Cynllun Gweithredu 2018 – 19
Safonau

Camau Gweithredu

Amserlen

Cydymffurfio â’r Safonau Cyflenwi
Gwasanaethau

Cydweithio gyda’r Tîm Trawsnewid i sicrhau bod y wneud
system ateb ffôn Gweithio’n Ystwyth yn cydymffurfio a’r
Safonau
Argraffu yr holl ganllawiau Gweithredu’r Safonau fel un llyfryn
Marchnata’r adnoddau cynorthwyol ar y fewnrwyd ymhlith
staff
Paratoi canllawiau am sut i gynnal hyfforddiant cymunedol a
chyrsiau addysg, a sut i asesu’r galw. Ystyried ble mae cadw’r
asesiadau ar wefan y Cyngor.
Gofyn i dîm y wefan am restr o’r holl weinyddwyr Cyfryngau
Cymdeithasol
Cefnogi’r Canolfannau Hamdden i chwarae cerddoriaeth
Gymraeg ac ymestyn y prosiect i Theatrau, Yr Hwb a’r
Marchnadoedd
Cydweithio gydag adrannau’r Cyngor sy’n hyrwyddo a monitro
grantiau’r Cyngor o ran Datblygu Economaidd a Thwristiaeth

Medi 2018

Hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg y Cyngor Sir gydag ymgyrch
ar y cyd â’r llyfrgelloedd symudol. Paratoi ymgyrch newydd o
ran adnodd ‘Fy Nghyfrif’ ar-lein. Parhau i weithio gyda’r
Arweinwyr Iaith ar ddigwyddiadau diwrnod Shw’mae a Dydd
Gŵyl Dewi.
Anfon neges at holl staff – i ddefnyddio system ar-lein cadw lle
dwyieithog (Tocyn Cymru) ac nid system unieithog arall
(Eventbrite)
Parhau i weithio gyda’r Arweinwyr Iaith a datblygu prosiectau

Parhaus

Gohebiaeth (Safonau 1 - 7),
Ffôn (Safonau 8 -22),
Cyfarfodydd a digwyddiadau (Safonau 24 - 36)
Cyhoeddusrwydd,
arddangos deunydd a llunio dogfennau a
ffurflenni (Safonau 37 - 51),
Gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol (Safonau 52
- 59),
Peiriannau hunan wasanaeth (Safon 60),
Arwyddion (Safonau 61 - 63),
Gwasanaeth derbynfa (Safonau 64 - 68),
Hysbysiadau swyddogol (Safonau 69 - 70),
Dyfarnu grantiau a chontractau (Safonau 71 80),
Systemau annerch (Safon 87),
Safonau ar gyfer codi ymwybyddiaeth ynghylch
gwasanaethau Cymraeg (Safonau 81 - 82),
Hunaniaeth gorfforaethol (safon 83),
Cyrsiau (Safon 84 - 86)

Medi 2018
Medi 2018
Hydref 2018

Awst 2018
Mehefin 2018

Medi 2018

Medi 2018

Parhaus

Cydymffurfio â’r Safonau Llunio Polisi
(Safonau 88 – 97)

Cydymffurfio â’r Safonau Gweithredu
(Safonau 98 – 144)
Defnydd Mewnol
Cynyddu Sgiliau Iaith staff

Cyflwyno defnydd o’r Asesiad Effaith Integredig i broses
Ddemocrataidd y Cyngor
Cynnal hyfforddiant i reolwyr ar baratoi asesiadau

Rhagfyr 2018

Cynnal hyfforddiant i Gadeiryddion Pwyllgorau Craffu ac
Aelodau Etholedig ar herio cynnwys yr asesiadau

Rhagfyr 2018 – Chwefror 2019

Cefnogi’r Tîm Blaengynllunio gyda’r gwaith o adolygu’r Cynllun
Datblygu Lleol a’r Fforwm Rhan-ddeiliaid (sy’n cynnwys
Dyfodol i’r Iaith a Chymdeithas yr Iaith)

Ebrill 2018 – Medi 2021

Adolygu canllawiau’r Safonau sy’n ymwneud â ‘Recriwtio a
Dysgu’. Dylunio ac argraffu’r canllaw yn unigol ac fel rhan o’r
llyfryn. Codi ymwybyddiaeth o’r canllaw ymhlith rheolwyr,
staff ac arweinwyr iaith
Creu canllawiau ar sut i gynnal hyfforddiant mewnol a sut i
hwyluso’r hyfforddiant yn ddwyieithog
Creu canllaw cynnal cyfweliadau sy’n sicrhau tegwch i
siaradwyr Cymraeg
Ail ddrafftio’r ‘Polisi defnydd mewnol o’r Gymraeg’ ac i
gynnwys gwybodaeth am amser i ffwrdd o’r gwaith i ddysgu
Cymraeg, amser arholiadau ac amser i astudio ar gyfer
arholiad (i gyd-fynd gyda polisi Dysgu a Datblygu)
Ceisio datrys cofnod iaith ar Outlook wrth symud draw i
Microsoft 365
Gweithio ar brosiectau penodol gydag Arweinwyr Iaith Tîm
Hamdden, Adran Cymunedau a Gwasanaethau Plant, ac Adran
yr Amgylchedd. Hyfforddi mwy o Arweinwyr Iaith o’r tîm
Gwasanaethau Plant

Medi 2018

Rhagfyr 2018

Hydref 2018
Hydref 2018
Mawrth 2019

Mehefin 2018
Parhaus

Cydymffurfio â’r Safonau Hybu
(Safon 145 – 146)

Sicrhau bod staff newydd yn cwblhau’r e-fodiwl
ymwybyddiaeth iaith a gweithio ar gynllun i’w ehangu i staff
arall
Hyfforddi mentoriaid a pharu mentoriaid a dysgwyr
Adolygu prosesu cwynion allanol a mewnol
Creu e-fodiwl yn ymwneud â Safon 129 - defnyddio’r Gymraeg
yn effeithiol mewn cyfarfodydd, cyfweliadau a gweithdrefnau
Parhau i gynnig cyrsiau dysgu Cymraeg i staff a chytuno a
chadarnhau’r broses i osod cytundebau dysgu ar aelodau
newydd o staff
Sicrhau bod adrannau yn cyhoeddi tudalennau’r fewnrwyd yn
y ddwy iaith
Cynyddu niferoedd o ymatebion awdit iaith Gymraeg gan
gynnwys swyddogion sy’n gweithio mewn swyddfa a rhai sydd
â dim cyswllt swyddfa. Diweddaru Resource Link gyda’r data
diweddaraf. Sicrhau bod data aelodau newydd o staff yn cael
eu trosglwyddo o systemau recriwtio ar y we i system
Resource Link. Ystyried a phenderfynu ar adroddiadau sydd
angen eu llwytho fel rhan o system adrodd newydd Resource
Link (RRS).

Mehefin 2018 ymlaen

Paratoi a hwyluso cynllun gweithredu’r Strategaeth Hybu ac
amserlenni diweddariadau fesul thema ar gyfer y Fforwm Sirol
Strategol
Arwain ar brosiectau penodol sy’n deillio o’r Cynllun
Gweithredu
Hwyluso Gweithgor ‘Busnesau a’r Gymraeg’ gan gynnwys
adrannau’r cyngor (Polisi ac Adfywio, Cynllunio ac Asedau) a
phartneriaid allanol (Swyddog Busnes a Swyddfa Comisiynydd
y Gymraeg).

Medi 2018 ymlaen

Medi 2018
Mehefin 2018
Ionawr 2019
Ebrill 2018 ymlaen

Ebrill 2019 ymlaen
Mehefin 2018 ymlaen

Ebrill 2018 ymlaen

