


1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL 

RHONDDA CYNON TAF 

 
 
 

Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg  

2021 – 2022 

 
Wedi'i baratoi yn unol â gofynion Mesur y Gymraeg 

(Cymru) 2011 

Ebrill 2022 



2  

CYNNWYS 
 
 
 

Cyflwyniad tudalen 3 
 
 
 

Uned Gwasanaethau Cymraeg tudalen 4 
 
 
 

Cwynion tudalen 9 
 
 
 

Sgiliau Cymraeg Staff tudalen 14 
 
 
 

Hyfforddiant tudalen 17 
 
 
 

Llenwi Swyddi Gwag tudalen 17 
 
 
 

Rhagor o wybodaeth - manylion cyswllt tudalen 17 



3  

CYFLWYNIAD: Safonau'r Gymraeg 
 
 
Derbyniodd Cyngor Rhondda Cynon Taf ei Hysbysiad Cydymffurfio terfynol gan Gomisiynydd y 
Gymraeg ar 30 Medi 2015. Roedd yr Hysbysiad yn ymdrin â'r ddyletswydd sydd ar y Cyngor i fodloni 
171 o Safonau sy'n ymwneud â'r Gymraeg, a gafodd eu pennu gan Lywodraeth Cymru o dan Fesur 
y Gymraeg (Cymru) 2011. Cafodd cais i herio 14 o'r Safonau ei gyflwyno i'r Comisiynydd ar 29 
Mawrth 2016. Yn dilyn ystyriaeth ac ymgynghori pellach, penderfynodd Comisiynydd y Gymraeg na 
ddylid cymhwyso unrhyw gamau i 9 o'r Safonau oedd yn destun her ac y dylid cymhwyso amrywiad 
i 5 o'r Safonau oedd yn destun her. Cafodd yr Hysbysiad Cydymffurfio diwygiedig ei gyflwyno i 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar 9 Medi 2016. Mae modd ei weld yn llawn yma. 

Gweledigaeth 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ymrwymo i greu amgylchedd sy'n annog ei drigolion i 
ddefnyddio'r Gymraeg wrth gysylltu â'r Cyngor. Mae'r Cyngor hefyd yn cefnogi'i staff i ddefnyddio'r 
Gymraeg yn y gweithle. Yn ogystal â gweithio tuag at gydymffurfio'n llawn â gofynion Safonau'r 
Gymraeg, bydd y Cyngor yn gwneud ei orau glas i sicrhau ei fod yn darparu gwasanaethau yn unol 
â holl bolisïau a strategaethau allweddol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Gymraeg. 

Llywodraethu ac atebolrwydd 

Yn 2014, sefydlodd y Cyngor Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg yn is-bwyllgor o Gabinet 
y Cyngor. Grŵp trawsbleidiol yw hwn sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r gymuned. Mae Grŵp Llywio'r 
Cabinet ar faterion y Gymraeg yn goruchwylio datblygiadau strategol, yn trafod adroddiadau gan 
adrannau perthnasol ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg, yn cyflwyno argymhellion i Gabinet y 
Cyngor ac yn monitro datblygiadau Cyngor cyfan. Mae cyfrifoldeb arno i asesu Cynllun Gweithredu 
Strategaeth Hyrwyddo'r Gymraeg, a monitro cynnydd y Cyngor wrth iddo geisio cydymffurfio â 
Safonau'r Gymraeg. 

Dolenni cyswllt i Bolisïau a Blaenoriaethau'r Cyngor 
 
Mae ymrwymiadau'r Cyngor o dan Safonau'r Gymraeg yn cael eu cynnwys ym mhrif ddogfennau 
sefydliadol yr awdurdod gan gynnwys y Cynllun Corfforaethol (Gwneud Gwahaniaeth) a'r Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg. Yn ogystal â hyn, mae polisïau mewnol, megis polisïau 
Adnoddau Dynol, hefyd yn prif ffrydio materion y Gymraeg sy'n fwy effeithiol na pharatoi polisïau 
unigol i fynd i'r afael â materion y Gymraeg. Mae blaenoriaethau'r Cyngor hefyd yn cael eu llywio 
gan ddeddfwriaeth gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2016, sy'n gosod dyletswydd ar y Cyngor i gryfhau'r 
Gymraeg. Mae'r Ddeddf gyntaf yn ei gwneud hi'n ofynnol i gyrff cyhoeddus weithio tuag at saith nod 
llesiant. Un o'r rhain yw 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu'. Mae'r ail Ddeddf 
yn gofyn i sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus ystyried anghenion ieithyddol eu defnyddwyr wrth 
ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth. 

 
Rhoi Adroddiad 

Dyma'r chweched flwyddyn lawn o roi Safonau'r Gymraeg ar waith yn unol â Mesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011. 

 
 
Mae'r adroddiad, a fydd yn cael eu cyhoeddi erbyn 30 Mehefin, yn bodloni Safonau 158 a 164 ac 
yn nodi sut mae'r Cyngor wedi cydymffurfio â'r Safonau Atodol canlynol: 

• Safonau Cyflenwi Gwasanaethau 
• Safonau Gweithredu 

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Council/WelshServices/Relateddocs/HysbysiadCydymffurfio.pdf
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• Safonau Llunio Polisïau 

Mae'r adroddiad hefyd yn cyflwyno data ar y dangosyddion gofynnol fel a ganlyn: 

• nifer y staff sy’n meddu ar sgiliau Cymraeg (Safon 151) 
• nifer y staff a fynychodd y cyrsiau hyfforddi a restrir yn Safon 128 os cawson nhw eu cynnig 

yn Gymraeg (Safonau 152) 
• canran cyfanswm y staff a fynychodd unrhyw gyrsiau a restrir yn Safon 128 (Safonau 152) 
• nifer y swyddi newydd a’r swyddi gwag a gafodd eu categoreiddio fel swyddi sy’n gofyn (i) 

bod sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol; (ii) bod angen dysgu sgiliau yn y Gymraeg unwaith y 
bydd rhywun yn cael ei benodi i’r swydd; (iii) bod sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol; neu (iv) 
nad oedd sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol 

• nifer y cwynion y derbyniodd y Cyngor 
 
 
Uned Gwasanaethau Cymraeg 

Mae'r Cyngor yn cydnabod y dylid rhoi blaenoriaeth uchel i Safonau'r Gymraeg oherwydd y risgiau 
sydd ynghlwm â pheidio â chydymffurfio â nhw a hefyd oherwydd ei ymrwymiad i greu amgylchedd 
sy'n annog ei drigolion i ddefnyddio'r Gymraeg wrth gysylltu â'r Cyngor ac i gefnogi staff i 
ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Mae'n cydnabod bod angen cefnogaeth y Cyngor cyfan i allu 
cynnig a hyrwyddo Gwasanaethau Cymraeg o'r cyswllt cyntaf. 

Mae'r Cyngor yn buddsoddi mewn Uned Gwasanaethau Cymraeg gadarn sy'n cynnwys 20 o 
weithwyr. Mae'r Uned yn gweithio i gefnogi holl wasanaethau'r Cyngor drwy wneud y canlynol: 

• rhoi cyngor a chymorth i'r holl wasanaethau ynglŷn â'u cyfrifoldebau statudol o dan y Safonau 
• cyfieithu dogfennau ar gyfer y cyhoedd 
• darparu tiwtor Cymraeg mewnol 
• nodi meysydd lle mae diffyg cydymffurfiaeth posibl 
• cofnodi cwynion cwsmeriaid 
• adrodd ar ddatblygiadau i Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg  
• cyfieithu ar y pryd yng nghyfarfod y Cyngor llawn ac mewn cyfarfodydd eraill sy'n agored i 

Aelodau (e.e. pwyllgorau craffu) 
• rhoi cymorth cyfieithu ar y pryd i bob maes gwasanaeth arall fel gwasanaethau cyfreithiol, 

adnoddau dynol 
• bod yn bresennol yn y Fforwm Iaith 
• cydweithio â sefydliadau Cymraeg yn y gymuned fel sy'n briodol 
• cynrychioli'r Cyngor mewn cyfarfodydd allanol a bod yn brif gyswllt â Chomisiynydd y 

Gymraeg ac Adrannau perthnasol yn Llywodraeth Cymru 
• Cymorth ar draws adrannau ar gyfer hyrwyddo'r Gymraeg yn gyffredinol 
• Cydlynu a chysylltu â materion sy'n ymwneud â Chynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
• Cydlynu a chysylltu â Fframwaith Strategol Mwy na Geiriau Llywodraeth Cymru 
• Rhoi cefnogaeth bwrpasol i Eisteddfod Genedlaethol Cymru sydd i'w chynnal yn RhCT yn 

2024 
 
Mae'r Cyngor yn buddsoddi mewn Uned fel ymateb rhagweithiol i'r amgylchedd statudol newydd a'r 
math o waith y mae angen ei wneud i geisio cynorthwyo holl wasanaethau'r Cyngor i fodloni'r 
Safonau mewn modd mwy cost-effeithiol. 

 
 
Mae Uwch Swyddog Cydymffurfio a Pholisi a Swyddog Cymorth Cydymffurfio yn monitro cyflawniad 
y gwasanaethau ar draws y Cyngor ac yn sicrhau eu bod nhw'n cydymffurfio â'r Safonau hynny sy'n 
berthnasol iddyn nhw. O ganlyniad i hyn, mae'r rolau yn rhoi cyfle i'r Cyngor ddarparu cymorth lliniaru 
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pellach i wasanaethau ar nodi unrhyw wendidau posibl am fodloni gofynion y Safonau, yn ogystal â 
pharhau â rhai o ddyletswyddau mwy traddodiadol yr hen swydd Swyddog y Gymraeg. Mae 
Swyddog Comisiynydd y Gymraeg wedi bod yn hael o ran rhoi adborth cadarnhaol am y ffordd y 
mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cyflawni'i ddyletswyddau o ran y Safonau. 
Mae'r bartneriaeth gadarnhaol yma wedi annog sgyrsiau mwy agored ac adeiladol os ydy'r 
Comisiynydd o'r farn nad yw'r Cyngor wedi cyrraedd y nod ar rai achlysuron. 

Mae Tiwtor y Gymraeg rhan-amser hefyd yn trefnu a chyflwyno cyrsiau a sesiynau dysgu Cymraeg 
i holl weithwyr y Cyngor. Yn y gorffennol, bu'r Cyngor yn talu darparwyr allanol (e.e. Canolfan 
Cymraeg i Oedolion Prifysgol De Cymru) i gynnal sesiynau i staff mewnol ond doedd y rhain ddim 
yn llwyddiannus gan nad oedden nhw'n berthnasol i'r meysydd gwasanaeth priodol. Hyd yn hyn (31 
Mawrth 2022), mae'r tiwtor mewnol wedi tiwtora 184 o aelodau o staff ar bob lefel. Mae'r Cyngor 
yn parhau i weithio mewn partneriaeth â phrosiect Cymraeg Gwaith Llywodraeth Cymru gan sicrhau 
bod modd i staff y Cyngor fanteisio ar gymorth a thiwtora ar-lein. Yn ogystal â hyn, mae'r Cyngor, ar 
nifer o achlysuron, wedi cefnogi unigolion i gyflawni cwrs preswyl am wythnos yn Nant Gwrtheyrn - 
un o'r prif ganolfannau ar gyfer dysgu Cymraeg yn ddwys, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru - ac 
yn parhau i annog meysydd gwasanaeth i gefnogi dysgu trwy ddosbarthiadau yn y gymuned. 

Er mwyn cydnabod y flaenoriaeth sydd wedi'i rhoi i'r Gymraeg gan y Gwasanaethau Democrataidd 
a Swyddfa'r Cabinet, mae gan Uned Gwasanaethau Cymraeg uwch-gyfieithwyr penodol i ddarparu 
cymorth cyfieithu testun a chyfieithu ar y pryd i Aelodau ac Uwch Swyddogion o ran cyfarfodydd y 
Cyngor a Phwyllgorau. Mae hyn yn rhagori ar yr hyn sy'n ofynnol yn ôl y Safonau. Er mwyn sicrhau'r 
deilliannau gorau posibl a chefnogi aelodau eraill o staff, mae dau aelod o staff wedi dechrau 
tystysgrif ôl-radd mewn cyfieithu ar y pryd. 
 
Mae ein Swyddog Prosiect yr Eisteddfod yn parhau i gysylltu â swyddogion yr Eisteddfod 
Genedlaethol ar ran y Cyngor ynghylch cynnal Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf yn 
2024. Dechreuodd Cam 1 o Brosiect Cymunedol yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst 2021 ac 
fe wnaeth Swyddog y Prosiect, gan weithio ochr yn ochr â Swyddog Cymunedol newydd yr 
Eisteddfod, ddechrau ymchwilio i grwpiau cymunedol lleol, gyda’r nod o ddatblygu strategaeth 
ymgysylltu â’r gymuned. Yn ystod 2022 bydd Pwyllgor Cronfa Leol yn cael ei ddatblygu a bydd y 
Swyddog Prosiect yn gweithio mewn partneriaeth â’r pwyllgor i helpu i rannu’r dalgylch yn ardaloedd 
apêl hyfyw, i helpu staff i osod targedau ariannol unigol ar gyfer pob ardal ac i nodi ac annog 
cydlynwyr ar gyfer pob ardal. Targed Rhondda Cynon Taf bellach yw £400,000. 

 

Fe barhaon ni i baratoi a dosbarthu dogfennau ac adnoddau cyfarwyddyd yn ystod 2020-21 
(enghreifftiau isod) 

 
Siart Llif Partneriaethau  

Cyhoeddodd yr Uned siart llif dewisiadau i helpu a chefnogi uwch reolwyr a swyddogion i ddeall 
gofynion Safonau’r Gymraeg wrth weithio'n rhan o bartneriaeth â sefydliadau eraill.  

 
Cymraeg Lefel 1 – Aelodau Etholedig 

Mewn cydweithrediad â chydweithwyr yn y Gwasanaethau Democrataidd, diweddarodd yr Uned 
Gwasanaethau Cymraeg yr hyfforddiant Cymraeg Lefel 1 – wedi’i deilwra ar gyfer staff yn wreiddiol 
– i fod yn briodol ar gyfer aelodau etholedig. Cafodd yr hyfforddiant yma ei rannu trwy e-bost gyda'r 
holl Gynghorwyr a bydd yn cael ei ddosbarthu'n rheolaidd yn ystod cyfnodau ymsefydlu. Bydd yr un 
hyfforddiant ar gael eto i Gynghorwyr newydd sydd wedi'u hethol ym mis Mai 2022. Yn ogystal â 
hyn, mae'r Gwasanaethau Cymraeg a'r Gwasanaethau Democrataidd wedi llunio cwrs hyfforddi 
Cymraeg pellach ar gyfer cadeiryddion ac is-gadeiryddion pwyllgorau. Ei nod yw cynyddu faint o 
Gymraeg sy'n cael ei defnyddio mewn cyfarfodydd, yn enwedig yn ystod eitemau safonol, er 
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enghraifft datgan buddiant a chymeradwyo'r cofnodion. Bydd hyn yn cael ei gyflwyno i gadeiryddion 
ac is-gadeiryddion newydd ym mis Mehefin 2022. 
 
 
Cylchlythyr  
 
Yn dilyn y pandemig a’r newid yn natur y ffordd rydyn ni'n cyfathrebu fel sefydliad, gyda phwyslais ar 
e-gyfathrebu, penderfynodd yr Uned y byddai’n arfer da llunio cylchlythyr chwarterol i dynnu sylw at 
rhai o’n prif feysydd gwaith ac i gefnogi cydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg. Mae enghreifftiau o 
erthyglau yn cynnwys gwybodaeth i staff ar declynnau Cymraeg digidol i'w helpu gyda’u gwaith, 
ymgynghoriad y Cyngor ar ei strategaeth bum mlynedd mewn perthynas â hyrwyddo'r Gymraeg, a 
chanllaw i staff er mwyn eu helpu i ysgrifennu negeseuon 'allan o’r swyddfa' yn ddwyieithog ar gyfer 
gwyliau'r Nadolig.  

 
Coeden Benderfyniadau ar gyfer Fideos 

Cyhoeddodd yr Uned Goeden Benderfyniadau ar gyfer Fideos i helpu a chefnogi’r sefydliad i 
gydymffurfio â’r safonau perthnasol pan fyddwn ni'n comisiynu neu’n creu fideos i’w defnyddio ar 
ein gwefannau a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol. Roedd hyn yn arbennig o bwysig o ystyried y 
cynnydd mawr yn y defnydd o fideos i gyfathrebu ym meysydd gwasanaeth yn dilyn y pandemig.  

 
Ymgyrch Dysgu Cymraeg 

Eleni gwelwyd yr ail ymgyrch ffurfiol, integredig i annog staff i ddysgu Cymraeg yng Nghyngor 
RhCT. Anfonwyd ein poster a'n llyfryn gwybodaeth a oedd yn rhestru'r holl ddarpariaeth 
gymunedol a rhithwir at holl staff y Cyngor, a'r canlyniad oedd bod yr holl gyrsiau a gynhelir gan y 
Cyngor wedi'u llenwi'n llawn yn ystod yr wythnosau cyntaf. Rydym ni'n bwriadu lansio ymgyrch 
debyg bob blwyddyn i sicrhau bod mwy o bobl yn cael eu hannog i ddysgu - ac mewn ffordd y 
maen nhw'n hapus â hi – ar-lein, mewn ystafell ddosbarth, neu'n annibynnol.                                                
 

 
Mae'r Uned Gwasanaethau Cymraeg wedi arwain ar nifer o brosiectau llwyddiannus. Dyma 
rai o'r prosiectau sy'n werth eu nodi: 

Canllawiau Grantiau 

Mae Cyngor RhCT wedi arwain yn rhanbarthol ar lunio canllawiau ar ddyfarnu grantiau mewn 
ymateb i ganllawiau wedi'u cyhoeddi gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch Safon y Gymraeg 94. 
Wrth i’r canllawiau gael eu cyflwyno yn 2022–23, bydd ein Swyddog Cymorth Cydymffurfio yn trefnu 
cyfarfodydd dilynol a chymorth i drafod sut i’w rhoi ar waith. Mae nifer o sefydliadau yn ein rhanbarth 
ar hyn o bryd yn y broses o fabwysiadu'r canllawiau grantiau.  

 
Fframwaith Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg  

Mewn ymateb i ddogfen ganllaw a gweithdy ar Safonau Llunio Polisi gan Gomisiynydd y Gymraeg, 
mae'r Cyngor wedi buddsoddi mewn adnoddau ychwanegol i sicrhau digon o gapasiti i gefnogi'r 
gwaith o greu fframwaith asesu newydd. Mae'r fframwaith yn ei gwneud yn ofynnol i Asesiad o'r 
Effaith ar y Gymraeg gael ei gynnal ar bob penderfyniad polisi yn rhan arferol o'r broses o lunio 
polisïau yng Nghyngor RhCT.  Mae’r Cyngor wedi derbyn adborth cadarnhaol gan Gomisiynydd y 
Gymraeg ar ein fframwaith newydd a'n buddsoddiad ac mae’n awyddus i glywed rhagor am ein 
Panel Adolygu a’r rôl y mae’n ei chwarae wrth graffu ar bolisïau ar lefel swyddogion. 

 
Pecyn Cymorth Caffael TGCh  

Yn dilyn cyhoeddiad o becyn cymorth gan Lywodraeth Cymru i wneud caffael technoleg amlieithog 
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yn haws, mae Cyngor RhCT wedi llwyddo i integreiddio’r pecyn cymorth yn ei brosesau caffael. Mae 
hyn yn golygu bod ystyriaethau TG Cymraeg yn cael eu trafod yn gynnar yn y broses i sicrhau eu 
bod yn rhan hanfodol o’r broses gaffael.  

 
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
Mae'r Uned wedi parhau i gefnogi'r gwaith o gydlynu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg y 
Cyngor a chymorth cysylltiedig ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori, a'r is-grŵp 
marchnata.    
 
Strategaeth 5 mlynedd i hwyluso a hyrwyddo'r Gymraeg 

Mae'r Uned wedi parhau i arwain ar Strategaeth 5 mlynedd y Cyngor i hwyluso a hyrwyddo'r 
Gymraeg. Mae'n canolbwyntio ar wneud cynnydd o 6.8% yn nifer y bobl sy'n gallu siarad Cymraeg 
i 29,670 erbyn 2021, gan gynyddu defnydd y Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd y cyhoedd a 
bywyd y gymuned, a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg yn rhan hanfodol o 
hunaniaeth ddiwylliannol a chymeriad cymoedd De Cymru. 

 
Yn ystod 2021-2022 cafodd gwerthusiad ffurfiol o’r strategaeth a’r targedau ei gyflawni a’i gyhoeddi 
ar ein gwefan – roedd hyn yn cydymffurfio â gofynion Safon 146.  
Mae modd dod o hyd i adroddiad y pwyllgor ar-lein yma. 
 
Mae’r Uned hefyd wedi arwain ar yr achlysuron ymgysylltu a’r gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’n 
hymgynghoriad ar ein strategaeth 5 mlynedd newydd, i’w chyhoeddi yn ystod blwyddyn ariannol 
2022-2023.  

 
Cyfarfodydd Hybrid a Gwasanaethau Cyfieithu ar y Pryd 

Mae Gwasanaethau Cymraeg wedi cefnogi swyddogion TGCh a Gwasanaethau Democrataidd yn 
llwyddiannus i sicrhau bod Safonau'r Gymraeg yn cael eu bodloni trwy sicrhau bod aelodau o'r 
cyhoedd a'n Cynghorwyr yn gallu cyfrannu at gyfarfodydd yn Gymraeg os dyna yw eu dymuniad. 
Mae TGCh, trwy ddefnyddio Zoom, wedi galluogi ychwanegu sianeli iaith at gyfarfodydd Zoom i 
ganiatáu i bobl wrando yn y Gymraeg neu gael cyfieithiad-ar-y-pryd i'r Saesneg, gan ddibynnu ar eu 
dewis. Yn ogystal, wrth i gyfarfodydd hybrid a gwasanaethau ffrydio ar-lein gael eu cyflwyno, rydyn 
ni wedi rheoli datrysiad pwrpasol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â'r rheoliadau. Mae aelodau o 
garfan y Gwasanaethau Cymraeg, gyda chefnogaeth y garfan TGCh, wedi bod yn gweithio'n 
uniongyrchol gyda Microsoft i brofi'r swyddogaeth cyfieithu ar y pryd newydd sy'n rhan o feddalwedd 
Teams. Y gobaith yw y bydd hyn ar gael i lawer o staff y Cyngor maes o law ac y bydd yn hwyluso'r 
defnydd o gyfieithu ar y pryd yn ehangach mewn meysydd gwasanaeth. 

 
Cynllun Cyfoedion Cymraeg 

Mae Uned Gwasanaethau Cymraeg yn derbyn adborth yn rheolaidd sy'n dweud mai prin iawn 
yw'r cyfleoedd i staff ymarfer eu Cymraeg yn y gweithle proffesiynol, yn enwedig y rheiny ar lefel 
3 a 4.  Rydyn ni wedi ceisio mynd i’r afael â hyn trwy sefydlu Cynllun Cyfoedion lle mae staff yn 
cyfarfod yn fisol, er mwyn helpu i annog mwy o ddefnydd a hyder – yn dilyn y pandemig cafodd 
hyn ei oedi dros dro ond mae wedi’i ail-lansio bellach ac mae 30 aelod o staff wedi cofrestru ar 
gyfer y cynllun ac yn cyfarfod yn fisol.  

 
Ymgyrchoedd Diwylliant  

Hyrwyddodd Gwasanaethau Cymraeg yr Ymgyrchoedd Diwylliant canlynol yn ystod 2021-2022: 

 
Dydd Gŵyl Dewi 

https://rctcbc.moderngov.co.uk/documents/s31190/Adroddiad.pdf?LLL=1


8  

Mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Celfyddydau RhCT, comisiynodd yr adran Gwasanaethau 
Cymraeg artistiaid lleol i greu cân i'n hysgolion ei dysgu yn ystod 2021-2022. Cafodd recordiad fideo 
o'r gân, a oedd yn cynnwys 8 ysgol, ei gyhoeddi yn rhan o'n dathliadau ar gyfer 2022. Roedd y 
dathliadau hefyd yn cynnwys negeseuon i'n cymunedau ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol 
a chwis ar-lein a gwblhawyd gan bron i 400 aelod o staff. 

 
Diwrnod Hawliau'r Gymraeg 

Mewn cydweithrediad â Chomisiynydd y Gymraeg, hyrwyddodd Gwasanaethau'r Gymraeg 
Ddiwrnod Hawliau'r Gymraeg trwy ofyn i holl wasanaethau'r Cyngor sydd â llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol feddwl am 2 neu 3 maes byddai modd iddyn nhw dynnu sylw atyn nhw lle maen nhw'n 
darparu gwasanaeth Cymraeg eithriadol. Arweiniodd hyn at sylw gwych ar draws llwyfannau'r 
Cyngor - mae'n werth nodi bod ein Gwasanaethau Addysg a Chyfranogiad Ieuenctid yn tynnu sylw 
at y ffaith bod 25% o'u staff yn siarad Cymraeg ac felly bod eu darpariaeth ar gael yn Gymraeg bob 
amser. 

 
 
Meysydd gwasanaeth eraill 

 
Ailddechreuodd holl feysydd gwasanaeth y Cyngor i adrodd am ddatblygiadau perthnasol yn eu 
Hadroddiadau Hunanwerthuso Blynyddol. Fodd bynnag, o ystyried yr adnoddau a gafodd eu dyrannu 
i ymateb y Cyngor i Covid-19, mae twf wedi bod braidd yn dawel o gymharu â blynyddoedd blaenorol. 
Mae'r manylion sydd wedi'u nodi gan bob gwasanaeth i'w gweld yn Atodiad 1, yn unol â Safonau 158, 
164 a 170. 

https://www.youtube.com/watch?v=mrk5HT1s6hA
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CWYNION: SAFON 158(2) 164(2) 170(2)(d) 
Cafodd y cwynion canlynol eu derbyn, neu parhawyd i ymchwilio iddyn nhw, yn ystod/yn 2021 - 
2022: 

 
Dyddiad y gŵyn Natur Drwy law Deilliant/Ymateb 
Mai 2019 
(wedi'i chau bellach) 

Gwasanaethau 
Addysg: Honiad o 
fethu â chydymffurfio â 
safonau ymgynghori 
wrth ymgynghori ar ad-
drefnu arfaethedig 
ysgolion yn ardal 
Pontypridd. 

Comisiynydd y 
Gymraeg (CSG548) 

Derbyniodd y Cyngor 
yr Adroddiad a'r 
Hysbysiad o 
Benderfyniad 
arfaethedig ar   
11 Awst 2020. 
Ymatebodd y Cyngor â 
thystiolaeth ei fod yn 
cydymffurfio â’r camau 
gofynnol o fewn yr 
amserlen a bennwyd 
gan Gomisiynydd y 
Gymraeg. 

Hydref 2019  
(wedi'i chau bellach) 

Yr Adain Weithredol: 
Honiad nad yw'r sawl 
sy'n gwneud 
penderfyniadau wedi 
ystyried gofynion 
Safon 88 a 89 wrth 
wneud penderfyniadau 
ynglŷn ag ad-drefnu 
ysgolion yn ardal 
Pontypridd. 

Comisiynydd y 
Gymraeg (CSG633) 

Derbyniodd y Cyngor 
yr Adroddiad a'r 
Hysbysiad o 
Benderfyniad 
arfaethedig ar   
19 Gorffennaf, 2021. 
Ymatebodd y Cyngor â 
thystiolaeth ei fod yn 
cydymffurfio â’r camau 
gofynnol o fewn yr 
amserlen a bennwyd 
gan Gomisiynydd y 
Gymraeg. 

Tachwedd 2019 
(wedi'i chau bellach) 

Refeniw a Budd-
daliadau: 
Darpariaeth gwefan yn 
Saesneg yn unig. 

Aelod o’r cyhoedd. Prosesau e-gyfrif ar 
gael yn y Gymraeg a’r 
Saesneg yn dilyn 
cymorth gan yr Uned 
Gwasanaethau 
Cymraeg. 

Hydref 2020 
(wedi'i chau bellach) 
(gweler  mater 
tebyg o fis Tachwedd 
2019) 

Refeniw a Budd-
daliadau: 
Gwasanaethau Treth y 
Cyngor ar-lein ddim ar 
gael yn Gymraeg. 

Aelod o’r cyhoedd. Prosesau e-gyfrif ar 
gael yn y Gymraeg a’r 
Saesneg yn dilyn 
cymorth gan yr Uned 
Gwasanaethau 
Cymraeg. 

Ebrill 2021 Gwasanaeth 
Pensiynau:  
Gohebiaeth yn 
Saesneg yn unig.  

Aelod o’r cyhoedd. Cwyn ddilys. 
Ymddiheuriad wedi'i roi 
i'r cwsmer. Cafodd 
staff eu hatgoffa am y 
gofynion trwy goeden 
benderfyniadau 
gohebiaeth y Cyngor. 

Mai 2021 Gwasanaethau i Blant:  
Gohebiaeth wedi'i 
anfon yn Saesneg yn 

Aelod o’r cyhoedd. Cwyn ddilys. Cafodd 
ymddiheuriad ei anfon 
a chafodd staff eu 



10  

unig hatgoffa am y gofynion 
trwy goeden 
benderfyniadau 
gohebiaeth y Cyngor.  

Mehefin 2021 Twristiaeth:  
Cwyn am y defnydd o'r 
Gymraeg mewn 
hysbysebion 
twristiaeth. 

Aelod o’r cyhoedd.  Rhoddwyd eglurhad i’r 
cwsmer o gyfrifoldebau 
statudol y Cyngor i 
ddarparu 
gwasanaethau a 
gweithgareddau 
hyrwyddo yn Gymraeg 
yn unol â Rheoliadau 
Safonau’r Gymraeg 
(Rhif 1) 2015.    
 
 

Gorffennaf 2021 Parciau a Chefn 
Gwlad: 
Cymraeg anghywir yn 
cael ei ddefnyddio ar 
arwyddion Caffi'r Lido 

Aelod o’r cyhoedd.  Dydy'r Cyngor ddim yn 
cynnal y safle dan sylw 
ond mae wedi siarad â 
rheolwr y busnes 
preifat i roi gwybod am 
gyfieithiad cywir. Mae 
hefyd wedi dangos y 
ffordd at Wasanaeth 
Helo Blod Llywodraeth 
Cymru. 

Awst 2021 Priffyrdd:  
Cais am enw stryd 
Cymraeg. 

Aelod o’r cyhoedd 
drwy Gomisiynydd y 
Gymraeg.  

Cynghorwyd y cwsmer 
mai dim ond pan 
fyddan nhw'n dod i 
ddiwedd eu hoes y 
bydd arwyddion enw 
stryd yn cael eu 
hamnewid, a bryd 
hynny bydd fersiwn 
Gymraeg o enw'r stryd 
hefyd yn cael ei 
gynnwys ar yr arwydd.  

Awst 2021 Y Garfan Ymgynghori:  
Swyddogaeth gwefan 
yr ymgynghoriad ddim 
yn gweithio ar y 
fersiwn Gymraeg.   

Aelod o’r cyhoedd.  Cwyn ddilys. 
Swyddogaeth y wefan 
wedi'i diweddaru i 
ddarparu cydraddoldeb 
o ran y gwasanaeth.  

Awst 2021 Gwasanaethau 
Materion Tai:  
Honiad nad oedd 
Cymraeg aelod o staff 
o safon ddigon da 
mewn e-bost gyda 
chwsmer.  

Comisiynydd y 
Gymraeg 
(CS076) 

Roedd Comisiynydd y 
Gymraeg o’r farn bod y 
negeseuon yn 
ddealladwy ac yn eglur 
– ac felly 
penderfynodd beidio 
ag ymchwilio i’r mater. 

Awst 2021 Gwasanaethau 
Adnoddau Dynol:  
Honiad bod y Cyngor 
wedi defnyddio'r 

Aelod o’r cyhoedd. Doedd y gŵyn ddim yn 
ddilys. Eglurhad wedi 
ei ddarparu gan 
gyfeirio at Eiriadur 
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cyfieithiad anghywir o'r 
gair 'performance' ar 
ddogfen bolisi gafodd 
ei hanfon i ysgolion. 

Prifysgol Cymru. 

Awst 2021 Gwasanaethau i 
Oedolion: 
Honiad na chafodd 
asesiad Cymraeg ei 
darparu i gleient.  

Comisiynydd y 
Gymraeg 
(CS054) 

Yn dilyn ymchwiliad 
statudol ni chafodd y 
gŵyn ei bennu'n ddilys 
gan Gomisiynydd y 
Gymraeg.  Canfu ein 
bod ni wedi 
cydymffurfio â’r 
Safonau angenrheidiol 
wrth ryngweithio â’r 
cleient ond 
argymhellodd 4 cam 
gweithredu er mwyn 
gwella profiad 
defnyddwyr y 
Gymraeg. 

Medi 2021 Gofal i Gwsmeriaid:  
Canolfan Gyswllt y 
Cyngor ddim yn 
darparu gwasanaeth 
Cymraeg.  

Aelod o’r cyhoedd. Doedd y gŵyn ddim yn 
ddilys. Mae gan ofal i 
gwsmeriaid broses 
gytûn i ddelio â 
chwsmeriaid sy'n 
siarad Cymraeg pan 
nad oes staff sy'n 
siarad Cymraeg ar 
gael i ateb eu 
hymholiadau. Mae 
swyddi 'Cymraeg yn 
hanfodol' wedi’u 
hysbysebu’n 
ddiweddar i gefnogi’r 
ddarpariaeth.  

Medi 2021 Gwasanaethau 
Hamdden: 
Dim testun Cymraeg 
yn cael ei ddefnyddio 
ar sianeli cyfryngau 
cymdeithasol.  

Aelod o’r cyhoedd. Cwyn ddilys. 
Ymddiheuriad wedi'i 
ddarparu ac archwiliad 
wedi'i gynnal ar y 
gwasanaeth, ac wedi'u 
hatgoffa am eu 
cyfrifoldebau statudol.  

Medi 2021 Gwasanaethau 
Addysg:  
Mae'r broses derbyn 
disgyblion yn amrywio 
ar ochr Gymraeg a 
Saesneg y wefan 
derbyn disgyblion.  

Aelod o’r cyhoedd. Cwyn ddilys. 
Ymchwiliwyd i'r mater 
a chafodd ffurflen â 
llaw ei roi i'r cwsmer yn 
y cyfamser er mwyn 
caniatáu i'r broses 
derbyn disgyblion gael 
ei chwblhau mewn 
pryd.  

Hydref 2021 Parciau a Chefn Gwlad 
Cymraeg anghywir yn 
cael ei ddefnyddio ar 
arwyddion Caffi'r Lido 

Aelod o’r cyhoedd.  Dydy'r Cyngor ddim yn 
cynnal y safle dan sylw 
ond mae wedi siarad â 
rheolwr y busnes 
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preifat i roi gwybod am 
gyfieithiad cywir. Mae 
hefyd wedi cysylltu'r 
busnes â gwasanaeth 
Helo Blod Llywodraeth 
Cymru i ddarparu 
cyfieithiad am ddim o'r 
testun.   

Hydref 2021 Gwasanaethau 
Addysg:  
Dolen URL 
uniongyrchol i'r llyfryn 
Bod yn Ddwyieithog 
ddim yn gweithio yn 
Gymraeg. 

Aelod o’r cyhoedd. Cwyn yn rhannol 
ddilys. Doedd y 
dolenni URL Saesneg 
na Chymraeg ddim yn 
gweithio ar adeg y 
gŵyn.  Dolen URL 
wedi'i ddiweddaru a 
bellach yn gweithio.   

Rhagfyr 2021 Priffyrdd: 
Honiad bod cyfieithiad 
anghywir o'r gair 
'Green' ar arwydd 
stryd. 

Aelod o'r cyhoedd trwy 
swyddfa Chris Bryant 
AS. 

Doedd y gŵyn ddim yn 
ddilys. Rhoddwyd 
gwybod i'r preswylydd 
bod y fersiwn Gymraeg 
yn gywir. Cyfeiriwyd at 
Eiriadur yr Academi yn 
yr ymateb. 

Rhagfyr 2021 Parciau a Chefn Gwlad 
Cyfieithiad anghywir ar 
gyfer 'Boxing Day' yn 
cael ei ddefnyddio ar 
wefan Lido Ponty.   

Aelod o’r cyhoedd. Cwyn ddilys. Y wefan 
wedi'i diweddaru.  

Chwefror 2022* 
 
*Hefyd yn annibynnol 
ym mis Rhagfyr 2021 

Priffyrdd: 
Honiad bod cyfieithiad 
anghywir o'r gair 
'Green' ar arwydd 
stryd. 

Aelod o’r cyhoedd. Doedd y gŵyn ddim yn 
ddilys. Rhoddwyd 
gwybod i'r preswylydd 
bod y fersiwn Gymraeg 
yn gywir. Cyfeiriwyd at 
Eiriadur yr Academi yn 
yr ymateb. 

Chwefror 2022 Priffyrdd: Honiad bod 
cyfieithiad anghywir o'r 
gair 'Fairlands' ar 
arwydd stryd 

Aelodau o'r cyhoedd 
trwy swyddfa'r 
Cynghorydd Joel 
James AS. 

Doedd y gŵyn ddim yn 
ddilys. Rhoddwyd 
gwybod i'r Cynghorydd 
bod y fersiwn Gymraeg 
yn gywir. Cyfeiriwyd at 
Eiriadur yr Academi yn 
yr ymateb. 

Mawrth 2022 Refeniw a Budd-
daliadau: Llythyr Treth 
y Cyngor wedi'i anfon 
yn uniaith Saesneg at 
y preswylydd, pan 
wnaed cais blaenorol 
am ohebiaeth uniaith 
Gymraeg. 

Aelod o’r cyhoedd. Cwyn ddilys. 
Ymchwiliwyd i'r mater 
a rhoddwyd 
ymddiheuriad i'r 
preswylydd. Cafodd y 
cyfrif ei diweddaru i 
adlewyrchu'r dewis 
iaith. Atgoffwyd y 
gwasanaeth am ei 
rwymedigaethau 
statudol a chafodd 
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coeden 
benderfyniadau 
ynghylch iaith 
gohebiaeth ei rannu 
gyda'r staff. 

Mawrth 2022 Adnoddau Dynol: 
Honiad bod ymadrodd 
yn fersiwn Gymraeg y 
Polisi Urddas yn y 
Gwaith yn rhoi 
gwybodaeth groes i'r 
hyn a ddarperir gan yr 
ymadrodd cyfatebol yn 
y fersiwn Saesneg. 

Cynrychiolydd Undeb 
Llafur trwy aelod o 
staff. 

Cwyn ddilys. Fersiwn 
Cymraeg wedi'i 
ddiwygio i adlewyrchu'r 
geiriad cywir a 
ddefnyddir yn y 
Saesneg. 
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SGILIAU CYMRAEG Y STAFF: SAFON 170(2)(a) 
Mae'r adran yma'n nodi nifer y gweithwyr/deiliaid swyddi oedd â sgiliau Cymraeg ar ddiwedd Hydref 
2021. Oherwydd newid mewn system Adnoddau Dynol fydd y data newydd ddim ar gael tan 2022–
23. Mae'r ffigurau yma'n seiliedig ar y cofnodion sy'n cael eu cadw yn unol â Safon 151, yn seiliedig 
ar ofynion Safon 127. 

 
 
 
 
Blwyddyn 

 
Staff * 
 

 
Math o staff 

 
Dim sgiliau ** 

 
% 

 
17 - 18 

 
7061 

Staff sydd ddim yn 
gweithio mewn ysgolion 

 
4730 

 
66.99% 

 
18 - 19 

 
7067 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
3871 

 
54.78% 

 
19 - 20 

 
7181 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
3134 

 
43.64% 

20 – 21 7351 Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 3264 44.40% 

 21 - 22  7370 Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion  3211  43.56% 

 
Blwyddyn 

 
Staff * 

 
Math o staff 

 
Rhugl 

 
% 

 
17 - 18 

 
7061 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
402 

 
5.69% 

 
18 - 19 

 
7067 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
491 

 
6.95% 

 
19 - 20 

 
7181 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
569 

 
7.92% 

 
 20 – 21 

 
 7351 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
 622 

 
 8.46% 

 21 - 22  7370 Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 660  8.95% 

 
Blwyddyn 

 
Staff * 

 
Math o staff 

 
Cymraeg Lefel 1 

 
% 

 
17 - 18 

 
7061 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
1562 

 
22.12% 

 
18 - 19 

 
7067 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
2261 

 
31.99% 

 
19 - 20 

 
7181 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
2658 

 
37.01% 
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 20 – 21 

 
 7351 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
 2914 

 
 39.64% 

 21 - 22  7370 Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 2985  40.50% 

    
Cymraeg Lefel 2 

 
% 

 
18 - 19 

 
7067 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
315 

 
4.46% 

 
19 - 20 

 
7181 Staff sydd ddim yn gweithio 

mewn ysgolion 

 
349 

 
4.86% 

 20 – 21  7351 Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 363  4.93% 

 21 - 22  7370 Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 368  4.99% 

    
Cymraeg Lefel 3 

 
% 

 
18 - 19 

 
7067 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
129 

 
1.83% 

 
19 - 20 

 
7181 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
137 

 
1.90% 

 
 20 – 21 

 
 7351 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
 146 

 
 1.98% 

 21 - 22  7370 Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 146  1.98% 

    
Cymraeg Lefel 4 

 
% 

 
18 - 19 

 
7067 

 Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
119 

 
1.68% 

 
19 - 20 

 
7181 

 Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
143 

 
1.99% 

 
 20 – 21 

 
 7351 

Staff sydd ddim yn 
gweithio mewn ysgolion 

 
 162 

 
 2.20% 

 21 - 22  7370  Staff sydd ddim yn 
gweithio mewn ysgolion 

 162  2.19% 

    
Cymraeg Lefel 5 

 
% 

 
18 - 19 

 
7067 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
372 

 
5.26% 
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19 - 20 

 
7181 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
426 

 
5.93% 

 
 20 – 21 

 
 7351 

Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 
 460 

 
 6.25% 

 21 - 22  7370 Staff sydd ddim yn gweithio 
mewn ysgolion 

 498  6.75% 

 
*Dydy'r nifer yma ddim yn cynrychioli nifer y gweithwyr - mae'n cynnwys cyflogaeth luosog, hynny 
yw, mae un gweithiwr wedi'i gyfrif ar gyfer pob swydd sydd gydag ef. Mae'n cynnwys gweithwyr 
achlysurol hefyd. 

**Mae'r ffigwr hefyd yn cynnwys staff sydd heb ymateb i'r holiadur eto.
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HYFFORDDIANT AR GYFER STAFF: SAFON 170 (2)(b) ac (c)  
 
 
Does dim newid wedi bod ers y sefyllfa yn 2020-2021 o ran hyfforddiant ar gyfer Recriwtio a 
Hysbysebu, Rheoli Cyflawniad, Gweithdrefnau Cwyno a Disgyblu, Ymsefydlu, Delio â'r Cyhoedd ac 
Iechyd a Diogelwch, yn seiliedig ar y cofnodion a gafodd eu cadw yn unol â Safon 152 sy'n seiliedig 
ar ofynion Safon 128. 

 
 
LLENWI SWYDDI GWAG: SAFON 170 (ch) 

 

Caiff y ffigyrau canlynol eu cadw yn unol â Safon 154, yn seiliedig ar ofynion Safon 136. Ers mis 
Medi 2017, mae'n hanfodol bod pob swydd newydd yn gofyn am Gymraeg Lefel 1 (Cymraeg 
sylfaenol) gydag opsiynau i reolwyr recriwtio ar lefel 2 i lefel 5 gan ddibynnu ar y swydd. Mae nifer 
y swyddi ar y lefel rhwng 1 a 5 fel a ganlyn: 

 
 

Lefelau Sgiliau Cymraeg L1 609 

Lefelau Sgiliau Cymraeg L2 2 

Lefelau Sgiliau Cymraeg L3 3 

Lefelau Sgiliau Cymraeg L4 2 

Lefelau Sgiliau Cymraeg L5 23 

 
Mae cynnydd yn y maes yma wedi bod yn araf gan ystyried y ffigyrau y llynedd a'r ffaith bod meysydd 
gwasanaeth wedi cyfaddef bod angen rhagor o sgiliau siarad Cymraeg. Mae angen cynnal rhagor 
o waith i godi ymwybyddiaeth rheolwyr o bwysigrwydd asesiadau recriwtio yn rhan hanfodol o waith 
cynllunio'r gweithlu. Bydd cynyddu nifer y swyddogion sy'n siaradwyr Cymraeg yn lliniaru unrhyw 
bryderon ynglŷn â chynnal gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
 
Rhagor o wybodaeth: 

Uned Gwasanaethau Cymraeg 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon 
Taf, Pafiliwn D, 
Cwm Clydach, 
Tonypandy, 
Rhondda Cynon Taf 
CF40 2XX 
Ffôn: 01443 570001 
E-bost: SwyddogIaith@rhondda-cynon-taf.gov.uk  

  

mailto:SwyddogIaith@rhondda-cynon-taf.gov.uk
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Cynnal a Chadw a Rheoli'r Priffyrdd   
 
Mae'r Gwasanaeth Cynnal a Chadw Priffyrdd yn parhau i fabwysiadu Safonau'r Gymraeg ac felly 
wedi ehangu'r gwasanaethau y mae'n eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Yn dilyn ymgyrch recriwtio mae nifer o staff (dros 10) o fewn y Gwasanaeth sydd â sgiliau Cymraeg 
llafar ac ysgrifenedig rhesymol, ac mae nifer o staff sy'n dilyn cyrsiau i ddysgu'r iaith ar hyn o bryd.   
 
Pan fyddwn yn cynnal ymgynghoriadau â thrigolion neu pan fydd llythyrau cyffredinol yn cael eu 
hanfon, darperir pob gohebiaeth yn ddwyieithog h.y. trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.  
 
Yn rhan o unrhyw arddangosfa gyhoeddus mae aelod o staff sy'n siarad Cymraeg yn bresennol bob 
amser i ateb neu sgwrsio yn Gymraeg gyda'r cyhoedd os oes angen. 
 
Yn ystod gwaith cynnal a chadw arferol o ran adnewyddu arwyddion neu enwau strydoedd, mae pob 
arwydd newydd a gaiff ei osod yn ddwyieithog. Mae enwau strydoedd newydd bellach yn Gymraeg 
yn unig, gan hyrwyddo'r iaith Gymraeg ymhellach.  
Fel rhan o'r gwaith i liniaru problemau os bydd cwsmeriaid yn dymuno trafod neu dalu dirwyon parcio 
yn Gymraeg, rydym wedi sefydlu cyswllt uniongyrchol â chanolfan alwadau'r Cyngor.  
 
 
Gwasanaeth Llesiant a Chydnerthedd y Gymuned 
 
Mae'r Gwasanaeth yn parhau i ymdrechu i ddarparu ei wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a 
chydymffurfio â gofynion safonau'r Gymraeg.  
 
Mae’r holl ddeunydd ysgrifenedig sydd ar gael i’r cyhoedd, gan gynnwys gwybodaeth ar-lein a 
ffurflenni cais ar gael yn ddwyieithog ac mae pob pwynt cyswllt cychwynnol â’r cyhoedd yn 
ddwyieithog. Mae swyddogion y dderbynfa yng Nghanolfannau i Blant a Theuluoedd yn ogystal â'r 
Garfan Cymorth i Fusnesau yn ateb pob galwad ffôn ac yn cyfarch aelodau'r cyhoedd yn 
ddwyieithog. 
 
Caiff sgiliau iaith eu hatgyfnerthu trwy recriwtio lle bo hynny'n bosibl, er nad yw hi bob amser yn 
bosibl recriwtio unigolion sydd â'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y swydd ac sydd hefyd â'r sgiliau iaith 
Gymraeg angenrheidiol. Wrth ymgysylltu â gwasanaethau, gofynnir i deuluoedd bob amser am eu 
dewis iaith ac mae siaradwyr Cymraeg yn cael eu penodi i weithio gyda theuluoedd unigol.  
 
Mae pob aelod newydd o staff ar draws y Gwasanaeth Cydnerthedd a Llesiant y Gymuned yn cael ei 
gefnogi i gwblhau hyfforddiant Cyflwyniad i Gymraeg yr Awdurdod Lleol, ac yn cael ei gefnogi'n llawn 
i gwblhau unrhyw hyfforddiant pellach yn ystod oriau gwaith.  
 
Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032 yn ei ddrafft terfynol i’w gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru. Mae'r cynllun yn manylu ar weledigaeth y Cyngor ar gyfer Addysg Cyfrwng 
Cymraeg a'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu. Cafodd ei lunio ochr yn ochr â rhanddeiliaid mewnol 
ac allanol gan gynnwys Sefydliadau Cymunedol Cyfrwng Cymraeg. Mae'r Cynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg yn cynnwys cynllun gweithredu manwl, a bydd yn cael ei fonitro trwy 
gyfarfodydd bob dwy flynedd i sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud yn erbyn y canlyniadau. Mae 
gan y Gwasanaeth Gofal Plant Dechrau'n Deg a'r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid 
gyfrifoldebau am gyflawni camau gweithredu yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg. Mae'r 
rhain yn cynnwys sicrhau cynnig cyfartal mewn darpariaeth cyfrwng Saesneg a Chymraeg; cyfleoedd 
hyfforddi i sefydliadau cyfrwng Cymraeg ddod yn gyflwynwyr cymwys o ddarpariaeth; codi proffil y 
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Gymraeg a diwylliant Cymreig mewn sesiynau rheolaidd fel clybiau ieuenctid; a chyflwyno mwy o 
sesiynau dwyieithog mewn clystyrau cyfrwng Saesneg.  
 
Mae Rhaglen Dechrau'n Deg yn cyfrannu at Ddeilliant 1 Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
2022-2032 - 'Mwy o ddisgyblion meithrin / tair oed yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg'.  
 
Mae'r cynnig Gofal Plant Dechrau'n Deg ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, a bydd dewis 
rhieni bob amser yn cael ei ystyried. Ar hyn o bryd, mae 25% o holl ofal plant y Rhaglen Dechrau’n 
Deg ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg yn unol ag argaeledd addysg brif ffrwd, fodd bynnag dim ond 
19% o’r lleoedd sydd ar gael sy’n cael eu llenwi gan fod rhieni yn y pen draw yn dewis yn ôl lleoliad 
daearyddol y lleoliad yn hytrach na'u dewis iaith wreiddiol.  
 
Cafodd ymarfer tendro diwethaf y Rhaglen  Dechrau’n Deg ei gynnal yn 2018 a chomisiynwyd 
cyfanswm o 686 o leoedd gofal plant Dechrau’n Deg ar draws 32 o ddarparwyr gofal plant a 
blynyddoedd cynnar. O'r lleoedd hyn roedd 22.7% (156) yn lleoedd cyfrwng Cymraeg, wedi'u 
comisiynu trwy 9 darparwr gofal plant a blynyddoedd cynnar.  
 
Ers hynny mae 34 o leoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg a 12 cyfrwng Saesneg ychwanegol wedi’u 
prynu trwy ddarparwyr gofal plant cymeradwy, gan gynyddu cyfanswm nifer y lleoedd gofal plant 
wedi'u prynu i 732.  Mae hyn oherwydd dewis rhiant/gwarcheidwad neu ddiffyg lle ar gael mewn 
lleoliadau gofal plant a'r blynyddoedd cynnar lleol.  
 
Nododd adolygiad ym mis Tachwedd 2020 mai dim ond 90.0% (659) o gyfanswm y 732 o leoedd 
gofal plant a gomisiynwyd a oedd wedi'u cymryd.  O gyfanswm y 156 o leoedd gofal plant cyfrwng 
Cymraeg a gafodd eu comisiynu'n wreiddiol, dim ond 58.9% (92) a oedd wedi'u cymryd. Mae hyn yn 
awgrymu'r oedd y lleoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg wedi'u comisiynu yn yr ardaloedd anghywir.  
 
Fodd bynnag, er gwaethaf comisiynu lleoedd cyfrwng Cymraeg ychwanegol i fynd i'r afael â hyn, o'r 
190 o leoedd sydd ar gael dim ond 126 o leoedd sydd wedi'u cymryd. O garfan gyfan y Rhaglen 
Dechrau'n Deg, dim ond 19.1% sy'n mynychu lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg.  
 
Er mwyn cynyddu'r nifer sy'n manteisio ar leoedd cyfrwng Cymraeg rydyn ni ar hyn o bryd yn 
adolygu'r trefniadau comisiynu drwy gyflwyno Fframwaith Hyblyg newydd. Bydd cyflwyno'r 
Fframwaith Hyblyg yn rhoi'r cyfle i unrhyw ddarparwr gofal plant cyfrwng Cymraeg (yn amodol ar 
fodloni safonau sicrhau ansawdd a bennwyd ymlaen llaw) ddod yn ddarparwr Dechrau'n Deg heb 
orfod mynd drwy broses dendro gystadleuol. Y gobaith yw y bydd y broses symlach yma'n cynnig 
mwy o ddewis i rieni a gwasgariad daearyddol gwell ar draws yr awdurdod. Bydd hyn yn ei dro yn 
cynyddu’r nifer sy’n manteisio ar leoedd Dechrau'n Deg cyfrwng Cymraeg, gan arwain at gynnydd yn 
nifer y rhieni sy’n dewis addysg cyfrwng Cymraeg i’w plentyn. 
Ymgynghorwyd â Mudiad Meithrin ar y cynlluniau i gyflwyno Fframwaith Hyblyg cyfrwng Cymraeg 
newydd ac maen nhw hefyd wedi bwydo i mewn i’r Fframwaith Sicrhau Ansawdd sydd wedi’i 
ddatblygu. Maen nhw'n gwbl gefnogol o’r newid a fydd yn cael ei gyflwyno yn 2022.  
 
Mae pob lleoliad gofal plant Rhaglen Dechrau'n Deg yn defnyddio sgorau'r offeryn monitro arsylwi ac 
asesu ar gyfer elfen iaith Gymraeg yr offeryn. Bydd y rhai y nodir nad oes ganddyn nhw sgiliau 
siarad Cymraeg digonol yn cael eu cyfeirio ar gyfer cyrsiau Cymraeg ychwanegol. Mae copïau o'r 
llyfryn Manteision Dwyieithrwydd wedi'u hanfon at yr holl leoliadau gofal plant Dechrau'n Deg a'r 
Awdurdod Lleol er mwyn eu dosbarthu ymhlith rhieni.  
 
Mae gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid 
sy'n siarad Cymraeg ym mhob un o'r 4 ysgol uwchradd Gymraeg. Mae'r Swyddog Ymgysylltu 
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Ieuenctid yn cynnig cefnogaeth i bobl ifainc wella eu gwydnwch; yn darparu cyrsiau achrededig ac yn 
brif bwynt cyswllt ar gyfer yr holl ddarpariaeth ar ôl ysgol mae'r gwasanaeth yn ei chynnig i bobl 
ifainc. Roedd gweithgareddau Cymraeg hefyd yn cael eu cynnig trwy gydol y gwyliau ysgol.  
 
Mae gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda 
Menter Iaith i gyflwyno rhaglen o weithgareddau mynediad agored i bobl ifainc sy'n byw yn Rhondda 
Cynon Taf a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys 4 Fforwm Ieuenctid yn yr 
ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn RhCT. Cafodd y fforymau eu hatal yn ystod y cyfyngiadau 
symud ond ailddechreuon nhw yn nhymor yr hydref 2021/22 trwy blatfform rhithwir. Ers Covid-19, 
mae’r sesiynau’n canolbwyntio ar effaith y pandemig ar bobl ifainc, gan edrych ar eu hanghenion 
newidiol a thrafod sut mae modd  eu diwallu.  
Mae cyflwyno cyfleoedd chwarae cyfrwng Cymraeg yn parhau i fod yn fwlch yn y ddarpariaeth i'r 
garfan.  Mae hyn oherwydd diffyg darparwyr chwarae sy’n gallu cyflwyno’n hyderus drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Drwy gydol haf 2021, comisiynodd y Garfan Datblygu Chwarae 'Clybiau Plant Cymru' i 
gyflwyno cyfres o sesiynau sioe deithiol mewn lleoliadau cymunedol ar draws RhCT, gan gynnig 
sesiynau chwarae i blant a’u teuluoedd. Cafodd y rhain eu cyflwyno'n ddwyieithog a thrwy 
ddefnyddio’r berthynas yma, mae gwaith wedi dechrau i gomisiynu sesiynau chwarae cyfrwng 
Cymraeg rheolaidd ar draws RhCT fel etifeddiaeth i'r pandemig.  
 
Roedd y sesiynau a gynigiwyd gan y carfanau Rhianta a Siarad a Chwarae yn ystod y cyfyngiadau 
symud i gyd wedi’u cyfieithu gydag isdeitlau yn Gymraeg, a phe bai teulu’n gofyn am wybodaeth yn 
Gymraeg roedd yr holl wybodaeth wedi'i gyfieithu ar eu cyfer. Mae hyn wedi parhau ac mae'r holl 
wybodaeth neu lyfrau gwaith bellach yn ddwyieithog.  
Mae adnoddau fideo'r garfan Siarad a Chwarae ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac mae nifer o staff 
o fewn y garfan yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd er mwyn gallu ymestyn cyrhaeddiad y gwasanaeth 
a darparu cymorth iaith gynnar ar gyfer y Gymraeg.  
 
Mae rhaid i holl bartneriaid wedi'u comisiynu gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg lle bo'n berthnasol i'r 
gwasanaeth sy'n cael ei gyflawni. Mae'r Garfan Cyllid Hyblyg yn nodi p'un o'r 170 o Safonau sy'n 
berthnasol i'r gwasanaeth wedi'i gontractio ac mae'r rhain yn cael eu rhestru yn y fanyleb 
gwasanaeth cyn tendro. Mae'r Swyddogion Monitro yn cynnal ymweliadau monitro bob chwarter i 
sicrhau bod contractau'n cydymffurfio, gan gynnwys gwiriadau cydymffurfio ar Safonau'r Gymraeg.  
 
Mae'r Swyddogion Monitro yn cynnal Archwiliad Safonau'r Gymraeg ar wahân yn flynyddol gyda 
darparwyr.  Mae canlyniadau'r archwiliad yn cael eu hanfon yn ôl at ddarparwyr yn rhan o'u cyfarfod 
adolygu cyflawniad blynyddol. Nodir bod angen camau gweithredu brys os oes unrhyw achosion o 
beidio â chydymffurfio.  
 
Mae'r garfan Cyllid Hyblyg hefyd wedi ceisio cyngor yn ymwneud â gwasanaethau i'n darparwyr a 
gomisiynwyd er mwyn eu cefnogi gyda meysydd fel cyfieithu dogfennau. Lle caiff gwasanaethau eu 
hailgomisiynu bydd cyngor yn cael ei geisio gan garfan y Gymraeg er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. 
Enghraifft o hyn oedd ceisio cyngor yn ymwneud â Dysgwyr Cymraeg a'r lefel y disgwylir er mwyn 
cyflwyno mewn lleoliad cyfrwng Cymraeg.  
 
 
TGCh a Digidol  
 
Mae’r Gwasanaeth yn darparu ei wasanaethau ac yn cydymffurfio â gofynion y Gymraeg, yn unol â’r 
safonau a Mesur y Gymraeg. Rydyn ni'n darparu neu'n cefnogi'r canlynol: -  

• Cynnig cymorth y Ganolfan Gyswllt drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg;  
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• Cynnig cymorth Desg Wasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg;  
• Cynorthwyo Ysgolion Cyfrwng Cymraeg i ddarparu TGCh;  
• Cefnogi prynu systemau a meddalwedd iaith Gymraeg;  
• Bwletinau Digidol a Rheoli Gwybodaeth dwyieithog;  
• Mae'r holl ganllawiau diogelu data a dogfennau allweddol sy'n cael eu cyhoeddi yn 

ddwyieithog.  
• Mae pob Hysbysiad Preifatrwydd Diogelu Data yn ddwyieithog  
• Troedynnau e-bost dwyieithog, gwas 'allan o'r swyddfa';  
• Cynnig offer meddalwedd cyfieithu iaith Gymraeg (Cysill) y mae modd i staff eu defnyddio os 

oes angen;  
• Negeseuon e-bost cyffredinol i bob aelod o staff, aelodau ac ysgolion yn ddwyieithog;  
• Gosod offer rhyngwyneb iaith Gymraeg drwy MS Office (Cysgeir) i holl staff y Cyngor;  
• Darparu'r modd i fanteisio ar MS Office llawn trwy gyfrwng y Gymraeg;  
• Staff i fynychu cyrsiau Cymraeg;  
• Gosod cwestiynau Cymraeg i'n proses gaffael ar gyfer tendro  
• Meddalwedd Cyfieithu Cymraeg ar gael trwy gyflwyno 365;  
• Gwe-ddarlledu (Cyfarfod Pwyllgor) yn darparu Isdeitlau Cymraeg.  
• Gwefannau a thudalennau 'sblash' dwyieithog - gwefan ddwyieithog ar gyfer yr holl wybodaeth 

a thrafodion.  
• Ffurflenni ar-lein yn ddwyieithog  
• Wedi gweithio gyda'r Uned Gwasanaethau Cymraeg i sicrhau bod dogfennau gofal 

cymdeithasol allweddol yn System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru yn nodi dewisiadau 
defnyddwyr gwasanaeth a’u cynhalwyr o ran defnyddio’r Gymraeg  
 

 
Gwasanaethau Democrataidd a Chyfathrebu  
 
Ymgynghori ac Ymgysylltu  

• Mae'r holl ddogfennau Ymgynghori ac Ymgysylltu ar gael yn Gymraeg. Mae gennym 
berthynas waith ardderchog gydag Uned Gymraeg yr Awdurdod o ganlyniad i'r angen i 
gyfieithu'r mwyafrif helaeth o'r gwaith rydyn ni'n ei wneud. Rydyn ni hefyd yn cynorthwyo staff 
yr adran Gymraeg gyda'u hymgynghoriadau eu hunain. Mae'r adran yn parhau i gefnogi 
aelodau o staff sydd am ddysgu Cymraeg er mwyn eu helpu i ymgysylltu â siaradwyr 
Cymraeg yn y gwahanol achlysuron rydyn ni'n cymryd rhan ynddyn nhw.  

• Rydyn ni wedi cyflwyno cwestiwn newydd i'w ddefnyddio mewn ymgynghoriadau ar newid 
gwasanaeth er mwyn asesu'r effaith y bydd unrhyw newid yn ei chael ar y Gymraeg neu 
siaradwyr Cymraeg. Mae hyn yn unol â gofynion Mesur y Gymraeg.   

• Rydyn ni'n darparu opsiwn dwyieithog ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus ar-lein neu all-lein.  
• Mae'r holl ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu defnyddio i lywio Asesiadau o'r Effaith ar 

Gydraddoldeb ac Asesiadau o'r Effaith ar y Gymraeg. Swydd Dadansoddwr Data newydd i 
gefnogi a darparu'r ymchwil a'r dystiolaeth sydd eu hangen ar wasanaethau i ddatblygu 
prosiectau/cynigion.  

• Caiff staff eu hannog i ddilyn yr hyfforddiant sydd ar gael.   
 
Cabinet a Chyfathrebu  

• Caiff yr holl gyfathrebiadau allanol a mewnol eu darparu'n ddwyieithog.  
• Mae'r garfan cyfathrebu yn cefnogi hyrwyddo achlysuron Cymraeg a diwrnodau 

ymwybyddiaeth o'r Gymraeg.  
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• Mae'r garfan cyfathrebu yn parhau i roi cyngor i feysydd gwasanaeth ynghylch defnyddio'r 
Gymraeg yn eu cyfathrebiadau.  

 
Cymorth i Aelodau  

• Caiff Aelodau Etholedig / Swyddogion ac Aelodau o'r cyhoedd eu hannog i gymryd rhan 
mewn cyfarfodydd Pwyllgor yn ddwyieithog trwy ddarparu gwasanaethau cyfieithu ym mhob 
cyfarfod.  

• Mae 3 aelod o Uned Busnes y Cyngor yn siaradwyr Cymraeg hyderus.  
• Mae cyfathrebu rheolaidd yn digwydd rhwng Rheolwr Busnes y Cyngor a Swyddogion 

Cymraeg i sicrhau trefniadau cymorth i Aelodau ar gyfer defnyddio’r Gymraeg.  
• Darpariaeth Gymraeg – Defnyddiodd y Cyngor y platfform Zoom i fwrw ymlaen â’u 

cyfarfodydd Pwyllgor rhithwir oherwydd y cyfleoedd dwyieithog o fewn y feddalwedd, yn 
wahanol i blatfformau rhithwir fel Teams (a ddefnyddir gan Awdurdodau Lleol eraill), gan 
sicrhau bod safonau'r Gymraeg yn cael eu bodloni'n barhaus. Mae recordiadau o'r 
cyfarfodydd rhithwir ar gael ar wefan y Cyngor gydag isdeitlau'n cael eu darparu pan 
ddefnyddiwyd cyfieithiad.  

• Mae datblygiadau yn Siambrau'r Cyngor bellach yn caniatáu bwth cyfieithu pwrpasol sy'n 
cynorthwyo'r cyfieithydd ac yn rhoi gwell profiad i'r Aelodau hynny sy'n defnyddio'r 
ddarpariaeth cyfieithu.  

• Wrth i gyfleusterau gweddarlledu gael eu defnyddio ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor yn y dyfodol, 
mae'r dechnoleg yma'n rhoi'r cyfle i recordio'r cyfarfodydd a'u cyhoeddi i'r meicro safle 
gweddarlledu. Mae'r recordiadau yn darparu ffrwd wedi'i recordio trwy sianel Gymraeg a 
Saesneg. Mae recordiadau ar gael yn syth ar ôl cyfarfod. 

• Cynorthwyo i greu a ffurfio’r Paneli Adolygu Asesiadau Effaith sydd newydd eu cyflwyno, sy’n 
ceisio cryfhau asesiadau effaith er budd y gymuned a’i thrigolion, gan ddiwygio arddull adrodd 
y cabinet a’r pwyllgor i adlewyrchu’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol statudol sy'n 
ofynnol yn ogystal â’r gofynion asesu effaith ar y Gymraeg.  

• Cyhoeddi agenda o fewn y canllawiau statudol gofynnol gyda'r holl agendâu yn ddwyieithog 
yn unol â Safonau'r Gymraeg.  

• Carfan cyfieithu ymroddedig sy'n gweithio'n agos gydag Uned Busnes y Cyngor gan ddarparu 
cyfieithiadau cyflym.  

• Gohebiaeth ddwyieithog gyda'r holl Aelodau Etholedig drwy e-bost.  
• Rhyngweithio'r staff o fewn uned Busnes y Cyngor i ddefnyddio Cymraeg yn y Gweithle trwy 

drafodaethau gydag Uwch Gyfieithwyr wrth ofyn am waith a chydag Aelodau Etholedig dros e-
bost ac yn ystod galwadau ffôn.  

• Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg, sy'n grŵp trawsbleidiol o Aelodau a Swyddogion 
sy'n edrych ar ddatblygu polisïau a thueddiadau gwasanaethau i gryfhau'r Gymraeg ar draws 
y Cyngor er budd Aelodau.  

• Defnyddio ap Modern Gov, sy'n caniatáu i Aelodau benderfynu ar ddewis iaith wrth ddarllen 
papurau pwyllgorau.  

• Cwrs Cymraeg Lefel 1 wedi'i hyrwyddo'n ddiweddar, ac sydd ar gael i Aelodau drwy e-bost.  
 

Gwasanaethau i Oedolion 
 
Mae Gwasanaethau i Oedolion yn parhau i ymateb yn effeithiol i ofynion Safonau’r Gymraeg a 
chynllun “Mwy na Geiriau” Llywodraeth Cymru: Fframwaith Strategol ar gyfer Hyrwyddo'r Gymraeg 
mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol” - gan weithio'n agos gyda 
chydweithwyr yng Ngharfan Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'r 
gofynion a nodir uchod. Yn gyffredinol, dangosir cynnydd da yn erbyn y cynllun.  
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Fel yr adroddwyd mewn gwerthusiadau blynyddol blaenorol, mae staff rheng flaen Gwasanaethau i 
Oedolion yn gwneud cynnig rhagweithiol i gyfathrebu yn Gymraeg os mai dyna ddewis unigolyn. 
Yna, mae trefniadau yn cael eu gwneud i aelod o staff sy'n siarad Cymraeg sgwrsio a gweithio gyda'r 
unigolyn.  Rydyn ni'n cofnodi dewis iaith pobl ar System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru 
(WCCIS) sy'n llywio cyfathrebu yn y dyfodol. Rydyn ni'n gwirio dewisiadau iaith pan fo data craidd yn 
cael ei wirio.  
 
Mae pob gohebiaeth a deunydd ysgrifenedig sydd ar gael i'r cyhoedd, gan gynnwys gwybodaeth ar-
lein a DEWIS, bellach ar gael yn ddwyieithog i sicrhau cydymffurfiaeth â'r Safonau. Mae pob aelod o 
staff yn gwybod am ofynion y Safonau a sut bydd hyn yn effeithio ar ei waith.  Rydyn ni hefyd yn 
monitro ein holl ddarparwyr gwasanaeth allanol i sicrhau eu bod nhw'n cydymffurfio â'r Safonau - 
does dim materion wedi'u nodi.   
 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, cynhaliodd Llywodraeth Cymru adolygiad ffurfiol o’r fframwaith Mwy na 
geiriau ac ymgynghorwyd ar ddull newydd o weithredu - rydyn ni'n aros i Lywodraeth Cymru 
gyhoeddi canlyniad yr adolygiad a'r cynllun gweithredu newydd.  
 
Eleni cynhaliodd Comisiynydd y Gymraeg ymchwiliad gorfodi safonau i gŵyn am ein methiant 
honedig i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg h.y. Safonau 26 a 26a. Daeth adroddiad yr ymchwiliad 
i’r casgliad “nad yw’r Cyngor wedi methu â chydymffurfio â safonau 26 a 26a” ond argymhellodd 4 
cam gweithredu er mwyn gwella profiad defnyddwyr y Gymraeg. Mae’r argymhellion wedi’u derbyn a 
byddan nhw'n cael eu gweithredu gyda chymorth y Garfan Gwasanaethau Cymraeg.   
 
O ran aelodau staff sy’n siarad Cymraeg yn y Gwasanaethau i Oedolion, ceir dadansoddiad o fis 
Medi 2021 o Vision isod:  
 
Staff Gwasanaethau i Oedolion: 1627 
Lefel  Nifer  Canran  
Level 3 19 1.1% 
Lefel 4 32 1.96% - Targed y Cyngor yw 12% 
Lefel 5 55 3.38% - Targed y Cyngor yw 1% 

 
Mae Gofal a Chymorth yn gweithio gyda Charfan Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor i gyflwyno 
sesiynau Cymraeg anffurfiol i wella hyder staff wrth siarad Cymraeg. 
 
 
 Diogelu'r Cyhoedd a Gwasanaethau Rheoleiddio  
 
Mae'r gwasanaeth yn gweithio gyda'r Uned Gwasanaethau Cymraeg i sicrhau bod ein holl brosesau 
a gohebiaeth yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg.  
 
Rydym wedi llunio Siart Gwneud Penderfyniadau er mwyn helpu swyddogion i gydymffurfio. Cafodd 
hyn ei nodi'n arfer da gan y Swyddog Cydymffurfio – Y Gymraeg ac mae wedi cael ei roi ar waith o 
ran adrannau eraill o'r Cyngor.  
 
Yn rhan o'r arolwg, rydyn ni eisoes wedi cyflawni'r canlynol:  

• Adolygiad parhaus o dudalennau'r wefan / dileu unrhyw dudalennau nad oedden nhw'n 
cydymffurfio. Ni chwblhawyd yr adolygiad yma yn sgil y pandemig a bod adnoddau wedi'u 
dargyfeirio.   

• Adolygiad o bob ffurflen / llythyr safonol  
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• Pob neges ar Facebook yn Gymraeg a Saesneg.  
• Rhoi systemau ar waith i gasglu dewis iaith ar ein prif gronfa ddata ac, wrth gasglu data (e.e. 

ffurflenni arolygu) i sicrhau ein bod yn ymateb yn briodol.  
• Cefnogi nifer o staff i ymgymryd â hyfforddiant Cymraeg canolradd yn ogystal â hyfforddiant 

sylfaenol.  
• Mae Cofrestrydd achlysurol Cymraeg iaith gyntaf ar gael ar gyfer cofrestru genedigaethau a 

marwolaethau, a gweinyddu priodasau; ac mae Cofrestrydd Cymraeg 'mewn argyfwng' ar 
gael hefyd. Eleni, gofynnwyd am un cofrestriad genedigaeth yn Gymraeg, a chafodd hyn ei 
hwyluso.  

• Mae swyddogion yn gwneud defnydd o'r ymatebion awtomataidd 'Rydw i'n siarad Cymraeg' a 
'Rydw i'n siarad rhywfaint o Gymraeg' yn eu he-byst. Mae hyn yn caniatáu ymarfer Cymraeg 
wrth weithio gartref. 

• Mae pob gohebiaeth gan y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn ddwyieithog h.y. 
negeseuon SMS ac E-ffurflenni. Pan wneir galwad o'r gwasanaeth gofynnir i'r galwr a yw'n 
dymuno i'r alwad fod yn Gymraeg.  
 

 
Gofal y Strydoedd a Gwasanaethau Gwastraff  
 
Mae'r gwasanaeth yn adolygu ac yn gweithio tuag at gydymffurfio'n llawn â Safonau'r Gymraeg o ran 
dogfennau polisi, gohebiaeth a chyswllt wyneb yn wyneb â'r cyhoedd.  
 
Caiff llythyrau safonol a llythyrau newid gwasanaeth, taflenni, posteri ac arwyddion priffyrdd/lifrai eu 
cynhyrchu'n Gymraeg ac yn Saesneg. Rydyn ni hefyd yn sicrhau bod unrhyw wybodaeth a roddir ar 
ein gwefan hefyd yn ddwyieithog.  
 
Chawson ni ddim cwynion gan y Comisiynydd a dydyn ni ddim wedi gorfod delio ag unrhyw 
geisiadau am wasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn 20/21. Cynorthwyodd cydweithwyr o'r 
gwasanaeth Gofal i Gwsmeriaid ni yn ystod y broses yma. 
Rydyn ni'n hysbysu staff newydd o'n gofynion gwasanaeth o dan Fesur yr Iaith Gymraeg. Ers yr 
asesiad diwethaf, rydyn ni wedi parhau i nodi ac annog staff sy'n awyddus i gael hyfforddiant gloywi 
neu sydd am ddechrau cwrs Cymraeg llafar i ddechreuwyr.  Rydyn ni wedi diweddaru ein ffeiliau 
hyfforddiant gan nodi pa aelodau o staff yn y gwasanaeth sy'n rhugl ac yn rhannol rugl wrth sgwrsio 
yn Gymraeg.  
 
Mae'r gwasanaeth yn ymdrechu i ddarparu cyfleoedd hyfforddiant ac yn sicrhau bod pob aelod o 
staff wedi'i hyfforddi'n briodol ac yn gyfarwydd â pholisïau'r Cyngor. Er mwyn sicrhau parhad o ran 
darparu gwasanaethau, mae dulliau amgen o gyflwyno hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth yn cael 
eu hystyried, er enghraifft, hyfforddiant bore bach ar gyfer gweithredwyr gwastraff a glanhau mewn 
depos.  
 
Caiff holl staff newydd eu hyfforddi i statws lefel un.  
Mae gan bob bin newydd a phob arwydd newydd gyfieithiad Cymraeg uwchben y geiriad Saesneg.  
 
 
Gwasanaethau Cymuned  
 
Mae'r tabl a ganlyn yn amlygu lefel y sgiliau Cymraeg ar draws Gwasanaethau Cymuned yn unol â'r 
wybodaeth a gedwir ar Vision. Wrth i staff ennill sgiliau ychwanegol, cyfrifoldeb rheolwyr yw 
diweddaru'r wybodaeth i sicrhau adlewyrchiad cywir o sgiliau Cymraeg eu carfanau.  
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Maes 
Gwasanaeth 

Cyfanswm y 
swyddi (gan 
gynnwys 
staff 
achlysurol) 

Cyfanswm 
Lefel 3 

% o 
Gyfanswm y 
swyddi 

Cyfanswm 
Lefelau 4 a 5 
(RHUGL) 

% o 
Gyfanswm y 
swyddi 
(Targed + 12-
18%) 

Addysg i 
Oedolion 

31 1 3.23% 7 22.58% 

Ysbrydoli i 
Weithio 

6 0 0.00% 0 0.00% 

Gwasanaeth y 
Llyfrgelloedd 

98 1 1.02% 7 7.14% 

IBobUn 9 0 0.00% 1 11.11% 
Uned 
Gwasanaethau 
Cymraeg 

17 0 0.00% 17 100% 

Gwasanaethau 
Celfyddydau 

105 1 0.95% 28 26.67% 

Cymorth 
Cyflogaeth 

70 1 1.43% 6 8.57% 

Datblygu 
Cymunedol 

15 0 0.00% 1 6.67% 

Cyfanswm 351 4 1.14% 67 19.09% 
 
Mae swyddog sy'n siaradwr Cymraeg ar gael ar draws pob maes gwasanaeth ond mae heriau mewn 
perthynas â sicrhau bod modd manteisio ar wasanaethau Cymraeg i gwsmeriaid o ran 
gwasanaethau lle mae lleoliadau cyflawni lluosog. Mae hyn yn arbennig o wir am lyfrgelloedd a 
darpariaeth Cymorth Cyflogaeth. Serch hynny, aethpwyd i'r afael â rhai o hyn trwy gofrestru staff ar 
gyrsiau gloywi iaith a rhyddhau staff ar gyfer cymysgedd o gyrsiau lefel sylfaenol a chyrsiau lefel 
uwch. Mae mabwysiadu darpariaeth gyfunol ar gyfer cymorth cyflogaeth yn gwneud darparu 
gwasanaeth Cymraeg ar-lein yn haws gan fod modd i staff fentora o un lleoliad heb fod angen teithio 
ar draws y sir i ddarparu’r gwasanaeth. Cydnabyddir bod angen denu siaradwyr Cymraeg i feysydd 
gwasanaeth sy’n or-ddibynnol ar 1 aelod o staff am ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg, neu yn 
achos y prosiect Ysbrydoli i Weithio lle nad oes modd i unrhyw un o'r garfan fach ddarparu’r 
gwasanaeth yma. (Dylid nodi, fodd bynnag, fod y garfan yma wedi'i leoli o fewn Addysg i Oedolion, 
felly mae modd i gydweithwyr ddarparu cymorth ar gyfer cyflwyno gwasanaeth cyfrwng Cymraeg pan 
fo angen). 
 
Mae staff yn effro i bwysigrwydd cynnig gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn effro o'r 
systemau ar waith yn eu meysydd gwasanaeth i sicrhau bod modd cyflawni hyn. Bu trosiant staff 
sylweddol yn ystod y flwyddyn a chafodd rhagor o staff achlysurol eu cyflogi i weithio mewn meysydd 
allweddol megis llyfrgelloedd. Caiff sesiwn ymsefydlu'r gwasanaeth ei roi i bob aelod newydd o staff 
fel eu bod nhw'n effro i ofynion y Gymraeg. Mae'n ofynnol hefyd i bob aelod o staff fynychu sesiwn 
ymsefydlu gorfforaethol sy'n cynnwys cyflwyniad ar Safonau'r Gymraeg a beth mae hyn yn ei olygu'n 
ymarferol ar gyfer darparu gwasanaethau. Mae'n ofynnol i bob aelod o staff sydd heb unrhyw 
wybodaeth o'r Gymraeg ddilyn hyfforddiant Cymraeg Lefel 1. 
 
Mae staff yn eglur o ran y gofyniad i nodi dewis iaith unigolyn ac i ymateb i unrhyw ohebiaeth sydd 
wedi dod i law yn yr iaith o'i ddewis. Mae datblygu dull cydgysylltiedig ar gyfer cofnodi'r wybodaeth 
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yma yn her o hyd ac yn un sy'n gyffredin ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn 
amodol ar y safon yma.  
Mae 50% o'r rheolwyr gwasanaeth yn rhugl yn y Gymraeg, yn ogystal â'r Cyfarwyddwr Gwasanaeth, 
fel bod modd cynnal yr adolygiadau cyflawniad a chyfarfodydd 1:1 rhwng y rheolwyr yma a'r 
Cyfarwyddwr Gwasanaeth yn Gymraeg. Yn ogystal â hynny, mae holl ohebiaeth rhyngddyn nhw yn 
cael ei chynnal yn Gymraeg gan mai dyma eu dull naturiol o gyfathrebu (oni bai bod siaradwyr 
Saesneg yn rhan o'r ohebiaeth, lle byddan nhw'n mynd yn ôl at siarad Saesneg). Mae'r Cyfarwyddwr 
Gwasanaeth a Chyfarwyddwr Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymuned hefyd yn 
cynnal eu cyfarfodydd 1:1 yn Gymraeg. 
 
Mae hyn hefyd yn golygu bod modd delio ag unrhyw faterion sy'n ymwneud ag Adnoddau Dynol yn 
Gymraeg a hyrwyddo'r cynnig mewn perthynas â Safonau 101-109 ymhlith gweithlu'r gwasanaethau 
ehangach.  
 
Mae holl ddogfennau a chyhoeddusrwydd ysgrifenedig yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg 
perthnasol.  Mae pob neges cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog ac mae newidiadau i 
dudalennau gwe yn cael eu hanfon i'w cyfieithu fel bod unrhyw newidiadau ar gael yn y ddwy iaith ar 
yr un pryd.  
 
Does dim cwyn swyddogol wedi bod mewn perthynas â chynnig Cymraeg gwasanaethau cymuned.  
 
Mae rhai adrannau o Wasanaethau Cymuned yn comisiynu darparwyr trydydd parti i gefnogi eu 
gwaith er enghraifft, mae nifer o glybiau gwaith Cymunedau am Waith a Mwy a sesiynau Dydd 
Gwener Digidol yn cael eu darparu gan sefydliadau trydydd parti. Manteisiwyd ar gymorth yr Uned 
Gwasanaethau Cymraeg i sicrhau bod y Cytundebau Lefel Gwasanaeth gyda'r holl bartïon wedi'u 
comisiynu yn tynnu sylw at y safonau penodol mae rhaid iddyn nhw eu bodloni. Mae elfen yma'r 
contract yn destun monitro gan y Garfan Gomisiynu.  
 
Mae'r rhan fwyaf o wefannau'n llwyr ddwyieithog. Fodd bynnag, mae heriau o ran sicrhau bod pob 
gwefan yn cydymffurfio'n llawn. Manteisiwyd ar gyllid i ddatblygu gwefan hollgynhwysol ar gyfer 
casgliadau lleol a threftadaeth sy’n rhoi cyfle i wella’r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd gan sicrhau 
cydymffurfiaeth lawn o’r cychwyn cyntaf. 
Mae'n werth nodi bod y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn rhagori ar y dangosydd ansawdd presennol 
wedi'i nodi gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â gwariant canrannol ar lyfrau ac adnoddau 
Cymraeg ar-lein. Effaith hyn oedd cynyddu nifer y benthyciadau llyfrau Cymraeg sy'n tueddu profi'r 
ffaith bod modd i ni, fel gwasanaethau, greu galw am wasanaethau yn Gymraeg yn hytrach na bod 
yn ymatebol.  
 
Mae'r meysydd gwasanaeth yn glir o ran sut maen nhw'n cyfrannu at Strategaeth Bum Mlynedd y 
Cyngor ar gyfer Hyrwyddo'r Gymraeg 2016-21 a byddan nhw'n cyfrannu at ddatblygu targedau'r 
Cynllun Gweithredu ar gyfer y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu 5 Mlynedd nesaf sy'n cael ei 
datblygu ar hyn o bryd.  
 
Mae heriau mewn perthynas â recriwtio Cyfieithwyr sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd recriwtio 
siaradwyr Cymraeg rhugl lle bynnag y bo modd er mwyn iddynt allu darparu gwybodaeth yn 
ddwyieithog heb fod angen galw ar y gwasanaeth cyfieithu. Fodd bynnag, dydy hyn ddim bob amser 
yn profi i fod yn hawdd. Mae rheolwyr y Cyngor yn annog aelodau staff sydd ar hyn o bryd ar Lefel 
2/3 i symud ymlaen i hyfforddiant lefel uwch. 
Mae asesiad o’r effaith ar y Gymraeg wedi’i gynnal ar gynnig i ddatblygu fframwaith rhanbarthol ar 
gyfer cyflogadwyedd ac mae'r Uwch Swyddog Cydymffurfiaeth a Pholisi’r Gymraeg wedi rhoi cyngor 
ar sut i wella effaith gadarnhaol y cynnig ar y Gymraeg.  
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Gwasanaethau Hamdden, Parciau, Cefn Gwlad a Phrofedigaeth, Atyniadau Ymwelwyr a 
Threftadaeth 
 
Gwasanaethau Hamdden  

• Cynhaliodd Gwasanaethau Cymraeg archwiliad ar negeseuon cyfryngau cymdeithasol yr 
adran. Roedd yr adroddiad yn nodi nad oedd pob neges yn ddwyieithog.  

• Mae'r rhan fwyaf o staff rheng flaen a phob gweithiwr newydd wedi cwblhau 'Cwrs Cymraeg 
Lefel 1'  
 

Chwaraeon ac Iechyd RhCT  
• Cedwir at holl bolisïau'r Gymraeg y Cyngor.  Mae'r holl negeseuon cyfryngau cymdeithasol a 

deunydd marchnata yn cael eu rhannu'n ddwyieithog. Mae dau aelod o staff wedi cael 
cymorth i fynychu 'Cwrs Cymraeg Lefel 2'.  
 

Gwasanaethau Profedigaethau  
• Mae'r holl arwyddion ar y safle yn ddwyieithog ac mae gwaith papur RhCT hefyd yn 

ddwyieithog. Fodd bynnag, dydy rhywfaint o'r gwaith papur statudol (ffurflenni meddygol) ddim 
yn ddwyieithog. Does dim modd i RhCT newid hyn, byddai angen iddo fod yn gyfarwyddyd 
gan Lywodraeth Cymru.  

• Caiff gwasanaethau Cymraeg eu cynnig gan y trefnwyr angladdau.  
 
Treftadaeth ac Atyniadau i Ymwelwyr  

• Cedwir at bob polisi'r Gymraeg. Mae'r holl lwyfannau digidol, arwyddion a chopïau caled 
marchnata yn ddwyieithog.  

• Mae staff wedi cael cymorth i fynychu 'Cwrs Cymraeg Lefel 2'.  
 
Chwarae a Pharciau  

• Cedwir at bob polisi'r Gymraeg gydag arwyddion a gwybodaeth ddwyieithog ar bob safle. Mae 
gwybodaeth ar-lein hefyd yn ddwyieithog.  

• Cefnogir staff i fynychu'r 'Cwrs Cymraeg Lefel 2', ac mae un aelod o staff yn mynychu.  
 
Canolfannau Cymuned  

• Mae holl arwyddion swyddogol a gwybodaeth ddigidol y Cyngor yn cydymffurfio â pholisïau'r 
Gymraeg  

• Mae pwyllgorau rheoli gwirfoddol y ganolfan gymuned yn cael eu cefnogi i ddeall polisïau'r 
Cyngor a chydymffurfio â nhw.  

 
Cefn Gwlad  

• Cedwir at bolisi'r Gymraeg. Mae pob arwydd a llythyr yn ddwyieithog. Cynhelir yr asesiad 
effaith ar y Gymraeg ar bob Adroddiad o Benderfyniad Dirprwyedig ac Adroddiadau Cabinet.  
 

 
Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant  
 
Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn dda iawn ac fel Cyngor rydyn ni'n parhau i sicrhau mynediad 
cyflym i gyhoeddiadau a chyfathrebiadau cyfrwng Cymraeg, datblygiad sgiliau Cymraeg yn y 
gweithle ac yn ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws y Fwrdeistref Sirol.  
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• Mae buddsoddiad sylweddol mewn addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghwm Cynon gyda gwaith 
gwella parhaus yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr ac Ysgol Gyfun Rhydywaun.  

• Mae digon o leoedd gwag mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg ar draws y Fwrdeistref Sirol i 
fodloni unrhyw dwf yn y galw.  

• Mae datblygiad ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yn Rhydfelen ac ysgol newydd ar gyfer Ysgol 
Llyn y Forwyn ar y gweill. Yn ogystal, mae gwelliannau sylweddol yn y sector cyfrwng 
Cymraeg yn y Dolau yn cael eu datblygu.  

• Mae amlen ariannu Band B wedi'i gwella'n sylweddol a'r buddsoddiad gwerth £252miliwn sy'n 
cynnwys cynigion ar gyfer ysgol pob oed newydd ar gyfer Ysgol Cwm Rhondda a 
chyfleusterau ysgol uwchradd newydd ar gyfer Ysgol Llanhari. 

• Bu buddsoddiad helaeth mewn lleoliadau gofal plant a blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg 
wedi’u cydleoli ar safleoedd ysgol gan gynnwys Ysgol Gynradd Dolau (gan gynnwys yr Uned 
Gymraeg); Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon; Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr; Ysgol 
Gynradd Gymraeg Evan James; Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen; YGG Llantrisant ac Ysgol 
Llanhari. Mae 4 cynnig pellach wedi'u cyflwyno i LlC i'w hystyried.  

• Mae gan RUT y nifer uchaf o blant 7 oed ar draws y rhanbarth sy'n mynychu addysg cyfrwng 
Cymraeg, a bydd y cynlluniau uchelgeisiol yn sicrhau twf pellach. 

• Ymgynghorwyd yn eang ar y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a luniwyd ar y cyd, a 
chraffwyd arno. Mae mandad clir ar gyfer cyflawni’r Cynllun rhwng 2022 a 2032 ac ar gyfer 
datblygu cynlluniau cyflawni blynyddol i sicrhau ei bod yn cael ei weithredu'n effeithiol.  

• Mae'r Cyngor wedi cynnal ei ymdrech i gefnogi'r Gymraeg drwy'r cyfnod anodd yma, gan 
barhau i ddiwallu anghenion dysgwyr a darparu parhad yn yr iaith a hygyrchedd drwyddi draw. 
Fe wnaethon ni barhau i gyfathrebu a darparu gwasanaethau’n ddwyieithog drwy gydol y 
pandemig, gan gynnwys canllawiau i ysgolion, rhieni a gwarcheidwaid, arwyddion ysgol 
newydd a’r holl negeseuon cyfryngau cymdeithasol.  

• Rydyn ni wedi parhau i gefnogi ein Cylchoedd Meithrin i aros ar agor trwy gynorthwyo gydag 
arwyddion, cyfarpar diogelu personol, hylif diheintio dwylo, thermomedrau, sgriniau tisian a 
dogfennau canllaw i gefnogi darpariaeth blynyddoedd cynnar. Cafodd cymorth parhaus ei roi i 
deuluoedd yn y gymuned drwy gydol y cyfyngiadau symud, gyda lleoedd ar gael i blant 
Rhaglen Dechrau’n Deg a gofal cofleidiol mawr ei angen i deuluoedd agored i niwed a phlant 
gweithwyr allweddol. Trwy hybiau gofal plant yr haf, cafodd lleoliadau blynyddoedd cynnar eu 
cefnogi i aros ar agor i gynnig darpariaeth cyn-ysgol a gweithgareddau gofal plant trwy 
gyfrwng y Gymraeg.  

• Roedd darpariaeth Gymraeg ar gael yn ein hybiau gofal plant yn ystod y cyfyngiadau symud 
ac yn ein clybiau gwyliau haf ysgol a darpariaeth Rhaglen Gwella Gwyliau'r Ysgol (SHEP). 
Roedd hyn yn rhoi cyfle mawr ei angen i blant ryngweithio a chyfathrebu yn Gymraeg.  

• Mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg yn parhau i weithio’n gynyddol i gyflwyno ein Cynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg, sy’n dangos ymrwymiad cryf i ddatblygu a gwella nifer y lleoedd i 
ddisgyblion gael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Cynllun Strategol Cymraeg 
mewn Addysg newydd wedi’i lunio ar y cyd â phartneriaid allweddol, ac ymgynghorwyd yn 
eang arno. Mae’r cynllun drafft wedi’i ddiweddaru a chafodd ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu 
Plant a Phobl Ifainc a’r Cabinet ym mis Rhagfyr 2021. Bydd Grŵp Strategol Cynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg yn cael ei sefydlu yn nhymor y gwanwyn a bydd yn cyfarfod bob 
tymor i gytuno, monitro a gwerthuso gweithrediad y cynllun gwaith blynyddol. Bydd y Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg presennol yn aros yn ei le nes bod Llywodraeth Cymru wedi 
cymeradwyo’r Cynllun 10 mlynedd ar gyfer 2022-2032.  

• Mae'r Cyngor wedi datblygu lleoliadau gofal plant a blynyddoedd cynnar newydd pwrpasol ac 
wedi addasu adeiladau ysgol i ateb y galw ar safleoedd strategol allweddol. Mae'r 
ddarpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg wedi'i ehangu a'i hariannu gan ffrydiau 
cyllido Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg a Gofal Plant Llywodraeth Cymru. Mae gwaith i 
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ddatblygu’r prosiectau hyn wedi parhau drwy’r pandemig ac mae’n cynnwys Ysgol Gynradd 
Dolau, Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon, Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr, Ysgol 
Gynradd Gymraeg Ynyswen, Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant ac Ysgol Gynradd Gymraeg 
Evan James.  

• Mae'r Cyngor wedi parhau i symud ymlaen gydag estyniad i Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr 
gyda neuadd fwy, ac mae'r gwaith yn cynnwys darpariaeth feithrin newydd fel y manylir 
uchod. Bydd y prosiect yma'n darparu capasiti cyfrwng Cymraeg ychwanegol ym mhen uchaf 
Cwm Cynon ac yn gwella'r continwwm iaith i ddisgyblion ifainc.  

• Yn y sector uwchradd, mae buddsoddiad o £12.1miliwn yn cael ei wneud yn rhan o Fand B o 
Raglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif a bydd yn cynyddu nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg 
yn Ysgol Rhydywaun o 1,038 i 1,225, sef cynnydd o 187 disgybl. Bydd y gwaith yn cynnwys 
bloc o wyth ystafell ddosbarth newydd gydag ystafelloedd cymunedol, cyfleusterau drama a 
cherddoriaeth, ynghyd â derbynfa newydd i'r ysgol, neuadd chwaraeon, ystafell ffitrwydd ac 
ystafelloedd newid. Bydd modd i'r gymuned gael mynediad i rai o'r cyfleusterau hyn hefyd yn 
rhan o'r datblygiad.  

• Bydd buddsoddiad o £3.69miliwn ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr yn cynyddu nifer 
y lleoedd Cyfrwng Cymraeg sy'n cael eu cynnig gan yr ysgol yng Nghwmdâr i 480, sef 
cynnydd o 48 disgybl.  Mae'r datblygiad yn cynnwys adeiladu pedair ystafell ddosbarth 
newydd, ymestyn neuadd yr ysgol, darparu ardal awyr agored newydd a chynyddu lleoedd 
parcio. Mae'r prosiect cyffredinol hefyd yn cynnwys cyfleuster gofal plant newydd ar y safle 
trwy'r Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg.  

• Yn rhan o gynigion cyfrwng Cymraeg ehangach Cwm Cynon, trosglwyddodd Ysgol Gynradd 
Gymuned Penderyn o ysgol dwy iaith i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ym mis Medi 2021.  

• Mae gwaith i symud estyniad newydd yn ei blaen yn Ysgol Gynradd Dolau yn mynd rhagddo, i 
fodloni'r galw am gapasiti a grëwyd gan ddatblygiadau tai sylweddol. Bydd yr estyniad yma'n 
darparu capasiti ychwanegol ar gyfer disgyblion cyfrwng Cymraeg gan wasanaethu'r gymuned 
ehangach a'r datblygiad tai newydd. Bydd y cynnydd yma mewn niferoedd hefyd yn cefnogi 
Ysgol Llanhari i gynyddu niferoedd disgyblion yn y cyfnod uwchradd.  

• Mae'r Cyngor wedi sicrhau cymeradwyaeth i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd 
ym Mhontypridd/Rhydfelen yn rhan o gynigion trefniadaeth ysgolion ehangach. Bydd hyn yn 
gweld cynnydd yng nghapasiti ysgolion cynradd, gan ychwanegu 93 o leoedd i ddisgyblion a 
chan wella'r cynnig cyfrwng Cymraeg yn yr ardal yn sylweddol.  

• Mae'r ALl wedi sefydlu darpariaeth cam 4 cyfrwng Cymraeg i ddiwallu'r angen cynyddol yn y 
sector.  

• Mae'r ALl wedi sefydlu Grŵp Marchnata Cyfrwng Cymraeg ac wedi penodi swyddog 
graddedig i sicrhau twf yn y sector Cymraeg a chyfrwng Cymraeg.  

 
Cymorth o ran datblygiad y Gymraeg  

• Yn ddiweddar mae Consortiwm Canolbarth y De (CCD) wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd gyda 
Chadeiryddion Y Ffederasiwn (Penaethiaid Cynradd Cyfrwng Cymraeg) a Gyda'n Gilydd 
(Penaethiaid Uwchradd Cyfrwng Cymraeg) at Weinidog y Gymraeg ac Addysg yn 
canolbwyntio ar yr heriau sy'n wynebu'r sector cyfrwng Cymraeg ac atebion posibl.  Mae'r 
rhain yn cynnwys Prinder Ymarferwyr cyfrwng Cymraeg; Cymwysterau cyfrwng Cymraeg; a 
Chymorth ar gyfer ADY yn y Sector Cynradd.  Mae'r rhanbarth yn cyfarfod i drafod camau 
gweithredu i symud hyn ymlaen.  Mae CCD wedi rhoi cyllid o £30,000 i Gyda'n Gilydd 
(Cymdeithas Penaethiaid Uwchradd Cyfrwng Cymraeg) y flwyddyn ariannol yma i ddatblygu 
darpariaeth bwrpasol ar gyfer y sector.  

• Mae'r gwasanaeth rhanbarthol yn rhoi cyllid ychwanegol o £10,000 i Gyda'n Gilydd er mwyn 
iddyn nhw weithio ochr yn ochr â CBAC i ddatblygu cymwysterau galwedigaethol Lefel 3 
cyfrwng Cymraeg: 
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• Cymraeg Campus: Mae tair ysgol gynradd (3.3%) gyda ni sydd wedi ennill y wobr efydd, un 
(5.9%) ysgol uwchradd, naw (9.8%) ysgol gynradd ac un (20%) ysgol pob oed yn gweithio 
tuag at y wobr efydd.  Mae un ysgol gynradd (1.1%) yn gweithio tuag at y wobr arian.   

• Siarter Iaith: Mae un ysgol gynradd (1.1%) wedi ennill y wobr arian ac mae dwy (2.2%) ysgol 
gynradd yn gweithio tuag at y wobr arian. 

• Mae gan yr ALl strategaeth trochi Cymraeg ar gyfer unrhyw ddisgyblion sy'n dymuno 
integreiddio eu hunain i addysg cyfrwng Cymraeg.  Ar gyfer 2020 -21, trosglwyddodd 61 o 
ddisgyblion o addysg cyfrwng Saesneg i addysg cyfrwng Cymraeg.  Cafodd pob un eu 
cefnogi'n llwyddiannus gan yr ysgolion oedd yn eu derbyn.  

 
Ffyniant a Datblygu  
 
Mae'r Gwasanaeth wedi parhau i weithio'n agos gyda'r Uned Gwasanaethau Cymraeg i sicrhau ei 
fod yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg. Mae'r holl ddogfennau a gwasanaethau ar gael yn 
ddwyieithog, gan gynnwys yr holl ohebiaeth a chyhoeddiadau. Mae gan y gwasanaeth hefyd nifer o 
staff sy'n gallu cyfathrebu â defnyddwyr gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r gwasanaeth 
hefyd wedi gweithio ochr yn ochr â'r Uned Gwasanaethau Cymraeg i sicrhau bod yr holl dudalennau 
gwe a diweddariadau cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog.  
 
Mae'r gwasanaeth yn mynd ati'n weithredol i hyrwyddo'r Gymraeg yn y gweithle trwy annog staff i 
ddysgu a siarad Cymraeg. Yn ogystal â hyn, mae rhaid i staff sydd wedi cael dyrchafiad yn y 
gwasanaeth fynd ar gwrs Cymraeg.  
 
Ceisiwyd cyngor gan Uned Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor mewn perthynas â chwblhau 
Asesiadau o'r Effaith ar y Gymraeg ar gyfer prosiectau/adroddiadau a gyflwynir gan y gwasanaeth.  
 
Mae'r adran Polisi Cynllunio yn ymgysylltu'n rheolaidd â charfan Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor i 
sicrhau bod elfennau lluosog y gwaith yn cael eu cyfieithu fel y bo'n briodol. Mae hyn yn cynnwys 
dogfennau ffurfiol, adroddiadau a hefyd y tudalennau gwefan presennol a'r rhai sy'n datblygu. Mae 
hyn hefyd yn cynnwys yr ymgynghoriadau amrywiol ac achlysurol rydyn ni'n eu cynnal.  
 
Yn ogystal, mae'r broses statudol o baratoi'r CDLl yn gofyn am Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad 
Amgylcheddol Strategol ar gyfer pob cam ffurfiol o'i baratoi a'r ddogfen orffenedig.  Rydyn ni wedi 
penderfynu esblygu’r broses yma drwy ymgorffori elfennau o Fesur y Gymraeg a’r Ddeddf 
Cydraddoldeb ym mhroses asesu'r CDLl yma. Gelwir hyn yn Asesiad Cynaliadwyedd Integredig. 
 
Mae'r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o ddiwylliant Cymru, ac mae wedi cael ei chydnabod yn 
Strategaeth Twristiaeth Croeso RhCT. Mae ymwelwyr yn cael eu cyflwyno i'r iaith yn neunydd 
marchnata twristiaeth mewn ffordd hwyl a chynhwysol. Mae busnesau twristiaeth hefyd yn cael eu 
hannog i hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn bwynt gwerthu unigryw. Mae’r Gwasanaeth yn hyrwyddo’r 
Gymraeg yn y gweithle yn weithredol trwy annog staff i ddysgu a siarad Cymraeg, ac mae dau aelod 
o’r Garfan Twristiaeth yn mynychu cwrs Lefel 2 yn wythnosol.  
 
Mae'r Adran Dwristiaeth yn parhau i ohebu yn yr iaith a dderbyniwyd.  
Cafodd aelodau'r Hwb Twristiaeth y dewis i dderbyn gohebiaeth yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Bydd 
anogaeth i ddefnyddio’r Gymraeg a diwylliant a chynnyrch Cymreig yn eu lleoliadau yn deillio o 
gyfarfodydd yr Hwb a'r siaradwyr gwadd/arfer gorau.  
 
Mae'r ffurflen Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg newydd wedi'i chwblhau a'i thrafod mewn gweithgor 
strategol.  
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Bydd busnesau i ymwelwyr yn cael y cyfle i hyrwyddo’r unigrywiaeth Gymreig yn eu cynigion trwy 
brofiadau, iaith, cynnyrch bwyd, gwasanaethau, cynnyrch, a diwylliant. Annog rhanddeiliaid i roi 
croeso 'Cymreig', gan ddechrau gyda'r defnydd o eirfa syml gan staff sy'n wynebu'r cyhoedd. Bydd 
cymorth yn cael ei gynnig i addysgu a hyfforddi rhanddeiliaid. 
Mae deunydd twristiaeth yn cael ei lunio'n ddwyieithog yn unol â Safonau'r Gymraeg Llywodraeth 
Cymru ac mae unrhyw geisiadau am newid gan yr adran Gyfieithu yn cydymffurfio. Er enghraifft, 
Canllaw i Ymwelwyr RhCT newydd.  
 
Chwaraeodd y gwasanaeth ran flaenllaw yn y gwaith o sicrhau RhCT fel lleoliad Eisteddfod 
Genedlaethol 2024 a fydd yn gyfle sylweddol i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar draws y 
Fwrdeistref Sirol. 
 
Bydd y Garfan Achlysuron yn edrych ar barodrwydd o 2022 ymlaen i weld a oes perfformwyr Siôn 
Corn sy’n siarad Cymraeg ar gael, i sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol mewn 
achlysuron, a bod y Gymraeg yn cael ei hyrwyddo cystal ag y bo modd.  
 
 
Gwasanaethau i Blant  
 
Mae'r Gwasanaethau i Blant yn parhau i gydymffurfio â'r Safonau Cymraeg sylfaenol. Mae pob aelod 
o staff yn gwybod am y gofynion o ran y Gymraeg a sut bydd hyn yn effeithio ar ei faes gwasanaeth. 
Mae gwasanaethau rheng flaen, sy'n ymdrin yn uniongyrchol â defnyddwyr gwasanaethau, yn 
gwneud cynnig gweithredol i gyfathrebu yn Gymraeg ac mae trefniadau wedi cael eu gwneud gyda 
siaradwyr Cymraeg sy'n rhan o'r gwasanaeth i ymdrin ag ymholiadau o'r fath yn ôl yr angen. Mae 
defnyddwyr gwasanaethau sy'n dewis cyfathrebu yn Gymraeg yn cael eu nodi ar system WICCIS.  
 
Mae staff yn cael eu hannog a'u cefnogi i ymgymryd â hyfforddiant fydd yn eu galluogi i ddysgu 
Cymraeg. Mae gwybodaeth wedi cael ei rhoi i reolwyr a staff mewn cyfarfodydd ac maen nhw wedi 
ymgymryd â modiwlau e-ddysgu mewn perthynas â'r Gymraeg. Caiff unrhyw ddiweddariadau eu rhoi 
i'r staff mewn cyfarfodydd carfan. Mae'r holl gyhoeddiadau yn ddwyieithog. 
 
 
Adnoddau Dynol   
 
Mae'r garfan Iechyd a Diogelwch wedi adolygu'n ffurfiol holl Bolisïau Iechyd a Diogelwch y Cyngor a 
llawer o'r canllawiau amrywiol a dogfennau eraill a luniwyd gan y garfan. Lle mae diwygiadau wedi'u 
gwneud, mae polisïau a dogfennau wedi'u cyflwyno i'w cyfieithu.  
 
Yn dilyn cais gan y gwasanaethau Cymraeg a chais dilynol gan Gomisiynydd y Gymraeg, rhoddodd 
Cadw'n Iach yn y Gwaith dystiolaeth o ble rydyn ni wedi gweithredu safon 95-97 fel prosiect, gan 
ddarparu copi o’n dogfen dendro derfynol ar gyfer ein gwerthusiad allanol. Bydd yr adroddiad terfynol 
yn cael ei gyhoeddi yn Gymraeg ynghyd â thystiolaeth ar gyfer achlysuron cyhoeddus - gan gynnwys 
posteri dwyieithog, fideos ac enghreifftiau hyfforddi i gyd yn Gymraeg.  
 
Am y tro cyntaf mewn proses Rheoli Newid, oherwydd maint a phroffil y prosiect, lluniwyd a 
chyhoeddwyd y deunyddiau ymgynghori ar gyfer yr Adolygiad ar Ddyletswyddau, Tâl a Graddau 
Gwaith Cymdeithasol 2021 yn ddwyieithog. Yn rhan o'r gweithredu, aseswyd yr holl fylchau ynghylch 
dewis a sgiliau Cymraeg a gofynnwyd am gadarnhad o'r data gan unigolion sy'n llofnodi contractau 
newydd.  
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Wrth i bolisïau a phrosesau gael eu diwygio a'u haddasu ar gyfer gweithio hyblyg a chanlyniadau 
Covid, caiff pob un ei gyfieithu a'i gadw'n ddwyieithog.  
 
Yn rhan o waith ITrent rydyn ni'n parhau i asesu dewis a gallu iaith aelodau staff ac yn diweddaru 
systemau yn unol â hynny.  
Mae'r garfan Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio'n agos gyda'r garfan gwasanaethau Cymraeg 
ar y broses asesu effaith. Caiff safonau Cymraeg eu bodloni gan y garfan mewn 
achlysuron/erthyglau ac ati. Yn anffodus, mae unig siaradwr Cymraeg y garfan wedi gadael y 
sefydliad, ond mae gyda ni ddysgwr arall.  
 
Gwasanaethau Cerbydau'r Cyngor  
 
Mae Safonau’r Gymraeg yn cael eu hystyried wrth recriwtio ac mae gofynion y Gymraeg wedi’u 
hymgorffori yn y fersiwn diweddaraf o ddisgrifiadau swydd y Gwasanaeth. 
 
O fewn yr ailstrwythuro diweddar, mae'n ofynnol i unrhyw aelod o staff sydd wedi'i symud i swydd 
newydd gwblhau cwrs Lefel 1 – Sgiliau Cymraeg ac mae'n ofynnol i unrhyw un sy'n dechrau o'r 
newydd yn y garfan gyflawni'r cwrs hyfforddi yma hefyd.  
 
Er nad ydy Gwasanaethau Cerbydau'r Cyngor yn delio'n uniongyrchol â'r cyhoedd yn aml, byddai 
unrhyw ohebiaeth fyddai'n dod i law yn Gymraeg yn cael ei hateb yn Gymraeg.  
 
Ar brydiau, mae ceisiadau yn dod i law am waith graffig dwyieithog ar gerbydau a chyfarwyddiadau 
dwyieithog mewn cerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn. (Dyma nodwedd unigryw).  
Hefyd, mae holl arwyddion mewnol ac allanol cerbydau (lle mae deddfwriaeth yn caniatáu hynny) yn 
ddwyieithog.  Os bydd angen dogfennaeth at ddefnydd y cyhoedd, mae hyn hefyd yn ddwyieithog. 
 
 
Gwasanaeth Cyfrifeg a Rheoli Cyflawniad  
 

• Ceisio cyngor gan Uned Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor yn nhermau gofynion dwyieithog 
o ran cyhoeddi dogfennau statudol (Datganiad o Gyfrifon ac Adroddiad Cyflawniad 
Corfforaethol y Cyngor wedi'u llunio'n ddwyieithog);  

• Rhoi canllawiau gweithredol ar waith i helpu staff (e.e. cronfa ganolog i gasglu dewis iaith 
cwsmeriaid);  

• Heb dderbyn unrhyw gwynion gan y cyhoedd ynglŷn ag achosion o beidio â chydymffurfio â 
Safonau'r Gymraeg;  

• Mae gan 7 swyddog sgiliau iaith lefel 4 neu 5;  
 

 
Eiddo'r Cyngor  
 

• Mae'r gwasanaeth yn parhau i ymrwymo i Safonau'r Gymraeg ac yn sicrhau bod yr holl 
ddogfennau perthnasol yn cael eu cyfieithu mewn da bryd.  

• Mae arwyddion yn y gweithle ac arwyddion allanol yn cael eu monitro gan y Gwasanaeth.  
• Mae derbynfeydd, o dan gyfrifoldeb Eiddo'r Cyngor, wedi cael eu gwella a'u monitro i 

gydymffurfio â'r Safon.  
• Caiff staff eu hatgoffa o'r Safonau mewn Cyfarfodydd Adran.  
• Dydy'r gwasanaeth ddim wedi derbyn unrhyw gwynion.  
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• Roedd proses ddiweddar y Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan yn ymgysylltu'n llawn â'r 
garfan gwasanaethau Cymraeg ac yn cymryd sylwadau i ystyriaeth wrth lunio'r strategaeth a'r 
adroddiad ategol. Yna cafodd y strategaeth a'r adroddiad eu trafod gan y Panel Adolygu 
(Newydd) a chafwyd ymateb cadarnhaol iawn.  

 
 
Gwasanaethau Pensiynau, Caffael a Thrafodion  
 
Refeniw a Budd-daliadau:  

• Adolygiad llawn o dudalennau gwe a gwasanaethau/systemau ar-lein i sicrhau eu bod yn 
cydymffurfio â phrotocolau allweddol wedi'u nodi gan y Safonau.  

• Diweddaru ffeiliau achos gyda dangosydd lle mae dewis iaith wedi'i nodi ar gyfer cyswllt 
cyfrwng Cymraeg i sicrhau bod hyn yn cael ei ddarparu, er bod galw yn gyfyngedig.  

• Eitem agenda safonol yng nghyfarfodydd y Garfan Reoli.  
 
Pensiynau  

• Mae dogfennau a chyhoeddiadau yn ymwneud â phensiwn ar gael yn ddwyieithog  
• Gwefan a Hunan Wasanaeth Aelodau yn ddwyieithog  

 
Cyflogres a Thaliadau  

• Mae cyfloglenni a'r system recriwtio'n ddwyieithog 
 
Caffael:  

• Mae gan y Gwasanaethau Caffael berthynas waith gadarnhaol gyda Charfan Safonau'r 
Gymraeg a'r Gwasanaeth Cyfieithu.  

• Caiff gofynion eu cynnwys yn y broses gaffael ar bob lefel ac mae mentrau uwch i hyrwyddo a 
gwella Safonau'r Gymraeg yn y gadwyn gyflenwi yn cael eu cefnogi'n weithredol trwy 
hyrwyddo'r 'Canllaw Partneriaid Comisiynu'.  

• Rydyn ni hefyd wedi gweithio gydag Uned Gwasanaethau Cymraeg i lunio llawlyfr i 
gontractwyr ei ddefnyddio.  Mae'r llawlyfr yma wedi cael ei lunio i helpu a chefnogi staff y 
Cyngor a Chontractwyr i gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg perthnasol sy'n gofyn am 
arwyddion dwyieithog. 

 
 
Gwasanaethau Cludiant 
 
Mae'r Gwasanaeth yn sicrhau bod y Polisi, Gwybodaeth a Threfniadau Teithio gan Ddysgwyr yn 
cydymffurfio'n llawn â'r Safonau diweddaraf.   Dydy'r iaith Gymraeg ddim yn cael ei thrin yn llai ffafriol 
na'r Saesneg wrth ddarparu gwasanaethau. Mae llythyrau safonol ar gyfer cynulleidfaoedd eang yn 
ddwyieithog ac mae amserlenni bysys wrth ochr y ffordd, yn ogystal â'r holl ddeunydd sy'n hyrwyddo 
gweithgareddau'r Gwasanaeth ar wefan y Cyngor, yn Gymraeg a Saesneg. 
 
Mae pob rhiant yn cael cyfle i gyfathrebu â’r Gwasanaeth yn Gymraeg a chaiff cofnodion eu cadw.  
Gadawodd siaradwr Cymraeg rhugl y gwasanaeth yn ystod 2021, gan adael dim ond un aelod o staff 
gyda gwybodaeth ddigonol o Gymraeg llafar ac ysgrifenedig.   Yn ystod 2021, dderbyniodd y 
Gwasanaeth ddim ceisiadau am ohebiaeth na galwad ffôn gan drigolion oedd yn dymuno sgwrsio yn 
Gymraeg.   Eto, doedd dim cwynion am ddefnydd y Gwasanaeth o'r Gymraeg yn ystod y cyfnod 
yma. 
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Yn y ddwy flynedd diwethaf, mae gostyngiad bach yn nifer y disgyblion sy'n cael eu cludo i ysgolion 
cyfrwng Cymraeg neu ysgolion dwy iaith, o 3,577 i 3,388.  Mae hyn yn cynrychioli 37.06% o'r 
cyfanswm.    
Roedd Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ym mis Mehefin 2016 wedi ystyried bod y Polisi, 
Gwybodaeth a Threfniadau Teithio gan Ddysgwyr yn cael effaith gadarnhaol iawn ar y gymuned 
Gymraeg. Roedd y meini prawf ar gyfer cludiant ysgol yn gyson ac yn deg.  Cafodd nifer o 
anghysondebau yn y ddarpariaeth eu dileu o fis Medi 2018, ond ni fu dim ers y dyddiad hwnnw. 
 
Y Gwasanaethau Cyfreithiol  
 
Dydy'r Gwasanaethau Cyfreithiol ddim yn wasanaeth rheng flaen a phrin iawn yw ei gyswllt â 
thrigolion ac aelodau'r cyhoedd. Fodd bynnag, mae Hysbysiadau Cyfreithiol, Gorchmynion, 
hysbysebion ar gyfer cau ffyrdd a swyddi gwag Aelodau Cyfetholedig yn cael eu cyhoeddi'n 
ddwyieithog, yn ogystal â phresenoldeb Aelodau.  
 
Mae holl ddatganiadau a chyhoeddiadau Etholiad mewn canolfannau Cyfrif yn ddwyieithog.  
 
Mae gan y gwasanaeth nifer o staff sy’n siarad Cymraeg sy’n cynnwys eiriolwyr cyfreithiol ac uwch 
reolwyr. Mae’r Gwasanaeth felly yn cynnig y cyfle i ohebu â’r Gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, 
boed hynny wyneb yn wyneb, yn ysgrifenedig neu dros y ffôn. Mae modd hefyd cynnal achosion sifil 
a throseddol yn Gymraeg. Mae hyn yn sicrhau bod y personau hynny sy’n dymuno cynnal eu busnes 
drwy gyfrwng y Gymraeg yn derbyn yr un lefel o wasanaeth â’r rhai sy’n siarad Saesneg, sydd yn ei 
dro yn sicrhau bod y Cyngor yn parhau i fodloni’r gofynion a nodir yn safonau’r Gymraeg.  
 
Dydy’r gwasanaeth ddim wedi derbyn unrhyw gwynion nac ymchwiliadau gan Gomisiynydd y 
Gymraeg yn ystod y cyfnod dan sylw yn yr adroddiad yma. Mae’r gwasanaeth yn parhau i gefnogi’r 
Cyngor yn ei ymlyniad at Safonau’r Gymraeg ac yn cynorthwyo swyddogion o wasanaethau eraill i 
ymdrin â chwynion gan y Comisiynydd yn ogystal â darparu cyngor cyfreithiol ar gymhwyso'r 
Safonau’r Gymraeg hynny. Mae’n amlwg bod cydberthynas rhwng gwaith y Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Uned Gwasanaethau Cymraeg o ran sicrhau cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg a 
hyrwyddo’r safonau hynny ar draws y Cyngor. Mae perthynas waith agos rhwng y carfanau wedi 
cynorthwyo'r amcan yma.  
 
 
Cymunedau Diogel a Thai Cymunedol  
 
Mae pob maes gwasanaeth yn cadw at Bolisi Iaith Corfforaethol y Cyngor ac mae pob dechreuwr 
newydd yn cyflawni cwrs Hyfforddiant Lefel 1.  

• Mae pob gwasanaeth yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg y Cyngor yn enwedig ar gyfer 
sicrhau bod yr holl ddogfennaeth yn Ddwyieithog. 

• Caiff staff eu hannog hefyd i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg ac i gysylltu ag Uned 
Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor lle bo angen.  

• Ni aethpwyd ymlaen â chwyn diweddar a wnaed gan aelod o’r cyhoedd ym mis Medi 2021 i 
Gomisiynydd y Gymraeg mewn perthynas â safon y Gymraeg a ddefnyddwyd gan swyddog 
yn ei ymateb e-bost.  

• Mae'r Garfan Ceisio Cartref wedi bod yn cysylltu â'r Uned Gwasanaethau Cymraeg i symud 
ymlaen â'r trefniadau cyfieithu ar gyfer System TG Abritas Ceisio Cartref. Bydd y trefniant 
newydd a chyffrous yn galluogi ymgeiswyr i   

• wneud cais am dŷ cymdeithasol, gweld hysbysebion wythnosol am eiddo a gwneud cynnig yn 
Gymraeg.  
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• Mae pob contract ar gyfer gwasanaethau cymorth hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r darparwyr 
gael polisïau Cymraeg ar waith a chydymffurfio â safonau’r Gymraeg sy’n berthnasol i’r 
contract.  

 
 
 



 

 

 

HYSBYSIAD CYDYMFFURFIO – ADRAN 44 MESUR Y GYMRAEG (CYMRU) 2011 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Dyddiad Dyroddi: 30/09/2015 

Rhif 

Safon 

Dosbarth o Safon Safon Diwrnod 

Gosod 

1 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn cael unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg oddi wrth 

berson, rhaid ichi ateb yn Gymraeg (os oes angen ateb), oni bai bod 

y person wedi dweud nad oes angen ateb yn Gymraeg. 

30/03/2016 

2 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn gohebu ag unigolyn ("A") am y tro cyntaf, rhaid ichi 

ofyn i A a yw’n dymuno cael gohebiaeth oddi wrthych yn Gymraeg, 

ac os yw A yn ymateb i ddweud ei fod yn dymuno hynny rhaid ichi  -                                                                    

(a) cadw cofnod o ddymuniad A,                                                                           

(b) gohebu yn Gymraeg ag  A wrth ohebu ag A o hynny ymlaen, ac                                                                                                                                                    

(c) anfon unrhyw ffurflenni y byddwch yn eu hanfon at A o hynny 

ymlaen yn Gymraeg. 

30/09/2016 

3 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn anfon gohebiaeth a gyfeirir at ddau unigolyn sy’n 

aelodau o’r un aelwyd (er enghraifft, rhieni plentyn) am y tro cyntaf, 

rhaid ichi ofyn i’r unigolion hynny a ydynt yn dymuno cael gohebiaeth 

oddi wrthych yn Gymraeg, ac os -                                                                                                                                                                                                                                                  

(a) yw’r ddau unigolyn yn ymateb i ddweud eu bod yn dymuno hynny, 

rhaid ichi gadw cofnod o’u dymuniad, a gohebu yn Gymraeg o hynny 

ymlaen pan fyddwch yn anfon gohebiaeth a gyfeirir at y ddau 

unigolyn hynny;                                                                                  

30/09/2016 



(b) yw un o’r unigolion (ond nid y ddau) yn ymateb i ddweud ei fod yn 

dymuno hynny, rhaid ichi gadw cofnod o’i ddymuniad, a darparu 

fersiwn Gymraeg o ohebiaeth o hynny ymlaen pan fyddwch yn anfon 

gohebiaeth a gyfeirir at y ddau unigolyn hynny. 

4 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn anfon yr un ohebiaeth at nifer o bersonau, rhaid ichi 

anfon fersiwn Gymraeg o’r ohebiaeth ar yr un pryd ag y byddwch yn 

anfon unrhyw fersiwn Saesneg ohoni. 

30/03/2016 

5 Cyflenwi Gwasanaethau Os nad ydych yn gwybod a yw person yn dymuno cael gohebiaeth 

oddi wrthych yn Gymraeg rhaid ichi ddarparu fersiwn Gymraeg o’r 

ohebiaeth pan fyddwch yn gohebu â’r person hwnnw. 

30/03/2016 

6 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn llunio fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg gyfatebol 

o ohebiaeth, rhaid ichi beidio â thrin y fersiwn Gymraeg yn llai ffafriol 

na’r fersiwn Saesneg (er enghraifft, os yw’r fersiwn Saesneg wedi ei 

llofnodi, neu os oes manylion cyswllt wedi eu darparu ar y fersiwn 

Saesneg, rhaid i’r fersiwn Gymraeg gael ei thrin yn yr un modd). 

30/03/2016 

7 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid ichi ddatgan -                                                                

(a) mewn gohebiaeth, a               

(b) mewn cyhoeddiadau a hysbysiadau swyddogol sy’n gwahodd 

personau i anfon ymateb neu i anfon gohebiaeth atoch, 

eich bod yn croesawu cael gohebiaeth yn Gymraeg, y byddwch yn 

ateb gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn 

arwain at oedi. 

30/03/2016 

8 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fydd person yn cysylltu â chi ar eich prif rif ffôn (neu ar un o’ch 

prif rifau ffôn), neu ar unrhyw rifau llinell gymorth neu rifau canolfan 

alwadau, rhaid ichi gyfarch y person yn Gymraeg. 

30/03/2016 

9 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fydd person yn cysylltu â chi ar eich prif rif ffôn (neu ar un o’ch 

prif rifau ffôn), neu ar unrhyw rifau llinell gymorth neu rifau canolfan 

alwadau, rhaid ichi roi gwybod i’r person bod gwasanaeth Cymraeg 

30/03/2016 



ar gael. 

11 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fo person yn cysylltu â chi ar eich prif rif ffôn (neu ar un o’ch prif 

rifau ffôn), neu ar unrhyw rifau llinell gymorth neu rifau canolfan 

alwadau, rhaid ichi ddelio â’r alwad yn Gymraeg os yw’r person yn 

dymuno hynny - 

(a) hyd nes ei bod yn angenrheidiol trosglwyddo’r alwad i aelod o 

staff nad yw’n  siarad Cymraeg sy’n gallu darparu gwasanaeth ar 

bwnc penodol; a  

(b) hyd nes nad oes aelod o staff sy’n siarad Cymraeg ar gael i 

ddarparu gwasanaeth ar y pwnc penodol hwnnw. 

30/03/2016 

12 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn hysbysebu rhifau ffôn, llinellau cymorth neu 

wasanaethau canolfannau galwadau, rhaid ichi beidio â thrin y 

Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

30/03/2016 

13 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn cynnig gwasanaeth Cymraeg ar eich prif rif ffôn (neu 

ar un o’ch prif rifau ffôn), ar unrhyw rifau llinell gymorth neu rifau 

canolfan alwadau, rhaid i rif ffôn y gwasanaeth Cymraeg fod yr un 

peth â rhif ffôn y gwasanaeth Saesneg cyfatebol. 

30/03/2016 

14 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn cyhoeddi eich prif rif ffôn, neu unrhyw rifau sydd 

gennych ar gyfer llinellau cymorth neu wasanaethau canolfannau 

galwadau, rhaid ichi nodi (yn Gymraeg) eich bod yn croesawu 

galwadau yn Gymraeg. 

30/03/2016 

15 Cyflenwi Gwasanaethau Os oes gennych ddangosyddion perfformiad ar gyfer delio â 

galwadau ffôn, rhaid ichi sicrhau nad yw’r dangosyddion perfformiad 

hynny yn trin galwadau ffôn a wneir yn Gymraeg yn llai ffafriol na 

galwadau a wneir yn Saesneg. 

30/03/2016 

16 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i’ch prif wasanaeth (neu wasanaethau) ateb galwadau ffôn roi 

gwybod i bersonau sy’n galw, yn Gymraeg, fod modd gadael neges 

yn Gymraeg. 

30/03/2016 



17 Cyflenwi Gwasanaethau Pan na fo gwasanaeth Cymraeg ar gael ar eich prif rif ffôn (neu ar un 

o’ch prif rifau ffôn), ar unrhyw rifau llinell gymorth neu rifau canolfan 

alwadau, rhaid ichi roi gwybod i’r personau sy’n galw (pa un ai drwy 

gyfrwng neges wedi ei hawtomeiddio neu fel arall) pryd y bydd 

gwasanaeth Cymraeg ar gael. 

30/03/2016 

19 Cyflenwi Gwasanaethau Os bydd person yn cysylltu ag un o’ch adrannau ar rif ffôn llinell 

uniongyrchol (gan gynnwys ar rifau llinell uniongyrchol aelodau staff), 

a bod y person hwnnw’n dymuno cael gwasanaeth Cymraeg, rhaid 

ichi ddelio â’r alwad yn Gymraeg -    

(a) hyd nes ei bod yn angenrheidiol trosglwyddo’r alwad i aelod o 

staff nad yw’n siarad Cymraeg sy’n gallu darparu gwasanaeth ar 

bwnc penodol; a   

(b) hyd nes nad oes aelod o staff sy’n siarad Cymraeg ar gael i 

ddarparu gwasanaeth ar y pwnc penodol hwnnw. 

30/03/2016 

20 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fydd person yn cysylltu â chi ar rif llinell uniongyrchol (pa un ai ar 

rif llinell uniongyrchol adran neu ar rif llinell uniongyrchol aelod o 

staff), rhaid ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai 

ffafriol na’r Saesneg wrth gyfarch y person. 

30/03/2016 

21 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn ffonio unigolyn ("A") am y tro cyntaf, rhaid ichi ofyn i 

A a yw’n dymuno cael galwadau ffôn oddi wrthych yn Gymraeg; ac 

os yw A yn ymateb i ddweud ei fod yn dymuno hynny, rhaid ichi gadw 

cofnod o’i ddymuniad, a chynnal galwadau ffôn a wneir i A o hynny 

ymlaen yn Gymraeg. 

30/09/2016 

22 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i unrhyw system ffôn wedi ei hawtomeiddio sydd gennych 

ddarparu’r gwasanaeth cyfan wedi ei awtomeiddio yn Gymraeg. 

30/03/2016 

24 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn gwahodd un person ("P") yn unig i gyfarfod, rhaid ichi 

ofyn i P a fyddai’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, a 

hysbysu P y byddwch, os oes angen, yn darparu gwasanaeth 

30/03/2016 



cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg at y diben hwnnw. 

24A Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch wedi gwahodd un person ("P") yn unig i gyfarfod, a bod 

P wedi eich hysbysu ei fod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y 

cyfarfod, rhaid ichi drefnu bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r 

Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y cyfarfod (os nad ydych yn cynnal y 

cyfarfod yn Gymraeg heb gymorth gwasanaeth cyfieithu). 

30/03/2016 

26 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn gwahodd unigolyn ("A") i gyfarfod, a bod y cyfarfod 

yn ymwneud â llesiant A, rhaid ichi ofyn i A a yw’n dymuno 

defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, a hysbysu A y byddwch, os oes 

angen, yn darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ac 

o’r Saesneg i’r Gymraeg at y diben hwnnw. 

30/03/2016 

26A Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid ichi drefnu bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r 

Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg ar gael mewn cyfarfod-                                                                     

(a) os yw’r cyfarfod yn ymwneud â llesiant unigolyn ("A") a 

wahoddwyd, a 

(b) os yw A wedi eich hysbysu ei fod yn dymuno defnyddio’r 

Gymraeg yn y cyfarfod; os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn 

Gymraeg heb gymorth gwasanaeth cyfieithu. 

30/03/2016 

27 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn gwahodd mwy nag un person i gyfarfod (nad yw’n 

ymwneud â llesiant un neu ragor o’r unigolion a wahoddir), rhaid ichi 

ofyn i bob person a yw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod. 

30/03/2016 

27A Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch wedi gwahodd mwy nag un person i gyfarfod (nad yw’n 

ymwneud â llesiant un neu ragor o’r unigolion a wahoddir), a bod o 

leiaf 10% (ond llai na 100%) o’r gwahoddedigion wedi eich hysbysu 

eu bod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, rhaid ichi 

drefnu bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg 

ar gael yn y cyfarfod. 

30/03/2016 

27D Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch wedi gwahodd mwy nag un person i gyfarfod (nad yw’n 30/03/2016 



ymwneud â llesiant un neu ragor o’r unigolion a wahoddir), a bod 

pawb a gafodd wahoddiad wedi eich hysbysu eu bod yn dymuno 

defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, rhaid ichi drefnu bod gwasanaeth 

cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y cyfarfod (os 

nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb gymorth 

gwasanaeth cyfieithu). 

29 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn gwahodd mwy nag un person i gyfarfod, a bod y 

cyfarfod hwnnw yn ymwneud â llesiant un neu ragor o’r unigolion a 

wahoddwyd, rhaid ichi -  

(a) gofyn i’r unigolyn hwnnw neu i bob un o’r unigolion hynny a yw’n 

dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, a       

(b) hysbysu’r unigolyn (neu’r unigolion hynny) y byddwch, os oes 

angen, yn darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ac 

o’r Saesneg i’r Gymraeg at y diben hwnnw. 

30/03/2016 

29A Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid ichi ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r 

Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg mewn cyfarfod -   

(a) os ydych wedi gwahodd mwy nag un person i’r cyfarfod,  

(b) os yw’r cyfarfod yn ymwneud â llesiant un neu ragor o’r unigolion 

a wahoddwyd, ac 

(c) os oes o leiaf un o’r unigolion hynny wedi eich hysbysu ei fod yn 

dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod; os nad ydych yn cynnal 

y cyfarfod yn Gymraeg heb gymorth gwasanaeth cyfieithu. 

30/03/2016 

30 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn trefnu cyfarfod sy’n agored i’r cyhoedd rhaid ichi 

ddatgan ar unrhyw ddeunydd sy’n ei hysbysebu, ac ar unrhyw 

wahoddiad iddo, fod croeso i unrhyw un sy’n bresennol ddefnyddio’r 

Gymraeg yn y cyfarfod. 

30/03/2016 

31 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn anfon gwahoddiadau i gyfarfod yr ydych yn ei drefnu 

sy’n agored i’r cyhoedd rhaid ichi eu hanfon yn Gymraeg. 

30/03/2016 



32 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn gwahodd personau i siarad mewn cyfarfod yr ydych 

yn ei drefnu sy’n agored i’r cyhoedd rhaid ichi -   

(a) gofyn i bob person a wahoddir i siarad a yw’n dymuno defnyddio’r 

Gymraeg, a    

(b) os yw’r person hwnnw (neu o leiaf un o’r personau hynny) yn eich 

hysbysu ei fod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg, darparu 

gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg at y diben 

hwnnw (os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb 

wasanaeth cyfieithu). 

30/03/2016 

33 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn trefnu cyfarfod sy’n agored i’r cyhoedd, rhaid ichi 

sicrhau bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg 

ar gael yn y cyfarfod, a rhaid ichi hysbysu’r rheini sy’n bresennol ar 

lafar yn Gymraeg -  

(a) bod croeso iddynt ddefnyddio’r Gymraeg, a   

(b) bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael. 

Rhaid cydymffurfio â safon 33 ymhob amgylchiad, ac eithrio: 

 pan fo gwahoddiad neu hysbyseb i’r cyfarfod wedi gofyn i 

bersonau eich hysbysu a ydynt yn dymuno defnyddio’r 

Gymraeg, a bod dim un person wedi eich hysbysu ei fod 

yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod. 

30/03/2016 

34 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn arddangos unrhyw ddeunydd ysgrifenedig mewn 

cyfarfod yr ydych yn ei drefnu sy’n agored i’r cyhoedd, rhaid ichi 

sicrhau bod y deunydd hwnnw’n cael ei arddangos yn Gymraeg, a 

rhaid ichi beidio â thrin unrhyw destun Cymraeg yn llai ffafriol na’r 

testun Saesneg. 

30/03/2016 

35 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn trefnu digwyddiad cyhoeddus, neu’n ariannu o leiaf 

50% o ddigwyddiad cyhoeddus, rhaid ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg 

30/03/2016 



yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg wrth hybu’r digwyddiad (er 

enghraifft, o ran y ffordd y mae’r digwyddiad yn cael ei hysbysebu 

neu y rhoddir cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad). 

36 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn trefnu digwyddiad cyhoeddus, neu’n ariannu o leiaf 

50% o ddigwyddiad cyhoeddus, rhaid ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg 

yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yn y digwyddiad (er 

enghraifft, mewn perthynas â gwasanaethau a gynigir i bersonau sy’n 

bresennol yn y digwyddiad, mewn perthynas ag arwyddion a 

arddangosir yn y digwyddiad, ac mewn perthynas â chyhoeddiadau 

sain a wneir ynddo). 

30/03/2016 

37 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd neu ddeunydd hysbysebu 

yr ydych yn ei lunio gael ei lunio yn Gymraeg, ac os byddwch yn 

llunio’r deunydd hysbysebu yn Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid ichi 

beidio â thrin y fersiwn Gymraeg yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg. 

30/03/2016 

38 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i unrhyw ddeunydd yr ydych yn ei arddangos yn gyhoeddus 

gael ei arddangos yn Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin unrhyw 

fersiwn Gymraeg o’r deunydd yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg. 

30/03/2016 

41 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn llunio’r dogfennau a ganlyn rhaid ichi eu llunio yn 

Gymraeg -   

(a) agendâu, cofnodion a phapurau eraill sydd ar gael i’r cyhoedd, 

sy’n ymwneud â chyfarfod o fwrdd rheoli neu gabinet;  

(b) agendâu, cofnodion a phapurau eraill ar gyfer cyfarfodydd, 

cynadleddau neu seminarau sy’n agored i’r cyhoedd. 

Rhaid cydymffurfio â safon 41 (a) ymhob amgylchiad, ac eithrio: 

 papurau eraill sydd ar gael i’r cyhoedd yn ymwneud â 

chyfarfod o fwrdd rheoli neu gabinet. 

 

31/03/2017 



Rhaid cydymffurfio â safon 41 (b) ymhob amgylchiad, ac eithrio: 
 

 papurau eraill ar gyfer cyfarfodydd sy’n agored i’r 
cyhoedd. 

42 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i unrhyw drwydded neu dystysgrif yr ydych yn ei llunio gael ei 

llunio yn Gymraeg. 

30/03/2016 

43 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i unrhyw lyfryn, taflen, pamffled neu gerdyn yr ydych yn ei lunio 

neu ei llunio er mwyn darparu gwybodaeth i’r cyhoedd gael ei lunio 

neu ei llunio yn Gymraeg. 

30/03/2016 

44 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn llunio’r dogfennau a ganlyn, a’u bod ar gael i’r 

cyhoedd, rhaid ichi eu llunio yn Gymraeg -   

(a) polisïau, strategaethau, adroddiadau blynyddol a chynlluniau 

corfforaethol;   

(b) canllawiau a chodau ymarfer;  

(c) papurau ymgynghori. 

30/09/2016 

45 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i unrhyw reolau yr ydych yn eu cyhoeddi sy’n gymwys i’r  

cyhoedd gael eu cyhoeddi yn Gymraeg. 

30/03/2016 

46 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn rhyddhau unrhyw ddatganiad i’r wasg, rhaid ichi ei 

ryddhau yn Gymraeg, ac os oes fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg 

o ddatganiad, rhaid ichi ryddhau’r ddwy fersiwn ar yr un pryd. 

30/03/2016 

47 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn llunio dogfen at ddefnydd y cyhoedd, a phan nad oes 

safon arall wedi ei gwneud yn ofynnol ichi ei llunio yn Gymraeg, rhaid 

ichi ei llunio yn Gymraeg -   

(a) os yw pwnc y ddogfen yn awgrymu y dylid ei llunio yn Gymraeg, 

neu   

(b) os yw’r gynulleidfa a ragwelir, a’u disgwyliadau, yn awgrymu y 

dylid llunio’r ddogfen yn Gymraeg. 

30/03/2016 

48 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn llunio dogfen yn Gymraeg ac yn Saesneg (pa un ai 30/03/2016 



ydynt yn fersiynau ar wahân ai peidio), rhaid ichi beidio â thrin 

unrhyw fersiwn Gymraeg yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg. 

49 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn llunio fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg o ddogfen 

ar wahân, rhaid ichi sicrhau bod y fersiwn Saesneg yn datgan yn glir 

bod y ddogfen hefyd ar gael yn Gymraeg. 

30/03/2016 

50 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i unrhyw ffurflen yr ydych yn ei llunio at ddefnydd y cyhoedd 

gael ei llunio yn Gymraeg. 

30/03/2016 

50A Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn llunio fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg o ffurflen 

ar wahân, rhaid ichi sicrhau bod y fersiwn Saesneg yn datgan yn glir 

bod y ffurflen hefyd ar gael yn Gymraeg. 

30/03/2016 

50B Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn llunio ffurflen yn Gymraeg ac yn Saesneg (pa un ai 

ydynt yn fersiynau ar wahân ai peidio), rhaid ichi sicrhau nad yw’r 

fersiwn Gymraeg yn cael ei  thrin yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg, 

a rhaid ichi beidio â gwahaniaethu rhyngddynt o ran unrhyw ofynion 

sy’n berthnasol i’r ffurflen (er enghraifft mewn perthynas ag unrhyw 

ddyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen neu mewn perthynas â’r 

amser a ganiateir ar gyfer ymateb i gynnwys y ffurflen). 

30/03/2016 

51 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn mewnosod gwybodaeth ar fersiwn Gymraeg o 

ffurflen (er enghraifft, cyn ei hanfon at aelod o’r cyhoedd er mwyn 

iddo wirio’r cynnwys neu er mwyn iddo lenwi gweddill y ffurflen), rhaid 

ichi sicrhau bod yr wybodaeth yr ydych yn ei mewnosod yn cael ei 

mewnosod yn Gymraeg. 

30/09/2016 

52 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid ichi sicrhau -   

(a) bod testun pob tudalen ar eich gwefan ar gael yn Gymraeg,  

(b) bod pob tudalen Gymraeg ar eich gwefan yn gweithredu’n llawn, 

ac    

(c) nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg ar 

eich gwefan. 

31/03/2017 



Rhaid cydymffurfio â safon 52 mewn perthynas â’r isod erbyn 

31/03/2017 

 gwefan gorfforaethol y corff 

 

Rhaid cydymffurfio â safon 52 mewn perthynas â’r isod erbyn 

31/03/2018. 

 pob gwefan arall 

55 Cyflenwi Gwasanaethau Os oes gennych dudalen Gymraeg ar eich gwefan sy’n cyfateb i 

dudalen Saesneg, rhaid ichi nodi’n glir ar y dudalen Saesneg bod y 

dudalen hefyd ar gael yn Gymraeg, a darparu dolen uniongyrchol at y 

dudalen Gymraeg ar y dudalen Saesneg gyfatebol. 

30/03/2016 

56 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid ichi ddarparu’r rhyngwyneb a’r dewislenni ar bob tudalen ar 

eich gwefan yn Gymraeg. 

30/03/2016 

57 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i bob ap yr ydych yn ei gyhoeddi weithredu’n llawn yn 

Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 

Saesneg o ran yr ap hwnnw. 

30/03/2016 

58 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, rhaid ichi beidio 

â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 
 

Rhaid cydymffurfio â safon 58 mewn perthynas â’r isod erbyn 
31/03/2017 
 
 wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar eich prif 

gyfrif. 
 

Rhaid cydymffurfio â safon 58 mewn perthynas â’r isod erbyn 
31/03/2018. 
 
 wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar bob cyfrif 

31/03/2017 



arall. 

59 Cyflenwi Gwasanaethau Os bydd person yn cysylltu â chi drwy’r cyfryngau cymdeithasol yn 

Gymraeg, rhaid ichi ateb yn Gymraeg (os oes angen ateb). 

30/03/2016 

60 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid ichi sicrhau bod unrhyw beiriannau hunanwasanaeth sydd 

gennych yn gweithio’n llawn yn Gymraeg, a rhaid peidio â thrin y  

Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg mewn perthynas â’r peiriant 

hwnnw. 

30/03/2016 

61 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn gosod arwydd newydd neu’n adnewyddu arwydd 

(gan gynnwys arwyddion dros dro) rhaid i unrhyw destun sy’n cael ei 

arddangos ar yr arwydd gael ei arddangos yn Gymraeg (pa un ai ar 

yr un arwydd sy’n arddangos y testun cyfatebol yn Saesneg neu ar 

arwydd ar wahân); ac os yw’r un testun yn cael ei arddangos yn 

Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid ichi beidio â thrin y testun Cymraeg 

yn llai ffafriol na’r testun Saesneg. 

30/03/2016 

62 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn gosod arwydd newydd neu’n adnewyddu arwydd 

(gan gynnwys arwyddion dros dro), a bod yr arwydd hwnnw’n cyfleu 

yr un wybodaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, rhaid i’r testun Cymraeg 

gael ei roi mewn safle fel mai hwnnw sy’n debygol o gael ei ddarllen 

yn gyntaf. 

30/03/2016 

63 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid ichi sicrhau bod y testun Cymraeg ar arwyddion yn gywir o ran 

ystyr a mynegiant. 

30/03/2016 

64 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i unrhyw wasanaeth derbynfa yr ydych yn ei roi ar gael yn 

Saesneg hefyd fod ar gael yn Gymraeg, a rhaid i unrhyw berson sydd 

am gael gwasanaeth derbynfa Cymraeg beidio â chael ei drin yn llai 

ffafriol na pherson sydd am gael gwasanaeth derbynfa Saesneg. 

 

Rhaid cydymffurfio â safon 64 mewn perthynas â’r isod erbyn 30 
Mawrth 2016:  

30/03/2016 



 
 prif wasanaeth derbynfa’r corff  

 

Rhaid cydymffurfio â safon 64 mewn perthynas â’r isod erbyn 31 
Mawrth 2018: 
 

 pob gwasanaeth derbynfa arall 

67 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid ichi arddangos arwydd yn eich derbynfa sy’n datgan (yn 

Gymraeg) fod croeso i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg yn y 

dderbynfa. 

30/03/2016 

68 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid ichi sicrhau bod staff yn y dderbynfa sy’n gallu darparu 

gwasanaeth derbynfa Cymraeg yn gwisgo bathodyn sy’n cyfleu 

hynny. 

30/03/2016 

69 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i unrhyw hysbysiad swyddogol yr ydych yn ei gyhoeddi neu ei 

arddangos gael ei gyhoeddi neu ei arddangos yn Gymraeg, a rhaid 

ichi beidio â thrin unrhyw fersiwn Gymraeg o’r hysbysiad yn llai 

ffafriol na fersiwn Saesneg ohono. 

Rhaid cydymffurfio â safon 69 ymhob amgylchiad, ac eithrio’r 
isod erbyn 31 Mawrth 2017: 

 hysbysiadau traffig 
 

Rhaid cydymffurfio â safon 69 mewn perthynas â’r isod erbyn 31 
Awst 2017: 
 

 hysbysiadau traffig 

31/03/2017 

70 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn cyhoeddi neu’n arddangos hysbysiad swyddogol 

sy’n cynnwys y testun Cymraeg yn ogystal â’r testun Saesneg, rhaid 

i’r testun Cymraeg gael ei roi mewn safle fel mai hwnnw sy’n debygol 

o gael ei ddarllen yn gyntaf. 

30/03/2016 



71 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i unrhyw ddogfennau yr ydych yn eu cyhoeddi sy’n ymwneud â 

cheisiadau am grant gael eu cyhoeddi yn Gymraeg, a rhaid ichi 

beidio â thrin fersiwn Gymraeg o’r dogfennau hynny yn llai ffafriol na 

fersiwn Saesneg ohonynt. 

30/03/2016 

72 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn gwahodd ceisiadau am grant, rhaid ichi 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. 

30/03/2016 

72A Cyflenwi Gwasanaethau 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). 

30/03/2016 

74 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn cael cais am grant yn Gymraeg, a bod angen cyf-

weld ag ymgeisydd fel rhan o’ch asesiad o’r cais rhaid ichi -   

(a) cynnig darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg er 

mwyn i’r ymgeisydd allu defnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad, a 

(b) os yw’r ymgeisydd yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y 

cyfweliad, darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd at y diben hwnnw 

(os nad ydych yn cynnal y cyfweliad yn Gymraeg heb wasanaeth 

cyfieithu). 

30/03/2016 

75 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn rhoi gwybod i ymgeisydd beth yw’ch penderfyniad 

mewn perthynas â chais am grant, rhaid ichi wneud hynny yn 

Gymraeg os cyflwynwyd y cais yn Gymraeg. 

30/03/2016 

76 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid i unrhyw wahoddiadau i dendro am gontract yr ydych yn eu 

cyhoeddi gael eu cyhoeddi yn Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin 

fersiwn Gymraeg o unrhyw wahoddiad yn llai ffafriol na fersiwn 

Saesneg ohono. 

30/03/2016 



77 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn cyhoeddi gwahoddiadau i dendro am gontract, rhaid 

ichi ddatgan yn y gwahoddiad y caniateir i dendrau gael eu cyflwyno 

yn Gymraeg, ac na fydd tendr a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin 

yn llai ffafriol na thendr a gyflwynir yn Saesneg. 

30/03/2016 

77A Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid ichi beidio â thrin tendr a gyflwynir yn Gymraeg yn llai ffafriol 

na thendr a gyflwynir yn Saesneg (gan gynnwys, ymysg pethau eraill, 

mewn perthynas â’r dyddiad cau ar gyfer cael tendrau, ac mewn 

perthynas ag amseriad rhoi gwybod i dendrwyr am benderfyniadau). 

30/03/2016 

79 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn cael tendr yn Gymraeg, a bod angen cyf-weld â 

thendrwr fel rhan o’ch asesiad o’r tendr rhaid ichi -     

(a) cynnig darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg fel 

bod modd i’r tendrwr ddefnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad, a  

(b) os yw’r tendrwr yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad, 

darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd at y diben hwnnw (os nad 

ydych yn cynnal y cyfweliad yn Gymraeg heb wasanaeth cyfieithu). 

30/03/2016 

80 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn rhoi gwybod i dendrwr beth yw’ch penderfyniad 

mewn perthynas â thendr, rhaid ichi wneud hynny yn Gymraeg os 

cyflwynwyd y tendr yn Gymraeg. 

30/03/2016 

81 Cyflenwi Gwasanaethau Rhaid ichi hybu unrhyw wasanaeth Cymraeg a ddarperir gennych, a 

hysbysebu’r gwasanaeth hwnnw yn Gymraeg. 

30/03/2016 

82 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn darparu gwasanaeth yn Gymraeg sy’n cyfateb i 

wasanaeth yr ydych yn ei ddarparu yn Saesneg, rhaid i unrhyw 

gyhoeddusrwydd neu ddogfen yr ydych yn ei llunio, neu wefan yr 

ydych yn ei chyhoeddi, sy’n cyfeirio at y gwasanaeth Saesneg nodi 

bod gwasanaeth cyfatebol ar gael yn Gymraeg. 

30/03/2016 

83 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn llunio, yn diwygio neu’n cyflwyno eich hunaniaeth 

gorfforaethol, rhaid ichi beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 

Saesneg. 

30/03/2016 



84 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn cynnig cwrs addysg sy’n agored i’r cyhoedd, rhaid 

ichi ei gynnig yn Gymraeg. 

Rhaid cydymffurfio â safon 84 ymhob amgylchiad, ac eithrio: 

 pan fo asesiad a gynhaliwyd yn unol â safon 86 yn dod i’r 

casgliad nad oes angen i’r cwrs hwnnw gael ei gynnig yn 

Gymraeg. 

30/03/2016 

86 Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn datblygu cwrs addysg sydd i’w gynnig i’r cyhoedd, 

rhaid ichi asesu’r angen i’r cwrs hwnnw gael ei gynnig yn Gymraeg; a 

rhaid ichi sicrhau bod yr asesiad wedi ei gyhoeddi ar eich gwefan. 

30/03/2016 

87 Cyflenwi Gwasanaethau Pan fyddwch yn cyhoeddi neges dros system annerch gyhoeddus, 

rhaid ichi wneud y cyhoeddiad hwnnw yn Gymraeg, ac os yw’r 

cyhoeddiad yn cael ei wneud yn Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid i’r 

cyhoeddiad gael ei wneud yn Gymraeg yn gyntaf. 

30/03/2016 

88 Llunio Polisi Pan fyddwch yn llunio polisi newydd, neu’n adolygu neu’n addasu 

polisi sydd eisoes yn bodoli, rhaid ichi ystyried pa effeithiau, os o 

gwbl (pa un ai yw’r rheini’n bositif neu’n andwyol) y byddai’r 

penderfyniad polisi yn eu cael ar -  

(a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

30/03/2016 

89 Llunio Polisi Pan fyddwch yn llunio polisi newydd, neu’n adolygu neu’n addasu 

polisi sydd eisoes yn bodoli, rhaid ichi ystyried sut y gellid llunio’r 

polisi (neu sut y gellid newid polisi sydd eisoes yn bodoli) fel y 

byddai’r penderfyniad polisi’n cael effeithiau positif, neu effeithiau 

mwy positif, ar -  

(a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a   

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

30/03/2016 

90 Llunio Polisi Pan fyddwch yn llunio polisi newydd, neu’n adolygu neu’n addasu 30/03/2016 



polisi sydd eisoes yn bodoli, rhaid ichi ystyried sut y gellid llunio’r 

polisi (neu sut y gellid newid polisi sydd eisoes yn bodoli) fel na 

fyddai’r penderfyniad polisi’n cael effeithiau andwyol, neu fel y 

byddai’n cael effeithiau llai andwyol, ar -   

(a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

91 Llunio Polisi Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen ymgynghori sy’n ymwneud â 

phenderfyniad polisi, rhaid i’r ddogfen honno ystyried a cheisio barn 

ynghylch yr effeithiau (pa un ai yw’r rheini’n bositif neu’n andwyol) y 

byddai’r penderfyniad polisi o dan ystyriaeth yn eu cael ar -  

(a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a   

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

30/03/2016 

92 Llunio Polisi Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen ymgynghori sy’n ymwneud â 

phenderfyniad polisi, rhaid i’r ddogfen honno ystyried a cheisio barn 

ynghylch sut y gellid llunio neu addasu’r polisi o dan ystyriaeth fel y 

byddai’n cael effeithiau positif, neu effeithiau mwy positif, ar -  

(a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a   

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

30/03/2016 

93 Llunio Polisi Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen ymgynghori sy’n ymwneud â 

phenderfyniad polisi, rhaid i’r ddogfen honno ystyried a cheisio barn 

ynghylch sut y gellid llunio neu addasu’r polisi o dan ystyriaeth fel na 

fyddai’n cael effeithiau andwyol, neu fel y byddai’n cael effeithiau llai 

andwyol, ar -   

(a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

30/03/2016 

94 Llunio Polisi 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 

30/03/2016 



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. 

95 Llunio Polisi Pan fyddwch yn comisiynu neu’n gwneud gwaith ymchwil y bwriedir 

i’ch cynorthwyo i wneud penderfyniad polisi, rhaid ichi sicrhau bod yr 

ymchwil yn ystyried pa effeithiau, os o gwbl (a pha un ai ydynt yn rhai 

positif neu’n rhai andwyol), y byddai’r penderfyniad polisi sydd o dan 

ystyriaeth yn eu cael ar -   

(a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a   

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

30/03/2016 

96 Llunio Polisi Pan fyddwch yn comisiynu neu’n gwneud gwaith ymchwil y bwriedir 30/03/2016 



i’ch cynorthwyo i wneud penderfyniad polisi, rhaid ichi sicrhau bod yr 

ymchwil yn ystyried sut y gellid gwneud y penderfyniad polisi sydd o 

dan ystyriaeth fel y byddai’n cael effeithiau positif, neu effeithiau mwy 

positif, ar -  

(a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a   

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

97 Llunio Polisi Pan fyddwch yn comisiynu neu’n gwneud gwaith ymchwil y bwriedir 

i’ch cynorthwyo i wneud penderfyniad polisi, rhaid ichi sicrhau bod yr 

ymchwil yn ystyried sut y gellid gwneud y penderfyniad polisi sydd o 

dan ystyriaeth fel na fyddai’n cael effeithiau andwyol, neu fel y 

byddai’n cael effeithiau llai andwyol, ar - 

(a) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

30/03/2016 

98 Gweithredu Rhaid ichi ddatblygu polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol, gyda’r 

bwriad o hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg, a rhaid ichi 

gyhoeddi’r polisi hwnnw ar eich mewnrwyd. 

30/03/2016 

99 Gweithredu Pan fyddwch yn cynnig swydd newydd i unigolyn, rhaid ichi ofyn i’r 

unigolyn hwnnw a yw’n dymuno i’r contract cyflogaeth neu gontract 

am wasanaethau gael ei ddarparu yn Gymraeg; ac os yw’r unigolyn 

yn dymuno hynny rhaid ichi ddarparu’r contract yn Gymraeg. 

30/03/2016 

100 Gweithredu Rhaid ichi -   

(a) gofyn i bob cyflogai a fyddai’n dymuno cael unrhyw ohebiaeth 

bapur sy’n ymwneud â’i gyflogaeth, ac sydd wedi ei chyfeirio ato’n 

bersonol, yn Gymraeg, a    

(b) os yw cyflogai yn dymuno hynny, ddarparu unrhyw ohebiaeth o’r 

fath iddo yn Gymraeg. 

30/09/2016 

101 Gweithredu Rhaid ichi ofyn i bob cyflogai a fyddai’n dymuno cael unrhyw 

ddogfennau sy’n amlinellu anghenion neu ofynion ei hyfforddiant yn 

30/09/2016 



Gymraeg; ac os yw’n dymuno hynny rhaid ichi ddarparu unrhyw 

ddogfennau o’r fath iddo yn Gymraeg. 

102 Gweithredu Rhaid ichi ofyn i bob cyflogai a fyddai’n dymuno cael unrhyw 

ddogfennau sy’n amlinellu ei  amcanion perfformiad yn Gymraeg; ac 

os yw’n dymuno hynny rhaid ichi ddarparu unrhyw ddogfennau o’r 

fath iddo yn Gymraeg. 

30/09/2016 

103 Gweithredu Rhaid ichi ofyn i bob cyflogai a fyddai’n dymuno cael unrhyw 

ddogfennau sy’n amlinellu neu’n cofnodi ei gynllun gyrfa yn 

Gymraeg; ac os yw’n dymuno hynny rhaid ichi ddarparu unrhyw 

ddogfennau o’r fath iddo yn Gymraeg. 

30/09/2016 

104 Gweithredu Rhaid ichi ofyn i bob cyflogai a fyddai’n dymuno cael unrhyw 

ffurflenni sy’n cofnodi ac yn awdurdodi -  

(a) gwyliau,  

(b) absenoldebau o’r gwaith, ac   

(c) oriau gwaith hyblyg,  

yn Gymraeg; ac os yw’n dymuno hynny rhaid ichi ddarparu unrhyw 

ffurflenni o’r fath iddo yn Gymraeg. 

30/09/2016 

105 Gweithredu Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch ymddygiad yn y gweithle, 

rhaid ichi ei gyhoeddi yn Gymraeg. 

30/09/2016 

106 Gweithredu Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch iechyd a lles yn y gweithle, 

rhaid ichi ei gyhoeddi yn Gymraeg. 

30/09/2016 

107 Gweithredu Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch cyflogau neu fuddion yn y 

gweithle, rhaid ichi ei gyhoeddi yn Gymraeg. 

30/09/2016 

108 Gweithredu Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch rheoli perfformiad, rhaid ichi 

ei gyhoeddi yn Gymraeg. 

30/09/2016 

109 Gweithredu Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch absenoldeb o’r gwaith, rhaid 

ichi ei gyhoeddi yn Gymraeg. 

30/09/2016 



110 Gweithredu Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch amodau gwaith, rhaid ichi ei 

gyhoeddi yn Gymraeg. 

30/09/2016 

111 Gweithredu Os byddwch yn cyhoeddi polisi ynghylch patrymau gwaith, rhaid ichi 

ei gyhoeddi yn Gymraeg. 

30/09/2016 

112 Gweithredu Rhaid ichi ganiatáu i bob aelod o’ch staff - 

(a) gwneud cwynion ichi yn Gymraeg, a           

(b) ymateb i unrhyw gŵyn a wnaed amdano ef yn Gymraeg. 

30/03/2016 

112A Gweithredu Rhaid ichi ddatgan mewn unrhyw ddogfen sydd gennych sy’n nodi 

eich gweithdrefnau ar gyfer gwneud cwynion y caiff pob aelod o staff 

-  

(a) gwneud cwyn ichi yn Gymraeg, a    

(b) ymateb i gŵyn a wnaed amdano ef yn Gymraeg; a rhaid ichi 

hefyd roi gwybod i bob aelod o staff am yr hawl honno. 

30/03/2016 

114 Gweithredu Os byddwch yn cael cwyn gan aelod o staff neu’n cael cwyn 

ynghylch aelod o staff, a bod angen cyfarfod â’r aelod hwnnw o staff, 

rhaid ichi -  

(a) gofyn i’r aelod o staff a yw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y 

cyfarfod;   

(b) esbonio y byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg 

i’r Saesneg at y diben hwnnw os yw’n ofynnol; ac os yw’r aelod o 

staff yn dymuno defnyddio’r Gymraeg, rhaid ichi ddarparu 

gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg yn y cyfarfod 

(os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb wasanaeth 

cyfieithu). 

30/09/2016 

115 Gweithredu Pan fyddwch yn rhoi gwybod i aelod o staff beth yw’ch penderfyniad 

mewn perthynas â chŵyn a wneir gan yr aelod hwnnw, neu mewn 

perthynas â chŵyn a wneir amdano ef, rhaid ichi wneud hynny yn 

Gymraeg os yw’r aelod hwnnw o staff -  

30/03/2016 



(a) wedi gwneud y gŵyn yn Gymraeg,   

(b) wedi ymateb yn Gymraeg i gŵyn amdano ef,   

(c) wedi gofyn bod cyfarfod ynglŷn â’r gŵyn yn cael ei gynnal yn 

Gymraeg, neu 

(ch) wedi gofyn am gael defnyddio’r Gymraeg mewn cyfarfod ynglŷn 

â’r gŵyn. 

116 Gweithredu Rhaid ichi ganiatáu i bob aelod o staff ymateb yn Gymraeg i 

honiadau a wneir yn ei erbyn mewn unrhyw broses ddisgyblu fewnol. 

30/03/2016 

116A Gweithredu Rhaid ichi -   

(a) datgan mewn unrhyw ddogfen sydd gennych sy’n nodi eich 

trefniadau ar gyfer disgyblu staff y caiff unrhyw aelod o staff ymateb 

yn Gymraeg i unrhyw honiadau a wneir yn ei erbyn, a  

(b) os byddwch yn dechrau gweithdrefn ddisgyblu mewn perthynas 

ag aelod o staff, rhoi gwybod i’r aelod hwnnw o staff am yr hawl 

honno. 

30/03/2016 

118 Gweithredu Os byddwch yn trefnu cyfarfod ag aelod o staff ynghylch achos 

disgyblu mewn perthynas â’i ymddygiad, rhaid ichi -    

(a) gofyn i’r aelod o staff a yw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y 

cyfarfod, a    

(b) esbonio y byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu at y diben 

hwnnw os yw’n ofynnol; ac, os yw’r aelod o staff yn dymuno 

defnyddio’r Gymraeg, rhaid ichi ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y 

pryd o’r Gymraeg i Saesneg yn y cyfarfod (os nad ydych yn cynnal y 

cyfarfod yn Gymraeg heb wasanaeth cyfieithu). 

30/09/2016 

119 Gweithredu Pan fyddwch yn rhoi gwybod i aelod o staff beth yw’ch penderfyniad 

yn dilyn proses ddisgyblu, rhaid ichi wneud hynny yn Gymraeg os 

yw’r aelod hwnnw o staff -  

(a) wedi ymateb i honiadau yn ei erbyn yn Gymraeg,  

30/03/2016 



(b) wedi gofyn bod cyfarfod ynglŷn â’r broses ddisgyblu yn cael ei 

gynnal yn Gymraeg, neu  

(c) wedi gofyn am gael defnyddio’r Gymraeg mewn cyfarfod ynglŷn 

â’r broses ddisgyblu. 

120 Gweithredu Rhaid ichi ddarparu meddalwedd gyfrifiadurol ar gyfer gwirio sillafu a 

gramadeg y Gymraeg i’ch staff, a darparu rhyngwynebau Cymraeg ar 

gyfer meddalwedd (pan fo rhyngwyneb ar gael). 

30/03/2016 

122 Gweithredu Rhaid ichi sicrhau -   

(a) bod testun hafan eich mewnrwyd ar gael yn Gymraeg,   

(b) bod unrhyw destun Cymraeg ar hafan eich mewnrwyd (neu, pan 

fo’n berthnasol, bod hafan Gymraeg eich mewnrwyd) yn gweithredu’n 

llawn, ac   

(c) nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg 

mewn perthynas â hafan eich mewnrwyd. 

30/03/2016 

124 Gweithredu Os oes gennych dudalen Gymraeg ar eich mewnrwyd sy’n cyfateb i 

dudalen Saesneg, rhaid ichi nodi’n glir ar y dudalen Saesneg bod y 

dudalen hefyd ar gael yn Gymraeg, a rhaid darparu dolen 

uniongyrchol i’r dudalen Gymraeg ar y dudalen Saesneg gyfatebol. 

30/03/2016 

125 Gweithredu Rhaid ichi neilltuo a chynnal tudalen (neu dudalennau) ar eich 

mewnrwyd sy’n darparu gwasanaethau a deunydd cymorth i hybu’r 

Gymraeg ac i gynorthwyo eich staff i ddefnyddio’r Gymraeg. 

30/03/2016 

126 Gweithredu Rhaid ichi ddarparu’r rhyngwyneb a’r dewislenni ar eich tudalennau 

mewnrwyd yn Gymraeg. 

30/09/2017 

127 Gweithredu Rhaid ichi asesu sgiliau Cymraeg eich cyflogeion. 30/03/2016 

128 Gweithredu Rhaid ichi ddarparu hyfforddiant yn Gymraeg yn y meysydd a ganlyn, 

os ydych yn darparu hyfforddiant o’r fath yn Saesneg -   

(a) recriwtio a chyf-weld;  

(b) rheoli perfformiad;   

30/09/2016 



(c) gweithdrefnau cwyno a disgyblu;  

(ch) ymsefydlu;  

(d) delio â’r cyhoedd; ac   

(dd) iechyd a diogelwch. 

129 Gweithredu Rhaid ichi ddarparu hyfforddiant (yn Gymraeg) ar ddefnyddio’r 

Gymraeg yn effeithiol mewn -   

(a) cyfarfodydd;   

(b) cyfweliadau; ac   

(c) gweithdrefnau cwyno a disgyblu. 

30/09/2017 

130 Gweithredu Rhaid ichi ddarparu cyfleoedd yn ystod oriau gwaith -   

(a) i’ch cyflogeion gael gwersi Cymraeg sylfaenol, a   

(b) i gyflogeion sy’n rheoli pobl eraill gael hyfforddiant ar ddefnyddio’r 

Gymraeg yn eu rôl fel rheolwyr. 

30/03/2016 

131 Gweithredu Rhaid ichi ddarparu cyfleoedd i’ch cyflogeion sydd wedi cwblhau 

hyfforddiant Cymraeg sylfaenol gael hyfforddiant pellach yn rhad ac 

am ddim er mwyn datblygu eu sgiliau yn yr iaith. 

30/03/2016 

132 Gweithredu Rhaid ichi ddarparu cyrsiau hyfforddi er mwyn i’ch cyflogeion 

ddatblygu -   

(a) ymwybyddiaeth o’r Gymraeg (gan gynnwys ymwybyddiaeth am 

hanes yr iaith a’i lle yn niwylliant Cymru);   

(b) dealltwriaeth o’r ddyletswydd i weithredu yn unol â safonau’r 

Gymraeg;  

(c) dealltwriaeth am y modd y gellir defnyddio’r Gymraeg yn y 

gweithle. 

30/03/2016 

133 Gweithredu Pan fyddwch yn darparu gwybodaeth i gyflogeion newydd (er 

enghraifft, fel rhan o broses ymsefydlu), rhaid ichi ddarparu 

gwybodaeth er mwyn codi eu hymwybyddiaeth o’r Gymraeg. 

30/03/2016 

134 Gweithredu Rhaid ichi ddarparu geiriad neu logo ar gyfer llofnodion e-bost eich 30/03/2016 



staff sy’n eu galluogi i ddynodi a ydynt yn siarad Cymraeg yn rhugl 

neu’n dysgu’r iaith. 

135 Gweithredu Rhaid ichi ddarparu geiriad ar gyfer eich cyflogeion fydd yn eu 

galluogi i gynnwys fersiwn Gymraeg o’u manylion cyswllt mewn 

negeseuon e-byst, ac i ddarparu fersiwn Gymraeg o unrhyw neges 

sy’n hysbysu pobl eraill nad ydynt ar gael i ateb negeseuon ebost. 

30/03/2016 

136 Gweithredu Pan fyddwch yn asesu’r anghenion ar gyfer swydd newydd neu 

swydd wag, rhaid ichi asesu’r angen am sgiliau yn y Gymraeg, a’i 

chategoreiddio fel swydd pan fo un neu ragor o’r canlynol yn gymwys 

-   

(a) bod sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol; 

(b) bod angen dysgu sgiliau yn y Gymraeg pan benodir rhywun i’r 

swydd;  

(c) bod sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol; neu  

(ch) nad yw sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol. 

30/03/2016 

136A Gweithredu Os byddwch wedi categoreiddio swydd fel un sy’n gofyn bod sgiliau 

yn y Gymraeg yn hanfodol, yn ddymunol neu fod angen eu dysgu, 

rhaid ichi -    

(a) pennu hynny wrth hysbysebu’r swydd, a 

(b) hysbysebu’r swydd yn Gymraeg. 

30/03/2016 

137 Gweithredu Pan fyddwch yn hysbysebu swydd, rhaid ichi ddatgan y caniateir i 

geisiadau gael eu cyflwyno yn Gymraeg, ac na fydd cais a gyflwynir 

yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn 

Saesneg. 

30/03/2016 

137A Gweithredu Os byddwch yn cyhoeddi -   

(a) ffurflenni cais am swyddi;   

(b) deunydd esboniadol ynghylch eich proses ar gyfer ymgeisio am 

swyddi;   

30/03/2016 



(c) gwybodaeth am eich proses gyf-weld, neu am unrhyw ddulliau 

asesu eraill wrth ymgeisio am swyddi;  

(ch) swydd-ddisgrifiadau;  

rhaid ichi eu cyhoeddi yn Gymraeg a rhaid ichi sicrhau nad ydych yn 

trin unrhyw fersiynau Cymraeg o’r dogfennau yn llai ffafriol na 

fersiynau Saesneg ohonynt. 

137B Gweithredu Rhaid ichi beidio â thrin cais am swydd a wneir yn Gymraeg yn llai 

ffafriol na chais a wneir yn Saesneg (gan gynnwys, ymysg pethau 

eraill, o ran y dyddiad cau yr ydych yn ei osod ar gyfer cael 

ceisiadau, ac o ran amseriad rhoi gwybod i unigolion ynghylch 

penderfyniadau). 

30/03/2016 

139 Gweithredu Rhaid ichi sicrhau bod eich ffurflenni cais am swyddi -   

(a) yn rhoi lle i unigolion nodi eu bod yn dymuno defnyddio’r 

Gymraeg mewn cyfweliad neu ddull arall o asesiad, a   

(b) yn esbonio y byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu o’r 

Gymraeg i’r Saesneg at y diben hwnnw os oes angen; 

ac, os yw’r unigolyn yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad 

neu’r asesiad, rhaid ichi ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn y 

cyfweliad neu asesiad (os nad ydych yn cynnal y cyfweliad neu’r 

asesiad yn Gymraeg heb y gwasanaeth cyfieithu hwnnw). 

30/03/2016 

140 Gweithredu Pan fyddwch yn rhoi gwybod i unigolyn beth yw’ch penderfyniad 

mewn perthynas â chais am swydd, rhaid ichi wneud hynny yn 

Gymraeg os gwnaed y cais yn Gymraeg. 

30/03/2016 

141 Gweithredu Pan fyddwch yn gosod arwydd newydd neu’n adnewyddu arwydd yn 

eich gweithle (gan gynnwys arwyddion dros dro), rhaid i unrhyw 

destun sy’n cael ei arddangos ar yr arwydd gael ei arddangos yn 

Gymraeg (pa un ai ar yr un arwydd sy’n arddangos y testun Saesneg 

cyfatebol neu ar arwydd ar wahân), ac os yw’r un testun yn cael ei 

30/03/2016 



arddangos yn Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid ichi beidio â thrin y 

testun Cymraeg yn llai ffafriol na’r testun Saesneg. 

142 Gweithredu Pan fyddwch yn gosod arwydd newydd neu’n adnewyddu arwydd yn 

eich gweithle (gan gynnwys arwyddion dros dro), a bod yr arwydd 

hwnnw’n cyfleu yr un wybodaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid 

i’r testun Cymraeg gael ei roi mewn safle fel mai hwnnw sy’n debygol 

o gael ei ddarllen yn gyntaf. 

30/03/2016 

143 Gweithredu Rhaid ichi sicrhau bod y testun Cymraeg ar arwyddion a arddangosir 

yn eich gweithle yn gywir o ran ystyr a mynegiant. 

30/03/2016 

144 Gweithredu Pan fyddwch yn gwneud cyhoeddiadau dros offer sain yn eich 

gweithle, rhaid i’r cyhoeddiad hwnnw gael ei wneud yn Gymraeg, ac 

os gwneir y cyhoeddiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid i’r 

cyhoeddiad gael ei wneud yn Gymraeg yn gyntaf. 

30/03/2016 

145 Hybu Rhaid ichi lunio, a chyhoeddi ar eich gwefan, strategaeth 5 mlynedd 

sy’n esbonio sut yr ydych yn bwriadu mynd ati i hybu’r Gymraeg ac i 

hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn ehangach yn eich ardal; a rhaid i’r 

strategaeth gynnwys (ymysg pethau eraill) - 

(a) targed (yn nhermau canran y siaradwyr yn eich ardal) ar gyfer 

cynyddu neu gynnal nifer y siaradwyr Cymraeg yn eich ardal erbyn 

diwedd y cyfnod o 5 mlynedd o dan sylw, a  

(b) datganiad sy’n esbonio sut yr ydych yn bwriadu cyrraedd y targed 

hwnnw;  

a rhaid ichi adolygu’r strategaeth a chyhoeddi fersiwn ddiwygiedig 

ohoni ar eich gwefan o fewn 5 mlynedd i ddyddiad cyhoeddi’r 

strategaeth (neu i ddyddiad cyhoeddi fersiwn ddiwygiedig ohoni). 

30/09/2016 

146 Hybu Bum mlynedd ar ôl cyhoeddi strategaeth yn unol â safon 145 rhaid 

ichi -   

(a) asesu i ba raddau yr ydych wedi dilyn y strategaeth honno ac 

30/09/2016 



wedi cyrraedd y targed a osodwyd ganddi, a  

(b) cyhoeddi’r asesiad ar eich gwefan, gan sicrhau ei fod yn cynnwys 

yr wybodaeth a ganlyn -   

(i) nifer y siaradwyr Cymraeg yn eich ardal, ac oedran y siaradwyr 

hynny;  

(ii) rhestr o’r gweithgareddau a drefnwyd gennych neu a ariannwyd 

gennych yn ystod y 5 mlynedd flaenorol er mwyn hybu defnyddio’r 

Gymraeg. 

147 Cadw Cofnodion Rhaid ichi gadw cofnod, mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol, 

o nifer y cwynion yr ydych yn eu cael sy’n ymwneud â’ch 

cydymffurfedd â’r safonau. 

30/03/2016 

148 Cadw Cofnodion Rhaid ichi gadw copi o unrhyw gŵyn ysgrifenedig yr ydych yn ei 

chael sy’n ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r safonau yr ydych o dan 

ddyletswydd i gydymffurfio â hwy. 

30/03/2016 

149 Cadw Cofnodion Rhaid ichi gadw copi o unrhyw gŵyn ysgrifenedig yr ydych yn ei 

chael sy’n ymwneud â’r Gymraeg (pa un ai yw’r gŵyn yn ymwneud 

â’r safonau yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy ai 

peidio). 

30/03/2016 

150 Cadw Cofnodion Rhaid ichi gadw cofnod o’r camau yr ydych wedi eu cymryd i sicrhau 

y cydymffurfir â’r safonau llunio polisi yr ydych o dan ddyletswydd i 

gydymffurfio â hwy. 

30/03/2016 

151 Cadw Cofnodion Rhaid ichi gadw cofnod (yn dilyn asesiadau o sgiliau iaith Gymraeg 

eich cyflogeion a wnaed gennych yn unol â safon 127), o nifer y 

cyflogeion sy’n meddu ar sgiliau yn y Gymraeg ar ddiwedd pob 

blwyddyn ariannol a, phan fo hynny’n wybyddus ichi, rhaid ichi gadw 

cofnod o lefel sgiliau’r cyflogeion hynny. 

30/03/2016 

152 Cadw Cofnodion Rhaid ichi gadw cofnod, ar gyfer pob blwyddyn ariannol, o -   

(a) nifer yr aelodau o staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi a gynigiwyd 

30/09/2016 



gennych yn Gymraeg (yn unol â safon 128), a   

(b) os cynigiwyd fersiwn Gymraeg o gwrs gennych yn unol â safon 

128, y ganran o gyfanswm nifer y staff a fynychodd y fersiwn honno 

o’r cwrs. 

153 Cadw Cofnodion Rhaid ichi gadw cofnod o bob asesiad a gynhaliwch (yn unol â safon 

136) mewn cysylltiad â’r sgiliau Cymraeg y gallai fod eu hangen 

mewn perthynas â swydd newydd neu swydd wag. 

30/03/2016 

154 Cadw Cofnodion Rhaid ichi gadw cofnod, mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol o 

nifer y swyddi newydd a’r swyddi gwag a gategoreiddiwyd (yn unol â 

safon 136) fel swyddi sy’n gofyn  

(a) bod sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol;  

(b) bod angen dysgu sgiliau yn y Gymraeg unwaith y penodir rhywun 

i’r swydd;  

(c) bod sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol; neu  

(ch) nad oedd sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol. 

30/03/2016 

155 Atodol - Cyflenwi 

Gwasanaethau 

Rhaid ichi sicrhau bod dogfen sy’n cofnodi’r safonau cyflenwi 

gwasanaethau yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a’r 

graddau yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â’r safonau 

hynny, ar gael -  

(a) ar eich gwefan, a   

(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd. 

30/03/2016 

156 Atodol - Cyflenwi 

Gwasanaethau 

Rhaid ichi -   

(a) sicrhau bod gennych weithdrefn gwyno sy’n delio â’r materion a 

ganlyn -    

(i) sut yr ydych yn bwriadu delio â chwynion ynglŷn â’ch 

cydymffurfedd â’r safonau cyflenwi gwasanaethau yr ydych o dan 

ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a   

(ii) sut y byddwch yn darparu hyfforddiant i’ch staff ynglŷn â delio â’r 

30/03/2016 



cwynion hynny, 

(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r weithdrefn honno ar eich gwefan, 

ac  

(c) sicrhau bod copi o’r ddogfen honno ar gael ym mhob un o’ch 

swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd. 

157 Atodol - Cyflenwi 

Gwasanaethau 

Rhaid ichi -  

(a) sicrhau bod gennych drefniadau ar gyfer 

(i) goruchwylio’r modd yr ydych yn cydymffurfio â’r safonau cyflenwi 

gwasanaethau yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, 

(ii) hybu’r gwasanaethau a gynigir gennych yn unol â’r safonau 

hynny, a   

(iii) hwyluso defnyddio’r gwasanaethau hynny,  

(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r trefniadau hynny ar eich gwefan, 

ac   

(c) sicrhau bod copi o’r ddogfen honno ar gael ym mhob un o’ch 

swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd. 

30/03/2016 

158 Atodol - Cyflenwi 

Gwasanaethau 

(1) Rhaid ichi lunio adroddiad ("adroddiad blynyddol"), yn Gymraeg, 

mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol, sy’n delio â’r modd y bu 

ichi gydymffurfio â’r safonau cyflenwi gwasanaethau yr oeddech o 

dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy yn ystod y flwyddyn honno.  

(2) Rhaid i’r adroddiad blynyddol gynnwys nifer y cwynion a gawsoch 

yn ystod y flwyddyn honno a oedd yn ymwneud â’ch cydymffurfedd 

â’r safonau cyflenwi gwasanaethau yr oeddech o dan ddyletswydd i 

gydymffurfio â hwy.   

(3) Rhaid ichi gyhoeddi’r adroddiad blynyddol heb fod yn hwyrach na 

30 Mehefin yn dilyn y  flwyddyn ariannol y mae’r adroddiad yn 

ymwneud â hi.  

(4) Rhaid ichi roi cyhoeddusrwydd i’r ffaith eich bod wedi cyhoeddi 

30/03/2016 



adroddiad blynyddol.   

(5) Rhaid ichi sicrhau bod copi cyfredol o’ch adroddiad blynyddol ar 

gael -  

(a) ar eich gwefan, a   

(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd. 

159 Atodol - Cyflenwi 

Gwasanaethau 

Rhaid ichi gyhoeddi dogfen ar eich gwefan sy’n esbonio sut yr ydych 

yn bwriadu cydymffurfio â’r safonau cyflenwi gwasanaethau yr ydych 

o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy. 

30/03/2016 

160 Atodol - Cyflenwi 

Gwasanaethau 

Rhaid ichi ddarparu unrhyw wybodaeth y bydd Comisiynydd y 

Gymraeg yn gofyn amdani sy’n ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r 

safonau cyflenwi gwasanaethau yr ydych o dan ddyletswydd i 

gydymffurfio â hwy. 

30/03/2016 

161 Atodol - Llunio Polisi Rhaid ichi sicrhau bod dogfen sy’n cofnodi’r safonau llunio polisi yr 

ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a’r graddau yr ydych o 

dan ddyletswydd i gydymffurfio â’r safonau hynny, ar gael -   

(a) ar eich gwefan, a  

(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd. 

30/03/2016 

162 Atodol - Llunio Polisi Rhaid ichi - 

(a) sicrhau bod gennych weithdrefn gwyno sy’n delio â’r materion a 

ganlyn -  

(i) sut yr ydych yn bwriadu delio â chwynion ynglŷn â’ch 

cydymffurfedd â’r safonau llunio polisi yr ydych o dan ddyletswydd i 

gydymffurfio â hwy, a  

(ii) sut y byddwch yn darparu hyfforddiant i’ch staff ynglŷn â delio â’r 

cwynion hynny, 

(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r weithdrefn honno ar eich gwefan, 

ac 

(c) sicrhau bod copi o’r ddogfen honno ar gael, ym mhob un o’ch 

30/03/2016 



swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd. 

163 Atodol - Llunio Polisi Rhaid ichi -  

(a) sicrhau bod gennych drefniadau ar gyfer goruchwylio’r modd yr 

ydych yn cydymffurfio â’r safonau llunio polisi yr ydych o dan 

ddyletswydd i gydymffurfio â hwy,  

(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r trefniadau hynny ar eich gwefan, 

ac  

(c) sicrhau bod copi o’r ddogfen honno ar gael ym mhob un o’ch 

swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd. 

30/03/2016 

164 Atodol - Llunio Polisi (1) Rhaid ichi lunio adroddiad, ("adroddiad blynyddol"), yn Gymraeg, 

mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol, sy’n delio â’r modd y bu 

ichi gydymffurfio â’r safonau llunio polisi yr oeddech o dan 

ddyletswydd i gydymffurfio â hwy yn ystod y flwyddyn honno.   

(2) Rhaid i’r adroddiad blynyddol gynnwys nifer y cwynion a gawsoch 

yn ystod y flwyddyn a oedd yn ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r 

safonau llunio polisi yr oeddech o dan ddyletswydd i gydymffurfio â 

hwy.  

(3) Rhaid ichi gyhoeddi’r adroddiad blynyddol heb fod yn hwyrach na 

30 Mehefin yn dilyn y flwyddyn ariannol y mae’r adroddiad yn 

ymwneud â hi.   

(4) Rhaid ichi roi cyhoeddusrwydd i’r ffaith eich bod wedi cyhoeddi 

adroddiad blynyddol.    

(5) Rhaid ichi sicrhau bod copi cyfredol o’ch adroddiad blynyddol ar 

gael -   

(a) ar eich gwefan, a   

(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i'r cyhoedd. 

30/03/2016 

165 Atodol - Llunio Polisi Rhaid ichi gyhoeddi dogfen ar eich gwefan sy’n esbonio sut yr ydych 

yn bwriadu cydymffurfio â’r safonau llunio polisi yr ydych o dan 

30/03/2016 



ddyletswydd i gydymffurfio â hwy. 

166 Atodol - Llunio Polisi Rhaid ichi ddarparu unrhyw wybodaeth y bydd Comisiynydd y 

Gymraeg yn gofyn amdani sy’n ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r 

safonau llunio polisi yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy. 

30/03/2016 

167 Atodol - Gweithredu Rhaid ichi sicrhau bod dogfen sy’n cofnodi’r safonau gweithredu yr 

ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a’r graddau yr ydych o 

dan ddyletswydd i gydymffurfio â’r safonau hynny, ar gael -  

(a) ar eich gwefan, a   

(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd. 

30/03/2016 

168 Atodol - Gweithredu Rhaid ichi -  

(a) sicrhau bod gennych weithdrefn gwyno sy’n delio â’r materion a 

ganlyn -   

(i) sut yr ydych yn bwriadu delio â chwynion ynglŷn â’ch 

cydymffurfedd â’r safonau gweithredu yr ydych o dan ddyletswydd i 

gydymffurfio â hwy, a   

(ii) sut y byddwch yn darparu hyfforddiant i’ch staff ynglŷn â delio â’r 

cwynion hynny, a  

(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r weithdrefn honno ar eich 

mewnrwyd. 

30/03/2016 

169 Atodol - Gweithredu Rhaid ichi -  

(a) sicrhau bod gennych drefniadau ar gyfer 

(i) goruchwylio’r modd yr ydych yn cydymffurfio â’r safonau 

gweithredu yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy,  

(ii) hybu’r gwasanaethau a gynigir gennych yn unol â’r safonau 

hynny, a   

(iii) hwyluso defnyddio’r gwasanaethau hynny, a    

(b) cyhoeddi dogfen sy’n cofnodi’r trefniadau hynny ar eich 

mewnrwyd. 

30/03/2016 



170 Atodol - Gweithredu (1) Rhaid ichi lunio adroddiad ("adroddiad blynyddol"), yn Gymraeg, 

mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol, sy’n delio â’r modd y bu 

ichi gydymffurfio â’r safonau gweithredu yr oeddech o dan 

ddyletswydd i gydymffurfio â hwy yn ystod y flwyddyn honno.  

(2) Rhaid i’r adroddiad blynyddol gynnwys yr wybodaeth a ganlyn 

(pan fo’n berthnasol, i’r graddau yr ydych o dan ddyletswydd i 

gydymffurfio â’r safonau y cyfeirir atynt) -         

(a) nifer y cyflogeion sy’n meddu ar sgiliau yn y Gymraeg ar ddiwedd 

y flwyddyn o dan sylw (ar sail cofnodion a gadwasoch yn unol â 

safon 151);    

(b) nifer yr aelodau o staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi a gynigiwyd 

gennych yn y Gymraeg yn ystod y flwyddyn (ar sail cofnodion a 

gadwasoch yn unol â safon 152);   

(c) os cynigiwyd fersiwn Gymraeg o gwrs gennych yn ystod y 

flwyddyn, y ganran o gyfanswm nifer y staff a fynychodd y cwrs a 

fynychodd y fersiwn Gymraeg (ar sail cofnodion a gadwasoch yn unol 

â safon 152);   

(ch) nifer y swyddi newydd a’r swyddi gwag a hysbysebwyd gennych 

yn ystod y flwyddyn a gategoreiddiwyd fel swyddi sy’n gofyn -   

(i) bod sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol    

(ii) bod angen dysgu sgiliau yn y Gymraeg pan benodir i’r swydd,  

(iii) bod sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol, neu  

(iv) nad oedd sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol, (ar sail y 

cofnodion a gadwasoch yn unol â safon 154);  

(d) nifer y cwynion a gawsoch yn ystod y flwyddyn a oedd yn 

ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r safonau gweithredu yr oeddech o 

dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy.  

(3) Rhaid ichi  gyhoeddi’r adroddiad blynyddol heb fod yn hwyrach na 

30/03/2016 



30 Mehefin yn dilyn y flwyddyn ariannol y mae’r adroddiad yn 

ymwneud â hi. 

(4) Rhaid ichi roi cyhoeddusrwydd i’r ffaith eich bod wedi cyhoeddi 

adroddiad blynyddol.  

(5) Rhaid ichi sicrhau bod copi cyfredol o’ch adroddiad blynyddol ar 

gael -   

(a) ar eich gwefan, a    

(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd. 

171 Atodol - Gweithredu Rhaid ichi gyhoeddi dogfen ar eich gwefan sy’n esbonio sut yr ydych 

yn bwriadu cydymffurfio â’r safonau gweithredu yr ydych o dan 

ddyletswydd i gydymffurfio â hwy. 

30/03/2016 

172 Atodol - Gweithredu Rhaid ichi ddarparu unrhyw wybodaeth y bydd Comisiynydd y 

Gymraeg yn gofyn amdani sy’n ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r 

safonau gweithredu yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy. 

30/03/2016 

173 Atodol - Hybu Rhaid ichi sicrhau bod dogfen sy’n cofnodi’r safonau hybu yr ydych o 

dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a’r graddau yr ydych o dan 

ddyletswydd i gydymffurfio â’r safonau hynny, ar gael -   

(a) ar eich gwefan, a   

(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd. 

30/09/2016 

174 Atodol - Hybu Rhaid ichi ddarparu unrhyw wybodaeth y bydd Comisiynydd y 

Gymraeg yn gofyn amdani sy’n ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r 

safonau hybu yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy. 

30/09/2016 

175 Atodol - Cadw Cofnodion Rhaid ichi sicrhau bod dogfen sy’n cofnodi’r safonau cadw cofnodion 

yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a’r graddau yr 

ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â’r safonau hynny, ar gael -  

(a) ar eich gwefan, a  

(b) ym mhob un o’ch swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd. 

30/03/2016 

176 Atodol - Cadw Cofnodion Rhaid ichi ddarparu unrhyw gofnodion a gadwasoch yn unol â’r 30/03/2016 



safonau cadw cofnodion yr ydych o dan ddyletswydd i gydymffurfio â 

hwy i Gomisiynydd y Gymraeg, os bydd y Comisiynydd yn gofyn am 

y cofnodion hynny. 
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CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF 



Cyflwyniad  
  
Bwriad Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yw sicrhau ei fod yn 
darparu'r gwasanaethau gorau posibl ar gyfer cwsmeriaid, trigolion a phobl sy'n 
ymweld â'r Fwrdeistref. Rydyn ni'n ymfalchïo yn y ffordd rydyn ni'n darparu ein 
gwasanaethau ac yn y ffaith bod staff ymroddedig gyda ni. Rydyn ni'n cydnabod 
y gall ein gwasanaethau fethu â chyrraedd disgwyliadau ein cwsmeriaid ac y 
gallan nhw hefyd ragori ar eu disgwyliadau. Pan fydd hyn yn digwydd, rydyn ni 
am i'n trigolion, ein cwsmeriaid a'n hymwelwyr roi gwybod i ni.  
 
A ninnau'n Gyngor, rydyn ni'n gwerthfawrogi holl adborth ein cwsmeriaid (boed 
yn gadarnhaol neu'n negyddol) ac yn defnyddio'r wybodaeth yma i wella a 
datblygu gwasanaethau i ddiwallu anghenion cwsmeriaid a chymunedau lleol. 
Mae'r polisi yma'n amlinellu proses y Cyngor ar gyfer delio â chwynion ac 
adborth arall gan gwsmeriaid megis canmoliaeth a sylwadau. Mae e hefyd yn 
egluro'r hyn rydyn ni'n ei wneud gyda'r adborth sy'n dod i law. 

 
 
Y Cynllun Adborth Cwsmeriaid 
 
Mae Rhondda Cynon Taf yn cydnabod pwysigrwydd cydweithio â'n trigolion i 
ddeall anghenion ein cymunedau yn well. 
 
Mae'r Cynllun Adborth Cwsmeriaid yn rhoi cyfle i drigolion a phobl sy'n ymweld 
â Rhondda Cynon Taf ddweud wrthon ni ble rydyn ni'n llwyddo a chynnig 
syniadau ar gyfer gwella. Mae hefyd yn rhoi cyfle iddyn nhw gwyno os ydyn 
nhw'n anfodlon. Mae'r holl adborth sy'n dod i law yn cael ei ystyried ac rydyn 
ni'n craffu ar themâu er mwyn nodi lle mae angen gwella. Yn ogystal â hynny, 
mae arfer da yn cael ei amlygu ac yn cael ei rannu â phob gwasanaeth. 

 
Mae'r wybodaeth gan gwsmeriaid yn ein galluogi i werthuso safon ein 
gwasanaethau hanfodol a phenderfynu lle dylen ni wella pethau. 
 
Mae modd i chi roi adborth mewn sawl ffordd. Mae'r manylion i'w gweld isod. 

 
  
 Canmoliaeth a Sylwadau 
 
Canmoliaeth 
 
Os ydych chi wedi cael gwasanaeth da gan y Cyngor, wedi cael profiad da yn 
un o'n hachlysuron neu eisiau canmol aelod o'n staff am wneud gwaith da, bydd 
modd i chi ddefnyddio'r Cynllun Adborth Cwsmer i roi gwybod i ni am hynny.  
 
Mae rhoi canmoliaeth yn bwysig gan fod hyn yn ein galluogi i werthuso ein 
gwasanaethau a chydnabod staff sy'n gwneud mwy na'r disgwyl i ddarparu 
gwasanaeth da ar gyfer trigolion ac ymwelwyr. Rydyn ni'n rhannu enghreifftiau 



o arfer da gyda phob adran ac yn eu hyrwyddo, ac yn defnyddio'ch adborth i 
ddeall yr hyn sy'n bwysig i'n cwsmeriaid. 
 
Sylwadau 
 
Os oes gyda chi awgrym ynghylch sut y gall y Cyngor wella neu os ydych chi 
eisiau rhoi sylwadau (boed yn dda neu'n ddrwg) ynghylch unrhyw agwedd ar 
wasanaethau'r Cyngor, mae modd i chi wneud hyn trwy'r Cynllun Adborth 
Cwsmeriaid. Mae'r gwasanaethau perthnasol yn ystyried pob sylw. 
 
Mae modd i chi gyflwyno sylw neu ein canmol yn y ffyrdd yma: 
 

• Gofyn am gopi o'n ffurflen adborth gan yr aelod o staff rydych chi mewn 
cysylltiad ag e'n barod.  

• Codi'r ffôn: 01443 425005.   
• Defnyddio'r ffurflen adborth ar ein gwefan:  www.rctcbc.gov.uk 
• Anfon e-bost aton ni: adborth@rhondda-cynon-taf.gov.uk 
• Ysgrifennu llythyr aton ni : Adborth Cwsmeriaid, Uned Cymorth i 

Fusnesau, Tŷ Elai, Trewiliam, Tonypandy, RhCT, CF40 1NY  
 
 
Er ein bod yn annog canmoliaeth a sylwadau, dydy hi ddim yn bosibl ymateb i 
bob un sy'n dod i law. Bydd canmoliaeth a sylwadau rydyn ni'n eu derbyn ar-
lein yn cael eu cydnabod yn awtomatig ond oherwydd y nifer fawr o sylwadau 
eraill sy'n dod i law, fyddwn ni ddim yn ymateb i bob un. Serch hynny, bydd pob 
canmoliaeth a'r holl sylwadau sy'n cael eu hanfon drwy'r dulliau wedi'u nodi ar 
ddiwedd y polisi yma yn cael eu cofnodi a'u hystyried. 
  
Cwynion  
 
Er gwaethaf ein hymdrechion gorau, rydyn ni'n cydnabod bod pethau'n mynd o 
chwith o dro i dro, a phan fydd hyn yn digwydd, rydyn ni am eu hunioni.  
 
Bwriad Cyngor Rhondda Cynon Taf yw ymdrin ag unrhyw bryderon neu 
gwynion ynglŷn â'r gwasanaethau mewn modd effeithiol gan sicrhau bod y 
rhain yn cael eu hunioni cyn gynted ag sy'n bosibl. Os oes rhywbeth wedi mynd 
o chwith neu rydyn ni wedi methu â darparu gwasanaeth y mae gyda chi hawl 
iddo, byddwn ni'n ymddiheuro ac yn ceisio unioni pethau. Rydyn ni hefyd yn 
ceisio dysgu o’n camgymeriadau a defnyddio’r wybodaeth a gawn i wella ein 
gwasanaethau. 
 
Er ein bod wedi ymrwymo i ddatrys cwynion, dydy hi ddim yn bosibl bob amser 
i gyrraedd disgwyliadau pob cwsmer. Rhaid i'r Cyngor addasu i newidiadau yn 
y gymdeithas, ystyried pwysau ariannol a blaenoriaethu. Gall hyn olygu bod 
rhaid i wasanaethau a'r ffordd rydyn ni'n eu darparu hefyd addasu i sicrhau ein 
bod ni'n gwneud y defnydd gorau o adnoddau wrth barhau i ddiwallu anghenion 
ein cwsmeriaid a'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.  

http://www.rctcbc.gov.uk/


 
 
 
Pryd y dylid defnyddio’r polisi yma 
 
Pan fyddwch chi'n mynegi eich pryderon neu’n cyflwyno cwyn, byddwn ni fel 
arfer yn ymateb yn y ffordd sy’n cael ei disgrifio isod. Serch hynny, weithiau 
efallai bydd gyda chi hawl statudol i apelio, e.e. yn erbyn gwrthod rhoi caniatâd 
cynllunio i chi neu'r penderfyniad i beidio â rhoi lle i’ch plentyn mewn ysgol 
benodol, felly, yn hytrach nag ymchwilio i’ch pryder, byddwn ni'n egluro i chi sut 
i apelio.  
 
Weithiau, efallai y byddwch chi'n poeni am faterion sydd y tu allan i'n 
hawdurdod neu am wasanaethau dydyn ni ddim yn eu darparu. Yn yr achos 
yma, byddwn ni'n rhoi gwybod i chi ac yn darparu cyngor ynglŷn â pha sefydliad 
y dylech chi gysylltu ag ef. 
 
Dydy'r polisi yma ddim yn berthnasol i gwynion sy'n ymwneud â'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol. Ymdrinnir â'r rhain ar wahân o dan bolisi ac 
arweiniad gwahanol a deddfwriaeth wahanol.  
 
Ymdrinnir â chwynion ynghylch ysgol hefyd o dan weithdrefnau ar wahân, ac 
yn y lle cyntaf, dylech chi fynd at Bennaeth yr ysgol dan sylw. 
 
Mae meysydd eraill lle nad yw'r polisi yma'n berthnasol i'w gweld yn Atodiad 1. 
 
Ydych chi wedi gofyn i ni eto? 

 
Os ydych chi'n cysylltu â ni ynglŷn â gwasanaeth neu'n rhoi gwybod i ni am 
broblem am y tro cyntaf, (e.e. tynnu ein sylw at olau stryd diffygiol, bin heb ei 
gasglu neu geudwll) yna, dydy'r polisi yma ddim yn berthnasol. Yn y lle cyntaf, 
dylech chi roi cyfle inni ymateb i'ch cais ac unioni'r broblem lle bynnag y bo 
modd. 
 
Os ydych chi eisoes wedi dweud wrthon ni neu wedi gofyn am wasanaeth, a 
naill ai dydy'r broblem ddim wedi'i datrys neu dydych chi ddim yn hapus â'n 
hymateb, bydd modd i chi roi gwybod i ni am eich pryder yn y ffyrdd sydd 
wedi'u nodi isod. 

 
Cwyno  

Mae modd i chi gyflwyno cwyn trwy'r sianeli canlynol:  
  

• Gofyn am gopi o'n ffurflen adborth gan yr aelod o staff rydych chi mewn 
cysylltiad ag e'n barod. Dweud wrtho eich bod chi eisiau i ni ddelio â'r 
mater yn ffurfiol.  

• Ein ffonio ni i gyflwyno'ch cwyn ar y rhif yma: 01443 425005.   



• Defnyddio'r ffurflen adborth ar ein gwefan:  www.rctcbc.gov.uk 
• Anfon e-bost aton ni: adborth@rhondda-cynon-taf.gov.uk 
• Ysgrifennu llythyr aton ni : Adborth Cwsmeriaid, Uned Cymorth i 

Fusnesau, Tŷ Elai, Trewiliam, Tonypandy, RhCT, CF40 1NY  
 
 

Ymweld ag un o'n Canolfannau IBobUn yn Aberdâr, Aberpennar, Y Porth, 
Pontypridd neu Dreorci.  Ein nod ni yw i ffurflenni cwyno fod ar gael ym mhob 
un o'n derbynfeydd, llyfrgelloedd ac adeiladau eraill y Cyngor. Bydd y polisi 
yma a ffurflenni cwyno ar gael ar gais mewn ieithoedd eraill, yn glywedol, 
mewn print bras a Braille.    
  
 
Ymdrin â'ch cwyn 
 

• Byddwn ni'n cydnabod eich cwyn yn ffurfiol cyn pen 5 diwrnod gwaith a 
rhoi gwybod ichi sut rydyn ni'n bwriadu ymdrin ag ef.  

• Byddwn ni'n gofyn ichi ddweud wrthon ni sut yr hoffech i ni gyfathrebu â 
chi ac a oes gyda chi unrhyw ofynion penodol – er enghraifft, os oes 
gyda chi anabledd fel nam ar eich clyw neu'ch golwg.  

• Byddwn ni’n delio â'ch cwyn mewn ffordd agored a gonest.  
• Byddwn ni'n sicrhau na fydd eich cysylltiadau â ni yn y dyfodol yn dioddef 

dim ond oherwydd eich bod chi wedi mynegi pryder neu wedi cyflwyno 
cwyn.  

 
Fel rheol, bydd modd i ni edrych ar eich pryderon dim ond os ydych chi'n dweud 
wrthon ni amdanyn nhw cyn pen 6 mis. Mae hyn oherwydd ei bod hi'n well 
ymchwilio i'ch pryderon tra bod y materion yn dal i fod yn ffres ym meddwl pawb.  

 
Mewn amgylchiadau eithriadol, mae'n bosibl y gwnawn ni edrych ar faterion a 
ddaeth i law yn hwyrach na hyn. Serch hynny, bydd rhaid i chi roi rhesymau 
cadarn inni pam nad ydych chi wedi gallu dwyn ein sylw at y broblem yn 
gynharach a bydd angen i ni gael digon o wybodaeth am y mater er mwyn 
caniatáu inni ei ystyried yn iawn. (Beth bynnag, waeth beth fo'r amgylchiadau, 
fyddwn ni ddim yn ystyried unrhyw bryderon am faterion a ddigwyddodd yn 
fwy na 12 mis yn ôl.) 
 
Mae dau gam i weithdrefn cwyno'r Cyngor: 
 

• Cwyn Cam 1 (y cyfeirir ati hefyd fel datrysiad anffurfiol) yw'r ffordd 
gyflymaf ac yn aml fwyaf effeithiol o ymdrin â'ch cwyn. Oni bai fod cwyn 
o natur ddifrifol iawn, rydyn ni'n disgwyl ymdrin â phob cwyn ar Gam 1 
yn y lle cyntaf.   
 
• Bydd Cwyn Cam 2 yn eich galluogi i ddwysáu'r mater os ydych 
chi'n anfodlon ar y canlyniad ar Gam 1. Bydd uwch swyddog y Cyngor 
yn delio â'ch cwyn Cam Dau sydd ddim o reidrwydd yn rhan o'r 
gwasanaeth dan sylw.  

http://www.rctcbc.gov.uk/


 
Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i ddwysáu materion difrifol yn syth i Gam 2 os yw 
o'r farn bod hyn yn angenrheidiol ar sail natur a difrifoldeb y gŵyn sydd wedi'i 
chyflwyno.  

 
 
 
 
Cam 1 (Datrysiad Anffurfiol) 

 
Lle bynnag y bo modd, rydyn ni o’r farn ei bod hi’n well ymdrin â materion ar 
unwaith yn hytrach na cheisio eu datrys yn nes ymlaen. Os oes pryder gyda 
chi, codwch ef gyda'r swyddog neu'r gwasanaeth rydych chi'n delio ag ef (neu 
wedi bod yn delio ag ef). Os yw'n bosibl, efallai bydd modd iddo ddatrys y 
mater i chi yn y fan a'r lle.  
 
Os nad yw hyn yn bosibl a bod angen ymchwilio ymhellach i'r mater, bydd y 
gwasanaeth perthnasol yn edrych ar y gŵyn ac yn darparu ymateb lle bynnag 
y bo modd o fewn 10 diwrnod gwaith. Ar gyfer rhai cwynion mwy cymhleth, 
gall hyn gymryd mwy o amser, ond ein nod yw rhoi ymateb i'r rhan fwyaf o 
gwynion cyn pen 20 diwrnod gwaith fan bellaf.  
 
Fel safon ofynnol, rydyn ni'n disgwyl i'r ymateb gynnwys y canlynol: 
 

• Ymddiheuriad lle bo hynny'n briodol 
• Cyngor ynghylch pa gamau sydd i'w cymryd i unioni pethau 
• Gwybodaeth am unrhyw wersi sydd wedi'u dysgu a; 
• Gwybodaeth am yr hyn y dylech chi ei wneud os ydych chi'n parhau i fod yn 

anfodlon. 
 
 

 
Cam 2 (Datrysiad Ffurfiol) 
 
Os ydych chi'n parhau i fod yn anfodlon ar yr ymateb i'ch cwyn ar Gam 1, ac 
rydyn ni wedi methu â datrys y broblem, cewch chi ofyn i'ch cwyn gael ei 
hystyried ar Gam 2.  
 
Fydd dim modd ystyried cwynion sydd wedi dilyn Polisïau'r Cyngor ac/neu 
sy'n seiliedig ar benderfyniadau a wnaed yn briodol ar Gam 2. Cewch chi, 
fodd bynnag, ddwysáu'ch cwyn i Gam 2 o'r broses yn yr amgylchiadau 
canlynol: 
  

• Mae'r gwasanaeth perthnasol wedi cael cyfle digonol i fynd i'r 
afael â'ch cwyn ond dydy e ddim wedi rhoi ymateb i chi yn unol â 
gofynion Cam 1.  
• Rydych chi o'r farn nad yw'ch cwyn wedi cael ystyriaeth ddigonol 
neu briodol neu fod y canlyniad yn seiliedig ar wybodaeth neu ffeithiau 
anghywir.  



• Dydy'r ymateb ddim wedi ymdrin â phob mater sy'n rhan o'ch 
cwyn. 
• Mae'r ymchwiliad wedi methu ag ystyried deddfwriaeth 
berthnasol a'ch hawliau unigol o dan ddeddfwriaeth o'r fath, er 
enghraifft, y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. 

  
Bydd gofyn i chi roi esboniad manwl o'r rheswm rydych chi'n o'r farn na chafodd 
eich cwyn y sylw priodol ar Gam 1, ynghyd â'r canlyniad byddech chi'n ei hoffi.  
  
Ambell waith, gall fod angen egluro materion cwyno penodol, er enghraifft, lle 
bo cwynion ysgrifenedig yn hir, yn amhenodol, neu wedi cael eu derbyn dros y 
ffôn a'u nodi ond sydd angen eglurhad pellach. O dan amgylchiadau o'r fath, 
bydd y Swyddog Ymchwilio yn cysylltu â chi gyda chrynodeb o'r gŵyn fel mae 
e'n ei gweld hi, er mwyn cytuno ar y manylion neu'u hegluro cyn yr ymchwiliad.  
  
Pe baech chi'n methu ag ymateb a chytuno ar faterion neu'u hegluro cyn pen 
28 diwrnod, byddai'r gŵyn yn cael ei chau a llythyr yn cael ei anfon atoch chi 
yn dweud felly.          
  
Ymdrin â'ch Cwyn Cam 2  
  
Byddwn ni'n cydnabod eich cwyn yn swyddogol o fewn 5 niwrnod gwaith ac fel 
arfer, yn cysylltu â chi yn yr un modd ag y cysylltoch chi â ni.  Er enghraifft, os 
cwynoch chi trwy e-bost yn Gymraeg, byddwn ni'n ymateb trwy e-bost yn 
Gymraeg hefyd, oni bai i chi ddweud wrthon ni fod gyda chi anghenion 
gwahanol.   
  
Ar ôl ei derbyn, bydd Cydlynydd Cwynion sy'n rhan o'r gwasanaeth mae'ch 
cwyn yn ymwneud ag ef yn ymdrin â hi. Bydd y cydlynydd yn penodi uwch 
swyddog o'r un gwasanaeth (fel arfer) i gynnal ymchwiliad. 
 
Bydd y Swyddog Ymchwilio yn adolygu'r wybodaeth wedi'i darparu ar Gam 1 
ac efallai yn cysylltu â chi i gael eglurhad ac i drafod y canlyniad yr hoffech 
chi'i gael. Gall y swyddog yma hefyd drafod y sefyllfa gyda staff y Cyngor. Ar 
gyfer rhai cwynion, efallai bydd angen iddo edrych ar wybodaeth sydd gan y 
Cyngor amdanoch chi.  
 
Os nad ydych chi'n fodlon i'r Swyddog Ymchwilio edrych ar yr wybodaeth sydd 
gyda ni amdanoch chi, dylech chi roi gwybod i ni wrth gyflwyno'r gŵyn. Mae'n 
bosibl y gall gwrthod rhoi caniatâd i ni edrych ar yr wybodaeth sydd gyda ni 
amdanoch chi olygu nad oes modd i ni barhau i ymchwilio i rai o'r materion 
rydych chi wedi'u codi (neu'r materion i gyd). 

  
Ein bwriad yw sicrhau ein bod ni'n datrys y broblem lle bynnag y bo modd. Os 
oes modd i'r swyddog sy'n ystyried eich cwyn ddod o hyd i ddatrysiad syml, 
mae'n bosibl y bydd yn cysylltu â chi i drafod hyn, gan geisio dod i gytundeb yn 
hytrach na bwrw ymlaen gydag ymchwiliad. 



 
Ein nod yw ymdrin â chwynion cyn gynted â phosibl ac ymdrin â'r mwyafrif 
helaeth ar Gam 2 o fewn 20 diwrnod gwaith. Gyda chwynion mwy cymhleth 
a/neu gwynion sy'n cynnwys mwy nag un gwasanaeth, gall gymryd mwy o 
amser i gynnal ymchwiliad llawn a thrylwyr. Yn yr achos yma, byddwn ni'n 
cysylltu â chi i gytuno ar amserlen ddiwygiedig na ddylai fod yn hwy na 3 mis 
ar ôl dyddiad eich cwyn wreiddiol. 
 
Ar ôl cwblhau'ch cwyn, byddwn ni'n rhoi ymateb ysgrifenedig ffurfiol i chi sy'n 
manylu ar ein canfyddiadau ac yn egluro sut y daethon ni i'n casgliadau. Lle 
rydyn ni wedi gwneud camgymeriadau, byddwn ni'n eu derbyn, a byddwn ni 
bob amser yn ymddiheuro lle mae'n briodol gwneud hynny. Os byddwn ni'n nodi 
methiannau yn rhan o'r ymchwiliad i'ch cwyn, byddwn ni'n esbonio sut rydyn 
ni'n bwriadu unioni pethau a/neu wella'n gwasanaeth i atal digwyddiad tebyg yn 
y dyfodol.  
 
Unioni Pethau   
  
Os na ddarparon ni wasanaeth y dylech chi fod wedi'i gael, byddwn ni'n ceisio 
ei ddarparu os yw hynny'n bosibl. Os na wnaethon ni rywbeth yn iawn, ein nod 
ni fydd ei unioni.    
  
Os ydych wedi colli allan o ganlyniad i gamgymeriad ar ein rhan ni, byddwn ni'n 
ceisio eich rhoi chi yn ôl yn y sefyllfa y byddech chi wedi bod ynddi, pe bydden 
ni wedi cael y mater yn iawn.  
  
Os ydych chi wedi gorfod talu am wasanaeth eich hun, hynny yw, gwasanaeth 
y dylen ni fod wedi'i ddarparu ar eich cyfer chi, neu os oedd gyda chi hawl i gael 
cyllid na chawsoch chi, byddwn ni fel arfer yn gwneud iawn am yr hyn rydych 
chi wedi'i golli.  
  
Pan fydd mwy nag un sefydliad yn rhan o'r gŵyn  
  
Os yw'ch cwyn yn ymwneud â mwy nag un sefydliad, e.e. Cyngor Rhondda 
Cynon Taf a Heddlu De Cymru, byddwn ni fel arfer yn gweithio gyda nhw i  
benderfynu pwy ddylai arwain wrth ddelio â'r mater. Yna byddwch chi'n  
cael eich hysbysu o'r swyddog sy'n gyfrifol am gyfathrebu â chi tra mae eich  
cwyn yn cael ei hystyried.    
  
Os yw'r gŵyn yn ymwneud â chorff sy'n gweithio ar ein rhan, er enghraifft, 
cwmni arbenigol sydd wedi'i gontractio gan yr Awdurdod, efallai yr hoffech chi 
godi'r mater gyda nhw yn gyntaf. Serch hynny, os ydych chi eisiau codi'r mater 
gyda ni yn ffurfiol, byddwn ni'n ymchwilio i'r gŵyn ac yn ymateb i chi.  
 



 
 
Cwynion yn ymwneud â'r Gymraeg 
 
Safonau'r Gymraeg a Chydymffurfio 
 
Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i osod 
dyletswyddau ar sefydliadau penodol i gydymffurfio â safonau mewn perthynas 
â'r iaith Gymraeg. Cafodd hyn ei orfodi trwy is-ddeddfwriaeth (Safonau'r 
Gymraeg). Mae'r safonau sydd wedi'u gosod ar Gyngor Rhondda Cynon Taf 
wedi'u nodi yn y ddogfen ‘Hysbysiad Cydymffurfio Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon Taf – Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011’. 
Mae ein holl safonau, gan gynnwys Cyflenwi Gwasanaethau, Llunio Polisi a 
Safonau Gweithredol ar gael ar-lein yma: 
www.rctcbc.gov.uk/GwasanaethauCymraeg neu yn unrhyw un o'n 
canolfannau derbyn. 

 
Bydd cwynion neu bryderon ynghylch yr iaith Gymraeg yn dilyn yr amserlenni 
a'r camau sy'n cael eu nodi ym mholisi'r Cyngor. Fel y mae'r polisi yma eisoes 
wedi cyfeirio ato, bydd y Cyngor yn sicrhau bod y swyddogion ymchwilio yn 
ymgynghori ag unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol cyn penderfynu a yw'r 
awdurdod neu'r gwasanaeth wedi gweithredu yn unol â gofynion 
deddfwriaethol neu'n unol â pholisïau a gweithdrefnau cymeradwy. 

 
Mae swyddogion wedi cael hyfforddiant ynglŷn â Safonau'r Gymraeg ac felly 
yn effro iddyn nhw. Maen nhw hefyd wedi cael sesiynau gwybodaeth am y 
Polisi Cwynion a Phryderon yma hefyd. Bydd swyddogion yn dilyn y dull 
corfforaethol yma wrth ddelio â chwyn yn ymwneud â'r Gymraeg a'n Safonau 
ac yn gallu ymgynghori â Swyddog Cydymffurfio a Rheolwr Gwasanaethau 
Cymraeg yr awdurdod i gael rhagor o wybodaeth. 
 
Os ydych chi o'r farn nad yw'r gŵyn wedi'i datrys yn foddhaol neu fod rhywun 
yn ymyrryd â'ch rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg, cewch chi gwyno'n 
uniongyrchol i Gomisiynydd y Gymraeg. Mae modd cysylltu â Chomisiynydd y 
Gymraeg:      

• drwy'r godi'r ffôn: 0845 6033221 
• drwy anfon e-bost: post@comisiynyddygymraeg.org 
• drwy ysgrifennu at: Comisiynydd y Gymraeg, Siambrau'r Farchnad, 5-7 Heol 

Eglwys Fair, Caerdydd CF10 1AT                    
• Fel arall, galwch i mewn i unrhyw un o'n canolfannau derbyn sydd â chopi o 

Ganllaw'r Comisiynydd ar gyfer gwneud cwyn. 

          

 

http://www.rctcbc.gov.uk/GwasanaethauCymraeg
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Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  
  
Os na fyddwn ni'n llwyddo i ddatrys eich cwyn, cewch gwyno i Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  Mae'r Ombwdsmon yn annibynnol ar  
bob corff cyhoeddus ac mae modd iddo ymchwilio i'ch cwyn os ydych chi o'r 
farn eich bod chi'n bersonol, neu'r person rydych chi'n cwyno ar ei ran:  
 
  
• wedi cael triniaeth annheg neu wasanaeth gwael o ganlyniad i fethiant 
gan y corff a oedd yn ei ddarparu.   
• wedi bod o dan anfantais bersonol oherwydd methiant gwasanaeth, neu 
wedi cael eich trin yn annheg.    
  
Mae modd cysylltu â'r Ombwdsmon:  

• drwy godi'r ffôn:  0300 790 0203 
  

• drwy anfon e-bost:  holwch@ombwdsmon.cymru  
  

• drwy ysgrifennu at:  Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  
                                 1 Ffordd yr Hen Gae,  
                                 Pen-coed  

           CF35 5LJ                        
          Dysgu Gwersi  

  
Rydyn ni'n cymryd cwynion o ddifrif ac yn ceisio dysgu o unrhyw 
gamgymeriadau rydyn ni wedi'u gwneud. Mae'r holl welliannau gwasanaeth 
sy'n digwydd yn sgil cwynion yn cael eu cofnodi a'u monitro gan y Garfan 
Adborth ac Ymgysylltu â Chwsmeriaid a bydd enghreifftiau o'r rhain ar gael i'r 
cyhoedd ar wefan y Cyngor.  
  
Bydd ein Carfan Rheoli Corfforaethol a'n Cabinet yn ystyried crynodeb bob 6 
mis o'r holl gwynion sy'n dod i law, ynghyd â manylion unrhyw gwynion difrifol 
gydag argymhellion lle mae gwelliannau gwasanaeth wedi'u nodi.   
  
Cymorth Pellach  
  
Os ydych chi'n delio ag aelod o staff y Cyngor, bydd modd iddo eich helpu chi 
i roi gwybod i ni am eich cwyn. Os bydd angen cymorth ychwanegol arnoch 
chi, byddwn ni'n ceisio'ch rhoi chi mewn cysylltiad â rhywun a all helpu.    
  
Pobl Hŷn  
 
Os ydych chi dros 60 oed, mae modd i chithau gael help gan Gomisiynydd Pobl 
Hŷn Cymru. Dyma'r manylion cyswllt:  



  
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru,  
Adeiladau Cambrian,   
Sgwâr Mount Stuart,  
Butetown,  
Caerdydd  
CF10 5FL  
  

       Rhif Ffôn: 02920 445 030 (cyfradd leol) neu 08442 640 670 (cyfradd 
safonol). Rhif Ffacs: 08442 640 680.  

  
 Plant a Phobl Ifainc  
 
Os ydych chi o dan 18 oed, bydd modd i chi gael cyngor a chymorth os ydych 
chi'n dal yn anhapus neu angen cymorth pellach gan Gomisiynydd Plant 
Cymru. Dyma'r manylion cyswllt:  
  

01792 765600 (De Cymru)    
01492 523333 (Gogledd Cymru)  
  
post@complantcymru.org.uk  
www.complantcymru.org.uk/cy/cysyllta/  

  
  

Swyddfa De Cymru:  
Tŷ Ystumllwynarth  
Ffordd y Ffenics  
Llansamlet  
Abertawe  
SA7 9FS  

Swyddfa Gogledd 
Cymru:  
Penrhos Manor  
Oak Drive  
Bae Colwyn  
Conwy  
LL29 7YW  

  
  
Beth rydyn ni'n disgwyl gennych chi wrth i ni ddelio â'ch cwyn  
  
Rydyn ni'n derbyn y gall pobl ymddwyn yn groes i'w gymeriad wrth wynebu 
amseroedd trafferthus. Mae'n bosibl bod digwyddiadau cynhyrfus neu 
drallodus wedi blaenori'r gŵyn. Dydy ymddygiad felly ddim yn cael ei ystyried 
yn annerbyniol dim ond oherwydd ei fod e'n rymus neu'n benderfynol.   
   
Rydyn ni o'r farn bod hawl gyda chi i gael eich clywed, eich deall a'ch parchu.  
Serch hynny, rydyn ni hefyd o'r farn bod gan ein staff yr un hawliau ac felly'n 
disgwyl i chi fod yn gwrtais wrth ddelio â ni. Fyddwn ni ddim yn goddef  
ymddygiad ymosodol neu sarhaus, na gweithredoedd, gofynion neu 
ddyfalbarhad afresymol.   
  
Byddwn ni'n galw ein polisi Cwsmeriaid Afresymol o Ddi-baid i rym i reoli  
sefyllfaoedd pan fydd ymddygiad unigolyn mewn perthynas â'i gŵyn yn  

http://www.childcom.org.uk/
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afresymol neu annerbyniol yn ein barn ni, neu pan fydd natur/amlder ei gyswllt  
yn cymryd amser anghymesur. 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATODIAD A 

 

Ffurflen Cwynion/Pryderon  

  
A: Eich manylion   
  
Cyfenw  Enw(au) cyntaf:    Teitl:  Mr/Mrs/Miss/Ms/ Arall 

(Nodwch):  
Cyfeiriad a chod post:  
(er mwyn derbyn llythyr 
trwy'r post)  

  

   

Eich cyfeiriad e-bost:     
Rhif ffôn yn ystod y 
dydd:  

   

Rhif ffôn symudol:     
Dywedwch ym mha ffordd byddai'n well gyda chi i ni gysylltu â chi.  

 _____________________________________________________________  

  
Eich gofynion  
  
Os yw'n ffordd arferol ni o ddelio â chwynion yn ei gwneud hi'n anodd i chi 
ddefnyddio ein gwasanaeth, er enghraifft, os nad Cymraeg neu Saesneg 
yw'ch iaith gyntaf chi, neu'ch bod chi angen cysylltu â ni mewn modd penodol, 
er enghraifft, oherwydd bod nam ar eich golwg a bod yn well gyda chi 
ddefnyddio 'daisy disc', rhowch wybod i ni fel y gallwn ni gadarnhau'r ffordd 
fwyaf cyfleus o gysylltu â'n gilydd.   
  
Y person sydd â'r gŵyn neu'r pryder a ddylai lenwi'r ffurflen yma fel arfer. 
Serch hynny, os ydych chi'n ei llenwi ar ran rhywun arall, llenwch adran B, 
isod, hefyd. Cyn bwrw ymlaen â'r gŵyn, bydd angen i ni fod yn fodlon eich bod 
chi â'r awdurdod i weithredu ar ran y person dan sylw.   
  
B:     Cyflwyno pryder neu gŵyn ar ran rhywun arall: Manylion y person  
  
Enw llawn y person:    
Cyfeiriad a chod post:  

  

  

Beth yw'ch perthynas â'r person?    



Pam rydych chi'n gweithredu ar 
ran y person?  

  

 

C:    Manylion eich cwyn/pryder — parhewch eich atebion ar ddalennau 
ychwanegol os bydd angen.  

 C.1 Yr adran/isadran/gwasanaeth rydych chi'n cwyno amdani/amdano:  

  

  
 C.2      Yn eich barn chi, beth wnaethon nhw o'i le neu y methon nhw â'i 

            wneud?  

  

  
 C.3      Ym mha ffordd rydych chi wedi dioddef yn bersonol neu wedi cael eich 
                       effeithio'n anffafriol?  

  

  
 C.4      Yn eich barn chi, beth ddylen ni'i wneud i gywiro'r sefyllfa?  

  

  
 C.5 Pryd daeth y broblem i'ch sylw am y tro cyntaf?  

  

  

C.6 Ydych chi eisoes wedi cyflwyno'ch cwyn/pryder i aelod o staff rheng 
flaen sy'n gyfrifol am ddarparu'r gwasanaeth?  Os felly, rhowch fanylion 
bras o sut a phryd y gwnaethoch chi hynny.  

  

C.7 Os oes mwy na 12 mis wedi mynd heibio ers i chi ddod i wybod am y 
broblem, dywedwch pam na wnaethoch chi gwyno cyn hyn.  

  

Os oes gyda chi ddogfennau sy'n cefnogi'ch cwyn/pryder, atodwch nhw i'r 
ffurflen yma.  



  

Llofnod:...........................................................  

  

Dyddiad:..........................................   
  

  

Unwaith i chi gwblhau'r ffurflen yma, anfonwch hi i'r cyfeiriad yma:  

Adborth Cwsmeriaid d/o Uned Cymorth i Fusnesau  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf   

Tŷ Elái 

Trewiliam 

Tonypandy 

CF40 1NY 

  

Neu anfonwch gopi trwy e-bost: adborth@rhondda-cynon-taf.gov.uk 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATODIAD B 
 
Meysydd lle nad yw'r polisi yma'n berthnasol: 
  

• Honiadau o weithgaredd troseddol  
• Arferion Gweithio Cymeradwy  
• Cwynion am Gynghorwyr  
• Polisïau’r Cyngor  
• Materion Treth y Cyngor  
• Penderfynu ar yr hawl i gael budd-dal tai  
• Materion yn ymwneud â gwaith    
• Materion Rhyddid Gwybodaeth  
• Materion Digartrefedd  
• Hawliadau cyfraith ac yswiriant  
• Hysbysiadau Tramgwydd Parcio    
• Penderfynu ar geisiadau cynllunio 
• Materion Ysgol  
• Cwynion gan wasanaethau wedi'u caffael  
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