar gael i staff: Mae bwletin 
corfforaethol Newyddion Tîm Ceredigion yn cael ei ddosbarthu i'r holl staff yn 
wythnosol ar ddydd Llun. Mae staff yn medru dewis derbyn y wybodaeth yn 
Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog.  Rhaid i bob aelod o staff corfforaethol 
fynychu hyfforddiant ymsefydlu lle’r darperir trosolwg o Safonau’r Gymraeg, ynghyd 
a rhoi gwybod am eu hawl i ymgymryd â phrosesau adnoddau dynol yn yr iaith o’u 
dewis. Yn ogystal, rhaid i staff gwblhau modiwl e-ddysgu ‘Ymwybyddiaeth o’r 
Gymraeg’. Mae holl ffurflenni’r gwasanaeth AD yn ddwyieithog (mewnol ag allanol). 
Mae ein gwefan staff yn ddwyieithog. 
 

 
ARGYMHELLIAD:  
Aelodau Pwyllgor Iaith i dderbyn y dystiolaeth amgaeedig, sydd wedi’i gyflwyno at sylw 
Comisiynydd y Gymraeg.  
 
 Enw Cyswllt: Carys Lewis Morgan 
 Swydd: Swyddog Polisi Iaith  
 Dyddiad yr Adroddiad: 5/12/2022 
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Holiadur Comisiynydd y Gymraeg Medi-22
Arferion cyfredol sefydliadau cyhoeddus o ran hyrwyddo gwasanaethau 
Cymraeg, a'r data sy'n bodoli ar ddefnydd gwasanaethau Cymraeg 

Atebwch isod, os gwelwch yn dda
Enw'r sefydliad: Cyngor Sir Ceredigion
Pa ddyletswyddau statudol sy'n berthnasol i'ch sefydliad chi? Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 1) 2015
Enw'r swyddog sy'n cwblhau'r holiadur: Carys Lewis Morgan
Cyfeiriad e-bost y swyddog sy'n cwblhau'r holiadur: carys.morgan@ceredigion.gov.uk

Hybu defnydd o wasanaethau Cymraeg
1 Sut ydych chi'n hybu unrhyw wasanaeth Cymraeg a ddarperir gennych? Y Wefan gorfforaethol  yn gwbl ddwyieithog. Cyfryngau Cymdeithasol yn ddwyieithog.  Pob dogfen/ffurflenni/taflenni  at 

ddefnydd y cyhoedd yn cael ei gyhoeddi yn Gymraeg

2 Beth yw eich trefniadau ar gyfer hybu'r gwasanaethau a gynigir gennych yn unol 
â'r safonau cyflenwi gwasanaethau?

Wedi sefydlu Canolfan Groeso Clic Ceredigion - mae pob galwad ffôn a gohebiaeth cyswllt cyntaf yn cael ei drafod gan y 
gwasanaeth hwn. Mae neges ar y linnell  ffôn yn nodi  bod croeso i  ddefnyddwr gwasanaeth gysylltu gyda'r Cyngor yn 
Gymraeg.  Negeseuon ar cyfryngau cymdeithasol i hybu gwasanaethau drwy'r Gymraeg.

3 Beth yw eich trefniadau ar gyfer hybu'r gwasanaethau a gynigir gennych yn unol 
â'r safonau gweithredu?

Mae bwletin corfforaethol Newyddion Tȋm Ceredigion yn cael ei ddosbarthu i'r holl staff yn wythnosol ar ddydd Llun. Mae staff 
yn medru dewis derbyn y wybodaeth yn Gymraeg, yn Saesneg  neu'n ddwyieithog.  Rhaid i bob aelod o staff corfforaethol 
fynychu hyfforddiant ymsefydlu lle’r darperir trosolwg o Safonau’r Gymraeg, ynghyd a rhoi gwybod am eu hawl i ymgymryd a 
phrosesau adnoddau dynol yn yr iaith o’u dewis. Yn ogystal, rhaid i staff gwblhau modiwl e-Ddsygu ‘Ymwybyddiaeth o'r 
Gymraeg’.

Mae holl ffurflenni’r gwasanaeth AD yn ddwyieithog (mewnol ag allanol). Mae ein gwefan staff yn ddwyieithog. 

4 Ydych chi'n gwneud y canlynol?
cynnwys datganiad mewn gohebiaeth sy'n gwahodd cyswllt yn Gymraeg ydyn
hysbysu pobl ar ddechrau galwadau ffôn / mewn negeseuon peiriant ateb y gallant 
ddefnyddio’r Gymraeg

ydyn

nodi’n glir fod tudalennau gwe ar gael yn Gymraeg ydyn
datgan bod modd defnyddio’r Gymraeg wrth hysbysebu cyfarfodydd ydyn
datgan bod modd defnyddio’r Gymraeg wrth hysbysebu digwyddiadau ydyn
datgan bod fersiwn Cymraeg ar gael o ddogfennau a ffurflenni ydyn
arddangos arwyddion a bathodynnau Cymraeg mewn derbynfeydd ydyn
nodi ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Saesneg bod cyfrifon cyfatebol Cymraeg 
yn bodoli

ydyn

Cyffredinol
5 Ydych chi wedi ystyried pa rai o'ch gwasanaethau y gellir eu cynnig yn Gymraeg 

yn ddiofyn?
Mae dewis iaith yn cael ei sefydlu ar y cyswllt cyntaf  drwy wasanaeth Clic, er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth priodol yn cael 
ei gynnig yn yr iaith ddewisiol 

6 Ym mha sefyllfaoedd yr ydych chi'n cynnig gwasanaeth neu ddarpariaeth 
Gymraeg yn rhagweithiol?

Mae Gwasanaeth Clic yn sefydlu dewis iaith unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth yn ystod y cyswllt cyntaf. Mae'r system yna yn 
cofnodi hyn ar gyfer pob ymholiad.

7 Sut ydych chi'n sicrhau bod y Gymraeg yn weladwy ac yn glywadwy ym mhob 
amgylchedd darparu gwasanaeth?

Sicrhau bod nifer digonol o staff sy'n medru'r Gymraeg, drwy recriwtio a hyfforddiant wedi'i gynllunio.   Mae posteri 'Iaith 
Gwaith' ar gael ymhob ardal derbynfa, ac rydym yn annog siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wisgo'r laniardau.  Mae swigen iaith 
ar y cyfeirlyfr ffon, ac ar lofnod ar ddiwedd ebost.
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8 Sut ydych chi'n sicrhau bod arddull a thermau yn gwneud y Gymraeg yn hawdd i’w 
deall?

Mae'r Gwasanaeth Cyfieithu yn cyfieithu dogfennau ar gyfer y Pwyllgorau Cyhoeddus, mae hyn yn sicrhau bod yr arddull a 
thermau yn gwneud y Gymraeg yn hawdd i'w deall

9 Ydych chi wedi/yn cynnal ymgyrch(oedd) i hybu eich gwasanaethau Cymraeg? Do, ar ddiwrnod Dydd Gŵyl Dewi a Diwrnod Shw Mae ac ar Ddiwrnod Hawliau Comisiynydd y Gymraeg
Darparwch fanylion pellach ynglŷn ag unrhyw ymgyrch(oedd), os gwelwch yn dda. Fideo: Dydd Gŵyl Dewi 2021/  Fideo Shwmae 2020 a 2022, Fideo a linc ar ein gwefan diwrnod Hawliau 

10 Ydych chi'n mynd ati i adnabod cynulleidfaoedd penodol i’w targedu ar gyfer 
hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg y sefydliad?

na

Data yn ymwneud â defnydd o wasanaethau Cymraeg
11 Pa ddata (lleol) yr ydych chi'n ei gasglu am ddefnydd o wasanaethau Cymraeg? Atebwch isod, os gwelwch yn dda

Data sy'n berthnasol i'r safonau cyflenwi gwasanaethau
Gohebiaeth Gweler isod
Galwadau ffôn Cyfanswm alwadau         114,059.      Cymraeg   16,677    Saesneg    97,382    % 14.6

Cyfanswm ymholiadau     77,921        Cymraeg   6748       Saesneg    71,173     %  8.6

Cyfanswm e-byst             10,797        Cymraeg   401         Saesneg    10,396      % 3.7 

Cyfanswm cyswllt trwy’r wefan  ( web form)
                                        27,757         Cymraeg   631        Saesneg     27,126     % 2.27

Cyfarfodydd a gynhelir gennych nad ydynt yn agored i’r cyhoedd yn gyffredinol Nid ydym yn caglu data
      Cyfarfodydd a drefnir gennych sy’n agored i’r cyhoedd O’r 14 Cyfarfod Democrataidd sefydlog mae:

11 Cyfarfod Democrataidd yn cael eu Cadeirio yn Gymraeg
2 Gyfarfod Democrataidd, lle mae’r Cadeirydd yn croesawu’n Gymraeg, ac yna’n Cadeirio’n Saesneg.  Bydd cyfranogwyr yn 
medru cyfrannu yn Gymraeg, gan fod y gwasanaeth cyfieithu (o’r Gymraeg i’r Saesneg) ar gael.
1 Cyfarfod Democrataidd sy’n cael ei Gadeirio’n Saesneg. Gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael.

Digwyddiadau cyhoeddus a drefnir neu a ariennir gennych Nid ydym yn casglu data; ond swyddogion yn ymwybodol o ofynion y Safonau gyda canllawiau mewnol ar gael.
Dogfennau a/neu ffurflenni Pob dogfen a ffurflen ar gyfer defnydd y cyhoedd yn cael ei gyhoeddi'n ddwyieithog
Gwefannau a gwasanaethau ar-lein y sefydliad (gan gynnwys apiau) Ydyn, Nifer sy'n defnyddio ein gwefan
Cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, Instagram ayb) Facebook Cymraeg: 1,775 + 207 cynnydd mewn blwyddyn      Twitter Cymraeg: 2,458 +92 cynnydd mewn blwyddyn  

Instagram dwyieithog 1,248  + 174 cynnydd mewn blwyddyn
Peiriannau hunanwasanaeth Yn y llyfrgelloedd, ond ddim mewn defnydd ar hyn o bryd
Derbyn ymwelwyr i adeiladau’r sefydliad Yn dilyn  cyfnod y pandemig a'r canllawiau penodol a gafodd eu gosod,  mae'r Cyngor newydd agor ein llyfrgelloedd ar gyfer 

gwasanaethau cwsmeriaid, byddwn yn cofnodi nifer ymholiadau wyneb wrth wyneb yn y Gymraeg a'r Saesneg o hyn allan.  

Dyfarnu grantiau a/neu gontractau Grantiau 2021-22: Cynnal y Cardi: 4 cais Cymraeg; Cronfa Adnewyddu Cymunedol 1 cais Cymraeg; Grantiau Cymunedol: 
Cyfanswm ceisiadau 21, 5 cais yn Gymraeg, nid yw'r gwasanaeth yn cynnal cyfweliadau fel rhan o'r asesiad. Yn ystod y 
cyfnod adrodd dim tenr wedi ei gyflwyno yn Gymraeg. Ond mae'r gwasanaeth wedi gosod system yn ei le, er mwyn cofnodi pe 
byddai tendrau yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg.

Cyrsiau a gynigir gennych Cynnigwyd 13 o gyrsiau yn y Gymraeg, Dim ond 2 gwrs a ddarparwyd yn Gymraeg yn unig, mae'r mwyafrif o'r cyrsiau yn 
ddwyieithog, gyda'r Tiwtor yn siarad y ddwy iaith.

Data sy'n berthnasol i'r safonau gweithredu
Dogfennau sy'n ymwneud â chyflogaeth cyflogeion (contract cyflogaeth, gofynion 
hyfforddiant, amcanion perfformiad, cofnod gwyliau ayb)

Mae ein holl lythyrau/ffurlfenni/cytundebau yn cael eu darparu’n ddwyieithog
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Cwynion a wneir gan staff y sefydliad (dogfennau a/neu gyfarfodydd perthnasol) Gall unigolion sy'n ymwneud â'r fath broses gymryd rhan yn eu dewis iaith.  Nid ydym yn cadw cofnod o'r iaith a ddewiswyd.

Prosesau disgyblu mewnol (dogfennau a/neu gyfarfodydd perthnasol) Gall unigolion sy'n ymwneud â'r fath broses gymryd rhan y neu dewis iaith. Nid ydym yn cadw cofnod o'r iaith a ddewiswyd.

Darparu meddalwedd gyfrifiadurol i staff ar gyfer gwirio sillafu a gramadeg y 
Gymraeg

Darperir i bob ddefnyddiwr gan y gwasanaeth TGCh.

Hyfforddiant yn Gymraeg i staff y sefydliad Cynigir holl hyfforddiant hanfodol corfforaethol yn y Saesneg a’r Gymraeg. Rhoddir marchnata cyfartal i'r ddwy iaith.

Cynigir holl hyfforddiant hanfodol corfforaethol yn y Saesneg a’r Gymraeg. Rhoddir marchnata cyfartal i'r ddwy iaith.
Cofnodi’r data ar yr hyfforddiant a gynigir ynghyd a’r niferoedd a fynychodd a’r gronfa data Ceri a Learning Pool.

Proses recriwtio ac apwyntio swyddi gwag a newydd Mae modd ymgymryd â’r holl broses recriwtio o gyflwyno ffurflen gais i’r broses dethol yn y Gymraeg os yw’r ymgeisydd yn 
dymuno gwneud hynny.
Rydym yn cofrestru dewis iaith ymgeiswyr a’r Ceri.

13 Ydych chi'n monitro unrhyw newid yn y data defnydd wrth newid dyluniad y 
gwasanaeth neu ei hyrwyddo mewn ffordd wahanol?

Rydym yn rhannu data yn flynyddol efo’r Swyddog Polisi Iaith a Chydraddoldeb. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cefnogi 
ymgyrchoedd hyrwyddo'r Gymraeg drwy’r rhannu’r ymgyrchoedd efo staff.
Yn ddiweddar rydym wedi diweddaru ein gwefan gyrfaoedd er mwyn hybu cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. 
Rydym wedi cynnal sesiynau gwybodaeth rhithwir i staff yn ddiweddar. Yn hytrach na chynnal sesiynau dwyieithog rydym wedi 
cynnal sesiwn uniaith Gymraeg. Mae staff wedi gwerthfawrogi hyn.

14 Oes gennych chi dargedau penodol cyraeddadwy ar gyfer cynyddu defnydd o 
wasanaethau Cymraeg?

Dim ar hyn o bryd

15 Unrhyw wybodaeth arall yr hoffech ei rhannu Manylion yn yr atebion uchod.
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Cyngor Sir Ceredigion 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Iaith  

DYDDIAD: 
 

5 Rhagfyr 2022 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion a Hybrid 
 

TEITL: 
 

Annog defnydd y Gymraeg mewn Pwyllgorau 
Democrataidd yn unol â gofynion Safonau’r Gymraeg 
(Safonau 30-40) 
 

PWRPAS YR  
ADRODDIAD: 

Rhoi gwybod i aelodau Pwyllgor Iaith beth mae’r Cyngor 
wedi’i gyflawni er mwyn cydymffurfio gyda Safonau sy’n 
ymwneud â Hyrwyddo defnydd y Gymraeg mewn 
Cyfarfodydd Cyhoeddus, a thynnu sylw at y Canllaw 
Cynnal Cyfarfodydd Cyhoeddus yn Ddwyieithog.  

  
CEFNDIR: 

 
Annog Defnydd y Gymraeg mewn Cyfarfodydd Democrataidd yn unol â gofynion 
Safonau’r Gymraeg 
 
Yn unol ȃ gofynion Safonau’r Gymraeg sy’n ymwneud â chynnal Pwyllgorau 
Democrataidd Y Cyngor, (Safonau Rhifau 30-40), mae nifer o gamau mae’n rhaid i’r 
Cyngor eu cymryd. Mae’r papur hwn yn amlinellu’r rhai o’r camau mwyaf diweddar sydd 
wedi’u cyflawni.    
Gellir gweld copi llawn o Safonau’r Gymraeg sydd wedi’u gosod ar Gyngor Sir 
Ceredigion, drwy ddilyn y ddolen:   
safonau-iaith-gymraeg-cyngor-sir-ceredigion-hysbysiad-cydymffurfio.pdf 
 
Er mwyn cydymffurfio gyda gofynion Safonau’r Gymraeg sy’n ymwneud â hybu’r 
defnydd o’r Gymraeg mewn cyfarfodydd cyhoeddus, mae’r Cyngor yn:  
 
1. Datgan bod modd defnyddio’r Gymraeg mewn cyfarfodydd cyhoeddus, wrth 

hysbysebu cyfarfodydd fel rhan o agenda, 
[Gofyniad Safon Rhif 30]  Dyma’r testun sydd wedi cael ei gynnwys:   
Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae croeso i’r 
sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg yn y cyfarfod. 
A Translation Service will be provided at this meeting and those present are 
welcome to speak in Welsh or English at the meeting. 
 

2. Annog Cadeiryddion i wneud defnydd o’r Gymraeg. Mae’r Cyngor wedi rhannu 
‘Canllaw Cynnal Cyfarfodydd Cyhoeddus yn Ddwyieithog’, mae’r Canllaw hwnnw yn 
atodol. Mae’r Canllaw hefyd yn cynnwys geirfa defnyddiol wrth hwyluso cyfarfodydd. 
Wrth gynnal cyfarfodydd cyhoeddus mae gan y Cadeirydd ran allweddol i’w 
chwarae’n cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, a normaleiddio’r arfer o gynnal 
cyfarfodydd dwyieithog. Y nod wrth gadeirio cyfarfod dwyieithog yw annog pawb i 
ddefnyddio’i ddewis iaith a’i gwneud yn gwbl naturiol a rhwydd i bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg mewn sefyllfaoedd amrywiol a newydd. Mae’n rhaid cofio bod angen 
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annog pobl i ddefnyddio eu Cymraeg mewn cyfarfodydd, mae pobl yn tueddu i 
ddefnyddio’r iaith mae’r Cadeirydd yn ei ddefnyddio yn hytrach na’r iaith y maent yn 
dymuno defnyddio. 

 
3. Mae’r Cyngor wedi llunio sgript ar gyfer y Cadeirydd er mwyn iddo/iddi ddatgan ar 

lafar ar ddechrau pob cyfarfod bod modd defnyddio’r Gymraeg: [Gofyniad Safon 
Rhif 33] 

 
Dyma’r testun:  
 
Pan fo’r Cadeirydd yn ddi-Gymraeg 
Good morning, Bore da  
Welcome to [title of the meeting xxxxxxx}. Croeso bawb  
This meeting will be bilingual. You’re welcome to use your  Welsh at this meeting. 
The simultaneous translation service, will translate from Welsh to English. It is, 
therefore, possible to respond in Welsh to comments and questions made in 
English, as well as to those made in Welsh.  
 
[Bydd y cyfarfod hwn yn ddwyieithog. Mae croeso i chi ddefnyddio eich Cymraeg yn 
y cyfarfod.  Bydd y gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, yn cyfieithu o’r  Gymraeg i’r 
Saesneg. Mae modd felly, ymateb yn Gymraeg i sylwadau a chwestiynau a gaiff eu 
gwneud yn Saesneg, yn ogystal ag i’r rhai a wneir yn Gymraeg.]   
 
Pan fo’r Cadeirydd yn siarad Cymraeg: 
Bore da, Good morning 
Croeso i [teitl y cyfarfod xxxxx]. Welcome all. 
Mae croeso i chi ddefnyddio Cymraeg neu Saesneg yn y cyfarfod.  Bydd y 
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, yn cyfieithu o’r  Gymraeg i’r Saesneg.  Mae modd 
felly, ymateb yn Gymraeg i sylwadau a chwestiynau a gaiff eu gwneud yn Saesneg, 
yn ogystal ag i’r rhai a wneir yn Gymraeg.   
 
[Contributions are welcomed in Welsh or English. The simultaneous translation 
service will translate from Welsh to English. It is, therefore, possible to respond in 
Welsh to comments and questions made in English, as well as to those made in 
Welsh.]  

 
4. Os bydd angen gwahodd personau i siarad mewn cyfarfod sy’n agored i’r cyhoedd, 

bydd y Cyngor yn  [gofyniad Safon 32] 
(a) Gofyn i bob person a wahoddir i siarad ag yw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg 

a 
(b) Os yw’r person hwnnw yn hysbysu ei fod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg, 

bydd y Cyngor yn sicrhau bod y gwasanaeth cyfieithu yn ymwybodol o hyn 
(mae’n ddefnyddiol bod y gwasanaeth cyfieithu yn derbyn copi o’r  cyflwyniad 
ymlaen llaw). 
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Mae’r Cyngor wedi datblygu canllaw ar gadeirio cyfarfodydd cyhoeddus, sydd ar gael ar 
CeriNet i bob Cynghorydd; mae’r Canllaw wedi ei rannu yn rhan o’r Gweithdy 
Ymwybyddiaeth Safonau’r Gymraeg (10 Mehefin 2022). Mae’r Canllaw wedi’i amgáu 
gyda’r papur hwn.  
 
 
 
ARGYMHELLIAD: Aelodau Pwyllgor Iaith i dderbyn cynnwys yr Adroddiad. 
 
Atodiad: Canllaw Cynnal Cyfarfodydd Cyhoeddus yn Ddwyieithog 
 
 Enw Cyswllt: Carys Lewis Morgan 
 Swydd: Swyddog Polisi Iaith 
 Dyddiad yr Adroddiad: 5/12/2022 
  

 
 

Tudalen 41



Cadeirio a Chynnal Pwyllgorau Dwyieithog 
 

 
Pam cynnal cyfarfodydd yn ddwyieithog? 
 
Yn unol ȃ gofynion Safonau’r Gymraeg, o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae 
Cyngor Sir Ceredigion wedi mabwysiadu’r egwyddor,  na  ddylai'r iaith Gymraeg 
gael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg yng Nghymru, ac y dylai personau yng 
Nghymru fedru byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno 
gwneud hynny.  Ieithoedd swyddogol Cyngor Sir Ceredigion yw’r Gymraeg a’r 
Saesneg a bydd iddynt yr un statws a dilysrwydd yng ngweithrediad y Cyngor. 
O dan drefn Safonau’r Gymraeg mae dyletswydd statudol ar Gyngor Sir Ceredigion 
i gydymffurfio â 14 o Safonau sy’n ymwneud â chynnal cyfarfodydd yn gyhoeddus, 
a hynny er mwyn hybu a hwyluso defnydd y Gymraeg yn ehangach.   Gellir darllen 
Safonau’r Gymraeg yn llawn drwy ddilyn y ddolen yma:  Safonau’r Gymraeg. 

 

 
Cadeirio Pwyllgor 
 
Mae gan y Cadeirydd a’r swyddogion arweiniol ran allweddol i’w chwarae’n 
cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, a normaleiddio’r arfer o gynnal cyfarfodydd 
dwyieithog. Y nod wrth gadeirio cyfarfod dwyieithog yw annog pawb i ddefnyddio’i 
ddewis iaith a’i gwneud yn gwbl naturiol a rhwydd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg 
mewn sefyllfaoedd amrywiol a newydd. 
Bydd gan y cadeirydd gyfraniad allweddol at sicrhau hyn drwy sefydlu awyrgylch y 
cyfarfod a chreu amodau a fydd yn gwrthweithio’r duedd i droi i’r Saesneg. Gall 
cadeirydd, trwy ei agwedd, ddangos mai’r peth naturiol i bob siaradwr Cymraeg yw 
siarad yn y Gymraeg ac nad yw’n anghwrtais siarad Cymraeg ym mhresenoldeb 
pobl uniaith Saesneg.  
 
Arfer sefydlog Cyngor Sir Ceredigion yw cynnal ei bwyllgorau democrataidd trwy 
gyfrwng y Gymraeg, gyda’r gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn cyfieithu ar gyfer y 
rhai nad ydynt yn medru’r Gymraeg.  Pan fydd Cadeirydd yn cynnal cyfarfod, yn 
ddelfrydol dylai gadeirio’r cyfarfod yn Gymraeg. Mae hynny’n hwb i’r iaith oherwydd 
mae’n normaleiddio’r defnydd o’r Gymraeg a’r gwasanaeth cyfieithu o’r cychwyn 
cyntaf.  Mae’n sefydlu statws y Gymraeg yn y trafodion ac mae’n rhoi arwydd 
cadarnhaol ac anogaeth i’r swyddogion a’r gynulleidfa siarad Cymraeg. Mae 
‘Cadeirio yn Gymraeg’ yn golygu llywio’r drafodaeth yn Gymraeg yn unig ac ymateb 
yn Gymraeg i’r drafodaeth - hyd yn oed os yw’r drafodaeth a’r cwestiynau yn 
Saesneg. Cofiwch na fydd y di-Gymraeg o dan anfantais o gwbl, oherwydd mi wnaiff 
y cyfieithydd sicrhau bod pawb yn gallu cyfranogi’n llawn. 
 
Os nad yw’r Cadeirydd yn medru’r Gymraeg neu’n swil wrth gyflwyno’n Gymraeg, 
dylid o leiaf groesawu pawb i’r cyfarfod ynghyd ȃ chloi’r cyfarfod yn Gymraeg ac yn 
Saesneg, a dylid rhoi gwybod ar ddechrau’r cyfarfod bod modd cyfrannu yn y naill 
iaith. Mae’r ystyriaethau hyn yn bwysig o ran peri i Gymry Cymraeg deimlo’n 
gartrefol ac mae’n dangos iddynt bod y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal a bod 
croeso iddynt siarad Cymraeg os ydynt am gyfrannu.  
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Os ydych yn cadeirio cyfarfod dwyieithog dyma rai pwyntiau defnyddiol: 
 
➢ Croesawch bawb i’r cyfarfod yn Gymraeg ac yn Saesneg. 
➢ Esboniwch mai cyfarfod dwyieithog ydyw a bod croeso i bawb gyfrannu yn 

Gymraeg neu yn Saesneg.  
➢ Cyflwynwch y cyfieithydd.  Sicrhewch fod clustffon gan bawb sydd angen un a’u 

bod yn gweithio’n iawn.  
➢ Gall y Cadeirydd ateb pwyntiau a sylwadau a wneir yn Gymraeg ac yn Saesneg 

yn Gymraeg. 
➢ Trowch iaith y cyfarfod yn Gymraeg eto os oes tueddiad i siarad yn Saesneg ar 

ôl i rywun siarad Saesneg  
➢ Gall y Cadeirydd gadeirio yn Gymraeg yn unig os yw’n dymuno gwneud hynny. 

Fel rheol mae hynny’n ennyn hyder ymhlith siaradwyr eraill. 
➢ Gwnewch bopeth posibl i sicrhau bod cyfarfod dwyieithog yn llifo’n naturiol wrth 

droi o’r naill iaith i’r llall  
➢ Caewch y cyfarfod yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

 

 
Cyfrannu i’r Drafodaeth  
 
Os ydych chi’n siarad Cymraeg neu’n dysgu Cymraeg, bydd y Cyngor yn croesawu 
cyfraniadau gennych yn Gymraeg yn y cyfarfod. Peidiwch â phoeni nad yw eich 
Cymraeg chi’n ddigon da.  Rhowch gynnig arni!  Mater o arfer yw e!  Peidiwch â 
phoeni os bydd yn rhaid i chi ddefnyddio geiriau Saesneg yma ac acw yn eich 
Cymraeg – mae hynny’n iawn gan bawb.  Bydd y cyhoedd a’r Cyngor yn falch eich 
bod yn mynd ati i ddefnyddio’r Gymraeg a dangos parch ac ymrwymiad at yr iaith. 
 
 
Swyddogion Sy’n Bresennol 
 
Mae’n bolisi gan y Cyngor annog swyddogion Cymraeg eu hiaith a dysgwyr i siarad 
Cymraeg mewn pwyllgorau democrataidd er mwyn dangos bod y Cyngor o blaid 
defnyddio’r iaith a hybu arferion da lle mae dwyieithrwydd yn y cwestiwn yng 
ngweithgareddau’r Cyngor. 

   
 
Rhagor o Wybodaeth 
 
Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch ynglŷn â’r polisïau a’r ddeddfwriaeth sy’n 
ymwneud â’r iaith Gymraeg cysylltwch â Swyddog yr Iaith Gymraeg ar 
carys.morgan@ceredigion.gov.uk <mailto:carys.morgan@ceredigion.gov.uk> 
 
 
Gweler geirfa ddefnyddiol isod: 
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Geirfa Pwyllgor Committee Glossary 
Bore da Good morning 

Pnawn da Good afternoon 

Croeso i’r cyfarfod Welcome to the meeting 

Croeso yma heddiw Welcome here today 

Diolch am ddod yma heddiw Thank you for coming here today 

Mae’r cyfarfod yn ddwyieithog This is a bilingual meeting 

Croeso i chi ddefnyddio Cymraeg neu 
Saesneg 

You’re welcome to use Welsh or English 

Mae cyfieithu ar y pryd ar gael Simultaneous translation is available  

Croeso i …., y cyfieithydd Welcome to…, the translator 

Ydi’r offer/ gwasnaeth cyfieithu yn gweithio  Do the headphones work?  Is the 
translation service working 

Dechreuwn We’ll start 

Oes unrhyw ymddiheuriadau? Are there any apologies? 

Trown at yr agenda We’ll turn to the agenda 

Yr eitem gynta ar yr agenda yw The first item on the agenda is… 

Awn drwy gofnodion y cyfarfod blaenorol We’ll go through the agenda of the previous 
meeting 

Hoffai unrhyw un gynnig fod y cofnodion yn 
gywir? 

Would anyone like to propose that the 
minutes are correct? 

Datgelu buddiannau personol / buddiannau 
sy’n rhagfarnu 

Disclosure of personal / prejudicial interest 

A oes gennych unrhyw faterion personol? Do you have any personal matters? 

Mae angen ethol Aelodau We need to elect Members 

Oes unnrhyw un am enwebu? Would anyone like to nominate? 

Oes unrhyw un yn eilio? Does anyone second that? 

Mae angen mynd i bleidlais we need to go to a vote 

O blaid For 

Yn erbyn  Against 

Ymatal Abstain 

Yr eitem nesaf ydy The next item 

Ac yn olaf… And lastly… 

Oes unrhyw faterion yn codi? Any matters arising? 

Oes gennych chi unrhyw sylwadau? Do you have any comments? 

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Do you have any questions? 

Oes unrhyw fater arall? Any other business? 

Dyddiad y cyfarfod nesaf Date of Next Meeting 

Diolch yn fawr i bawb am eu cyfraniad Many thanks to everyone for their 
contribution 

Cloi’r cyfarfod Close the meeting 

 

Geirfa Cofnodion Minutes Glossary 
Adnabyddwyd 
 

Identified 

Adroddwyd 
 

Reported 

Amlygwyd 
 

Highlighted 

Awgrymir Suggested 

Tudalen 44



 

Awgrymwyd 
 

It was suggested 

Cwblhawyd 
 

Completed 

Cyfeiriodd 
 

He/ She referred 

Cyflwynodd 
 

Presented 

Cymeradwyo 
 

Approve 

Cymeradwywyd 
 

Approved 

Cynhelir 
 

held 

Darparwyd 
 

Provided 

Derbyniodd 
 

Accepted 

Dilynodd trafodaeth 
 

Discussion followed 

Diolchodd 
 

Thanked 

Dosbarthwyd 
 

Distributed 

Dywedwyd 
 

It was said 

Gofynnwyd 
 

It was asked 

Gwahoddwyd 
 

Invited 

Hysbysodd 
 

Informed 

Hysbyswyd 
 

Notified 

Llongyfarchwyd 
 

Congratulations 

Llwyddodd 
 

Succeeded 

Nodwyd 
 

Noted 

Penderfynwyd  Resolved 

Penodwyd 
 

Appointed 

Strwythurau 
 

Structures 

Terfyna’r Adroddiad 
 

Report ends 

Terfynodd 
 

Finished 

Ymgymerwyd 
 

Undertaken 
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Cyngor Sir Ceredigion 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Iaith  

DYDDIAD: 
 

5 Rhagfyr 2022 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion a Hybrid 
 

TEITL: 
 

Cyngor Sir Ceredigion yn Hybu Gwasanaethau Cymraeg 
1. Trefniadau Dathlu Diwrnod Shwmae 
2. Cyngor Sir Ceredigion yn cymryd rhan yn niwrnod 

Hawliau Comisiynydd y Gymraeg  
 

PWRPAS YR 
ADRODDIAD: 

Rhoi gwybod i Aelodau Pwyllgor Iaith ynghylch 
1. Sut bu’r Cyngor yn dathlu Diwrnod Shwmae 2022 
2. Cyngor Sir Ceredigion yn cymryd rhan yn niwrnod 

Hawliau Comisiynydd y Gymraeg 
 

CEFNDIR:   
 
1. Trefniadau Dathlu Diwrnod Shwmae: Hydref 15 2022 

Mae Diwrnod Shwmae yn ddiwrnod arbennig sydd wedi’i glustnodi ar gyfer hybu a 
hwyluso defnydd o’r Gymraeg. Yn unol â threfn Safonau’r Gymraeg, mae gan Gyngor 
Sir Ceredigion ddyletswydd statudol  i hybu a hwyluso’r Gymraeg ar draws y Sir.   

Mae Diwrnod Shwmae yn rhoi cyfle  i ddangos bod yr iaith yn perthyn i bawb, yn 
ddysgwyr, siaradwyr rhugl neu’r rheiny sydd ychydig yn swil o’u Cymraeg. Eleni, fe 
wnaeth Cyngor Sir Ceredigion ddefnyddio’r diwrnod i ddathlu llwyddiannau ein staff 
sydd wedi mynd ati i ddysgu’r iaith neu gynyddu eu medrusrwydd o’r Gymraeg 
 
Astudiaeth Achos: Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Dysgwraig y flwyddyn ar 
ddiwrnod Shwmae 2022 
 
Tiwtor Sgiliau Hanfodol yw Melisa Elek ac mae’n gweithio i Hyfforddiant Ceredigion 
Training (HTC). Mae wedi bod yn astudio Cymraeg ar raglen Cymraeg Gwaith y 
Cyngor ers tair blynedd. Yn goron ar ei hymroddiad i’w hastudiaethau, llwyddodd 
Melisa yn ei harholiad Uwch yn haf 2022, gan ddangos ei bod bellach wir yn un o 
siaradwyr newydd y Gymraeg yng Ngheredigion. 
 
Yn wreiddiol o Ganada a’i theulu’n hanu o Groatia, mae Melisa yn ddinesydd byd. Bu’n 
byw mewn sawl lle ar draws y byd cyn dod i Geredigion. Ymgartrefodd yma gan y 
teimlai bod y sir yn lle hyfryd i fagu teulu. Daeth yma’n benderfynol o ddysgu a 
defnyddio’r Gymraeg. Erbyn hyn, defnyddia’r Gymraeg yn rheolaidd yn ei bywyd 
personol a phroffesiynol. Siarada Gymraeg yn llawen â chymdogion a chyfeillion. Yn 
y gwaith, defnyddia’r Gymraeg yn gyson gyda’i chyd-weithwyr, ac â’r myfyrwyr yn ei 
dosbarthiadau.   
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Yn y Llun: Y Cynghorydd Catrin M S Davies, Dysgwr y Flwyddyn Cyngor Sir 
Ceredigion Melisa Elek, a’r Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith Huw Owen 
 
Wrth dderbyn gwobr Dysgwr y Flwyddyn Cynllun Cymraeg Gwaith Ceredigion, 
dywedodd  Melisa Elek: “Rhowch gynnig arni, a pheidiwch â rhoi'r gorau iddi! Mae'n 
sicr werth yr ymdrech, ac mae dysgu Cymraeg yn bendant yn cyfoethogi’r profiad o 
fyw a gweithio yng Ngheredigion ac yng Nghymru.” 
 
Trefnir rhaglen Cymraeg Gwaith Cyngor Ceredigion ar y cyd â’r Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r cynllun yn darparu hyfforddiant i staff o bob cwr o’r 
Cyngor ar bob lefel o ddysgu Cymraeg. Yn ogystal mae’r rhaglen yn darparu cyfleoedd 
dysgu anffurfiol i’r staff, fel Clwb Cinio a digwyddiadau diwylliannol, er mwyn rhoi 
profiad cyflawn iddynt o fyd y Gymraeg yng Ngheredigion.  
 
Yn ystod y seremoni wobrwyo, dywedodd y Cynghorydd Catrin M S Davies, Aelod 
Cabinet a Chadeirydd Pwyllgor Iaith y Cyngor: “Ond yw e'n bleser cael cydnabod 
ymdrech a llwyddiant Melisa. Wrth ei llongyfarch hi a rhannu'r newyddion da y mae 
hefyd yn gyfle i ni fel sir gyfan ymfalchïo ein bod yn denu ac yn cadw siaradwyr 
Cymraeg newydd. Hir parhaed hyn, a gobeithio y gallwn ni ddenu, annog a 
chynorthwyo llawer iawn mwy i gorlan y siaradwyr Cymraeg yng Ngheredigion. 
Estynnwn ein llongyfarchiadau mwyaf gwresog at Melisa. Hefyd, dymunwn yn dda i 
bawb sy’n astudio ar raglen Cymraeg Gwaith y Cyngor, ac yn enwedig i’r rheiny sydd 
wedi’u hysbrydoli i ddechrau astudio eleni, wrth inni gydweithio gyda’n gilydd er mwyn 
taro’r targed o filiwn o siaradwyr erbyn 2050”.  
 
2. Diwrnod Hawliau’r Gymraeg :  7 Rhagfyr 2022 
 
Mae Comisiynydd y Gymraeg yn awyddus bod Awdurdodau Lleol yn cymryd rhan yn 
y diwrnod hwn.  Mae’n gyfle  i hyrwyddo bod  gwasanaethau Cymraeg ar gael  i'r 
cyhoedd.   
 
Pwrpas: 
 
Mae gan siaradwyr Cymraeg hawl i gael gwasanaethau Cymraeg heb orfod gofyn 
amdanynt. Safonau’r Gymraeg sy’n creu’r hawliau hyn. Ar Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg 
mae Comisiynydd y Gymraeg yn cydweithio gyda sefydliadau sy’n gweithredu’r 
safonau i dynnu sylw at gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith, ac i wella'r gwasanaethau y 
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maent yn eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gan weithwyr mewn sefydliadau 
cyhoeddus hefyd yr hawl i gael defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith.  
 
Mae'r diwrnod yn cael ei gynnal ar 7 Rhagfyr oherwydd mai dyma’r dyddiad y 
pasiwyd Mesur y Gymraeg gan y Senedd. Mae’r Mesur yn cadarnhau statws swyddogol 
y Gymraeg, ac yn datgan na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng 
Nghymru. Arweiniodd y Mesur at sefydlu hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg, drwy osod 
Safonau’r Gymraeg ar sefydliadau cyhoeddus. 
 
Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn paratoi datganiad i’r wasg, yn paratoi fideo er mwyn 
hyrwyddo bod gwasanaethau Cymraeg ar gael gan hybu eu defnydd, ac yn defnyddio 
y cyfryngau cymdeithasol i’w hyrwyddo. 
 
 
ARGYMHELLIAD: 
Cyflwynir yr adroddiad er gwybodaeth at sylw aelodau Pwyllgor Iaith. 

 
Enw Cyswllt: Carys Lewis Morgan 
Swydd: Swyddog Polisi Iaith 
Dyddiad yr 
Adroddiad: 

5 Rhagfyr 2022 
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