
Y Safonau Iaith Gymraeg  
Materion Atodol: Adroddiad Sefyllfa - Mawrth 2016  
 
Cynhyrchwyd yn unol â gofynion y Rheoliadau Safonau Iaith Gymraeg (Rhif 1) 
2015. 
 
Yn unol â gofynion yr adran Materion Atodol o’r Safonau Iaith Gymraeg (a osodwyd 
ar y Cyngor yn Hysbysiad Cydymffurfio’r Comisiynydd y Gymraeg dyddiedig 
30/09/15), mae Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu’r wybodaeth ganlynol er 
mwyn dangos cydymffurfiaeth a diweddariad.  
 

Rhif y 
Safon 

Gwybodaeth 
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175 

Mae Hysbysiad Cydymffurfio Comisiynydd y Gymraeg (sy'n 
rhoi manylion am yr holl Safonau Cyflenwi Gwasanaethau, 
Llunio Polisi, Gweithredu, Hybu a Chadw Cofnodion y mae'r 
Cyngor dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy) wedi'i 
gyhoeddi ar fewnrwyd y cyngor er gwybodaeth y staff ac 
aelodau etholedig, a hefyd ar dudalen newydd ar wefan y 
Cyngor, ac felly’n disodli'r wybodaeth blaenorol ar y Cynllun 
Iaith Gymraeg.  
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Mae'r cyngor wedi datblygu a chyhoeddi Canllaw Cwynion ar 
gyfer staff, er mwyn codi ymwybyddiaeth am y gwahanol 
ofynion statudol diwygiedig. Mae hyn yn cyd-gysylltu â’r 
system cofnodi a monitro cwynion Cydraddoldeb a’r 
Gymraeg presennol, fel y mae’r Cyngor yn nodi â manylion 
llawn amdanynt yn yr Adroddiadau Monitro a Gwella 
Blynyddol bob blwyddyn.  
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175. 

Sicrheir goruchwyliaeth o’r Safonau Iaith Gymraeg ar lefel 
gorfforaethol ac ar draws y meysydd gwasanaeth yn y ffyrdd 
canlynol:  
 

 Mae Cydymffurfiaeth â’r Safonau Iaith Gymraeg yn un o 9 
Amcan Cydraddoldeb Strategol o fewn y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 (Amcan 8), a 
symudodd ymlaen trwy‘r  Grŵp Cydraddoldeb 
Strategaethol, y Cabinet a'r Cyngor Llawn i'w gymeradwyo 
ym mis Mawrth 2016. Mae hyn yn sicrhau bod y Safonau 
yn rhan o'r fframwaith polisi cyfreithiol y Cyngor.  
 

 Drafftiwyd, ymgynghorir ar, a chyflwynir yr Adroddiadau 
Blynyddol ar Gydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg i’r Tîm 
Arweinyddiaeth Strategol, Aelod Cabinet a Cabinet, cyn eu 
cyhoeddi ar wefan y cyngor. 
 

 Mae’r broses o Asesu Effaith ar Sgil Cydraddoldeb y Cyngor 
yn cynnwys yr Iaith Gymraeg o’r cychwyn. Mae hefyd yn 
cynnwys Tegwch i sicrhau y bod ein bod yn ystyried 
anghenion grwpiau eraill o bobl, yn ogystal ag anghenion 
pobl mewn ardaloedd gwahanol o fewn Casnewydd. Mae’r 

 
 
 



ffurflen asesu effaith, a’r canllawiau yn cael eu diweddaru yn 
ystod 2016 i gryfhau’r agweddau ar yr Iaith Gymraeg, yng 
nghyd-destun y Safonau ar lunio polisi, a’r Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol.  
 

 Mae gan yr Adrannau Gwasanaethau eu Cynlluniau Iaith 
Gymraeg, yn ogystal a cynlluniau i weithredu’r Safonau 
unigol y maent yn cyfrifol am e.e. Adran y Wasg a 
Marchnata’n arwain ar Safonau’n ymwneud a cyfryngau 
cymdeithasol. Adroddir ar y cynlluniau hyn i’r Grŵp Strategol 
Cydraddoldeb a chadeirir gan yr Aelod Cabinet dros Gyllid 
ac Adnoddau 
 

 Mae Cynlluniau Adran Gwasanaeth yn cynnwys adran ar yr 
Iaith Gymraeg (Rhan 7c.) Fe ‘u cytunwyd ar gan Aelod 
Cabinet perthnasol. 

 

 Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg gynt a’r Safonau Iaith 
Gymraeg presennol yn ymdrin a phob agwedd o ddarparu 
gwasanaethau’r  Cyngor ar draws cannoedd o 
weithgareddau. Er mwyn dehongli anghenion y Safonau o 
dan themâu sy’n berthnasol i staff rydym wedi datblygu 
canllawiau ymarferol. Rydym yn creu canllawiau newydd ac 
yn adnewyddu rhai sy’n bodoli’n barod i adlewyrchu 
anghenion y Safonau Iaith Gymraeg. Maent yn cynnwys: 

 
1. Canllaw Darparu Gwasanaeth Iaith Gymraeg i Staff 
2. Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (FAQ) 
3. Y fideo Croeso Cymraeg/ Welsh Welcome 
4. Ganllaw ar ohebiaeth Cymraeg 
5. Anghenion Cymraeg ar gyfer Swyddi 
6. Canllaw ar gynllunio cyfarfodydd dwyieithog 
7. 5 fideo byr - ynganu geiriau Cymraeg 
8. Cyfieithu 

 
 

160, 166, 
172, 174, 
176  
 

Pan fo Comisiynydd y Gymraeg yn gofyn am unrhyw wybodaeth 
gan Gyngor Dinas Casnewydd, neu yn gofyn yn y dyfodol, bydd y 
Cyngor yn darparu’r wybodaeth naill ai ar ffurf adroddiadau a 
dogfennau presennol, neu ar ffurf gwybodaeth a baratoir yn 
benodol os yw'r cais ar gyfer unrhyw beth na gwmpaswyd gan 
dogfennau ac adroddiadau presennol. 

 
 
 


