
Cynllun laith 
Gymraeg
Adroddiad Monitro Blynyddol i  
Gomisiynydd y Gymraeg

Awst 2016



Adroddiad monitro blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg 2

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol: Cynllun Iaith Gymraeg

 

Cynnwys
Targed amserlen y Cynllun Iaith Gymraeg 3

Cyflwyniad 4

Cynllun Iaith Gymraeg y  
Gwasaneth Cynghori Ariannol 5

Mesurau i ddelio â’r cyhoedd yng Nghymru 6

Gohebiaeth 6

Galwadau Ffôn 6

Cyfarfodydd cyhoeddus 6

Gwasanaethau personol 6

Hunaniaeth gorfforaethol 7

Arwyddion yng Nghymru  7

Cyhoeddiadau 7

Ffurflenni a deunydd eglurhaol 8

Gwefan 8

Hysbysiadau i’r wasg, hysbysebu a chyhoeddusrwydd 9

Gwasanaethau a gyflwynir ar ran y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol gan bartïon eraill 9

Gweithio mewn partneriaeth 10

Strategaeth recriwtio a staffio 10

Proses a gweithdrefnau 11

Y pethau nad oedd cystal gennym 11

Ymgyrchoedd: 11

Casgliadau: 12

Atodiad 1 13

Cynllun Iaith Gymraeg – Aide Memoire 13

Atodiad 2 14

Prosesu Rhestr Wirio ar gyfer Cyhoeddi  
a Bod yn Barod am Fusnes 14



Adroddiad Monitro Blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg 3

Gwasanaeth Cynghori Ariannol: Cynllun laith Gymraeg

Dyddiad cwblhau

Polisïau a mentrau newydd
Ymgorffori gofyniad yn ein proses rheoli prosiect safonol i ystyried 
unrhyw effaith ar y cynllun hwn ar gam gweithredu polisïau a 
gweithdrefnau newydd. 

Cwblhawyd gweler atodiad 2. 

Canllaw staff 

Darparu cyfarwyddyd i staff am sut i weithredu a chyflwyno’r 
ymrwymiadau a wnaed yn y cynllun. 

Cwblhawyd gweler atodiad 1. Mae pob aelod 
newydd o staff yn gwylio fideo am y Cynllun 
Iaith Gymraeg yn ystod eu cyfnod cynefino 
â’r gwasanaeth

Adolygu’r cyhoeddiadau 
Adolygu cyhoeddiadau, taflenni, ffurflenni ac ati er mwyn canfod 
beth sydd angen ei gynhyrchu yn Gymraeg.

Cwblhawyd gweler paragraff 20.

Adolygu’r wefan
Sicrhau bod pob adran sy’n berthnasol ar y wefan ar gael yn 
Gymraeg (gan gynnwys unrhyw fersiynau Cymraeg o 
gyhoeddiadau, taflenni, ffurflenni ac ati).

Cwblhawyd gweler paragraff 27.

Cyfryngau cymdeithasu
Adolygu’r penderfyniad i beidio â chyfieithu cynnwys fideo a 
chyfryngau digidol sy’n gweithio o fewn amgylchfyd o gyfathrebu 
ar y pryd, megis cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Twitter, a 
hysbysebu ar-lein.

Cyfarfu Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol a 
phenderfynu, am gyfnod y cynllun hwn o 
leiaf, na fydd cynnwys fideo, twitter a 
chyfathrebu ar y pryd eraill yn cael eu 
cyfieithu. 

Ffurflenni a deunydd eglurhaol
Sicrhau y bydd yr holl ffurflenni a deunydd eglurhaol ar gyfer 
defnydd y cyhoedd yng Nghymru’n gwbl ddwyieithog, gyda’r 
fersiynau Cymraeg a Saesneg ynghyd mewn un ddogfen.  

Gall cwsmeriaid ddewis pa ffurflenni archebu 
i’w cwblhau naill ai yn Gymraeg neu Saesneg 
drwy ddewis y botwm Cymraeg/Saesneg ar 
ein gwefan. Mae’r ffurflenni archebu Saesneg 
yn cynnig y dewis o archebu llyfrynnau 
Cymraeg neu Saesneg.

Dewis iaith
Rhoi mesurau yn eu lle i sefydlu dewis iaith y cwsmer.

Gall cwsmeriaid ddewis Cymraeg neu 
Saesneg drwy glicio’r botwm Cymraeg ar ein 
gwefan neu’r rhif ffôn Cymraeg, gan wneud y 
dewis iaith eu hunain felly.

Monitro’r gwasanaeth
Rhoi mesurau yn eu lle i fesur y galw ac i sicrhau y gall cwsmeriaid 
gynnig adborth am y gwasanaeth Cymraeg.

Mesurir y galw am ein gwasanaethau 
Cymraeg yn chwarterol ar gyfer yr adroddiad 
Cydraddoldebau, Amrywiaeth a 
Chynhwysiad. 

Mae manylion cyswllt ar gyfer rhoi sylwadau 
ar ein cynllun ar gael ar-lein o fewn y cynllun.

Llinell Gyngor Ffôn
Sicrhau bod y meini prawf ar gyfer unrhyw dendr i’r dyfodol yn 
cynnwys cyflwyno llinell gyngor Gymraeg.

Cwblhawyd gweler paragraff 11.

Targed amserlen y Cynllun Iaith Gymraeg 
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Cyflwyniad
1. Pwrpas yr adroddiad monitro hwn yw i amlinellu’r cynnydd a wnaed gan y Gwasanaeth 

Cynghori Ariannol yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016 wrth 
ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn unol â’n Cynllun Iaith Gymraeg ac i adnabod lle 
y gellir gwneud gwelliannau.

2. Er nad yw Deddf Gwasanaethau Ariannol 2010 yn gwahaniaethu rhwng y modd y byddwn 
yn cyflawni’n gwaith ar draws y Deyrnas Unedig, rydym yn cydnabod bod anghenion 
gwahanol a gwahaniaethau deddfwriaethol a pholisi yng Nghymru, Gogledd Iwerddon, yr 
Alban a Lloegr. Mae hyn yn dylanwadu ar ein polisi, ein dylunio a’n swyddogaethau 
cyflwyno ym mhob un o wledydd y Deyrnas Unedig.

3. Dan y cynllun gweithredu Cydraddoldebau, Amrywiaeth a Chynhwysiad mae ein holl 
brosesau’n amodol ar adolygiad rheolaidd o effaith ar faterion amrywiaeth, gan gynnwys 
rhai’r Iaith Gymraeg.

4. Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cynnig gwasanaeth cynhwysol i bobl o bob rhan 
o’r Deyrnas Unedig. Yn y flwyddyn Ebrill 2015 hyd at Fawrth 2016 derbynion ni fwy na 26 
miliwn o gysylltiadau gan gwsmeriaid ar y wefan, drwy we-sgwrs, dros y ffôn ac wyneb yn 
wyneb ac fe amcangyfrifwn roedd mwy na 900,000 o'r rhain o Gymru ac yr oedd dros 
71,000 ohonynt drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn amcangyfrif bod 12 y cant o’n 
cysylltiadau gyda’r cyhoedd yng Nghymru wedi bod drwy gyfrwng y Gymraeg (ar gyfer 
cyfansymiau yn ôl sianel gweler paragraff 11 am y ffôn a pharagraff 25 am y we).
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Cynllun Iaith Gymraeg y Gwasaneth 
Cynghori Ariannol
5. Mae Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn gosod dyletswydd statudol ar bob corff 

cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru i gynhyrchu  
Cynllun Iaith Gymraeg.

6. Mae Cynllun Iaith Gymraeg y Gwasaneth Cynghori Ariannol (Y Cynllun) yn disgrifio  
sut y bydd yn glynu, cymaint ag sy’n briodol ac ymarferol gwneud hynny dan yr 
amgylchiadau, at yr egwyddor a sefydlwyd gan y Ddeddf sef y dylid ymdrin â’r  
Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal.

7. Mabwysiadwyd Cynllun Iaith Gymraeg y Gwasaneth Cynghori Ariannol yn 2012.  
Dyma'r pedwerydd adroddiad monitro gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

8. Gan Brif Weithredwr y Gwasanaeth Cynghori Ariannol y mae’r cyfrifoldeb cyffredinol  
dros weithredu’r Cynllun hwn. Cyfrifoldeb ein Rheolwr Cymru yw darparu a monitro’r 
cynllun hwn.
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Mesurau i ddelio â’r cyhoedd  
yng Nghymru
9. Rhwng Ebrill 2015 a Mawrth 2016, mi wnaeth y Gwasanaeth Cynghori Ariannol barhau i 

ddarparu gwasanaeth aml-sianel cynhwysfawr gyda set gynnyrch o gynnwys 
offerynnau a chyfrifianellau ar ein gwefan, llinell gymorth dros y ffôn a chyngor 
ariannol wyneb yn wyneb. Mae erthyglau, offer a chyfrifianellau ein gwefan wedi’u 
diweddaru a maent i gyd yn parhau i fod ar gael yn Gymraeg yn unol â’n Cynllun.

Gohebiaeth

10. Yn ystod y cyfnod adrodd nid oedd gofyniad am ymatebion Gymraeg i ohebiaeth ffurfiol. 
Mae gwasanaethau gohebu’n gyson â’r Cynllun ac mae prosesau priodol mewn grym i 
sicrhau bod ymatebion yn cael eu gohebu yn Gymraeg yn ôl yr angen.

Galwadau Ffôn

11. Nid oes gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol swyddfa yng Nghymru er roedd un aelod o 
staff wedi’i leoli yng Nghymru am gyfnod yr adroddiad hwn. Bydd staff di-Gymraeg a leolir 
yng Nghymru’n ateb galwadau ffôn gyda chyfarchiad ac enw’r sefydliad yn y ddwy iaith. Os 
bydd y galwr yn siarad Cymraeg, yna bydd staff yn esbonio na allant siarad Cymraeg eu 
hunain. Gan nad oes staff sy’n siarad Cymraeg yn y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar hyn o 
bryd, bydd y galwr yn cael cynnig yr opsiwn o naill ai parhau â’r alwad yn Saesneg, neu i alw 
llinell Gymraeg y ganolfan gyswllt, neu i ysgrifennu at y sefydliad yn Gymraeg.

12. Yn y ganolfan gyswllt sy’n cymryd galwadau gan y cyhoedd, mae gennym rif ffôn penodol 
yn Gymraeg 0300 500 5555 ar gael ac mae hwn yn cael ei staffio gan ddau siaradwr 
Cymraeg. Mae'r rhif hwn eisoes wedi newid i 0800 138 0555 ond mae'r ddau rhif yn 
parhau i fod yn weithredol.

13. Cawsom 118 o alwadau o fis Ebrill 2015 hyd at fis Mawrth 2016 i’n llinell Gymraeg. Rydym 
yn monitro galwadau o linellau tir i’n rhif ffôn Saesneg ac o hyn rydym wedi derbyn 2,791 
o alwadau y gallwn ddweud eu bod wedi dod o Gymru. Rydym yn monitro galwadau i’n 
rhif ffôn Saesneg yn seiliedig ar god post y cwsmeriaid, ac o’r wybodaeth hon gallwn 
gadarnhau a wnaed yr alwad o Gymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon neu Loegr, ac ni ellir 
ond ystyried y canlynol fel dangosydd gan nad yw rhai cwsmeriaid yn datgan eu cod post. 
Gallwn awgrymu bod oddeutu 5% o’n galwadau o Gymru wedi dod i’r llinell Gymraeg.

Cyfarfodydd cyhoeddus

14. Ni chynhaliodd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gyfarfodydd cyhoeddus yng Nghymru y 
ystod y cyfnod adrodd; serch hynny mae prosesau priodol mew grym i sicrhau y gall 
cyfarfodydd cyhoeddus gael eu cynnal yn unol â’r Cynllun.

Gwasanaethau personol

15. Cynhelir y rhan fwyaf o’n busnes ar-lein, dros y ffôn ac yng Nghymru gan Gyngor ar 
Bopeth Cymru, wyneb yn wyneb. Cynhwysir ein cleientiaid wyneb yn wyneb yng 
Nghymru gan Gynllun Iaith Cyngor ar Bopeth Cymru.
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16. Mewn perthynas â chysylltiadau eraill â’r cyhoedd, rydym yn parhau i sicrhau bod 
canllawiau mewnol ar gael ar gyfer ein gweithwyr i gyd yn esbonio beth sydd angen 
iddynt ei wneud i gydymffurfio â mesurau’r Cynllun hwn yn eu gwaith â’r cyhoedd yng 
Nghymru (gweler atodiad 1).

Hunaniaeth gorfforaethol

17. Mae gennym fersiwn Gymraeg o’n logo. Bydd unrhyw staff a bennir i ddelio â gwaith 
rheolaidd ar gyfer pobl yng Nghymru yn defnyddio deunydd ysgrifennu dwyieithog wrth 
ddelio â phobl yng Nghymru.

Arwyddion yng Nghymru 

18. Nid ydym wedi gosod unrhyw arwyddion parhaol neu dros dro sy’n rhoi gwybodaeth 
i’r cyhoedd.

Cyhoeddiadau

19. O’r blaen rydym wedi sicrhau bod llyfrynnau wyneb i waered dwyieithog ar gael i 
ddefnyddwyr a sefydliadau. Nid archebwyd yr adnoddau hyn ac roedd yn rhaid inni 
ddinistrio nifer sylweddol. Ar ôl ceisio darparu dogfennau wyneb i waered dwyieithog, 
roedd ein profiad yn awgrymu bod y prosesau a chostau ychwanegol yn afresymol o 
ystyried y galw bach iawn. Pan grëwyd llyfrynnau newydd, gwnaed y penderfyniad i 
gynhyrchu copïau ar wahân o’r llyfryn Cymraeg er mwyn sicrhau ein bod yn gallu parhau i 
ddarparu deunyddiau printiedig i’r cyhoedd yng Nghymru.

20. Mae ein llawlyfrau cyfredol a argraffir oll ar gael i’w harchebu neu eu hargraffu yn 
Gymraeg. Dyma

 Colli’ch swydd 
 ■ Y llawlyfr colli sywdd  

 Morgeisi 
 ■ Cynlluniau rhyddhau ecwiti 

 ■ Cwynion am forgeisi gwaddol  

 ■ Anawsterau wrth dalu'ch morgais  

 ■ Delio â diffyg yn eich morgais gwaddol  

 ■ Cynlluniau gwerthu-a-rhentu'n-ôl  

 ■ Gwneud cwyn am forgais gwaddol   

 ■ Iawndal morgeisi gwaddol  

 ■ Gallwch fforddio morgais nawr, ond beth os...?

 ■ Gweithredwch ar eich morgais llog yn unig nawr

 Credyd cynhwysol a budd-daliadau eraill 
 ■ Paratoi ar gyfer credyd cynhwysol

 ■ Angen cymorth i reoli'ch arian?  

 ■ Talu’ch rhent eich hunan    

 Pensiynau ac Ymddeoliad 
 ■ Pensiynau cyfranddeiliaid a choed penderfyniad  

 ■ Eich pensiwn: mae’n bryd i chi ddewis

 Undebau Credyd
 Cyfrifon banc sylfaenol di-dâl
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21. Nid yw’r Cynllun hwn yn cynnwys dogfennau technegol, contractau, canllawiau 
technegol, gwahoddiadau i dendro a chyhoeddiadau tebyg (er enghraifft ymatebion 
ymgynghori) lle bydd cylchrediad wedi’i gyfyngu i’r gymuned dechnegol, e.e. sefydliadau 
defnyddwyr, sefydliadau ariannol a darparwyr cyngor a’u cyrff cynrychioliadol. 

22. Cafodd yr ymchwil a wnaethpwyd ac a gyhoeddwyd gan asiantaethau allanol ar ran y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol ei roi i ni yn Saesneg yn unig ac felly nid yw ar gael yn 
Gymraeg ar ein gwefan.

Ffurflenni a deunydd eglurhaol

23. Mae ein ffurflenni archebu Cymraeg ar-lein ar gael. 

24. Eleni bu i ni addasu ein ffurflenni archebu Saesneg er mwyn sicrhau y gallai siaradwyr 
di-Gymraeg archebu llyfrynnau ar gyfer eu cwsmeriaid Cymraeg. Mae pobl yn medru 
agor y ffurflen archebu Saesneg ac archebu un ai’r llyfrynnau Cymraeg a/neu Saesneg.

Gwefan

25. Mae ein gwefan yn cynnwys botwm ‘Cymraeg’ ar frig pob tudalen ar y wefan. Bydd hyn yn 
arwain y defnyddiwr at ein cynnwys Cymraeg. Mae’r cynnwys hwn yn drosiad cywir o’r 
Saesneg ar gyfer holl gynnwys y wefan sy’n rhan o’n Cynllun Iaith Gymraeg. 

26. I wella profiad ein cwsmeriaid ar declynnau symudol rydym wedi datblygu dyluniad gwe 
ymatebol sydd o gymorth i ddarparu’r profiad gorau wrth eu defnyddio, ni waeth y ddyfais. 
Ar gyfer bwrdd gwaith a thabled rydym wedi gosod y ddolen i’r cynnwys Cymraeg ar y brig 
ochr dde ar y wefan. Gan fod lle ar y sgrin mor brin ar ffôn deallus, penderfynon ni mai’r 
dewis mwyaf ymarferol oedd cael dolen ar droedyn y wefan. Fe arbrofon ni hefyd gyda 
throedyn y wefan ar gyfer defnyddwyr tabled. Yn dilyn yr arbrofion hyn, penderfynon ni 
sicrhau bydd y ddolen 'Cymraeg' ar gael ar y brig ar ochr dde'r pennyn ar gyfer pob dyfais, 
yn cynnwys ffonau symudol. Bydd hwn wedi ei gwblhau erbyn tymor yr Hydref 2016.

27. Rydym wedi ceisio sicrhau bod pob erthygl statig ar ein gwefan ar gael yn Gymraeg 
a Saesneg.

28. Mae’r offer a chyfrifianellau a gynhyrchir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar ein 
gwefan ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Ambell waith, nid yw gwefannau cymharu yr ydym 
yn creu dolen â nhw ond sydd heb eu cynhyrchu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol,  
ar gael yn Gymraeg. Mae’r rhain yn cael eu diweddaru’n rheolaidd gan ddarparwr allanol 
ac o ganlyniad rydym yn eu hystyried yn gyfathrebu ar y pryd ac felly’n cael eu heithrio  
o’n cynllun.

29. Yn gyffredinol, nid yw fideos a gynhyrchir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar gyfer ein 
gwefan ar gael yn Gymraeg gan eu bod wedi eu heithrio o’n cynllun. Fodd bynnag, yn dilyn 
ceisiadau gan bartneriaid yng Nghymru, rydym wedi sicrhau bod fideos Cymraeg ar gael o 
ran cynnwys a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer ein gwybodaeth ar Gredyd Cynhwysol. Ar 
gyfer fideos eraill, mae trawsgrifiad Cymraeg a Saesneg ar gael i’w lawrlwytho.

30. Mewn ymateb i etemau newyddion a materion yn ystod pob diwrnod gwaith, rydym yn 
cynhyrchu erthyglau ‘newyddion’ a blog ar ein gwefan. Rydym wedi rhestru’r erthyglau 
hyn o dan ‘y cyfryngau uniongyrchol’ ac oherwydd hynny maent wedi’u heithrio rhag  
ein Cynllun. 

31. Mae ffeithlun a ddefnyddir fel cynnwys ar gyfer ymgyrch neu erthygl ar gael yn Gymraeg.
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32. Fel cyfanswm, o’r hyn a lwyddasom i’w fonitro, rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mawrth 2016, 
cafwyd 798,992 o ymweliadau i’n gwefan o gyfeiriadau IP yng Nghymru. Roedd 102,566 
o’r rhain yn ymweliadau â’n tudalennau Cymraeg. Hynny yw 13% o gyfanswm ein 
hymweliadau o Gymru, cynnydd o ran canran o ymweliadau Cymraeg ar dudalennau  
ers y llynedd.

Hysbysiadau i’r wasg, hysbysebu a chyhoeddusrwydd

33. Rydym wedi cyhoeddi hysbysiadau dwyieithog i’r wasg a’r cyfryngau darlledu yng 
Nghymru pan fydd y pwnc o ddiddordeb arbennig i’r cyhoedd yng Nghymru. Rydym 
hefyd wedi rhoi copïau Cymraeg o unrhyw hysbysiad i’r wasg rydym wedi’i gyhoeddi trwy 
gyfrwng y Gymraeg ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol er mwyn cyrraedd 
cynulleidfa ehangach o siaradwyr Cymraeg. 

34. Nid oes gennym unrhyw siaradwyr Cymraeg a gyflogir yn uniongyrchol gan y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol a all gynnal cyfweliadau ar y cyfryngau.

35. Ailargraffwyd taflenni A5 dwyieithog gennym i hyrwyddo adnoddau ffôn ac ar-lein i bobl 
yng Nghymru, yn benodol i amlygu’r ffaith ein bod yn darparu gwasanaethau Cymraeg.

Gwasanaethau a gyflwynir ar ran y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gan 
bartïon eraill

36. Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn darparu ein gwasanaethau cynghori ariannol wyneb yn 
wyneb yng Nghymru ynghyd â chyngor ar ddyledion. Maent yn gweithredu o fewn eu 
Cynllun Iaith Gymraeg eu hunain. Mae gan Gynghorwyr Arian Cyngor ar Bopeth Cymru 
badiau cynllun gweithredu dwyieithog mewn sesiynau, ac mae eu llinell gwneud 
apwyntiad yn Gymraeg a Saesneg a’u deunydd brandio’n ddwyieithog. 

37. O fis Ebrill 2015 i fis Mawrth 2016 cafwyd 10,535 o sesiynau wyneb yn wyneb i’r cyhoedd 
yng Nghymru gyda thua 10% ohonynt wedi’u cyflwyno i’r cyhoedd yn Gymraeg. Ledled 
Cymru, mae gan Gyngor ar Bopeth Cymru 10 cynghorydd sy’n darparu ein cyngor 
ariannol wyneb yn wyneb gydag 1 ohonynt yn rhugl yn Gymraeg ac yn medru cynnal 
sesiynau llawn yn Gymraeg. 

38. O fis Ebrill 2015 i fis Mawrth 2016 cafwyd 14,513 o sesiynau cyngor ar ddyledion wyneb yn 
wyneb, 10,185 dros y ffôn a 764 ar-lein yng Nghymru.  Ledled Cymru, mae gan Gyngor ar 
Bopeth Cymru a Shelter Cymru 30.1 o gynghorwyr gyfwerth ag amser llawn (FTE) sy’n 
darparu ein cyngor ar ddyledion ac mae ein gwasanaeth yn rhan o’u Cynlluniau Iaith 
Gymraeg hwythau. Mae Cyngor ar Bopeth Cymru’n amcangyfrif bod hyd at 40% o 
apwyntiadau a chysylltiadau  dros y ffôn yn cael eu cynnal yn Gymraeg gyda chleientiaid 
mewn ardaloedd megis Gwynedd a Chonwy.  Mae hyn yn lleihau’n arw i ganran fach iawn 
mewn ardaloedd fel Casnewydd a Wrecsam.  Yng Nghonwy er enghraifft mae 50% o’r  
tîm cyngor ar ddyledion yn siaradwyr Cymraeg.  Serch hynny, petai cleient yn gofyn am 
gyngor ar ddyledion yn Gymraeg yna byddai cyfranogwyr yn ceisio sicrhau hyn ble’n 
bosibl drwy ddefnyddio staff Cymraeg o’r swyddfa honno neu gyfeirio’r cleient at  
swyddfa gyfagos.

39. Ar gyfer ein darparwyr ffôn gweler paragraff 11

40. Rydym yn gweithio gyda'r Gronfa Loteri Fawr i ariannu cynllun peilot rhianta ledled 
Cymru. Gwasanaethir 15 o awdurdodau lleol gan y cynllun peilot hwn, megis Dechrau'n 
Deg a Teuluoedd yn Gyntaf, gyda darpariaeth gan sefydliadau megis Action for Children a 
Barnardos. Cynhyrchwyd y pecynnau hyfforddi a'r adnoddau dysgu i gyd yn y Gymraeg a'r 
Saesneg ac mae'r llyfryn y mae'r rhieni'n ei gymryd adref yn wyneb i waered dwyieithog.
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Gweithio mewn partneriaeth

41. Rydym yn sicrhau ein bod yn cynnig ein darpariaeth Gymraeg i unrhyw 
sefydliad sydd â Chynllun Iaith Gymraeg ai peidio sy’n dymuno rhoi ein 
hadnoddau ni i mewn i’w gwefan hwythau. Mae ein cynnwys Cymraeg wedi 
ei drwytho gan lawer o awdurdodau lleol yng Nghymru megis Sir Benfro ac 
asiantaethau eraill megis Shelter Cymru. 

42. Mae ein taflenni dwyieithog sy'n hysbysebu'r gwasanaeth yng Nghymraeg ac 
yn Saesneg ar gael i bob sefydliad yng Nghymru.

Strategaeth recriwtio a staffio

43. Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi un gweithiwr yn uniongyrchol yng Nghymru. 
Mae ein aelod o staff yng Nghymru wedi cael ei annog i ddysgu Cymraeg. 

44. Nid oedd unrhyw hysbysebion recriwtio ar gyfer staff yng Nghymru.

45. Rydym wedi sicrhau bod pob aelod o staff newydd, waeth ymhle mae eu 
swyddfa, yn cael trosolwg o’r Cynllun Iaith Gymraeg fel rhan o’u cyfnod 
cynefino yn eu swyddi. I wneud hyn mae gennym fideo cynefino ar ein 
hymroddiad tuag at yr Iaith Gymraeg a’n Cynllun. Mae pob aelod newydd o 
staff yn gwylio’r fideo hwn. Er y bydd y broses cynefino yn newid blwyddyn 
nesaf, fe fydd dal i fod cyfeiriadau at ein Cynllun Iaith Gymraeg mewn unrhyw 
broses cynefino newydd.
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Proses a gweithdrefnau
46. Wrth ddatblygu polisïau a gweithdrefnau newydd, neu’n ystyried effaith polisïau a 

mentrau’r Llywodraeth, byddwn yn ystyried yn llawn anghenion defnyddwyr yr iaith 
Gymraeg. Mae ein polisïau a’n mentrau’n gyson â’r mesurau yn ein Cynllun.

47. Rydym wedi rhoi proses ffurfiol ar waith i sicrhau y bydd egwyddorion y cynllun iaith 
Gymraeg yn cael eu hystyried yn ystod cyfnod gweithredu ein prosiectau. Rydym yn 
gwneud hyn trwy ymgorffori gofyniad i ystyried unrhyw effaith ar y Cynllun hwn yn ein 
proses rheoli prosiect safonol. Gweler atodiad  2 ar gyfer rhestr wirio’r rheolwr prosiect. 
Rhaid ticio pob blwch cyn i unrhyw destun, offer neu gyfrifiannell fynd yn fyw ar ein 
gwefan.

48. Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, roedd gennym dîm golygyddol a oedd yn gyfrifol am 
uwchlwytho'r holl gynnwys i'n gwefan. Roeddent yn gyfrifol am sicrhau bod pob cynnwys 
digidol yn cwrdd ag anghenion ein cynllun ac roedd ganddynt yr awdurdod i oedi ar 
gyflwyno cynnwys os nad oedd yn cydymffurfio â’r cynllun.

Y pethau nad oedd cystal gennym

Ymgyrchoedd:

49. Rydym yn rhedeg llawer o ymgyrchoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae’r mwyafrif  
o’r ymgyrchoedd hyn yn cynnwys deunydd sylweddol gan gynnwys gwaith celf, 
datganiadau i’r wasg a dolenni i amryw offer a chyfrifianellau. Rydym yn gweithio’n galed 
i sicrhau bod y cynnwys yn ddwyieithog a’i fod yn cael ei ddiweddaru’n gydamserol. 
Oherwydd diwygiadau a newidiadau munud-olaf i’r gwaith dylunio bu oedi ar ran fach 
o’r lanlwythiad Cymraeg. Yn bennaf mae’r oedi am oddeutu 24 awr yn hytrach na 
dyddiau. Cysylltir yr ymgyrchoedd hyn â digwyddiadau’r wasg ac felly nid oedd yn  
bosibl oedi’r cynnwys Saesneg. 

Gwallau ar y Dudalen We
50. Yn dilyn hysbysiad gan staff y Comisiynydd, fe ddaethom o hyd i nifer o wallau ar ein 

tudalennau gwe. Fe gomisiynom archwiliad cyfan o gynnwys gwefan ac offer y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol ac fe wnaethom gywiro unrhyw wallau a ddarganfuwyd. 
Fe ddaethom o hyd i wallau cyfieithu oherwydd diffyg cyd-destun. Er mwyn unioni hyn, 
caiff cyd-destun ei anfon gyda phob testun i'w gyfieithu. Fe ddarganfyddom hefyd fod 
hen feddalwedd wedi gwahanu geiriau ar y tudalennau Cymraeg. Gan fod y cyfieithu i gyd 
yn cael ei gwblhau gan asiantaethau allanol, nid oedd staff y wefan wedi gallu adnabod y 
gwallau. Newidiwyd y meddalwedd.

51. Tynnodd yr archwiliad ein sylw hefyd at wahaniaethau rhanbarthol yn nefnydd y Gymraeg 
a sut roedd un cyfieithydd yn cywiro gwaith yr un arall oherwydd y gwahaniaethau hyn.

52. Rydym wedi cytuno ar broses newydd gyda chyfieithydd allanol er mwyn iddynt gael 
mynediad at ein gwefan a'i chyfieithu'n uniongyrchol. Bydd y broses hon yn weithredol yn 
2016 ac fe ddylai sicrhau na fydd unrhyw wallau pellach.
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Cynllyn Peilot Siarad, Dysgu, Gwneud - llawlyfr i rieni
53. Fel rhan o'n cynllun peilot rhianta, fe gynhyrchom lyfryn wyneb i waered dwyieithog. Ar ôl 

argraffu, sylwyd bod cyfran fach iawn o luniau'r tudalennau Cymraeg yn cynnwys testun 
Saesneg. Oherwydd y gost oedd ynghlwm, nid oedd yn bosib cael gwared ar y llyfrynnau 
hyn yn gyfan gwbl. Argraffwyd set arall o lyfrynnau i gywiro'r gwall hwn. Wrth ddosbarthu'r 
ailargraffiad, blaenoriaethwyd ardaloedd Cymraeg eu hiaith a'r ardaloedd hynny lle 
cawsom wybod bod yna rhieni Cymraeg eu hiaith. Roedd unrhyw un a oedd yn gwneud 
cwyn am y gwall yn y llyfryn yn cael cyfle i dderbyn fersiwn cywir ohono. 

54. Fe gysylltom ag ymarferwyr yn yr ardaloedd hynny lle nad yw'r Gymraeg yn iaith gyntaf ac 
fe ofynnon ni iddyn nhw os oes ganddynt rieni sy'n siarad Cymraeg ar y cwrs, ac os felly, 
fe wnaethom sicrhau eu bod yn derbyn copi o'r ailargraffiad.

Casgliadau:

55. Yn gryno, rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau bod pobl yng Nghymru’n gallu cyrchu ein 
gwasanaeth drwy gyflenwad aml-sianel drwy ddewis yr ieithoedd Cymraeg neu Saesneg. 
Mae ein cynnwys ar-lein yn cynnig mwy na 500 o erthyglau, offer a chyfrifianellau a llawer 
o ymgyrchoedd a diweddariadau, a chyflenwyd y mwyafrif ohonynt yn unol â’n Cynllun 
Iaith Gymraeg
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Atodiad 1
Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Cynllun Iaith Gymraeg – Aide Memoire

Nod y polisi yw galluogi aelodau’r cyhoedd sy’n derbyn gwasanaeth gan y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol yng Nghymru, neu sy’n cyfathrebu ag ef, i wneud hynny trwy gyfrwng y 
Gymraeg neu’r Saesneg, yn unol â’u dewisiadau personol.

Beth fydd angen i bawb ei wneud:

 ■ Meddyliwch yn Gymraeg – Mae dwyieithrwydd yn golygu llawer mwy na chyfieithu 
dogfennau. Wrth ddatblygu polisi neu ymchwil, wrth ariannu eraill, trefnu neu aildrefnu 
gwasanaethau, drafftio canllawiau, caffael neu adolygu gwasanaethau, holwch: “A oes 
angen delio â neu ystyried mater yn ymwneud â’r Gymraeg?”

 ■ Cynlluniwch ar gyfer dwy iaith, neu fwy o ddechrau unrhyw fenter, digwyddiad, ymgyrch 
neu gyhoeddiad.

 ■ Rhowch ystyriaeth i safbwynt y siaradwr Cymraeg wrth i chi ddarparu gwasanaethau 
– Mae gan y cyhoedd hawl i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ymwneud â ni. Nod y Cynllun yw 
i’w gwneud yn haws i’r cyhoedd ddefnyddio’r Gymraeg neu gael mynediad at wybodaeth yn 
Gymraeg fel y mae yn Saesneg.

 ■ Deunydd ysgrifenedig ac electronig – mae angen i ni asesu o’r cychwyn a oes angen iddo 
fod yn ddwyieithog. Cynlluniwch i gynnwys amser cyfieithu yn yr amserlen gynhyrchu! Nid 
yw eitem ddwyieithog yn gyflawn na pharod nes y bydd ar gael yn y ddwy iaith.

 ■ Cyfarfodydd, cynadleddau, grwpiau tasg, seminarau – rydym angen asesu’r angen ar 
gyfer cyfieithu ar y pryd trwy ofyn o flaen llaw i rai sy’n mynychu pa iaith fyddai orau 
ganddynt ddefnyddio. Sicrhau bod unrhyw ddeunydd cysylltiedig megis taflenni, 
gwahoddiadau, ffurflenni cofrestru, bathodynnau neu agendâu yn ddwyieithog.

 ■ Cyhoeddusrwydd – sicrhau bod gan siaradwyr Cymraeg a Saesneg fynediad cyfartal at 
ddeunyddiau. Mae hyn fel arfer yn golygu darparu dogfennau yn ddwyieithog.  

Ar gyfer Staff yng Nghymru:
 ■ Ffonau – annogir staff i ateb y ffôn gyda chyfarchiad dwyieithog. Os bydd galwr yn ymateb 
neu’n siarad yn Gymraeg ac na allwch barhau yn yr iaith honno, cynigiwch ddewis i’r galwr o 
ysgrifennu yn Gymraeg, neu barhau gyda’r alwad yn Saesneg.

 ■ Llofnodion awtomatig ac ymwrthodiad – sicrhau eu bod yn ddwyieithog a cheisio 
gwneud yr un fath ar gyfer atebion tu allan i oriau gwaith.
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Atodiad 2
Prosesu Rhestr Wirio ar gyfer Cyhoeddi a Bod yn Barod am Fusnes

Isod ceir rhestr gynhwysfawr gyffredinol sy’n berthnasol i bob prosiect a gwblhawyd gan  
y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Bwriad y rhestr wirio yw ei defnyddio i gadarnhau holl 
ganlyniadau hanfodol, gan gynnwys ein cynnwys Cymraeg. Goruchwylir y broses hon  
gan y rheolwyr prosiect sy’n gyfrifol am ein holl ganlyniadau prosiect.

Prif bynciau Manylder Hanfodol 4

Cynllun ar gyfer 
Mynd yn Fyw 

Yn cael ei ddarparu fel arfer gan reolwr prosiect gyda chyfraniadau  
gan yr holl randdeiliaid prosiect

Cynllun cyfathrebu ar droed ar gyfer rhanddeiliaid prosiect a 
adnabuwyd

Wedi ei arwyddo a’i ryddhau gan berchennog busnes

Cynnwys Cwestiynau mewnol – yn cwrdd â gofynion brandio, dyluniad, 
protocol, polisi dolenni allanol, canllawiau ac ati

BBaCH (SME) fesul rhanbarth

Rheoleiddiol – Yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA) /Y Swyddfa 
Masnachu Teg (OFT) / Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ac ati

Protocolau wedi eu diweddaru a’u cymeradwyo

Cydymffurfiaeth hygyrchedd wedi ei gadarnhau

Cyfieithiad Cymraeg wedi ei drefnu a dyddiad cwblhau wedi  
ei gadarnhau

Canlyniadau senario profi gan ddefnyddwyr wedi eu dadansoddi 
a’u hadrodd

Offer Cwestiynau mewnol

Gwybodaeth gefnogol wedi ei chadarnhau a’i dogfennu

Cytundebau gweithredol wedi eu diwygio yn ôl yr angen

Cydymffurfiaeth hygyrchedd wedi ei gadarnhau

Cyfieithiad Cymraeg wedi ei drefnu a dyddiad cwblhau wedi 
ei gadarnhau

Canlyniadau senario profi gan ddefnyddwyr wedi eu dadansoddi 
a’u hadrodd

CRM Newidiadau wedi eu danfon a’u harwyddo gan 
berchennog(ion) busnes

Cytundebau gweithredol wedi eu diwygio yn ôl yr angen

Gwneud 
penderfyniadau

Cadarnhad gan Reolwr Penderfyniadau

Digidol Arwyddo a chadarnhau adroddiadau newydd a diwygiedig

Ymgyrchoedd Presennol - dim effaith, cadarnhawyd

Offer adrodd - dim effaith, cadarnhawyd ee GA
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Prif bynciau Manylder Hanfodol 4

Cyflenwi 
Gwasanaeth

Hyfforddiant Canolfan Gyswllt wedi ei gymeradwyo,  
ei amserlennu a dyddiad cwblhau wedi ei gadarnhau

Hyfforddiant wyneb yn wyneb wedi ei gymeradwyo,  
ei amserlennu a dyddiad cwblhau wedi ei gadarnhau

Cytundebau Lefel Gwasanaeth a Chytundebau Gweithredol wedi eu 
diwygio yn ôl yr angen

Arwyddo a chadarnhau adroddiadau newydd a diwygiedig

Newidiadau cyfanswm wedi eu cytuno gyda Phennaeth Cyflenwi 
Gwasanaeth

Marchnata Cymeradwyaeth gan y Pennaeth Marchnata ee uno gydag 
ymgyrchoedd

Cyfathrebu Cymeradwyaeth gan y Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol

Partneriaeth Cymeradwyaeth gan y Pennaeth Cyflawni Partneriaethau

Achos Busnes 
dros wneud 
cynnig 

Dangos y cyflawnir ei werth yn unol â’r amserlen a gytunwyd

CMI Sampl o adroddiadau a gynhyrchwyd ee gwybodaeth am fusnes,  
wedi ei arwyddo

Effaith Profiad y Cwsmer wedi ei arwyddo

Pensaernïaeth 
dechnegol

Diagram rhesymegol, adleoli ffisegol, darnau, sianeli a dogfennau cais 
wedi eu cynnal

Pensaernïaeth Data – model data wedi ei gynnal, diagram a diffiniadau 

Pensaernïaeth Gweithredol – diagram a diffiniadau gan gynnwys 
newidiadau caledwedd wedi eu dogfennu

Newidiadau diogelwch wedi eu cadanrhau

Cefnogaeth dechnegol wedi ei chadarnhau gan gynnwys trydydd parti

Newidiadau mewn gallu wedi eu cadanrhau

Dogfennu 
proses

Dogfennu proses wedi ei gynnal gan gynnwys unrhyw newidiadau 
mewn rôl a chyfrifoldeb wedi ei ddogfennu gyda newidiadau mewn 
gweithdrefnau cysylltiol, gyda pherchennog busnes wedi arwyddo

Trawsnewid 
Gwasnaeth

Rheoli Gwasanaeth TG - Dogfennu Catalog

Cytundebau Lefel Gwasanaeth a Chytundebau Gweithredol wedi eu 
creu / diwygio yn ôl yr angen

Cynnydd a gweithdrefnau digwyddiadau wedi eu cadarnhau

Proses gefnogi y Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi ei dogfennu 
a’i phrofi

Cynlluniau lleddfu argyfyngau wedi eu cynnal

Parodrwydd gweithredol wedi ei gadarnhau

Arwyddo a chadarnhau dros dro Gynllun Trawsnewidiol gan y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol a rheolaeth darparwr gwasanaeth

Busnes Gwirio am y tro olaf bod y busnes yn barod gan gynnwys unrhyw 
drosglwyddiad gwybodaeth ar waith neu a fwriedir.

Hyfforddiant defnyddiwr y Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi ei 
gwblhau 

Adolygu’r cyhoeddiad gyda dyddiadau pwysig eraill



Adroddiad Monitro Blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg 16

Gwasanaeth Cynghori Ariannol: Cynllun laith Gymraeg

Fframwaith gwerthuso cyngor ar 
ddyledion

Canlyniadau cyngor ar ddyledion 16
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