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1.   Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Asesu sgiliau staff o ran y Gymraeg. 

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
 I drafod cynnig i gynnal hunanasesiad staff.  

3.   Beth yw’r Argymhellion? 
 
Cymeradwyo’r dull a gyflwynir yn yr adroddiad. 

4. Manylion yr adroddiad 
  

Mae disgwyl i’r Cyngor, wrth ymateb i Safonau’r Iaith Gymraeg, gynnal 
hunanasesiad o sgiliau staff o ran y Gymraeg. 

Mae’r tîm Cyswllt Adnoddau Dynol wedi bod yn cynnal asesiad yn flynyddol. 

Mae arolygon blaenorol wedi cynhyrchu canlyniadau, a gofynnwyd i staff nodi 
pa lefel yr oeddent wedi ei chyrraedd yn nhermau darllen ac ysgrifennu yn 
Gymraeg. Y lefelau hyn oedd: 

 Dim o gwbl 

 Ychydig 

 Cymedrol 

 Gweddol rugl  

 Rhugl 

Tra bod y canlyniadau yn darparu ciplun, cytunwyd darparu gwybodaeth 
fanylach yn nhermau’r lefelau, fel y byddai hyn o gymorth i’r staff wrth iddynt 
gwblhau’r asesiad yn gywir. Byddai hefyd yn golygu y byddai gwybodaeth fwy 
ystyrlon yn cael ei gasglu a’i borthi i’r broses cynllunio busnes blynyddol. 

Y cynnig yw y dylid defnyddio’r un system a ddefnyddir gan nifer o sefydliadau 
eraill, yn cynnwys Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru.  



Y lefelau arfaethedig ar gyfer hunanasesiad 2019 yw: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiff yr arolwg hwn ei gynnal yn electronig i’r aelodau hynny o staff sydd â 
mynediad at gyfrifiadur personol dros yr wythnosau nesaf. Bydd y tîm 
Adnoddau Dynol yn cydweithio â thimau staff nad ydynt â mynediad at 
gyfrifiaduron personol er mwyn eu cynorthwyo i gwblhau’r arolygon wyneb yn 
wyneb.  

Caiff y canfyddiadau eu hadrodd yn Adroddiad Monitro blynyddol yr Iaith 
Gymraeg, a ddylai gael ei gyhoeddi fis Mehefin. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

  
Mae’r penderfyniad yn cyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg a’r diwylliant 
Cymreig, sy’n sylfaen i Gynllun Corfforaethol y Cyngor.   

 
6.  Faint fydd hyn yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

  
Nid oes yna gyllideb ar gyfer yr Iaith Gymraeg. Disgwylir y bydd unrhyw 
gostau yn cael eu hamsugno gan gyllidebau presennol. 

 
  7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les?  
 

Er nad oes angen Asesiad o’r Effaith ar Les ffurfiol ar gyfer yr adroddiad hwn, 
mae'n werth nodi rhai o'r manteision allweddol mewn perthynas â Deddf Lles 
a Chenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'r Safonau Iaith Gymraeg. 

 



Un o brif elfennau’r Ddeddf Lles a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw: 
"Cymru â diwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus: Cymdeithas sy'n 
hybu ac yn diogelu diwylliant, treftadaeth a'r Gymraeg, ac sy'n annog pobl i 
gymryd rhan yn y celfyddydau, chwaraeon a hamdden.”   

 
Mae gan y Cyngor rôl hefyd, trwy ei Safonau Iaith Gymraeg, i hyrwyddo 
cyfleoedd i gymunedau lleol gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg.  

 
 8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

 
Ymgynghorwyd â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. 

 
9. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
 lleihau? 
 

Y prif risg yw’r risg i enw da'r awdurdod, gan ein bod eisoes wedi ymrwymo yn 
ein Strategaeth Iaith Gymraeg a thrwy'r Safonau’r Iaith Gymraeg i gynyddu 
defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle ac o fewn cymunedau.    

  
 


