
Enw’r corff: Swyddog Heddlu Dyfed Powys 
 

- Mae'r broses o sefydlu'r safonau yn y llu wedi bod yn hir ofnadwy. Ionawr 2015 cawson 
ni'r holiadur cychwynnol, ac mae e wedi cymryd dros 2 flwyddyn i'r safonau dod i'w 
grym. Yn yr amser yma, nid oedd Swyddfa'r Comisiynydd yn fodlon cymeradwyo 
Cynlluniau Iaith newydd ac felly, fuodd y Llu yn gweithredu dan hen gynllun am amser 
hir.  

- Gan mae nid Swyddfa'r Comisiynydd wnaeth ysgrifennu'r Safonau, mae e'n glir fod 
ddim ganddyn nhw digon o ddealltwriaeth ynglŷn ag ystyried y safonau i helpu ni deall y 
safonau yn effeithiol. 

- Mae yna wedi bod diffyg cysondeb wrth ddehongli'r safonau wrth Swyddfa'r 
Comisiynydd. Mae hyn oherwydd bod nifer o swyddogion gwahanol yn gweithredu fel 
pwyntiau cyswllt ar gyfer y lluoedd - fyddai un pwynt cyswllt ar gyfer y pedwar llu wedi 
sicrhau cysondeb.    

- Mae e'n glir fod pob sefydliad yn dehongli'r safonau yn wahanol, yna yn arwain at 
ddiffyg cysondeb ar draws y sector cyhoeddus. Mae hyn yn ddryslyd ar gyfer aelodau 
o'r cyhoedd su'n disgwyl y rhu’n safon o wasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg ar draws 
pob sefydliad. 

- Fyddai wedi bod o les i'r lluoedd Cymraeg petaem Swyddfa'r Comisiynydd wedi creu 
canllawiau ar gyfer sefydledd ar gyfer dehongli’r safonau, rhyw fath o ganllaw arfer 
gorau. Fyddai hyn wedi arbed llawer o amser yn mynd yn ôl ac ymlaen yn ceisio cael 
cadarnhad.  

- Wrth ddechrau'r perthynas gyda Swyddfa'r Comisiynydd, roedd yna fwy o bleidlais ar 
gydymffurfiaeth, ond yn ddiweddar, rydyn ni wedi derbyn fwy o gymorth wrth y swyddfa. 
Er enghraifft, wrth gwrdd â swyddogion yn fwy aml ac wrth i swyddfa'r Comisiynydd 
cynnal digwyddiadau gwybodaeth. Roedd yr un cynhaliodd ynglŷn â chontractau 3ydd 
parti roedd yn llawn gwybodaeth. All y digwyddiad yma wedi cymryd lle llawer yn 
gynharach i helpu'r adran contractiai  

 
Yn bersonol, fe hoffwn i weld y Comisiynydd yn hybu'r iaith yn fwy. Mae angen fod yn glir 
beth yw rôl y Comisiynydd a beth mae hi'n ceisio cyflawni. Mae'r safonau yn cael i'w weld yn 
beth negyddol iawn oherwydd y broses hir o'i gweithredu  - ond mae angen egluro i'r 
cyhoedd a'r sefydliadau cyhoeddus y budd-daliadau o gyflawni gwasanaeth dwyieithog i'r 
cyhoedd. Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru yn esiampl dda o 
sefydliad sydd wedi hybu'r budd-daliadau o gydraddoldeb yn grêt, ac sydd yn creu 
adnoddau gwych ar ein cyfer ni. Hoffwn i weld y Comisiynydd yn cymryd fwy o rôl cymorth ar 
gyfer ni fel sefydliadau. 

   



Enw’r corff: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 
 
Sefydlwyd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn ymateb i adroddiad 
Llywodraeth Cymru Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion.  
 
Mae’r Ganolfan yn gyfrifol am bob agwedd ar y rhaglen addysg Cymraeg i Oedolion, 
o ddatblygu’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata a 
hyrwyddo dysgu’r Gymraeg yn y Gweithle. Nod y Ganolfan yw denu dysgwyr 
newydd i'r iaith a chynyddu'r niferoedd sy’n defnyddio’r Gymraeg bob dydd. Ariennir 
y Ganolfan gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi’i chartrefu gyda Phrifysgol Cymru Y 
Drindod Dewi Sant.  
 
Beth yw eich profiad neu farn o’r gyfundrefn safonau? Hoffwn glywed yn 
arbennig am y prosesau o osod a gorfodi’r safonau, a’ch profiad o weithredu 
neu baratoi i weithredu’r safonau o fewn eich corff.  

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gweld bod ganddi rôl bwysig iawn 
yn cynorthwyo cyrff eraill i gydymffurfio â’r safonau er mwyn iddynt allu cynnig 
gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn edrych ymlaen at gynnig rhaglen 
ddysgu Cymraeg i weithwyr gweithleoedd sy’n dymuno gwella eu gwasanaethau 
Cymraeg o ganlyniad i’r safonau. Bydd y rhaglen hon yn weithredol 1 Ebrill 2017 i 31 
Mawrth 2018, gyda chefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru, felly edrychwn ymlaen 
at allu adrodd ar y datblygiadau maes o law. Byddwn yn cynnal gwerthusiad o’r 
cynllun wrth iddo fynd rhagddo, a gallwn rannu unrhyw wybodaeth ac adborth cynnar 
gyda’r Llywodraeth.  
 
Mae rôl Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys swyddogaethau rheoleiddio a 
chyfrifoldebau am hybu a hyrwyddo defnydd yr iaith. Ydi’r balans yn gywir?  
Nid ydym yn meddwl bod rôl hybu a hyrwyddo defnydd cyffredinol/cymdeithasol o’r 
iaith Gymraeg gan y Comisiynydd yn amlwg i ddysgwyr Cymru, y tu hwnt i’r 
gwelliannau a ddaw maes o law gobeithio o ganlyniad i’r safonau.  
Rydym yn croesawu’r cynlluniau ‘bathodynnau’ sydd ar gael – a chredwn bod modd 
ymestyn hyn ymhellach.  
 
Beth yw eich profiad neu farn am y trefniadau presennol am hybu a hyrwyddo 
defnydd y Gymraeg. Hoffwn glywed yn arbennig eich barn am bwy ddylai fod 
yn gyfrifol am hybu’r Gymraeg, tra’n cadw mewn cof y dryswch all godi ble 
mae nifer o gyrff yn gweithredu yn yr un maes. 
Un o brif ddeilliannau’r Llywodraeth i’r Ganolfan yw ‘bod yn sefydliad gweledol sy’n 
gosod cyfeiriad strategol cenedlaethol i’r maes Cymraeg i Oedolion’.  
Un o amcanion strategol y Ganolfan yw ‘Codi proffil y maes (Cymraeg i Oedolion) a 
chynyddu’r niferoedd sy’n dechrau cyrsiau ac yn parhau i ddysgu’r Gymraeg’.  
 
Yn hynny o beth, mae ein rôl farchnata wedi’i diffinio’n glir. Mae patrwm o 
weithgareddau wedi’i gynllunio gennym sy’n dilyn llinyn naratif gydol y flwyddyn, sy’n 
cynnwys prif ymgyrch recriwtio yn yr haf, is ymgyrch recriwtio yn y gaeaf ac ymgyrch 
‘cefnogi dysgwyr’ yn y Gwanwyn. Rydym wedi comisiynu ymchwil sy’n help i ni 
adnabod ein cynulleidfaoedd targed a theilwra negeseuon fesul ardaloedd 
daearyddol a chymhelliant. Mae’r gwaith hwn wedi’i amlinellu yn ein Strategaeth 
Farchnata a Chyfathrebu Genedlaethol. Rydym yn cydweithio ar lefel leol gyda’n 
darparwyr i sicrhau bod eu cynlluniau marchnata hwy yn cydblethu gyda’r cynlluniau 



canolog ac yn cael yr effaith orau. Mae’r gwaith lleol a chenedlaethol yn atgyfnerthu 
ei gilydd.  
 
Yn naturiol, mae unrhyw ymdrech i wneud y Gymraeg yn ddeniadol – yn ‘ddyheadol’  
– yn mynd i atgyfnerthu ein gwaith hyrwyddo ni. Yn yr un ffordd, mae gwneud ‘dysgu 
Cymraeg’ yn rhywbeth deniadol yn gymorth i hybu’r Gymraeg yn gyffredinol.  
Mae diddordeb mawr gennym, felly, yn y mater o hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r 
Gymraeg.  
 
Rydym eisoes wedi dechrau cydweithio gydag ystod o gyrff cenedlaethol, gan 
gynnwys S4C, Mudiad Meithrin, yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol, Merched y 
Wawr, Cyngor Llyfrau Cymru a’r Mentrau Iaith, i ddechrau trafod croes a chyd-
hyrwyddo prosiectau yn ymwneud â’r Gymraeg.  
 
Credwn fod modd cryfhau’r cydweithio, trwy gyflwyno themâu ar gyfer 
gweithgareddau, sefydlu systemau croes/cyd hyrwyddo ffurfiol a chyd-amseru 
prosiectau i gael yr effaith orau. Gallai un ‘corff’/tîm cenedlaethol gydlynu’r holl 
weithgareddau ar draws amryw o sefydliadau, gan greu ymgyrchoedd integredig ar 
sawl llwyfan i hybu’r iaith.  
 
Dylai hwn fod yn gorff/tîm bychan, ystwyth sy’n gallu cynnal rhaglen ymgysylltu 
gyda’r rhanddeiliaid, sydd â gallu creadigol, a dealltwriaeth o’r holl lwyfannau. Byddai 
angen i bob mudiad cysylltiedig ‘brynu i fewn’ i’r weledigaeth hon a chytuno i 
gynllunio’n strategol ar y cyd. Mae angen naratif ystyrlon gydol y flwyddyn, nid 
comisiynu ymgyrchoedd ad-hoc.  
 
Mae materion hybu a hyrwyddo wedi codi yn fynych yn ein trafodaethau gyda 
Llywodraeth Cymru. Mae’r Ganolfan yn cyfarfod aelodau timau marchnata’r 
Gymraeg y Llywodraeth yn rheolaidd ac fe gefnogodd y Ganolfan ymgyrch ‘Dydd 
Miwsig Cymru’ 2017 gyda gweithgareddau helaeth.  
 
Yn ein profiad ni, mae gofynion sefydliadol Llywodraeth Cymru (tu hwnt i faes y 
Gymraeg) wedi bod yn ffactor sylweddol mewn rhai o’r trafodaethau.  
Mae gennym berthynas gadarnhaol gyda Chomisiynydd y Gymraeg, ac rydym hyd 
yma wedi trafod hyrwyddo dysgu’r Gymraeg yn y Gweithle yn bennaf.  
 
Mae llawer mwy i’r cyfrifoldebau o ‘hybu a hyrwyddo’ na marchnata yn unig, a 
byddem yn falch iawn o drafod sut gall ein gwaith ni fel Canolfan gynorthwyo 
dysgwyr i gael mwy o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. Er bod gan y Ganolfan ei 
Strategaeth Farchnata Genedlaethol ei hunan, byddem yn croesawu ei thrafod a’i 
datblygu i’r dyfodol fel rhan o Strategaeth hybu a hyrwyddo cenedlaethol cyffredinol.  
Byddai’r Ganolfan yn hapus iawn i gyfarfod â swyddogion er mwyn trafod hyn 
ymhellach os oes angen.  


