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Datganiad Iaith Gymraeg Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych  

Mae nifer gynyddol o fusnesau a mudiadau trydydd sector yn gweld mantais 

fasnachol defnyddio’r Gymraeg. Mae Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Sir Ddinbych 

yn awyddus i hyrwyddo’r Gymraeg fel rhan o’i ymrwymiad i’r trydydd sector ac 

ymestyn lledaeniad yr iaith.   

Fel mudiad gwirfoddol gyda throsiant llai na £500,000 nid yw’n ofynnol i 

Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ddarparu gwasanaethau’n 

ddwyieithog, ac eithrio lle y nodir hynny’n benodol mewn cytundeb gyda 

mudiad a ariennir gan Lywodraeth Cymru.  

Fodd bynnag, fel y corff aelodaeth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol 

a mudiadau trydydd sector yn Sir Ddinbych mae’n bwysig ein bod ni’n hygyrch ac yn 

gynhwysol, ac yn cefnogi ymarfer dda ac anghenion y sector, aelodau a phartneriaid.     

Mae gan Sir Ddinbych gymunedau sy’n siarad Cymraeg ac felly mae angen i ni fod 

yn gwbl gynhwysol a hygyrch i holl aelodau’r gymuned. Rydym ni hefyd yn cefnogi 

ac yn cadarnhau’r ymrwymiad i hyrwyddo a chefnogi diwylliant Cymru a gwneud 

cynnydd tuag at Gymru ddwyieithog.   

Rydym ni’n gweithio i wella ein perfformiad yn y maes hwn, yn unol â chyfyngiadau’r 

adnoddau sydd gennym ni. Rydym ni wedi gofyn am gyngor ac arweiniad gan 

Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i’n cefnogi ni yn y maes hwn ac mae’r Datganiad 

Iaith Gymraeg hwn a’r Cynllun Hybu isod yn adlewyrchu’r cyngor a’r arweiniad a 

dderbyniwyd.   

Penderfynodd Comisiynydd y Gymraeg symud oddi wrth bolisïau Cymraeg a chreu’r 

holiadur hybu a’r cynllun cynnydd gyda’r bwriad y byddai hon yn ddogfen a fyddai’n 

cael ei hystyried a’i gwella’n barhaus. Mae llawer o fusnesau a mudiadau trydydd 

sector yn ystyried y Cynllun Hybu fel eu polisi iaith Gymraeg yn awr, ac yna’n 

ychwanegu datganiad ar dudalen flaen y ddogfen.   

Cynllun Hybu’r Gymraeg  

Beth yw’r Cynllun? 

Fframwaith sy’n galluogi mudiadau i gynllunio eu defnydd o’r Gymraeg, gyda 
phwyslais ar gynyddu’r defnydd dros amser.    

Sut mae’n gweithio?  

Cam 1: Holiadur i asesu eich defnydd presennol. Lluniwyd holiadur sy’n eich 
galluogi i gael darlun o’ch defnydd presennol mewn gwahanol feysydd sy’n rhan o 
weithgareddau o ddydd i ddydd busnes neu elusen.   

Cam 2: Ar sail yr atebion i’r holiadur, bydd y system yn creu sylfaen cynllun hybu 
ar eich rhan yn rhoi amcan o’ch lefel darpariaeth bresennol (o 1 i 3) ym mhob 
maes.    

Cam 3: Yna cewch osod targedau yn y cynllun i anelu am y lefel nesaf, gan wella 
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eich darpariaeth i ddefnyddwyr a chwsmeriaid. Mae un o swyddogion y 
Comisiynydd ar gael i roi rhagor o wybodaeth neu i drafod y cynllun gweithredu yn 
fanylach os oes angen.   

Cam 4: Cyflwyno’r cynllun hybu i’r Comisiynydd.   

Mae croeso i chi gysylltu â’r Comisiynydd ar unrhyw adeg yn ystod y broses i 
drafod yn fanylach a derbyn cyngor ymarferol ynghylch sut i symud ymlaen.   

 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi cymryd y cam cyntaf a 
chwblhau’r holiadur hunan asesiad a datblygwyd cynllun hybu ym Mehefin 2017 
gyda’r nod o gynyddu a gwella’r defnydd o’r Gymraeg yn barhaus trwy’r mudiad. 
Gwnaeth Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg ein hasesu ni a meincnodi ein cynnydd. 
Meini prawf sgorio Swyddfa’r Comisiynydd a adlewyrchir yn y cynllun isod. Rydym 
ni’n sylweddoli mai dyma’r man cychwyn ac rydym wedi ymrwymo i siwrne o wella yn 
y maes hwn, yn amodol ar yr adnoddau sydd ar gael. Gobeithiwn y byddwch o’r farn 
bod y datganiad hwn a’r cynllun gweithredu yn ddefnyddiol o ran deall ymrwymiad 
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych i’r mater pwysig hwn.   
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Dyma Gynllun Cynnydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. Mae’r cynllun yn cynnwys ein hatebion i holiadur hunan asesu Comisiynydd y 
Gymraeg ac yn dangos ein lefel darpariaeth bresennol ym mhob maes – o 1 i 3 gyda 3 yn cynrychioli’r lefel uchaf.    
 
Y cam nesaf yn y broses hon yw pennu targedau er mwyn cynyddu ein darpariaeth Gymraeg yn y gwahanol feysydd. Er mwyn cael syniad o’r mathau o 
dargedau i’w gosod, dyma rai enghreifftiau ar gyfer pob maes. Mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn argymell pennu rhestr o dargedau sy’n gweddu i 
faint y mudiad.   

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yw’r corff aelodaeth ar gyfer gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol a mudiadau trydydd sector 
sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych ac rydym ni’n gweithio gyda Chyngorau Gwirfoddol Sirol eraill a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru dan ymbarel 
Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Fel mudiad gyda throsiant llai na £500,000 nid yw’n ofynnol i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ddarparu 
gwasanaethau’n ddwyieithog oni bai y nodir hynny’n benodol mewn cytundeb gyda mudiad a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae Cyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Ddinbych yn ceisio defnyddio arfer orau, lle bo modd, ac yn amodol ar yr adnoddau sydd ar gael.    

Mae’r cynllun hybu hwn rydym ni’n ei gyhoeddi ac yn ei wneud ar gael i’n rhanddeiliaid – aelodau, partneriaid a chyllidwyr – trwy gyfrwng ein gwefan, yn 
cynrychioli ein hymrwymiad i wella ein harferion a’n perfformiad ein hunain yn y maes hwn.   

 
 

Eich darpariaeth ar hyn o bryd  Lefel 
darpariaeth  

Amcanion er mwyn symud 
ymlaen i’r lefel nesaf neu 
gynnal y ddarpariaeth 

Pwy sy’n gyfrifol?  Erbyn pryd? 

2. Cyfathrebu allanol  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.1. Wyneb yn wyneb  
Ar hyn o bryd nid oes gennym aelod o'r 
tîm â'r sgiliau iaith Gymraeg i gynnal 
sgwrs yn Gymraeg.  

 
Gwnawn ymdrechu i sicrhau 
bod aelod o staff neu 
wirfoddolwr sy’n siarad 
Cymraeg ar gael i gyfarch 
ymwelwyr yn Gymraeg pan fo 
siaradwr Cymraeg yn ymweld. 

 
Uwch reolwyr  

 
Anelu at recriwtio staff 
dwyieithog pan ddaw’r 
cyfle recriwtio nesaf. 
 
Gwnaethom 
hysbysebu swyddi yn 

http://www.comisiynyddygymraeg.org/hybu/en/Pages/Targedau0227-1426.aspx
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Eich darpariaeth ar hyn o bryd  Lefel 
darpariaeth  

Amcanion er mwyn symud 
ymlaen i’r lefel nesaf neu 
gynnal y ddarpariaeth 

Pwy sy’n gyfrifol?  Erbyn pryd? 

 
 

nodi bod sgiliau 
Cymraeg yn hanfodol 
ac yna’n ddymunol 
iawn. Fodd bynnag, ni 
lwyddom i gael yr 
ymgesiwyr hyn ac ni 
fu modd i ni recriwtio 
siaradwyr Cymraeg i’r 
swyddi newydd.   
 
Gwnawn hysbysebu’r 
cyfle swydd nesaf 
(Swyddog Cymorth i’r 
Sector) a hyrwyddo 
hyn trwy’r 
rhwydweithiau 
Cymreg gan nodi bod 
y Gymraeg yn 
hanfodol yn y lle 
cyntaf. Os nad ydym 
yn derbyn ceisiadau 
digonol, byddwn yn 
pwysleisio bod y 
Gymraeg yn 
ddymunol iawn.   

2.2. Anfon llythyrau a negeseuon e-bost  
Rydym ni’n cyfathrebu’n ddwyieithog 
weithiau e.e. yn achos ymgyrchoedd 
marchnata penodol, neu i rannu 
gwybodaeth gyda chynulleidfa darged. 

 

 
Gwnawn adnabod 
digwyddiadau, ymgyrchoedd a 
phrosiectau penodol a sicrhau 
ein bod yn cyfathrebu’n 

 
Yr holl staff  

 
Cyflwynwyd hyn ym 
mis Gorffennaf 2017 
ac mae’n digwydd yn 
barhaus. Yn achos 
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Eich darpariaeth ar hyn o bryd  Lefel 
darpariaeth  

Amcanion er mwyn symud 
ymlaen i’r lefel nesaf neu 
gynnal y ddarpariaeth 

Pwy sy’n gyfrifol?  Erbyn pryd? 

ddwyieithog yng nghyswllt y 
rhain.   
 
Bydd y gwahoddiadau ac 
eitemau agenda ar gyfer yr 
isod yn ddwyieithog:  - pob 
rhwydwaith/fforwm aelodau   

- Gwahoddiadau a 
chyfathrebu ynghylch y 
Clwb Drysau Agored  

- Gwybodaeth am 
ymgyrchoedd recriwtio 
gwirfoddolwyr newydd 
ar wefan 
gwirfoddolwyrsirddinby
ch.net   

 

 

ymgyrchoedd 
ymgysylltu gyda’r 
cyhoedd, 
digwyddiadau a 
gweithgareddau 
rydym ni’n cynhyrchu’r 
deunydd cyfathrebu’n 
ddwyieithog. 

2.3. Ymateb i lythyrau a negeseuon      
e-bost  
Nid oes gennym ni aelod o’r tîm â’r sgiliau 
Cymraeg i ymateb yn Gymraeg ar hyn o 
bryd.   

 

 
Byddwn yn ateb gohebiaeth a 
dderbynnir yn Gymraeg yn 
Gymraeg pryd bynnag y bo 
modd, gan geisio sicrhau nad 
yw hyn yn achosi oedi. Ym 
mhob achos ar hyn o bryd 
bydd ychydig o oedi os oes 
angen gwasanaeth cyfieithydd 
proffesiynol. Mae gennym ni 
frawddeg sy’n egluro hyn.   

 

 
Yr holl staff 

 
Anelu at recriwtio staff 
dwyieithog pan ddaw’r 
cyfle recriwtio nesaf 
 
Anelu at annog staff 
yn y sefydliad i 
ddatblygu sgiliau 
Cymraeg fel rhan o’u 
datblygiad personol a 
phroffesiynol  
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Eich darpariaeth ar hyn o bryd  Lefel 
darpariaeth  

Amcanion er mwyn symud 
ymlaen i’r lefel nesaf neu 
gynnal y ddarpariaeth 

Pwy sy’n gyfrifol?  Erbyn pryd? 

2.4. Datganiadau i’r wasg 
Cyhoeddir ein dataganiadau i’r wasg yn 
ddwyieithog yn arferol ond, mewn rhai 
achosion lle bo angen datganiad ar frys, 
mae’n bosibl y gwnawn ei gyhoeddi yn 
Saesneg yn gyntaf, gyda’r fersiwn 
Gymraeg i ddilyn.  

 

 
Anfonir ein holl ddatganiadau i’r 
wasg yn ddwyieithog. Mewn 
achosion prin iawn mae’n bosibl 
y gwnawn ni gyhoeddi’r 
datganiad yn Saesneg yn gyntaf, 
ond bydd y fersiwn Gymraeg yn 
dilyn bob tro.   

 

 
Staff sy’n rhyddhau 
datganiadau i’r 
wasg  

 
Cyflwynwyd hyn ym 
mis Gorffennaf 2017 
ac mae’n digwydd yn 
barhaus 

2.5. Ar y ffôn  
Nid oes gennym ni’r adnoddau i ymdrin â 
galwadau ffôn yn Gymraeg ar hyn o bryd.  

 
 

Anelu at recriwtio staff 
dwyieithog pan ddaw’r cyfle 
recriwtio nesaf. 
 
Gwnawn annog pob aelod o 
staff i ateb y ffôn yn 
ddwyieithog.  
 

Yr holl staff  
 

Yn barhaus 

 

3. Delwedd a brand corfforaethol  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.1. Delwedd a brand corfforaethol  
Mae ein delwedd yn gwbl ddwyieithog, yn 
cynnwys unrhyw is-benawdau, gan drin y 
ddwy iaith yn gydradd.    

 
Mae ein logo corfforaethol 
newydd yn gwbl ddwyieithog ac 
yn trin y ddwy iaith yn gydradd.  
 
Mae’r hyn a gynigir yn ein 
gwefan CGGSDd newydd yn 
gwbl ddwyieithog  
 
Mae ein gwefan 
GwirfoddolwyrSirDdinbych yn 
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Eich darpariaeth ar hyn o bryd  Lefel 
darpariaeth  

Amcanion er mwyn symud 
ymlaen i’r lefel nesaf neu 
gynnal y ddarpariaeth 

Pwy sy’n gyfrifol?  Erbyn pryd? 

gwbl ddwyieithog ac mae’r 
logo’n cael ei ddiwygio i fod yn 
gwbl ddwyieithog   
 

4. Cyhoeddiadau a chyhoeddusrwydd  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.1. Cyhoeddiadau a chyhoeddusrwydd  
Darperir yr holl gyhoeddiadau a 
deunyddiau cyhoeddusrwydd yn 
ddwyieithog ac mae rhai cyhoeddiadau 
mewnol ar gael yn ddwyieithog.   

 

 
Darperir cyhoeddiadau a 
chyhoeddusrwydd yn 
ddwyieithiog ar bob neu’r rhan 
fwyaf o achlysuron (h.y. mae’n 
eithriad os nad ydynt yn 
ddwyieithog)   
 
Mae’r Datganiad Iaith Gymraeg 
a’r Cynllun hybu ar gael yn 
ddwyieithog ond, am resymau 
costau, rydym ni’n cyfathrebu yn 
Saesneg yn fewnol   
 

 
 

 
 

4.2. Nodwch a yw’r eitemau a ganlyn ar 
gael, os gwelwch yn dda: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cardiau busnes  
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd   

 
Nid oes gennym ni gardiau 
busnes ond mae’r holl lofnodion 
e-bost yn gwbl ddwyieithog   
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Eich darpariaeth ar hyn o bryd  Lefel 
darpariaeth  

Amcanion er mwyn symud 
ymlaen i’r lefel nesaf neu 
gynnal y ddarpariaeth 

Pwy sy’n gyfrifol?  Erbyn pryd? 

Papur llythyrau 
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
Yn gwbl ddwyieithog 

 
 

 
 

Hysbyseb naid 
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
 

 
 

 
 

Baneri hysbysebu  
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
Yn gwbl ddwyieithog 
 

 
 

 
 

Troednodyn negeseuon e-bost 
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
Yn gwbl ddwyieithog 
 

 
 

 
 

Deunyddiau marchnata 
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
Yn gwbl ddwyieithog 
 

 
 

 
 

Ffurflenni cofrestru 
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
Yn gwbl ddwyieithog 
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Eich darpariaeth ar hyn o bryd  Lefel 
darpariaeth  

Amcanion er mwyn symud 
ymlaen i’r lefel nesaf neu 
gynnal y ddarpariaeth 

Pwy sy’n gyfrifol?  Erbyn pryd? 

Canllawiau a llyfrynnau 
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
Mae mwyafrif y canllawiau a 
llyfrynnau yn ddwyieithog gyda’r 
Gymraeg a’r Saesneg yn cael 
eu trin yn gydradd 

 
 

 
 

Arwyddion 
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
Mae’r logos newydd a’r 
deunyddiau corfforaethol 
newydd yn ddwyieithog 

 
 

 
 

Pecynnu 
Amherthnasol 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bwydlenni 
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
 

 
 

 
 

Gwisg staff 
Amherthnasol 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Gwefan a chyfryngau cymdeithasol  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.1. Gwefan 
Mae ein gwefan yn ddwyieithog ar y cyfan, 
ond weithiau rydym ni’n rhoi cynnwys 
Saesneg yn gyntaf gyda nodyn yn esbonio 
y bydd y cynnwys Cymraeg yn cael ei 
ychwanegu’n fuan.   

 

 
Mae ein gwefannau (cyfanswm 
o dair gwefan) yn ddwyieithog, 
gyda’r tudalennau’n cael eu 
diweddaru’n rheolaidd. 
Efallai y bydd oedi bach rhwng 
uwchlwytho’r tudalennau 
Saesneg a Chymraeg, ond 
mater o funudau yn unig fydd 

 
Yr holl staff ac yn 
benodol y 
Gweinyddydd 
Aelodaeth a 
Chymorth Busnes 
a’r Hwylusydd 
Ymgysylltu a 
Llesiant sy’n 

 
Gwefan gorfforaethol 
newydd CGGSDd ar 
fin mynd yn fyw   
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Eich darpariaeth ar hyn o bryd  Lefel 
darpariaeth  

Amcanion er mwyn symud 
ymlaen i’r lefel nesaf neu 
gynnal y ddarpariaeth 

Pwy sy’n gyfrifol?  Erbyn pryd? 

hyn ym mwyafrif yr achosion.  diweddaru’r 
gwefannau   

5.2. Cyfryngau cymdeithasol 
Rhoir negeseyon yn yr iaith a siaredir gan 
y swyddog, felly mae negeseuon Cymraeg 
i’w gweld yn achlysurol.    

 
Gwnawn gynyddu ein defnydd 
o’r Gymraeg yn y cyfryngau 
cymdeithasol. Ein nod yw 
sicrhau stoc o ymadroddiad 
sylfaenol am ddigwyddiadau, 
rhwydweithiau a 
gweithgareddau wedi’u cyfieithu 
i’w defnyddio’n rheolaid, a 
byddwn yn annog staff sy’n 
siarad Cymraeg i roi negeseuon 
yn Gymraeg   
 

 
Yr holl staff 

 
Gellir cymryd rhai 
camau drwy gyfieithu 
cynlluniedig ar gyfer 
digwyddiadau/rhwydw
eithiau rheolaidd lle 
bo angen mân 
addasiau, ond bydd 
yn digwydd yn fwy 
rheolaidd unwaith y 
bo staff sy’n siarad 
Cymraeg wedi’u 
penodi  

6. Cyfarfodydd a digwyddiadau 
cyhoeddus  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.1. Dewis iaith i’r rhai sy’n mynychu 
Rydym ni’n gofyn am ddewis iaith y rhai 
fydd yn bresennol ar gyfer rhai 
digwyddiadau   

 
Byddwn yn datgan yn ein 
digwyddiadau bod croeso i 
unigolion gyfrannu yn Gymraeg 
os ydynt yn dymuno gwneud 
hynny, fodd bynnag, gellid cael 
achlysuron lle nad oes aelod o 
staff sy’n siarad Cymraeg ar 
gael oherwydd maint tîm 
CGGSDd 
Bydd cyfieithydd yn bresennol 

 
Trefnwyr 
digwyddiadau 
CGGSDd  

 
Yn barhaus 



Cynllun Hybu’r Gymraeg  
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych  
                                                                                                                                                                                                     

Tudalen 11 o 17 
 

Eich darpariaeth ar hyn o bryd  Lefel 
darpariaeth  

Amcanion er mwyn symud 
ymlaen i’r lefel nesaf neu 
gynnal y ddarpariaeth 

Pwy sy’n gyfrifol?  Erbyn pryd? 

yn ein Cyfarfod Blynyddol 
 

6.2. Trefnu cynhadledd   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.3. Wrth drefnu digwyddiad sy’n 
agored i’r cyhoedd, pa un o’r 
disgrifiadau isod sy’n disgrifio eich 
mudiad orau?   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gwahoddiadau neu ddeunyddiau 
marchnata  
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
 

 
 

 
 

Ffurflenni e.e. ffurflenni cofrestru, 
adborth neu drefnu lle  
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
 

 
 

 
 

Cyhoeddiadau ar lafar  
Saesneg yn unig 

 
 

 
 

 
 

 
 

Anerchiadau / sgyrsiau  
Saesneg yn unig 

 
 

 
 

 
 

 
 

Arwyddion 
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  
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Eich darpariaeth ar hyn o bryd  Lefel 
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Pecyn i’r rhai sy’n bresennol  
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
 

 
 

 
 

Arddangosfeydd 
Dwyieithog – y Gymraeg a’r Saesneg yn 
gydradd  

 
 

 
 

 
 

7. Gwasanaethau, mentrau ac 
ymgyrchoedd newydd   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.1. Gwasanaethau, ymgyrchoedd a 
pholisïau newydd   
Wrth gynllunio prosiectau newydd, ystyrir y 
Gymraeg ond nid oes gennym ni 
weithdrefn benodol ar gyfer gwneud hyn. 
Gall ddibynnu ar wybodaeth neu brofiad 
staff, neu ofynion penodol y prosiect. 

 

Byddwn yn ystyried y Gymraeg 
yn unol â’n Datganiad Iaith 
Gymraeg a’r cynllun hybu hwn 
wrth gynllunio unrhyw brosiect, 
menter neu ymgyrch newydd a 
byddwn yn gweithredu yn unol 
â’r cynllun hybu.    
Yn ychwanegol, bydd yr holl 
geisiadau am gyllid yn y dyfodol 
yn cynnwys darpariaeth ar gyfer 
costau cyfieithu.   

Staff Cyngor 
Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir 
Ddinbych  

 

Gorffennaf 2017 ac yn 
barhaus 

 

7.2. Cynnig gwasanaethau 
Dim ond swyddogion sy’n siarad Cymraeg 
sy’n cynnig dewis iaith, ond ni chedwir 
cofnod o hyn.     

 
Byddwn yn ymdrin â cheisiadau 
am wasanaethau cyfrwng 
Cymraeg, os gofynnir am hynny 
ymlaen llaw lle bynnag y bo’n 
bosibl ac yn amodol ar yr 
adnoddau sydd ar gael. Os oes 

 
Staff CGGSDd, yn 
benodol Swyddog 
Datblygu’r Sector 
(Arweinydd 
Hyfforddiant)  

 
Gwneir hyn ar gais i’r 
perwyl hyn ac yn 
amodol ar yr 
adnoddau sydd ar 
gael  
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galw digonol medrwn drefnu 
hyfforddiant yn Gymraeg. Fodd 
bynnag, lle bo angen rydym ni’n 
ei gwneud yn glir bod hynny’n 
ddibynnol ar yr adnoddau’n 
caniatáu hynny  
 

7.3. Darparu gwasanaeth  
Ni fedrwn gynnig gwasanaeth Cymraeg ar 
hyn o bryd.   

 
 

 
 

 
 

 
 

7.4. Llinellau cymorth 
Amherthnasol 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.5. Pa un o’r disgrifiadau isod sy’n 
disgrifio eich darpariaeth chi?  
Amherthnasol 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.6. Iaith Gwaith 
Mae gan ein swyddogion sy’n siarad 
Cymraeg droednodyn ar eu negeseuon   
e-bost sy’n nodi eu bod yn croesawu 
gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.   

 
 

 
Mae’r sgôr yma wedi gostwng 
oherwydd bod dau swyddog yn 
siarad Cymraeg wedi gadael yn 
ystod y cyfnod amser, a’r 
methiant i recriwtio siaradwyr 
Cymraeg er gwaethaf 
ymdrechion recriwtio. Gwneir 
hyn gynted ag y bo gennym ni 
swyddogion sy’n siarad 
Cymraeg 

 
Yr holl staff â 
sgiliau Cymraeg 

 
Yn aros am benodi 
siaradwyr Cymraeg 
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7.7. Contractwyr 
 

 

 
Wrth weithio gyda chontractwyr 
a phartneriaid gwnawn eu 
hatgoffa am ein hymrwymiad i 
ddarparu gwasanaethau 
cyfrwng Cymraeg   
 

 
Staff CGGSDd 

 
Parhaus 

7.8. Gweithio gyda chontractwyr a 
phartneriaid  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Staff a gwirfoddolwyr  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8.1. Recriwtio staff  
Wrth hysbysebu rydym ni’n nodi bod y 
Gymraeg yn sgil dymunol o ran staff sy’n 
ymdrin â’r cyhoedd    

 
Byddwn yn gofyn am y 
Gymraeg fel sgil hanfodol wrth 
recriwtio aelodau staff newydd a 
fydd yn ymdrin â’r cyhoedd, a 
pharhau i nodi bod y Gymraeg 
yn ‘ddymunol iawn’ ar gyfer pob 
swydd. 
 

 
Staff CGGSDd sy’n 
gyfrifol am 
recriwtio, 
Gweinyddydd 
Aelodaeth a 
Chymorth Busnes  

 
Mae hyn yn digwydd 
yn barhaus a bydd yn 
cael ei wneud yn 
ystod y cyfle recriwtio 
nesaf  

8.2. Hysbysebu swyddi gwag  
Rydym ni’n hysbysebu swyddi yn 
ddwyieithog   

Rydym ni eisoes yn cyhoeddi 
hysbysebion recriwito yn 
ddwyieithog a gwnawn geisio 
defnyddio cyfryngau Cymraeg 
i’w rhannu, Os yw’r adnoddau’n 
caniatáu gwnawn dalu am 
wefannau swyddi Cymraeg neu 
dalu i’w hyrwyddo trwy’r 

Staff CGGSDd sy’n 
gyfrifol am 
recriwtio, y 
Gweinyddydd 
Aelodaeth a 
Chymorth Busnes 
a’r Hwylusydd 
Ymgysylltu a 

Mae hyn yn digwydd 
yn barhaus a bydd yn 
cael ei wneud yn 
ystod y cyfle recriwtio 
nesaf 
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cyfryngau cymdeithasol  
 

Llesiant  

 

8.3. Ymwybyddiaeth iaith  
Mae’r pecyn gwybodaeth a ddarperir i’r 
holl swyddogion ar ddechrau eu cyflogaeth 
yn cyfeirio at wasanaethau cyfrwng 
Cymraeg.   

 

 
Bydd y Llawlyfr Staff a ddarperir 
i staff ar ddechrau eu cyflogaeth 
yn cyfeirio at y Datganiad Iaith 
Gymraeg a’n hymrwymiad i 
wasanaethau cyfrwng Cymraeg, 
gyda dolenni i’r cynllun hybu    
 

 
Bydd y 
Gweinyddydd 
Aelodaeth a 
Chymorth Busnes 
yn cynnwys y 
Datganiad Iaith 
Gymraeg a dolenni 
i’r Cynllun hybu yn 
y Llawlyfr Staff a 
bydd yn cyfathrebu 
hyn i’r holl staff. 
Mae hefyd yn 
gyfrifoldeb rheolwyr 
i sicrhau bod yr holl 
staff yn ymwybodol 
o hyn.    
 
Cefnogir hyn gan 
hyfforddiant Cymru 
Ddwyieithog i staff 
a gwirfoddolwyr ac 
aelodau wedi’i 
drefnu gan 
Swyddog Cymorth 
i’r Sector CGGSDd    

 
Y datganiad wedi’i 
ddiweddaru i’w 
gynnwys yn y Llawlyfr 
Staff a rhannu’r 
cynllun hybu gyda’r 
tîm, yn cynnwys 
gwirfoddolwyr, erbyn 
diwedd Mai 2018. 
  
Hyfforddiant 
diweddaru sgiliau 
Cymraeg i’w ddarparu 
yn ystod Chwarter 2 
2018-2019 ac ar gael i 
staff, gwirfoddolwyr ac 
aelodau CGGSDd.  
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8.4. Sgiliau iaith  
Rydym ni’n ymwybodol o sgiliau iaith ein 
staff a’n swyddogion    

 
Rydym ni’n holi staff am eu 
sgiliau Cymraeg yn ystod eu 
cyfweliad ac yn gofyn iddynt am 
eu hymrwymiad i ddysgu 
Cymraeg. Cofnodir hyn ar y 
ffurflen asesu’r cyfweliad, fel 
rhan o’r broses recriwtio. 

 
Staff CGGSDd sy’n 
cynnal cyfweliad  

 
Yn y cyfweliad 

8.5. Dysgu a defnyddio’r Gymraeg  
Rydym ni’n ymdrechu i greu amgylchedd 
yn y gweithle sy’n annog swyddogion i 
ddefnyddio’r Gymraeg e.e. trwy gynnal 
digwyddiadau i hyrwyddo’r Gymraeg.  

 

 
Gwnawn ymdrechu i greu 
amgylchedd yn y gweithle sy’n 
annog swyddogion i 
ddefnyddio’r Gymraeg.  
 
Gwnawn hysbysu swyddogion 
am adnoddau megis Cysill a all 
eu cynorthwyo i ddefnyddio’r 
Gymraeg yn y gweithle. 
Gwnawn roi hysbysiadau ar 
hysbysfyrddau tîm ac yng 
ngwybodaeth gyffredinol y 
Ganolfan Wirfoddoli a ddarperir 
gan Gomisiynydd y Gymraeg i 
gynyddu ymwybyddiaeth am y 
Gymraeg.  
 
Gwnawn asesu’r galw am 
ddosbarthiadau gwella Cymraeg 
ymhlith ein aelodau a chynnig 
hyn i aelodau tîm CGGSDd 

 
Staff CGGSDd 

 
Parhaus 
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hefyd.  

 

 

Bydd y cynllun hybu hwn yn cael ei adolygu a’i ddiweddaru’n flynyddol a byddwn yn rhannu’r cynllun hybu hwn gyda’n rhanddeiliaid trwy gyfrwng gwefan 
CGGSDd.  

Bydd fersiwn o’r cynllun hybu hwn yn cael ei drafod, a bydd yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth y Bwrdd ar 10 Mai 2018.     

Yn amodol ar dderbyn cymeradwyaeth y Bwrdd, bydd yn cael ei roi ar waith yn unol â’r bwriadau arfaethedig.   

Dyddiad nesaf adolygu’r datganiad a’r cynllun hybu fydd yn ystod Chwarter 1 2019 gyda’r nod o wella’r gwasanaeth ymhellach.   

Os ydych chi’n aelod o Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ac yn dymuno cael cyngor ar sut i wella eich gwasanaethau a’ch darpariaeth eich 
hun, cysylltwch gyda Chomisiynydd y Gymraeg ar hybu@welshlanguagecommissioner.org neu 08456033221 neu cysylltwch gyda’n Tîm Cymorth i’r 
Sector ni, sectorsupport@dvsc.co.uk 

Cysylltwch gyda sectorsupport@dvsc.co.uk os oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Cymru Ddwyieithog a/neu gymryd rhan mewn dosbarth 
dysgu Cymraeg, os gwelwch yn dda.    
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