
 

Adroddiad i’r  Grŵp Llywio’r Gymraeg 

Dyddiad y Cyfarfod 17 Mawrth 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Nicola Stubbins / Cynghorydd Huw Hilditch Roberts 

Awdur yr Adroddiad  Gareth Watson, Arweinydd Tim Cyfathrebu 

Teitl  Datblygiadau iaith Gymraeg lleol 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â datblygiadau yn y Gymraeg. 

2. Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y cynnydd gyda gweithgareddau iaith 

Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Cymeradwyo'r gwaith sy'n cael ei wneud yn Sir Ddinbych. 

4. Manylion yr adroddiad 

Isod ceir crynodeb o rai o'r prosiectau allweddol sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn Sir 

Ddinbych, yn ogystal â datblygiadau Cenedlaethol.  

Mwy na Geiriau 

Isod ceir crynodeb o rywfaint o'r prif weithgarwch mewn perthynas â'r fframwaith mwy na 

geiriau (ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol) 

 



 
 

Eleni, mae'r sector wedi parhau i godi ymwybyddiaeth o'r cynnig rhagweithiol.  Rhoddwyd 

cyflwyniad mewn cynhadledd ar gyfer darparwyr gofal ac eitemau ar gyfer mwy na geiriau 

a chynhwysir y cynnig rhagweithiol mewn cylchlythyrau chwarterol ar gyfer darparwyr.  

Mae posteri iaith gwaith a chordiau gwddf yn cael eu dosbarthu yn ogystal â sticeri iaith 

gwaith. 

Disgwylir i holl staff mewnol y Cyngor gwblhau modiwl e-ddysgu ar ' ymwybyddiaeth o'r 

Gymraeg ' a bydd staff sy'n newydd i'r adran yn cael cyflwyniad ar Mwy na Geiriau fel rhan 

o'u Cyflwyniad sefydlu.   Rhoddir cyflwyniad tebyg i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol sydd 

wedi'u lleoli yn yr awdurdod.  Yn ogystal, rydym wedi diweddaru'r ffurflen ' lleoliadau ' ar 

gyfer myfyrwyr gwaith cymdeithasol er mwyn iddynt allu adnabod eu sgiliau iaith at ddiben 

paru gydag aseswyr penodol.  

Yn ogystal, mae cwrs hanner diwrnod wedi cael ei gynnal ar gyfer staff ' rheng flaen ' a'r 

gwasanaeth pwynt mynediad sengl.  Bwriad y cwrs yw sicrhau bod unigolion gyda'r sgiliau 

i gyfarch a chwrdd â'r cyhoedd yn Gymraeg ac i wneud y cynnig rhagweithiol.    

Cynllunio'r gweithlu gan gynnwys recriwtio staff â sgiliau iaith Gymraeg 

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle ac mae yn y 

broses o goladu gwybodaeth am lefel sgiliau staff – yn unol â safonau'r Gymraeg.  Bydd y 

wybodaeth yn ein helpu i ganfod a oes unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth, yn ogystal â nodi 

unrhyw anghenion hyfforddi.   

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru hefyd yn casglu data yn flynyddol ar sgiliau iaith pob 

darparwr gofal cymdeithasol ledled Cymru – yn ôl awdurdod.   

 

Cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ar draws gweithgorau gofal cymdeithasol  

Rydym wedi sicrhau bod y gweithfannau yn ymwybodol o'r adnoddau, yr apiau a'r cyrsiau 

sydd ar gael am ddim (i gynnwys cyrsiau ar-lein) ar gyfer staff sydd eisiau dysgu Cymraeg 

neu wella eu sgiliau Cymraeg.  Mae'r wybodaeth hon hefyd ar gael ar wefan fewnol y 

Cyngor. 

Mae cwrs blasu Cymraeg byr wedi ei gynnig i weithwyr gofal, yn ogystal â chwrs ' Rhowch 

gynnig ar eich Cymraeg ' sydd wedi ei deilwra ar gyfer staff gofal sydd wedi derbyn addysg 

ddwyieithog ond sydd angen datblygu'r hyder i ddefnyddio eu Cymraeg.  



 
 

Mae 4 aelod o staff wedi mynychu cwrs preswyl yn Nant Gwrtheyrn.   Yn ogystal, cynhelir 

sesiynau ' Paned a Sgwrs ' i ddarparu cyfle i staff mewnol i ymarfer eu Cymraeg. 

• Cynhaliwyd cwrs ' Mwy na Geiriau ' ar gyfer rheolwyr yr adran plant ac oedolion er mwyn 

sicrhau arweiniad a pherchnogaeth ' mwy na geiriau ' gan adrannau.  

• Hyrwyddo'r Gymraeg yng nghynhadledd ranbarthol y timau adnoddau cymunedol. 

• Hyrwyddo diwrnodau penodol i sylw'r sector gofal, gan gynnwys Dydd Santes Dwynwen, 

dydd Shwmai Sumai a Dydd Miwsig Cymru. 

Cynllun strategol y Gymraeg mewn addysg 

• Hyfforddiant staff – yn ystod 2019 10 Mae aelodau o staff o 5 ysgol wedi mynychu'r cwrs 

sabothol. Gyda'i gilydd a hyn mae 24 o aelodau staff eraill o ysgolion yn derbyn 

hyfforddiant a chanllawiau bob tymor.  

• Cynnydd yng nghanran y plant sy'n trosglwyddo o CA2 i CA3 – yn 2018 y ganran a oedd 

yn trosglwyddo o CA2 i CA3 oedd 88%. Yn 2019 Mae hyn wedi cynyddu i 93%.  

• Grant gofal plant – Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi sicrhau grant cyfalaf i gefnogi lleoedd 

gofal cyn ysgol yn Ninbych a'r Rhyl. Yn 2019, trosglwyddodd 94% o'r plant gylchoedd 

meithrin i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y cyfnod sylfaen. Bydd y grant yn cynnwys 

adleoli Cylch Bodawen (trosglwyddo 54%) a chylch Rhuddlan (trosglwyddo 86%) i 

safleoedd Ysgol Twm o’r Nant ac Ysgol Dewi Sant.   

• Nifer y disgyblion cynradd sy'n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg – yn 2017 Roedd 2028 

o ddisgyblion cynradd amser llawn yn ein hysgolion yn cael addysg cyfrwng Cymraeg. Ym 

mis Medi 2019 Roedd 2069 o ddisgyblion cynradd yn ein hysgolion. Mae hyn yn gynnydd 

o 2%. 

 

Canolfan Iaith 

Mae gwaith wedi dechrau ar adeiladu Canolfan Gymraeg ar safle Ysgol Glan Clwyd yn 

Llanelwy. 



 
 

Bydd yr hen floc gwyddoniaeth yn yr ysgol, a farnwyd ei fod yn ddiangen fel rhan o'r 

£16,000,000 o ddatblygiadau ysgol newydd sbon ar y safle yn awr yn gartref i'r ganolfan 

Gymraeg newydd sbon. 

Bydd y Ganolfan yn cael ei defnyddio i ddarparu ar gyfer disgyblion cyn oed ysgol, cefnogi 

hwyrddyfodiaid i addysg cyfrwng Cymraeg, cyfleuster ar gyfer datblygu adnoddau iaith 

Gymraeg, yn ogystal â chyfleuster y gellir ei ddefnyddio ar gyfer dysgu oedolion y tu allan i 

oriau ysgol. 

Bydd y datblygiad yn darparu cynhwysedd parcio ychwanegol ar gyfer 40 o gerbydau.    

Mae'r cynllun yn rhan o'r ymrwymiad a wnaed gan y Cyngor tuag at gyfrannu at 

ddatblygiad y Gymraeg yn y Sir a thuag at darged Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr 

Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. 

Arolwg sgiliau ieithyddol Cymraeg 

Disgwylir i'r Cyngor, fel rhan o'i ymateb i safonau'r Gymraeg, gynnal hunanasesiad o 

sgiliau iaith Gymraeg staff. 

Mae arolygon blaenorol wedi esgor ar ganlyniadau a gofynnwyd i staff nodi pa lefel o 

Gymraeg yr oeddent wedi ei chyrraedd o ran darllen ac ysgrifennu. Y lefelau hyn oedd: 

• Ddim o gwbl 

• Ychydig bach 

• Cymedrol 

• Gweddol rugl 

• Rhugl 

Er bod y canlyniadau'n rhoi cipolwg, cytunwyd i ddarparu gwybodaeth fanylach o ran y 

lefelau, fel y byddai hyn yn helpu'r staff i gwblhau'r asesiad yn gywir. Byddai hefyd yn 

golygu y byddai gwybodaeth fwy ystyrlon yn cael ei choladu ac y byddai'n cael ei bwydo i'r 

broses cynllunio busnes flynyddol. 

Y cynnig yw defnyddio'r un system a ddefnyddir gan nifer o sefydliadau eraill, gan 

gynnwys Heddlu Gogledd Cymru a gwasanaeth tân ac Achub Gogledd Cymru. 



 
 

Hyd yma, mae 1,602 wedi cwblhau'r arolwg, o gymharu â 777 sydd heb eu cwblhau. Nid 

yw'r canlyniadau hyn yn cynnwys ysgolion, gan eu bod wedi cwblhau eu hasesiadau eu 

hunain. 

Mae gwaith pellach yn cael ei wneud i nodi'r unigolion nad ydynt wedi cwblhau'r arolwg ac 

i gael darlun mor llawn â phosibl erbyn i'r Cyngor gynhyrchu ei adroddiad Iaith Gymraeg 

blynyddol ym mis Mehefin.  

Y diweddaraf am bartneriaeth y Gymraeg-partneriaith 

Mae'r bartneriaeth yn cynnwys nifer o sefydliadau, gan gynnwys y Cyngor, yr Urdd, Menter 

Iaith Sir Sir Ddinbych, ffermwyr ifanc, merched y Wawr, Coleg Cambria a Mudiad Ysgol 

Meithrin. 

Dros y chwe mis diwethaf, mae'r bartneriaeth wedi bod yn mapio gweithgareddau 

Cymraeg ar draws y Sir, gyda'r bwriad o nodi meysydd lle mae angen cefnogaeth bellach 

drwy weithio gyda chymunedau lleol. 

Mae Llangollen wedi'i henwi'n ardal prosiect peilot. Dros y misoedd nesaf, bydd y 

bartneriaeth yn gweithio gyda'r gymuned leol i adnabod cyfleoedd i gefnogi a hyrwyddo'r 

Gymraeg trwy weithgareddau cymdeithasol. 

Ar ôl cytuno ar ddull gweithredu, caiff y peilot ei ymestyn i gymunedau eraill yn y sir. 

 

 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

6. Mae'r penderfyniad yn cyfrannu at ddatblygiad yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, sy'n  

6. Beth fydd y gost a sut y bydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

Nid oes arian ar gael ar gyfer y gwaith hwn.  Byddai unrhyw gostau'n cael eu 

hamsugno gan y partneriaid presennol a thrwy ewyllys da'r Aelodau. 



 
 

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

Er nad oes angen cynnal asesiad effaith llesiant ffurfiol ar gyfer yr adroddiad hwn, mae'n 

werth nodi rhai o'r manteision allweddol mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

dyfodol (Cymru) 2015 a'r safonau ar gyfer y Gymraeg. 

Un o elfennau allweddol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol (Cymru) 2015 yw: "Cymru 

o ddiwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu: Cymdeithas sy'n hyrwyddo ac yn 

gwarchod diwylliant, treftadaeth a'r Gymraeg, ac sy'n annog pobl i gymryd rhan yn y 

celfyddydau, a chwaraeon a hamdden ".   

Mae gan y Cyngor hefyd rôl, drwy ei safonau iaith Gymraeg, i hyrwyddo cyfleoedd i 

gymunedau lleol gymryd rhan mewn gweithgareddau iaith Gymraeg.  

 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

Cynhaliwyd ymgynghoriad â'r is-grŵp cyfathrebu a marchnata, yn ogystal ag is-grŵp 

strategol sy'n cydlynu ymateb y Cyngor. 

Mae gwybodaeth hefyd wedi'i darparu i grŵp llywio'r iaith Gymraeg a rhai grwpiau o 

Aelodau. 

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

lleihau? 

Y prif risg yw gostyngiad posibl yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn y Sir (yn ôl Mesur y 

Cyfrifiad Cenedlaethol).  Mae'r holl sefydliadau partner hefyd wedi ymrwymo i gyfrannu 

tuag at ddatblygu'r Gymraeg yn genedlaethol a thuag at y targed o filiwn o siaradwyr a 

osodwyd gan Lywodraeth Cymru erbyn 2050. 

 


