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CWYNION YN YMWNEUD Â CHYDYMFFURFIAETH Â’R SAFONAU IAITH 

1. Dyfarniad Ymchwiliad CSG127 

1.1 Ym mis Medi 2016, derbyniodd y Cyngor hysbysiad bod y Comisiynydd Iaith yn bwriadu cynnal 

ymchwiliad i fethiant honedig i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg.  

1.2 Roedd yr ymchwiliad hwn yn ymwneud ag amheuaeth bod y Cyngor wedi methu â chydymffurfio 

â dau Safon wrth ddarparu gwersi nofio mewn canolfannau hamdden.  

Safon 81  
Rhaid ichi hybu unrhyw wasanaeth Cymraeg a ddarperir gennych, a hysbysebu’r gwasanaeth 

hwnnw yn Gymraeg.  

Safon 84  
Os byddwch yn cynnig cwrs addysg sy’n agored i’r cyhoedd, rhaid ichi ei gynnig yn Gymraeg. 

1.3 Cafwyd dyfarniad terfynol yr ymchwiliad ar 25 Gorffennaf 2017. 

1.4 Roedd y dyfarniad yn nodi nad oedd y Cyngor, ym marn y Comisiynydd, wedi methu a 

chydymffurfio gyda Safon 84, ond eu bod wedi methu gyda Safon 81, ar y sail nad ydym ar hyn o 

bryd yn nodi bod gwersi nofio’n cael eu cynnig yn Gymraeg wrth hybu a hysbysebu’r gwersi 

nofio. 

1.5 Roedd yr adroddiad terfynol yn nodi’r angen i gymryd camau i gydymffurfio a safon 81, ac roedd 

yn cynnig nifer o opsiynau ar gyfer sut i wneud hynny.   

3.10.6 Enghreifftiau o ddulliau posibl y gellid eu defnyddio i hybu a hysbysebu’r gwersi nofio Cymraeg 
yw:  

 gosod gwybodaeth ar dudalennau perthnasol ar wefan yr awdurdod lleol;  

 rhannu gwybodaeth drwy’r cyfryngau cymdeithasol;  

 gosod gwybodaeth mewn deunyddiau ysgrifenedig sydd ar gael mewn canolfannau 
hamdden a lleoliadau eraill;  



 cysylltu â phobl yn uniongyrchol, neu rannu deunyddiau, er mwyn tynnu sylw pobl at y ffaith 
fod gwersi nofio’n cael eu cynnig yn Gymraeg;  

 sicrhau bod staff rheng flaen yn cyfeirio pobl sy’n ymholi am wersi nofio Cymraeg at y 
ddarpariaeth sydd ar gael.  

 

1.6 Mae’r Uned Iaith yn gweithio gyda’r gwasanaeth Hamdden a thîm y we i ganfod y ffordd 

orau o fodloni’r gofynion gweithredu hyn.  

 

CWYNION UNIONGYRCHOL AM WASANAETH NEU YN YMWNEUD Â PHOLISI IAITH Y CYNGOR 

Adran  Nifer y Cwynion 

Cefnogaeth Gorfforaethol 2 

 

Roedd y ddwy gwyn uchod yn erbyn Polisi Iaith yn Cyngor yn ymwneud â pholisi recriwtio’r Cyngor 

a’r angen i gael sgiliau Cymraeg i ymgeisio am swyddi.  

 

 


