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Cyd-destun Deddfwriaethol 
Mae’r adroddiad blynyddol wedi’i baratoi yn unol â Safonau’r Gymraeg 158, 164 a 170. Bydd yr 

adroddiad hwn yn tynnu sylw at sut y mae Cyngor Dinas Casnewydd (CDC) wedi cydymffurfio â 

Safonau’r Gymraeg a gyflwynwyd i ni gan Gomisiynydd y Gymraeg yn Hysbysiad Cydymffurfio 

Casnewydd.   

Yn ogystal ag amlinellu cydymffurfiaeth gyffredinol yr awdurdod, mae’r adroddiad hwn hefyd yn 

cynnwys yr wybodaeth benodol sy’n ofynnol gan y Safonau. Mae’r data hwn yn cynnwys nifer y 

cwynion yr ydym wedi’u derbyn, sgiliau Cymraeg ein staff, yr hyfforddiant yr ydym yn ei gynnig drwy 

gyfrwng y Gymraeg a lefel y Gymraeg yr ydym yn gofyn amdani ar gyfer swyddi gwag a swyddi 

newydd yr ydym wedi’u hysbysebu yn ystod y flwyddyn ariannol.  
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Rhagair gan y Cyng. Mark Whitcutt, Dirprwy Arweinydd a’r Aelod 

Cabinet dros Asedau, Cydraddoldeb a Datblygu Aelodau  
Mae Casnewydd yn wynebu newid; wrth i ni ddatblygu, ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod tirwedd 

ddiwylliannol y ddinas o ran y Gymraeg yn esblygu i adlewyrchu ein dinaswedd newidiol.  

Rwy’n falch o weld y cynnydd y mae’r awdurdod wedi’i wneud dros y 12 mis diwethaf. Bellach 

cyfarchion dwyieithog yw’r norm; caiff Safonau’r Gymraeg eu cydnabod a’u deall gan y rhan fwyaf o 

staff y cyngor, ac mae’r llywodraethiant ynghylch yr iaith wedi esblygu i adlewyrchu’r cynnydd yr 

ydym wedi’i wneud eisoes.   

Rwy’n arbennig o falch o’r gwaith sydd eisoes wedi’i wneud i weithredu'r Strategaeth Iaith Gymraeg 

5 Mlynedd newydd. Nod ymgyrch ‘Manteision Dwyieithrwydd’ yr awdurdod, y cytunwyd arno yn y 

strategaeth, yw cael effaith wirioneddol ar sut yr ydym yn hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg yn y 

dyfodol, ac mae’r ffaith bod y llawlyfr eisoes wedi’i gymeradwyo fel enghraifft wych o sut y dylai 

hyrwyddo’r Gymraeg fod yn gynhwysol ac yn hygyrch, yn arwydd gwych o’r momentwm sy’n 

adeiladu yn y ddinas. 

Wrth gwrs mae heriau sylweddol o’n blaenau hefyd, mae angen i ni fod â’n trwyn ar y maen o ran 

sut yr ydym yn ymgysylltu â staff, gan sicrhau bod ein negeseuon yn ffres ac yn berthnasol. Mae 

angen i ni barhau i adeiladu ein hymdrechion i uwchsgilio’r staff sy’n darparu ein gwasanaethau, yn 

enwedig ein gwasanaethau rheng flaen, gan sicrhau ein bod yn wydn o ran ein gallu i ddarparu 

gwasanaethau dwyieithog. Wrth gwrs byddwn hefyd angen sicrhau bod swyddogaeth ddwyieithog 

yn rhan annatod o systemau sydd newydd eu caffael, fel nad ydym yn gweithredu’n ôl-weithredol, 

gan sicrhau bod dwyieithrwydd yno’n bresennol o’r cychwyn cyntaf.    

Wedi dweud hynny, rwy’n siŵr bod Cyngor Dinas Casnewydd wedi gosod seiliau cadarn ar gyfer 

newid sylweddol, ac y bydd yr awdurdod yn parhau i wneud gwelliannau mawr i’r ffordd yr ydym yn 

darparu gwasanaethau yn y dyfodol.  
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Crynodeb Blynyddol Cyngor Dinas Casnewydd  
Mae Safonau’r Gymraeg wedi rhoi’r ysgogiad i CDC ymateb i her Llywodraeth Cymru o ddarparu 

gwasanaethau cyhoeddus cwbl ddwyieithog. Mae’r adroddiad blynyddol hwn hefyd yn adlewyrchu’r 

cynnydd cadarnhaol y mae’r awdurdod wedi’i wneud wrth gyflawni’r nod hwn, gan dynnu sylw hefyd 

at y gwaith sydd ar ôl i’w wneud.  

Mae’r awdurdod wedi mabwysiadu agwedd holistaidd at weithredu newid, gan ddyrannu cyfrifoldeb 

i wasanaethau a rhoi trefniadau llywodraethiant ar waith drwy’r Grŵp Cydraddoldeb Strategol, Grŵp 

Gweithredu’r Gymraeg ac is-grwpiau gorchwyl a gorffen amrywiol.   

Yn ystod y flwyddyn ariannol hon, mae cynnydd wedi’i wneud mewn nifer o feysydd; mae’r Gymraeg 

wedi parhau i elwa ar y gyllideb benodol a ddyrannwyd iddi yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae’r 

ymdrech tuag at ddwyieithrwydd yn parhau i gael ei hwyluso drwy weithredu gwasanaeth cyfieithu 

wedi’i ariannu’n ganolog, sy’n cyfieithu llawer iawn o ddeunydd ar gyfer yr awdurdod.  

Fodd bynnag, fel oedd yr achos yn yr adroddiad blynyddol blaenorol ac fel yr amlinellwyd yn ein 

heriau swyddogol i Hysbysiad Cydymffurfio’r Comisiynydd, mae cyfyngiadau ar ein systemau 

meddalwedd presennol a gallu Cymraeg cyfyngedig ein staff wedi golygu nad ydym wedi gallu 

cyflawni cydymffurfiaeth lawn â’r holl safonau.  

Y llynedd, nododd yr awdurdod nifer o flaenoriaethau yr oedd eisiau eu cyflawni ym mlwyddyn 

ariannol 16/17, gan gynnwys canllaw integredig gwell ar asesiadau Cymraeg, gwefan ddwyieithog 

well, a gweithrediad cychwynnol y Strategaeth Iaith Gymraeg 5 Mlynedd. Mae’r adroddiad hwn yn 

dangos bod yr awdurdod wedi gwneud cynnydd sylweddol yn erbyn nifer o’r nodau hyn. Fodd 

bynnag, bydd angen i’r awdurdod barhau â’r momentwm yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod i 

sicrhau gweithredu unffurf ar Safonau’r Gymraeg.  Mae’r awdurdod wedi nodi nifer o weithrediadau 

a fydd yn ein helpu ni i barhau â’r momentwm ym mlwyddyn ariannol 2018/19:   

 parhau i wella’r ffordd yr ydym yn ymgysylltu â staff, gan gynnwys darparu hyfforddiant 
diwygiedig  

 adnewyddu’r canllawiau presennol ar safonau a chyfrifoldebau staff  

 gwella sut yr ydym yn hyrwyddo ein gwasanaethau Cymraeg  

 parhau i wella’r ffordd yr ydym yn nodi ac yn cofnodi dewis iaith cwsmeriaid a chwynion  

 profi ein gallu i ddarparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg drwy raglen siopwr dirgel fewnol 
sydd wedi’i gwella ac yn gadarn  

 hyrwyddo ymhellach y canllaw integredig ar asesiadau effaith a ddatblygwyd y llynedd  

 gweithio gyda phartneriaid i adeiladu ar y momentwm sydd wedi’i greu ym mlwyddyn gyntaf 
y Strategaeth Iaith Gymraeg 5 Mlynedd  
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Crynodeb 1: Safonau Darparu Gwasanaeth  

Mae adolygiad o’n cydymffurfiaeth â Safonau Darparu Gwasanaeth yn dangos y cynnydd parhaus y 

mae’r awdurdod wedi’i wneud o ran darparu gwasanaethau dwyieithog i aelodau’r cyhoedd. Fodd 

bynnag, dyma hefyd yw’r grwpio safonol sy’n cynrychioli’r risg uchaf i’r awdurdod, oherwydd y rhain 

yw’r safonau sy’n ymdrin fwyaf â’r cyhoedd.  

Yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod, bydd Cyngor Dinas Casnewydd angen gwella’r ffordd y mae’n 

hunanreoleiddio ei gydymffurfiaeth â’r Safonau Darparu Gwasanaeth drwy ddatblygu gwiriadau 

cadarn megis rhaglen siopwr dirgel fewnol. 

Crynodeb 2: Safonau Llunio Polisi  

Mae gwell cyfeiriad o ran safonau Llunio Polisi wedi’i roi i staff drwy ein canllaw ar Degwch ac 

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb (TAEG), sydd ar gael ar ein mewnrwyd staff. Tra bo’r canllaw 

hwn wedi cryfhau amlygrwydd y Gymraeg ochr yn ochr ag ystyriaethau cydraddoldeb eraill, mae 

cwyn a godwyd gan aelod o’r cyhoedd drwy Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi tynnu sylw at y 

ffaith bod dal angen rhywfaint o waith ar Safonau Llunio Polisi. Mae gwendid o ran y safonau hyn yn 

bennaf o ganlyniad i fethu â chyfathrebu’n gynhwysfawr oblygiadau llawn Mesur y Gymraeg yn 

unffurf i holl feysydd gweithlu’r cyngor. Mewn ymateb i hyn, bydd yr awdurdod yn ymgysylltu mwy â 

staff yn y maes hwn ac yn bwydo canllaw TAEG i becyn cynhwysfawr o gyfathrebiadau staff.   

Mae canllaw ar ddyfarnu grantiau a chontractio dal ar waith, ac mae’n destun sylw gan grŵp 

gorchwyl a gorffen mewnol. Disgwylir y bydd y prosiect hwn yn cael ei gwblhau o fewn y flwyddyn 

ariannol sydd i ddod.      

Crynodeb 3: Safonau Gweithredol  

Mae’r awdurdod o’r farn ei fod yn cydymffurfio i raddau helaeth â’r safonau hyn.  

Yn y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi parhau i ddatblygu sgiliau staff ac wedi ymdrechu i greu 

awyrgylch gwaith sy’n hwyluso’r defnydd o Gymraeg achlysurol drwy strategaeth gyfathrebu staff 

gadarnhaol. Fodd bynnag, gan fod y sgiliau hyn wedi canolbwyntio ar ddechreuwyr, bydd yr 

awdurdod dros y flwyddyn sydd i ddod yn parhau i wneud ymdrech cydunol i wella’r cymorth 

mewnol yr ydym yn ei gynnig i staff sy’n siarad Cymraeg ar lefel ganolradd ac uwch.   

Crynodeb 4: Safonau Hyrwyddo  

Ym mis Mawrth 2017, gwnaeth y Cabinet a’r Cyngor gymeradwyo’r 

http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Equalities-and-Welsh-language-

/Welsh/WELSH-NCC-Welsh-Language-Strategy-2017-2022.pdf ar gyfer y ddinas. Mae’r Strategaeth 

ar gael ar wefan yr awdurdod, ac mae’n pennu sut y byddwn yn hyrwyddo’r Gymraeg dros y pum 

mlynedd nesaf. Caiff y Strategaeth ei gweithredu dros nifer o weithgorau ac mae’n adrodd i’r Grŵp 

Cydraddoldeb Strategol, yn bennaf:  

 Fforwm y Gymraeg mewn Addysg a Grŵp Hyrwyddo’r Gymraeg mewn Addysg, a arweinir 

gan y cyngor ac sy’n cynnwys sefydliadau partner lleol  

 Grŵp Gweithredu’r Gymraeg, sef grŵp mewnol y cyngor sy’n cynnwys Norse Casnewydd a 

Casnewydd FYW  
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 Fforwm Iaith Casnewydd dan arweiniad Menter Iaith Casnewydd, a gefnogir yn ei waith 

prosiect gan y cyngor  

Ar ôl blwyddyn o weithredu’r http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-

Democracy/Equalities-and-Welsh-language-/Welsh/WELSH-NCC-Welsh-Language-Strategy-2017-

2022.pdf, mae Cyngor eisoes wedi gwneud cynnydd amlwg yn erbyn rhai o’r amcanion a nodwyd yng 

Nghynllun Gweithredu’r Strategaeth.  

Mae ymgyrch ‘Manteision Dwyieithrwydd’ yn y broses o gael ei weithredu a fydd yn hyrwyddo 

addysg cyfrwng Cymraeg ar draws Casnewydd. Mae 

http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/Welsh-in-Edication/Benefits-of-

Bilingualism-v8-NoPG.pdf  eisoes wedi’i ddatblygu gan yr awdurdod mewn partneriaeth agos â 

Menter Iaith Casnewydd. Mae’r llawlyfr hwn wedi cael ymateb cadarnhaol gan randdeiliaid.   

Hefyd mae’r awdurdod wedi bod yn llwyddiannus yn cydlynu prosiect Ymgysylltu ar y cyd â Phobl 

Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd â’r bwriad o hyrwyddo mynediad at addysg Gymraeg 

ymysg grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yng Nghasnewydd. Mae’r prosiect hwn yn cynrychioli’r 

tro cyntaf y mae Agenda’r Gymraeg wedi’i chysylltu’n benodol â’r agenda cydraddoldeb ehangach, 

ac mae’n enghraifft dda o Gasnewydd yn datblygu strategaethau pwrpasol ar gyfer hyrwyddo’r 

Gymraeg.  

Crynodeb 5: Cadw Cofnodion  

Mae’r awdurdod yn asesu ei fod yn parhau i gydymffurfio yn y maes hwn. Fodd bynnag, rydym yn y 

broses o gaffael system Reoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (RhCC) newydd a fydd yn gwella’r ffordd yr 

ydym yn cofnodi cwynion a gwybodaeth am gwsmeriaid o ran eu dewis iaith.  
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Sgiliau Staff  
Mae’r awdurdod yn casglu gwybodaeth am allu staff i siarad Cymraeg drwy ofyn iddynt gofnodi’n 

wirfoddol lefel eu sgil drwy’r porth Hunanasesu Cyflogeion. Ar 31 Mawrth 2018, roedd yr awdurdod 

yn cyflogi 5949 o staff, gan gynnwys staff mewn ysgolion. Wedi’i amlinellu yn y tabl isod y mae 

dadansoddiad o’u gallu nhw sy’n hysbys, i siarad Cymraeg.     

Sgiliau Cymraeg holl Gyflogeion hysbys CDC ar 31/03/18 

Niferoedd 2016/17 Niferoedd 2017/18 

6,147 5,949 

 

 Nifer y Cyflogeion yn ôl Sgôr 2016/17  

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 2,782 1,135 210 158 1,833 

Llafar  2,574 1,324 210 183 1,856 

Deall  2,606 1,272 224 193 1,852 

Ysgrifenedig  2,830 1,079 198 171 1,869 

Canran y niferoedd  43.9% 19.6% 3.4% 2.9% 30.1% 

 Nifer y Cyflogeion yn ôl Sgôr 2017/18  

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 2,710 1,154 220 193 1,672 

Llafar  2,531 1,329 217 189 1,683 

Deall  2,546 1,290 233 198 1,682 

Ysgrifenedig  2,764 1,101 208 177 1,699 

Canran y niferoedd  44.3% 20.5% 3.7% 3.1% 28.4% 
 

Isod ceir crynodeb o ddosbarthiad sgiliau Cymraeg staff ar draws amrywiol wasanaethau. Fel y 

dangosir yn y tabl, ar hyn o bryd mae gan yr awdurdod grynodiad uwch o staff gyda sgiliau Cymraeg 

yn gweithio mewn ysgolion nag sydd gennym yng ngwasanaethau eraill y cyngor.   

Mae data staffio isod yn dangos dros y 12 mis nesaf, y bydd angen i’r awdurdod weithio i leihau nifer 

y staff o fewn yr awdurdod nad ydynt wedi cofnodi eu gallu Cymraeg. Mae’r un data hefyd yn 

awgrymu y byddwn hefyd angen gweithio’n rhagweithiol i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg uwch 

a chanolradd ar draws ein gwasanaethau. Mae ein data’n awgrymu bod gennym 406 aelod o staff 

sydd naill ai â sgiliau Cymraeg llafar uwch neu ganolradd, fodd bynnag o ddadansoddi lle y lleolir yr 

aelodau staff hyn ar draws yr awdurdod, gallwn weld bod y mwyafrif helaeth ohonynt mewn 

ysgolion, a bod nifer cymharol fach yn unig gennym o staff sy’n siarad Cymraeg o fewn ein 

gwasanaethau corfforaethol. Mae’r nifer eithaf bach hwn o staff sy’n siarad Cymraeg yn parhau i fod 

yn un o’n cyfyngiadau mwyaf o ran ein gallu i sicrhau y darperir gwasanaethau Cymraeg dibynadwy 

i’r cyhoedd.  
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 Nifer y Cyflogeion Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol 
yn ôl Sgôr 2017/18  

 

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 283 30 4 9 272 

Llafar  276 37 5  8 272 

Deall  274 35 5 9 266 

Ysgrifenedig  287 25 3 8 266 

 

 Nifer y Cyflogeion Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yn ôl 
Sgôr 2017/18  

 

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 211 41 9 7 119 

Llafar  211 43 8 8 117 

Deall  205 46 7 9 120 

Ysgrifenedig  216 33 9 7 122 

 

 Nifer y Cyflogeion Addysg yn ôl Sgôr 2017/18  

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 122 44 8 6 207 

Llafar  116 52 6 6 207 

Deall  120 45 9 6 207 

Ysgrifenedig  130 37 7 5 208 

 

 Nifer y Cyflogeion Cyllid yn ôl Sgôr 2017/18  

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 50 18 0 2 21 

Llafar  51 17 0 2 21 

Deall  50 15 0 2 24 

Ysgrifenedig  52 16 0 2 21 

 

 Nifer Cyflogeion y Gyfraith a Rheoleiddio yn ôl Sgôr 
2017/18  

 

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 167 27 4 7 26 

Llafar  165 29 4 7 26 

Deall  160 33 5 7 26 

Ysgrifenedig  170 24 5 6  26 
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 Nifer y Cyflogeion Pobl a Newid Busnes yn ôl Sgôr 
2017/18  

 

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 73 10 3 2 26 

Llafar  68 15 3 2 26 

Deall  69 12 3 3 27 

Ysgrifenedig  73 8 3 2         28 

 

 Nifer y Cyflogeion Adfywio, Buddsoddi a Thai yn ôl Sgôr 
2017/18  

 

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 308 123 18 19 85 

Llafar  269 151 21 17 95 

Deall  278 144 18 19 94 

Ysgrifenedig  307 112 21 16 87 

 

 Nifer y Cyflogeion yn ôl Sgôr 2017/18  

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 1264 849 171 141 828 

Llafar  1147 971 167 138 830 

Deall  1158 948 185 142 820 

Ysgrifenedig  1293 835 158 131 836 

 

 Nifer y Cyfarwyddwyr Strategol yn ôl Sgôr 2017/18   

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 3 1 0 0 1 

Llafar  2 2 0 0 1 

Deall  3 1 0 0 1 

Ysgrifenedig  3 1 0 0 1 

 

 Nifer y Cyflogeion Strydlun a Gwasanaethau Dinas yn ôl 
Sgôr 2017/18  

 

Cymhwysedd 
Cymraeg  

Dim Dechreuwr  Canolradd  Uwch Dim Cofnod  

Darllen 246 22 5 3 110 

Llafar  245 23 4 4 110 

Deall  244 24 3 4 111 

Ysgrifenedig  250 21 3 3 109 
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Hyfforddiant  
Dan Safon 128, caiff yr awdurdod ei fandadu i gynnig rhaglenni hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg ar 

gyfer y cyrsiau canlynol;  

 Iechyd a Diogelwch ar gyfer Rheolwyr  

 Cwrs Sefydlu Corfforaethol  

 Rheoli Perfformiad  

 Cwrs Sefydlu Rheoli Corfforaethol  

Fodd bynnag, ni ofynnodd yr un aelod o staff i gael mynychu’r cyrsiau a gynigiwyd yn Gymraeg.  

Felly, roedd 0% o’r staff a fynychodd gwrs wedi mynychu fersiwn Cymraeg. Bydd yr awdurdod angen 

gwerthuso argaeledd hyfforddiant Cymraeg yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod ac yn ystyried sut y 

caiff y sesiynau hyn eu hyrwyddo i staff.  

 

Cyrsiau Cymraeg a hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith  

Mae’r adran isod yn tynnu sylw at nifer y staff sydd wedi mynychu cwrs Cymraeg neu hyfforddiant 

ymwybyddiaeth iaith ym mlwyddyn ariannol 2017/18. Caiff cyrsiau iaith eu darparu mewn 

partneriaeth â Choleg Gwent, gan ddilyn y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer addysgu Cymraeg i 

oedolion. Nod y sesiynau ymwybyddiaeth o’r Gymraeg yw rhoi gwybodaeth ymarferol i staff o 

rwymedigaethau’r awdurdod o dan Fesur y Gymraeg. Un o’r rhesymau dros y nifer isel o fynychwyr 

sy’n gysylltiedig â’r sesiynau ymwybyddiaeth iaith yw’r newid mewn darparwyr hyfforddi yn ystod 

blwyddyn ariannol 2017-18.  

Teitl y Cwrs: Nifer wedi cofrestru  

Ymwybyddiaeth iaith Gymraeg  8 

 

Teitl y Cwrs Nifer wedi 
cofrestru  

Cwrs gwella i siaradwyr Cymraeg  9  

Cyflwyniad deuddydd ar y Gymraeg  9                                                                                                                                                                                                                         

Cymraeg Gwaith, Cwrs Blasu 90 munud  10 

Cwrs Lefel Mynediad 30 wythnos (Blwyddyn 1)  13 

Cwrs Lefel Mynediad 30 wythnos (Blwyddyn 2)  21 

Cwrs Lefel Sylfaen 30 wythnos (Blwyddyn 1)  1 

Cwrs Lefel Sylfaen 30 wythnos (Blwyddyn 2)  5 

Cwrs gwella i siaradwyr Cymraeg  8 

Cyrsiau allanol  3 
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Swyddi Newydd  
Yn ystod blwyddyn ariannol 2017-18, hysbysebodd CDC 577 o swyddi gwag a newydd. Isod y ceir tabl 

yn amlinellu gofynion y Gymraeg yn gysylltiedig â’r swyddi hyn. Mae’r data hwn yn cynnwys staff 

craidd y cyngor a staff yn gweithio mewn ysgolion.  

Gofynion Cymhwysedd Cymraeg ar gyfer swyddi newydd (pob swydd)  

Nifer y swyddi newydd 2016/17 Nifer y swyddi newydd 2017/18 

842 577 

 

2016/17 

Gofyniad Cymhwysedd Cymraeg  Nifer  Canran o’r 
Cyfanswm  

Hanfodol 51 6.1% 

Dymunol 270 32.1% 

Ddim yn angenrheidiol  520 61.8% 

I’w dysgu yn rhinwedd y swydd  1 0.1% 

Cyfanswm 842  

2017/18 

Gofyniad Cymhwysedd Cymraeg  Nifer  Canran o’r 
Cyfanswm  

Hanfodol 26 4.5% 

Dymunol 51 8.8% 

Ddim yn angenrheidiol  499 86.5% 

I’w dysgu yn rhinwedd y swydd  1 0.2% 

Cyfanswm 577  

 

Pe byddwn yn tynnu’r staff sy’n gweithio mewn ysgolion o’r set ddata hon a chanolbwyntio’n unig ar 

staff craidd y cyngor, gallwn weld cwymp sylweddol yng nghanran y swyddi lle y mae’r Gymraeg yn 

‘Hanfodol’ ac yn ‘Ddymunol’. Mae hyn yn awgrymu bod gennym gyfran uwch o swyddi Cymraeg 

Hanfodol a Dymunol yn cael eu hysbysebu mewn ysgolion nag yng ngwasanaethau craidd y cyngor.  

Gofynion Cymhwysedd Cymraeg ar gyfer swyddi newydd (ac eithrio ysgolion)  

Nifer y swyddi newydd 
2016/17 

Nifer y swyddi newydd 
2017/18 

600 347 

 

2016/17 

Gofyniad Cymhwysedd Cymraeg  Nifer  Canran o’r 
Cyfanswm  

Hanfodol 25 4.2% 

Dymunol 189 31.5% 

Ddim yn angenrheidiol  385 64.2% 

I’w dysgu yn rhinwedd y swydd  0 0.0% 

Cyfanswm 600  
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2017/18 

Gofyniad Cymhwysedd Cymraeg  Nifer  Canran o’r 
Cyfanswm  

Hanfodol 6 1.7% 

Dymunol 43 12.4% 

Ddim yn angenrheidiol  298 85.9% 

I’w dysgu yn rhinwedd y swydd  0 0% 

Cyfanswm 347  

Cwynion  
Ym mlwyddyn ariannol 2017-18, derbyniodd Cyngor Dinas Casnewydd 1 gŵyn yn ymwneud â diffyg 

cydymffurfio â safonau a gofnodwyd drwy ein system RhCC, roedd hyn yn ymwneud â Safonau 

Darparu Gwasanaeth drwy ein gwefan.  

Fodd bynnag, derbyniwyd 11 o gwynion drwy swyddogion y Gymraeg; roedd un o’r rhain yn 

gysylltiedig â safonau llunio polisi ac yn ymwneud â nifer y staff ar gael ar ein llinell ffôn Gymraeg ac 

roedd y llall yn ymwneud â gorchuddio arwydd Cymraeg yn ein meysydd parcio.   

Dros y flwyddyn ariannol mae CDC wedi ymdrin â 4 cwyn gan swyddfa Comisiynydd y Gymraeg 

ynghylch diffyg cydymffurfio â’r safonau. Roedd y cwynion hyn yn ymwneud â’r methiant i 

gydymffurfio â’r safonau canlynol:  

Safon 47: Methu â chynhyrchu dogfen ar gyfer defnydd cyhoeddus  

Safon 52: Methu â chynnal gwefannau dwyieithog   

Safon 55: Methu â nodi’n glir fod y wefan ar gael yn Gymraeg  

Safon 61: Methu â chodi arwyddion sy’n cydymffurfio  

Safon 88 – 97: Methu â rhoi ystyriaeth lawn i’r effaith ar y Gymraeg wrth lunio polisi  

Mae’r awdurdod yn cydnabod yr angen i wella sut mae’n cofnodi cwynion sy’n ymwneud â 

chydymffurfio â safonau, yn enwedig o fewn y RhCC. Mae’r awdurdod yn hyderus nad yw hyn wedi 

effeithio ar wasanaeth cwsmeriaid. Yn wir, mae’r awdurdod yn falch â’r enw da presennol am 

weithio mewn modd cadarnhaol â swyddfa’r comisiynydd ac aelodau ar faterion amrywiol yn 

ymwneud â darparu gwasanaeth dwyieithog. Dyma rywbeth y gobeithiwn barhau i’w wneud yn 

ystod y flwyddyn sydd i ddod.   

 
Dyddiad: Mai 2018 
Awdur:   Swyddog y Gymraeg a Chydraddoldeb  
 


