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Cyflwyniad 
 

Mae’n bleser gen i gyflwyno Adroddiad Blynyddol Y Gymraeg Cyngor Sir Gâr ar gyfer 
2021/22. Dyma chweched blwyddyn o weithredu Safonau’r Iaith Gymraeg a hynny mewn 
cyfnod o addasu ac ail-adeiladu yn dilyn cyfnodau clo ac aflonyddwch y pandemig. Parhawyd 
â’r Safonau uchel dros ben wrth ddarparu gwasanaethau ar-lein ac wrth gyfathrebu gyda’n 
trigolion. Cafodd ein gwaith cyfathrebu ei ddarparu yn unol â’r Safonau yn ddi-ffael, a hynny 
drwy gydol y stormydd a gafwyd, gyda’r rhybuddion tywydd a’r holl wybodaeth am gau 
ffyrdd yn cael eu darparu yn ddwyieithog ar draws ein platfformau ar y cyfryngau 
cymdeithasol, yr un pryd yn y Gymraeg ac yn Saesneg.   

Gyda nifer fawr o staff y cyngor sir yn dal i weithio gartref, aeth y gwaith o weithredu yn 
unol â’r Safonau yn ei flaen. Fe ymgorfforwyd ystyriaethau go iawn o’r Gymraeg i mewn i’r 
ffyrdd newydd o weithio, gan ganfod ffyrdd newydd ac arloesol o weithredu’n ddwyieithog 
yn fewnol yng ngweithrediadau’r cyngor yn ogystal ac wrth ddarparu gwasanaethau.  
Gwnaed y mwyaf o’r datblygiadau technegol oedd ar gael i annog defnydd o’r Gymraeg wrth 
weithredu. 

Rydym yn hynod o falch o’r modd i ni roi’r Gymraeg yn nghanol y gwaith o ail-adeiladu 
gwasanaethau ac ailsefydlu prosiectau adfywio. Ceir nifer o enghreifftiau o brosiectau 
newydd i hyrwyddo’r Gymraeg yn ein gwaith o adfywio’r economi a’r gymuned yn dilyn 
COVID-19. Parhawyd gydag ymrwymiad llawn y Cyngor at y Strategaeth Hybu gan barhau i 
gydlynu’r Fforwm Sirol ac i arwain ar y gwaith o weithredu Cynllun Gweithredu’r strategaeth 
hybu. Ar ben hynny, cymrodd y Cyngor yr awenau yn y broses o asesu effaith y Strategaeth 
Hybu 2016-21 gan gasglu gwybodaeth eang a chyflawn ar sefyllfa’r Gymraeg o fewn ein 
cymunedau. Bydd yr adroddiad trwyadl sydd ar y gweill, ynghyd â’r data a ddaw o’r Cyfrifiad 
y flwyddyn nesaf yn rhoi darlun cyflawn i ni o sefyllfa’r Gymraeg yn y sir. Fe fydd yn sail 
cadarn i gynllunio ar gyfer y Gymraeg yn y dyfodol. Mae’r Cyngor eisoes wedi dechrau ar y 
gwaith o gydlynu ymdrechion i gynllunio i’r dyfodol ac i gychwyn ar y gwaith o lunio 
strategaeth hybu newydd ar gyfer y bum mlynedd nesaf.    

Wrth gyflwyno’r adroddiad hwn, mae’n rhaid cydnabod gwaith di-flino y Cynghorydd Peter 
Hughes-Griffiths, oedd yn gyfrifol am bortffolio’r Gymraeg, Twristiaeth, Diwylliant a 
Hamdden ar y Cabinet yn ystod cyfnod gwaith yr adroddiad hwn. Edrychaf ymlaen at barhau 
â’r un dycnwch gyda gwaith darparu, datblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel aelod portffolio y 
Gymraeg ac Addysg yn y cyfnod nesaf. 

 

Y Cynghorydd Glynog Davies 

Aelod Cabinet  
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Cydymffurfio â’r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau 
 

Sicrhau cydymffurfiaeth gyffredinol 
 
Mae’r ddarpariaeth gynhwysfawr o ohebu, darparu gwasanaeth ffôn, tudalennau gwe a’r 
cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg ac yn unol â’r Safonau yn gadarn yng ngweithrediadau’r 
Cyngor ers blynyddoedd bellach. Rydym yn gwneud ymdrechion parhaus fodd bynnag i 
sicrhau bod y staff yn parhau gyda’r safonau uchel ac hefyd yn darparu yn unol â’r Safonau 
yn y sefyllfaoedd mwyaf cymhleth a dyrys. Defnyddir amrywiaeth o ddyddiau arbennig i 
atgoffa staff o’u dyletswyddau, ar y fewnrwyd. Ar ddiwrnod Mae gen i Hawl, er enghraifft, 
atgoffwyd pawb o’r angen i gael trefniadau cadarn yn eu lle ym mhob adran ac fe’u 
cyfeiriwyd at y Safonau ar y wefan ac at y canllawiau cynorthwyol ar y fewnrwyd. 
 

 
Ffigur 1: Hysbysiad ar ddiwrnod Mae Gen i Hawl 

 
Er mwyn osgoi unrhyw lithriadau wrth drosglwyddo galwadau ffôn Cymraeg i adrannau 
penodol, rydym wedi sefydlu system newydd eleni lle mae’r Ganolfan Gyswllt yn cadw 
cofnod o ddewis iaith galwadau sy’n dod i mewn am ymholiadau mwy penodol, neu 
arbenigol. Mae cadw’r cofnod yma at y system yn galluogi’r ganolfan gyswllt i sefydlu’r 
dewis iaith gyda’r adran benodol wrth drosglwyddo’r alwad fel nad oes yn rhaid i’r cwsmer 
ail-sefydlu ei ddewis iaith gyda’r staff arbenigol.   
 
Eto, er mwyn osgoi unrhyw lithriadau mewn sefyllfaoedd mwy cymhleth, fe luniom ganllaw 
newydd ar ffurf siart llif, sy’n manylu ar sefyllfaoedd amrywiol posib lle bydd angen 
gohebu’n Gymraeg (gweler Atodiad 1). Lluniwyd yr adnodd hwn ar y cyd rhwng Arweinwyr 
Iaith Adran yr Amgylchedd a’r Tîm Polisi, mewn ymateb i adborth o’r Adran ynglŷn a 
gweithdrefnau. Yn ogystal, crëwyd rhestr wirio newydd, cyffredinol ar gyfer gohebu yn 
dangos holl anghenion y Safonau ar gyfer Arweinydd iaith yr Is-adran Dai, ac fe’i rannwyd 
ymysg yr holl Arweinwyr Iaith er mwyn iddynt ledaenu’r negeseuon sylfaenol yma yn eu 
hadrannau’n rheolaidd. Parhawyd gyda’r drefn o ddarparu hyfforddiant drwy gyflwyniad i 
adrannau ar ofynion y Safonau a’r cymorth sydd ar gael i staff wrth ddarparu 
gwasanaethau’n ddwyieithog e.e. cyflwyniad i dîm rheoli a swyddogion trydydd haen yr 
Adran Addysg ym mis Chwefror eleni. 
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Er mwyn sicrhau rhwydwaith o staff sydd â dealltwriaeth mwy cynhwysfawr o’r Safonau sy’n 
medru bod yn eiriolwyr ar ran darparu’n Gymraeg o fewn yr adrannau, cynhaliwyd 
hyfforddiant arall ar gyfer carfan newydd o arweinwyr iaith o’r Adran Cymunedau yn 
bennaf. Cynhaliwyd 4 sesiwn o 2 awr ar ymwybyddiaeth y Gymraeg a’r Safonau yn ystod 
Ebrill 2021 a hynny ar gyfer 30 o aelodau o staff  (gweler Astudiaeth Achos 1). 
 
Roedd canlyniadau Sir Gâr yn Arolwg Ansawdd y Comisiynydd yn dynodi cydymffurfiaeth 
lwyr o ran darparu gohebiaeth, dogfennau, ffurflenni, negeseuon cyfryngau cymdeithasol a 
thudalennau gwe. Cafwyd cyfarfod gyda’r swyddog cyswllt yn mis Ionawr i drafod y 
dystiolaeth ac roedd yn gyfle i'r Cyngor nodi  materion sy’n llesteirio cydymffurfiaeth fel 
defnydd y fframwaith caffael a bennir gan y llywodraeth.  Mae’r fframwaith yn gwrthod 
derbyn mewnbynnu gwybodaeth mewn dwy iaith ac felly mae’n amhosib i ni ddarparu 
hysbysebion am dendro yn Gymraeg ar y wefan. Nodwyd bod angen diwygio’r wybodaeth 
am y weithdrefn gwyno ar ein gwefan, gan gynnwys cyfeiriad mwy cadarn at gwyno yn 
erbyn y Safonau, er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth lwyr. 
 
Digwyddiadau Cyhoeddus: Safon 35 a 36 
 
Enghraifft o ddarparu’n unol â’r safonau mewn modd trwyadl ac effeithiol yn dilyn cyfnod 
segur y pandemig yw ein Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gâr. Wedi dwy flynedd o saib, 
cynhaliwyd y digwyddiad cyhoeddus i ddathlu cyfraniadau unigolion a grwpiau yn y maes 
chwaraeon yn y sir. Paratowyd holl ddeunyddiau marchnata’r digwyddiad yn ddwyieithog, 
gan gynnwys clipiau fideo o’r rhestr fer sy’n cael eu rhannau ar y cyfryngau cymdeithasol ac 
ar y noson. Trefnwyd y clipiau fideo gyda troslais Cymraeg a Saesneg am yn ail ac is-deitlau 
Saesneg ar y clipiau Cymraeg.   
 

 
Ffigur 2: Deunydd marchnata y Gwobrau 

 
Roedd yr holl ddeunyddiau marchnata, baneri hyrwyddo a gwaith electroneg yn 
ddwyieithog, yn ogystal a’r rhaglen a chafwyd cadeirydd gwadd, sef Nigel Owens, i annerch 
y gynulleidfa ar y noson, yn ddwyieithog. Roedd y cadeirydd yn holi’r enillwyr a oedd yn 
siaradwyr Cymraeg, yn ddwyieithog er mwyn rhoi cyfle iddynt i ymateb yn Gymraeg. 
 
 
Mae’r is-adran Dai yn cynnal digwyddiadau i’r Fforwm landlordiaid, i drosglwyddo 
negeseuon pwysig i’r sector, yn weddol rheolaidd.  Fel arfer, gwneir hyn drwy sioeau 
teithiol, ond oherwydd COVID-19 cynhaliwyd yr un cyntaf ers cyfnod eleni, a hynny ar Zoom. 
Darparwyd yr holl ddeunyddiau marchnata’n ddwyieithog ac hysbyswyd pawb a 
dderbyniodd wahoddiad y byddai croeso iddynt ddefnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg yn y 
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digwyddiad. Darparwyd cyfieithydd ar y pryd, a darparwyd yr holl sleidiau ar gyfer y 
digwyddiad yn ddwyieithog.   
 

 
Ffigur 3: Hysbyseb cyfryngau cymdeithasol 

     
Mynychodd 85 o aelodau o’r cyhoedd y sesiwn wybodaeth, ac fe gafwyd amryw gyfraniad yn y 
Gymraeg. Er nad ydy cadeirydd y fforwm, sydd yn landlord preifat, yn medru’r Gymraeg, roedd y 
swyddog arweiniol wedi sicrhau ei fod yn tynnu sylw at y ffaith y byddai croeso i ddefnyddio’r 
Gymraeg. Cyflwynodd yr Aelod Portffolio ar ran y Cabinet y Cyngor, a oedd yn westai ar y fforwm, ei 
haraith yn Gymraeg a chafwyd sylwadau atodol gan un o landlordiaid preifat y sir yn Gymraeg.  
 
 
Ymgynghori: Gohebu, dogfennau ymgynghori a chyfarfodydd. Safonau 4-7,  27-29, 44. 
 
Cwblhawyd Asesiad Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) ar gyfer Sir 
Gaerfyrddin yn ystod y flwyddyn. Arweiniwyd y gwaith gan dîm y BGC a chafwyd 
cydweithrediad â chydweithwyr rhanbarthol yng Ngheredigion a Sir Benfro a’r Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol drwy gydol y flwyddyn, yn enwedig yn y camau ymgysylltu a 
dadansoddi data.  
 
Datblygwyd arolwg rhanbarthol a oedd yn fyw o ddechrau mis Awst i ddechrau mis Hydref. 
Roedd yr arolwg ar gael yn Gymraeg, ar-lein gyda ffurflenni printiedig hefyd ar gael a fersiwn 
hawdd ei darllen. Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu yn ystod y cyfnod hwnnw 
gan gynnwys gweithdy penodol gydag aelodau’r Fforwm Sirol Strategol yn edrych ar y 
ffactorau economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol a’r Gymraeg a sut 
gallai’r BGC uchafu ei gyfraniad drwy’r Amcanion Lles ar gyfer 2023-28. 
 
Yn ogystal, cafwyd sgyrsiau gyda nifer o ysgolion, gan gynnwys ysgolion cyfrwng Cymraeg, ar 
draws y sir, er mwyn bod llais Cenedlaethau’r Dyfodol yn gryf o fewn yr Asesiad.  
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Cyfathrebu: Deunyddiau cyhoeddusrwydd neu wybodaeth, a gwefan.  Safon 37-38, 43, 46-
49, 52-58. 
 
Fel rhan o'n strategaeth dwristiaeth, sefydlwyd prosiect sy’n bartneriaeth ryngwladol 
gyffrous gyda chynghorau sir yng Ngheredigion, Wexford, Waterford a Wicklow yn ogystal â 
Pharc Cenedlaethol Sir Benfro. Mae Llwybrau Celtaidd yn enghraifft dda o weithredu yn unol 
â’r Safonau. Darparwyd pob elfen o’r gwasanaeth yn gwbl ddwyieithog (neu yn yr achos yma 
mewn tair iaith). Crëwyd deunyddiau fideo marchnata cyfoes yn defnyddio technegau 
dylunio’n ddwyieithog, gan drin y Gymraeg yn gwbl gyfartal â’r Saesneg. Ond, yn ogystal â 
darparu’r prosiect yn ddwyieithog, mae’n brosiect sy’n hyrwyddo’r Gymraeg fel rhan 
ganolog o’r prosiect gan dynnu sylw at yr iaith, ynghyd â diwylliant a threftadaeth y sir, fel 
rhywbeth i ymfalchïo ynddi, ac yn wir i’w werthu, i ddenu bobl i’r sir. Er mwyn sicrhau 
platfform i’r Gymraeg yn y prosiect hwn, ychwanegwyd cymalau penodol i’r gwaith papur 
tendro (gweler isod yn Safonau Polisi). Wedi gohirio tipyn ar y gwaith o achos y pandemig, 
dechreuwyd ar ail gam y prosiect eleni. Mae trefniadau ar waith ar hyn o bryd i sefydlu 
grwpiau thematig o fusnesau twristiaeth i gyd-ddylunio a datblygu cynhyrchion a phrofiadau 
sy’n cyd-fynd â themâu Llwybrau Celtaidd, sy’n cynnwys diwylliant a threftadaeth Geltaidd, 
ac fe fydd cyfle i'r busnesau fynd ar 'deithiau dysgu' rhwng Cymru ac Iwerddon. Mae’n 
fwriad hefyd i gydweithio ar gysyniadau twristiaeth yn ymwneud yn fwy penodol gydag iaith 
yn y dyfodol agos. 
 
Darparu Cyrsiau Addysg: Safon 84 
 
Mae’r Is-adran Drafnidiaeth a Phriffyrdd yn darparu cyrsiau gyrru yn Gymraeg ar gyfer 
gyrwyr aeddfed, a hyfforddiant gyrru uwch ar gyfer pobl ifanc. Maent yn marchnata’r 
cyrsiau i gyd ar y cyfryngau cymdeithasol, y wefan a’r cylchlythyr ‘heneiddio’n dda’, ac yn 
nodi pa sesiynau sy’n cael eu darparu’n Gymraeg. Mae’r mynychwyr yn derbyn hyfforddiant 
ar-lein a mewn person yn Gymraeg gan naill ai arbenigwyr llawrydd neu staff y cyngor.   
Mae’r adran hefyd yn hyrwyddo’r cyfleoedd i ddarparu ar gyfer hyfforddwyr llawrydd yn 
Gymraeg.  

 

Ffigur 4: Hysbyseb am hyfforddwyr llawrydd 
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Yn yr un modd, mae’r Is-adran Hamdden yn darparu hyfforddiant Triathlon, seiclo ac 
athletau yn Gymraeg. Wrth osod gofyniad iaith digonol ar y swyddi gwag, mae’r 3 aelod o 
staff newydd yn medru darparu cyrsiau i hyfforddi’r hyfforddwyr yn Gymraeg i staff yr 
ysgolion Cymraeg, yn ogystal a’r ôl ofal yn dilyn yr hyfforddiant. Er enghraifft, mae’r 
swyddog datblygu athletau, a benodwyd gyda chyllid adfer ar ôl COVID-19, yn darparu 
rhaglen 0 – 2k yn Gymraeg i ysgolion Gymraeg yr ardal, i’w paratoi ar gyfer gweithgaredd 
Parkrun newydd i blant sy’n cael ei sefydlu yn Rhydaman. Mae’r swyddog datblygu triathlon 
yn sefydlu prosiect peilot i gyflwyno triathlon i blant ysgolion cynradd mewn dwy ysgol 
gynradd, ac mae un o’r rheiny’n ysgol cyfrwng Cymraeg.   

‘Cafodd Ysgol Ffwrnes y cyfle i weithio gyda Miss Amy Rees o Brifysgol Caerdydd, Guto 
Morgans o Actif Sir Gâr a Amy Jenner o Triathlon Wales dros gyfnod o 4 mis i godi 
ymwybyddiaeth o, ac i wella sgiliau triathlon disgyblion Blwyddyn 4 Ysgol Ffwrnes. Roedd 
yr holl broses o’r dechrau i’r diwedd yn un hynod o bleserus ac wedi cael effaith bositif iawn 
ar bob un o’r disgyblion. Roedd y ffaith fod Guto ar ddiwedd e-bost i rhoi unrhyw gyngor ar 
y sesiynau neu ar gael i gymryd sesiynau yn Gymraeg yn gymorth arbennig. Roedd y 
disgyblion i gyd wedi gwella elfennau triathlon ac fe gymero’ nhw rhan mewn duathlon 
heriol ar ddiwedd yr uned. Hoffem ddiolch i Guto am ei gymorth trwy gydol yr uned.  

Steff Rogers (Cydlynydd Addysg Gorfforol Ysgol Ffwrnes) 
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Astudiaeth Achos 1: Hyfforddi Arweinwyr Iaith 
 

Cefndir 

Mae’r rhwydwaith o Arweinwyr Iaith o fewn y Cyngor Sir yn allweddol ar gyfer sicrhau ein 
cydymffurfiaeth i’r Safonau. Mae’r staff sy’n cael eu henwebu gan eu rheolwyr a’u hyfforddi 
i fod yn Arweinwyr iaith yn lladmeryddion ar gyfer y Gymraeg o fewn eu adrannau. Mae’r 
hyfforddiant y maent yn derbyn yn eu hannog i atgoffa’u cydweithwyr o ddisgwyliadau’r 
Safonau yn eu gwaith pob dydd. Ond, mae’r cylch o staff yn troi’n gyson o fewn sefydliad 
mor fawr a’r cyngor, ac mae arweinwyr iaith yn aml naill ai’n gadael eu swyddi neu’n pylu yn 
eu hymrwymiad i’r rôl am amryw o resymau, yn bennaf yn ymwneud â phwysau gwaith. 
Roedd hyn yn arbennig o wir am ein arweinwyr iaith yn yr Adran Gymunedau.   

Datrysiad 

Gan ein bod bellach yn darparu’r hyfforddiant i'r arweinwyr yn fewnol yn hytrach na 
chomisiynu darparwr allanol, roedd modd i ni wneud nifer o newidiadau ymarferol wrth 
drefnu, gan ddysgu o’r hyfforddiant yn y gorffennol. Yn gyntaf, trefnwyd yr hyfforddiant ar-
ein o achos yr amgylchiadau gwaith newydd, a sicrhawyd mai dwy awr oedd hyd pob sesiwn 
er mwyn creu amgylchiadau addas ar gyfer gweithredu ar-lein.   

O ddysgu o’r ymdrechion yn y blynyddoedd a fu, sicrhawyd bod swyddog gweinyddol o’r 
Adran Gymunedau yn gyswllt ymarferol rhwng y swyddog polisi oedd yn hyfforddi, fel bod yr 
adran ei hyn yn cymryd cyfrifoldeb, yn ysgwyddo’r faich weinyddol ac yn gweithredu mewn 
modd oedd yn gyfarwydd i’r staff dan sylw. 

Yn olaf, cadwyd cysylltiad gyda rheolwyr llinell y staff a gafodd eu hyfforddi er mwyn sicrhau 
eu bod yn deall pa hyfforddiant roeddent wedi derbyn, beth oedd potensial eu rolau 
newydd a cheisio annog y rheolwyr i gefnogi’r staff wrth iddynt weithredu dros y Gymraeg o 
fewn yr adran.   

 
Ffigur 5: E-bost i reolwyr yn dilyn yr hyfforddiant 
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Canlyniad 

Cafodd 20 o staff o is-adrannau tai, perfformiad, gwasanaethau integredig, gofal 
cymdeithasol oedolion a gwasanaethau cefnogaeth busnes eu hyfforddi dros 4 sesiwn o 
ddwy awr. Addaswyd yr holl adnoddau i weithio ar-lein gyda gwaith grŵp mewn 
ystafelloedd trafod llai a chwisiau Kahoot rhyngweithiol. Cafwyd adborth oedd yn nodi bod 
100% o’r mynychwyr yn hyderus neu’n hyderus iawn o ran cyd-destun hanesyddol yr iaith 
Gymraeg, cyd-destun gwarchod ieithoedd leiafrifol a chyd-destun dwyieithrwydd Sir 
Gaerfyrddin a 100% yn nodi bod eu hagwedd yn bositif tuag at y Gymraeg a’r angen i’w 
hyrwyddo ers mynychu’r cwrs. Yn dilyn yr hyfforddiant, aeth nifer o’r arweinwyr iaith 
newydd ati ar unwaith i hyrwyddo’r Gymraeg o fewn eu his-adrannau, gan gynnwys un a 
anfonodd crynodeb o’r hyn oedd angen atgyfnerthu o fewn y timoedd i sicrhau 
cydymffurfiaeth, ac a anfonodd atgoffyn am anghenion gohebu’n ddwyieithog at eu rheolwr 
i’w gylchredeg. 

Sefydlwyd sianel Teams i’r arweinwyr iaith i gadw mewn cysylltiad gyda nhw ac i ddarparu 
gwybodaeth cyson iddyn nhw am gyfleodd mewnol i ddysgu Cymraeg, i ddefnyddio’r 
Gymraeg ac i rannu adnoddau gyda nhw am y Safonau. 

 

 

Ffigur 6: Cwis Kahoot demograffeg y Gymraeg 

 

I’r dyfodol 

Nid ysgogodd y sianel Teams y lefel o ryngweithio ac ymgysylltu ag yr oeddwn wedi 
bwriadu. Mae hyn yn ystyriaeth i’r Tîm Polisi yn y dyfodol agos, wrth i ni gynllunio i gynnig ôl 
ofal mwy cyson i’r arweinwyr iaith ar ôl yr hyfforddiant.    
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Cydymffurfio â’r Safonau Gweithredu 
 
Gwnaed ymdrechion o’r newydd eleni i sicrhau fod modd i staff y Cyngor weithredu’n 
Gymraeg ac i annog a hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn y gweithle, gan ystyried y ffyrdd 
newydd o weithio yn dilyn y pandemig.     
 
Sefydlwyd grŵp strategol o dan arweinyddiaeth Cyfarwyddwr yr Adran Gymunedau i 
ystyried effaith y pandemig ar ffyrdd newydd o weithio; ar ein hasedau, yr adeiladau, y 
strwythurau TG, ein polisïau recriwtio a pholisïau cefnogi staff. Defnyddiwyd y teclyn Asesu 
Effaith Integredig wrth wneud y gwaith cynllunio yma, sy’n cynnwys ystyried effaith y 
penderfyniadau arfaethedig ar nifer y siaradwyr Cymraeg ac ar ddefnydd y Gymraeg yn 
fewnol ac yn gymunedol. Yn ogystal, bwydwyd yr ymchwil a wnaed gan Brifysgol Bangor ar 
effaith gweithio gartref ar y Gymraeg i mewn i’r corff o dystiolaeth ar gyfer y gwaith 
cynllunio ac ystyriwyd y Gymraeg hefyd yn unol â’r amcan llesiant am yr iaith a diwylliant o 
dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.   
 
Yn hytrach na chyfathrebu gweithdrefnau newydd yn dilyn y pandemig yn ysgrifenedig yn 
unig, trefnwyd weminar gyda’r Prif Weithredwr yn annerch y staff. Roedd y weminar yn 
ffordd newydd o ddarparu gwybodaeth i staff am natur y newidiadau i’w cyflogaeth a’u 
trefniadau gwaith ac, yn unol â’r Safonau ac mewn ymdrech i annog defnydd o’r Gymraeg 
yn y gweithle, arbrofwyd yn llwyddiannus dros ben gyda darparu’r wybodaeth yn 
ddwyieithog, ac mewn modd oedd yn sicrhau nad oedd y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai 
ffafriol na’r Saesneg (gweler Astudiaeth Achos 2). 
 
Gwnaed gwaith cyfathrebu mewnol, yn ogystal, i drosglwyddo’r wybodaeth am bosibiliadau 
defnyddio teclyn ‘Microsoft Translator’. Er mwyn annog defnydd y staff o’r Gymraeg yn eu 
gwaith, hyrwyddwyd darpariaeth y cyfieithydd peirianyddol ar ein fewnrwyd ac yn y 
cylchlythyr staff canolog. Sicrhawyd fod staff yn deall eu gyfyngiadau o safbwynt darparu 
gwasanaethau’n uniongyrchol i’r cyhoedd gan atgyfnerthu’r cyfarwyddwyd i ddefnyddio’r 
uned gyfieithu i sicrhau cysondeb a chywirdeb o safbwynt cyfathrebu gyda'r cyhoedd. Ond 
hyrwyddwyd y posibiliad o ddefnyddio ‘Microsoft Translator’ ar gyfer gweithio’n 
ddwyieithog yn fewnol, gan gyfeirio staff at y canllawiau sydd eisoes ar y wefan ar gyfer 
cyngor ar sut i’w ddefnyddio.   
 

 
Ffigur 7: Datganiad cylchlythyr staff 
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Adroddwyd llynedd (Adroddiad Blynyddol 2020-21) ein bod wedi cefnogi a chyfrannu i 
arolwg Prifysgol Bangor ar effaith y ffyrdd newydd o weithio ar ddefnydd gweithluoedd o’r 
Gymraeg. Eleni, sefydlwyd y Clwb Clebran, sef cyfle i staff y  Cyngor glywed a defnyddio’r 
Gymraeg yn anffurfiol ar-lein (gweler Astudiaeth Achos 3).   
 
Cododd cyfle, wrth drefnu seminar i holl staff yr is-adran TG a Pholisi, yn adran y Prif 
Weithredwr, i gynyddu defnydd y Gymraeg yn fewnol wrth arbrofi gyda threfniadau’r 
grwpiau trafod yn yr ystafelloedd drafod. Am y tro cyntaf, defnyddiwyd y wybodaeth o 
awdit sgiliau iaith y Cyngor i adnabod yr holl staff sydd ar lefel 3 neu uwch a’u gosod yn ddi-
ofyn mewn grwpiau trafod Cymraeg, gyda hwylusydd Cymraeg. Ni chafwyd unrhyw adborth 
negyddol o’r arbrawf ac fe weithiodd y grwpiau’n llyfn. Cynhaliwyd dau grŵp trafod 
Cymraeg a dau Saesneg yn y bore a un Cymraeg ac un Saesneg yn y prynhawn. Yn y 
gorffennol, byddai staff wedi cael dewis opsiwn Cymraeg neu Saesneg ac ni fyddai cymaint 
wedi dewis yr opsiwn Cymraeg. Byddai rhai’n meddwl nad oedd eu Cymraeg yn ddigon da i 
drafod y gwaith yn Gymraeg, byddai rhai hefyd yn anfoddog am nad oeddent eisiau gweithio 
gyda’r un bobl o hyd. Profodd yr arbrawf yn llwyddiannus a byddwn yn lledaenu’r arfer ar 
draws y Cyngor yn y dyfodol. Yn ogystal, cafwyd cyflwyniad gan swyddog o Lywodraeth 
Cymru i drafod datblygiadau TG a’r Gymraeg, a chafwyd trafodaeth am y Gymraeg yn y 
sesiwn drafod dilynol.   
 
Gwnaed gwaith sylweddol yn ystod y flwyddyn hon i baratoi at raglen o ddatblygu capasiti 
adrannau o fewn y cyngor  i weinyddu drwy gyfrwng y Gymraeg. Wedi ymchwilio i 
ymdrechion tebyg gan gyrff cyhoeddus yn y gorffennol a chynnal cyfarfodydd gyda 
Llywodraeth Cymru a Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, aed ati i greu fframwaith Newid 
Arferion Iaith i grynhoi’r hyn sydd angen paratoi ar gyfer creu newid ystyrlon ac eang o fewn 
gweithdrefnau adrannau penodol o fewn y Cyngor. Seliwyd y fframwaith ar syniadaeth 
newid ymddygiad a phrosiect Llais y Gymraeg ac ystyriwyd, yn ogystal, weithdrefnau a 
pholisïau penodol Cyngor Sir Gâr er mwyn sicrhau fod y newid yn un parhaol. Lluniwyd 
cynllun gweithredu hefyd i symud y rhaglen yn ei flaen. Erys cryn waith i wneud cyn cychwyn 
ar y newidiadau go iawn. Y bwriad yw i greu rhwydwaith o ymyraethau i gynorthwyo newid 
arferion gwaith grwpiau penodol o staff, ac er mwyn cynllunio’r gwaith yma, mae’n fwriad i 
wneud gwaith ymchwil i ganfod cyfleoedd a heriau ar y cyd gyda Phrifysgol Bangor o bosib. 
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Astudiaeth Achos 2: Digwyddiad y Prif Weithredwr 
 

Cefndir 

Mae cyfleu negeseuon cyson a gwybodaeth glir i holl staff y Cyngor yn un o flaenoriaethau 
Wendy Walters, ein Prif Weithredwr, ac wedi’r cyfnodau clo, roedd yn awyddus i amlinellu 
gwaith y cyfnod heriol hynny ynghyd â cyflwyno cynlluniau ar gyfer gweithio o bell ac yn y 
swyddfeydd yn y dyfodol. Oherwydd patrymau gwaith, roedd yn rhaid gwneud hyn yn 
rhithiol ac fe gynhaliwyd y weminar yn gwbl ddwyieithog, gan osod esiampl a chynsail ar 
weithredu’n ddwyieithog a defnyddio’r Gymraeg yn naturiol yn y gweithle. 

 

Datrysiad  

Penderfynwyd defnyddio fformat newydd, rhithiol o gyflwyno ac, er mwyn sicrhau 
awyrgylch ymlacedig, comisiynwyd Marc Griffiths i gynnal sesiwn holi ac ateb gyda Wendy 
Walters, ein Prif Weithredwr. Cynhaliwyd y cyfweliad yn bennaf yn Gymraeg gydag is-deitlau 
Saesneg. Recordiwyd y cyfweliad o flaen llaw er mwyn medru ei ddarlledu ar-lein ar adegau 
gwahanol, er mwyn ymgysylltu gyda staff ar draws patrymau ac oriau gwaith. Er hynny, 
roedd fel petai’n fyw gyda chyfle i staff i ofyn cwestiynau yn y ‘sgwrs’ yn Teams. Trefnwyd 
bod modd gwneud hyn yn Gymraeg hefyd, gyda staff wrth law i ateb ym mha bynnag iaith a 
ddefnyddiwyd wrth holi. 

 

 

Ffigur 8: Sgrin lun o gyfweliad y Prif Weithredwr 

 



 
 

14 
 

Canlyniad 

Llwyddwyd i normaleiddio’r iaith drwy gynnal y cyflwyniad fel hyn. Mae’n arbrawf a dalodd 
ffordd yn bendant o ran amlygu’r Gymraeg. Petai cyflwyniad Saesneg a Chymraeg cael eu 
paratoi, byddai nifer o siaradwr Cymraeg di-hyder heb ddewis y fersiwn Gymraeg. Fel hyn, 
roedd pawb yn clywed y Gymraeg a, gydag is-deitlau, roedd modd i bawb ddeall y cyfan yn 
ddi-drafferth. Roedd hyn o fantais i ddysgwyr hefyd, ac yn gyfle iddyn nhw glywed y 
Gymraeg mewn cyd-destun gwaith. 

Yn dilyn y digwyddiad byw, rhoddwyd y cyflwyniad ar y fewnrwyd i’r rhai oedd heb ei 
glywed i wylio eto. Cynhaliwyd dau gyflwyniad arall ar yr un fformat, un ar gyfer athrawon 
ysgolion ac un ar gyfer gweithwyr llinell flaen, gyda negeseuon ychydig yn wahanol. 

 

I’r dyfodol 

Mae hyn yn fformat y byddwn yn defnyddio yn y dyfodol, o bosib yn flynyddol.  
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Astudiaeth Achos 3: Clwb Clebran 

 

Cefndir 

Wedi sicrhau cyfraniad sylweddol staff y Cyngor i arolwg Prifysgol Bangor ar effaith COVID-
19 ar ddefnydd o’r Gymraeg yn y gwaith, dadansoddwyd canlyniadau’r arolwg o safbwynt 
Sir Gâr yn benodol. Canfuwyd mai  Sir Gâr brofodd y ganran uchaf o rai oedd yn defnyddio 
llai o Gymraeg ers dechrau gweithio o adref, ers y pandemig. O gymharu â siroedd eraill, 
roedd ein canran ni yn 10% yn uwch na Cheredigion oedd agosaf aton ni. Roedd angen 
gwneud rywbeth i geisio sicrhau nad oedd colli cyswllt wyneb yn wyneb gyda chydweithwyr 
yn cael effaith andwyol pellach ar ddefnydd ein staff o’r Gymraeg.   

Datrysiad 

Er mwyn cynnal defnydd ein staff o’r Gymraeg, ac felly cynnal eu sgiliau a’u hyder yn eu 
sgiliau Cymraeg, fe benderfynwyd creu cyfle rheolaidd i ddefnyddio’r Gymraeg yn anffurfiol 
ar-lein. Cynhaliwyd y sesiwn cyntaf ym mis Medi ac yn dilyn adborth cadarnhaol, aed ati i 
greu hunaniaeth i’r sesiynau, gyda’r gobaith y byddai staff yn dechrau adnabod y cyfle i 
ddefnyddio’r Gymraeg wrth iddo gael ei farchnata’n fisol ar y fewnrwyd ac yn y cylchlythyr 
staff.     

 
Ffigur 9: Datganiad cylchlythyr staff 

 

Yn dilyn y sesiwn gychwynnol, aed ati i gasglu adborth ymysg yr Arweinwyr Iaith am enw i’r 
sesiynau misol. Cynhaliwyd pôl opiniwn ar Teams a dewiswyd yr enw ‘Clwb Clebran’. Aed ati 
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i wahodd siaradwyr pob mis wedi hynny, gan ganolbwyntio ar greu awyrgylch anffurfiol, 
sesiynau diddorol a siaradwyr difyr. Ceisiwyd cael rhai cyfranwyr proffil uchel ac hefyd rhai 
cyfranwyr gyda chysylltiad lleol i ddenu diddordeb staff. Eto, casglwyd syniadau ar themâu 
ar gyfer y sesiynau gan yr Arweinwyr Iaith a threfnwyd y sesiynau canlynol: 

 

Mis Thema Siaradwr 
Medi Llesiant Andrew Tamplin, Cana 
Hydref 
 

Chwaraeon a darlledi Catrin Heledd 

Tachwedd Coginio: Paratoi ar gyfer y 
Nadolig  

Lisa Fearn 

Rhagfyr Cwis Nadoligaidd  
Ionawr Ffitrwydd a maeth Catrin Brown a Sian 

Spencer 
Chwefror Garddio: paratoi ar gyfer y 

gwanwyn 
Adam yn yr Ardd 

Mawrth  Cwis Gŵyl Dewi  
   

Fe ddatblygwyd cynllun marchnata ar gyfer ceisio hyrwyddo mor eang â phosib ymysg staff 
a hefyd targedu staff penodol i’w hannog i sylweddoli perthnasedd y clwb iddyn nhw. 
Defnyddiwyd y fewnrwyd a’r cylchlythyr staff (gweler uchod), ac e-bostiwyd holl staff yr 
adran addysg drwy law’r Cyfarwyddwr Addysg, gan fod canran uchel o staff yr adran addysg 
yn medru’r Gymraeg. Defnyddiwyd y sianeli Teams ar gyfer arweinwyr iaith a mentoriaid a’u 
hannog nhw i’w farchnata yn ei sianelu nhw yn eu tro. Yn ogystal defnyddiwyd data’r arolwg 
sgiliau iaith i e-bostio pob aelod o staff sydd ar lefel 3 neu uwch i’w hysbysu o’r 
digwyddiadau. Yn olaf, e-bostiwyd y staff sy’n dysgu ar lefel canolradd ac uwch. 

Canlyniad 

Mae nifer y mynychwyr wedi bod yn gyson drwy gydol y sesiynau, gyda tua 30 o fynychwyr 
pob tro. Yr hyn sy’n galonogol yw bod mynychwyr gwahanol yn taro i mewn pob tro hefyd, 
gyda rhai dyddiadau’n fwy cyfleus iddynt a hefyd rhai themâu yn apelio’n fwy i wahanol 
unigolion. Hyd yma, mae 108 aelod o staff unigol wedi mynychu’r sesiynau amrywiol. Mae 
defnyddio Teams wedi sicrhau mynediad i bawb sy’n gweithio’n hyblyg. Roedd rhai aelodau 
o staff a phreswylwyr cartref gofal y Cyngor wedi mynychu y sesiwn ar arddio, gan ei fod yn 
benodol o berthnasol iddyn nhw. Gwnaed defnydd gwych o dechnoleg yn y sesiwn gwis ar 
gyfer Gŵyl Dewi, gyda 9 tîm o adrannau’r cyngor, ac ystafelloedd llai a sleidiau ar ‘Microsoft 
Forms’ yn creu cwis ar-lein rhyngweithiol a hwylus. 
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Ffigur 10: Sgrin lun o'r cwis 

 

I’r Dyfodol 

Mae’n hanfodol ein bod yn casglu momentwm y digwyddiadau yma drwy barhau i drefnu 
digwyddiadau o safon a pharhau i hyrwyddo’r digwyddiadau’n egnïol. Yn y dyfodol, byddai 
modd cydweithio gyda gweithleoedd eraill gan fod mynychu ar Teams mor hwylus, ond 
byddwn ni ddim eisiau chwaith golli’r naws gyfeillgar, sy’n caniatáu cwestiynau ac ychydig o 
gyfraniad ar lafar yn ystod y digwyddiadau. Y gobaith yw ein bod yn creu cymuned 
croesawgar o staff sydd eisiau defnyddio’u Cymraeg, sy’n hyderus i ddefnyddio’u Cymraeg 
yn gymdeithasol, a hynny’n trosglwyddo i’w defnydd o’r Gymraeg wrth weithredu.   
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Astudiaeth Achos 4: Rhaglen Codi Hyder 2021-22 
 

Cefndir 

Mae’r ffaith fod staff Cyngor Sir Gâr, fel ein trigolion, yn tan-werthu eu sgiliau Cymraeg yn 
ddiamheuol. Mae’r farn nad yw eu Cymraeg yn ddigon da i’w defnyddio yn y gwaith yn un 
sy’n cael ei leisio yn aml mewn cyfarfodydd, sesiynau hyfforddiant ac mewn sgyrsiau 
anffurfiol. Ers blynyddoedd, mae’r Cyngor wedi bod yn awyddus i roi cyfle i’r staff sy’n ddi-
hyder i godi eu hyder fel eu bod yn gallu defnyddio’r Gymraeg wrth weithredu ac wrth 
ddarparu gwasanaethau. Rydym yn grediniol, o godi lefel eu hyder ychydig, ac felly cynyddu 
eu defnydd o’r Gymraeg, bydd yr effaith ar eu sgiliau Cymraeg yn cynyddu, fel caseg eira. 

 

Datrysiad 

Yn ystod 2021/2022 sefydlwyd rhaglen o hyfforddiant ar gyfer staff sydd yn rhugl yn y 
Gymraeg neu wedi dysgu, ond yn teimlo diffyg hyder i’w defnyddio yn y gweithle.   
Darparwyd y cyrsiau canlynol: 
 

• Rhaglen Codi Hyder   
• Cwrs 1-Wythnos Ddwys   
• Cwrs Gloywi Ysgrifenedig  
• Gwella’ch Cymraeg Ysgrifenedig   
 

Prif nod y cyrsiau yma yw rhoi cyfle i bawb sydd eisiau gwella eu sgiliau Cymraeg i codi hyder 
wrth ei ddefnyddio, p’un ar lafar neu yn ysgrifenedig.   
 
Rhaglen Codi Hyder   
Darperir y rhaglen hon gan Dysgu Cymraeg Sir Gâr o dan cynllun Cymraeg Gwaith gyda’r nod 
o godi Hyder dros cyfnod o 12 wythnos. Mynychodd staff sesiwn anffurfiol gyda thiwtor o 
‘Cymraeg Gwaith Dysgu Sir Gâr’ am 2 awr bob wythnos. Anelir y cwrs at staff sy'n deall 
Cymraeg, ond yn diffyg hyder i gynnal sgwrs ac ateb yn y Gymraeg. Fe wnaeth y tiwtor 
deilwra’r cwrs tuag at anghenion y grŵp.   
  
Cwrs 1-Wythnos Dwys:  
Cyflwynir y cwrs hwn yn rhithiol dros 5 diwrnod gan diwtoriaid profiadol o Nant Gwrtheyrn 
rhwng 10yb a 4yp. Yn ogystal â'r sesiynau dan arweiniad tiwtoriaid, mae'r cyrsiau'n cynnwys 
elfennau hunan astudio rhwng y sesiynau byw.  
  
Cwrs Gloywi Ysgrifenedig:  
Darperir y cwrs yma gan ‘Dysgu Cymraeg Sir Gâr’ ar gyfer siaradwyr Cymraeg iaith Gyntaf a 
dysgwyr sy'n rhugl. Darperir ar-lein gyda chyfuniad o ddysgu ar-lein gyda thiwtor a gwaith 
ymarferol.   
  
Gwella’ch Cymraeg Ysgrifenedig:  
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Cwrs hunan astudio yw hwn, ond yn rhoi cyfle i staff codi hyder wrth ddefnyddio’i sgiliau 
Cymraeg ysgrifenedig. Mae’r cwrs yn cynnwys 10 modiwl, ac mae staff yn gallu ei gwblhau 
ar liwt / amserlen eu hunain.    
 
Canlyniad 

Yn gyfan gwbl, mynychodd 60 aelod o staff y rhaglen codi hyder. 

Fe wnaeth rhai staff elwa o’r elfen dysgu dwys, tra roedd y rhai a ddilynodd y rhaglen 10/12 
wythnos wedi mwynhau’r elfen anffurfiol o ddefnyddio’r iaith yn hytrach na dysgu. Soniodd 
nifer eu bod wedi cymryd y cyfle yma er mwyn clywed mwy o’r Gymraeg ac i ymarfer eu 
sgiliau, cyfleoedd sydd wedi lleihau oherwydd ein ffyrdd newydd o weithio.  

 
Codi Hyder 41 
Gloywi 18 
Defnyddio Cymraeg Gwaith  1 

 
 
Rydym wedi derbyn adborth gan ein staff ac mae 100% wedi nodi eu bod yn teimlo’n fwy 
hyderus ar ôl mynychu un o’r cyrsiau uchod. Yn bennaf mae’r staff wedi trosglwyddo’r dysgu 
yma i’w gwaith bob dydd, drwy:  
 

• Deimlo yn fwy hyderus i siarad  
• Anfon e-byst yn y Gymraeg  
• Siarad gyda chydweithwyr  
• Gofyn am gymorth prawf ddarllen dogfennau yn hytrach na threfnu cyfieithu 

ffurfiol.    
 
I’r dyfodol 
Mae’r rhaglen codi hyder yma wedi bod yn hynod o lwyddiannus ac rydym yn cynllunio i’w 
gynnal yn ystod 2022-23.   
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Cydymffurfio â’r Safonau Hybu  
 

Strategaeth Hybu a’r Fforwm Sirol 

Ffocws y gwaith hybu eleni oedd cyflawni ein dyletswyddau mewn perthynas â’r Strategaeth 
Hybu. Roedd Strategaeth Hybu Sir Gâr yn ymestyn o 2016 hyd at 2021, ac felly gwnaed 
llawer o waith eleni ar gasglu gwybodaeth i greu adroddiad ar lwyddiant y strategaeth ac 
hefyd ar ddechrau’r gwaith o gynllunio’r Strategaeth newydd.   

Er gwaethaf yr holl waith sydd wedi bod wrth yr adrodd a’r cynllunio, rydym wedi parhau 
gyda’r gwaith o hybu’r Gymraeg yn y sir. Cynhaliwyd cyfarfodydd Fforwm Strategol y 
Gymraeg drwy gydol y flwyddyn. Cynhaliwyd 6 cyfarfod, gan gynnwys un ychwanegol ar gais 
y Fforwm i gael mewnbwn ar brosiect datblygu economaidd benodol a arweinir gan y 
Cyngor Sir. Cynhaliwyd un arall ychwanegol ar ffurf gweithdy, i gynllunio ac adrodd ar y 
Strategaeth Hybu. Yna, gohiriwyd cyfarfod olaf y flwyddyn ariannol yn mis Mawrth er mwyn 
rhoi mwy o gyfle i’r gwaith adrodd fynd yn ei flaen. 

• Mai 2021 – Cyfarfod ychwanegol ar brosiect adfywio ‘Y Deg Tref’ yn benodol 
• Mehefin 2021 – Prentisiaethau 
• Gorffennaf 2021 – Cyfarfod ychwanegol ar ffurf gweithdy i drafod adrodd a 

chynllunio 
• Medi 2021 – Cynllunio ieithyddol ehangach – Blaenoriaethau Comisiynydd y 

Gymraeg 
• Rhagfyr 2021 – Cynllunio ieithyddol ehangach – Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru  

 

Dylanwadu ar bolisi cenedlaethol 

Yn dilyn trafodaethau ar faterion ieithyddol yn y Fforwm, anfonodd y Cyngor lythyrau, ar ran 
y Fforwm, i geisio dylanwadu ar bolisïau ar lefel genedlaethol yn y gobaith o ddiddymu rhai 
o’r rhwystrau sy’n atal ymdrechion i ddatblygu meysydd penodol o gynllunio ieithyddol yn y 
sir. Yn gyntaf, galwyd ar Lywodraeth Cymru i sbarduno mwy o ddatblygiad yn y maes 
‘prentisiaethau’ er mwyn sicrhau fframweithiau cyfoes, Cymraeg ac aseswyr a dilyswyr 
Cymraeg, cymwys. Yn ail galwyd ar y Comisiynydd i gefnogi cais yr Awdurdod i Lywodraeth 
Cymru i sicrhau bod y broses o newid categori iaith ysgol yn dod o fewn Cynllun Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg yn hytrach na'r Cod Trefniadaeth Ysgolion, i adlewyrchu'r ffaith bod 
taith ysgol ar hyd y continwwm yn broses ac nid yn ddigwyddiad 

Law yn llaw â thrafodaethau’r Fforwm, gwnaed gwaith trwyadl i gasglu data oddi wrth gyrff 
sy’n hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir ar gyfer adrodd ar lwyddiant y Strategaeth Hybu a’r 
cynllun gweithredu. Casglwyd wybodaeth oddi wrth y Mentrau, y Ffermwyr Ifanc, Merched 
y Wawr, y Mudiad Meithrin, adrannau amrywiol y Cyngor, Coleg Sir Gâr, yr Egin, Heddlu 
Dyfed Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ac 
mae’r adroddiad yn cael ei ddrafftio ar hyn o bryd. 
 
O dan faner y Fforwm Sirol a’r Strategaeth Hybu, cydweithiwyd yn agos gyda Menter Cwm 
Gwendraeth Elli yn ystod y flwyddyn i gynorthwyo gyda sefyllfa bregus y Gymraeg yn 
Llanelli. Yn hanesyddol, er mai’r Fenter sy’n bennaf gyfrifol am gynllunio ieithyddol yn y dref, 
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mae’r Fenter wedi cael mwy o ddylanwad yng Nghwm Gwendraeth a llai o ddylanwad yn 
nhref Llanelli. Ers i Ganolfan Y Lle gau yn y dref yn ogystal, roedd yna argraff cyffredinol fod 
angen tynnu partneriaid ynghyd i geisio cryfhau’r rhwydweithiau Cymraeg yn y dref, ac i 
geisio lledaenu’r cyfrifoldeb dros hyrwyddo’r Gymraeg i sefydliadau eraill o fewn y dref.   
 
Ar y cyd gyda’r Fenter, sefydlwyd grŵp gweithredu ar gyfer trafod posibiliadau yn Llanelli ac 
fe luniodd y Cyngor holiadur SNAP i’r Fenter i weinyddu, i ganfod mwy am gyfleoedd a 
rhwystrau defnyddio’r Gymraeg yn Llanelli (gweler Atodiad 2). Yna, comisiynodd y Cyngor 
Catrin Llwyd i ddadansoddi’r holiaduron a gwneud gwaith ymgynghori pellach er mwyn 
llunio adroddiad a fyddai’n sail ar gyfer blaenoriaethau ar gyfer y grŵp gweithredu. Roedd yr 
adroddiad yn hynod o ddefnyddiol ac fe luniodd y Cyngor gynllun gweithredu wedi selio ar 
yr adroddiad, i’w gyflwyno i’r grŵp gweithredu. Yn dilyn hynny, sefydlodd y Fenter sianel 
Teams ar gyfer partneriaid y grŵp gweithredu. Yn y sianel, cedwir holl ddeunyddiau 
hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir, y cynllun gweithredu a’r adroddiad fel bod modd i bawb gael 
mynediad atynt a chadw golwg ar gynnydd wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen. Yn deillio o 
argymhellion yr adroddiad, mae’r Fenter yn cydweithio gyda Chyngor Tref a Chyngor 
Gwledig Llanelli ar hyn o bryd, i geisio denu cyllid ar gyfer cael swyddog benodol i weithio yn 
yr ardal, gyda’r prif waith o arwain gwaith y cynllun gweithredu yn ei flaen. 
 

Y Gymraeg a’r Economi 

O fewn gwaith arferol y Cyngor, gwnaed cynnydd mwy nag arfer, yn ystod y flwyddyn hon, 
gydag integreiddio gwaith datblygu’r Gymraeg gyda’r gwaith adfywio economaidd. 
Comisiynwyd Cwmni Iaith i ddarparu sesiynau ymwybyddiaeth arbenigol ar y Gymraeg a’r 
Economi ym mhrosiectau llwyddiannus y Gronfa Adfywio Cymunedol (Llywodraeth y DU) er 
mwyn sicrhau eu bod yn deall pam a sut y mae angen hyrwyddo’r Gymraeg law yn llaw a’r 
economi ac er mwyn rhoi syniadau ymarferol ar sut i hwyluso a hybu defnydd o’r iaith 
ymhlith cleientiaid a rhanddeiliaid y prosiectau.  
 
Un o’r prosiectau o dan adain Cronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU, yw’r gronfa  
‘Iaith Gwaith’ a arweinir gan y Cyngor Sir. Mae ‘Iaith Gwaith’ yn darparu grantiau o hyd at 
£3,000 i gefnogi busnesau a sefydliadau cymunedol i godi proffil y Gymraeg. Mae’r gronfa 
wedi bod ar agor am geisiadau unwaith hyd yma. Cafwyd 11 o fusnesau llwyddiannus gan 
gynnwys Lido Brynaman, Diod Llandeilo a Telgwen, sy’n gwmni cludo cyfarpar adloniant 
byw. Bydd ffrwyth gwaith y grantiau i’w gweld y flwyddyn nesaf. Roedd y grantiau yma’n 
cyd-fynd gyda darpariaeth ‘Helo Blod lleol’ Llywodraeth Cymru, gyda’r ddau swyddog yn Sir 
Gâr yn cael eu hannog i hyrwyddo’r grantiau fel rhan o becyn ehangach o gefnogaeth i 
ddarparu’n ddwyieithog. Gyda ‘Helo Blod lleol’ yn dirwyn i ben, mae’r rhaglen Iaith Gwaith 
yn mynd i gaffael gwasanaeth debyg, i sicrhau sesiynau un i un o gymorth pellach ar gyfer 
pawb sy’n llwyddiannus gyda grant Iaith Gwaith. 

 
Wrth sefydlu prosiect adfywio’r Deg Tref, penodwyd swyddogion datblygu oedd yn medru’r 
Gymraeg a threfnwyd lle ar fyrddau gweithredu lleol y prosiect i’r Mentrau Iaith er mwyn 
sicrhau bod syniadau datblygu iaith yn cael eu bwydo i mewn i raglenni’r prosiect. Bydd 
rhaglenni gwaith y prosiect yn datblygu yn ystod y blynyddoedd nesaf ac, er na fydd gymaint 
o ddylanwad gan y Cyngor ar brosiectau penodol a gaiff eu datblygu wrth i'r Timoedd 
Cynlluniau Twf gymryd cyfrifoldeb o arwain y gwaith datblygu, byddwn yn dal i annog a 
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chefnogi rhaglenni sy’n annog defnydd y Gymraeg wrth ddatblygu’r economi yn y trefi 
marchnad.  Mae’r byrddau gweithredu hefyd yn gorfod gweithredu yn unol â Safonau Iaith y 
Cyngor Sir gan mai’r Cyngor yw’r corff sy’n rhaeadru’r cyllid i’r prosiect. 
 

 
Ffigur 11: Gwefan ddwyieithog rhaglen y 10 Tref 

 

Dros gyfnod gwyliau’r Nadolig, fe wnaeth y Cyngor ddefnydd o adeiladau gwag yng 
Nghaerfyrddin a Llanelli gan agor siop sionc, ar gyfer cynnyrch lleol. Roedd stondinau 
amrywiol gan fusnesau lleol yn y lleoliadau, ac fe drefnwyd bod swyddogion ‘Helo Blod lleol’ 
yn mynychu’r lleoliad ar ddyddiau penodol i gynorthwyo unrhyw fusnesau oedd yn dymuno 
datblygu elfen ieithyddol eu busnesau.   

O ran y siopau pop-up, roedd yn fuddiol iawn i ni fod yno gan ein bod ni wedi cael sawl 
ymholiad tra bod ni yno am bethau fel gwersi Cymraeg, lanyards, arwyddion dwyieithog, 
cyngor cyffredinol ac roedden ni yn gallu ymateb iddyn nhw yn syth a delio gyda’r 
ymholiadau. Fe wnaethon ni dderbyn ymholiad cyfieithu arwyddion hefyd cyn y 
digwyddiad. Roedd rhai o’n hen fusnesau ni yno ta beth felly siawns dda i gael sgwrs gyda 
nhw eto.  

Heledd Llwyd, Swyddog Helo Blod Lleol Gorllewin Sir Gar a Sir Benfro 

 

Gwnaed cais llwyddiannus am gyllid o Gronfa Busnes Trawsnewid Trefi’r Llywodraeth i 
hyrwyddo mantais defnyddio’r Gymraeg mewn busnes. Dyfarnwyd y tendr i gwmni ‘Sgript’ i 
ddatblygu hyfforddiant ar-lein i fusnesau ac i becynnu’r hyfforddiant i’w ddefnyddio fel 
adnodd ar ôl y sesiynau. Hyrwyddwyd yr hyfforddiant i’r holl fusnesau y mae’r is-adran  
Adfywio yn cydweithio â nhw, ac i’r busnesau sy’n derbyn grantiau. Yn ogystal, fe’i 
hyrwyddwyd yng nghylchlythyr busnes y cyngor. Darparwyd 6 sesiwn hyfforddi i 43 o 
fusnesau. Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys astudiaethau achos, fideos lleol a vox pops i 
egluro manteision busnes gweithredu’n ddwyieithog. Pecynnwyd yr hyfforddiant fel adnodd 
ar-lein a gwnaed ymdrech benodol i sicrhau nad oedd yr adnodd yn dyddio. Fe fydd yn 
ymddangos ar wefan y Cyngor cyn hir. 
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Ffigur 12: Cwmni Hyderus yn egluro manteision dwyieithrwydd 

 
Cydblethu’r ymdrechion: enghraifft wych o gydblethu ymdrechion i hyrwyddo’r Gymraeg a’r 
economi yn rhaglenni adfywio Sir Gâr oedd i fusnes oedd wedi mynychu sesiynau Sgript ac 
wedi gweld gwerth mewn defnyddio’r Gymraeg yn ei siop goffi newydd. Yn dilyn mynychu’r 
sesiwn, fe wnaeth gais am grant Iaith Gwaith, ac fe fydd ffrwyth y gwaith yma yn weledol yn 
nhref Caerfyrddin yn y dyfodol agos. Gwneir cyswllt hefyd rhwng Timoedd Cynlluniau Twf y 
Deg Tref a’r cyfleoedd yma i hyrwyddo’r Gymraeg, a gobeithiwn y byddwn yn gweld 
enghreifftiau pellach o’r dylanwad hwn wrth i fusnesau o fewn y Deg Tref i fanteisio ar y 
grantiau Iaith Gwaith yn ogystal. 
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Astudiaeth Achos 5 – Pentre Awel 
 
Cefndir 

Mae Prosiect Pentre Awel yn brosiect adfywio gwerth miliynau sy’n bwriadu cynnig 
darpariaeth o'r radd flaenaf ym maes ymchwil meddygol a gofal iechyd gan gefnogi ac 
annog pobl i fyw bywydau egnïol ac iach. Mae’r safle 83 erw yn Llanelli yn mynd i gynnwys 
canolfan hamdden, canolfan ymchwil, llety byw gyda chymorth a mwy. Mae’r Cyngor wedi 
ymdrechu i gynnwys y Gymraeg yn natblygiad y prosiect hwn o’r cychwyn. Mae’r holl waith 
caffael wedi cynnwys amodau ar gyfer gweithredu’n ddwyieithog ac mae’r holl waith 
marchnata digidol wedi ei greu’n ddwyieithog o’r cychwyn. Yn amlwg, pan fo’r cwmnïoedd 
darparu yn eu lle, mae’n gallu bod yn anodd dylanwadu ar eu darpariaeth ymhellach na’r 
hyn y mae’r Safonau yn gofyn.   

Datrysiad 

Gwnaed ymdrechion ar gyfer hybu’r Gymraeg yn natblygiad y prosiect yma drwy gynnwys 
ystyriaethau ynglŷn â’r Gymraeg ym mhob elfen o’r gwaith datblygu. 

 
Ffigur 13: Sgrin fideo hyrwyddo Pentre Awel gydag is-deitlau hygyrch 

 

Wrth benodi’r cwmni adeiladu ar gyfer y gwaith o adeiladu Parth 1 o’r datblygiad, sicrhawyd 
elfen gref o gyfrifoldeb buddion cymunedol i’r tendr.  Rhoddwyd neges glir i’r cwmni 
rhyngwladol llwyddiannus, sef Bouygues, fod angen hyrwyddo’r Gymraeg wrth ddarparu’r 
buddion cymdeithasol ac fe benododd y cwmni siaradwr Cymraeg lleol i ddatblygu a 
darparu’r rhaglen o fuddion cymdeithasol. Mae’r Cyngor wedi sefydlu grŵp i ddatblygu a 
chraffu ar y gwaith o ddarparu’r elfen gymunedol hwn o’r contract ac fe sicrhawyd lle i 
Swyddog Datblygu’r Gymraeg ar y grŵp. Yn ogystal, cafwyd cyfarfod gyda’r swyddog 
datblygu o gwmni Bouygues i drafod y pwysigrwydd o weithredu’n ddwyieithog a’r 
posibiliadau o ddatblygu cyfleoedd penodol i hyrwyddo’r Gymraeg wrth ddarparu rhaglen o 
fuddion cymdeithasol. Rhannwyd cysylltiadau partneriaid Cymraeg fel y Mentrau, y 



 
 

25 
 

Ffermwyr Ifanc a’r Ganolfan Ddysgu gyda Bouygues a darparwyd rhestr o gyfleoedd posib i 
hyrwyddo’r Gymraeg gyda nhw. 

Yn ogystal, trefnwyd cyfarfod gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i drafod y posibiliadau o 
gydweithio y gallai datblygiadau arfaethedig Pentre Awel gynnig. Yn dilyn y cyfarfod, 
gwahoddwyd y Coleg i gyfarfod arall er mwyn sicrhau ein bod yn trafod y posibiliadau ar 
gyfer addysg pellach ac uwch gyda nhw, o ran ymchwil, prentisiaethau a hyfforddiant mewn 
swydd ayb. Y gobaith yw, y bydd y Cyngor o greu’r cysylltiadau yma gyda sefydliadau o’r 
sector Cymraeg, yn sicrhau fod datblygiadau Cymraeg penodol yn cael eu datblygu yn ystod 
y blynyddoedd nesaf.  

Wrth drefnu digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr, gwnaed yn siŵr, unwaith yn rhagor fod y gwaith 
hyrwyddo’n digwydd yn gwbl ddwyieithog. 

 
Ffigur 14: Sgrin lun Cwrdd â'r Prynwr 

 

Yn ogystal, gwahoddwyd swyddogion Helo Blod Lleol i fynychu’r digwyddiad ac ariannwyd 
taflen newydd at ddefnydd y dair Menter a’r Cyngor, gyda QR code arni i gyfeirio busnesau 
at lyfryn y Gymraeg mewn Busnes ar wefan y Cyngor.   

Canlyniad, ac i’r dyfodol 

Amser a ddengys a fydd ymdrechion y Cyngor i integreiddio’r Gymraeg a’r economi yn dwyn 
ffrwyth. Fe fydd yn anodd i fesur ei effaith yn ogystal. Ond gydag chynllun Arfor 2 ar y gweill, 
rydym yn ffyddiog y bydd modd datblygu’r maes hwn fel bod pobl sy’n gweithio yn y maes 
adfywio yn Sir Gâr, boed yn gwmnïoedd lleol neu ryngwladol, yn deall nid yn unig 
bwysigrwydd y Gymraeg yn y sir, ond hefyd sut i hyrwyddo’r Gymraeg law yn llaw a’r 
economi er budd i’r busnesau a’r Gymraeg. 
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Cydymffurfio â’r Safonau Llunio Polisi  
 
Safonau Llunio Polisi 
 
Mae’r ddogfennaeth sy’n cael eu darparu i bob sefydliad sy’n ceisio am waith gan y Cyngor 
yn nodi’n glir bod angen sicrhau cydymffurfiaeth gyda Safonau Iaith y Cyngor. Ar ben hynny, 
mae’r dogfennau sy’n arwain staff drwy’r broses o gaffael gwasanaethau yn nodi fod yn 
rhaid cysylltu gyda’r Tîm Polisi i gael cyngor am y materion ynglŷn a’r Gymraeg sydd yn y 
broses tendro. Mae hyn yn gyfle i’r tîm roi cyngor ar y cyfleoedd o hybu’r Gymraeg o fewn y 
tendr yn ogystal â chydymffurfiaeth a’r Safonau Iaith. Yn y rhan yma o’r broses, mae’r 
swyddog yn gallu mynd i’r afael â’r gwasanaethau penodol sy’n cael eu caffael a rhoi cyngor 
arbenigol i gynorthwyo’r swyddog i adnabod cyfleoedd i osod amodau hybu’r Gymraeg mwy 
manwl ar y gwaith.   
 

 
Ffigur 15: Geiriad presennol y ddogfen cofnodi tendr 

 
Eleni rhoddwyd gyngor i amryw adrannau wrth iddynt baratoi dogfennau tendr, gan 
gynnwys gwaith ymchwil ar astudiaethau Adfywio Prif Drefi’r sir, llinellau ffôn cymorth o ran 
fflyd y Cyngor a chomisiynu meddalwedd newydd Adnoddau Dynol.  
 
Er mwyn sicrhau ymhellach fod disgwyliadau i hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn ogystal â 
darparu’n ddwyieithog yn cael eu trosglwyddo i’r sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau ar 
rhan y cyngor, rydyn ni’n cryfhau’r ddolen gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a 
Nod Llesiant y Gymraeg o fewn y papurau tendro. Y bwriad yw i gyfeirio at y Safonau i 
sicrhau darpariaeth ddwyieithog gyda’r Gymraeg yn cael ei drin yr un mor ffafriol a’r 
Saesneg, ond hefyd i gyfeirio at y nod llesiant, er mwyn sicrhau y gwneir gwaith pellach o 
hybu defnydd y Gymraeg ym mhob gwasanaeth ar ran y cyngor yn hytrach na dim ond 
cydymffurfio â’r Safonau.     
 
Mae’r Nod Llesiant Cenedlaethol sy’n cyfeirio at ‘Gymru a diwylliant bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu’, ac Amcan Llesiant y Cyngor o hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant 
hefyd wedi eu hintegreiddio i gynllunio busnes y Cyngor. Mae pob adran ac is-adran yn 
gorfod ystyried, wrth gynllunio, sut mae eu gwaith yn mynd i gyfrannu i’r amcanion llesiant.   
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Yng nghynllun busnes yr Isadran TG a Pholisi, cyflwynwyd set o fesuryddion newydd o ran y 
meysydd recriwtio, sgiliau Iaith a chwynion. Bydd y mesuryddion yma yn ein cynorthwyo i 
fonitro ein gwaith yn gyson yn ystod y flwyddyn ariannol.  
 
Cyfrannodd y Cyngor i nifer o ymgynghoriadau gan y Llywodraeth yn ymwneud â’r Gymraeg 
eleni, gan gynnwys Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg. Mynychodd swyddogion y Cyngor 
gyfarfod gyda Chyngor Sir Ddinbych i’w cynghori ynglŷn a gweithredu fforwm strategol sirol 
y Gymraeg. Cafwyd cyfarfod hefyd gyda changen hybu swyddfa’r Comisiynydd i rannu 
arbenigedd yn y maes polisïau cynllunio gyda'r swyddfa. Unwaith yn rhagor, tynnodd ein 
swyddogion cynllunio sylw at yr angen i ddiweddaru ‘Rheoliadau Hysbysebu / Advertising 
Regulations’ er mwyn hwyluso’r drefn o alw am arwyddion dwyieithog yn y broses gynllunio.   
 
Mewn ymateb i rybudd gynnig i ailedrych ar drefniadaeth enwi tai a strydoedd, gwnaed 
gwaith ar y cyd rhwng yr Is-adran Gynllunio a’r Tîm Polisi i gryfhau dylanwad y Cyngor ar 
warchod enwau Cymraeg a hanesyddol yn y sir. Wedi ymchwilio i bolisïau siroedd eraill, 
drafftiwyd bolisi enwi tai a strydoedd newydd a fydd yn cael ei gyflwyno ar gyfer ymgynghori 
â’r cyhoedd ac wedyn i’r Cyngor llawn ar gyfer cymeradwyaeth. Bydd y polisi, os ddaw i rym, 
yn sicrhau anogaeth gref i breswylwyr a datblygwyr i fabwysiadu enwau sy’n adlewyrchu 
natur ieithyddol y sir ac yn parchu hanes a diwylliant ein hardaloedd. 
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Cwynion a dderbyniwyd 2021/22   
 

1. Derbyniwyd cwyn gan aelod o’r cyhoedd ynglŷn â thystysgrif geni ei phlentyn, a diffyg 
cynnig gwasanaeth cyfrwng y Gymraeg gan y Tîm Cofrestru.  

Esboniodd y tîm bod gwasanaeth cyfrwng Cymraeg wedi ei gynnig ond nad oedd yr unigolyn 
wedi medru cadarnhau y manylion angenrheidiol yn y Gymraeg. Cynghorwyd yr unigolyn ar 
sut i newid iaith y dystysgrif petaent yn dymuno at y dyfodol.  

 

2. Derbyniwyd cwyn gan aelod o’r cyhoedd am nad oedd y Cyngor wedi cyflwyno ymateb 
cyfrwng Cymraeg i Bwyllgor o Senedd Cymru, fel rhan o ymchwiliad gan y Senedd.  

Esboniwyd i’r unigolyn nad yw Senedd Cymru yn ddarostyngedig i’r Safonau a phetai’r 
Cyngor wedi cyhoeddi’r wybodaeth ar ein gwefan corfforaethol, byddai’r wybodaeth wedi 
bod yn ddwyieithog.   
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Dysgu Cymraeg a Dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg 
 
Dysgu Cymraeg 
 
Mae dysgu Cymraeg yn parhau i gael ei ddarparu’n rhithiol. Mae ein staff yn dysgu trwy un 
o’r dulliau isod: 

• Cyrsiau rhithiol prif ffrwd ar-lein gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg  
• Cyrsiau Cymraeg Gwaith a ariennir gan y Llywodraeth drwy’r Ganolfan Dysgu 

Cymraeg Cenedlaethol 
• Say Something in Welsh  

 
Mae nifer o staff bellach hefyd yn defnyddio dulliau mwy anffurfiol fel Duolingo, 
Podlediadau a YouTube. 
     
Mae’r Cyngor yn cynnig nifer o gyfleoedd ar gyfer pob lefel o 0-5 i ddatblygu eu sgiliau iaith 
Gymraeg. Mae’r dysgwyr yn mynychu tua 120 o oriau dysgu i gyrraedd y lefel nesaf ac yn 
ymrwymo i ddysgu ar gyrsiau a phatrymau dysgu amrywiol. Mynychodd rhai ohonynt wersi 
rhwng 2 a 4 awr yn wythnosol, tra bod gwell gan rai ymrwymo i wythnos o ddysgu dwys. 
Eleni, mae rhai darparwyr wedi creu cyrsiau dwys 1 wythnos am gyfnod o 5 mis ac mae’r 
math hwn o ddysgu wedi bod yn fuddiol i nifer o’n staff. Gwelwyd cynnydd hefyd mewn 
dysgu cyfunol, ble mae angen i staff ymrwymo i 4 awr o ddysgu'r wythnos, ond mae elfen o 
hyn yn cael ei gyflawni fel hunan astudio.   
 
Er bod staff yn colli’r elfen o glywed yr iaith mewn amgylchedd gwaith, mae rhai dysgwyr yn 
cymryd mantais o fynychu clybiau siarad anffurfiol fel Clwb Clecs a Thê Pnawn, ynghyd â’r  
Clwb Clebran.  
 
Eleni, rydyn wedi creu rhaglen ‘Codi Hyder’ i annog staff sydd eisoes yn rhugl neu wedi 
dysgu Cymraeg i’w hannog i ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn y gweithle. Cofrestrodd 
cyfanswm o 105 o staff ar y cyrsiau yma oedd yn cynnwys un o’r canlynol:  

• Rhaglen Codi Hyder   
• Cwrs 1-Wythnos Ddwys 
• Cwrs Gloywi Ysgrifenedig  
• Gwella’ch Cymraeg Ysgrifenedig   
 

Dyma ffigyrau’r staff sydd wedi eu cofrestru ar wahanol gyrsiau yn ystod 2021-2022. Nid 
yw’r ffigyrau o’r rhai sydd wedi cwblhau ar gael, gan fod cyrsiau nawr ar gael trwy gydol y 
flwyddyn (yn hytrach na chael flwyddyn academaidd benodol).    
 
Cwrs Dysgu Cymraeg  Lefel disgwylir i gyrraedd 

ar ôl y cwrs  
Nifer sydd wedi cofrestru 21/22  

Croeso a Chroeso Nol  Lefel 1   Darpariaeth drwy’r flwyddyn  
Mynediad  Lefel 2  64  
Mynediad Cymraeg Gwaith Ar-lein  Lefel 2  41  
Sylfaen  Lefel 3  37  
Canolradd  Lefel 4  10  
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Uwch    4  
Cyrsiau byr (adolygu)    5  
Codi Hyder    41  
Gloywi    18  
Gwella’ch Cymraeg (1 wythnos dwys)    1  
Gwella’ch Cymraeg Ysgrifenedig     Darpariaeth drwy’r flwyddyn  
Say Something in Welsh    6  
Cyfanswm:    227  
  
 
Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg:   
 
Yn ystod 2021/22 mynychodd 145 o staff gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Cafodd rhain eu 
darparu’n rhithiol neu drwy e-ddysgu. Mae’r ffigwr yma dipyn yn is na 2020/21 pan ddysgodd 1,120 
trwy gyfrwng y Gymraeg, ond mae’n bwysig nodi y gwelwyd cynnydd sylweddol yn y niferoedd yn 
cwblhau e-ddysgu yn ystod y cyfnod clo. Fodd bynnag, yn 2018/19 roedd 91 aelod o staff wedi 
cwblhau cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg, felly o’i gymharu gyda chyfnod tebyg, mae’r niferoedd 
wedi cynyddu. Eleni rydyn wedi cynnwys ‘Mentora Iaith Gymraeg’ isod yn hytrach na gyda’r cyrsiau 
‘Dysgu Cymraeg’.   
 
Amser Stori Actif  2  
Cadeirio Gwrandawiad Disgyblu  1  
Cyfle i Feddwl - Deall Iechyd Meddwl  3  
Datgelu Camarfer  6  
Diogelu Data (GDPR)  39  
Diogelu Oedolion a Phlant  1  
Gwytnwch Personol  11  
Iechyd Meddwl Yn y Gweithle  11  
Cyflwyniad i Microsoft Teams  4  
Mentora Iaith Gymraeg  14  
Safonau Ymddygiad yn y Gweithle   15  
Sefydlu Gweithiwr Newydd  15  
Sgiliau ar gyfer Chwaraeon  1  
Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol  1  
VAWDASV - VIOLENCE AGAINST WOMEN  1  
Ymwybyddiaeth o'r Gymraeg  20  
Cyfanswm:  145  
  
Mae hefyd yn bwysig nodi, lle nad oes modd darparu cyrsiau neu sesiynau hyfforddiant yn 
uniaith Gymraeg, ein bod yn prysur ledaenu’r arfer o gynnwys Cymraeg wrth gyflwyno, 
darparu deunyddiau dwyieithog a rhoi cyfle i fynychwyr gyfrannu’n Gymraeg. Mae 
Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn sicrhau bod eu holl adnoddau yn 
ddwyieithog, yn croesawu pawb yn ddwyieithog ag yn apwyntio hyfforddwyr Cymraeg fel bo 
angen.   
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O ran hyfforddiant i aelodau etholedig, mae adnoddau’r holl hyfforddiant yn cael eu 
darparu’n ddwyieithog. Darparwyd rhai cyrsiau yn uniaith Gymraeg a rhai yn ddwyieithog, 
lle darparwyd rhan o’r sesiwn yn Gymraeg a rhan yn Saesneg. Yn ogystal, cynigwyd grwpiau 
trafod Cymraeg i’r staff yn ystod ymarferion gweithdai ar draws Dysgu a Datblygu .   
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Sgiliau Iaith y Gweithlu 
 
Am y tro cyntaf, rydyn ni’n adrodd ar lefelau iaith fesul adran o fewn y Cyngor er mwyn ein 
cynorthwyo i ddadansoddi’r sefyllfa yn well. Byddwn yn adrodd yn y fformat yma yn 
Adroddiad Blynyddol 2022/23 er mwyn medru cymharu’r niferoedd a chynllunio ein blaen-
raglen waith.  

Siarad 
 

 Adran 0 1 2 3 4 5  Cyfanswm 

Addysg a Phlant 
 
161 362 224 154 93 269 1254 

        
Amgylchedd 187 254 119 118 114 154 946 

        
Cymunedau 110 830 325 246 180 316 2007 

        
Gwasanaethau Corfforaethol 14 59 39 27 32 33 204 

        
Prif Weithredwr 18 109 69 62 73 117 448 

        
 Cyfanswm 490 1614 776 607 492 880 4859 

 

Fel canran, mae 41% o staff yr adran Addysg a Phlant yn meddu ar sgiliau llafar Cymraeg 
lefel 3+, 41% o adran yr Amgylchedd, 37% o’r Adran Cymunedau, 45% o’r Adran 
Gwasanaethau Corfforaethol, 56% o Adran y Prif Weithredwr a 41% o’r staff i gyd. 

 

Ysgrifennu 

Adran 0 1 2 3 4 5 
 

Cyfanswm 
Addysg a Phlant 346 305 196 118 96 187 1248 

        
Amgylchedd 306 223 124 122 86 83 944 

        
Cymunedau 511 628 283 218 144 195 1979 

        
Gwasanaethau Corfforaethol 30 67 34 20 33 19 203 
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Prif Weithredwr 63 105 65 72 63 79 447 
        

 Cyfanswm 1256 1328 702 550 422 563 4821 
 

Fel canran, mae 32% o staff yr adran Addysg a Phlant yn meddu ar sgiliau ysgrifennu 
Cymraeg lefel 3+, 30% o adran yr Amgylchedd, 28% o’r Adran Cymunedau, 36% o’r Adran 
Gwasanaethau Corfforaethol, 49% o Adran y Prif Weithredwr a 32% o’r staff i gyd. 
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Camau datblygu 
 

Ar gyfer 2022-23, byddwn yn parhau â thrywydd y gwaith presennol mewn sawl maes, ac o 
ddilyn proses o hunanasesu diweddar, mae’r Cyngor wedi adnabod ambell i ardal ar gyfer 
datblygu ein cydymffurfiaeth i’r Safonau, sy’n fwy gweinyddol eu naws. 

 

Y Safonau Darparu Gwasanaeth 

Rydym yn gwbl bendant ein bod yn trin ceisiadau grant a cheisiadau am gontractau a ddaw 
yn Gymraeg yn yr un modd a rhai Saesneg, ac er ein bod wedi gwneud cryn waith yn 
ddiweddar i sicrhau bod ein dogfennau trefnu contractau yn cyfeirio at waith cyfrwng 
Cymraeg y bydd disgwyl i gontractwr ei wneud wrth gyflenwi gwasanaethau ar ran y cyngor. 
Ond nid ydym yn tynnu sylw digonol at y ffaith fod modd cyflwyno ceisiadau am dendr a 
grant trwy gyfrwng y Gymraeg. Byddwn yn ategu hyn i’n tudalennau gwe eleni ac yn sicrhau 
ei fod yn fwy amlwg ar y gwaith papur oll.   

 

Y Safonau Gweithredu 

Bydd y Cyngor yn parhau i weithredu i gynyddu defnydd y Gymraeg yn y gweithle gan 
arbrofi gyda chynnig cefnogaeth amrywiol i grwpiau penodol o staff gyda’r bwriad o arfogi 
ein hunain i symud y staff ar hyd y continwwm ieithyddol i weithredu fwyfwy drwy gyfrwng 
y Gymraeg. Wrth wneud hyn byddwn hefyd yn cryfhau’r ystod o wasanaethau mewnol 
Cymraeg a threfniadau recriwtio a phenodi’r Cyngor yn y cyfnod anodd hwn. Byddwn yn 
gweithredu i sicrhau fod y gweithlu yn un naturiol Gymraeg, lle bo hynny’n bosib a, lle nad 
yw’n bosib, byddwn yn datblygu sgiliau Cymraeg y staff ac yn eu hannog i ddefnyddio hynny 
o Gymraeg sydd ganddynt wrth weithredu.   

 

Y Safonau Hybu 

Bydd llawer o waith y flwyddyn nesaf yn deillio o gwblhau adroddiad y Strategaeth Hybu a 
sefydlu a gweithredu’r Strategaeth newydd ar gyfer 2022-2027. Bydd parhad ar y gwaith 
datblygu yn ardal Llanelli a pharhad i’r gwaith o ddatblygu’r Gymraeg law yn llaw â’r 
economi, nid yn unig drwy brosiectau datblygu economaidd y sir, ond hefyd drwy sefydlu 
Arfor 2 ar y cyd gyda siroedd y gogledd-orllewin. Bydd y Cyngor yn dal i arwain ar y gwaith 
sy’n deillio o’r Strategaeth Hybu, ond bydd angen sicrhau ymrwymiad gynyddol y cyrff 
cyhoeddus eraill er mwyn symud y gwaith ymlaen. 
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ATODIAD 1 
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Atodiad 2 

 

Sgrin-lun o adroddiad holiadur sefydliadau tref Llanelli 

 
 


