
CABINET CYNGOR GWYNEDD

Adroddiad i gyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd

1 Y PENDERFYNIAD A GEISIR
Cymeradwyo yr Adroddiad Blynyddol ac awdurdodi ei chyhoeddi yn unol a 
gofynnion Safonau Iaith Cyngor Gwynedd. 

2 Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD
Gosodir gofyniad statudol ar y Cyngor  drwy Safonau’r Gymraeg, fel y nodir 
gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011  i ni 
adrodd ar weithrediad y Safonau yn flynyddol, gan gyhoeddi’r adroddiad ar ein 
gwefan gorfforaethol a sicrhau fod copi ar gael yn mhob un o swyddfeydd 
cyhoeddus y Cyngor erbyn Mehefin 30. Cyflwynir yr adroddiad ar weithredaid y 
Saofnau felly er mwyn ei gymeradwyo i’w gyhoeddi.  

3 CYFLWYNIAD
Mae nifer o safonau penodol y mae angen i ni adrodd arnynt, sef Safonau 158, 
164 ac 170.
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-
a-pholisiau/Safonau-r-Iaith-Gymraeg/Hysbysiad-cydymffurfio-Cyngor-
Gwynedd.pdf 
Mae angen i’r adroddiad ar gyfer 2018-19 gynnwys y wybodaeth hon: 

o y modd y bu ichi gydymffurfio â’r safonau (fesul dosbarth o safonau – 
cyflenwi gwasanaethau, llunio polisi, gweithredu) 

o nifer y cwynion a dderbyniwyd (fesul dosbarth o safonau – cyflenwi 
gwasanaethau, llunio polisi, gweithredu) – cwynion a dderbyniwyd yn 
uniongyrchol gennych chi, heb gynnwys cwynion a wnaed i’r 
Comisiynydd 

o nifer y cyflogeion sy’n meddu ar sgiliau yn y Gymraeg ar ddiwedd y 
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flwyddyn 

o nifer yr aelodau o staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi penodol a 
gynigiwyd gennych yn y Gymraeg yn ystod y flwyddyn, a’r ganran o’r 
holl fynychwyr wnaeth fynychu’r fersiwn Cymraeg – mae hyn yn 
berthnasol i gyrsiau penodol a enwir yn y safonau (h.y. recriwtio a 
chyfweld; rheoli perfformiad; gweithdrefnau cwyno a disgyblu; 
ymsefydlu; delio â’r cyhoedd; iechyd a diogelwch) ac nid yw’n cyfeirio at 
hyfforddiant dysgu Cymraeg 

o nifer y swyddi newydd a’r swyddi gwag a hysbysebwyd gennych yn 
ystod y flwyddyn a gategoreiddiwyd â gwahanol ofynion o ran sgiliau 
Cymraeg. 

4 CAMAU NESAF AC AMSERLEN
Gofynnir ir Aelodau dderbyn cynnwys yr adroddiad drafft a’i gymeradwyo ar 
gyfer ei gyhoeddi. 

Mae’r adroddiad terfynol i’w gyhoeddi ar wefan y Cyngor erbyn 30 Mehefin 
2019.

5 UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y 
PENDERFYNIAD
Sylwadau Swyddog Cyllid Statudol:
Dim i’w ychwanegu i’r adroddiad o safbwynt priodoldeb ariannol.  


