
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Strategol Iaith Gymraeg 

Dyddiad y cyfarfod 10 Tachwedd 2020 

Aelod Arweiniol / Swyddog Y Cynghorydd Huw Hilditch Roberts / Nicola Stubbins 

Awdur yr Adroddiad Gareth Watson – Arweinydd Tîm - Rheoli Cyfathrebu ac 

Ymgyrchoedd 

Teitl Gwaith Monitro Comisiynydd y Gymraeg 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad yn sôn am waith Monitro Comisiynydd y Gymraeg.  

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

I roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar ganfyddiadau gwaith monitro 2020, a 

gynhaliwyd gan swyddfa’r Comisiynydd. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Nodi cynnwys yr adroddiad a chytuno â’r camau gweithredu sy’n deillio o’r gwaith. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1  Mae Comisiynydd y Gymraeg yn monitro profiad defnyddwyr yn flynyddol trwy brofi 
gwasanaethau penodol – gan gynnwys cyfatebiaeth, ffôn, derbynfa, gwefannau ac ati – 
i gael hapsampl o sefydliadau.  
4.2 Mae’r gwaith yn digwydd yn ysbeidiol yn ystod y flwyddyn trwy ymarferion cwsmer 
cudd, ymweliadau safle ac archwiliadau ar-lein. Mae’r gwaith wedi ei ddylunio fel nad 
yw’n arwain at ddefnydd afresymol o adnoddau sefydliadau. 

 
4.3 Yn 2019-20, roedd Sir Ddinbych yn rhan o’r hapsampl o sefydliadau. Mae’r 

canfyddiadau wedi’u hamlinellu gan Swyddfa’r Comisiynydd, gyda’r golwg i’r 
sefydliad 
gymryd camau priodol i sicrhau cydymffurfiad â’r gofynion statudol. 



 
4.4 Gellir dod o hyd i grynodeb o’r prif ganfyddiadau yn Adran 4. Yn gyffredinol roedd 
mwyafrif y materion a aseswyd yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.  
4.5 Roedd y materion a godwyd yn cynnwys un neges e-bost na chafodd ymateb yn y 
Gymraeg ac ni dderbyniwyd gwasanaeth cwbl Gymraeg wrth ymweld ag un o 
dderbynfeydd y Cyngor. 

 
 

4.6  Prif Ganfyddiadau: 
 
 

Gohebiaeth 
 Anfonwyd tair neges e-bost yn Gymraeg i’r Cyngor ar-lein rhwng 

Mehefin a Thachwedd 2019. 
 Derbyniwyd ymateb yn y Gymraeg i ddwy neges e-bost. 
 Darparwyd deunydd ychwanegol yn y Gymraeg gydag un ymateb.  

Nid oedd angen gwybodaeth ychwanegol i ateb yr ymholiad gyda’r 
ymateb arall. 

 Roedd yr ymatebion yn cynnwys datganiad bod croeso i chi 
gyfathrebu yn y Gymraeg ac ni fyddai cyfathrebu yn y Gymraeg yn 
arwain at oedi. 

Galwadau ffôn 
 Gwnaed tair galwad ffôn i 01824 706000 rhwng Mehefin a Rhagfyr 

2019. 
 Roedd yr holl wybodaeth awtomatig ar gael yn y Gymraeg. 
 Derbyniwyd cynnig o Wasanaeth Cymraeg ar ddechrau bob 

galwad. 
 Deliodd y sefydliad yn llwyddiannus gyda’r tair galwad yn y Gymraeg 

a darparwyd ymateb llawn i’w ymholiad. 

Ffurflenni 
 Roedd tair ffurflen yn destun arolwg. 
 Roedd y tair ffurflen ar gael yn Gymraeg. 
 Roedd yr holl fersiynau Saesneg yn datgan bod y ffurflenni 

hefyd ar gael yn y Gymraeg. 

Datganiad i’r Wasg 
 Roedd tri datganiad i’r wasg yn destun arolwg. 
 Roedd y tri ar gael yn y Gymraeg. 
 Roedd y tri yn dudalennau ar y wefan, ac roedd botwm dewis iaith 

ar gael ar y fersiynau Saesneg. 

 

Taflen wybodaeth/ pamffled / cerdyn 
 Roedd tair esiampl yn destun arolwg. 
 Roedd y tair esiampl ar gael yn y Gymraeg. 
 Nid oedd un fersiwn Saesneg yn datgan bod y ddogfen hefyd ar 

gael yn y Gymraeg. 



Hunaniaeth gorfforaethol 
 Roedd tair esiampl yn destun arolwg. 
 Roedd y tair esiampl yn ymddangos yn y Gymraeg. 

Gwefan 
 Roedd 30 tudalen o wefan y sefydliad yn destun arolwg. 
 Roedd y testun ar bob tudalen ar gael yn y Gymraeg. 

Facebook a Twitter 
 Roedd 15 neges ar dudalen Facebook y sefydliad yn destun 

arolwg. 
 Roedd y 15 neges ar gael yn y Gymraeg. 
 Roedd 15 neges Twitter ar gyfrif Twitter y sefydliad yn destun 

arolwg. 
 Roedd 14 neges ar gael yn y Gymraeg. 

Swyddi newydd a gwag 
 Roedd 9 swydd yn destun arolwg. 
 Crybwyllwyd y Gymraeg yn yr holl swyddi. 
 Roedd y Gymraeg yn cael ei ystyried yn ‘hanfodol’ ar gyfer 0 

swydd. 
 Roedd 15 hysbysed swydd ar gael yn y Gymraeg. 
 Roedd ffurflenni cais a swydd ddisgrifiadau ar gyfer bob swydd ar 

gael yn y Gymraeg. 
 Roedd y ffurflen gais yn cynnwys dewis i nodi iaith ar gyfer asesiad. 

Ardaloedd derbynfa 
 Ymwelwyd â swyddfeydd Caledfryn, Dinbych, dwywaith rhwng Hydref a 

Rhagfyr 2019. 

 Ni chafodd yr ymwelydd ei gyfarch yn y Gymraeg gan y derbynnydd 
yn unrhyw un o’r ymweliadau. 

 Ni lwyddodd yr aelod o staff i ddelio â’r ymweliadau yn y Gymraeg. 
 Nododd yr aelod staff ei bod yn dysgu Cymraeg ac yn gwisgo cortyn 

gwddf i ddangos hyn. 
 Roedd gan y sefydliad arwyddion yn ardal y dderbynfa yn datgan 

fod croeso i ymwelwyr ddefnyddio’r Gymraeg. 
 Roedd holl siaradwyr Cymraeg yn gwisgo bathodynnau i ddangos 

eu gallu. 
 Mae’r sefydliad yn hybu defnydd o’r Gymraeg yn ardal y 

dderbynfa. 

Peiriannau hunanwasanaeth  
 Nid oedd unrhyw beiriannau hunanwasanaeth ar gael  



Arwyddion 
 Roedd chwe arwydd yn destun arolwg yn ystod yr ymweliadau i 

swyddfeydd Caledfryn, Dinbych yn ystod Hydref a Rhagfyr 2019. 
 Roedd yr holl destun ar y 6 arwydd ar gael yn y Gymraeg. 
 Roedd testun ar bob arwydd wedi’i osod fel bod y Gymraeg yn 

debygol o gael ei ddarllen yn gyntaf. 
 Roedd yr holl destun yn gywir o ran mynegiant ac ymadrodd. 

 
 

4.7 Cynllun Gweithredu 2020  

CAM GWEITHREDU GAN BWY PRYD 

Mynd i’r afael â materion a 

godwyd yn yr adroddiad yn 

uniongyrchol gyda’r 

gwasanaethau. 

Manon Celyn Rhagfyr 2020 

Rhaglen gyfathrebu o 

negeseuon i atgoffa staff o’u 

rolau a chyfrifoldebau 

Gareth Watson 

Manon Celyn 

Rhagfyr / Ionawr 2021 

Ymarfer Cwsmer Cudd  Hyrwyddwyr yr Iaith 

Gymraeg CSDd 

Mawrth 2021 



 

 

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 y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

Nid oes yna gyllideb ar gyfer yr iaith Gymraeg. Disgwylir i unrhyw gostau gael eu 
derbyn gan gyllidebau presennol. 

 

7 Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r 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 Safonau’r 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 Safonau’r Gymraeg, i hyrwyddo cyfleoedd i 
gymunedau lleol gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg.  

 

8 Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

Dim angen gan fod hwn yn ddarn o waith allanol.  

9 Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud 

i’w lleihau? 

Y brif risg o unrhyw ddiffyg cydymffurfiaeth fyddai cwyn yn cael ei gyflwyno i 

swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, yn ogystal â niwed i enw da’r Cyngor. 


