
Cyngor Sir Gâr 

Cynllun Gweithredu Safonau’r Iaith Gymraeg 2020 – 21 
 

Safonau 
 

Camau Gweithredu 

Cydymffurfio â’r Safonau Cyflenwi 
Gwasanaethau 
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) 
 

Cyffredinol: hyfforddi Arweinwyr Iaith yn yr Adran Addysg i ofalu am y Safonau o fewn yr adran  
   

84 Cwblhau’r Canllaw cyrsiau addysg 
 

Lledaenu’r fideo ‘Defnyddio’r Gymraeg wrth hyfforddi chwaraeon’ ymhlith staff yr adran 
Hamdden 
 

52-59 Gweddnewid tudalennau gwe’r Gymraeg i godi proffil y Gymraeg ar y wefan ac i roi 
mynediad haws i’r cyhoedd at ein gwaith 
  

24-36 Cynorthwyo’r Adran Amgylchedd, a’r uned Gynllunio’n benodol, i drefnu digwyddiadau 
cadwraeth tai rhestredig  mewn partneriaeth a Chanolfan Tywi yn unol â’r Safonau. 
 

71-80 Cydweithio gyda’r Adran Gymunedau i sicrhau ail-dendro lleoedd Dechrau’n Deg yn unol 
â’r Safonau 
 

Cydweithio gyda’r Adran Datblygu Economaidd i sicrhau bod grantiau a phrosiectau Deg tref    
Wledig yn cael eu gweithredu’n unol â’r Safonau  
 

81-2 Edrych i mewn i’r posibiliad o drefnu digwyddiadau gwahanol ar gyfer Shwmae a Dydd 
Gŵyl Dewi gyda’r  arweinwyr iaith yn ceisio hyrwyddo gwasanaethau’r Cyngor yn hytrach  na 
hyrwyddo’r Safonau’n fewnol. 
  

Cydweithio gyda’r Adran Addysg i hyrwyddo ein gwasanaethau i bobl ifanc  



 

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

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

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

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

136-140 Cwblhau Canllaw’r Safonau sy’n ymwneud â ‘Recriwtio’ a chyfweliadau. Codi 
ymwybyddiaeth o’r canllaw ymhlith rheolwyr, staff ac arweinwyr iaith 
 

98 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 pholisi Dysgu a Datblygu) 
 

120 Parhau i ddatrys unrhyw rwystrau i ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol gyda datblygiadau 
TGCH, a pharhau i hyrwyddo’r posibiliadau o weithio’n ddwyieithog gan ddefnyddio rhaglenni 
newydd fel Teams 
 

Cwblhau’r gwaith o alluogi staff i ganfod sgiliau iaith staff eraill er mwyn annog defnydd o’r 
Gymraeg mewn cyfathrebu mewnol 
 

Gweithio ar brosiectau penodol gydag Arweinwyr Iaith Tîm Hamdden, Adran Cymunedau a 
Gwasanaethau Plant, ac Adran yr Amgylchedd.  
 

130-3 Gwirio bod staff newydd yn derbyn y modiwlau ar-lein sy’n hyrwyddo’r Gymraeg gan 
gynnwys ymwybyddiaeth iaith, Croeso i’r Gymraeg, a’r modiwlau chwaraeon i’r staff hamdden 
 

Parhau i hyfforddi mentoriaid a pharu mentoriaid a dysgwyr 
 

Parhau i annog staff i ymgymryd â chyrsiau dysgu Cymraeg gan gynnwys rhai ar-lein.  
Atgyfnerthu’r broses o osod cytundebau dysgu ar aelodau newydd o staff 
 



 

 

121-26 Ailwampio tudalennau’r Gymraeg ar y fewnrwyd er mwyn cynyddu gwelededd yr 
adnoddau i gynorthwyo defnyddio’r Gymraeg a disgwyliadau’r a’r cymorth ar gyfer gweithredu 
yn unol â’r Safonau 
 

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

Parhau i weinyddu, hwyluso ac arwain y Fforwm Strategol Sirol ar y Gymraeg 
 

Parhau i arwain gweithrediad cynllun gweithredu’r Strategaeth Hybu a dilyn yr amserlen 
diweddariadau fesul thema ar gyfer y Fforwm Sirol Strategol  
 

Arwain ar y gwaith o asesu effaith y Strategaeth hybu gan ganfod methodoleg addas ar gyfer yr 
adroddiad 5 mlynedd 
 

Penderfynu ar fformat  Adroddiad 5 mlynedd gyntaf y Strategaeth hybu a chasglu tystiolaeth ar 
ei gyfer 
  

Parhau i arwain 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).  
 

Ailwampio’r llyfryn Y Gymraeg Mewn Busnes gyda diweddariadau yn unol â gwaith ymchwil y 
Comisiynydd a datblygiadau hyrwyddo busnes 
 

Parhau i gadeirio’r Fforwm Sirol y Swyddogion Maes 
 


