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Cyfarfod y Bwrdd: 26 Ebrill 2013 
 

              
EITEM AGENDA: 4 

 

 

 
Teitl y papur:  
 

 
Diweddariad am Raglen Gwella Perfformiad y 
Gymraeg 

 

 
Diben y papur:  
 

 
Yng nghyfarfod y Bwrdd ym mis Hydref 2012, fe 
gytunwyd y byddai’r Bwrdd yn derbyn diweddariad bob 
chwe mis. 
 

 
Y camau i’r 
Bwrdd eu 
cymryd: 

 

 
Gofynnir i’r Bwrdd: 

 trafod a nodi’r hyn a wnaed hyd yma i weithredu 
argymhellion grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gymraeg; 

 nodi’r sefyllfa sydd ohoni o ran datblygu safonau 

mewn perthynas â’r Gymraeg; 
 

 
Swyddog sy’n 
cyflwyno’r papur: 
 

 
Caroline Turner 
 

 
Papur a luniwyd 
gan: 
 

 
Alan Jones 
Uned y Gymraeg 
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1.  Y Cefndir  
 

1.1 Ym mis Hydref 2012, cymeradwyodd y Bwrdd adroddiad ac argymhellion Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen y Gymraeg (grŵp a gadeiriwyd gan Emyr Roberts). Mae 
argymhellion y grŵp, a’r camau gweithredu o gynllun gweithredu corfforaethol 
Cynllun Iaith Llywodraeth Cymru 2011-16, wedi’u rhoi at ei gilydd i greu 
‘Rhaglen gwella perfformiad y Gymraeg’. Mae cynllun gweithredu’r rhaglen yn 
cynnwys 62 cam gweithredu i’w gweithredu dros y 2 flynedd nesaf. 

 
1.2 Gofynnodd y Bwrdd am gael papur ddwywaith y flwyddyn yn nodi cynnydd y 

gwaith. Dyma’r papur cyntaf sydd hefyd yn rhoi’r diweddaraf i’r Bwrdd am y 
sefyllfa bresennol yn ymwneud â Safonau mewn perthynas â’r Gymraeg. 
 

2. Materion i’w hystyried 

 
Rhaglen Gwella Perfformiad y Gymraeg: Y diweddaraf  
 
2.1 Erbyn hyn mae gan bob adran Uwch Swyddog sy’n Bencampwr y Gymraeg. 

Mae rhestr o’r Pencampwyr i’w gweld yn Atodiad 1.  
 

2.2 Mae canllawiau wedi’u llunio ar sut i ddefnyddio’r Gymraeg ar ein rhwydwaith 
TG (gan gynnwys sut i ddefnyddio rhyngwyneb Cymraeg MS Office a’r gwirwyr 
gramadeg/sillafu Cymraeg).  
 

2.3 Ers mis Ionawr 2013 mae Eliesha wedi dechrau cynnal mwy o gyrsiau hyfforddi 
cyfrwng Cymraeg. Erbyn hyn mae pob cwrs gorfodol a’r cyrsiau dewisol mwyaf 
poblogaidd ar gael yn y Gymraeg, ac maen nhw wedi’u cynnwys yn Rhaglen 
Ddysgu 2013. 
 

2.4 Lansiwyd 12 cwrs Cymraeg i Oedolion arall ym mis Chwefror 2013. e’r 
dosbarthiadau hyn yn cynnwys dosbarthiadau lefel mynediad, a dosbarthiadau i 
wella sgiliau presennol. 

 
2.5 Mae CBAC a Llywodraeth Cymru wedi datblygu erfyn diagnostig i helpu 

rheolwyr llinell i asesu a oes angen sgiliau Cymraeg ar gyfer y swyddi maen 
nhw am eu hysbysebu. Yn yr ymgyrch allanol ddiweddar i recriwtio swyddogion 
Cymorth Tîm, cafodd elfen arall o’r erfyn diagnostig ei threialu yn llwyddiannus 
gan Adran Adnoddau Dynol Llywodraeth Cymru i asesu lefelau sgiliau Cymraeg 
a sifftio’r ymgeiswyr. 
 

2.6 Mae Uned y Gymraeg wedi dosbarthu tua 300 o laniardiau â’r logo iaith gwaith 
arnynt i staff Llywodraeth Cymru, yn ogystal â 50 o becynnau adnoddau (mat 
llygoden ag ymadroddion Cymraeg arno), a 35 copi o’r llyfr “Canllawiau Iaith a 
Chymorth Sillafu” (sy’n helpu pobl i ddrafftio yn Gymraeg). 

 
Rhaglen Gwella Perfformiad y Gymraeg: Blaenoriaethau at y dyfodol 
 
2.7 Caiff gweithgor ei sefydlu, gydag aelodau o bob rhan o’r sefydliad, i ystyried 

materion yn ymwneud â’r Gymraeg yn y gweithle. Cafodd y materion hyn eu 
cydnabod yn adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gymraeg fel rhai sydd 
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angen eu trafod ymhellach. Yn eu plith mae goblygiadau o ran defnyddio’r 
Gymraeg mewn cyfarfodydd mewnol, drafftio dogfennau yn y Gymraeg, a chreu 
timau dwyieithog dynodedig. 
 

2.8 Bydd yr Uned Iaith yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Cyfieithu i ystyried 
canllawiau newydd ar gyfer cyfieithu, ac adolygu’r system ar gyfer 
blaenoriaethu gwaith cyfieithu. 
 

2.9 Bydd RhNgCC (PSMW) yn llunio strategaeth Cymraeg i Oedolion, ar sail 
cyngor yr Uned Iaith, i sicrhau bod y ddarpariaeth fewnol yn cyfrannu at nod 
ehangach y Rhaglen Wella. 

 
2.10 Cymerir camau i sicrhau bod staff yn ymwybodol o ymrwymiadau Llywodraeth 

Cymru mewn perthynas â’r Gymraeg: 

 Caiff modiwl ymwybyddiaeth o’r Gymraeg ei gwblhau erbyn haf 2013. 

 Caiff rhagor o hyfforddiant ei gynnig ar ffurf sesiynau byr a fydd yn ymwneud â’r 
Cynllun Iaith ac effeithiau’r safonau. Caiff cwrs ymwybyddiaeth iaith fanwl ei 
ddatblygu hefyd a fydd yn canolbwyntio ar brif ffrydio ystyriaethau ieithyddol 
mewn polisïau, prosiectau a ffrydiau ariannu grantiau.   
 

Safonau mewn perthynas â’r Gymraeg 
 
2.11 Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi hysbysu’r Cynulliad nad yw am barhau 

â’r safonau a gafodd eu hargymell gan Gomisiynydd y Gymraeg i Weinidogion 
Cymru ym mis Tachwedd 2012 yn dilyn ei hymgynghoriad anstatudol dros yr 
haf. 

 
2.12 Y prif resymau y tu ôl i benderfyniad y Gweinidog oedd ei bryderon: 

 Bod model y Comisiynydd yn rhy gymhleth.  

 Nad oedd digon o dystiolaeth i alluogi Llywodraeth Cymru i baratoi Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol. 

 Na fyddai cynigion y Comisiynydd yn gwireddu’r amcan polisi o roi hawliau 
ieithyddol clir i ddinasyddion. 

 Bod rhai o safonau’r Comisiynydd yn mynd y tu hwnt i gwmpas Mesur y 
Gymraeg – a bod rhai ohonynt yn gwrth-ddweud ei gilydd. 

 Na fyddai cyrff cyhoeddus a’r cyhoedd maen nhw’n eu gwasanaethu yn gwybod 
pa wasanaethau Cymraeg y dylid eu darparu. 
 

2.13 Mae’r Gweinidog wedi gofyn i swyddogion ddatblygu’r set gyntaf o safonau. 
Felly, rydym yn datblygu safonau i fod yn destun ymgynghoriad gyda’r cyhoedd 
a’r sefydliadau y byddan nhw’n effeithio arnynt. 
 

2.14 Y disgwyl yw i’r set gyntaf o safonau fod yn eu lle erbyn diwedd 2014.  
 

3. Adnoddau 

 
3.1 Fel y nodir yn y papur a aeth at y Bwrdd ym mis Hydref 2012, £211,900 yw 

cyfanswm y costau hysbys sy’n deillio o roi argymhellion y grŵp gorchwyl a 
gorffen ar waith (sy’n cynnwys £200,000 sydd eisoes wedi’i roi o gyllideb 
RhNgCC i ariannu darpariaeth Cymraeg i Oedolion). 
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4. Y risgiau 

 
4.1 Risg i enw da Llywodraeth Cymru: Mae’n debygol y bydd Comisiynydd y 

Gymraeg a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru yn trin Llywodraeth Cymru fel 
esiampl i’w dilyn o ran arwain ar y Gymraeg ac ymrwymo iddi. Ymhlith y risgiau 
mae: 

 Methu â chydymffurfio â’n Cynllun Iaith presennol a’i bolisïau cysylltiedig. 

 Methu â gweithredu Strategaeth y Gymraeg. 

 Methu â chydymffurfio â safonau mewn perthynas â’r Gymraeg yn y dyfodol. 
 

4.2 Rydym yn rheoli’r risg hwn drwy weithredu rhaglen gwella perfformiad y 
Gymraeg. Unwaith y bydd y sefyllfa ynghylch natur y safonau mewn perthynas 
â’r iaith yn gliriach, byddwn yn gallu ail-flaenoriaethu’r camau gweithredu yn ôl 
yr angen, er mwyn helpu i sicrhau cydymffurfiaeth. Cysylltir â’r Bwrdd os bydd 
angen ychwanegu pwyntiau at y Cynllun Gweithredu. 

 
5. Cyfathrebu 
 

5.1 Mae Uned y Gymraeg a’r Is-adran Ymgysylltu ac Arloesi yn llunio cynllun 
cyfathrebu. Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar ddatblygu negeseuon i 
atgyfnerthu’r gwaith o weithredu’r rhaglen wella. Rydym hefyd yn trefnu sesiwn 
i’w chyflwyno i gydweithwyr yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru i rannu 
negeseuon pwysig yn ymwneud â’r rhaglen wella, y Cynllun Iaith, Strategaeth y 
Llywodraeth ar gyfer y Gymraeg, a Mesur y Gymraeg. 

 
6.  Materion Cyffredinol yn ymwneud â Chydymffurfiaeth  
 
6.1 Mae Rhaglen Gwella Perfformiad y Gymraeg yn gyfrwng i sicrhau bod 

Llywodraeth Cymru yn bodloni ei hymrwymiadau yn y Cynllun Iaith presennol; 
argymhellion grŵp gorchwyl a gorffen y Gymraeg; a’i bod mewn sefyllfa i 
gydymffurfio â safonau mewn perthynas â’r Gymraeg. 

 

7. Argymhellion 
 

7.1 Gofynnir i’r Bwrdd: 

 trafod a nodi’r cynnydd a wnaed hyd yma i weithredu argymhellion grŵp 

gorchwyl a gorffen y Gymraeg; 

 nodi’r sefyllfa ddiweddaraf yn ymwneud â datblygu safonau yn ymwneud â’r 

Gymraeg. 
 

Cyhoeddi 
 
Dylid cyhoeddi’r papur hwn yn llawn gan nad yw unrhyw un o’r eithriadau yn ymwneud 
â’r Cod Ymarfer ar Ganiatáu i'r Cyhoedd Weld Gwybodaeth yn berthnasol. 
 
Cyflwynwyd i’r Ysgrifenyddiaeth ar: 16 Ebrill 2013 
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Atodiad 1 
 
Pencampwyr a Chyd-drefnyddion y Gymraeg 
 

Yr adran Y Pencampwyr Y Cyd-drefnyddion 

Iechyd a 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

Dr Ruth Hussey Dyfed Rowlands 

Eleri Evans 

AGIC: Bethan Dix 

CAFCASS CYMRU: Rhian Bird 

AdAS Owen Evans 

Caroline Turner 

Fiona Marston 

Adran yr Economi a 

Thrafnidiaeth 

Manon Williams 

Ann Watkin 

Phil Jenkins 

Dyfodol Cynaliadwy Prys Davies Anne Rowlands 

Llywodraeth Leol a 

Chymunedau 

June Milligan 

Karin Phillips 

Sioned Rees 

Lisa Evans 

Tîm 

Gweithrediadau’r 

Gwasanaethau 

Canolog 

Is-adran yr Ysgrifennydd 

Parhaol: Catherine Evans 

Alison Davies 

Pobl, Lleoedd, a 

Gwasanaethau Corfforaethol: 

Sioned Evans 

Y Gwasanaethau Cyfreithiol: 

Nerys Arch 

Cynllunio Strategol, Cyllid a 

Pherfformiad: Glyn Jones 

 

 


