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1. CYFLWYNIAD 

Rhoddodd Comisiynydd y Gymraeg hysbysiad cydymffurfio i Gyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru (CGGC) ar 25 Gorffennaf 2016. 

Amlinellodd yr hysbysiad cydymffurfio hwn ddyletswydd CGGC i fodloni 147 o’r 
Safonau statudol mewn perthynas â’r Gymraeg a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru 
o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Rhoddodd y Mesur hwn statws cyfartal i’r 
Gymraeg a’r Saesneg fel na ellir trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

Diben cyflwyno Safonau’r Gymraeg yw sicrhau y gall y rheini yng Nghymru sydd am 
fyw eu bywydau yn Gymraeg wneud hynny drwy ei gwneud yn ofynnol i gyrff 
cyhoeddus a rhai mudiadau trydydd sector ddarparu eu gwasanaethau yn Gymraeg. 

Mae Safonau’r Gymraeg yn ei gwneud yn ofynnol i CGGC gyflwyno adroddiad 
blynyddol, ar gyfer pob blwyddyn ariannol, sy’n ymdrin â’r ffordd y mae wedi 
cydymffurfio â’r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau, Llunio Polisi a Gweithredu. Ceir 
hefyd ddarpariaeth yn y Safonau ynglŷn â chyhoeddiad a chyhoeddusrwydd 
Adroddiad Blynyddol. Mae’r Adroddiad hwn yn amlinellu cynnydd CGGC tuag at 
gydymffurfio â’r Safonau rhwng 1 Ebrill 2018 ac 31 Mawrth 2019. 

2. CEFNDIR  

Cyfres o ofynion cyfreithiol rhwymol yw Safonau'r Gymraeg sy'n ceisio gwella'r 
gwasanaethau dwyieithog y gall pobl Cymru eu disgwyl gan nifer o gyrff cyhoeddus 
a statudol. Mae CGGC yn cael ei gynnwys hefyd. Mae'r Safonau'n nodi'n glir beth yw 
ein cyfrifoldebau o ran darparu gwasanaethau dwyieithog, gan sicrhau nad yw'r 
Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg. 

Mae'r Safonau Iaith wedi eu rhannu yn 5 dosbarth 

• Cyflenwi Gwasanaethau 

• Llunio Polisi 

Adroddiad Safonau’r 
Gymraeg 

 

1 Ebrill 2018 – 31 Mawrth 2019 
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• Gweithredu 

• Cadw Cofnodion 

• Hybu 

Mae'n rhaid i CGGC gydymffurfio â Safonau ar gyfer Cyflenwi Gwasanaethau, Llunio 
Polisi, Gweithredu, a Chadw Cofnodion. 

Pwrpas y Safonau yw:  

• Ei gwneud hi’n eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau o ran y Gymraeg. 

• Ei gwneud hi’n fwy eglur i siaradwyr Cymraeg pa wasanaethau y gallant 
ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg. 

• Sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd. 

3. RÔL SWYDDOG Y GYMRAEG 

Yn ystod y cyfnod, gweithredodd y Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus fel 
Swyddog y Gymraeg. Gweithiodd gyda thimau a rheolwyr yn y mudiad drwyddo 
draw i sicrhau bod gweithdrefnau yn eu lle a helpu staff i ddeall eu rôl yn 
cynorthwyo CGGC i weithredu’r Safonau. 

Mae nodiadau canllaw bwrdd gwaith ar gael i gynorthwyo staff gyda’r broses 
gydymffurfio. Mae’r prif elfennau o’r nodiadau canllaw yn delio gyda’r goblygiadau 
ymarferol bob dydd o weithio i gadw at y Safonau, megis sut i ateb y ffôn; sut i 
drefnu cyfarfodydd, gan ystyried dewis iaith y cyfranogwyr; a chofnodi dewis iaith 
ein haelodau a’n cysylltiadau. 

4. GWELEDIGAETH AR GYFER Y GYMRAEG 

Mae Cynllun Iaith Gymraeg CGGC yn dal i fod yn ddogfen weithio sy’n amlinellu 
ymrwymiad y mudiad i’r Gymraeg. 

Ym mis Tachwedd 2015, llofnododd CGGC a Chomisiynydd y Gymraeg Femorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth. Diweddarwyd y cynllun gweithredu cysylltiedig yn  ystod y 
cyfnod a cyflawnwyd gweithgareddau ar y cyd. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys cyd-
ddarparu cyfleoedd dysgu, a chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo gwaith CGGC a’r 
Comisiynydd mewn digwyddiadau cenedlaethol. Yn ystod y cyfnod hwn daeth Aled 
Roberts i’w swydd fel Comisiynydd y Gymraeg. Bydd Memorandwm o Ddeallwriaeth 
diwygiedig a chynllun gweithredu yn cael eu llofnodi gyda’r Comisiynydd newydd.  



   

 

Tudalen 3 o 5 

5. DATBLYGU EIN CYNIGION DYSGU DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG  

Mae CGGC yn darparu nifer o gyrsiau dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, wedi eu seilio 
ar adborth cyfredol ac adborth posib. Mae’r ffordd yr ydym yn gweithredu ein cynnig 
Iaith Gymraeg dan adolygiad i archwilio sut y gallem gynyddu presenoldeb yn y 
cyrsiau sydd wedi’u trefnu. Rydym yn adolygu hyn ar hyn o bryd i gyflwyno ysgogiad 
pellach er mwyn cynyddu presenoldeb ar gyfer 2020-21.  

6.        CWYNION – YN UNOL Â SAFON 141  

Cyflenwi Gwasanaethau – Mae CGGC yn destun 75 o Safonau Cyflenwi 
Gwasanaethau.  

Cafwyd un cŵyn yn ystod y cyfnod hwn ynghylch argaeledd adnoddau Cymraeg yn 
ystod cwrs hyfforddi. Nodwyd y byddai’r cwrs yn darparu’r adnoddau er hynny ni 
chafwyd y rhain ar y diwrnod. Ymatebodd CGGC i’r gŵyn yn ymateb fod gan CGGC 
ymrwymiad i safonau’r Gymraeg, ac atgoffwyd holl ddarparwyr allanol o’n 
hymrwymiad i sicrhau bod holl ofynion iaith mynychwyr yn cael eu hateb.  

Llunio Polisi – Mae CGGC yn destun 16 o Safonau Llunio Polisi.  

Ni ddaeth unrhyw gŵyn i’n sylw yn ystod y cyfnod hwn yn unol â chydymffurfiad 
CGGC gyda’r Safonau Llunio Polisi.   

Gweithredu – Mae CGGC yn destun 46 o Safonau Gweithredu.  

Derbyniwyd cwyn yn ystod y cyfnod hwn yn ymwneud â gohebiaeth uniaith Saesneg 
yn cael ei anfon i unigolyn yn chwilio am daliad heb ei dalu. Ymchwiliodd CGGC i’r 
mater ac mae CGGC wedi gweithredu i sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto.    

 

7. SGILIAU CYMRAEG A DYSGU CYMRAEG – YN UNOL Â SAFON 145 

Creda CGGC ei fod yn ymateb i’r Safonau mewn modd cadarnhaol. Yn ystod 2018-19, 
derbyniodd 10 aelod o staff hyfforddiant cynefino mewn Ymwybyddiaeth o’r Iaith 
Gymraeg yn rhan o’u proses ymgynefino yn CGGC. Rydym hefyd wedi cyflwyno 
hyfforddiant Adfywio’r Iaith Gymraeg ar gyfer staff i’w gyflawni bob dwy flynedd. 
Mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys y Safonau a sut i wella arferion gweithio yn unol â 
hynny. Rydym hefyd yn cynnig cwrs Gweithio’n Gymraeg ar-lein, a chwblhaodd 3 
aelod o staff y cwrs yn ystod y cyfnod hwn. Cawsom un aelod o staff yn mynychu 
cwrs preswyl Canolradd am 5 diwrnod ac mae 3 aelod o staff wedi cychwyn cyrsiau 
ym mhrifysgolion Cymru ar lefelau amrywiol, bydd y rhain yn cael eu cwblhau ym 
mis Mehefin 2019.  
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Mae CGGC wedi ymrwymo i annog ei staff i ddefnyddio’r sgiliau Cymraeg sydd 
ganddynt, ac i greu awyrgylch gwaith dwyieithog ble teimlir y gellir defnyddio’r 
Gymraeg. Anogir dysgwyr a siaradwyr Cymraeg heb lawer o hyder i ddefnyddio’r 
iaith mewn awyrgylch gefnogol sy’n rhydd o farnau.  

 

Sgiliau Cymraeg staff CGGC o 31 Mawrth 2019 ymlaen: 

17  Yn adnabod eu hunain fel siaradwyr Cymraeg  

7  Staff yn dysgu Cymraeg  

56  Staff yn adnabod eu hunain heb unrhyw fath o sgiliau Cymraeg  

 

8. RECRIWTIO – YN UNOL Â SAFON 148 

 

Nifer y swyddi newydd a gwag a hysbysebwyd yn ystod y flwyddyn yn y categorïau 
canlynol: 

Swyddi Meini Prawf 

3 Sgiliau Cymraeg yn hanfodol  

0 Angen dysgu sgiliau Cymraeg erbyn dyddiad penodi’r swydd 

7 Sgiliau Cymraeg yn ddymunol   

0 Nid oedd angen sgiliau Cymraeg   

Hysbysebir pob swydd gan nodi bod sgiliau Cymraeg naill ai’n hanfodol neu’n 
ddymunol. Pan fo’n bosib, eglurwn lefel y sgiliau sy’n ofynnol. 
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CYSYLLTIADAU 

Ruth Marks 

Prif Weithredwr 

CGGC 

Tŷ Baltig 

Sgwâr Mount Stuart 

Caerdydd CF10 5FH 

Rhian Milcoy 

Swyddog y Gymraeg 

CGGC 

Tŷ Baltig 

Sgwâr Mount Stuart 

Caerdydd CF10 5FH 

 

 0300 111 0124 (croesawir galwadau yn Gymraeg ac yn Saesneg).  

   029 2043 1701  

  help@wcva.cymru 

 wcva.cymru 

Mae CGGC yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Os ydych yn gohebu yn Gymraeg byddwn 
yn ymateb i chi yn Gymraeg, ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn achosi oedi. 
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