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1. Cyflwyniad 
 
Mae’n ofynnol i Gyngor Sir Powys gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg, a gyflwynwyd o dan Fesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011. Mae Mesur y Gymraeg yn rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru, 
ac egwyddorion sylfaenol Safonau’r Gymraeg yw na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg, ac y dylid hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, i’w gwneud yn haws i bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg yn eu bywyd bob dydd. 
 
Mae 5 prif adran o Safonau y mae’n ofynnol i Gyngor Sir Powys gydymffurfio â hwy, gyda’r safonau 
cyntaf i’w gweithredu o 30 Mawrth 2016. 
 
Safonau Cyflenwi Gwasanaeth – sut mae’r Cyngor yn darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y 
Gymraeg, sy’n cynnwys gohebiaeth, gwasanaethau ffôn, cyfarfodydd, dogfennau, gwybodaeth 
ddigidol, gwasanaethau derbynfa, gweinyddu grantiau a chontractau a hyrwyddo gwasanaethau 
Cymraeg.  
 
Safonau Llunio Polisi – sut mae’r Cyngor yn ystyried y Gymraeg ac yn asesu effaith ar y Gymraeg 
wrth lunio polisïau a gwneud penderfyniadau a dyrannu grantiau, a’u haddasu i sicrhau gwell effaith 
ar y Gymraeg. 
 
Safonau Gweithredu - sut mae’r Cyngor yn darparu cyfleoedd ac yn annog defnyddio’r Gymraeg yn 
ei weithgareddau mewnol, yn cynnwys gwybodaeth cyflogaeth a pholisïau mewnol, trefn gwyno a 
disgyblu, gwasanaethau mewnrwyd, hyfforddiant ac adnoddau i staff a’r broses recriwtio. 
 
Safonau Hybu – llunio a gweithredu Strategaeth ar gyfer hybu’r Gymraeg o fewn ei ardal, er mwyn 
cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. 
 
Safonau Cadw Cofnodion – cadw cofnodion penodol yn ymwneud â pherfformiad y Cyngor mewn 
rhai agweddau o’i waith o dan y safonau. 
 
Mae copi o Hysbysiad Cydymffurfio Cyngor Sir Powys, sy’n amlinellu’r holl Safonau y mae’n ofynnol 
i’r Cyngor gydymffurfio â hwy, i’w weld ar wefan y Cyngor, ac ar y fewnrwyd i staff. 
 
Cyhoeddir yr Adroddiad Blynyddol hwn i gydymffurfio â Safonau 158, 164 ac 170, sy’n nodi fod rhaid 
i’r Cyngor lunio adroddiad blynyddol sy’n ymdrin â’r modd y cydymffurfiwyd â’r Safonau. Mae’r 
adroddiad hwn felly yn canolbwyntio’n bennaf ar y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021. 
  



2. Cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg 
 
In the 2019-20 Welsh Language Standards Annual Report, a Work Plan was developed for 2020-21 
outlining the activities to be undertaken during the year. 
 

i. Gweithgareddau yn erbyn Cynllun Gwaith 2020-21 
 

Cam 
Gweithredu 

1. Sefydlu Grŵp Llywodraethiant Iaith Gymraeg newydd i Gyngor Sir Powys, i 
sicrhau fod yr iaith Gymraeg, yn cynnwys effaith penderfyniadau ar y 
Gymraeg, yn cael eu hystyried mewn trafodaethau a chynlluniau strategol 

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Llunio Polisi  
Cyflenwi Gwasanaeth 
Hybu 

Gweithgaredd Yng nghyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 19 Hydref 2020 a 
chyfarfod y Cyngor Llawn ar 26 Tachwedd 2020, penderfynodd y Cyngor y dylai 
Panel newydd gael ei sefydlu i hybu’r iaith Gymraeg a goruchwylio darpariaeth 
Gymraeg o fewn y Cyngor. 
 
Bydd Grŵp Llywodraethiant yr Iaith Gymraeg yn: 
 

 Goruchwylio gwaith grwpiau eraill sy’n gweithredu ym maes yr iaith Gymraeg 
o fewn y Cyngor, e.e. Grŵp Hyrwyddo, Herio a Chefnogi’r Gymraeg; Fforwm 
Addysg Gymraeg, trwy dderbyn adroddiadau a gosod cyfeiriad ar gyfer 
gwaith y grwpiau hynny. 

 Ystyried prif strategaethau a chynlluniau’r Cyngor, i sicrhau fod ystyriaeth 
ddigonol i’r iaith Gymraeg a chynnig ffyrdd o hybu a hyrwyddo’r Gymraeg o 
fewn y cynlluniau a’r strategaethau hynny. 

 Ystyried samplau o Asesiadau Effaith ar y Gymraeg, sy’n ofynnol o dan 
Safonau’r Gymraeg, i sicrhau fod sylw digonol yn cael ei roi i effeithiau 
penderfyniadau’r Cyngor ar y Gymraeg, i edrych sut y gellid cryfhau ein 
hystyriaethau i gael gwell effaith, a bod mesurau lliniaru addas yn cael eu 
cynnig yn sgil unrhyw effeithiau andwyol. 

 Argymell sut y gallai strategaethau a chynlluniau’r Cyngor gyfrannu tuag at 
weledigaeth Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050. 

 Ystyried sut gellir cynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn fewnol o fewn y 
Cyngor. 

 Derbyn adroddiadau am gydymffurfiaeth Cyngor Sir Powys â Safonau’r 
Gymraeg o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 

 
Penderfynwyd y bydd y Panel yn cwrdd yn chwarterol, gyda’r cyfarfodydd wedi’u 
trefnu i gyd-fynd ag amserlen y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, ac y bydd 
cyfarfodydd y Panel yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda gwasanaeth 
cyfieithu ar y pryd yn cael ei ddarparu lle bo angen i ganiatáu i aelodau neu 
swyddogion di-Gymraeg gymryd rhan yn y drafodaeth. 
 
Bydd aelodaeth y grŵp yn cynnwys Cadeirydd / Aelod o’r Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd, Aelod Portffolio’r Gymraeg ac un aelod o bob grŵp gwleidyddol 
sydd wedi’u cynrychioli ar y Cyngor, i sicrhau mewnbwn a chefnogaeth 



trawsbleidiol i’r trafodaethau, gyda swyddogion priodol hefyd yn mynychu i 
gefnogi gwaith y Panel. 
 
Mae’r Cyngor yn aros am gadarnhad o’r enwebiadau ar gyfer aelodaeth o’r Panel 
ar hyn o bryd, gyda’r cyfarfod cyntaf i’w gynnal erbyn Gorffennaf 2021. 

 

Cam 
Gweithredu 

2. Cynnal adolygiad o waith a strwythur Grŵp Hyrwyddo, Herio a Chefnogi’r 
Gymraeg Powys, i sicrhau fod y grŵp yn cael dylanwad priodol, a bod y 
partneriaid yn cael budd o’r gwaith  

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Hybu 

Gweithgaredd Roedd yr adolygiad o waith a strwythur Grŵp Hyrwyddo, Herio a Chefnogi’r 
Gymraeg Powys wedi’i gynllunio’n wreiddiol ar gyfer 2020-21, gyda gweithdy i’w 
gynnal gydag aelodau’r grŵp a hwylusydd annibynnol i adolygu gwaith y grwp, 
sicrhau fod ganddi’r dylanwad priodol, a bod y partneriaid yn cael budd o’r 
gwaith. 
 
Serch hynny, cafwyd oedi yn sgil cyfyngiadau Covid, a blaenoriaethau eraill i 
aelodau allweddol o’r grŵp. 
 
Mae briff wedi cael ei lunio ar gyfer yr adolygiad, cyfranogwyr allweddol wedi’u 
dynodi i gymryd rhan, ac mae’r sesiwn bellach wedi cael ei threfnu ar gyfer 10 
Mehefin 2021. 

 

Cam 
Gweithredu 

3. Cefnogi darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a rhoi’r Cynnig 
Rhagweithiol trwy sesiynau yn Nhimau Rheoli Gwasanaethau i drafod 
gofynion y Gymraeg, yn cynnwys y Safonau Cyflenwi Gwasanaeth, Llunio 
Polisi a Gweithredu Mewnol 

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Hybu  
Gweithredu 

Gweithgaredd Cynhaliwyd sesiynau gyda holl Dimau Rheoli Gwasanaethau Cyngor Sir Powys yn 
ystod chwarter olaf 2020-21 i amlinellu gofynion Safonau’r Gymraeg. 
 
Roedd y sesiynau yn cynnwys trafodaethau ar; 

 Gofynion y Safonau Cyflenwi Gwasanaeth, a rhoi’r Cynnig Rhagweithiol o 
wasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, fel sy’n ofynnol o dan y Safonau a Mwy 
na Geiriau, Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer yr iaith 
Gymraeg ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

 Cyfathrebu trwy’r Cyfryngau Cymdeithasol, a’r angen i sicrhau fod 
gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi’n ddwyieithog ac mewn modd lle nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg, ar gyfrifon corfforaethol 
a chyfrifon gwasanaethau’r Cyngor. 

 Sicrhau fod gwasanaethau’n cael eu darparu yn unol â gofynion y Safonau 
wrth gael eu darparu gan gontractwyr 3ydd plaid ar ran y Cyngor. 

 Asesu effaith cynigion a phenderfyniadau ar yr iaith Gymraeg. 

 Gwybodaeth, prosesau ac adnoddau sydd ar gael yn unol â’r Safonau 
Gweithredu 



 Recriwtio, datblygu a chofnodi sgiliau iaith Gymraeg, a Pholisi Recriwtio a’r 
Gymraeg y Cyngor  

 Cefnogaeth sydd ar gael ar gyfer cydymffurfio â gofynion Safonau’r Gymraeg 
  

 

Cam 
Gweithredu 

4. Cynnal Ymarfer Cwsmer Cudd o fewn gwasanaethau gofal cymdeithasol y 
Cyngor er mwyn gwerthuso sut mae gwasanaethau yn cydymffurfio â 
gofynion Safonau’r Gymraeg a Mwy na Geiriau 

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaeth 

Gweithgaredd Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Powys wedi comisiynu Cymdeithas 

Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) i gynnal ymarfer cwsmer cudd i weld pa mor 

hygyrch yw’r gwasanaethau i’r cyhoedd. Bydd hyn yn galluogi i’r Gwasanaethau 

Cymdeithasol dderbyn trosolwg o effeithiolrwydd yr amrywiol wasanaethau 

wyneb-i-wyneb â  chwsmeriaid drwy adroddiadau chwarterol byr ac adroddiadau 

blynyddol llawn. 

 

Bob chwarter, gofynna'r fanyleb gwasanaeth i PAVO ddarparu 10 cysylltiad 

cwsmer cudd yn cynnwys galwadau ffôn, e-byst, dulliau cysylltu y we, llythyron ac 

ymholiadau wyneb yn wyneb wrth y dderbynfa. 

 

Dros flwyddyn gwnaiff y 40 cyswllt hyn ystyried: 

 Safonau’r Gymraeg yn y gwasanaethau cymdeithasol 

 Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 

 Galwadau i Assist a Drws Blaen Gwasanaethau Plant a Derbynfa Gyffredinol y 

Cyngor 

 Galwadau ffôn i ymarferwyr penodol, wedi eu dewis ar hap o restr o 

weithwyr – i ddeall hwylustod y cyswllt a/neu’r ymateb 

 

Mae’r fethodoleg yn amlinellu’r data i’w gasglu, fel: 
1. Cyfanswm cysylltiadau  
2. Dull cysylltu 
3. Amser mewn diwrnodau i ymateb 
4. A dderbyniwyd ymateb? 
5. A gafodd yr ymholiad ei hateb? 
6. Hyd y cyswllt 
7. Sgôr bodlonrwydd 
8. Iaith ymateb yn cyd-fynd â iaith y cyswllt? 
9. Cwrdd â Safonau’r Gymraeg 
10. Bodlonrwydd yn ôl iaith y cyswllt 

Ynghyd â gwybodaeth ansoddol am y profiad.  
 
Cynhaliwyd rownd gyntaf yr ymarfer cwsmer cudd yn nhrydydd chwarter 2020-
21. O’r 10 cyswllt, roedd 2 trwy sgwrs ar-lein, 3 dros y ffôn, 2 trwy lythyr a 3 trwy 
e-bost. 



O’r 10 cyswllt, dim ond 6 dderbyniodd ymateb (67% o’r cysylltiadau Saesneg a 
50% o’r cysylltiadau Cymraeg) 
Dim ond 25% o’r cysylltiadau Cymraeg gafodd ymateb yn Gymraeg.  
Roedd yr ymatebion i ymholiadau Cymraeg yn cymryd mwy o amser nag 
ymatebion i ymholiadau yn Saesneg. 
 
Mae’r Cyngor yn aros am ganlyniadau ymarfer Chwarter 4 ar hyn o bryd, i fesur 
gwelliant yn erbyn y canlyniadau cychwynnol. 
 
Mae’r ymarfer Cwsmer Cudd wedi amlinellu meysydd i’w gwella, gan ganfod nad 
yw’r Cyngor yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg yn gyson. Wrth barhau, bydd 
yr ymarfer yn cael ei ddefnyddio i yrru gwelliant yn y gwasanaeth a ddarperir yn 
Gymraeg gan Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Powys, ac mae Uwch Reolwr 
wedi’i dynodi i gael trosolwg dros gyflawni’r gwelliannau. Mae’r gwaith Cwsmer 
Cudd yn embryonig, a gwnaed newidiadau i’r briff yn dilyn y rownd gyntaf o 
gysylltiadau i sicrhau canlyniadau clir, cywir a thrylwyr, a galluogi’r gwasanaeth i 
olrhain gwelliant. Bydd camau gweithredu ac amserlen glir yn cael eu dynodi ar 
sail canlyniadau Chwarter 4. 
 

 

Cam 
Gweithredu 

5. Creu cronfa ddata o frawddegau ac ymadroddion defnyddiol i staff ac 
aelodau etholedig i annog rhagor o ddefnydd o’r Gymraeg ac i roi’r Cynnig 
Rhagweithiol o wasanaeth yn Gymraeg  

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Hybu  

Gweithgaredd Yn ystod y flwyddyn, cyhoeddwyd rhestrau o frawddegau defnyddiol i staff ac 
aelodau etholedig y Cyngor eu defnyddio, i’w hannog i ddefnyddio mwy ar y 
Gymraeg ac i roi’r Cynnig Rhagweithiol o wasanaeth Cymraeg. Cawsant eu lansio 
ar Ddydd Gŵyl Dewi i gyd-fynd â negeseuon yn annog staff ac aelodau i 
ddefnyddio mwy ar y Gymraeg. 
 
Cafodd y rhestrau eu cyhoeddi a’u hysbysebu ar fewnrwyd y Cyngor, ac 
anfonwyd negeseuon e-bost at yr holl staff ac aelodau etholedig trwy’r cyfrif e-
bost Cyfathrebu Corfforaethol. Maent hefyd ar gael yn adran yr iaith Gymraeg ar 
y fewnrwyd. 
 
Mae’r eirfa a’r rhestrau termau ar gael ar ffurf pdf i’w lawrlwytho neu eu 
hargraffu, ac yn cynnwys geirfa ar gyfer trefnu a chynnal cyfarfodydd dwyieithog 
ac ar gyfer ymdrin â’r cyhoedd, ynghyd â rhestrau dwyieithog yn cynnwys 
dyddiadau ac amseroedd; enwau lleoedd; a theitlau gwasanaethau, pwyllgorau a 
swyddi.  
 
Crëwyd delweddau hefyd i’w defnyddio fel cefndir ar sgriniau cyfrifiadur a ffonau 
symudol i helpu staff i ateb y ffôn gyda chyfarchiad dwyieithog.  
 
Byddwn yn parhau i godi proffil y brawddegau ac adnoddau eraill, i annog mwy o 
ddefnydd o’r Gymraeg gyda negeseuon rheolaidd fel rhan o’r ymgyrch Cynnig 
Rhagweithiol olynol. 
 



Isod, mae enghreifftiau o’r brawddegau a ddarparwyd: 
 

  
 

 

Cam 
Gweithredu 

6. Creu a chyflwyno system i awtomeiddio’r broses o wneud cais a chofnodi 
gwaith cyfieithu, i greu proses hwylus i wneud cais am gyfieithiad, a galluogi 
casglu data cyfieithu, i alluogi i’r tîm cyfieithu ganolbwyntio ar lunio 
cyfieithiadau 

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Gweithredu 

Gweithgaredd Yn ystod 2020-21, cyflwynodd y Cyngor system newydd i gyflwyno a chofnodi 
ceisiadau cyfieithu. 
 
Bu’r Uned Gymraeg a’r tîm Systemau Gwybodaeth Fusnes yn cydweithio i greu 
proses hawdd i’w defnyddio i wneud cais am waith cyfieithu. Mae’n darparu’r 
wybodaeth mae’r tîm cyfieithu ei hangen i ymgymryd â’r gwaith, ac yn galluogi 
cadw data cyfieithu ar gyfer rhaglen adrodd chwarterol y Cyngor, ac ar gyfer 
trefnu’r gyllideb flynyddol. Mae’n tynnu’r baich oddi ar y tîm cyfieithu i gofnodi’r 
manylion hynny o fewn y gronfa ddata, gan y bydd y manylion yn cael eu cymryd 
yn awtomatig oddi ar y ffurflen. 
 
Mae hyn yn cynnwys teitl y prosiect, gwasanaeth, blaenoriaeth o Weledigaeth 
2025 y Cyngor, maint a chategori’r ddogfen (e.e. llythyr, agenda, datganiad i’r 
wasg, polisi/strategaeth) ac yn rhoi lle i nodi unrhyw ofynion arbennig. 
 
Ar ôl cyflwyno cais, bydd e-bost awtomatig yn cael ei hanfon at y sawl sy’n ei 
gyflwyno yn cadarnhau fod y tîm wedi’i dderbyn, gan nodi’r dyddiad y gall 
ddisgwyl derbyn y cyfieithiad. 
 
Yna, bydd y cais yn cael ei drosi’n dasg o fewn y rhestr dasgau cyfieithu, a gellir ei 
dyrannu i aelod o’r tîm.  
Pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau, gall y cyfieithydd ddychwelyd y cyfieithiad, 
cofnodi nifer y geiriau a nodi fod y dasg wedi’i chwblhau. 
 
Cafodd y system ei phrofi’n helaeth gan y Gwasanaeth Trawsnewid a 
Chyfathrebu yn ystod chwarter cyntaf 2020-21, ac mae bellach yn fyw. 



 
Profwyd rhai problemau wrth gyflwyno’r system sy’n golygu nad oes modd 
derbyn yr holl waith cyfieithu ar gyfer y Cyngor trwy’r system ar hyn o bryd. Mae 
rhagor o waith datblygu yn cael ei wneud felly i alluogi ei chyflwyno i’r Cyngor 
cyfan. 
  

 

Cam 
Gweithredu 

7. Digideiddio’r broses asesu effaith integredig, i wneud y broses asesu yn 
hwylus, a galluogi chwilio’n hwylus trwy’r data i ganfod tueddiadau neu 
effaith anghymesur 

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Llunio Polisi 

Gweithgaredd Mae Cyngor Sir Powys yn cydnabod fod Asesiadau Effaith yn un o’r teclynnau 
pwysicaf y dylai swyddogion ac aelodau fod yn eu defnyddio i asesu a deall 
effaith cynigion cyn i benderfyniadau gael eu gwneud. 
 
Yn ystod 2020-21, fel rhan o’r agenda trawsnewid, bu’r Cyngor yn gweithio’n 
helaeth ar ddatblygu proses asesu effaith ddigidol. Roedd y prosiect yn ffrwyth 
cydweithio rhwng y Gwasanaeth Trawsnewid a Chyfathrebu a’r Gwasanaethau 
Digidol ac Economaidd, er mwyn cynnig dull mwy effeithlon a hwylus o asesu 
effaith cynigion a phenderfyniadau’r Cyngor ar yr iaith Gymraeg, ar y cyd â 
Chydraddoldeb, Cenedlaethau’r Dyfodol, y Ddyletswydd Gymdeithasol-
Economaidd, Blaenoriaethau’r Cyngor ac ystyriaethau allweddol eraill, i sicrhau 
cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg a deddfwriaeth arall, ac i sicrhau’r fod y 
penderfyniadau gorau posibl yn cael eu gwneud ar ran pobl Powys. 
 
Mae’r ffurflen hefyd yn galluogi’r awdur i nodi pa gamau lliniaru fydd yn cael eu 
cymryd i sicrhau effaith fwy cadarnhaol, neu lai negyddol, ac yn amlinellu pryd y 
dylid adolygu’r Asesiad Effaith. 
 
Mae’r ffurflen ddigidol yn cynnig dull llywodraethu mwy cadarn trwy gyflwyno 
proses gymeradwyo wedi’i hawtomeiddio i Benaethiaid Gwasanaethau ac 
Aelodau Portffolio. Mae hyn yn golygu, wedi i’r awdur gwblhau Asesiad Effaith 
drafft, y bydd y system yn creu e-bost yn awtomatig sy’n anfon y ffurflen i’r 
Pennaeth Gwasanaeth perthnasol ei chymeradwyo. Gall y Pennaeth Gwasanaeth 
un ai gyflwyno sylwadau i’r awdur wneud newidiadau i’r drafft, neu 
gymeradwyo’r Asesiad Effaith. Wedi i’r Pennaeth Gwasanaeth gymeradwyo’r 
drafft, bydd neges yn cael ei hanfon yn awtomatig i’r Aelod Portffolio roi 
cymeradwyaeth derfynol. Unwaith eto, gall yr Aelod Portffolio un ai gyflwyno 
sylwadau yn ôl i’r awdur i newid y drafft, neu glicio i gymeradwyo’r Asesiad. Yna, 
bydd yr asesiad yn barod i fynd gyda’r cynnig i’r cam penderfynu. 
 
Bydd digideiddio’r broses Asesu Effaith hefyd yn galluogi’r Cyngor i dynnu data o 
nifer o asesiadau effaith, i edrych ar effaith gronnus penderfyniadau ar ardaloedd 
daearyddol neu grwpiau o fewn y gymuned, i weld os bydd effaith anghymesur ar 
unrhyw grŵp yn sgil penderfyniadau’r Cyngor, ac yn galluogi’r Cyngor i weld os 
yw ei benderfyniadau yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol, ar yr iaith 
Gymraeg ac ar yr elfennau eraill sy’n cael eu hystyried. Bydd hefyd yn creu 



llyfrgell ganolog o asesiadau effaith i aelodau a staff eu gweld (ynghyd â’r 
cyhoedd, pan fo hynny’n briodol). 
 
Lansiwyd y broses newydd ar ddechrau Ebrill 2021, ac mae disgwyl i holl 
wasanaethau’r Cyngor ddefnyddio’r ffurflen o’r dyddiad hwnnw. 
 
Mae sesiynau briffio wedi’u cynnal i’r Cabinet ac Uwch Dim Arwain y Cyngor, a 
sesiwn hefyd i’w threfnu ar gyfer holl aelodau’r Cyngor fel rhan o’r rhaglen 
datblygu aelodau, i sicrhau fod yr holl aelodau’n gyfarwydd â’r broses, ac yn deall 
eu rôl oddi mewn iddi. 
 
Mae cyfres o sesiynau hyfforddi wedi’u trefnu ym Mehefin, Medi a Rhagfyr 2021 
ar gyfer unrhyw swyddogion sy’n cynnal asesiadau, ynghyd â hyfforddiant yn 
benodol ar gyfer y Tîm Trawsnewid Ysgolion ym mis May 2021 ar y broses Asesu 
Effaith a’r ffurflen ddigidol newydd. 
 
Cyfathrebwyd â’r holl staff trwy’r sianeli Cyfathrebu Corfforaethol ym Mawrth ac 
Ebrill 2021 yn amlinellu’r broses newydd, gyda chyfathrebu pellach wedi’i drefnu 
ar gyfer mis Mehefin 2021. 
 

 

Cam 
Gweithredu 

8. Cynnal ymgyrch Cynnig Rhagweithiol olynol trwy sianeli cyfathrebu 
corfforaethol i atgoffa staff am ofynion y Safonau 

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Llunio Polisi  
Gweithredu 

Gweithgaredd Yn dilyn yr ymgyrch Cynnig Rhagweithiol a gynhaliwyd yn ystod 2019-20 i 
amlinellu’r gofyn i ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, gan 
ganolbwyntio ar ateb y ffôn; trwy lythyr ac e-bost; cynnal cyfarfodydd; cyhoeddi 
dogfennau ac wrth rannu gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol a’r we, 
rhannwyd rhagor o negeseuon trwy’r sianeli Cyfathrebu Corfforaethol yn ystod 
2020-21. 
 
Neilltuwyd y prif sianeli Cyfathrebu Corfforaethol ar gyfer negeseuon yn 
ymwneud â’r pandemig Covid, lles staff a threfniadau gweithio newydd yn ystod 
misoedd cyntaf y flwyddyn. 
 
Ond yn ystod gweddill y flwyddyn, rhannwyd negeseuon allweddol am ddarparu 
gwasanaethau yn Gymraeg a rhoi’r Cynnig Rhagweithiol, yn cynnwys; 
 
7 Rhagfyr 2020 – Diwrnod Hawliau’r Gymraeg 
Dathlu’r gwasanaethau Cymraeg sy’n cael eu darparu gan y Cyngor, a’r hawliau 
sydd gan bobl i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ymdrin â’r Cyngor. Roedd y 
negeseuon hefyd yn cynnwys delweddau i staff eu defnyddio fel cefndir ar gyfer 
sgrin eu cyfrifiaduron neu ffonau gyda brawddegau defnyddiol i’w defnyddio 
wrth ateb y ffôn, gan ddilyn y brandio yn yr ymgyrch Cynnig Rhagweithiol. Roedd 
y negeseuon hefyd yn cyfeirio staff at yr adran ar y Gymraeg ar y Fewnrwyd i gael 
rhagor o wybodaeth ac adnoddau. 
 
5 Chwefror 2021 – Nodyn Atgoffa Cyfryngau Cymdeithasol 



Anfonwyd nodyn atgoffa i staff sy’n gweinyddu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol 
ar ofynion Safonau’r Gymraeg, ac i gyhoeddi gwybodaeth yn y ddwy iaith. 
Atgoffwyd staff fod angen i bob neges fod yn ddwyieithog, neu bod negeseuon 
Cymraeg a Saesneg ar wahân yn cael eu cyhoeddi, ac y dylai testun mewn 
delweddau hefyd fod yn ddwyieithog, neu bod delweddau Cymraeg a Saesneg yn 
cael eu rhannu mewn negeseuon ar wahân. 
Atgoffwyd staff hefyd fod cefnogaeth ar gael gan y tîm cyfieithu, y dylent lunio 
negeseuon o flaen llaw lle bo hynny’n bosibl, neu gael cronfa o eirfa neu 
frawddegau defnyddiol ar gael os bydd angen cyhoeddi neges ar frys. 
 
22 Chwefror 2021 – Defnyddio Cyfieithydd Microsoft 365  
Cyhoeddodd y Cyngor hefyd neges am ddefnyddio cyfieithydd Microsoft 365 i 
gynorthwyo cyfathrebu mewnol, gan alluogi cynnal mwy o drafodaethau mewnol 
yn Gymraeg neu’n ddwyieithog o fewn y Cyngor, ac i rai sydd ddim yn siarad 
Cymraeg fedru deall a chyfeirio e-byst a negeseuon y byddant yn eu derbyn i’r 
gwasanaeth neu’r swyddog priodol, i hwyluso’r Cynnig Rhagweithiol. 
Serch hynny, nodwyd yn glir hefyd na ddylid ei ddefnyddio i ddarparu cyfieithiad 
terfynol i’w gyhoeddi, ac y dylid parhau i anfon dogfennau sydd i’w cyhoeddi’n 
allanol i’w cyfieithu gan yr Uned Gyfieithu. 
 
1 Mawrth 2021 – Dydd Gŵyl Dewi 
Defnyddiwyd y negeseuon Gŵyl Dewi i annog rhagor o staff y Cyngor i 
ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg. I roi help llaw iddynt, cyhoeddwyd geirfa a 
brawddegau defnyddiol i alluogi staff i ddefnyddio mwy ar y Gymraeg wrth 
ymdrin â’r cyhoedd ac wrth eu gwaith o ddydd i ddydd (fel yr amlinellir yn adran 
5 uchod), a’u hannog i ddefnyddio’r brawddegau i ddechrau sgyrsiau yn 
Gymraeg. 
Roedd y rhain eto’n dilyn brandio’r ymgyrch Cynnig Rhagweithiol flaenorol. 
 
I gyd-fynd â’r negeseuon trwy’r sianeli Cyfathrebu Corfforaethol, roedd y Cynnig 
Rhagweithiol yn elfen allweddol yn y trafodaethau gyda’r Timau Rheoli 
Gwasanaethau (a amlinellir yn adran 3 uchod), gyda brandio Cynnig Rhagweithiol 
y Cyngor yn cael ei ddefnyddio eto yn y sesiynau i’w clymu gyda’r ymgyrch 
atgoffa. Roedd yr adran yn ymwneud â’r Safonau Cyflenwi Gwasanaeth yn 
amlinellu’r gofynion wrth ddarparu gwasanaethau trwy wahanol sianeli, gyda 
sylw penodol yn cael ei roi i’r Cyfryngau Cymdeithasol a sicrhau fod Contractwyr 
3ydd Plaid yn rhoi’r Cynnig Rhagweithiol, ac yn darparu gwasanaethau yn ôl 
gofynion y Safonau Cyflenwi Gwasanaeth wrth weithredu ar ran y Cyngor.  
 
Cyfathrebwyr hefyd â Chontractwyr 3ydd Plaid sy’n gweithredu ar ran y Cyngor, 
yn amlinellu’r gofyn i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg, a rhoi’r Cynnig 
Rhagweithiol wrth weithredu ar ran y Cyngor. Roedd y neges hefyd yn cynnwys 
adnoddau defnyddiol a gwybodaeth am gefnogaeth sydd ar gael i’w helpu i 
ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg.  
 
Mae’r fideo Cynefino i Staff, sydd i’w defnyddio fel rhan o’r broses Gynefino 
Gorfforaethol a’r Broses Gynefino i Reolwyr, hefyd yn canolbwyntio ar ddarparu 
gwasanaethau yn Gymraeg a’r Cynnig Rhagweithiol, gan eto gadw at yr un 
brandio a’r ymgyrch Cynnig Rhagweithiol, i sicrhau fod gweithwyr yn ymwybodol 
o’r gofynion o’r cychwyn, ac yn deall pam fod rhoi’r Cynnig Rhagweithiol yn 
bwysig. 



 
Mae negeseuon am gyfleoedd i ddysgu Cymraeg hefyd yn clymu â’r angen i roi’r 
Cynnig Rhagweithiol o wasanaeth yn Gymraeg. 
 

 

Cam 
Gweithredu 

9. Darparu sesiynau hyfforddi chwarterol i staff ar asesu effaith polisïau a 
phenderfyniadau ar y Gymraeg, fel rhan o’r broses Asesu Effaith 
gorfforaethol 

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Llunio Polisi 

Gweithgaredd Trefnwyd sesiynau chwarterol ar gyfer 2020-21 i roi gwybodaeth ac arweiniad i 
staff y Cyngor ar asesu effaith polisïau a phenderfyniadau ar yr iaith Gymraeg, fel 
rhan o’r broses Asesu Effaith Gorfforaethol. 
 
Roedd y sesiynau wedi cael eu trefnu’n wreiddiol i’w cynnal mewn ystafell 
hyfforddi yn Neuadd y Sir yn Llandrindod ym Mai, Gorffennaf a Thachwedd 2020 
a Mawrth 2021, ond yn sgil cyfyngiadau Covid, cafodd y sesiynau a drefnwyd ar 
gyfer Mai a Gorffennaf 2020 eu canslo. 
 
Serch hynny, cafodd sesiynau Tachwedd 2020 a Mawrth 2021 eu hail-drefnu, i’w 
cynnal yn rhithiol dros Microsoft Teams. Cynhaliwyd sesiwn mis Tachwedd yn 
llwyddiannus ar gyfer 6 aelod staff. Gyda dim ond un wedi cofrestru ar gyfer 
hyfforddiant mis Mawrth, cafodd y sesiwn ei gohirio, gyda’r aelod staff yn ymuno 
â’r sesiwn nesaf sydd wedi’i threfnu ar gyfer Mehefin 2021, pan fydd yr 
hyfforddiant yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r broses Asesu Effaith ddigidol 
newydd. 
 
Mae 108 o staff y Cyngor bellach wedi derbyn yr hyfforddiant Asesu Effaith 
ffurfiol.  
Mae rhagor o sesiynau wedi cael eu trefnu ar gyfer Medi a Rhagfyr 2021, fydd yn 
cael eu hysbysebu trwy sianeli cyfathrebu mewnol y Cyngor, ac ar gael i staff 
gadw lle trwy fewnrwyd y Cyngor. 
 

 

Cam 
Gweithredu 

10. Darparu sesiwn i’r Cabinet ar eu rôl yn asesu effaith penderfyniadau ar y 
Gymraeg, fel rhan o’r broses Asesu Effaith gorfforaethol  

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Llunio Polisi 

Gweithgaredd I gyd-fynd â lansio proses Asesu Effaith ddigidol newydd y Cyngor ar 1 Ebrill 2021, 
cynhaliwyd sesiwn briffio i aelodau’r Cabinet ar 20 Ebrill 2021 i amlinellu’r broses 
a’r gofynion cyfreithiol, i ddangos sut mae’r broses asesu effaith ddigidol yn 
gweithio, yn cynnwys y drefn gymeradwyo a llywodraethiant, lle bydd angen i 
Aelodau Portffolio gymeradwyo’r Asesiad Effaith cyn y gellir ei gysylltu ag 
adroddiad Cabinet, neu ei wrthod ac anfon sylwadau at yr awdur os ydynt yn 
credu fod angen datblygu’r asesiad effaith ymhellach. 
 



Roedd y sesiwn yn amlinellu’r ffaith mai’r broses Asesu Effaith yw un o’r 
teclynnau pwysicaf y dylai swyddogion ac aelodau fod yn eu defnyddio i asesu a 
deall effaith cynigion cyn i benderfyniadau gael eu gwneud, a’i bod yn galluogi’r 
Cyngor i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg ynghyd â deddfwriaeth arall. 
 
Mae’r ffurflen Asesu Effaith wedi cael ei digideiddio fel rhan o agenda 
trawsnewid y Cyngor, fel yr amlinellir yn adran 7 uchod, a’r ffurflen ar gael yn yr 
adran i staff ar wefan y Cyngor, ac mae disgwyl i holl wasanaethau’r Cyngor 
ddefnyddio’r ffurflen ddigidol ar gyfer pob asesiad newydd. 
 
Un o fanteision y broses ddigidol yw dull cymeradwyo mwy cadarn a hwylus, ac 
fe gafodd rôl aelodau’r Cabinet o fewn y broses gymeradwyo ei hamlinellu yn y 
sesiwn. 
 
Cafodd y dull cymeradwyo ei hamlinellu, gan ddangos, wedi i’r awdur gwblhau 
Asesiad Effaith drafft, y bydd y system yn creu e-bost yn awtomatig sy’n anfon y 
ffurflen i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol ei chymeradwyo. Mae’r e-bost yn 
cynnwys dolen i’r ffurflen a chod unigryw i’w galluogi i weld yr asesiad. Gall y 
Pennaeth Gwasanaeth un ai gyflwyno sylwadau i’r awdur wneud newidiadau i’r 
drafft, neu gymeradwyo’r Asesiad Effaith.  
 
Wedi i’r Pennaeth Gwasanaeth gymeradwyo’r drafft, bydd neges yn cael ei 
hanfon yn awtomatig i’r Aelod Portffolio. Unwaith eto, gall yr Aelod Portffolio un 
ai gyflwyno sylwadau yn ôl i’r awdur i newid y drafft, neu glicio i gymeradwyo’r 
Asesiad.   
 
Rhaid i’r Pennaeth Gwasanaeth a’r Aelod Portffolio fod yn fodlon fod yr Asesiad 
Effaith yn amlinellu’r effeithiau perthnasol, a bod y mesurau lliniaru yn gamau y 
bydd y Cyngor yn eu cymryd, ac y bydd yr asesiad yn gadarn yn wyneb craffu a 
her.  
 
Wedi’i gymeradwyo, bydd yr asesiad yn barod i gyd-fynd â’r cynnig i’r cam 
penderfynu, a’i gyhoeddi pan fo hynny’n briodol. 
 

 

Cam 
Gweithredu 

11. Darparu hyfforddiant i aelodau etholedig fel rhan o’r rhaglen Hyfforddiant i 
Aelodau ar ofynion Safonau’r Gymraeg, yn cynnwys y Safonau Cyflenwi 
Gwasanaeth, Llunio Polisi, Gweithredu a Hybu  

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Llunio Polisi  
Gweithredu 
Hybu 

Gweithgaredd Ar 16 Tachwedd 2020, darparwyd hyfforddiant ar yr iaith Gymraeg ym Mhowys 
fel rhan o’r rhaglen Datblygu Aelodau. 
 
Cyflwynwyd y sesiwn gan Aelod Bortffolio’r Iaith Gymraeg, y Prif Weithredwr a’r 
Swyddog Iaith Gymraeg, ac yn cynnwys: 

 Gwybodaeth ac ystadegau am yr iaith Gymraeg ym Mhowys ac yng Nghymru, 
yn cynnwys lle maent yn byw, faint yw eu hoed, a nifer a chyfran y siaradwyr 
Cymraeg mewn gwahanol ardaloedd. 

 Hanes yr iaith Gymraeg, yn amlinellu sut gyrhaeddon ni lle rydym ni heddiw. 



 Newid agwedd tuag at yr iaith yn yr 20fed ganrif, yn arwain at gyfleoedd 
newydd i ddefnyddio’r iaith, a deddfwriaeth newydd. 

 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, Safonau’r Gymraeg, a beth mae hyn yn ei 
olygu i sefydliadau fel Cyngor Sir Powys, yn cynnwys darparu gwasanaethau 
i’r cyhoedd, llunio polisi, sut mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio’n fewnol, 
cadw cofnodion, a hyrwyddo’r Gymraeg. 

 Yr iaith Gymraeg mewn deddfwriaeth arall, yn cynnwys Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol  

 Mwy na Geiriau, Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer yr iaith 
Gymraeg ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a gwerth a phwysigrwydd 
rhoi’r Cynnig Rhagweithiol, lle darperir gwasanaeth yn Gymraeg heb fynnu 
bod rhywun yn gofyn amdano, gan gydnabod na fodd pobl bob amser yn 
gofyn am wasanaeth Cymraeg, er bod ganddynt hawl i’w gael, ac y byddai’n 
well ganddynt dderbyn y gwasanaeth hwnnw yn Gymraeg. 

 Sut mae’r Cyngor yn cefnogi a hyrwyddo’r iaith. 
 

 
 

 

Cam 
Gweithredu 

12. Darparu sesiwn Ymwybyddiaeth Iaith i’r holl staff newydd fel rhan o’r broses 
Gynefino Staff newydd 

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Llunio Polisi  
Gweithredu 
Hybu 

Gweithgaredd Cafodd y sesiynau Cynefino Corfforaethol ar gyfer staff newydd a drefnwyd ar 
gyfer 2020-21 eu canslo yn sgil y pandemig Covid. 
 
Mae rhaglen rithiol, serch hynny, wedi cael ei chreu, a gyflwynwyd yn Ebrill 2021. 
Mae gwybodaeth am yr iaith Gymraeg ym Mhowys a gofynion Safonau’r 
Gymraeg wedi’i chynnwys yn y pecyn cynefino, a bydd staff newydd yn cael 
gweld fideo, a grëwyd gan y Cyngor, ar yr iaith Gymraeg ym Mhowys. 
 
Mae’r fideo yn rhoi gwybodaeth ac ystadegau am siaradwyr Cymraeg ym 
Mhowys, gan amlinellu nifer a chyfran y siaradwyr Cymraeg ym Mhowys gyfan, 
ac o fewn gwahanol ardaloedd yn y sir, ac o fewn gwahanol grwpiau oedran. 
 



Ceir trafodaeth hefyd am Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, sut y rhoddodd statws 
swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru, creu rôl Comisiynydd y Gymraeg a 
chyflwyno Safonau’r Gymraeg, sy’n esbonio sut mae gofyn i’r Cyngor ddarparu 
gwasanaethau yn Gymraeg, ystyried effaith ei benderfyniadau ar y Gymraeg a 
hyrwyddo’r iaith Gymraeg trwy ei waith. 
 
Rhoddir pwyslais arbennig ar y Cynnig Rhagweithiol, a sicrhau fod gan y Cyngor 
sgiliau digonol i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg, trwy recriwtio a hyfforddi, 
a thrafod pwysigrwydd y cynnig rhagweithiol o safbwynt defnyddiwr y 
gwasanaeth. 
 
Yn olaf, mae’r fideo’n amlinellu’r cymorth sydd ar gael i wasanaethau a 
swyddogion i ddarparu gwasanaeth Cymraeg a chydymffurfio â’r Safonau, ac i 
helpu swyddogion i weithio mwy trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Dyla rai delweddau o fideo cynefino Yr Iaith Gymraeg ym Mhowys: 
 

  
 

  
 

 

Cam 
Gweithredu 

13. Darparu sesiwn ar ofynion Safonau’r Gymraeg fel rhan o’r rhaglen gynefino 
chwarterol i reolwyr newydd  

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Llunio Polisi  
Gweithredu 
Hybu 

Gweithgaredd Fel gyda’r sesiynau Cynefino Corfforaethol, cafodd y sesiynau Cynefino Rheolwyr 
wyneb yn wyneb a drefnwyd ar gyfer 2020-21 hefyd eu canslo oherwydd y 
pandemig Covid. 
 
Datblygwyd cwrs rhithiol ar gyfer Rheolwyr hefyd, a gyflwynwyd ym mis 
Chwefror 2021, gyda deunydd yn cael ei anfon i Rheolwyr yn cynnwys y fideo a 
grëwyd gan y Cyngor ar yr Iaith Gymraeg ym Mhowys, uchod. 
 
Mae’r negeseuon allweddol i Reolwyr sydd wedi’u cynnwys yn y fideo yn 
amlinellu ystyriaethau allweddol i’r Cyngor wrth ddatblygu cynigion a gwneud 



penderfyniadau i asesu’r effaith ar y Gymraeg, ynghyd â’r angen i gynllunio 
gwasanaethau i alluogi rhoi’r Cynnig Rhagweithiol o wasanaeth yn Gymraeg, gan 
edrych yn arbennig ar sgiliau Cymraeg o fewn eu timau, a rhoi ymarferwyr sy’n 
siarad Cymraeg i weithio a defnyddwyr gwasanaeth sy’n siarad Cymraeg. 
 
Dyma rai delweddau o’r fideo cynefino: 
 

   
 

 

Cam 
Gweithredu 

14. Hyrwyddo a hwyluso cyfleoedd i gael hyfforddiant a sesiynau ymarfer 
anffurfiol i alluogi staff i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg 

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Gweithredu 

Gweithgaredd Parhaodd y Cyngor i hyrwyddo a hwyluso cyfleoedd i staff ddatblygu eu sgiliau 
Cymraeg trwy gydol y flwyddyn. 
 
Gall staff ymgymryd â chyrsiau trwy’r cynllun Cymraeg Gwaith, yn cynnwys 
cyrsiau ar-lein Croeso Cymraeg Gwaith i ddechreuwyr, sy’n cynnwys cwrs 10 awr 
cychwynnol, sy’n cynnwys 10 modiwl awr o hyd a chyrsiau dilynol, a chyrsiau 
Cymraeg Gwaith dwys, e.e. y cwrs 4* newydd a lansiwyd yn 2020, sy’n 
gymysgedd o hunan-astudio ar-lein a chefnogaeth gan diwtor. 
Mae’r cyrïau hyn ar gael am ddim i staff Cyngor Sir Powys. 
 
Gall staff hefyd gofrestru ar gyrsiau cymunedol sy’n cael eu darparu yn ystod y 
dydd a fin nos gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, trwy Dysgu Cymraeg 
Ceredigion, Powys a Sir Gâr yn bennaf, sy’n cynnig cyrsiau ar wahanol lefel yn yr 
ardal. Byddai’r cyrsiau hyn fel arfer yn cael eu cynnig mewn ystafelloedd 
dosbarth ledled y sir, ond yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau rhithiol ar hyn o 
bryd. Mae’r Cyngor yn cefnogi staff sy’n ymgymryd â’r cyrsiau hyn trwy dalu eu 
ffioedd cofrestru. 
 
Fel rheol, gall staff hefyd gofrestru ar gyrsiau preswyl dwys, ac er i aelodau o staff 
y Cyngor gofrestru ar gyrsiau o’r fath yn ystod y flwyddyn, cafodd y cyrsiau eu 
canslo yn sgil cyfyngiadau Covid. 
 
Mae gwybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael i staff ar gael yn yr adran ar yr iaith 
Gymraeg ar fewnrwyd y Cyngor.  
 
Anfonwyd gwybodaeth hefyd i hyrwyddo cyfleoedd dysgu trwy sianeli cyfathrebu 
corfforaethol y Cyngor – trwy eitemau newyddion ar hafan y fewnrwyd a’r cyfrif 
e-bost cyfathrebu corfforaethol. Trefnwyd straeon newyddion a negeseuon i gyd-



fynd â dyddiadau cychwyn y Cyrsiau Cymunedol ym mis Medi, ac i hyrwyddo 
cyrsiau newydd ac ychwanegol yn ystod y flwyddyn. 
Cafwyd ymgyrch farchnata benodol i hyrwyddo’r cwrs Cymraeg Gwaith 4* 
newydd, a amlinellir uchod, ym mis Hydref 2020, gan arwain at 47 o staff y 
Cyngor yn cofrestru ar gyfer y cwrs, a ddechreuodd ym mis Rhagfyr 2020. 
 
Dosbarthwyd gwybodaeth hefyd am y cwrs Croeso Cymraeg Gwaith, sydd ar gael 
i staff ar unrhyw bryd. 
 
Cafodd cyfleoedd dysgu eu hyrwyddo trwy fideo cynefino yr Iaith Gymraeg ym 
Mhowys, yn Llawlyfr Staff y Cyngor, ac mewn sesiynau gyda thimau rheoli 
gwasanaethau. 
 
Yn ystod y flwyddyn, roedd y niferoedd canlynol o staff wedi cofrestru / cwblhau 
cyrsiau Cymraeg; 
 

 51 o aelodau staff yn cwblhau 89 cwrs Croeso Cymraeg Gwaith ar-lein. 

 47 o aelodau staff yn cofrestru ar gwrs hunan-ddysgu Cymraeg Gwaith 4*  

 26 o aelodau staff yn cofrestru ar gyrsiau Cymraeg i Oedolion cymunedol 
 

 
 
 

Cam 
Gweithredu 

15. Parhau â’r trafodaethau gyda’r Urdd i hwyluso ymweliad Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd â Phowys yn 2023 

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Llunio Polisi  
Gweithredu 
Hybu 

Gweithgaredd Mae’r trafodaethau wedi parhau gyda’r Urdd i hwyluso dod ag Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd i Bowys. 
 
Serch hynny, yn sgil effaith barhaol pandemig Covid, a gohirio’r Eisteddfod 
unwaith eto yn 2021, mae ymweliad yr Eisteddfod â Phowys wedi’i gohirio eto 
tan 2024. 
 

 

Cam 
Gweithredu 

16. Creu taflen i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg ym Mhowys o dan waith Is-
grŵp Hyrwyddo Addysg Gymraeg y Fforwm Addysg Gymraeg 

Adrannau 
Perthnasol 
Safonau’r 
Gymraeg 

Hybu 

Gweithgaredd Rhoddwyd pwyslais ar hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg ym Mhowys yn ystod 
y flwyddyn, i gyd-fynd â’r Cyngor yn mabwysiadu Strategaeth ar gyfer 
Trawsnewid Addysg ym Mhowys ym mis Mawrth 2020, a gweledigaeth newydd 
ar gyfer cynyddu nifer y dysgwyr cwbl ddwyieithog ym Mhowys ym mis Rhagfyr 
2020. 
 
Mae adran newydd wedi cael ei chreu ar wefan y Cyngor, dan y teitl ‘Taith at 
Ddwy Iaith: manteision dewis addysg Gymraeg’, sy’n cynnwys gwybodaeth am 



fanteision bod yn ddwyieithog, y daith ddwyieithog o’r cyfnod cyn geni hyd at 
addysg uwchradd, tystebau ac astudiaethau achos gan ddysgwyr a rhieni, atebion 
i gwestiynau cyffredin am addysg cyfrwng Cymraeg, ffynonellau gwybodaeth 
ddefnyddiol i rieni, a dolenni i strategaethau’r Cyngor i wella addysg cyfrwng 
Cymraeg. 
 
Gellir gweld y wefan newydd trwy ddefnyddio’r ddolen ganlynol – Taith at Ddwy 
Iaith: manteision dewis addysg Gymraeg - Powys 
 
Mae’r ddelwedd ganlynol yn dangos y brif dudalen, a’r is-adrannau sydd ar gael; 

 
 
I gyd-fynd â’r wybodaeth ar y wefan, mae’r Cyngor hefyd wedi creu taflen, gyda’r 
un teitl, i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir, a rhannu gwybodaeth am y 
dewisiadau sydd ar gael i rieni. 
 
Mae’r ddelwedd ganlynol yn dangos tudalen flaen y daflen; 
 

https://cy.powys.gov.uk/article/10744/Taith-at-Ddwy-Iaith-manteision-dewis-addysg-Gymraeg
https://cy.powys.gov.uk/article/10744/Taith-at-Ddwy-Iaith-manteision-dewis-addysg-Gymraeg


 
 

ii. Cyflenwi Gwasanaeth 
 

Ceir isod amlinelliad isod o waith pellach a gafodd ei wneud yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21 ar 

gyfer cydymffurfio â’r Safonau Cyflenwi Gwasanaeth ac i wella’r modd y darperir gwasanaethau trwy 

gyfrwng y Gymraeg gan Gyngor Sir Powys. 

Cyflenwi Gwasanaeth a’r Cynnig Rhagweithiol – Archwiliadau Darparwyr 3ydd Plaid  

Ym mis Awst 2020, derbyniodd y Cyngor ohebiaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg yn amlinellu 

Ymchwiliad Safonau’r Gymraeg a gynhaliwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg yn dilyn methiant gan 

awdurdod lleol arall i gydymffurfio â’r Safonau yn ymwneud â gwasanaethau a ddarperir gan 

Gontractwyr 3ydd Plaid. Cyflwynwyd adroddiad i Uwch Dîm Arwain y Cyngor ym amlinellu 

canlyniadau’r ymchwiliad, a’r gofyniad i Gontractwyr 3ydd Plaid ddarparu gwasanaethau yn unol â 

gofynion y Safonau er mwyn i’r Cyngor sicrhau cydymffurfiaeth. 

Yn y cyfarfod, cytunwyd i gynnal archwiliadau ar hap ar gyfran o gontractwyr sy’n darparu 

gwasanaethau ar ran Cyngor Sir Powys i fesur sut maent yn gallu darparu’r Cynnig Rhagweithiol o 

wasanaeth yn Gymraeg.  

Dewiswyd contractwyr 3ydd plaid ar hap o restrau o gontractwyr sy’n darparu gwasanaethau ar ran 

pob maes gwasanaeth, gyda sylw arbennig i Wasanaethau sy’n darparu gwasanaeth uniongyrchol i 

gwsmeriaid Powys. 

I fesur sut roedd contractwyr yn gannu rhoi’r Cynnig Rhagweithiol, canolbwyntiwyd ar 3 elfen; 

i) Gwybodaeth ar wefannau’r darparwyr 

ii) Gwasanaethau a ddarperir dros y ffôn 

iii) Ymateb i e-bost  

Gwelodd y canlyniadau fod gan 60.7% o ddarparwyr wybodaeth yn Gymraeg ar eu gwefannau. 

Roedd hyn yn cynyddu i 76.5% pan oedd adrannau penodol ar eu gwefannau yn ymwneud â 

gwasanaethau a ddarperir ym Mhowys. 



Dim ond 40.7% o ddarparwyr atebodd y ffôn gyda chyfarchiad Cymraeg, ac roedd modd cynnal y 

galwadau yn Gymraeg yn ystod 46.2% o alwadau. Cynigiwyd galwad yn ôl yn Gymraeg mewn 23% yn 

rhagor o alwadau. 

60.7% o negeseuon e-bost Cymraeg dderbyniodd ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith. Ond o’r 

ymatebion, roedd 76.5% ohonynt yn Gymraeg. 

Yn dilyn yr ymarfer, ym mis Rhagfyr 2020, cysylltodd y Cyngor â’r Contractwyr sy’n darparu 

gwasanaethau ar ei ran i adrodd ar ganlyniadau’r archwiliadau. Amlinellwyd hefyd ofynion Safonau’r 

Gymraeg, a gofynion y cytundebau gyda’r Cyngor, a’u cyfeirio tuag at adnoddau a chefnogaeth sydd 

ar gael i’w helpu i ddarparu mwy o wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.  

Roedd hyn yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau cyfieithu a theclynnau cyfieithu digidol, 

gwasanaethau gwybodaeth a chyngor, cyfleoedd i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg staff, ac 

adnoddau defnyddiol yn cynnwys geirfa a brawddegau i’w defnyddio yn y gweithle.  

Darparwyd cyfres o sesiynau ar Ymwybyddiaeth Iaith, Rhoi’r Cynnig Rhagweithiol a Datblygu Sgiliau 

Cymraeg hefyd ar gyfer Darparwyr 3ydd Plaid ar y cyd â Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys a 

Dysgu Cymraeg Ceredigion, Powys a Sir Gâr, i amlinellu’r gofynion, trafod yr heriau ac ystyried ffyrdd 

y gall darparwyr ddatblygu’r gwasanaethau maent yn gallu eu cynnig yn Gymraeg. 

Anfonwyd gohebiaeth bellach at Ddarparwyr 3ydd Plaid yn Ebrill 2021 i’w hatgoffa am y gofynion, 

a’u hysbysu am y bwriad i gynnal archwiliadau pellach yn ystod haf 2021. 

Adroddiad Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg  

Fel rhan o waith Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer yr Adroddiad Sicrwydd Blynyddol, derbyniodd 

Cyngor Sir Powys adroddiad manwl am ei berfformiad, sy’n nodi ym mha feysydd y mae’n 

perfformio’n dda, a pha feysydd sydd angen eu gwella. 

Roedd yr adroddiad a dderbyniwyd ym mis Awst 2020 yn nodi fel a ganlyn; 

 O’r tair galwad ffôn a wnaed i’r Cyngor, roedd yr holl wybodaeth awtomatig ar gael yn 

Gymraeg, a derbyniwyd cynnig rhagweithiol o wasanaeth Cymraeg ar ddechrau tair galwad. 

 Roedd tair ffurflen yn destun i’r arolwg, a’r tair ar gael yn gyflawn yn Gymraeg. Roedd y 

ffurflenni yn dudalennau ar wefan y sefydliad, ac roedd botwm dewis iaith ar y fersiynau 

Saesneg 

 Roedd tri datganiad i’r wasg yn destun i’r arolwg, gyda’r tri ar gael yn gyflawn yn Gymraeg. 

Roedd y tri datganiad ar gael ar wefan y sefydliad, ac roedd botwm dewis iaith ar y fersiynau 

Saesneg. 

 Roedd tair enghraifft o daflenni yn destun i’r arolwg, gyda’r tair ar gael yn gyflawn yn 

Gymraeg. Roeddynt ar gael ar wefan y sefydliad, ac roedd botwm dewis iaith ar y fersiynau 

Saesneg 

 Roedd tair enghraifft o hunaniaeth gorfforaethol y Cyngor yn destun i’r arolwg, gyda’r tair ar 

gael yn gyflawn yn Gymraeg 

 Roedd 30 o dudalennau gwefan y sefydliad yn destun i’r arolwg, gyda thestun 29 o’r 

tudalennau ar gael, ac yn gweithio’n llawn yn Gymraeg. 

 O’r 15 neges ar gyfrif Facebook y sefydliad, roedd 13 ar gael yn Gymraeg, a 15 o 15 tweet ar 

gael yn Gymraeg. 

 Roedd 15 o swyddi a hysbysebwyd ar wefan y Cyngor yn destun i’r arolwg, gyda’r Gymraeg 

yn cael ei chrybwyll ym mhob un. Roedd y ffurflenni cais a’r swydd ddisgrifiadau ar gael yn 



Gymraeg, a’r ffurflenni cais yn rhoi lle i nodi dewis iaith asesu. Nid oedd y Gymraeg yn cael ei 

hystyried yn hanfodol ar gyfer dim o’r swyddi. 

 Gwnaed dau ymweliad â Neuadd y Sir. Cyfarchwyd yr ymwelydd gan aelod o staff y 

dderbynfa yn Gymraeg ar ddechrau’r ddau ymweliad a llwyddwyd i ymdrin â’r ddau 

ymweliad yn Gymraeg. Roedd y sefydliad wedi arddangos arwydd yn y dderbynfa yn datgan 

bod croeso i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg yno. Nid oedd pob aelod o staff y dderbynfa yn 

gwisgo bathodyn yn nodi eu bod yn siarad Cymraeg. 

 Arolygwyd chwe arwydd yn ystod yr ymweliadau â Neuadd y Sir. Roedd yr holl destun ar bob 

un ar gael yn Gymraeg ac yn gywir o ran ystyr a mynegiant. Roedd y testun Cymraeg wedi’i 

osod fel mai hwnnw sy’n debygol o gael ei ddarllen yn gyntaf ar 2 o’r arwyddion. 

  

Roedd gwendidau a nodwyd yn yr adroddiad, ynghyd ag ymateb y Cyngor, fel a ganlyn; 

 Ni dderbyniwyd ymateb i 2 e-bost a anfonwyd yn Gymraeg  

E-bost 1 - Roedd yr Adran Gwasanaethau Cwsmer wedi gallu olrhain y neges, a nodwyd fod 

neges awtomatig wedi cael ei hanfon yn ôl. Roedd yr e-bost wedi’i hanfon ymlaen at yr 

adran briodol. Oherwydd trafferthion technegol yn ystod cyfnod yr arolwg, nid oedd gan y 

gwasanaeth gofnod o dderbyn yr e-bost. Serch hynny, atgoffwyd y gwasanaeth o’r angen i 

ymateb yn Gymraeg i negeseuon a dderbynnir yn Gymraeg, i ddefnyddio uned gyfieithu’r 

Cyngor neu declyn cyfieithu Microsoft i ddeall y testun mewn e-bost Cymraeg (os nad yw’r 

swyddog yn siarad Cymraeg), i anfon ymateb yn Gymraeg a sicrhau fod llofnod yr e-bost yn 

cynnwys datganiad am groesawu gohebiaeth Gymraeg. Cafodd y mater ei godi hefyd mewn 

cyfarfod tîm i’w hatgoffa am y gofynion. 

E-bost 2 – Roedd y Gwasanaeth wedi gallu canfod y neges dan sylw, ac yn gweld na fu 

ymateb. Sefydlodd y tîm system lle bydd gohebiaeth Gymraeg yn cael ei anfon i’w chyfieithu, 

ei hanfon i arweinydd y tîm sydd yn siarad Cymraeg, neu bod teclyn cyfieithu Microsoft yn 

cael ei ddefnyddio i ddeall y cynnwys, er mwyn darparu ymateb yn Gymraeg. 

 

 Cafodd neges Saesneg ei chwarae gyntaf mewn 2 alwad ffôn  

Mae Tîm Gwasanaethau Cwsmer y Cyngor wedi trefnu i’r neges gael ei hail-recordio, fel bod 

y cyfarchiad Cymraeg yn cael ei chwarae gyntaf.  

 

 Roedd tudalen gwe ar gyfer gofyn am waith trwsio yn cynnwys paragraff Saesneg ar y 

dudalen Gymraeg  

Serch hynny, roedd y dudalen wedi cael ei diweddaru ers hynny, a’r holl destun ar gael yn 

Gymraeg. Amlinellodd y Cyngor hefyd y broses ar gyfer diweddaru a chyfieithu tudalennau 

gwe i sicrhau fod gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi yr un pryd yn Gymraeg a Saesneg. 

 

 Dwy neges Facebook yn ymddangos yn Saesneg yn unig 

Roedd y Cyngor wedi medru olrhain y negeseuon Facebook gafodd eu cyhoeddi yn Saesneg 

yn unig. Ers hynny, mae’r tîm cyfathrebu wedi rhannu canllawiau pellach â gwasanaethau’r 

Cyngor sy’n gweinyddu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i’w hatgoffa o ofynion Safonau’r 

Gymraeg, ac i amlinellu’r gefnogaeth sydd ar gael i’w galluogi i gydymffurfio. Mae’r tîm 

cyfathrebu bellach yn defnyddio meddalwedd Crowd Control i drefnu negeseuon, gan ei 

gwneud yn haws i drefnu bod negeseuon yn cael eu rhannu yr un pryd yn y ddwy iaith. 

Cyfieithu a Darparu Gwybodaeth Ddwyieithog 



Mae gan Gyngor Sir Powys uned gyfieithu fewnol sy’n cefnogi gwasanaethau’r Cyngor ac yn eu 

galluogi i ddarparu gwybodaeth yn ddwyieithog, ac yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd mewn 

cyfarfodydd, sy’n galluogi pobl i gyfrannu at gyfarfodydd yn yr iaith o’u dewis, ac yn sicrhau fod 

pawb sy’n cymryd rhan yn y cyfarfod yn medru dilyn y drafodaeth yn llawn. 

Derbyniodd Uned Gyfieithu’r Cyngor 6499 cais am wasanaeth cyfieithu ysgrifenedig yn ystod y 

flwyddyn, yn cynrychioli 2.96 miliwn o eiriau, a chynnydd yn nifer y geiriau a gyfieithwyd o’i gymharu 

â’r flwyddyn flaenorol, sy’n dangos fod y Cyngor yn parhau i gynyddu’r wybodaeth sydd ar gael yn 

ddwyieithog i drigolion ac ymwelwyr â’r sir. Datblygwyd proses ddigidol hefyd o wneud cais a 

chofnodi gwaith cyfieithu (fel yr amlinellir yn erbyn y Cynllun Gwaith, uchod) i hwyluso trefnu’r 

gwaith a chefnogi’r trefniadau gweithio newydd.  

Yn ystod y flwyddyn, cafodd 95.9% o geisiadau cyfieithu eu dychwelyd o fewn y targedau ar gyfer 

dychwelyd gwaith. Mae hyn yn amrywio o targed o 1 diwrnod gwaith ar gyfer ceisiadau brys fel 

datganiadau i’r wasg brys, gwybodaeth frys ar gyfer y wefan a’r fewnrwyd, deunydd ar gyfer y 

cyfryngau cymdeithasol, gohebiaeth, hysbysebion ac agendau pwyllgorau; 5 diwrnod gwaith ar gyfer 

ceisiadau â llai o frys ar eu cyfer fel llythyron cyffredinol, posteri, swydd ddisgrifiadau a dogfennau 

llai na 100 o eiriau, neu darged hirach y cytunwyd arno ar gyfer dogfennau a strategaethau hirach. 

Roedd hyn yn galluogi cyhoeddi gwybodaeth yn ddwyieithog i’r cyhoedd, swyddogion ac aelodau 

etholedig mewn modd amserol. 

Daeth y gyfran fwyaf o’r gwaith o’r Gwasanaeth Ysgolion (28.22%) gyda chyfran sylweddol hefyd gan 

y Gwasanaeth Trawsnewid a Chyfathrebu (10.3%), y Gwasanaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y 

Cyhoedd (9%) a’r Adran Datblygu’r Sefydliad a’r Gweithlu (8.4%). 

Cyfieithu ar y Pryd mewn Cyfarfodydd 

Yn sgil y pandemig Covid-19, symudodd holl gyfarfodydd y Cyngor i gael eu cynnal yn rhithiol yn 

ystod y flwyddyn. Roedd y Cyngor yn defnyddio rhaglen Microsoft Teams i gynnal y cyfarfodydd, ond 

roedd hynny’n peri her wrth ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd a chynnal cyfarfodydd yn 

ddwyieithog. 

Gan nad oes modd cyfieithu’n uniongyrchol trwy Teams, sefydlwyd trefn dros dro o gyfieithu olynol 

yn y cyfarfodydd i alluogi i gyfranwyr siarad yn eu dewis iaith, ac i bawb yn y cyfarfod ddeall y 

drafodaeth yn llawn. 

Yn y cyfamser, bu adrannau Cyfathrebu a’r Iaith Gymraeg, Cyfreithiol a Democrataidd, ac Economi a 

Digidol y Cyngor yn cydweithio’n helaeth dros fisoedd cyntaf 2020-21 i geisio datblygu modd o 

ddarparu cyfieithu ar y pryd trwy Teams, gan gynnal trafodaethau hefyd gyda swyddogion o fewn 

Llywodraeth Cymru a Microsoft i geisio datrys y sefyllfa. Profwyd nifer o ddulliau posibl o gynnal 

cyfarfodydd dwyieithog, yn cynnwys cynnal dau gyfarfod yn cydredeg oddi mewn i Teams a 

defnyddio ategolion ar gyfer darlledu cyfieithiad. Ond nid oedd y Cyngor o’r farn fod y dulliau 

hynny’n ymarferol nac am weithio’n ddigon hwylus i alluogi cynnal cyfarfodydd dwyieithog yn 

llwyddiannus. 

Yn sgil hynny, cafodd rhaglen Zoom ei chaffael gan y Cyngor ym mis Hydref 2020 er mwyn cynnal 

cyfarfodydd, ac mae’r Cyngor wedi darparu hyfforddiant a chanllawiau i’r swyddogion sy’n 

gweinyddu’r cyfarfodydd, cyfieithwyr y Cyngor ac aelodau etholedig y sir er mwyn gallu cynnal 

cyfarfodydd dwyieithog yn llwyddiannus. Mae’r rhaglen bellach yn cael ei defnyddio gan rai o 

bwyllgorau’r Cyngor, er mwyn gallu darparu cyfieithu ar y pryd. Mae rhai problemau technegol yn 



ymwneud â phleidleisio hefyd yn y broses o gael eu goresgyn i alluogi defnyddio Zoom ar gyfer pob 

cyfarfod. 

Mae Zoom hefyd wedi cael ei ddefnyddio gan y Cyngor ar gyfer cyfarfodydd ymgynghori â’r cyhoedd, 

e.e. ymgynghori ar drawsnewid ysgolion, i alluogi cynnal y cyfarfodydd hynny’n ddwyieithog. 

Darpariaeth Gwyliau’r Haf – Urdd Gobaith Cymru 

Fel rhan o’r ymateb i Covid-19, roedd Cyngor Sir Powys yn darparu gofal plant wedi’i ariannu ar gyfer 

holl blant gweithwyr hanfodol ac i blant bregus. Roedd yn teimlo’i bod yn hollbwysig fod 

gweithgareddau wedi’u trefnu ar gael yn ystod yr haf yn ogystal. 

Bu’r Cyngor yn gweithio gydag Urdd Gobaith Cymru i ddarparu gweithgareddau gwyliau haf trwy 

gyfrwng y Gymraeg ym Machynlleth a Llandrindod, gyda sesiynau yn cael eu gynnal yn ystod yr 

wythnos o 27 Gorffennaf tan 28 Awst. Roedd hyn yn cynnwys darpariaeth dan do ac awyr agored, ac 

yn cael eu darparu yn unol â Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd. Cafodd y prosiect 

ei gomisiynu a’i redeg gan y Gwasanaethau Plant, gyda phartneriaid y prosiect yn cynnwys 

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), y Tîm Datblygu Chwaraeon a’r Gwasanaeth 

Ieuenctid, ynghyd â darparwyr y gweithgareddau. Datblygwyd system gadw lle ar-lein i gynorthwyo 

gyda rhoi blaenoriaeth i blant bregus a gwirio cymhwyster ar gyfer cwrdd â’r gofynion ariannu, a 

hefyd i gydymffurfio â gofynion tracio ac olrhain. 

Ynghyd â darpariaeth ar gyfer plant gweithwyr hanfodol ac phlant bregus, cafodd y sesiynau eu 

hagor i blant eraill pan oedd lleoedd ar gael. 

Darparodd yr Urdd 2 swyddog bob dydd i ddarparu gweithgareddau ar y ddau safle, gyda’r 

gweithgareddau’n cynnwys Datrys Problemau, Cyfeiriannu, Saethyddiaeth a Gweithgareddau Natur 

ac Arsylwi. 

 

iii. Safonau Llunio Polisi 
 
Ceir isod amlinelliad isod o waith pellach a gafodd ei wneud yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21 ar 
gyfer cydymffurfio â’r Safonau Llunio Polisi ac i wella’r modd y caiff yr effaith ar yr iaith Gymraeg ei 
ystyried o fewn polisïau a phenderfyniadau Cyngor Sir Powys. 
 
Yn dilyn yr Ymchwiliad Safonau’r Gymraeg a gynhaliwyd yn ystod 2019-20, cafodd proses Asesu 

Effaith Gorfforaethol y Cyngor, sy’n cynnwys proses y Cyngor ar gyfer asesu effaith ar yr iaith 

Gymraeg, ei diweddaru. 

Cafodd y cwestiynau ar effaith ar yr iaith Gymraeg a ddefnyddir mewn prosesau ymgynghori eu 
diweddaru i sicrhau fod y Cyngor yn gallu llwyr ystyried yr effaith ar gyfleoedd i unigolion 
ddefnyddio’r iaith, a pheidio trin yn Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; cyfleoedd i hyrwyddo’r 
iaith Gymraeg; ac effaith ar staff o ran y Gymraeg, ynghyd ag ystyried ffyrdd o newid cynigion wneud 
i sicrhau effaith fwy cadarnhaol neu i liniaru unrhyw effeithiau negyddol ar y Gymraeg. 
 
Cyhoeddwyd canllaw hefyd ar bryd mae gofyn i’r Cyngor gynnal asesiad effaith, gan nodi fod 

gwasanaethau, polisïau a chynigion sydd heb gael eu hasesu yn mynd yn groes i Fesur y Gymraeg a 

deddfwriaeth allweddol arall. Mae’n nodi’n glir hefyd fod angen i asesiadau effaith gael eu cynnal 

cyn i’r penderfyniad neu’r cynnig gael ei gymeradwyo, ac y dylai fod yn rhan o’r broses benderfynu. 



Mae’r canllaw yn nodi pryd y dylid cynnal asesiad effaith, yn cynnwys ar benderfyniadau strategol, 

polisïau a chynigion newydd, newidiadau i bolisïau a gwasanaethau, amcanion newid, 

penderfyniadau cyllidebol a phenderfyniadau sy’n effeithio ar staff, ynghyd â Chynlluniau Busnes 

Integredig. 

Mae’r canllaw hefyd yn cynnwys dolenni i wybodaeth a chyngor bellach, yn cynnwys dogfen gyngor 

Comisiynydd y Gymraeg ar y Safonau Llunio Polisi. 

Ar 21 Hydref 2020, fel rhan o Seminar a gynhaliwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg ar y Safonau Llunio 

Polisi a’r cyngor a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd, rhoddodd Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys 

gyflwyniad ar sut roedd y Cyngor wedi ymateb i’r Ymchwiliad Safonau i sicrhau ei fod yn ystyried yr 

effaith ar y Gymraeg o fewn ei benderfyniadau, ac yn casglu barn y cyhoedd ar yr effaith ar y 

Gymraeg i fwydo i mewn i’r broses benderfynu. 

Amlinellodd y cyflwyniad fod y Cyngor wedi penderfynu ymateb yn bositif i’r Ymchwiliad er mwyn 

gwella’r broses. Mae templed ymgysylltu’r Cyngor wedi’i adolygu i sicrhau fod y cwestiynau cywir yn 

cael eu gofyn mewn dogfennau a holiaduron ymgynghori ar yr effaith ar y Gymraeg. Mae’r 

canllawiau ymgynghori wedi cael eu diweddaru, ac ymgyrch gyfathrebu fewnol wedi cael ei chynnal, 

ynghyd â sesiynau hyfforddi i staff ac aelodau etholedig, ac fe gyhoeddwyd canlyniadau’r Ymchwiliad 

yn unol â gofynion y Comisiynydd. 

Cymerodd y Prif Weithredwr y cyfle hefyd i rannu gwybodaeth am broses Asesu Effaith ddigidol 

newydd y Cyngor.  

Cafodd y broses Asesu Effaith ddigidol ei chreu fel rhan o agenda trawsnewid y Cyngor, i greu un o’r 

teclynnau pwysicaf y dylai swyddogion ac aelodau fod yn eu defnyddio i asesu a deall effaith 

cynigion cyn i benderfyniadau gael eu gwneud. Mae’n cynnig dull mwy effeithlon a hwylus o asesu 

effaith cynigion a phenderfyniadau’r Cyngor ar yr iaith Gymraeg o dan Safonau’r Gymraeg a 

deddfwriaeth allweddol arall, ar y cyd â deddfwriaeth allweddol arall, ac i sicrhau’r fod y 

penderfyniadau gorau posibl yn cael eu gwneud ar ran pobl Powys. 

Mae’r broses ddigidol yn cynnig dull mwy cadarn ac yn cyflwyno proses gymeradwyo wedi’i 

hawtomeiddio i Benaethiaid Gwasanaethau ac Aelodau Portffolio i gefnogi llywodraethiant. 

Bydd digideiddio’r broses Asesu Effaith hefyd yn galluogi’r Cyngor i dynnu data o nifer o asesiadau 

effaith, i edrych ar effaith gronnus penderfyniadau ar ardaloedd daearyddol neu grwpiau o fewn y 

gymuned, i weld os bydd effaith anghymesur ar unrhyw grŵp yn sgil penderfyniadau’r Cyngor, ac yn 

galluogi’r Cyngor i weld os yw ei benderfyniadau yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol, ar yr iaith 

Gymraeg ac ar yr elfennau eraill sy’n cael eu hystyried. Bydd hefyd yn creu llyfrgell ganolog o 

asesiadau effaith i aelodau a staff eu gweld (ynghyd â’r cyhoedd, pan fo hynny’n briodol). 

Mae rhagor o wybodaeth am yr Asesiad Effaith Digidol i’w gweld yn yr adran ar y gweithgareddau o 

dan y Cynllun Gwaith, uchod. 

 

iv. Safonau Gweithredu 
 

Ceir isod amlinelliad isod o waith pellach a gafodd ei wneud yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21 ar 

gyfer cydymffurfio â’r Safonau Gweithredu ac i wella’r modd y darperir gwybodaeth, adnoddau a 

gwasanaethau mewnol trwy gyfrwng y Gymraeg gan Gyngor Sir Powys. 

Cyfathrebu a Gwybodaeth Fewnol 



Mae rhagor o waith wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn i sicrhau fod gwybodaeth yn cael ei 

chyflwyno’n ddwyieithog i staff trwy sianeli cyfathrebu mewnol. 

Mae Prif Weithredwr y Cyngor yn cyhoeddi blog fideo rheolaidd ar gyfer aelodau a staff y Cyngor, 

sy’n cae ei gyhoeddi yn Gymraeg a Saesneg, ac yn cael ei rannu trwy sianeli cyfathrebu mewnol. 

Mae’r blog fideo yn amlinellu negeseuon allweddol a gwybodaeth am fentrau y mae’r Prif 

Weithredwr am dynnu sylw atynt. 

Caiff negeseuon e-bost o gyfrif corfforaethol mewnol y Cyngor eu hanfon un ai’n ddwyieithog ar ffurf 

tabl gyda’r ddwy iaith ochr yn ochr ar gyfer negeseuon byrrach, neu mewn dwy neges ar wahân – un 

yn Gymraeg ac un yn Saesneg – yn cael eu hanfon yr un pryd os yw’r negeseuon yn hirach. Dilynir yr 

un drefn bellach gyda negeseuon o gyfrifon Gwasanaethau TGCh a Dysgu a Datblygu’r Cyngor. 

Rhannodd y Cyngor wybodaeth hefyd gyda staff am ddefnyddio teclyn Cyfieithu Microsoft 365 i 

gynorthwyo cyfathrebu mewnol, gan alluogi cynnal mwy o drafodaethau mewnol yn Gymraeg neu’n 

ddwyieithog o fewn y Cyngor, yn enwedig yn sgil mwy o ryngweithio digidol rhwng staff. Mae’r 

teclyn hefyd yn galluogi i rai sydd ddim yn siarad Cymraeg fedru deall a chyfeirio e-byst a negeseuon 

y byddant yn eu derbyn i’r gwasanaeth neu’r swyddog priodol, i hwyluso’r Cynnig Rhagweithiol. 

Roedd y Cyngor hefyd yn nodi’n glir na ddylid defnyddio teclyn Cyfieithu Microsoft 365 i ddarparu 

cyfieithiad terfynol i’w gyhoeddi heb iddo gael ei wirio’n drylwyr, ac y dylid parhau i anfon 

dogfennau sydd i’w cyhoeddi’n allanol i’w cyfieithu gan yr Uned Gyfieithu i sicrhau cyfieithiad cywir 

ac addas. 

Mae’r Cyngor hefyd wedi datblygu safle mewnol dwyieithog newydd yn ystod 2020-21 fel porth ar 

gyfer yr holl wybodaeth berthnasol yn ymwneud â Covid-19 a Lles Staff, sy’n cynnwys erthyglau i 

staff, flog a fideos am y gwaith sy’n cael ei wneud, dolenni i gyngor a dogfennau perthnasol, Bwletin 

Coronafeirws rheolaidd yn amlinellu’r wybodaeth ddiweddaraf, a gwybodaeth am lesiant i helpu 

staff i gadw’n ddiogel a hybu iechyd a lles corfforol a meddyliol.  

Datblygu Sgiliau Cymraeg 

O dan ofynion y Safonau Gweithredu, ond hefyd fel rhan o ymrwymiad y cyngor i gynyddu nifer y 
siaradwyr Cymraeg o fewn y sir, fel ei gyfraniad tuag at darged y Llywodraeth o sicrhau miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae’r Cyngor yn annog ei staff i ddysgu Cymraeg trwy amrywiaeth o 
ddulliau; 
 
a) Cwrs ar-lein Croeso Cymraeg Gwaith 

Mae’r Cyngor wedi cofrestru fel cyflogwr ar gyfer cyrsiau Cymraeg Gwaith ac yn hyrwyddo’r 
cyfleoedd i ddysgu trwy’r dulliau hyn trwy erthyglau newyddion ac adran ar y fewnrwyd a thrwy 
negeseuon trwy gyfrif e-bost Cyfathrebu Corfforaethol.  
Mae’r cwrs Croeso ar-lein felly ar gael i unrhyw un o staff y Cyngor gofrestru arno am ddim. 

Yn ystod 2020-21, gyda chyfyngiadau symud a newidiadau yn y ffordd roedd pobl yn gweithio yn 
sgil Covid-19, gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y staff oedd yn ymgymryd â’r cwrs Croeso ar-
lein. Cwblhaodd 51 o staff y Cyngor 89 cwrs Croeso Cymraeg Gwaith yn ystod 2020-21, cynnydd 
sylweddol o’r 11 cwrs oedd wedi’i gwblhau’n flaenorol. 
 

a) Cyrsiau Cymraeg i Oedolion cymunedol 
Mae nifer o staff y Cyngor yn dilyn cyrsiau Cymraeg cymunedol, un ai fin nos neu yn ystod y 
diwrnod gwaith, gyda’r Cyngor yn talu ffioedd cofrestru’r cyrsiau.  
Mae 26 wedi mynychu cyrsiau yn ystod y flwyddyn academaidd, gan gofrestru trwy’r Cyngor, a 

gyda’r Cyngor yn talu eu ffioedd. 

 



b) Cwrs Cymraeg Gwaith 4* 

Cyflwynwyd cwrs Cymraeg Gwaith 4* newydd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn 

ystod y flwyddyn. Cwrs Cymraeg hunan-ddysgu yw hwn ar lefel mynediad, sy’n cynnwys 60 awr 

o ddysgu annibynnol i’r rhai sydd wedi cofrestru, ynghyd â chefnogaeth tiwtor trwy sesiynau 

adolygu rhithiol, sesiynau cwestiwn ac ateb a chefnogaeth dros e-bost, a chyfle i ddefnyddio 

gwiriwr lefel cyn ac ar ôl y cwrs. Roedd y cwrs hwn hefyd wedi’i ariannu’n llawn trwy’r cynllun 

Cymraeg Gwaith. 

Sicrhaodd Cyngor Sir Powys le i’w staff ar gwrs i ddechrau ym mis Rhagfyr 2020. Mae 47 wedi 

cofrestru ac yn dilyn y cwrs ar hyn o bryd.  

 
c) Dulliau Dysgu Eraill  

Er i aelodau o staff y Cyngor gofrestru ar gyrsiau preswyl dwys ar gyfer rhan gyntaf 2020-21, 

cafodd y cyrsiau hyn eu canslo yn sgil cyfyngiadau Covid. 

 

v. Safonau Hybu 
 
Ceir isod amlinelliad o waith pellach a gafodd ei wneud yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21 ar gyfer 
cydymffurfio â Safonau Hybu’r Gymraeg ac yn ymwneud â Strategaeth Hybu’r Gymraeg Cyngor Sir 
Powys i ehangu’r defnydd a chyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg, a chynyddu nifer siaradwyr Cymraeg 
ym Mhowys. 
 
Hyrwyddo’r Diwylliant a Digwyddiadau Cymraeg 

Manteisiodd y Cyngor ar ddigwyddiadau fel Dydd Miwsig Cymru i godi ymwybyddiaeth ac i 

hyrwyddo’r diwylliant Cymraeg. Yn achos Dydd Miwsig Cymru crëwyd rhestr chwarae newydd o 

gerddoriaeth gan artistiaid o Bowys neu sydd â chysylltiad â Phowys, gan ei hyrwyddo ar y cyfryngau 

cymdeithasol, ynghyd â chyfres o bostiadau yn cynnwys fideo neu recordiad o artistiaid o’r ardal o 

wahanol genres cerddorol i ennyn diddordeb a chodi ymwybyddiaeth o gerddoriaeth Gymraeg o’r 

sir, a rhoi cyhoeddusrwydd yr un pryd i’r ymgyrch a’r dathliadau cenedlaethol. 

Bu’r Cyngor hefyd yn hyrwyddo Diwrnod Hawliau’r Gymraeg, gan rannu adnoddau a ddarparwyd gan 

Gomisiynydd y Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol, i atgoffa trigolion am eu hawliau i dderbyn 

gwasanaethau a gwybodaeth gan y Cyngor yn Gymraeg, a’u hannog i ddefnyddio’r Gymraeg wrth 

ymwneud â’r Cyngor. 

Rhannwyd negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd ar ddyddiadau allweddol fel Dydd Santes 

Dwynwen a Dydd Gŵyl Dewi i hyrwyddo’r iaith a’r diwylliant Cymraeg.  

Mae llawer o weithgareddau Menter Brycheiniog a Maesyfed i hyrwyddo’r iaith a’r diwylliant 

Cymraeg yn ne Powys wedi symud ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn, yn sgil 

cyfyngiadau Covid. Mae’r Fenter wedi bod yn darparu ac yn cefnogi gweithgareddau i bobl o bob 

oed, i siaradwyr rhugl a dysgwyr Cymraeg, sydd wedi cynnwys sesiynau canu a dawnsio ar-lein i’r 

teulu gyda Martyn Geraint, sesiynau Clocsffit gyda Tudur Philips, sesiynau Sgiliau Craidd Beicio 

Mynydd a Chynnal a Chadw Beic, Clwb Lego, fideos hanes lleol yn trafod y blygain a’r fari lwyd gyda 

Geraint Roberts a hyd yn oed sesiwn ar ddysgu Cymraeg i’r ci. Caiff Clwb Llyfrau Cymraeg ei gynnal 

yn rheolaidd hefyd.  



Mae’r gweithgareddau eraill yn cynnwys sesiwn Teams gydag 20 o blant o’r ardal i gyfansoddi cerdd 

gyda’r prifardd Mererid Hopwood, gyda’r cerddor Cerys Havana hefyd yn rhan o’r sesiwn i 

gyfansoddi alaw ar gyfer y gerdd. Cynhaliwyd prosiect hefyd gyda Chôr Meibion Aberhonddu, y 

prifardd Twm Morys a’r cerddor Rich Vaughan i gyfansoddi cân Gymraeg newydd ar gyfer y côr. 

Comisiynwyd y Welsh Whisperer i weithio gyda phlant ysgolion cynradd o’r ardal i gyfansoddi cân 

am y Sioe Fawr, i nodi’r dyddiad y byddai fel arfer yn cael ei chynnal yn Llanelwedd. Mae’r gân ‘Nôl i 

Faes y Sioe’ bellach wedic ael ei recordio gan y Welsh Whisperer, a’i pherfformio am y tro cyntaf ar 

Heno ar S4C. Mae’r gân bellach ar gael i’w ffrydio ar Spotify. 

Trefnodd Menter Brycheiniog a Maesyfed hefyd ‘Bodcast Takeover Tegwen’, podlediad yn siarad am 

y sîn roc Gymraeg, gyda thrafodaethau am gerddoriaeth Gymraeg a chwarae caneuon Cymraeg fel 

rhan o’r sioe. Roedd y podlediad yn llwyddiannus iawn, gyda Tegwen yn cymryd rhan mewn 

rhaglenni ar Radio Cymru hefyd ers hynny. 

Bu Menter Brycheiniog a Maesyfed a Menter Maldwyn hefyd yn cymryd rhan ym mhrosiect Tafarn y 

Clo Mentrau Iaith Cymru, gyda gemau, cerddoriaeth a gweithgareddau yn cael eu darparu rhwng 8 a 

10 bob nos Fercher yn ystod yr haf gan wahanol Fenter Iaith bob wythnos, a phobl yn ymuno â’r 

sesiynau o bob rhan o Gymru. 

Datblygiadau Addysg Powys  

Ym mis Ebrill 2020, cymeradwywyd ‘Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-

2030’. Mae’r strategaeth yn amlinellu pam fod angen newid, ac yn gosod gweledigaeth y Cyngor ar 

gyfer addysg ym Mhowys, sef y “bydd holl blant a phobl ifanc Powys yn derbyn addysg ysbrydoledig 

o ansawdd uchel i'w helpu i ennill y wybodaeth, sgiliau a'r nodweddion i fod yn bobl iach, 

economaidd gynhyrchiol sy'n gymdeithasol a byd-eang gyfrifol ac yn gallu gwireddu eu dyheadau 

personol yng Nghymru'r 21ain ganrif”. Mae’r ddogfen hefyd yn nodi “Darpariaeth cyfrwng Cymraeg 

sy'n hygyrch ac yn cynnig cwricwlwm llawn yn y Gymraeg o oed meithrin i rai 19+ oed” fel un o 

egwyddorion sylfaenol y Strategaeth. 

Mae’r Strategaeth hefyd yn cynnwys 4 Nod Strategol. Un o’r rhain yw i ‘Wella mynediad i 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol’, gyda’r nod o sicrhau cynnydd yn y 

nifer o blant sy’n cael mynediad i addysg Gymraeg. Mae rhaglen waith yn cyd-fynd â’r strategaeth, 

sy’n cynnig gweithgareddau penodol yn ymwneud ag addysg Gymraeg, yn cynnwys symud ysgolion 

ar hyd y continwwm iaith, datblygu darpariaeth newydd a datblygu cyfleoedd trochi. 

I gyd-fynd â’r Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg, mae’r Cyngor hefyd wedi cyhoeddi 

gweledigaeth ar gyfer cynyddu nifer y dysgwyr cwbl ddwyieithog ym Mhowys, yn Rhagfyr 2020. 

Mae’r ddogfen yn amlinellu gweledigaeth y Cyngor ar gyfer creu dyfodol dwyieithog i Bowys a’i 

phobl ifanc, trwy normaleiddio addysg cyfrwng Cymraeg/dwyieithog; gweithio gyda phartneriaid i 

sicrhau fod darpariaeth feithrin a blynyddoedd cynnar ar gael i bob plentyn; cefnogi newydd-

ddyfodiaid i’r ardal a’r rhai sydd wedi dewis addysg Saesneg yn wreiddiol ddewis addysg Gymraeg; 

sicrhau rhwydwaith o ddarparwyr cynradd cyfrwng Cymraeg/dwyieithog ym mhob ardal yn y sir; a 

datblygu rhwydwaith o ddarparwyr uwchradd sy’n cefnogi ei gilydd ac sy’n medru cynnig cwricwlwm 

llawn ar draws Powys yn Gymraeg ym mhob cyfnod allweddol. 

Bydd y weledigaeth yn llywio cynnwys Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg manwl ar gyfer 

2022-2032 a ddaw’n ddogfen orfodol i sicrhau darpariaeth fwriadol ar gyfer cynyddu cyfleoedd i 

nifer cynyddol o blant a phobl ifanc ym Mhowys i ddod yn gwbl ddwyieithog. 



Yn unol â nod y Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg i wella mynediad at addysg cyfrwng 

Cymraeg, mae’r Cyngor wedi bod yn ymgynghori ar gynigion i ddatblygu darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg mewn nifer o ysgolion yn y sir, gyda’r cynigion i’w cyflwyno i’r Cyngor yn ystod 2021-22. 

Mae’r Cyngor hefyd wedi datblygu adran newydd ar ei wefan, dan y teitl ‘Taith at Ddwy Iaith: 

manteision dewis addysg Gymraeg’ i hyrwyddo a rhannu gwybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg 

ym Mhowys. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys gwybodaeth am fanteision bod yn ddwyieithog; y 

daith ddwyieithog o’r cyfnod cyn geni hyd at addysg uwchradd; tystebau ac astudiaethau achos gan 

ddysgwyr a rhieni; atebion i gwestiynau cyffredin am addysg cyfrwng Cymraeg; ffynonellau 

gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, a dolenni i’r strategaethau uchod. 

I gyd-fynd â’r wybodaeth ar y wefan, mae’r Cyngor hefyd wedi cyhoeddi taflen, gyda’r un teitl, i 
hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir, a rhannu gwybodaeth am y dewisiadau sydd ar gael i 
rieni. 

 

vi. Cynllun Gwaith 2021-22  
 

  Adrannau Perthnasol 
Safonau’r Gymraeg  

Dyddiad Targed 

1 Cynnal cyfarfodydd chwarterol o’r Grŵp 
Llywodraethiant Iaith Gymraeg newydd, i 
sicrhau trosolwg o waith ar yr iaith 
Gymraeg, ystyried strategaethau a 
chynlluniau’r Cyngor o safbwynt y Gymraeg, 
i argymell dulliau o warchod, hyrwyddo a 
chynyddu defnydd o’r Gymraeg  

Llunio Polisi 
Cyflenwi Gwasanaeth 
Gweithredu  
Hybu  

Mawrth 2022 

2 Cynnal adolygiad o waith a strwythur Grŵp 
Hyrwyddo, Herio a Chefnogi’r Gymraeg 
Powys, i sicrhau fod y grŵp yn cael 
dylanwad priodol, a bod y partneriaid yn 
cael budd o’r gwaith 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Hybu 

Gorffennaf 
2021 

3 Cynnal rownd arall o archwiliadau ar allu 
Contractwyr 3ydd Plaid i ddarparu’r Cynnig 
Rhagweithiol o wasanaeth Cymraeg 

Cyflenwi Gwasanaeth Awst 2021 

4 Cynnal Ymarfer Cwsmer Cudd chwarterol o 
fewn gwasanaethau gofal cymdeithasol y 
Cyngor er mwyn gwerthuso sut mae 
gwasanaethau yn cydymffurfio â gofynion 
Safonau’r Gymraeg a Mwy na Geiriau 

Cyflenwi Gwasanaeth Mawrth 2022 

5 Diweddaru’r wybodaeth am yr iaith 
Gymraeg a’r gofynion o dan Fesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011 ar wefan gyhoeddus 
y Cyngor 

Llunio Polisi 
Cyflenwi Gwasanaeth 
Gweithredu  
Hybu 

Mehefin 2021 

6 Cyflwyno’r system i awtomeiddio’r broses o 
wneud cais a chofnodi gwaith cyfieithu i’r 
awdurdod cyfan, i greu proses hwylus i 
wneud cais am gyfieithiad, a galluogi casglu 
data cyfieithu, i alluogi i’r tîm cyfieithu 
ganolbwyntio ar lunio cyfieithiadau 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Gweithredu 

Gorffennaf 
2021 



7 Cynyddu’r ganran o staff sy’n medru 
darparu gwasanaeth yn Gymraeg, i hwyluso 
rhoi’r Cynnig Rhagweithiol, i 11.5% erbyn 
diwedd 2021/22 

Gweithredu  Mawrth 2022 

8 Sicrhau fod 60+ o staff y flwyddyn yn 
ymgymryd â chyrsiau iaith Gymraeg, i 
ddatblygu eu sgiliau Cymraeg ar gyfer y 
gweithle 

Cyflenwi Gwasanaeth 
Gweithredu  

Mawrth 2022 

9 Darparu sesiynau hyfforddi chwarterol i 
staff ar asesu effaith polisïau a 
phenderfyniadau ar y Gymraeg, yn 
defnyddio’r Broses Asesu Effaith 
Gorfforaethol ddigidol newydd 

Llunio Polisi Mawrth 2022 

10 Darparu sesiwn i Aelodau Etholedig ar y 
broses Asesu Effaith fel rhan o’r Rhaglen 
Datblygu Aelodau  

Llunio Polisi Rhagfyr 2021 

11 Cynnal ymgyrch Cynnig Rhagweithiol fewnol 
olynol trwy sianeli cyfathrebu corfforaethol i 
atgoffa staff am ofynion Safonau’r Gymraeg  

Cyflenwi Gwasanaeth 
Llunio Polisi  
Gweithredu  

Mawrth 2022 

12 Adolygu Gweithgareddau Hybu’r Gymraeg 
ar draws y Cyngor yn erbyn Strategaeth 
Hybu’r Gymraeg a Strategaeth Llywodraeth 
Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2050 

Hybu  Mawrth 2022 

13 Parhau â’r trafodaethau gyda’r Urdd i 
hwyluso ymweliad Eisteddfod Genedlaethol 
yr Urdd â Phowys yn 2024 

Hybu Mai 2024 

14 Hyrwyddo manteision addysg cyfrwng 
Cymraeg a darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg ym Mhowys  

Hybu Mawrth 2022 

 

3. Nifer y Cwynion a Dderbyniwyd  
 

Mae rhestr o’r cwynion a dderbyniwyd gan y Cyngor yn ymwneud a Safonau’r Gymraeg yn ystod y 
flwyddyn ariannol 2020-21 i’w gweld yn Atodiad 1. Ni chynhaliwyd Ymchwiliadau Safonau’r Gymraeg 
yn ystod y flwyddyn. 
 

4. Nifer y Cyflogeion sy’n meddu ar sgiliau yn y Gymraeg ar ddiwedd y 

flwyddyn  
 
Mae Cyngor Sir Powys yn cofnodi sgiliau iaith Gymraeg staff trwy ddefnyddio’r lefelau cymhwysedd 
canlynol o 0 i 5; 
 

Lefel 
cymhwysedd 

Diffiniad  

0 Dim neu ychydig bach o wybodaeth o’r Gymraeg. 



1 Gallaf ynganu enwau personol ac enwau lleoedd yn gywir, a gallaf roi ac ymateb i 
gyfarchion syml ar y ffôn ac wyneb yn wyneb. 

2 Gallaf cyfathrebu mewn tasgau syml cyffredin, sy’n gofyn am gyfnewid gwybodaeth 
ar bynciau a gweithgareddau cyfarwydd. Gallaf gynnal sgwrs gymdeithasol fer, er na 
allaf ddeall digon i gadw’r sgwrs i fynd fy hun. 

3 Gallaf ddelio â’r rhan fwyaf o sefyllfaoedd sy’n debygol o godi wrth deithio mewn 
ardal lle mae’r iaith yn cael ei siarad. Gallaf ymuno â sgwrs yn fyrfyfyr ar bynciau sy’n 
gyfarwydd neu’n berthnasol i fywyd bob dydd (e.e. teulu, diddordebau, gwaith). 

4 Gallaf ymwneud â siaradwyr brodorol yn rhugl ac yn fyrfyfyr. Gallaf gymryd rhan 
mewn trafodaethau mewn sefyllfaoedd cyfarwydd. 

5 Gallaf gymryd rhan mewn unrhyw sgwrs neu drafodaeth yn ddiymdrech ac rwy’n 
gyfarwydd iawn â phriod-ddulliau a dywediadau llafar. Gallaf fynegi fy hun yn rhugl a 
chyfleu arlliw penodol i ystyr yn fanwl.  

 
Mae’r sgiliau yn cael eu cofnodi trwy hunan asesiad gan y staff eu hunain, ac yn cael eu cadw mewn 
cronfa ddata yn system Adnoddau Dynol iTrent y Cyngor. 
 
Ar gyfer staff newydd, sydd wedi dechrau gweithio i’r Cyngor ers Ebrill 2017, mae’r cofnod lefel iaith 
yn cael ei drosglwyddo’n awtomatig o’r cofnod yn eu ffurflen gais am swydd. Ar gyfer staff sy’n 
gweithio i’r awdurdod ers cyn hynny, mae gofyn iddynt fynd i mewn i system iTrent a chofnodi eu 
lefel iaith o fewn y system yn uniongyrchol. 
 
Mae modd i staff diweddaru eu lefelau sgiliau Iaith wrth fynd ati i ddysgu a datblygu eu sgiliau 
Cymraeg. 
 
Mae’r ffigyrau sgiliau iaith diweddaraf ar gyfer staff y Cyngor fel a ganlyn; 
 

 Gwasanaeth Dim 
Data 

Lefel 
0 

Lefel 
1 

Lefel 
2 

Lefel 
3 

Lefel 
4 

Lefel 
5 

Mwy nag 
un lefel 
wedi’i 
chofnodi 

Gwasanaethau Oedolion 1.8% 26.8% 44.1% 14.5% 4.8% 3.0% 4.7% 0.2% 

Gwasanaethau Plant 6.9% 16.3% 51.3% 12.2% 5.1% 3.1% 3.6% 1.5% 

Comisiynu 1.4% 16.7% 40.3% 16.7% 5.6% 1.4% 5.6% 12.5% 

Priffyrdd, Trafnidiaeth ac 
Ailgylchu 

19.8% 27.2% 37.1% 6.2% 2.6% 2.0% 2.8% 2.4% 

Tai a Datblygu Cymunedol 32.9% 21.0% 28.0% 5.6% 3.7% 1.6% 2.8% 4.4% 

Eiddo, Cynllunio a 
Gwarchod y Cyhoedd 

27.9% 14.4% 38.6% 9.4% 2.8% 1.6% 4.1% 1.3% 

Gwasanaeth Ysgolion 14.0% 6.2% 37.1% 15.7% 6.2% 6.7% 10.7% 3.4% 

Cyfreithiol a Democrataidd 33.9% 12.9% 27.4% 9.7% 3.2% 1.6% 11.3% 0.0% 

Cefnogi'r Aelodau 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Gwasanaethau Digidol a’r 
Economi 

7.1% 24.8% 44.0% 11.3% 2.8% 1.4% 5.7% 2.8% 

Cyllid 5.3% 25.2% 45.7% 11.9% 2.6% 2.6% 5.3% 1.3% 

Trawsnewid a Chyfathrebu 1.9% 11.1% 42.6% 16.7% 5.6% 5.6% 16.7% 0.0% 



Datblygu'r Gweithlu a'r 
Sefydliad 

6.0% 18.1% 39.8% 15.7% 7.2% 4.8% 4.8% 3.6% 

Cyngor Sir Powys  16.5% 20.9% 38.8% 10.2% 4.0% 2.5% 4.5% 2.4% 

 
 

 Mae gan Gyngor Sir Powys bellach gofnod sgiliau iaith ar gyfer 83.5% o’i aelodau staff. Mae hyn 
yn gynnydd o 8.7% ar ffigwr 2020 (74.8%) 

 20.9% o staff y Cyngor sydd heb unrhyw sgiliau iaith. 

 Mae 49% o staff yn medru gallu cyfathrebu tasgau syml, cyffredin, yn gallu cynnal sgwrs 
gymdeithasol fer, neu’n gallu cyfarch ac ynganu enwau yn gywir fel isafswm  

 Mae 11% o staff yn nodi eu bod yn gallu delio â’r rhan fwyaf o sefyllfaoedd sy’n debygol o godi, 
yn medru cynnal sgwrs fyrfyfyr ar bynciau cyfarwydd neu berthnasol, neu’n aelodau staff cwbl 
rugl. 

 
 

5. Nifer yr aelodau o staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi penodol a 

gynigiwyd gennych yn y Gymraeg yn ystod y flwyddyn, a’r ganran 

o’r holl fynychwyr wnaeth fynychu’r fersiwn Cymraeg 
Mae hyn yn berthnasol i gyrsiau penodol a enwir yn y safonau (h.y. recriwtio a 

chyfweld; rheoli perfformiad; gweithdrefnau cwyno a disgyblu; ymsefydlu; delio â’r 

cyhoedd; iechyd a diogelwch) ac nid yw’n cyfeirio at hyfforddiant dysgu Cymraeg  
 

Cyrsiau E-ddysgu  
 

 Nifer y Staff a 
wnaeth yr 
hyfforddiant yn 
Gymraeg 

Nifer y Staff a 
wnaeth yr 
hyfforddiant yn 
Saesneg 

% y Staff a 
wnaeth yr 
hyfforddiant yn 
Gymraeg 

Diogelu Oedolion – Ymwybyddiaeth 
Sylfaenol 

0 175 0% 

Gwarchod a Diogelu Plant 7 553 1.3% 

Diogelwch Seibr a GDPR 11 2590 0.4% 

Rheoli Perfformiad Effeithiol 0 0 - 

Deddf Cydraddoldeb (2010) 4 2496 0.2% 

Ymwybyddiaeth o Dwyll 0 6 0% 

Ymwybyddiaeth HAVS 1 12 8.3% 

Rheoli Clefyd y Llengfilwyr 1 73 1.4% 

Modiwl Codi a Chario A (Theori) 10 1850 0.5% 

Credyd Cynhwysol Lefel 1 0 12 0% 

 
 
Mae’r hyfforddiant Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth Dementia, Codi a Chario (pobl), cwrs Atal a hyfforddiant Ymwybyddiaeth Gofalwyr 
Gofal Cymdeithasol Cymry a’r GIG oll yn cael eu darparu’n ddwyieithog. Serch hynny, mae’r cyrsiau’n 
cael eu darparu gan ddarparwr allanol trwy byrth e-ddysgu’r GIG a’r Swyddfa Gartref. Nid yw’r 
adroddiadau am y cyrsiau hyn, yn cynnwys ym mha iaith yr ymgymerwyd â hwy, ar gael ar hyn o 
bryd gan y darparwr. 



 
Darperir rhagor o hyfforddiant yn ddigidol trwy Netconsent, meddalwedd sy’n gofyn bod staff yn 
darllen polisïau, llenwi holiaduron ac ymgymryd â hyfforddiant cyn mewngofnodi i’w peiriannau. 
 
Caiff y polisïau, holiaduron a’r hyfforddiant hyn yn darparu yn awtomatig yn Gymraeg neu yn 
Saesneg, yn dibynnu ar yr iaith a ddewiswyd gan bob defnyddiwr wrth ddefnyddio Netconsent am y 
tro cyntaf. 
 
Nid yw’r data am ddewis iaith defnyddwyr serch hynny yn cael ei storio gan feddalwedd Netconsent, 
ac felly nid oes modd adrodd ar nifer a chanran y defnyddwyr sy’n ymgymryd â’r hyfforddiant hwn 
yn Gymraeg. 
 
Darparwyd llai o gyrsiau yn ystod 2020-21 wrth i’r Cyngor ganolbwyntio ar weithgareddau allweddol 
i’r busnes, ond mae Cyngor Sir Powys yn gwneud trefniadau i alluogi staff i gael hyfforddiant arall yn 
Gymraeg pan fo gofyn. Serch hynny, ni dderbyniwyd ceisiadau am hyfforddiant o’r fath yn Gymraeg 
yn ystod 2020-21. 
 

6. Nifer y swyddi newydd a’r swyddi gwag a hysbysebwyd gennych yn 

ystod y flwyddyn a gategoreiddiwyd â gwahanol ofynion o ran 

sgiliau Cymraeg.  
 

O dan Bolisi Recriwtio a’r Gymraeg y Cyngor, a ddaeth yn weithredol ar 1 Ebrill 2018, mae sgiliau 
Cymraeg yn angenrheidiol ar gyfer pob swydd sy’n cael ei hysbysebu, gyda’r rheolwr recriwtio i 
asesu a phennu’r lefel briodol o 1 i 5. Nodir hynny yn y swydd ddisgrifiad a’r manyleb person ar gyfer 
pob swydd sy’n cael ei hysbysebu. 
 
Yn ystod 2020-21 cafodd 681 o swyddi eu hysbysebu gan y Cyngor, yn cynnwys swyddi o fewn yr 
awdurdod a swyddi mewn ysgolion. Roedd lefel y sgiliau iaith Gymraeg oedd yn ofynnol ar gyfer y 
swyddi fel a ganlyn; 
 

Lefel Sgiliau Iaith Gymraeg Nifer y Swyddi 

1 603 

2 29 

3 5 

4 3 

5 41 

 
Mae disgrifiad o’r lefelau i’w weld yn yr adran ar sgiliau iaith y gweithlu yn adran 4 uchod. 
 
 
 
  



Atodiad 1: Cwynion ac Ymchwiliadau yn ymwneud a Safonau’r Gymraeg   
 
Mae’r tabl isod yn amlinellu’r cwynion a dderbyniwyd gan y Cyngor yn ymwneud a Safonau’r Gymraeg ynghyd a manylion yr Ymchwiliadau Safonau a 
gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn ariannol 2020-21  
 
Cwynion 2020-21 
 

Cyfeirnod y 
Gwyn 

Dyddiad Manylion y Gŵyn Adran Safonau’r 
Gymraeg 

Ymateb / Gweithred 

 30/9/2020 Roedd yr achwynydd wedi derbyn 
ateb awtomatig yn Saesneg yn 
dilyn cais derbyniadau Ysgol a 
waned yn Gymraeg. 

Cyflenwi 
Gwasanaeth 

Mae’r system Derbyniadau Ysgol yn cael ei gweinyddu gan Gyngor 
Ceredigion ar ran Cyngor Sir Powys. Cysylltodd y Gwasanaeth ysgolion â 
darparwr y gwasanaeth a fedrodd gywiro’r mater, a phrofi’r system er 
mwyn sicrhau fod ymatebion yn cael eu hanfon yn yr iaith gywir. 
Hysbyswyd yr achwynydd fod y mater wedi cael ei ddatrys. 

 1/11/2020 Derbyniwyd cwyn pellach fod ateb 
awtomatig wedi’i anfon yn 
Saesneg yn dilyn cais derbyniadau 
Ysgol a waned yn Gymraeg 

Cyflenwi 
Gwasanaeth 

Fel uchod 

 4/11/2020 Mewn ymholiad trwy Twitter 
ynghylch pryd fyddai papurau’r 
Cabinet y Cyngor ar gael ar gyfer 
cyfarfod ar 10 Tachwedd, nododd 
yr achwynydd nad oedd yn gallu 
toglo rhwng y ddwy iaith ar ran o’r 
wefan, ac nad oedd yn gallu anfon 
neges uniongyrchol i gyfrif Twitter 
Cymraeg y Cyngor. 

Cyflenwi 
Gwasanaeth 

Hysbyswyd yr achwynydd fod papurau’r Cabinet wedi cael eu cyhoeddi 
am 15:20 ar 4 Tachwedd 2020. 
Llwyddodd y Cyngor hefyd i ddod o hyd i’r rheswm pam fod y botwm 
toglo wedi’i guddio. Mae’r cod y tu cefn i’r rhaglen wedi cael ei gywiro, 
ac mae’r botwm dewis iaith bellach yn weladwy. 
Pan dderbyniwyd y gŵyn, roedd cyfrif Twitter Cymraeg y Cyngor wedi’i 
osod fel ei fod ond yn derbyn negeseuon uniongyrchol gan gyfrifol yr 
oedd yn eu dilyn. Mae hyn bellach wedi’i newid er mwyn gallu derbyn 
negeseuon gan unrhyw un. 

 2/3/2021 Derbyniodd y Cyngor gŵyn am 
ofynion ieithyddol ar gyfer swydd 
goruchwyliwr amser cinio yn Ysgol 
Carno. Fel ysgol cyfrwng Cymraeg, 

Gweithredu Ymatebodd y Cyngor gan nodi ysgolion eu hunain sy’n gyfrifol am 
recriwtio staff, gyda’r Cyngor yn darparu cefnogaeth trwy hysbysebu’r 
swyddi trwy safle swyddi’r Cyngor, mynediad at dempledi ar gyfer 
swydd ddisgrifiadau, a chefnogaeth gyda’r prosesau recriwtio. Nid yw’r 



roedd yr achwynydd o’r farn y 
dylai unrhyw un yn dal swydd yn 
yr ysgol fedru siarad Cymraeg. 

awdurdod serch hynny yn gwirio’r hysbysebion a’r swydd ddisgrifiadau 
ar gyfer gofynion y swyddi.  
Nododd y Cyngor ei fod yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd cael staff 
sydd â sgiliau iaith Gymraeg addas yn ysgolion cyfrwng Cymraeg y sir er 
mwyn cefnogi’r ethos Gymraeg yn yr ysgolion hynny, a bod yr ysgol 
hefyd yn gwbl gefnogol o hynny. Nodwyd fod ysgol wedi bod yn 
hysbysebu’r swydd dan sylw ers 2017, gan hysbysebu’n gyson ar wefan 
Cyngor Sir Powys ac yn y papurau bro, a thrwy bosteri’n lleol. 
Serch hynny, mae methiant i recriwtio dros 4 blynedd yn dangos 
prinder siaradwyr Cymraeg yn yr ardal sy’n chwilio am swydd o’r fath, a 
gyda staff eraill yn ymgymryd â’r dyletswyddau, penderfynodd yr ysgol 
newid y gofynion ieithyddol. 
Hysbysebwyd y swydd yn gofyn am sgiliau iaith ar lefel 1, sef y gallu i 
ynganu enwau yn gywir a rhoi ac ymateb i gyfarchion Cymraeg fel 
isafswm, ond gyda’r ysgol yn cynnig hyfforddiant i ddatblygu sgiliau 
iaith o fewn y swydd. 
Roedd yr ysgol yn aflwyddiannus unwaith eto yn yr ymgais i recriwtio, a 
bydd nawr yn parhau i hysbysebu’r swydd fel un Cymraeg hanfodol. 
Roedd yr achwynydd yn ddiolchgar am yr ymateb, a bod y Cyngor wedi 
rhoi ei sylw i’r mater. 

 

Gohebiaeth gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i dynnu sylw at gwynion 

Cyfeirnod y 
Gwyn 

Dyddiad Manylion y Gŵyn Adran Safonau’r 
Gymraeg 

Ymateb / Gweithred 

CSG743 13/7/2020 Roedd y Comisiynydd wedi derbyn 
cwyn yn ymwneud â thestun 
Saesneg ar dudalennau gwe 
Cymraeg y Cyngor yn ymwneud â 
Chynghorwyr a Phwyllgorau, gan 
godi amheuaeth o fethiant i 
gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg 

Cyflenwi 
Gwasanaeth 

Ymatebodd y Cyngor i gadarnhau cyfrifoldeb am y wefan. Cadarnhaodd 
y Cyngor hefyd fod y testun bellach wedi’i gyfieithu, ac yn ymddangos 
yn Gymraeg ar y wefan, a bod y safle’n cael ei archwilio i sicrhau fod y 
cynnwys ar gael yn Gymraeg. Nododd y Comisiynydd ar 30/7/2020 na 
fyddai’n cynnal ymchwiliad gan fod y cwyn wedi’i dynnu yn ôl. 



CSG785 8/10/2020 Roedd y Comisiynydd wedi derbyn 
cwyn yn ymwneud â bwriad y 
Cyngor i gau Ysgol Pennant fel 
rhan o’i gynllun ad-drefnu 
ysgolion, gan godi amheuaeth o 
fethiant i gydymffurfio â Safonau’r 
Gymraeg. Gofynnodd y 
Comisiynydd am gadarnhad os 
mai’r Cyngor oedd yn gyfrifol am y 
penderfyniad, cyflwyno sylwadau 
am amgylchiadau’r gŵyn ac 
esbonio statws y penderfyniad 
neu’r bwriad i gau’r ysgol.  

Llunio Polisi Ymatebodd y Cyngor i gadarnhau cyfrifoldeb am y mater dan sylw. 
Amlinellodd hefyd fod adroddiad wedi’i gyflwyno i’r Cabinet ar 29 Medi 
2020 lle’r oedd y Cabinet wedi cymeradwyo cyflwyno achos busnes i 
Lywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddiad posibl yn Nalgylch Llanfyllin, i 
gynnwys agor ysgol cyfrwng Cymraeg newydd i gymryd lle Ysgolion 
Pennant a Llanrhaeadr-ym-Mochnant. Cymeradwyodd y Cabinet hefyd 
y cynnig i ddod ag adroddiad arall ger ei fron ym mis Rhagfyr 2020 yn 
amlinellu’r cynigion ad-drefnu ysgol cychwynnol y byddai eu hangen. 
Amlinellodd yr ymateb nad oedd penderfyniad wedi cael ei wneud ar y 
mater, ac eithrio cytundeb gan y cabinet i alluogi’r adran i fynd ymlaen i 
ystyried y mater yn bellach, i ymgynghori yn llawn ar y cynigion, a 
chyflwyno cais amlinellol i’r Llywodraeth am unrhyw gyllid 
angenrheidiol ar gyfer unrhyw gynlluniau, o’u cymeradwyo. 
Nodwyd fod Asesiad Effaith cychwynnol wedi’i lunio ar y cynigion, fydd 
yn cael ei ddatblygu wrth i’r cynigion ddatblygu. Bydd Asesiadau Effaith 
ar y Gymraeg hefyd yn cael eu cynnal yn unol â gofynion y Cod 
Trefniadaeth Ysgolion ac yn dilyn gofynion Safonau’r Gymraeg. 
Mae’r Asesiad Effaith hefyd yn cyfeirio at y gofyniad a’r ymrwymiad i 
ymgynghori ac ymgysylltu â chymuned yr ysgol a’r gymuned ehangach, 
fydd yn cynnwys ymgynghori ar yr effaith ar y Gymraeg. 
Derbyniodd y Cyngor gadarnhad ar 12/11/2020 na fyddai’r Comisiynydd 
yn cynnal ymchwiliad, gan nad oedd y Cyngor eto wedi cyflawni’r 
camau ymgynghori cymunedol a chynnal asesiadau effaith ar y 
Gymraeg, ac felly bod y penderfyniad terfynol heb ei wneud hyd nes y 
bydd y camau hynny wedi eu cynnal. 

CS023 15/3/2021 Roedd y Comisiynydd wedi derbyn 
cwyn yn ymwneud â hysbyseb am 
swydd goruchwyliwr amser cinio 
rhan amser yn Ysgol Carno, lle 
nodwyd nad oedd sgiliau Cymraeg 
yn hanfodol. Gofynnodd y 
Comisiynydd am gadarnhad os 
mai’r Cyngor oedd yn gyfrifol am y 

Gweithredu Ymatebodd y Cyngor gan nodi ysgolion eu hunain sy’n gyfrifol am 
recriwtio staff, gyda’r Cyngor yn darparu cefnogaeth trwy hysbysebu’r 
swyddi trwy safle swyddi’r Cyngor, mynediad at dempledi ar gyfer 
swydd ddisgrifiadau, a chefnogaeth gyda’r prosesau recriwtio. Nid yw’r 
awdurdod serch hynny yn gwirio’r hysbysebion a’r swydd ddisgrifiadau 
ar gyfer gofynion y swyddi.  
Nododd yr ymateb fod ysgol wedi bod yn hysbysebu’r swydd dan sylw 
ers 2017, gan hysbysebu’n gyson ar wefan Cyngor Sir Powys ac yn y 



mater dan sylw, ynghyd â 
sylwadau am gywirdeb honiadau’r 
gŵyn, amgylchiadau perthnasol, 
camau gweithredu neu 
ymrwymiadau a dehongliad y 
Cyngor o’r Safonau perthnasol. 

papurau bro, a thrwy bosteri’n lleol, gyda sgiliau Cymraeg yn hanfodol. 
Serch hynny, mae methiant i recriwtio dros 4 blynedd yn dangos 
prinder siaradwyr Cymraeg yn yr ardal sy’n chwilio am swydd o’r fath, a 
gyda staff eraill yn ymgymryd â’r dyletswyddau ar hyn o bryd, 
penderfynodd yr ysgol newid y gofynion ieithyddol. 
Hysbysebwyd y swydd yn gofyn am sgiliau iaith ar lefel 1, sef y gallu i 
ynganu enwau yn gywir a rhoi ac ymateb i gyfarchion Cymraeg fel 
isafswm, ond gyda’r ysgol yn cynnig hyfforddiant i ddatblygu sgiliau 
iaith o fewn y swydd. 
Roedd yr ysgol yn aflwyddiannus unwaith eto yn yr ymgais i recriwtio, a 
bydd nawr yn parhau i hysbysebu’r swydd fel un Cymraeg hanfodol. 
Penderfynodd y Comisiynydd beidio cynnal Ymchwiliad, gan nad oes 
dyletswydd gyfreithiol ar gyrff llywodraethu ysgolion i gwrdd â 
safonau’r Gymraeg. Hefyd, o ystyried y camau sydd wedi eu cymryd gan 
yr ysgol i geisio denu siaradwr Cymraeg i’r swydd, nodwyd hefyd na 
fyddent ychwaith yn dymuno cynnal ymchwiliad o dan yr amgylchiadau 
hyn. 

 


