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1 Cyflwyniad 
 
Mae Adran 44 o Fesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhoi dyletswydd ar Ardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru ("yr Ardd") i gydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg fel y'i nodir yn ei 
Hysbysiad Cydymffurfio. 
 
Mae'r adroddiad yma’n cwmpasu'r cyfnod o’r 1af Ebrill 2017 hyd at 31 Mawrth 2018 (hynny 
yw blwyddyn ariannol 2017-18) ac mae ei gynhyrchu yn ofyniad o Safonau'r Iaith Gymraeg. 
Dyma'r adroddiad blynyddol cyntaf a gyhoeddwyd ers i Safonau’r Iaith Gymraeg gael eu 
cyflwyno. 
 
Yn ystod y cyfnod yma roedd manylion polisi'r Ardd tuag at yr iaith Gymraeg yn ei Chynllun 
Iaith Gymraeg. 
 

2 Safonau Cyflenwi Gwasanaeth 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw gwynion yn ystod y flwyddyn ar y Safonau Cyflenwi 
Gwasanaethau. 
 
Gohebiaeth 
 
O dan Gynllun Iaith yr Ardd, a weithredwyd yn ystod y flwyddyn ariannol 2017-18, polisi'r 
Ardd oedd croesawu gohebiaeth yn y naill iaith neu'r llall; i ymateb yn y Gymraeg os oedd yr 
ohebiaeth yn y Gymraeg; ac i ddefnyddio'r Gymraeg lle gwyddys bod ffafriaeth, ond fel arall 
cynhyrchu gohebiaeth ddwyieithog. 
 
Teleffon 
 
Mae'r Ardd yn defnyddio cyfarchion yn y Gymraeg, ac yn y Saesneg, ar y prif rif ffôn, ac mae'r 
staff yn cyfarch galwyr yn y Gymraeg, ac yna’r Saesneg. Lle mae galwyr yn dymuno cynnal eu 
galwad yn y Gymraeg, mae polisi'r Ardd yn hwyluso hyn. 
 
Cyfarfodydd a Digwyddiadau 
 
Polisi'r Ardd o dan ei Chynllun Iaith Gymraeg oedd y byddai pob cyfarfod cyhoeddus, 
ymgynghoriad, arddangosfa a chyflwyniad yn ddwyieithog, a phe bai o leiaf 20% o'r 
cynrychiolwyr yn nodi eu bod am siarad Cymraeg, byddai gwasanaethau cyfieithu yn cael eu 
darparu. 
 
Anogwyd siaradwyr Cymraeg i gyflwyno'n ddwyieithog os ydynt yn dymuno gwneud hynny, ac 
fe wnaeth llawer ohonynt wneud hyn. 
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Dogfennau a Ffurflenni 
 
Mae'r holl ddogfennau a ffurflenni sydd wedi eu creu yn benodol i'w defnyddio gan ein 
hymwelwyr ac aelodau eraill o'r cyhoedd naill ai'n ddwyieithog neu'n bodoli fel fersiynau 
Cymraeg a Saesneg ar wahân. 
 
Gwefan a Chyfryngau Cymdeithasol 
 
Mae pob tudalen o wefan yr Ardd yn y Gymraeg a’r Saesneg, gyda dolen ar bob tudalen sy'n 
newid rhwng y ddwy iaith. Mae rhai aelodau o'r staff yn ysgrifennu pyst blog, ac mae'r rhai fel 
arfer yn ymddangos yn iaith (ieithoedd) yr awdur. 
 
Mae'r holl byst ar Twitter, Facebook ac Instagram o gyfrifon swyddogol yr Ardd Fotaneg yn y 
Gymraeg ac yn y Saesneg. Pan fyddwn yn ymateb i unrhyw byst, gwnawn hynny yn iaith y 
person sy'n postio'r sylw neu'r cwestiwn. 
 
Arwyddion a Hysbysiadau 
 
Mae'r holl arwyddion a hysbysiadau ar gyfer ymwelwyr i'r Ardd, ac eithrio rhai arwyddion 
gwyddonol, yn ymddangos yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. 
 
Derbynfa 
 
Anogir staff yn ein Porthdy ac ardaloedd eraill sy'n wynebu'r cyhoedd i ddefnyddio cyfarchion 
dwyieithog, ac i siarad Cymraeg i ymwelwyr sy'n siarad Cymraeg. O dan Gynllun Iaith 
Gymraeg yr Ardd, disgwylir i staff sy'n siarad Cymraeg a gwirfoddolwyr wisgo bathodyn neu 
gortynnau sy'n eu nodi fel y cyfryw. 
 
Tendrau 
 
Cyhoeddwyd yr holl hysbysiadau tendro a gwahoddiadau i dendro yn y Gymraeg ac yn y 
Saesneg, a gwahoddwyd cyflwyniadau yn y naill iaith neu'r llall. 
 
Cyrsiau Addysg 
 
Mae'r Ardd yn ymroddedig i redeg cyrsiau a sgyrsiau yn y Gymraeg lle bo'n bosibl, ac fe 
wnaethom gynnig rhai cyrsiau yn y Gymraeg yn ystod y flwyddyn. 
 

3 Safonau Gwneud Polisi 
 
Ni chawsom unrhyw gwynion yn ymwneud â'r safonau llunio polisi yn ystod y flwyddyn. 
 

Mae'r Ardd wedi gosod nodau strategol, ac mae'n cydnabod bod ganddi ddyletswydd i 
ddefnyddio a hyrwyddo'r iaith Gymraeg. Mae'r Ardd felly wedi ymrwymo i'r iaith Gymraeg 
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ac mae pob penderfyniad a wneir yn anelu at sicrhau bod yr ymrwymiad yma yn cael ei 
barchu. 

 

4 Safonau Gweithredol 
 

Ni dderbyniwyd unrhyw gwynion yn ystod y flwyddyn mewn perthynas â'r safonau 
gweithredol. 

Polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol 

Defnyddir y Gymraeg ar lafar ochr yn ochr â’r Saesneg yn fewnol, ond nid oes gan yr Ardd 
bolisi ffurfiol ar y defnydd o'r Gymraeg yn fewnol ar hyn o bryd; mae hyn yn cael ei ddatblygu. 

Gweithwyr 

Er nad ydym wedi derbyn unrhyw geisiadau gan aelodau o staff i gael eu cytundeb yn y 
Gymraeg, yr ydym wedi cael mater yn ymwneud â sicrwydd sydd wedi golygu nad ydym wedi 
gallu darparu cytundebau yn y Gymraeg hyd yma. Felly, nid ydym wedi gofyn i weithwyr a 
ydynt am gael eu dogfennau yn y Gymraeg. 

Ni wnaethom gynnig hyfforddiant Iechyd a Diogelwch yn llawn yn y Gymraeg yn ystod y 
flwyddyn, er bod rhai o'r cyrsiau'n cael eu darparu yn y Gymraeg gan ddefnyddio adnoddau 
Saesneg. Yn ogystal, cynhaliwyd peth hyfforddiant adrannol trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Roeddem yn cydymffurfio â'r Safonau eraill. 

Polisïau wedi eu cyhoeddi yn y Gymraeg 

Mae'r polisïau penodol hynny a restrwyd yn y Safonau ac y mae'r Ardd yn eu cyhoeddi wedi'u 
hymgorffori yn ein Llawlyfr Gweithwyr. Roedd hyn ar gael yn y Saesneg yn unig. 

Cwynion / disgyblu staff 
 
Roeddem yn cydymffurfio â'r Safonau yma. 
 
Meddalwedd 
 

Anogwyd y staff i ddefnyddio Cysill Ar-lein i wirio gramadeg dogfennau ysgrifenedig. 
 
Datblygu sgiliau’r iaith Gymraeg 

Ni chynigiwyd cyrsiau ffurfiol i ddysgwyr yn ystod y flwyddyn. 

 
Llofnodion e-bost, atebion y tu allan i'r swyddfa 
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Fe wnaethom ddarparu i’r holl staff, nad oeddent yn ddwyieithog, gyda’r wybodaeth sydd 
angen iddynt ei ddangos, sef eu llofnod e-bost yn y Gymraeg a’r Saesneg, a dangoswyd y 
ddelwedd sef "Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu Saesneg" i bob aelod o staff ar waelod eu 
negeseuon e-bost. 
Roedd casgliad o ymadroddion dwyieithog ar gael i staff i'w galluogi i ddefnyddio negeseuon 
e-bost y tu allan i'r swyddfa. 
 
Recriwtio 
 
Hysbysebwyd yr holl swyddi gwag yn y Gymraeg a’r Saesneg, a chafodd y manylion cyfan am 
swyddi gwag eu hanfon at ymgeiswyr yn y Gymraeg a'r Saesneg. 
 
Cyn hysbysebu pob swydd wag, aseswyd y gofyniad am sgiliau’r iaith Gymraeg. Ym Manyleb 
Person pob swydd, rhoddwyd rhuglder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar fel un hanfodol, 
yn ddymunol iawn neu'n ddymunol. 
 
Arwyddion Mewnol 
 
Roeddem yn cydymffurfio â'r Safonau yma, gyda'r holl arwyddion yn ddwyieithog a gosodwyd 
y Gymraeg fel ei bod yn debygol o gael ei darllen yn gyntaf. 
 

5 Sgiliau Iaith Gymraeg: Gweithwyr 
 

Ni chafodd union ffigurau eu cadw am lefelau sgiliau Cymraeg y gweithwyr ar gyfer blwyddyn 
yr adroddiad yma. Yn ogystal, mae gan yr Ardd weithlu tymhorol iawn. Dangosir isod 
amcangyfrif o hyfedredd staff yn ystod y flwyddyn. 
 
Lefel Canran o Staff 
0-1 53% 
2-3 21% 
4-5 27% 
 
 

6 Sgiliau’r Iaith Gymraeg: Swyddi Newydd a Gwag 
 
Dangosir y niferoedd o swyddi a hysbysebir yn ystod y flwyddyn, fesul hyfedredd iaith 
Gymraeg sy'n ofynnol, yn y tabl isod: 
 
Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol 4 
Mae angen dysgu sgiliau iaith Gymraeg pan fyddant yn cael eu penodi i'r 
swydd 

0 

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol 20 
Nid oes angen sgiliau iaith Gymraeg 0 
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7 Hyfforddiant Staff a Gynhaliwyd drwy’r Gymraeg 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau i dderbyn hyfforddiant yn y Gymraeg yn ystod y flwyddyn. 
Fodd bynnag, cynhaliwyd peth hyfforddiant adrannol, a sesiynau anffurfiol eraill yn y 
Gymraeg. 
 

8 Cyflawniadau yn ystod y flwyddyn 
 
Dechreuwyd ar y broses o recriwtio Swyddog Cydymffurfio, a fydd yn goruchwylio Safonau’r 
Iaith Gymraeg (ynghyd â Diogelu Data) ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Bydd y swydd hon yn 
caniatáu i'r Ardd i wella ei chydymffurfiad a'i monitro o Safonau’r Iaith Gymraeg. 
 

9 Blaenoriaethau am 2018-19 
 

Gwella mynediad at wasanaethau cyfieithu ar gyfer staff 
 
Datblygu polisi ar gyfer defnyddio'r Gymraeg yn fewnol 
 
Hwyluso'r cyfieithiad o'r holl ddogfennaeth sy'n ofynnol ar gyfer gweithwyr 
 
Datblygu cyrsiau hyfforddiant Iechyd a Diogelwch a Sefydlu iaith Gymraeg 
 
Sicrhau fod mwy o feddalwedd ar gael yn y Gymraeg i'r staff 
 
Cynnig ystod eang o gyfleoedd i staff ddysgu Cymraeg, neu i wella eu Cymraeg 
 
Asesu lefelau hyfedredd iaith Gymraeg y staff 
 

  Cofnodi canlyniadau o anghenion asesu ar gyfer swyddi gwag 
 

10 Gwybodaeth bellach 
 
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Swyddog Cydymffurfio’r Ardd Fotaneg: 
 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, 
Neuadd Middleton, 
Llanarthne, 
Sir Gaerfyrddin SA32 8HG. 
 
Neu e-bostiwch gruffydd.thomas@gardenofwales.org.uk. 
 
Mae croeso i chi ysgrifennu atom yn y Gymraeg neu’r Saesneg. 


