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Crynodeb Gweithredol 

Penawdau 

 Ystyriai ychydig dros draean y cyflogwyr o'r wyth sector a drafodwyd yn yr ymchwil 

fod cael staff a chanddynt sgiliau Cymraeg yn eu sefydliad yn bwysig iawn (18 y 

cant) neu'n weddol bwysig (17 y cant). Roedd y ffigur yn uwch ymhlith cyflogwyr yn y 

sectorau Gofal Plant, Bwyd-amaeth a Gofal Cymdeithasol. Ar y llaw arall, teimlai tua 

dau o bob pump (39 y cant) nad oedd hi'n bwysig o gwbl cael staff a chanddynt 

sgiliau Cymraeg ar eu safle. 

 Teimlai ychydig llai na thraean o’r holl gyflogwyr yn y sector preifat fod sgiliau 

Cymraeg eu staff yn cynnig rhywfaint o fudd i'w llinell waelod, er mai cymharol 

ychydig (pump y cant) a ystyriai fod y sgiliau hynny'n cael effaith sylweddol yn hynny 

o beth. 

 Roedd gan ddau draean (66 y cant) o'r cyflogwyr staff â sgiliau Cymraeg, a 

dywedodd ychydig dros draean ohonynt fod y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y 

gweithle (35 y cant). 

 Amcangyfrifai’r cyflogwyr fod gan bron chwarter yr holl staff sgiliau Cymraeg ar ryw 

lefel neu'i gilydd, a bod 14 y cant o'r holl staff yn defnyddio’r Gymraeg yn y gwaith. 

Roedd y ffigurau ar gyfer yr agwedd olaf yn uwch yn y sector Gofal Plant (59 y cant), 

y sector Creadigol (39 y cant) a'r sector Bwyd-amaeth (25 y cant).  

 Roedd dros chwarter y sefydliadau (28 y cant) o'r farn y byddai'n fuddiol iddynt gael 

mwy o staff sy'n gallu cyfathrebu yn Gymraeg, neu fwy o staff a chanddynt lefel 

uwch o sgiliau Cymraeg. 

 Yn gyffredinol, roedd gan un o bob deg cyflogwr swydd wag yn ystod y 12 mis 

diwethaf lle byddai sgiliau Cymraeg ar lefel sylfaenol o leiaf wedi bod yn ddymunol. 

Roedd hyn yn llawer uwch ymhlith cyflogwyr Gofal Plant (30 y cant) a chyflogwyr 

Gofal Cymdeithasol (19 y cant). 

 Dros y 12 mis diwethaf, roedd pedwar y cant o sefydliadau wedi ariannu neu drefnu 

hyfforddiant wedi'i gynllunio'n benodol i ddatblygu sgiliau Cymraeg 

 Roedd pedwar y cant o gyflogwyr wedi ceisio gwybodaeth, cyngor neu gymorth ar 

faterion a oedd yn ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle yn ystod y 2-3 blynedd 

diwethaf. O blith y rhai nad oedd wedi gwneud hynny, ni fyddai mwy na dau o bob 

pump yn gwybod o le i gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth o'r fath. 

 Roedd saith y cant o'r sefydliadau'n disgwyl y byddai eu hangen am sgiliau 

Cymraeg yn cynyddu yn y 2-3 blynedd nesaf. Roedd hyn yn uwch ymhlith cyflogwyr 

Gofal Plant (28 y cant), Gofal Cymdeithasol (15 y cant), Creadigol (12 y cant) a 

Lletygarwch (10 y cant).  
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Cyflwyniad 

 

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys manylion canfyddiadau arolwg a gynhaliwyd o ganol 

mis Medi hyd ddiwedd mis Hydref 2013. Cynhaliwyd yr arolwg ymhlith dros 4,000 o 

gyflogwyr yng Nghymru a weithredai mewn wyth sector (Gofal Plant, Gofal 

Cymdeithasol, Lletygarwch, Creadigol, Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol, 

Manwerthu, Bwyd-amaeth ac Adeiladu). Yn ogystal â hyn, cynhaliwyd 10 astudiaeth 

achos ansoddol manylach.  

 

Nod yr astudiaeth oedd darparu gwybodaeth manwl gywir a dibynadwy am anghenion 

cyflogwyr o ran sgiliau Cymraeg, yn y presennol a'r dyfodol, ar sail sector, 

galwedigaeth a rhanbarth, ac am ganfyddiadau cyflogwyr ynghylch effaith defnyddio'r 

Gymraeg ar linell waelod y busnes. Nod arall oedd asesu safbwyntiau ynglŷn â'r 

cymorth sydd ar gael er mwyn sicrhau cymaint o fudd ag sy'n bosibl yn sgil y Gymraeg 

a dwyieithrwydd.   

 

Pwysigrwydd sgiliau Cymraeg 

 

Roedd ychydig dros draean y cyflogwyr yn ystyried bod cael staff a chanddynt sgiliau 

Cymraeg yn eu sefydliad yn bwysig iawn (18 y cant) neu'n weddol bwysig (17 y cant) 

i'w busnes. Yn ogystal, roedd chwarter yn teimlo nad oes rhyw lawer o bwysigrwydd i 

hyn (dywed 25 y cant nad yw'n bwysig iawn), gan adael tua dau o bob bump (39 y 

cant) a ystyriai nad yw cael staff â sgiliau Cymraeg yn bwysig o gwbl. 

 

O bell ffordd, cyflogwyr o'r sectorau Gofal Plant a Bwyd-amaeth oedd yn fwyaf tebygol 

o ystyried bod cael staff â sgiliau Cymraeg yn bwysig (disgrifiwyd hyn yn bwysig iawn 

gan 42 y cant o'r sector Gofal Plant a 33 y cant o'r sector Bwyd-amaeth). Cyflogwyr yn 

y sectorau Adeiladu a'r Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol oedd yn lleiaf tebygol o 

ystyried bod sgiliau Cymraeg yn bwysig iawn neu'n weddol bwysig (25 a 26 y cant, yn 

y drefn honno).  

 

Roedd gwahaniaethau clir rhwng rhanbarthau, gyda chyflogwyr yng ngogledd Cymru'n 

fwyaf tebygol o ystyried ei bod hi'n bwysig cael sgiliau Cymraeg ar eu safle (57 y cant) 
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a'r rhai yn ne-ddwyrain Cymru'n lleiaf tebygol o ystyried bod hynny’n bwysig (16 y 

cant). 

 

Effaith sgiliau Cymraeg ar fasnach, gwasanaeth i gwsmeriaid a'r llinell waelod 

 

Roedd bron dau o bob pum cyflogwr (37 y cant) sy'n gweithredu busnes yn rhanbarthol 

neu'n genedlaethol oddi mewn i Gymru (hy, y tu hwnt i'w hardal leol) yn meddwl bod 

sgiliau Cymraeg yn bwysig i'w masnach ranbarthol / genedlaethol yng Nghymru. Nid 

yw'n syndod bod hyn yn llai pwysig ar gyfer busnes a weithredir yng ngweddill y DU ac 

yn rhyngwladol (mae 14 y cant o’r rhai sy’n gweithredu busnes yng ngweddill y DU a 

naw y cant o’r rhai sy’n gweithredu busnes yn rhyngwladol yn teimlo bod sgiliau 

Cymraeg yn bwysig ar gyfer y fasnach hon). Ar bob mesur, cymharol ychydig oedd yn 

meddwl bod cael sgiliau Cymraeg yn bwysig iawn (16 y cant ar gyfer masnach 

ddomestig, tri y cant ar gyfer masnach y DU a masnach ryngwladol) 

 

Roedd ffigur tebyg, yn agos at ddau o bob pum sefydliad (37 y cant) yn y sectorau a 

drafodwyd yn yr ymchwil yn teimlo bod sgiliau Cymraeg yn bwysig er mwyn sicrhau 

ansawdd eu gwasanaeth i gwsmeriaid.  Roedd hyn yn llawer uwch ymhlith cyflogwyr 

Gofal Plant (75 y cant) ac yng ngogledd Cymru (56 y cant). 

 

Roedd pump y cant o gyflogwyr sector preifat sy'n ceisio creu elw yn teimlo bod sgiliau 

Cymraeg yn cael effaith sylweddol iawn ar eu llinell waelod, 10 y cant yn teimlo eu bod 

yn cael effaith weddol sylweddol, ac 17 y cant arall yn teimlo eu bod yn cael ychydig o 

effaith. Roedd tua thraean felly'n nodi bod y sgiliau hyn o ryw fudd cyffredinol i'w llinell 

waelod. Mae'r sector Gofal Plant yn amlwg fel y sector lle mae sgiliau Cymraeg yn cael 

y mwyaf o effaith ar ei linell waelod: nododd yn agos at hanner y cyflogwyr hyn (46 y 

cant) eu bod yn cael effaith sylweddol iawn, neu effaith weddol sylweddol. 

 

Lefelau sgiliau Cymraeg presennol a'r defnydd ohonynt yn y gweithle 

 

At ei gilydd, roedd gan ddau draean o'r cyflogwyr (66 y cant) yn yr wyth sector a 

drafodwyd yn yr ymchwil staff a oedd yn meddu ar sgiliau Cymraeg. Adroddwyd bod 

gan bron chwarter (24 y cant) yr holl staff sgiliau Cymraeg ar ryw lefel neu'i gilydd. 

Roedd y ffigur yma'n llawer uwch yn y sector Gofal Plant (66 y cant) a'r sector 
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Creadigol (48 y cant), ac yng ngogledd Cymru (39 y cant) a chanolbarth Cymru (38 y 

cant). 

 

Roedd safbwyntiau'r cyflogwyr ynghylch lefelau sgiliau'r staff yn weddol debyg ar gyfer 

deall, siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg. Roeddent yn ystyried bod gan tua un o 

bob deg aelod o staff sgiliau uwch, bod gan bedwar y cant sgiliau canolradd, a bod gan 

rhwng chwech a saith y cant sgiliau lefel mynediad ym mhob un o'r meysydd hyn. 

 

Adroddodd bron dau o bob pum sefydliad (38 y cant) fod ganddynt unrhyw staff a 

chanddynt sgiliau Cymraeg lefel uwch o ran deall, siarad, darllen neu ysgrifennu yn y 

Gymraeg. Roedd y gyfran hon yn llawer uwch yn y sector Bwyd-amaeth (50 y cant) a'r 

sector Gofal Plant (49 y cant), ac ar ei hisaf yn y sector Adeiladu (26 y cant) a'r sector 

Manwerthu (33 y cant). 

 

Nid yw'r ffaith bod sgiliau Cymraeg yn bodoli ymhlith y staff o reidrwydd yn golygu bod 

y sgiliau hyn yn cael eu defnyddio'n wirioneddol yn y gweithle. Yn gyffredinol, 

adroddodd tri o bob deg sefydliad (31 y cant) fod ganddynt staff â sgiliau Cymraeg, ond 

nad oedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y gweithle. Yn gyffredinol, dywedodd 

ychydig dros draean y cyflogwyr (35 y cant) fod y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y 

gweithle. 

 

Amcangyfrifodd y cyflogwyr fod 14 y cant o'r holl staff yn defnyddio'r Gymraeg yn y 

gwaith. Roedd hyn yn amrywio'n aruthrol rhwng y gwahanol sectorau. Yn y sector 

Gofal Plant roedd bron tri o bob pum aelod o staff yn defnyddio'r Gymraeg yn y 

gweithle (59 y cant), ac roedd y ffigur hefyd yn llawer uwch na'r cyfartaledd yn y sector 

Creadigol (39 y cant) a'r sector Bwyd-amaeth (25 y cant).  

 

Defnyddir y Gymraeg yn fwy aml yn y gwaith er mwyn deall Cymraeg llafar a siarad 

Cymraeg (mae oddeutu naw o bob deg aelod o staff sy'n defnyddio'r Gymraeg yn y 

gwaith yn ei defnyddio'n rheolaidd yn y modd yma) nag ar gyfer darllen (67 y cant) neu 

ysgrifennu (60 y cant).  
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Yr awydd am fwy o sgiliau Cymraeg 

 

Roedd dros chwarter y sefydliadau (28 y cant) o'r gred y byddai cael mwy o staff sy'n 

gallu cyfathrebu yn Gymraeg, neu fwy o staff a chanddynt lefel uwch o sgiliau Cymraeg 

o fudd iddynt. Dywedodd pump y cant y byddai hyn o fudd sylweddol. Mewn saith y 

cant o sefydliadau eraill, nid oedd posibilrwydd gwella gan fod gan yr holl staff eisoes 

sgiliau lefel uwch (mae hyn yn cynyddu i 26 y cant ymhlith cyflogwyr Bwyd-amaeth). 

 

Prif fanteision gwella sgiliau Cymraeg yn nhyb y cyflogwyr hyn oedd gwella 

gwasanaeth cwsmeriaid (53 y cant), a'u helpu i ennill busnes newydd neu gynyddu 

gwerthiant (33 y cant). 

 

Hyfforddiant a gweithgareddau anffurfiol i ddatblygu sgiliau Cymraeg 

 

Dros y 12 mis diwethaf, roedd pedwar y cant o sefydliadau wedi ariannu neu drefnu 

hyfforddiant wedi'i gynllunio'n benodol i ddatblygu sgiliau Cymraeg. Mae hyn yn 

cynyddu i 12 y cant ymhlith y rhai a chanddynt 50 neu fwy o staff, ac roedd yn llawer 

uwch yn y sector Gofal Plant (31 y cant), ac ymhlith sefydliadau llywodraeth leol, 

llywodraeth ganolog a sefydliadau elusennol neu o'r sector gwirfoddol (45, 27 ac 15 y 

cant yn y drefn honno; mae hyn yn cymharu â dau y cant yn y sector preifat). 

 
Ychydig o gyflogwyr (dau y cant) a oedd erioed wedi'i chael hi'n anodd canfod cyrsiau 

hyfforddi Cymraeg priodol, er y dylid nodi nad oedd y mwyafrif helaeth ohonynt (88 y 

cant) erioed wedi mynd ar drywydd hyfforddiant o'r fath. 

 

Recriwtio a Sgiliau Cymraeg 

 

Adroddodd un o bob deg cyflogwr y bu ganddo swyddi gwag yn ystod y 12 mis 

diwethaf lle byddai sgiliau Cymraeg ar lefel sylfaenol o leiaf wedi bod yn ddymunol. 

Roedd y galw am sgiliau Cymraeg o'r farchnad lafur ar ei fwyaf yn y sector Gofal 

(adroddodd 30 y cant o sefydliadau Gofal Plant ac 19 y cant o sefydliadau Gofal 

Cymdeithasol fod ganddynt swyddi gwag lle byddai sgiliau Cymraeg wedi bod yn 

ddymunol). 
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Yn nhermau cyfaint, byddai sgiliau Cymraeg wedi bod yn ddymunol ym mron un o bob 

pum swydd wag yn ystod y 12 mis diwethaf (18 y cant, er bod hyn yn codi i 59 y cant ar 

gyfer yr holl swyddi gwag o fewn y sector Gofal Plant).  

 

Mae'r farchnad lafur fel arfer yn gallu bodloni anghenion recriwtio cyflogwyr, a dim ond 

wyth y cant o gyflogwyr a adroddodd eu bod yn ei chael hi'n anodd llenwi unrhyw 

swyddi yn ystod y 12 mis diwethaf. Adroddodd un y cant o sefydliadau eu bod wedi’i 

chael hi'n anodd recriwtio yn ystod y 12 mis diwethaf a hynny, yn rhannol o leiaf, 

oherwydd diffyg sgiliau Cymraeg ymhlith yr ymgeiswyr. 

 
Cymwysterau Cymraeg 

 

Roedd dau o bob pum cyflogwr (40 y cant) yn gofyn bod gan staff ar eu safle 

gymwysterau galwedigaethol neu dystysgrifau penodol.  O blith y cyflogwyr hyn, roedd 

naw y cant (sy'n cyfateb i bedwar y cant o'r holl sefydliadau yn y sector a drafodwyd yn 

yr ymchwil) yn teimlo ei bod hi'n fuddiol, neu y byddai'n fuddiol darparu cyfran o leiaf o'r 

cymwysterau hyn drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Roedd un y cant o gyflogwyr yn gofyn bod gan o leiaf rhai o'r staff ar eu safle 

gymwysterau Cymraeg penodol. Ymhlith y cyflogwyr hyn, roedd y mwyafrif (69 y cant) 

yn teimlo y byddai'n ddefnyddiol pe bai cymwysterau Cymraeg yn darparu gwybodaeth 

am gymhwysedd dysgwyr mewn sgiliau penodol (megis deall Cymraeg llafar, siarad 

Cymraeg ac ati) yn ogystal â gradd gyffredinol. 

 

Cynlluniau Iaith Gymraeg 

 

Adroddodd deg y cant o'r ymatebwyr fod ganddynt bolisi neu Gynllun Iaith Gymraeg ar 

gyfer eu sefydliad (ac roedd pump y cant o ymatebwyr eraill yn ansicr ynghylch hyn). 

Roedd tri y cant o’r holl gyflogwyr (ond 43 y cant o sefydliadau llywodraeth leol a 35 y 

cant o safleoedd llywodraeth ganolog) yn ymwybodol bod ganddynt Gynllun Iaith 

Gymraeg o dan delerau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.  
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Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â’r Gymraeg yn y 

gweithle ac o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 

 

Teimlai wyth y cant o'r ymatebwyr fod eu dealltwriaeth o ddeddfwriaeth sy'n ymwneud 

â'r Gymraeg yn y gweithle yn dda, ac roedd traean arall (33 y cant) yn teimlo eu bod yn  

deall rhywfaint ynghylch hynny. O ran Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn benodol, 

roedd naw y cant wedi clywed amdano.  Teimlai lleiafrif o'r rhai a oedd wedi clywed am 

y mesur y byddai'n cael effaith sylweddol (saith y cant) neu ychydig o effaith (21 y cant) 

ar eu sefydliad yn y dyfodol. 

 
Cymorth ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle  

 

Roedd pedwar y cant o gyflogwyr yn y sectorau a drafodwyd yn yr ymchwil wedi gofyn 

am unrhyw wybodaeth, cyngor neu gymorth busnes ar faterion a oedd yn ymwneud â'r 

Gymraeg yn y gweithle yn ystod y 2 i 3 blynedd diwethaf. Roedd lefel y bodlonrwydd 

ag ansawdd y cymorth a gafwyd yn uchel: roedd bron naw o bob deg yn fodlon iawn 

(51 y cant) neu'n weddol fodlon (36 y cant), o gymharu â thri y cant a oedd yn 

anfodlon. 

 

O blith y cyflogwyr nad oeddent wedi gofyn am wybodaeth, cyngor a chymorth busnes 

yn gysylltiedig â'r Gymraeg yn y gweithle yn ystod y 2 i 3 blynedd diwethaf, ni fyddai 

bron hanner ohonynt (45 y cant) yn gwybod o le i gael y fath wybodaeth neu gyngor.  

 

Newid i'r angen am sgiliau Cymraeg yn y blynyddoedd nesaf 

 

Roedd saith y cant o sefydliadau'n disgwyl i'w hangen am sgiliau Cymraeg gynyddu yn 

ystod y 2-3 blynedd nesaf (tra bod un y cant yn disgwyl i'w hangen am sgiliau Cymraeg 

ostwng). Roedd cyflogwyr o'r sector Gofal Plant (28 y cant), y sector Gofal 

Cymdeithasol (15 y cant), y sector Creadigol (12 y cant) a'r sector Lletygarwch (10 y 

cant) yn fwy tebygol na'r cyffredin o ddisgwyl y byddai eu hangen am sgiliau Cymraeg 

yn cynyddu, ynghyd â chyflogwyr a chanddynt 100 neu fwy o staff (19 y cant).  
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Crynodeb Fesul Sector 

Yn y Crynodeb Gweithredol, trafodwyd rhai o'r prif wahaniaethau ar draws yr wyth 

sector a gafodd eu cynnwys yn yr ymchwil. Ceir gwahaniaethau eang yn y rhan fwyaf o 

fesuriadau'r arolwg, gyda'r defnydd o'r Gymraeg a phwysigrwydd sgiliau Cymraeg yn 

llawer uwch na'r cyffredin yn y sectorau Gofal Plant, Gofal Cymdeithasol a Bwyd-

amaeth, ac yn is na'r cyffredin yn y sectorau Adeiladu a Manwerthu. Trafodir y 

gwahaniaethau rhwng y sectorau drwy'r adroddiad cyfan, ond yn yr adran ganlynol ceir 

crynodeb o'r canlyniadau ym mhob sector. 

 

Gofal Plant 

Mae'r sector Gofal Plant yng Nghymru yn cynnwys microsefydliadau (2-9 aelod o staff) 

yn bennaf (73 y cant), ac mae'r rhan fwyaf o'r gweddill yn safleoedd bach sy'n cynnwys 

10-24 o aelodau staff. Dim ond pedwar y cant o gyflogwyr yn y sector a oedd yn cyflogi 

25 neu fwy o aelodau staff. Tra bod chwarter (25 y cant) yr holl sefydliadau yn yr wyth 

sector a drafodwyd yn yr ymchwil wedi'u lleoli yng ngogledd Cymru, mae hyn yn 

cynyddu i oddeutu traean (34 y cant) yn achos Gofal Plant. 

  

Cyflogwyr yn y sector Gofal Plant oedd y mwyaf tebygol o blith yr holl sectorau o 

ystyried bod sgiliau Cymraeg yn bwysig. Roedd hynny'n wir yn gyffredinol (ystyriai 84 y 

cant fod sgiliau o'r fath yn bwysig, a 42 y cant fod y sgiliau'n 'bwysig iawn'), a hefyd yng 

nghyswllt meysydd penodol fel masnach ddomestig a gwasanaeth cwsmeriaid. Roedd 

bron i hanner (46 y cant) y cyflogwyr Gofal Plant sy'n gweithredu yn y sector preifat yn 

credu bod sgiliau Cymraeg yn eu sefydliad yn effeithio ar eu llinell waelod. 

 

Y sector Gofal Plant hefyd oedd yn fwyaf tebygol o fod â sgiliau Cymraeg ymhlith y 

staff: adroddodd bron yr holl gyflogwyr (94 y cant) fod ganddynt rai staff o leiaf a 

chanddynt sgiliau ar ryw lefel neu'i gilydd, ac roedd gan ddau draean (66 y cant) yr holl 

staff yn y sector hwn sgiliau Cymraeg. O ran darllen, siarad, deall ac ysgrifennu, roedd 

staff yn y sector hwn ychydig yn fwy tebygol o feddu ar sgiliau lefel mynediad yn 

hytrach na sgiliau canolradd neu sgiliau lefel uwch (er enghraifft ar gyfer deall, siarad a 

darllen, roedd gan tua thraean sgiliau lefel mynediad, o gymharu â'r 25-29 y cant a 

chanddynt sgiliau canolradd neu sgiliau lefel uwch). Mae hyn yn wahanol i’r holl 

sectorau eraill, lle'r oedd mwy o'r staff a chanddynt sgiliau Cymraeg yn meddu ar 

sgiliau canolradd neu sgiliau lefel uwch yn hytrach na sgiliau lefel mynediad.  
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Adroddodd mwyafrif helaeth y sefydliadau Gofal Plant yr oedd gan eu staff sgiliau 

Cymraeg fod y sgiliau hyn yn cael eu defnyddio yn y gweithle, a dywedodd 45 y cant 

o'r cyflogwyr fod eu holl staff yn defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Sgiliau llafar 

(siarad a deall) oedd y sgiliau a oedd yn cael eu defnyddio'n bennaf. Prif ysgogiad 

sefydliadau Gofal Plant a ddefnyddiai'r Gymraeg oedd cynnig gwell gwasanaeth i 

gwsmeriaid ac, yn gysylltiedig â hyn, gwella sgiliau Cymraeg y plant. 

 

Ystyriai dros ddau draean (68 y cant) o gyflogwyr Gofal Pant y byddai cynyddu sgiliau 

Cymraeg yn fuddiol (fel y trafodir uchod, dim ond sgiliau lefel mynediad a oedd gan 

lawer o'r staff Gofal Plant), yn bennaf er mwyn gwella gwasanaeth i gwsmeriaid. 

 

Roedd y sector Gofal Plant ymhlith y sectorau lle'r oedd hi'n fwyaf tebygol y byddai 

angen cymwysterau galwedigaethol, ac roedd rhywfaint o alw i'r rhain gael eu darparu 

drwy gyfrwng y Gymraeg (24 y cant o'r rhai ac arnynt angen cymwysterau 

galwedigaethol). Roedd cyflogwyr gofal plant hefyd yn fwy tebygol na sectorau eraill i 

ofyn am gymwysterau Cymraeg (er mai dim ond saith y cant o gyflogwyr a ofynnai am 

y cymwysterau hyn, hyd yn oed yn y sector Gofal Plant). 

 

Roedd cyflogwyr Gofal Plant yn llawer mwy tebygol na'r cyffredin o fod wedi trefnu 

hyfforddiant Cymraeg (31 y cant o gymharu â'r ffigur cyffredinol o bedwar y cant). 

Ynghyd â hyn, roeddent hefyd yn llawer mwy tebygol o fod wedi profi anhawster wrth 

ganfod hyfforddiant Cymraeg priodol (25 y cant, o gymharu â'r ddau y cant o gyflogwyr 

ar draws pob un o'r wyth sector). 

 

Roedd galw mawr am sgiliau Cymraeg ym mhroses recriwtio'r sector hwn; ystyriwyd 

bod sgiliau o'r fath yn ddymunol ar gyfer 59 y cant o swyddi gwag. Y sector Gofal Plant 

hefyd oedd y sector a oedd yn fwyaf tebygol o gynnwys swyddi anodd eu llenwi 

oherwydd diffyg sgiliau Cymraeg. 

 

O ystyried lefel uchel y diddordeb yn y Gymraeg yn y sector hwn, a'r defnydd o’r iaith, 

yn ogystal â gofynion statudol awdurdodau lleol, nid yw'n syndod mai cyflogwyr Gofal 

Plant oedd y mwyaf tebygol o gael polisi neu Gynllun Iaith Gymraeg (44 y cant). Roedd 

mwyafrif y cyflogwyr Gofal Plant yn ystyried eu bod yn deall rhywfaint ynghylch 



Anghenion o ran Sgiliau Cymraeg mewn Wyth Sector 

13 

 

deddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle, ac roedd oddeutu un o bob 

pump (21 y cant) wedi clywed am Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 - sef y gyfran uchaf 

o blith yr wyth sector. 

 

Cyflogwyr gofal plant oedd yn fwyaf tebygol o ddisgwyl y byddai angen cynyddu eu 

sgiliau Cymraeg (28 y cant), ac mae hynny'n cyd-fynd â'r defnydd helaeth o'r Gymraeg 

yn y sector hwn; newidiadau mewn deddfwriaeth ac i'r gyfundrefn addysg oedd y prif 

resymau dros ddisgwyl hynny. 

 

Gofal Cymdeithasol 

Y sector Gofal Cymdeithasol oedd yr un a chanddo'r proffil maint mwyaf o blith yr wyth 

sector, gyda thros hanner y sefydliadau'n cynnwys deg neu fwy o aelodau staff, ac un 

o bob deg yn cynnwys 50 neu fwy ohonynt. Roedd mwyafrif y sefydliadau'n rhan o 

weithrediadau aml-safle mwy. Roedd safleoedd gofal cymdeithasol wedi'u lleoli'n 

bennaf yn ne-ddwyrain Cymru (43 y cant), lle ceir sylfaen fawr o boblogaeth, gyda'r 

rhan fwyaf o'r gweddill wedi'u rhannu'n gyfartal rhwng gogledd Cymru a de-orllewin 

Cymru, a dim ond saith y cant yng nghanolbarth Cymru. 

 

Roedd cyflogwyr yn y sector Gofal Cymdeithasol ymhlith y rhai a oedd yn fwyaf tebygol 

o ystyried bod sgiliau Cymraeg yn bwysig. Ystyriai mwy na dau o bob pump (43 y cant) 

fod y sgiliau hyn yn bwysig yn gyffredinol, ac ystyriai oddeutu hanner fod y sgiliau'n 

bwysig ar gyfer masnach ddomestig oddi mewn i Gymru (50 y cant), ac mewn 

perthynas â gwasanaeth cwsmeriaid (47 y cant). Roedd un o bob pum cyflogwr Gofal 

Cymdeithasol a weithredai yn y sector preifat o'r gred fod sgiliau Cymraeg yn effeithio 

ar ei linell waelod; roedd hyn yn is na'r ffigur cyfatebol yn y sector Gofal Plant, ond yn 

uwch na'r ffigur cyfatebol yn y rhan fwyaf o'r sectorau eraill. 

 

Ar ôl Gofal Plant, y sector Gofal Cymdeithasol oedd yn fwyaf tebygol o fod â sgiliau 

Cymraeg ar lefel safle: adroddodd bron pedwar o bum cyflogwr (79 y cant) fod sgiliau 

ar ryw lefel neu'i gilydd i'w cael ymhlith y staff. Fodd bynnag, dim ond tua un o bob pum 

aelod o staff (21 y cant) a feddai ar unrhyw sgiliau Cymraeg yn y sector hwn, sydd 

ymhlith y lefelau isaf a welwyd yn yr wyth sector. Fel y trafodwyd uchod, roedd y sector 

Gofal Cymdeithasol yn cynnwys nifer o safleoedd mwy, a allai egluro'r gwahaniaeth 

mawr rhwng cyfran y safleoedd a nifer y staff a chanddynt unrhyw sgiliau Cymraeg. 
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Er i fwyafrif helaeth y cyflogwyr Gofal Cymdeithasol adrodd bod ganddynt staff â sgiliau 

Cymraeg, dim ond tua thraean o'r gweithleoedd (34 y cant) a nododd ddefnydd 

gwirioneddol o sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Adroddodd tri y cant o gyflogwyr fod eu 

holl staff yn defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle (y gyfran isaf yn unrhyw sector). 

Defnyddiai staff Gofal Cymdeithasol sgiliau llafar (deall a siarad) yn bennaf. 

 

Ystyriai dau o bob pum cyflogwr (40 y cant) Gofal Cymdeithasol y byddai mwy o sgiliau 

Cymraeg o fudd i'w sefydliad, yn bennaf gan y byddai hynny'n gwella'r gwasanaeth i 

gwsmeriaid. 

 

O blith yr holl sectorau, yn y sector Gofal Cymdeithasol yr oedd hi'n fwyaf tebygol y 

byddai angen cymwysterau galwedigaethol. Fodd bynnag, yn wahanol i'r sector Gofal 

Plant, prin oedd y galw i gyflwyno'r rhain drwy gyfrwng y Gymraeg (naw y cant o'r rhai 

yr oedd angen cymwysterau galwedigaethol arnynt). 

 

Adroddodd tua un o bob pum cyflogwr Gofal Cymdeithasol (19 y cant) un swydd wag o 

leiaf yn ystod y 12 mis diwethaf lle byddai sgiliau Cymraeg wedi bod yn ddymunol, ac 

roedd y swyddi gwag hyn yn cynrychioli tua thraean (31 y cant) yr holl swyddi gwag yn 

y sector Gofal Cymdeithasol. 

 

Ar ôl Gofal Plant, Gofal Cymdeithasol oedd y sector â'r gyfran uchaf o gyflogwyr a 

adroddodd fod ganddynt bolisi neu Gynllun Iaith Gymraeg (31 y cant). Yn debyg i Ofal 

Plant, mae llawer o sefydliadau Gofal Cymdeithasol yn gweithredu o fewn (neu'n 

gwasanaethu) llywodraeth leol, a gallai hyn fod yn cyfrannu at y gyfran gymharol uchel 

yn y sector hwn. Ystyriai'r mwyafrif (64 y cant) eu bod yn deall rhywfaint ynghylch 

deddfwriaeth sy’n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle, ond dim ond 14 y cant a oedd 

wedi clywed am Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 

 

Roedd pymtheg y cant o'r cyflogwyr Gofal Cymdeithasol yn disgwyl i'w hangen am 

sgiliau Cymraeg gynyddu, a'r prif reswm am hyn oedd cynnydd yn nifer y cwsmeriaid a 

siaradai Gymraeg. 
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Lletygarwch 

Mae'r sector Lletygarwch yn cynnwys safleoedd micro (2-9) yn bennaf.  Fodd bynnag, 

roedd gan chwarter y sefydliadau 10 neu fwy o aelodau staff. Roedd lletygarwch 

ymhlith y sectorau a oedd yn fwyaf tebygol o fod yn weithrediadau aml-safle (41 y 

cant). Dangosai'r rhaniad daearyddol yn y sector Lletygarwch batrwm gweddol 

gyffredin: roedd dau o bob pum safle yn ne-ddwyrain Cymru (40 y cant).  

 

Ystyriai tua thraean (35 y cant) y cyflogwyr yn y sector Lletygarwch fod sgiliau 

Cymraeg yn bwysig yn gyffredinol, sy'n debyg i'r cyfartaledd ar draws pob un o'r wyth 

sector a drafodwyd yn yr ymchwil. Tybiwyd yn bennaf fod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar 

gyfer masnach ddomestig oddi mewn i Gymru, ac ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid (38 

y cant i’r naill a'r llall), ond Lletygarwch hefyd oedd y sector a oedd yn fwyaf tebygol o 

ystyried bod sgiliau Cymraeg yn bwysig i'w fasnach ryngwladol (13 y cant, gan gyfeirio 

mae'n debyg at y cwsmeriaid sy'n dod i Gymru o wledydd tramor). Ystyriai un o bob 

naw cyflogwrLletygarwch (11 y cant) a weithredai yn y sector preifat fod sgiliau 

Cymraeg yn effeithio ar ei linell waelod. 

 

Adroddodd mwyafrif (66 y cant) y cyflogwyr Lletygarwch fod sgiliau Cymraeg ar ryw 

lefel neu'i gilydd i'w cael ymhlith eu staff, ac adroddwyd bod gan 27 y cant o holl staff 

Lletygarwch sgiliau Cymraeg. Yn y ddau achos, mae'r cyfrannau hyn yn cyd-fynd yn 

fras â’r lefelau cyfartalog ar draws yr wyth sector. 

 

Er bod gan fwyafrif y cyflogwyr Lletygarwch sgiliau Cymraeg ymhlith y staff, dim ond 

traean ohonynt (34 y cant) a ddywedodd fod y sgiliau hyn yn cael eu defnyddio'n 

wirioneddol yn y gweithle. Adroddodd chwech y cant o gyflogwyr fod eu holl staff yn 

defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Defnyddiai staff Lletygarwch sgiliau llafar yn 

bennaf (deall a siarad). 

 

Ystyriai tua thraean (32 y cant) y cyflogwyr Lletygarwch y byddai mwy o sgiliau 

Cymraeg o fudd i'w sefydliad, yn bennaf er mwyn cynnig gwasanaeth gwell i 

gwsmeriaid. 

 

Adroddodd un o bob saith (14 y cant) o gyflogwyr Lletygarwch un swydd wag o leiaf yn 

ystod y 12 mis lle byddai sgiliau Cymraeg wedi bod yn ddymunol, ac roedd y swyddi 
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gwag hyn yn cynrychioli bron un o bob pum swydd wag (18 y cant) yn y sector 

Lletygarwch. 

 

Adroddodd bron un o bob pum sefydliad Lletygarwch (18 y cant) fod ganddo bolisi neu 

Gynllun Iaith Gymraeg. Roedd ychydig dros ddau o bob pump (42 y cant) yn ystyried 

eu bod yn deall rhywfaint ynghylch deddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y 

gweithle, ac roedd 11 y cant wedi clywed am Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 

 
Creadigol 

Roedd y sector Creadigol ymhlith y lleiaf o ran maint sefydliadau: roedd 85 y cant yn 

ficrosefydliadau (2-9), a 10 y cant yn sefydliadau bach a oedd yn cynnwys 10-24 aelod 

o staff. Dim ond un y cant a oedd yn cynnwys 50 aelod o staff neu fwy. O blith yr holl 

sectorau, y sector Creadigol oedd â'r crynhoad mwyaf o'i sefydliadau yn ne-ddwyrain 

Cymru (52 y cant), gydag oddeutu un o bob pum sefydliad yng ngogledd Cymru a de-

orllewin Cymru, ac un o bob deg sefydliad yng nghanolbarth Cymru. 

 

Ystyriai dau o bob pum (39 y cant) cyflogwr yn y sector Creadigol fod sgiliau Cymraeg 

yn bwysig yn gyffredinol (ychydig yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer yr wyth sector), ac 

roedd cyfrannau tebyg yn meddwl bod y sgiliau hyn yn bwysig ar gyfer masnach 

ddomestig oddi mewn i Gymru (41 y cant) a gwasanaeth cwsmeriaid (39 y cant). 

Ystyriai tua un o bob pum cyflogwr Creadigol a weithredai yn y sector preifat (19 y 

cant) fod sgiliau Cymraeg yn effeithio ar ei linell waelod. 

 

Yn y sector hwn, adroddodd 68 y cant o gyflogwyr fod sgiliau Cymraeg ar ryw lefel 

neu'i gilydd i’w cael ymhlith eu staff, sef tua'r lefel gyfartalog ar gyfer yr wyth sector. 

Fodd bynnag, adroddwyd bod gan bron hanner (48 y cant) yr holl staff Creadigol 

sgiliau Cymraeg; sef cyfran sylweddol uwch na'r hyn a gafwyd yn yr holl sectorau eraill, 

ar wahân i Ofal Plant. Roedd staff Creadigol hefyd yn debygol iawn o feddu ar sgiliau 

lefel uwch. 

 

Er bod gan fwyafrif y sefydliadau Creadigol sgiliau Cymraeg, ac er gwaethaf y gyfran 

uchel o staff Creadigol a chanddynt sgiliau, dim ond tua thraean (34 y cant) y cyflogwyr 

a ddywedodd fod y sgiliau hyn yn cael eu defnyddio'n wirioneddol yn y gweithle. 

Adroddodd un o bob un ar ddeg (naw y cant) fod eu holl staff yn defnyddio'r Gymraeg 
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yn y gweithle. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o sectorau eraill, roedd staff Creadigol yr un 

mor debygol o ddefnyddio sgiliau ysgrifennu â sgiliau llafar Cymraeg, gyda llawer o 

sefydliadau'n defnyddio sgiliau ysgrifenedig ar gyfer gweithgarwch marchnata a 

gwefannau. 

 

Ystyriai bron dau o bob pum (39 y cant) cyflogwr Creadigol y byddai mwy o sgiliau 

Cymraeg o fudd i'w sefydliad, o ran gwella gwasanaeth cwsmeriaid a hefyd er mwyn 

datblygu busnes. 

 

Adroddodd tua un o bob saith cyflogwr (15 y cant) yn y sector Creadigol fod ganddo o 

leiaf un swydd wag yn ystod y 12 mis diwethaf lle byddai sgiliau Cymraeg wedi bod yn 

ddymunol. Mae hyn yn cynrychioli ychydig dros chwarter (27 y cant) yr holl swyddi 

gwag yn y sector Creadigol. 

 

Adroddodd deuddeg y cant o sefydliadau Creadigol fod ganddynt bolisi neu Gynllun 

Iaith Gymraeg. Ystyriai ychydig dros hanner (53 y cant) eu bod yn deall rhywfaint 

ynghylch deddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle, ac roedd 16 y cant 

wedi clywed am Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (y gyfran uchaf ond un o blith yr wyth 

sector, ar ôl Gofal Plant). 

 

Roedd deuddeg y cant o gyflogwyr y sector Creadigol yn disgwyl i'w hangen am sgiliau 

Cymraeg gynyddu; y ddau brif reswm a roddwyd oedd cynnydd yn nifer y cwsmeriaid 

Cymraeg eu hiaith a newidiadau i ddeddfwriaeth. 

 
Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol 

Microsefydliadau oedd pedwar o bob pum cyflogwr o'r Gwasanaethau Cyllid / 

Proffesiynol, ac roedd y rhan fwyaf o'r gweddill yn y categori 10-24. Roedd gan bedwar 

y cant o'r safleoedd 50 neu fwy o staff. Roedd cyfran helaeth iawn o safleoedd y sector 

Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol i'w cael yn ne-ddwyrain Cymru, gyda bron hanner 

(49 y cant) y safleoedd wedi'u lleoli yn yr ardal honno. Fel y gwelwyd mewn sectorau 

eraill, roedd cyfran y safleoedd yng ngogledd Cymru ac yn ne-orllewin Cymru yn debyg 

(tua un o bob pump), tra bod wyth y cant o safleoedd wedi'u lleoli yng nghanolbarth 

Cymru. 
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Yn gyffredinol, roedd ychydig dros chwarter (26 y cant) cyflogwyr y Gwasanaethau 

Cyllid / Proffesiynol yn ystyried bod sgiliau Cymraeg yn bwysig, sef un o'r cyfrannau 

isaf a welwyd o blith yr wyth sector. Roedd ychydig mwy ohonynt yn ystyried bod y 

sgiliau hyn yn bwysig ar gyfer masnach ddomestig oddi mewn i Gymru ac ar gyfer 

gwasanaeth cwsmeriaid (31 y cant yn y naill a'r llall). Ystyriai tri ar ddeg y cant o 

gyflogwyr Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol fod sgiliau Cymraeg yn effeithio ar eu 

llinell waelod. 

 

Adroddodd ychydig dros ddau draean (68 y cant) o gyflogwyr Gwasanaethau Cyllid / 

Proffesiynol fod rhyw lefel neu'i gilydd o sgiliau i'w cael ymhlith eu staff, ond dim ond 

tua un o bob pum aelod o staff (19 y cant) yn y sector hwn a feddai ar sgiliau (y lefelau 

isaf o blith yr wyth sector). 

 

Er i fwyafrif y cyflogwyr Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol adrodd bod ganddynt staff 

â sgiliau Cymraeg, llai na thraean y safleoedd (29 y cant) a nododd ddefnydd 

gwirioneddol o'r sgiliau hyn yn y gweithle. Adroddodd un o bob ugain (pump y cant) fod 

eu holl staff yn defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Er bod staff y Gwasanaethau Cyllid 

/ Proffesiynol y fwy tebygol o ddefnyddio sgiliau llafar, roedd y cyfrannau cymharol a 

ddefnyddiai sgiliau ysgrifennu yn uwch nag yn y rhan fwyaf o sectorau eraill. Fel y 

gwelwyd yn y sector Creadigol, roedd hyn yn gysylltiedig â defnyddio sgiliau ar gyfer 

gweithgarwch marchnata a gwefannau.  

 

Ystyriai traean (33 y cant) cyflogwyr y Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol y byddai 

mwy o sgiliau Cymraeg o fudd i'w sefydliad, o ran gwella gwasanaeth cwsmeriaid a 

hefyd er mwyn datblygu busnes. 

 

Roedd y galw am sgiliau Cymraeg yn y broses recriwtio yn weddol isel; adroddodd 10 

y cant o gyflogwyr Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol fod ganddynt un neu fwy o 

swyddi gwag yn ystod y 12 mis diwethaf lle byddai sgiliau Cymraeg wedi bod yn 

ddymunol; roedd hyn yn cynrychioli 11 y cant o holl swyddi gwag y Gwasanaethau 

Cyllid / Proffesiynol. 

 

Adroddodd naw y cant o sefydliadau Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol fod ganddynt 

bolisi neu Gynllun Iaith Gymraeg. Ystyriai tua hanner (49 y cant) eu bod yn deall 
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rhywfaint ynghylch deddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle; roedd naw 

y cant wedi clywed am Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 

 

Bwyd-amaeth 

Microsefydliadau (2-9) yw bron yr holl sefydliadau yn y sector Bwyd-amaeth yng 

Nghymru. Dim ond tri y cant o gyflogwyr yn y sector hwn a gyflogai dros 10 aelod o 

staff. Dyma'r proffil lleiaf o blith pob un o'r wyth sector. Roedd dosbarthiad safleoedd 

Bwyd-amaeth yn gymharol gyfartal ar draws gogledd Cymru, canolbarth Cymru a de-

orllewin Cymru. Fodd bynnag, dim ond 11 y cant ohonynt oedd wedi'u lleoli yn ne-

ddwyrain Cymru.  

 

Ar ôl Gofal Plant, y sector Bwyd-amaeth oedd y sector a oedd yn fwyaf tebygol o 

ystyried bod sgiliau Cymraeg yn bwysig i'w busnes; ystyriai bron hanner (45 y cant) y 

cyflogwyr fod y sgiliau hynny'n bwysig, a thraean (33 y cant) fod y sgiliau'n bwysig iawn 

Roedd cyfrannau tebyg yn meddwl bod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar gyfer masnach 

ddomestig oddi mewn i Gymru (43 y cant) ac ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid (41 y 

cant), ac ystyriai dros draean (35 y cant) fod y sgiliau hefyd yn bwysig o ran 

bodlonrwydd a chadw staff; roedd hyn yn sylweddol uwch na'r rhan fwyaf o'r sectorau 

eraill, ond yn is na'r sector Gofal Plant. Ystyriai ychydig dros un o bob bump (22 y cant) 

o'r rhai a weithredai yn y sector preifat fod sgiliau Cymraeg yn effeithio ar eu llinell 

waelod. 

 

Roedd cyfran y cyflogwyr Bwyd-amaeth a chanddynt unrhyw sgiliau Cymraeg ymhlith 

eu staff yn cyd-fynd â'r cyfartaledd cyffredinol (68 y cant). Fodd bynnag, 34 y cant oedd 

cyfran y staff a chanddynt unrhyw sgiliau, a hynny'n sylweddol uwch na'r cyfartaledd. 

Yn ogystal, roedd yr aelodau hynny o staff a chanddynt sgiliau'n fwyaf tebygol o feddu 

ar sgiliau lefel uwch - patrwm tebyg i'r hyn a welwyd yn y sector Creadigol, ac yn 

wahanol i bob sector arall. 

 

Roedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y gweithle ym mron hanner (49 y cant) y 

sefydliadau, sef y gyfran uchaf ar ôl Gofal Plant. Yn ogystal, adroddodd dros draean 

(37 y cant) y cyflogwyr fod eu holl staff yn defnyddio'r Gymraeg, cyfran llawer uwch na'r 

hyn a welwyd yn yr holl sectorau eraill, ar wahân i'r sector Gofal Plant. Roedd staff 
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Bwyd-amaeth yn debygol o ddefnyddio sgiliau Cymraeg ysgrifenedig yn ogystal â 

sgiliau Cymraeg llafar, ac roedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio ar gyfer ystod eang o 

ddibenion ffurfiol ac anffurfiol yn y sector hwn. Mae hyn yn awgrymu mai'r Gymraeg yw 

iaith arferol y gweithle yn achos llawer o sefydliadau yn y sector hwn. 

 

Ystyriai tri ar ddeg y cant o gyflogwyr Bwyd-amaeth y byddai mwy o sgiliau Cymraeg o 

fudd i'w sefydliad. Fodd bynnag, roedd gan lawer o staff Bwyd-amaeth eisoes sgiliau 

lefel uwch (mewn tua chwarter o'r safleoedd Bwyd-amaeth, roedd gan yr holl staff 

eisoes sgiliau lefel uwch), gan olygu nad oedd unrhyw bosibilrwydd ar gyfer gwella. 

 

Er ei bod hi'n llai tebygol y byddai angen cymwysterau galwedigaethol penodol yn y 

sector Bwyd-amaeth na'r rhan fwyaf o'r sectorau eraill, roedd rhywfaint o alw am gael 

cyflwyno cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg (23 y cant) ymhlith y cyflogwyr hynny 

a ofynnai am gymwysterau o'r fath. 

 

Er gwaethaf y defnydd helaeth o'r Gymraeg mewn sefydliadau Bwyd-amaeth, roedd 

cyflogwyr yn y sector hwn ychydig yn llai tebygol na chyflogwyr y sectorau eraill o fod 

wedi trefnu hyfforddiant Cymraeg i'r staff. Unwaith eto, mae hyn yn awgrymu bod y 

Gymraeg yn iaith fwy arferol yn y sector yma, a bod llawer yn siarad Cymraeg fel iaith 

gyntaf, gan leihau'r angen am hyfforddiant yn y gweithle. 

 

Adroddodd pump y cant o gyflogwyr Bwyd-amaeth iddynt fod â swydd wag yn ystod y 

12 mis diwethaf lle byddai sgiliau Cymraeg wedi bod yn ddymunol, er mai ychydig a 

gafodd eu recriwtio yn gyffredinol (dim ond 12 y cant o gyflogwyr Bwyd-amaeth a 

adroddodd fod ganddynt unrhyw swydd wag yn ystod y 12 mis diwethaf).  

 

Adroddodd tri y cant o sefydliadau Bwyd-amaeth fod ganddynt bolisi neu Gynllun Iaith 

Gymraeg. Ystyriai ychydig dros ddau o bob pump (43 y cant) eu bod yn deall rhywfaint 

ynghylch deddfwriaeth a oedd yn ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle, ac roedd 12 y 

cant wedi clywed am Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 

 

Manwerthu 

Roedd y sector Manwerthu yn cynnwys cyfran uwch o safleoedd mwy na'r rhan fwyaf 

o'r sectorau eraill. Er hynny, microsefydliadau oedd tri chwarter ohonynt (76 y cant). 
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Sefydliadau bach yn cynnwys 10-49 o staff oedd ychydig dros un o bob bump ohonynt 

(21 y cant), ac roedd gan dri y cant 50 neu fwy o staff. Roedd safleoedd manwerthu yn 

fwyaf tebygol o fod wedi'u lleoli yn ne-ddwyrain Cymru (44 y cant), gydag oddeutu 

chwarter yng ngogledd Cymru, chwarter arall yn ne-orllewin Cymru, a naw y cant yng 

nghanolbarth Cymru. 

 

Yn gyffredinol, ystyriai traean (33 y cant) y cyflogwyr manwerthu fod sgiliau Cymraeg 

yn bwysig; mae hyn yn cyd-fynd yn fras â’r cyfartaledd ar gyfer yr wyth sector.  Ystyriai 

tua dau o bob pump (39 y cant) fod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar gyfer eu masnach 

ddomestig oddi mewn i Gymru, ac ystyriai 35 y cant fod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar 

gyfer ansawdd eu gwasanaeth cwsmeriaid, sydd hefyd yn cyd-fynd â'r cyfartaledd ar 

gyfer yr wyth sector. Ystyriai deuddeg y cant o gyflogwyr Manwerthu sy'n gweithredu 

yn y sector preifat fod sgiliau Cymraeg yn effeithio ar eu llinell waelod. 

 

Adroddodd mwyafrif (66 y cant) y cyflogwyr Manwerthu fod sgiliau Cymraeg ar ryw lefel 

neu'i gilydd i'w cael ymhlith eu staff, ac adroddwyd bod gan 22 y cant o'r holl staff 

Manwerthu y sgiliau hynny. Yn y ddau achos, mae'r cyfrannau hyn yn cyd-fynd yn fras 

â’r cyfartaledd ar gyfer yr wyth sector. 

 

Er bod gan fwyafrif y cyflogwyr Manwerthu sgiliau Cymraeg ymhlith eu staff, ychydig 

dan draean y cyflogwyr (31 y cant) a nododd ddefnydd gwirioneddol o'r sgiliau hyn yn y 

gweithle. Adroddodd chwech y cant o gyflogwyr fod eu holl staff yn defnyddio'r 

Gymraeg yn y gweithle. Roedd staff Manwerthu yn llawer mwy tebygol o ddefnyddio 

sgiliau llafar na sgiliau ysgrifenedig. 

 

Ystyriai ychydig dros chwarter (27 y cant) y cyflogwyr Manwerthu y byddai mwy o 

sgiliau Cymraeg o fudd i'w sefydliad, a hynny'n bennaf er mwyn gwella'r gwasanaeth i 

gwsmeriaid. 

 

Roedd y galw am sgiliau Cymraeg yn y broses recriwtio yn weddol isel; adroddodd 

wyth y cant o gyflogwyr Manwerthu y bu ganddynt un neu fwy o swyddi gwag yn ystod 

y 12 mis diwethaf lle byddai sgiliau Cymraeg wedi bod yn ddymunol, er bod y swyddi 

hynny'n cynrychioli un o bob pump (20 y cant) o'r holl swyddi gwag yn y sector 

Manwerthu. 
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Adroddodd un o bob ugain (5 y cant) sefydliad Manwerthu fod ganddo bolisi neu 

Gynllun Iaith Gymraeg. Roedd ychydig dros draean (36 y cant) yn deall rhywfaint 

ynghylch deddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle, (a hynny'n sylweddol 

is na'r rhan fwyaf o'r sectorau eraill); roedd chwech y cant wedi clywed am Fesur y 

Gymraeg (Cymru) 2011. 

 

Adeiladu 

Roedd gan y sector Adeiladu un o'r proffiliau maint lleiaf ymhlith yr wyth sector: 

microsefydliadau (2-9) oedd 87 y cant o gyflogwyr Adeiladu, a sefydliadau bach yn 

cynnwys 10-24 o aelodau staff oedd wyth y cant ohonynt. Dim ond dau y cant oedd yn 

cynnwys 50 neu fwy o staff. Gweithrediadau un safle oedd y mwyafrif helaeth ohonynt 

(90 y cant). Fel y rhan fwyaf o'r sectorau eraill, roedd crynhoad uchel o gyflogwyr y 

sector Adeiladu wedi’u lleoli yn ne-ddwyrain Cymru (40 y cant), gyda chwarter yng 

ngogledd Cymru, chwarter arall yn ne-orllewin Cymru, ac un o bob deg yng 

nghanolbarth Cymru.  

 

Ystyriai chwarter (25 y cant) y cyflogwyr Adeiladu fod cael sgiliau Cymraeg ymhlith y 

staff yn gyffredinol bwysig ar gyfer eu safle, y gyfran isaf a welwyd o blith pob un o'r 

wyth sector. Ystyriai cyfran debyg fod y sgiliau hyn yn bwysig ar gyfer masnach 

ddomestig oddi mewn i Gymru (27 y cant) ac ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid (28 y 

cant). Teimlai un ar ddeg y cant o gyflogwyr Adeiladu fod sgiliau Cymraeg yn effeithio 

ar eu llinell waelod. 

 

Y sector Adeiladu oedd y sector a oedd yn lleiaf tebygol o gynnwys sgiliau Cymraeg ar 

lefel safle; ychydig dros hanner (54 y cant) y cyflogwyr a adroddodd fod ganddynt 

unrhyw sgiliau Cymraeg ymhlith y staff. Fodd bynnag, 22 y cant oedd cyfran y staff 

Adeiladu a chanddynt unrhyw sgiliau Cymraeg, ffigur nad oedd ond ychydig yn is na'r 

cyfartaledd. 

 

Gan gyd-fynd â'r gyfran is o sefydliadau o fewn y sector hwn a chanddynt sgiliau 

Cymraeg, adroddodd tua chwarter (24 y cant) y cyflogwyr Adeiladu fod staff yn 

defnyddio sgiliau Cymraeg ar eu safle. Adroddodd un o bob deg fod eu holl staff yn 

defnyddio'r Gymraeg (roedd y gyfran hon yn uwch yng ngogledd Cymru, canolbarth 
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Cymru a de-orllewin Cymru, lle adroddwyd hynny gan rhwng 14 y cant ac 19 y cant o'r 

cyflogwyr, o gymharu â 2 y cant yn ne-ddwyrain Cymru). Sgiliau llafar a ddefnyddiai 

staff adeiladu yn bennaf (deall a siarad). 

 

Ystyriai ychydig dros un o bob pum (21 y cant) cyflogwr Adeiladu y byddai mwy o 

sgiliau Cymraeg o fudd i'w sefydliad (y gyfran isaf o blith yr holl sectorau, ar wahân i'r 

sector Bwyd-amaeth), yn bennaf er mwyn darparu gwasanaeth gwell i gwsmeriaid, a 

hefyd er mwyn datblygu busnes. 

 

Prin oedd y galw am sgiliau Cymraeg yn y broses recriwtio; adroddodd pedwar y cant o 

gyflogwyr Adeiladu fod ganddynt un neu fwy o swyddi gwag yn ystod y 12 mis diwethaf 

lle byddai sgiliau Cymraeg wedi bod yn ddymunol; roedd y swyddi hyn yn cynrychioli 

11 y cant o'r holl swyddi gwag yn y sector Adeiladu.  

 

Ychydig iawn o gyflogwyr Adeiladu (dau y cant) a adroddodd fod ganddynt bolisi neu 

Gynllun Iaith Gymraeg. Ystyriai ychydig llai na chwarter ohonynt (23 y cant) eu bod yn 

deall rhywfaint ynghylch deddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle (ffigur 

sylweddol is na'r holl sectorau eraill). Roedd pedwar y cant wedi clywed am Fesur y 

Gymraeg (Cymru) 2011. 
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1 Cyflwyniad 

 

1.1 Comisiynwyd y gwaith ymchwil hwn gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i 

ddeall yr angen am sgiliau Cymraeg ymhlith cyflogwyr yng Nghymru, ac effaith 

sgiliau Cymraeg ar y cyflogwyr hynny.  Cynlluniwyd yr ymchwil i ddarparu 

gwybodaeth er mwyn cynllunio hyfforddiant a gwasanaethau i fusnesau, a hefyd i 

godi ymwybyddiaeth am fanteision posib gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg 

ymhlith unigolion a chyflogwyr. 

 

Cefndir 

 

1.2 Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi ei hymrwymiad i hybu a hyrwyddo'r 

Gymraeg, ac yn anelu i gynyddu nifer y rhai sy'n siarad ac yn defnyddio'r 

Gymraeg fel rhan o’r ymdrech tuag at fod yn genedl wirioneddol ddwyieithog - 

nod a bennwyd yn wreiddiol yn Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru 

Ddwyieithog (2003). 

1.3 Rhan annatod o'r ymrwymiad hwn yw'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg 

(2010), sy'n nodi strategaeth y Llywodraeth a'i rhaglen weithredu ar gyfer addysg 

cyfrwng Cymraeg (gan gynnwys cydnabod y Gymraeg fel sgìl yn y gweithle a 

datblygu dulliau gwell o gydnabod a chyrraedd lefelau sgìl), a'r polisi ehangach a 

nodir yn Iaith Fyw: Iaith Byw 2012-2017.1 

1.4 Er bod darparu addysg cyfrwng Cymraeg ynddo'i hun yn rhan hollbwysig o'r 

ymdrech i hybu a chynyddu'r defnydd o'r Gymraeg, ystyrir bod y defnydd o'r 

Gymraeg yn y gweithle yn faes hanfodol er mwyn symud tuag at gymdeithas 

ddwyieithog.  Mae Iaith Fyw: Iaith Byw yn nodi chwe 'maes strategol' – y 

pedwerydd maes yw "cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn y 

gweithle" a'r pumed yw, "cynyddu a gwella gwasanaethau Cymraeg ar gyfer 

dinasyddion". Yn wir, ystyrir "sicrhau rhagor o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg 

yn y gweithle" yn elfen allweddol er mwyn sicrhau bod effeithiau'r Strategaeth yn 

parhau i fod yn gynaliadwy dros amser.    

                                                
1 Iaith Fyw: Iaith Byw, Strategaeth y Gymraeg 2012-2017 a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 

2012 (ISBN: 978 0 7504 7014 8) 
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1.5 Er mwyn cyflawni'r amcanion hyn, mae angen nodi'r mathau o hyfforddiant a 

chymorth y bydd ar fusnesau eu hangen er mwyn cynyddu eu defnydd o'r 

Gymraeg, o ran y busnesau hynny sydd eisoes yn defnyddio'r Gymraeg, a'r rhai 

nad ydynt eto wedi ymwneud â'r Gymraeg; yn achos yr olaf, ystyriaeth allweddol 

arall fydd canfod y dull gorau o hybu'r defnydd o'r Gymraeg.   

1.6 Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried y newidiadau sydd ar gyrraedd o 

safbwynt rheoleiddio, a fydd yn ei gwneud hi'n ofynnol i rai cyrff gydymffurfio â 

safonau newydd ar gyfer y Gymraeg, fel y nodir ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 

2011. Yn sgil y Mesur hwnnw, rhoddwyd statws swyddogol i'r Gymraeg yng 

Nghymru, a chrëwyd fframwaith deddfwriaethol newydd ar gyfer y Gymraeg. Y 

Mesur hwnnw hefyd a sefydlodd swydd y Comisiynydd Iaith. 

1.7 Un o elfennau allweddol Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 oedd sefydlu safonau 

ar gyfer y Gymraeg i orfodi dyletswyddau ar y sector cyhoeddus ac ar rai 

sefydliadau yn y sector preifat er mwyn caniatáu i bobl ddefnyddio'r Gymraeg 

wrth dderbyn gwasanaethau. Ym mis Mai 2013, cyhoeddwyd y byddai 

rheoliadau'n cael eu sefydlu erbyn diwedd 2014, ac y byddai'r rhain yn berthnasol 

i Awdurdodau Lleol, Parciau Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. Cynhaliodd y 

Comisiynydd ymchwiliad safonau mewn perthynas â'r cyrff hyn rhwng mis Ionawr 

a mis Ebrill 2014, a bydd yn cyflwyno ei chanfyddiadau i Lywodraeth Cymru 

ddiwedd mis Mai. Rhagwelir y bydd y Rheoliadau yn cael eu cymeradwyo ac yn 

dod i rym erbyn mis Tachwedd 2014. Bydd hyn yn cyd-daro â sefydlu Tribiwnlys y 

Gymraeg cwbl weithredol, y bwriedir iddo ymdrin ag achosion apêl a geir yn sgil y 

safonau. Bydd y Comisiynydd yn dechrau ymchwiliadau pellach i safonau ym mis 

Medi 2014 a mis Mai 2015 ar gyfer y cylch nesaf o gyrff a restrir ym Mesur y 

Gymraeg (Cymru) 2011. Bydd y rhan fwyaf o’r rhain yn cynnwys cyrff o’r sector 

iechyd, cyrff llywodraeth leol a rhai cyrff o’r sector preifat.  Rhagwelir y bydd 

safonau’n cael eu gorfodi ar bob corff a restrir yn y Mesur erbyn diwedd 2016.2 

 

 

 

 

  

                                                
2
 Gweler yn adran Datganiadau 2013, a gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru, 'Datganiad 

Ysgrifenedig - Amserlen ar gyfer y Set Gyntaf o Safonau’r Gymraeg' 
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1.8 Er gwaethaf pwysigrwydd defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle, arsylwodd Bwrdd 

Cyflogaeth a Sgiliau Cymru nad oes yr un “system gyffredinol mewn lle ar gyfer 

adnabod anghenion sgiliau Cymraeg cyflogwyr a sefydliadau".3  Cynhaliwyd yr 

ymchwiliad graddfa fawr diwethaf i anghenion sefydliadau o ran sgiliau Cymraeg 

yn 2005,4 ac argymhellodd y Bwrdd y dylid blaenoriaethu sectorau penodol i'w 

dadansoddi, a hefyd bod angen asesu sgiliau yn ôl rhanbarth. 

1.9 Er mwyn llenwi'r bylchau yn yr wybodaeth am faint a natur yr angen am sgiliau 

Cymraeg ymhlith cyflogwyr, dyma oedd nodau ac amcanion yr ymchwil: 

 Darparu gwybodaeth am yr anghenion presennol a'r anghenion yn y 

dyfodol o ran sgiliau Cymraeg yn ôl sector, mathau o alwedigaeth a 

rhanbarth; 

 Darparu safbwyntiau cyflogwyr ynglŷn â'r graddau y mae’r defnydd (neu’r 

diffyg defnydd) o sgiliau Cymraeg yn effeithio ar linell waelod eu busnes; 

 Darparu canfyddiadau cyflogwyr ynglŷn â'r cymorth sydd ar gael ar hyn o 

bryd i'w busnes mewn perthynas â sgiliau Cymraeg, ac ynghylch a yw'r 

cymorth hwn yn addas i'w hanghenion. 

 

                                                
3 Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru, Polisïau Sgiliau a'r Iaith Gymraeg, Chwefror 2011. 
4
 Arolwg Sgiliau Dyfodol Cymru - Sgiliau Iaith Gymraeg mewn Saith Sector: Adroddiad i Bartneriaeth 

Sgiliau Dyfodol Cymru gan Beaufort Research a Menter a Busnes, Mawrth 2005. 
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Methodoleg 

 

1.10 Er mwyn bodloni'r amcanion a amlinellir uchod, roedd tri phrif gam i’r ymchwil: 

 Cam yr archwiliad ansoddol, a oedd yn cynnwys 10 trafodaeth benagored 

wyneb yn wyneb 

 Arolwg meintiol graddfa fawr a oedd yn cynnwys 4,000 o gyfweliadau dros 

y ffôn (cyn hynny, cynhaliwyd cam peilot a oedd yn cynnwys 50 o 

gyfweliadau, a cham profi gwybyddol) 

 Astudiaethau achos dilynol a oedd yn cynnwys 10 trafodaeth wyneb yn 

wyneb â chyflogwyr a gafodd eu cyfweld yng ngham y cyfweliadau dros y 

ffôn. 

1.11 Yn seiliedig ar sectorau a gafodd eu blaenoriaethu cyn hynny gan Lywodraeth 

Cymru, a chan ystyried argymhellion a wnaed gan Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau 

Cymru,5 cytunwyd y dylid cynnwys wyth sector yn yr ymchwil hwn: 

 Gofal Plant 

 Gofal Cymdeithasol 

 Creadigol 

 Lletygarwch, hamdden a thwristiaeth 

 Gwasanaethau Proffesiynol / Busnes (Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol) 

 Manwerthu 

 Amaethyddiaeth a Chynhyrchu Bwyd (gelwir hyn yn 'Bwyd-amaeth' drwy'r 

holl adroddiad hwn) 

 Adeiladu 

1.12 Oddi mewn i hyn, ystyriwyd bod pedwar Sector o bwysigrwydd neilltuol: Gofal 

Cymdeithasol; Gofal Plant; Lletygarwch, hamdden a thwristiaeth; a'r Sector 

Creadigol.  

1.13 Ceir diffiniad yn Atodiad C o bob un o'r sectorau hyn o ran eu cod Dosbarthiad 

Diwydiannol Safonol (2007). 

 

 

  

                                                
5 Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru, Polisïau Sgiliau a'r Iaith Gymraeg, Chwefror 2011. 
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Cam yr Archwiliad Ansoddol  

 

1.14 Cynlluniwyd y cam hwn o'r ymchwil yn gymorth i ddylunio'r holiadur meintiol, ac i 

ddeall sut mae cyflogwyr yn siarad am y materion sy'n ymwneud â'r angen am 

sgiliau Cymraeg.  Cynhaliwyd deg cyfweliad manwl wyneb yn wyneb gyda 

chyflogwyr yn rhychwantu ystod o sectorau, meintiau a rhanbarthau perthnasol, 

gan gynnwys cyfweliadau yn Gymraeg ac yn Saesneg (pump yn y naill iaith a'r 

llall). Cynhaliwyd y rhain gan ymchwilwyr IFF, Old Bell 3 ac Iaith. 

1.15 Defnyddiwyd cwestiynau sgrinio i ddethol busnesau a ddefnyddiai Sgiliau 

Cymraeg, neu yr oedd angen sgiliau Cymraeg arnynt yn rhan o'u gweithrediadau 

busnes.  I fod yn gymwys, roedd yn rhaid i fusnesau ateb un neu fwy o'r 

datganiadau canlynol yn gadarnhaol: 

 Rydym yn gwneud defnydd sylweddol o'r Gymraeg yn ein busnes. 

 Defnyddir y Gymraeg yn y sefydliad, ond ar sail anffurfiol. 

 Pe bai gan fwy o'n staff lefelau uwch o sgiliau Cymraeg, byddai hynny o 

fudd i fusnes y sefydliad. 

 Rydym wedi'i chael hi’n anodd recriwtio staff a chanddynt y lefel o sgiliau 

Cymraeg y byddem yn ei dymuno'n ddelfrydol. 

 Bydd ein hangen am sgiliau Cymraeg yn cynyddu'n sylweddol yn y 2-3 

blynedd nesaf. 

1.16 Dangosir nodweddion y 10 cyfweliad ansoddol yn Nhabl 1.1. 
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Tabl 1.1: Proffil o’r sampl ar gyfer cam yr archwiliad ansoddol 

 

Cyfweliadau a 
gynhaliwyd 

 Cyfweliadau a 
gynhaliwyd 

 Saesneg Cymraeg  Saesneg Cymraeg 

Sector   Rhanbarth   

Gofal Plant 
- 1 

Gogledd  
Cymru 

1 2 

Gofal Cymdeithasol 
- 1 

Canolbarth 
Cymru 

- 1 

Creadigol 
1 1 

De-orllewin 
Cymru 

- 2 

Lletygarwch 
2 - 

De-ddwyrain 
Cymru 

4 - 

Gwasanaethau Cyllid 
/ Proffesiynol 

- 1 
Maint  

 

Bwyd-amaeth - 1 2 i 9 1 - 

Manwerthu 1 - 10 i 24 1 2 

Adeiladu 1 - 25 i 49 1 - 

   50 i 99 - 1 

   100+ 2 2 

Profi Gwybyddol a'r Cam Peilot 

 

1.17 Ar ôl drafftio’r holiadur meintiol, cynhaliwyd 10 cyfweliad gwybyddol, lle aeth yr 

ymchwilwyr drwy'r holiadur arfaethedig cyn cysylltu eto â'r cyfwelai i drafod sut yr 

oedd wedi dehongli a deall y cwestiynau, pam yr oedd wedi rhoi'r atebion a 

roddwyd a beth yr oedd yn ei feddwl wrth roi'r atebion hynny. Profwyd fersiwn 

Gymraeg a fersiwn Saesneg yr holiadur (gan gynnal pum cyfweliad yn y naill iaith 

a'r llall), a detholwyd ymatebwyr o wahanol ardaloedd o Gymru er mwyn caniatáu 

ar gyfer unrhyw amrywiaeth ranbarthol.  Yn ogystal â hyn, llwyddwyd i gynnal 

cyfweliadau â sefydliadau o ystod o sectorau a bandiau maint. Dangosir proffil y 

cyfweliadau a gynhaliwyd yn Nhabl 1.2. 

 
  



Anghenion o ran Sgiliau Cymraeg mewn Wyth Sector 

30 

 

 

Tabl 1.2: Proffil o sampl y profion gwybyddol 

 

Cyfweliadau a 
gynhaliwyd 

 Cyfweliadau a 
gynhaliwyd 

 Saesneg Cymraeg  Saesneg Cymraeg 

Sector   Rhanbarth   

Gofal Plant 
- 1 

Gogledd  
Cymru 

1 2 

Gofal Cymdeithasol 
- - 

Canolbarth 
Cymru 

1 1 

Creadigol 
- 2 

De-orllewin 
Cymru 

- 2 

Lletygarwch 
1 1 

De-ddwyrain 
Cymru 

3 - 

Gwasanaethau Cyllid / 
Proffesiynol 

1 1 
Maint  

 

Bwyd-amaeth 2 - 2 i 9 3 - 

Manwerthu - - 10 i 24 - 1 

Adeiladu 1 - 25 i 49 1 1 

   50 i 99 1 3 

   100+ - - 

 

1.18 Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r profion gwybyddol, cafodd nifer o argymhellion eu 

cynnig er mwyn gwella'r holiadur yn gyffredinol, ac er mwyn gwella cwestiynau ac 

adrannau penodol, a'u gweithredu ar gyfer y cam peilot. 

1.19 Daeth yn amlwg yn fuan wrth ddylunio'r holiadur y byddai angen taro cydbwysedd 

gofalus iawn rhwng casglu digon o fanylion ar lefel galwedigaethau, a sicrhau nad 

oedd yr arolwg yn rhy feichus i'r ymatebwyr, neu mor gymhleth fel na fyddai modd 

cynnal dadansoddiad ystyrlon ohono.  Penderfynwyd felly y dylid rhannu’r cam 

peilot yn ddau gam ar wahân, gan gynnal 25 o gyfweliadau yn y naill gam a'r llall, 

a chyda saib rhwng y camau fel bo modd adolygu'r cwestiynau galwedigaeth i 

sicrhau bod yr ymagwedd orau bosib yn cael ei defnyddio yn yr arolwg terfynol. 
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1.20 Cynhaliwyd y 25 o gyfweliadau cyntaf ar gyfer y peilot o 12 - 14 Awst 2013.  Ar ôl 

cynnal ôl-drafodaeth â'r cyfweleion, ac archwilio'r data'n fanwl, diwygiwyd yr 

holiadur a chynnal yr ail gyfres beilot o 25 o gyfweliadau o 29 Awst - 2 Medi 2013. 

 

Y Cam Meintiol 

 

1.21 Defnyddiwyd canfyddiadau cam yr archwiliad ansoddol i sicrhau y byddai'r 

holiadur meintiol yn gallu bodloni holl amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer yr 

astudiaeth, ac y byddai'r holiadur yn cael ei fynegi yn y dull mwyaf ystyrlon i'r 

cyflogwyr a oedd yn cymryd rhan. Atodir yr holiadur a ddefnyddiwyd ar gyfer yr 

arolwg (Atodiad D). 

1.22 Rhwng mis Medi a mis Hydref 2013, cynhaliwyd cyfanswm o 4,026 o gyfweliadau 

â sefydliadau o'r wyth sector. Yn ogystal â gweithredu o fewn yr wyth sector 

penodol dan sylw, i fod yn gymwys roedd yn rhaid i gyflogwyr fod â dau aelod o 

staff o leiaf wedi'u lleoli yn y sefydliad. 

1.23 Cynhaliwyd y cyfweliadau drwy ddefnyddio System Cyfweld Dros y Ffôn drwy 

Gymorth Cyfrifiadur (CATI) gan IFF Research (3,711 o gyfweliadau), a chan Old 

Bell 3 o'u swyddfa yn Llandeilo (315 o gyfweliadau).   

1.24 Cafodd yr ymatebwyr ddewis cwblhau'r arolwg yn Gymraeg neu'n Saesneg. 

Cynhaliwyd cyfanswm o 163 o gyfweliadau yn Gymraeg (pedwar y cant o 

gyfanswm y cyfweliadau). 6  

1.25 Darparwyd sampl gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y sector gofal7 - ym mhob 

sector arall tynnwyd sampl o Gronfa Ddata Busnesau Genedlaethol Experian. 

1.26 Mewn trafodaeth â Llywodraeth Cymru, gosodwyd targedau ar gyfer y nifer 

ddymunol o gyfweliadau i'w cwblhau ym mhob sector. Yn sail ar gyfer hyn, 

ystyriwyd a oedd y sector yn un â blaenoriaeth,  a nifer y cyflogwyr ym mhob 

sector. Arweiniodd hyn at dargedau cychwynnol o 1,000 yn y sector Lletygarwch, 

                                                
6 Cynhaliwyd holl gyfweliadau Old Bell 3 gan ymchwilwyr dwyieithog. Y drefn a ddefnyddiwyd yn IFF 
Research oedd gofyn ar ddechrau pob arolwg a fyddai'n well gan yr ymatebydd gwblhau'r arolwg yn 
Gymraeg neu'n Saesneg;  pe bai'r cyfwelydd yn siarad Cymraeg a bod yr ymatebydd yn dymuno parhau 
â'r arolwg bryd hynny, byddai modd parhau i gynnal y cyfweliad yn y naill iaith neu'r llall.   Pe na bai'r 
cyfwelydd yn gallu siarad Cymraeg, byddai'n amlygu'r cofnod i dderbyn galwad yn ôl yn Gymraeg, drwy 
ddefnyddio newidyn o fewn yr arolwg, ac yn hysbysu'r ymatebydd y byddai cyfwelydd Cymraeg ei iaith 
yn ffonio'n ôl i gynnal y cyfweliad.  Cafodd y cofnodion hyn wedyn eu gosod ar restr arbennig y gallai'r 
cyfwelwyr a oedd yn siarad Cymraeg ei gweld. 
7 Gwnaed hyn gan fod Llywodraeth Cymru'n gallu darparu rhestr fwy cynhwysfawr (drwy Arolygiaeth 
Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)) nag a oedd ar gael drwy Experian. 
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900 yn y sector Gofal (a oedd yn cynnwys Gofal Plant a Gofal Cymdeithasol), tua 

450 yn y sector Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol,  a hefyd yn y sectorau 

Bwyd-amaeth, Adeiladu a Manwerthu, a 350 yn y sector Creadigol. 

1.27 Wedi hynny, sefydlwyd cwotâu oddi mewn i bob sector ar sail meintiau penodol 

(2-9 cyflogai, 10-24, 25-49, 50-99 a 100 a mwy) fesul rhanbarth (gogledd Cymru, 

canolbarth Cymru, de-orllewin Cymru a de-ddwyrain Cymru). Y ddau eithriad i 

hyn oedd y sector Creadigol a'r sector Gofal.  Gan mai bach oedd sampl y sector 

Creadigol (tua 1,085), a chrynhoad y sampl hwnnw yn ne-ddwyrain Cymru, ni 

phennwyd unrhyw gwotâu penodol o ran maint na rhanbarth. Yn y sector Gofal, 

nid oedd y sampl yn cynnwys manylion am faint y cyflogwyr, felly ni phennwyd 

unrhyw gwotâu ar gyfer maint. Ar gyfer y cwotâu yn ôl maint a rhanbarth, y nod 

oedd gorsamplu cyflogwyr mwy (oherwydd eu pwysigrwydd yn nhermau 

cyflogaeth), a sicrhau cynrychiolaeth weddol gyfartal ar draws y rhanbarthau 

(canlyniad hyn oedd gorsamplu canolbarth Cymru). 

1.28 Dangosir canlyniadau’r ymateb yn Nhabl 1.3. 
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Tabl 1.3: Canlyniadau’r ymateb fel cyfanswm ac yn ôl sector 
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Cwblhau cyfweliad 4,026 425 581 291 1,010 460 459 454 346 

Terfynu cyfweliad / 
cyfweliad anghyflawn 

1,663 53 54 67 370 93 433 91 502 

Gwrthod 2,330 91 113 187 592 389 312 307 339 

Anghymwys (dim 
cyflogeion, heb fod o fewn 
y sectorau a ddymunir) 

1,183 38 20 169 212 178 236 79 251 

Rhif anghyraeddadwy 1,582 134 68 117 448 184 127 173 331 

Dros y cwota 831 65 55 - 340 122 68 170 11 

Ddim ar gael yn ystod 
gwaith maes 

276 12 14 25 59 39 20 44 63 

Neb ar y safle yn gallu ateb 472 17 31 17 141 136 27 60 43 

Yn dal ar agor ar ddiwedd y 
gwaith maes / wedi'i 
dynnu'n ôl gan fod y 
cwotâu'n llawn 

8,991 1,159 844 205 2,482 1,146 936 1,571 648 

Cyfanswm y cysylltiadau 
gyda chanlyniad pendant 
(hy, gan eithrio 'yn dal ar 
agor ar ddiwedd y gwaith 
maes') 

12,363 835 936 873 3,172 1,601 1,682 1,378 1,886 

Cyfanswm y cysylltiadau 
gyda chanlyniad pendant 
lle'r oedd y sampl o fewn y 
cwmpas (hy, gan eithrio 
anghymwys, rhif ffôn 
anghyraeddadwy a dros y 
cwota hefyd) 

8,767 598 793 587 2,172 1,117 1,251 956 1,293 

Cyfradd Cyfranogi 
(cyfweliadau / rhes uchod) 

46% 71% 73% 50% 47% 41% 37% 47% 27% 
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1.29 Wrth ddadansoddi, pwysolwyd canlyniadau'r arolwg er mwyn sicrhau eu bod yn 

gynrychioliadol o bob sector, yn ôl maint a rhanbarth. I'r perwyl hwn, cafodd data'r 

arolwg eu chwyddo i gyd-fynd â chyfrifiadau poblogaeth y Gofrestr Ryngadrannol 

o Fusnesau (IDBR) ym mhob un o'r wyth sector, drwy ddefnyddio matrics maint 

yn ôl sector ac yn ôl rhanbarth.  Yn ogystal â hyn, cynhyrchwyd pwysolau 

cyflogaeth ar gyfer unrhyw gwestiynau lle'r oedd cyfaint y cyflogeion (yn hytrach 

na nifer y cyflogwyr) yn cael ei ddadansoddi. 

1.30 Mae'r tri siart canlynol yn dangos maint (pwysoledig), sector a phroffil rhanbarthol 

y cyflogwyr a gafodd eu cyfweld ar gyfer yr arolwg. (Darperir y rhain er mwyn 

dangos y cyd-destun: nid canfyddiadau'r arolwg mohonynt fel y cyfryw, gan fod y 

canlyniadau wedi cael eu pwysoli, fel y disgrifir uchod, i gyd-fynd â ffigurau’r 

IDBR ar gyfer maint a phoblogaeth ranbarthol y cyflogwyr o fewn yr wyth sector a 

drafodwyd yn yr ymchwil). 

1.31 Roedd y rhan fwyaf o sefydliadau'n cynnwys llai na 10 aelod o staff (80 y cant). 

Fel y dengys Ffigur 1.1, roedd amrywiaeth eang fesul sector: er bod gan bron yr 

holl gyflogwyr Bwyd-amaeth (97 y cant) lai na 10 cyflogai, nid oedd hyn ond yn 

berthnasol i ychydig yn llai na hanner (47 y cant) y cyflogwyr Gofal Cymdeithasol. 

Yn ôl rhanbarth, roedd y cyflogwyr yn ne-ddwyrain Cymru yn fwy na'r cyffredin, a'r 

cyflogwyr yng nghanolbarth Cymru oedd y mwyaf tebygol o gael llai na 10 aelod 

o staff (89 y cant). 

1.32 Fel y dengys Ffigur 1.2, gweithredai'r rhan fwyaf o'r cyflogwyr yn y sector preifat 

(90 y cant). Roedd hyn yn amrywio'n eang rhwng pob sector, ac yn llawer llai 

cyffredin yn y sectorau Gofal Plant (37 y cant; perthyn i'r sector gwirfoddol yr 

oedd cyflogwyr Gofal Plant gan amlaf (46 y cant)), Gofal Cymdeithasol (72 y cant) 

a Lletygarwch (76 y cant: i ddibenion yr arolwg hwn, mae'n werth nodi bod 

Lletygarwch yn cynnwys Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd - gweler atodiad C am 

ddiffiniad o bob sector yn ôl y Dosbarthiad Diwydiannol Safonol). 

1.33 Dengys Ffigur 1.3 wasgariad rhanbarthol cyflogwyr yn yr wyth sector a drafodwyd 

yn yr ymchwil. Roedd bron dau o bob pum sefydliad (38 y cant) wedi'u lleoli yn 

ne-ddwyrain Cymru, tua chwarter yn ne-orllewin Cymru (23 y cant) a hefyd yng 

ngogledd Cymru (25 y cant), a thua un o bob wyth yng nghanolbarth Cymru (13 y 

cant). Roedd cyflogwyr y sector Creadigol a'r Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol 

yn arbennig o debygol o fod wedi'u lleoli yn ne-ddwyrain Cymru (52 y cant a 49 y 
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cant, yn y drefn honno). O gymharu â hyn, dim ond 11 y cant o'r cyflogwyr yn y 

sector Bwyd-amaeth oedd wedi'u lleoli yn ne-ddwyrain Cymru. 

 

Ffigur 1.1: Proffil maint cyffredinol, ac yn ôl sector a rhanbarth 

 

Ffigur 1.2: Math o gyflogwr, yn gyffredinol ac yn ôl sector a rhanbarth
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Ffigur 1.3: Rhanbarth, yn gyffredinol ac yn ôl sector 

 

Astudiaethau Achos 

 

1.34 Er mwyn cael rhagor o wybodaeth fanwl, cynhaliwyd 10 cyfweliad astudiaeth 

achos dilynol â'r cyflogwyr, gan edrych yn benodol ar faterion diddorol oedd yn 

codi o'r arolwg meintiol. 

1.35 Detholwyd cyflogwyr i'w cynnwys yn yr astudiaethau achos yn seiliedig ar eu 

hymateb i rai cwestiynau allweddol yn yr arolwg meintiol; gofynnwyd am 

gyfweliadau gyda chymysgedd o'r rhai: 

 a feddyliai y byddai eu hanghenion o ran sgiliau Cymraeg yn cynyddu'n 

sylweddol; 

 a feddyliai y byddai eu hanghenion o ran sgiliau Cymraeg y gostwng; 

 a feddyliai y byddai'n fuddiol cael mwy o staff a allai gyfathrebu yn 

Gymraeg neu a chanddynt lefel uwch o Gymraeg; 

 sydd wedi trefnu neu ariannu hyfforddiant wedi'i gynllunio i ddatblygu 

sgiliau Cymraeg; 
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 sydd wedi cael anhawster yn canfod cyrsiau hyfforddi Cymraeg priodol i'w 

staff; 

 a chanddynt swyddi gwag yn ddiweddar a oedd yn anodd eu llenwi, yn 

rhannol o leiaf oherwydd diffyg sgiliau Cymraeg ymhlith yr ymgeiswyr; 

 sydd wedi gofyn am unrhyw wybodaeth, cyngor neu gymorth busnes yn 

gysylltiedig â’r Gymraeg ar gyfer y gweithle. 

 

1.36 Cafodd cyflogwyr o bob sector ond un, ac o'r holl ranbarthau eu cynnwys.  

Cynhaliodd Old Bell 3 ac Iaith gyfweliadau wyneb yn wyneb rhwng mis Rhagfyr 

2013 a mis Ionawr 2014, a rhoddwyd dewis i'r cyflogwyr ymateb naill ai yn 

Gymraeg neu'n Saesneg. Atodir adroddiadau o’r astudiaethau achos hyn 

(Atodiad A). 

 

Tabl 1.4: Proffil o sampl yr astudiaethau achos 

 

Cyfweliadau a 
gynhaliwyd 

 Cyfweliadau a 
gynhaliwyd 

 Saesneg Cymraeg  Saesneg Cymraeg 

Sector   Rhanbarth   

Gofal Plant 
- 1 

Gogledd  
Cymru 

- 2 

Gofal Cymdeithasol 
1 - 

Canolbarth 
Cymru 

2 - 

Creadigol 
2 1 

De-orllewin 
Cymru 

2 2 

Lletygarwch 
1 1 

De-ddwyrain 
Cymru 

2 - 

Gwasanaethau Cyllid  
/ Proffesiynol 

1 - 
Maint  

 

Bwyd-amaeth - 1 2 i 9 4 2 

Manwerthu 1 - 10 i 24 - 2 

Adeiladu - - 25 i 49 2 - 

   50 + - - 
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2 Pwysigrwydd ac effaith gyffredinol sgiliau Cymraeg 

 

2.1 Mae'r bennod hon yn archwilio pwysigrwydd sgiliau Cymraeg i gyflogwyr o fewn 

yr wyth sector a drafodir yn yr ymchwil, a phwysigrwydd y sgiliau hynny ar gyfer 

agweddau penodol ar berfformiad busnes megis masnach ddomestig, masnach 

ryngwladol a gwasanaeth cwsmeriaid, a llinell waelod y busnes. Agwedd arall a 

archwilir yn y bennod, sy'n allweddol yng nghyd-destun datblygiadau polisi 

diweddar, yw'r graddau y mae cyflogwyr yn disgwyl i’w hangen am sgiliau 

Cymraeg newid yn y dyfodol. 

 

Pwysigrwydd sgiliau Cymraeg 

 

2.2 Gofynnwyd i sefydliadau pa mor bwysig oedd hi i'w safle gynnwys staff a 

chanddynt sgiliau Cymraeg. Teimlai ychydig dros draean y cyflogwyr (35 y cant) 

fod hyn yn bwysig iawn (18 y cant) neu'n weddol bwysig (17 y cant). Ar y llaw 

arall, teimlai oddeutu dau draean o gyflogwyr (65 y cant) nad oedd cael staff â 

sgiliau Cymraeg yn bwysig iawn (25 y cant) neu'n bwysig o gwbl (39 y cant). 

2.3 Roedd y canlyniadau'n amrywio'n eang yn ôl sector a rhanbarth, fel y dengys 

Ffigur 2.1. O bell ffordd, cyflogwyr o'r sectorau Gofal Plant a Bwyd-amaeth oedd 

yn fwyaf tebygol o ystyried bod cael staff â sgiliau Cymraeg yn bwysig i'w 

sefydliad (disgrifiwyd hyn yn bwysig iawn gan 42 y cant o'r sector Gofal Plant a 

33 y cant o'r sector Bwyd-amaeth). Cyflogwyr yn y sectorau Adeiladu a'r 

Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol oedd yn lleiaf tebygol o ystyried bod sgiliau 

Cymraeg yn bwysig iawn neu'n weddol bwysig (25 a 26 y cant, yn y drefn honno). 

Yn wir dywedodd tua hanner yn y naill sector a'r llall nad oedd cael staff â sgiliau 

o'r fath yn bwysig o gwbl (53 a 45 y cant, yn y drefn honno). 

2.4 Roedd gwahaniaethau clir rhwng rhanbarthau, gyda chyflogwyr yng ngogledd 

Cymru'n fwyaf tebygol o ystyried ei bod hi'n bwysig cael sgiliau Cymraeg ar eu 

safle (57 y cant) a'r rhai yn ne-ddwyrain Cymru'n lleiaf tebygol o ystyried bod hyn 

yn bwysig (16 y cant), a thros hanner y rheiny (54 y cant) yn dweud nad oedd hyn 

yn bwysig o gwbl. 
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Ffigur 2.1: Pwysigrwydd cael staff â sgiliau Cymraeg i'r safle,  yn ôl sector a 

rhanbarth 

 

 

2.5 Cafwyd amrywiadau hefyd yn ôl math o sefydliad, gyda sefydliadau a oedd yn 

ceisio creu elw yn llawer llai tebygol o ddweud bod sgiliau Cymraeg yn bwysig i'w 

busnes (32 y cant) na chyrff a ariennir gan lywodraeth leol (60 y cant), elusennau 

(60 y cant) a chyrff a ariennir gan y llywodraeth ganolog (71 y cant). 

2.6 Roedd sefydliadau a chanddynt sgiliau Cymraeg ymhlith eu staff presennol yn 

fwy tebygol o gredu bod sgiliau Cymraeg yn bwysig i'w busnes; roedd tua thri 

chwarter (76 y cant) y sefydliadau lle'r oedd gan yr holl aelodau o staff sgiliau 

Cymraeg yn ystyried bod y sgiliau hyn yn bwysig, o gymharu ag oddeutu dau o 

bob pum sefydliad (39 y cant) lle'r oedd gan rai o'r staff sgiliau Cymraeg, a 

phedwar y cant o sefydliadau lle nad oedd gan unrhyw staff sgiliau Cymraeg. Yn 

debyg i hyn, roedd sefydliadau a chanddynt bolisi neu Gynllun Iaith Gymraeg yn 

fwy tebygol o ystyried bod sgiliau Cymraeg yn bwysig i'w safle (66 y cant, o 

gymharu â 31 y cant nad oedd ganddynt gynllun neu bolisi). 
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Pwysigrwydd sgiliau Cymraeg ar gyfer masnach 

 

2.7 Gofynnwyd i gyflogwyr farnu pa mor bwysig yw sgiliau Cymraeg ar gyfer eu 

masnach ddomestig oddi mewn i Gymru (os oeddent yn gweithredu ar raddfa 

ranbarthol neu genedlaethol oddi mewn i Gymru), eu masnach ddomestig drwy 

weddill y DU (os oeddent yn gweithredu drwy weddill y DU), a'u masnach 

ryngwladol (os oeddent yn gweithredu y tu allan i'r DU). Ceir crynodeb o'r 

canlyniadau yn Ffigur 2.2. 

 

Ffigur 2.2: Pwysigrwydd sgiliau Cymraeg ar gyfer masnach  

 

 

2.8 Nid yw'n syndod bod sgiliau Cymraeg yn cael eu hystyried yn llawer pwysicach ar 

gyfer masnach ranbarthol / genedlaethol oddi mewn i Gymru (mae 37 y cant yn 

meddwl bod y sgiliau hyn yn bwysig ar gyfer yr agwedd hon ar eu busnes) na 

masnach gyda gweddill y DU (14 y cant) neu fasnach ryngwladol (naw y cant). Ar 

bob mesur, cymharol brin yw'r rhai sy'n meddwl bod cael sgiliau Cymraeg yn 

Sylfaen: Yr holl gyflogwyr sy’n masnachu yn yr

ardaloedd hynny (ffigurau mewn cromfachau)
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bwysig iawn (16 y cant ar gyfer masnach ddomestig, tri y cant ar gyfer masnach y 

DU a masnach ryngwladol) 

2.9 O ran pwysigrwydd sgiliau Cymraeg ar gyfer masnach ddomestig (heb fod yn 

lleol), cafwyd amrywiadau eang yn ôl sector ac yn ôl rhanbarth, fel y dengys Tabl 

2.1. 

 

Tabl 2.1: Pwysigrwydd cael staff â sgiliau Cymraeg ar gyfer masnach ddomestig 

yng Nghymru, yn ôl sector a rhanbarth 

Canrannau rhes 

Sylfaen:  Gweddol 
bwysig 

Pwysig iawn Pwysig 

Pawb  2,908 % 21 16 37 

Sector      

Gofal Plant 165 % 40 33 73 

Bwyd-amaeth 372 % 18 25 43 

Creadigol 260 % 19 21 41 

Gofal Cymdeithasol 449 % 33 17 50 

Manwerthu 295 % 24 15 39 

Lletygarwch 697 % 23 15 38 

Gwasanaethau Cyllid  / 
Proffesiynol 

398 
% 

20 11 
31 

Adeiladu 272 % 16 11 27 

Rhanbarth      

Gogledd  Cymru 766 % 26 27 53 

Canolbarth Cymru 610 % 18 21 39 

De-orllewin Cymru 741 % 25 16 42 

De-ddwyrain Cymru 791 % 17 6 23 

Diffiniad Sylfaen: Pob cyflogwr yn yr 8 sector sy'n masnachu yng Nghymru y tu allan i'w ardal leol. 

 

2.10 Teimlai bron tri chwarter (73 y cant) y cyflogwyr Gofal Plant sy'n gweithredu yng 

Nghymru y tu allan i'w hardal leol fod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar gyfer eu 

masnach ddomestig, ac roedd traean (33 y cant) yn meddwl bod y sgiliau hyn yn 

bwysig iawn. Yn y sector Gofal Cymdeithasol roedd hanner y cyflogwyr yn 
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meddwl bod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar gyfer masnach ddomestig, ond 

cymharol ychydig oedd yn meddwl bod y sgiliau hynny'n bwysig iawn ar gyfer y 

fasnach honno (17 y cant). 

2.11 Yn y rhan fwyaf o'r sectorau eraill, roedd oddeutu dau o bob pum cyflogwr yn 

teimlo bod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar gyfer masnach ddomestig (mae hyn yn 

berthnasol i'r sectorau Lletygarwch, Bwyd-amaeth, Manwerthu a Chreadigol).  

Cyflogwyr yn y sectorau Adeiladu a'r Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol oedd yn 

lleiaf tebygol o feddwl bod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar gyfer eu masnach 

ddomestig oddi mewn i Gymru (27 y cant a 31 y cant yn y drefn honno, er bod 11 

y cant yn y naill sector a'r llall yn meddwl bod sgiliau Cymraeg yn bwysig iawn ar 

gyfer eu masnach yng Nghymru). 

2.12 Gan ddilyn y patrymau a welwyd yn y canfyddiadau o bwysigrwydd cyffredinol 

sgiliau Cymraeg, cyflogwyr yng ngogledd Cymru oedd yn fwyaf tebygol o gredu 

bod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar gyfer eu masnach ddomestig yng Nghymru, a 

chyflogwyr yn ne-ddwyrain Cymru oedd yn lleiaf tebygol o gredu hynny. 

2.13 Ychydig o wahaniaeth a gafwyd i'r canlyniadau yn ôl maint y sefydliad, er mai 

sefydliadau a oedd yn cynnwys 50-99 o staff oedd yn fwyaf tebygol o ddisgrifio 

sgiliau Cymraeg yn bwysig iawn (20 y cant) neu'n weddol bwysig (32 y cant) i'w 

masnach ddomestig yng Nghymru. 

2.14 Yn gyffredinol, teimlai 14 y cant o sefydliadau a oedd yn masnachu â gweddill y 

DU fod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar gyfer y fasnach honno. Yn ôl sector, mae 

Gofal Plant yn amlwg eto fel y sector sy'n fwyaf tebygol o bell ffordd o ystyried 

bod y sgiliau hyn yn bwysig (54 y cant, yr oedd 18 y cant ohonynt yn teimlo bod y 

sgiliau hyn yn bwysig iawn; er hynny, dylid nodi bod y gyfran o gyflogwyr Gofal 

Plant a weithredai y tu allan i Gymru yng ngweddill y DU (13 y cant) yn gymharol 

isel. Yn y sector Bwyd-amaeth, mae cyfran gymharol uchel (wyth y cant) yn 

meddwl bod sgiliau Cymraeg yn bwysig iawn ar gyfer eu masnach gyda gweddill 

y DU (heb gynnwys eu masnach yng Nghymru). Serch hynny, nid oedd y gyfran 

gyffredinol a ystyriai fod y sgiliau hyn naill ai'n bwysig iawn neu'n weddol bwysig 

ond ychydig yn uwch na'r cyffredin (17 y cant). Yn y sector Gofal Cymdeithasol, 

mae cyfran gymharol uchel yn meddwl bod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar gyfer eu 

masnach gyda'r DU (27 y cant), ond ychydig sy'n meddwl bod y sgiliau hynny'n 

bwysig iawn ar gyfer y fasnach honno (tri y cant). Yn sector y Gwasanaethau 

Cyllid / Proffesiynol a'r sector Creadigol, ychydig iawn o gyflogwyr sy'n meddwl 
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bod sgiliau Cymraeg yn eu helpu i ennill gwaith yn y DU (saith y cant a chwech y 

cant, yn y drefn honno). 

2.15 I raddau cymharol, ychydig o amrywio a gafwyd yn ôl maint sefydliadau. Yn ôl 

rhanbarth, ychydig o amrywio a gafwyd rhwng gogledd Cymru, canolbarth Cymru 

a de-orllewin Cymru, ond yn ne-ddwyrain Cymru roedd y gyfran a feddyliai fod 

sgiliau Cymraeg yn helpu eu masnach gyda'r DU yn is na’r cyffredin (wyth y 

cant). 

2.16 Teimlai naw y cant o sefydliadau a oedd yn masnachu'n rhyngwladol fod sgiliau 

Cymraeg yn bwysig i'w masnach ryngwladol. Roedd yn bwysicach na'r cyffredin 

i'r canlynol: 

 Cyflogwyr a chanddynt 50-99 o staff (16 y cant) 

 Cyflogwyr yng ngogledd Cymru (17 y cant, o gymharu â phedwar y cant o 

gyflogwyr yn ne-ddwyrain Cymru a chwech y cant  gyflogwyr yn ne -

orllewin Cymru) 

 Cyflogwyr yn y sector Lletygarwch (13 y cant) 

 

Pwysigrwydd sgiliau Cymraeg ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid a bodlonrwydd y 

staff 

Ansawdd y gwasanaeth i gwsmeriaid 

2.17 Teimlai bron dau o bob pum sefydliad yn yr wyth sector a drafodwyd yn yr 

ymchwil (37 y cant) fod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar gyfer ansawdd eu 

gwasanaeth i gwsmeriaid.  Dangosir y gwahaniaethau yn ôl sector a rhanbarth yn 

Ffigur 2.3. 
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Ffigur 2.3: Pwysigrwydd sgiliau Cymraeg ar gyfer ansawdd y gwasanaeth i 

gwsmeriaid, yn ôl sector a rhanbarth 

 
 

2.18 Cyflogwyr yn y sector Gofal Plant (75 y cant) ac, i raddau llai, y sector Gofal 

Cymdeithasol (47 y cant) oedd yn fwyaf tebygol o deimlo bod sgiliau Cymraeg yn 

cyfrannu at ansawdd eu gwasanaeth i gwsmeriaid.  Ym mhob un o'r sectorau, 

roedd o leiaf un o bob wyth yn meddwl bod y sgiliau hyn yn bwysig iawn. Roedd y 

rhai a oedd wedi'u lleoli yng ngogledd Cymru'n llawer mwy tebygol na'r cyffredin o 

deimlo bod sgiliau Cymraeg o fudd i wasanaethau cwsmeriaid (56 y cant; mae 

hyn yn cymharu â 21 y cant ymhlith cyflogwyr yn ne-ddwyrain Cymru). Eglurodd 

cyflogwr yn un o'r astudiaethau achos: 

"Rydym yn apelio i bobl sy'n chwilio am elfen Gymraeg yn eu gofal dydd. 
Does dim llawer o feithrinfeydd a all gystadlu â ni yn hynny o beth. Bydd 
rhieni'n dewis gofal plant cyfrwng Cymraeg yn benodol, felly ni fyddai modd 
darparu'r gwasanaeth yma heb ddefnyddio'r Gymraeg. Rydym yn ymateb i 
ddewis ein cwsmeriaid" 

Cyflogwr Gofal Plant, gogledd Cymru 
 

2.19 Mae'n ddiddorol nodi, o blith y cyflogwyr a farnodd nad oedd sgiliau Cymraeg yn 

bwysig iawn yn gyffredinol, fod chwarter ohonynt (25 y cant) wedi ateb y 

cwestiwn hwn drwy ddweud bod sgiliau Cymraeg yn bwysig iawn neu'n weddol 

bwysig ar gyfer ansawdd eu gwasanaeth i gwsmeriaid. 
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Sylfaen: Yr holl sefydliadau o’r 8 sector (4,026)
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Bodlonrwydd a chadw staff 

2.20 Teimlai chwarter yr holl sefydliadau fod y Gymraeg yn bwysig iawn (11 y cant) 

neu'n weddol bwysig (14 y cant) ar gyfer bodlonrwydd neu gadw staff. 

 

Ffigur 2.4: Pwysigrwydd sgiliau Cymraeg ar gyfer bodlonrwydd a chadw staff, yn 

ôl sector a rhanbarth 

 
 

2.21 I raddau helaeth, mae'r patrymau yn ôl sector a rhanbarth yn dilyn y patrymau a 

drafodwyd ar gyfer mesuriadau eraill yn y bennod hon, gyda sgiliau Cymraeg yn 

bwysicach ar gyfer bodlonrwydd a chadw staff yn y sectorau Gofal Plant, Bwyd-

amaeth a Gofal Cymdeithasol, ac ymhlith cyflogwyr yng ngogledd Cymru.   

2.22 Roedd sefydliadau sy'n ceisio creu elw yn llai tebygol na phob math arall o 

sefydliad o ddweud bod sgiliau Cymraeg yn bwysig ar gyfer bodlonrwydd a 

chadw staff (23 y cant, o gymharu â 45 y cant o sefydliadau elusennol neu 

wirfoddol, 40 y cant o sefydliadau llywodraeth leol, a 47 y cant o sefydliadau'r 

llywodraeth ganolog). 
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Sylfaen: Yr holl sefydliadau o’r 8 sector (4,026)
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Effaith gyffredinol sgiliau Cymraeg ar linell waelod y busnes 

 

2.23 Gofynnwyd i sefydliadau sy'n ceisio creu elw (ar wahân i'r rhai a ddywedodd nad 

oedd sgiliau Cymraeg yn bwysig o gwbl i'w busnes) amcangyfrif faint o effaith yr 

oedd sgiliau Cymraeg yn ei chael ar linell waelod eu busnes. Rhoddir crynodeb 

o'r canlyniadau yn y siart canlynol, yn seiliedig ar holl gyflogwyr y sector preifat, a 

chan ddangos y gyfran a ddywedodd fod sgiliau Cymraeg yn cael effaith 

sylweddol iawn, effaith weddol sylweddol ac ychydig o effaith (ond rhyw effaith er 

hynny). 

2.24 Teimlai pump y cant o gyflogwyr y sector preifat fod sgiliau Cymraeg yn cael 

effaith sylweddol iawn ar eu llinell waelod. Teimlai 10 y cant eu bod yn cael effaith 

weddol sylweddol, ac 17 y cant eu bod yn cael ychydig o effaith. 

2.25 Mae'n werth nodi bod dau o'r cwmnïau y siaradwyd â hwy yn ystod cam yr 

astudiaethau achos wedi dweud na allent amcangyfrif effaith y Gymraeg ar eu 

llinell waelod, gan fod y Gymraeg yn rhan mor annatod o'u cynllun busnes 

cyffredinol, gyda'r theatr yn nodi mai gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg oedd ei 

"raison d'être". 
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Ffigur 2.5: Pwysigrwydd sgiliau Cymraeg i linell waelod busnesau, yn ôl sector a 

rhanbarth 

 

 

2.26 Mae'r sector Gofal Plant yn amlwg fel y sector lle mae sgiliau Cymraeg yn cael y 

mwyaf o effaith ar ei linell waelod: nododd bron hanner (46 y cant) y rhai a 

weithredai yn y sector preifat eu bod naill ai'n cael effaith sylweddol iawn neu 

effaith weddol sylweddol.  

2.27 Ychydig o wahaniaeth a gafwyd rhwng y canlyniadau yng ngogledd Cymru, 

canolbarth Cymru a de-orllewin Cymru. Yn ne-ddwyrain Cymru, ystyriwyd bod 

sgiliau Cymraeg yn cael llai o effaith: teimlai un y cant fod sgiliau Cymraeg yn 

cael effaith sylweddol, a dywedodd tri y cant eu bod yn cael effaith weddol 

sylweddol ar eu llinell waelod. 
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Sylfaen: Yr holl gyflogwyr sector preifat o’r 8 sector (3,263)
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2.28 Mae effaith sylweddol iawn neu weddol sylweddol sgiliau Cymraeg ar y llinell 

waelod gan amlaf yn gysylltiedig â'r ffaith bod y sgiliau hynny'n bodloni anghenion 

o safbwynt sylfaen cwsmeriaid y cyflogwr. Er i rai roi'r ateb cyffredinol, sef bod 

cael sgiliau Cymraeg yn helpu busnes (34 y cant), roedd eraill yn fwy manwl gan 

ddweud mai'r Gymraeg oedd prif iaith yr ardal leol (16 y cant, ni roddodd yr un 

cyflogwr yn ne-ddwyrain Cymru yr ateb hwn), mai'r Gymraeg oedd prif iaith eu 

cleient / sylfaen o gwsmeriaid (13 y cant, roedd cyflogwyr o'r sector Creadigol yn 

arbennig o debygol o grybwyll hyn, 24 y cant), neu'r pwynt mwy cyffredinol, sef ei 

bod hi'n well gan rai o'u cleientiaid siarad Cymraeg (25 y cant). Teimlai tua un o 

bob wyth (13 y cant) cyflogwr a ddywedodd fod sgiliau Cymraeg yn cael effaith 

sylweddol ar ei linell waelod, y gallai, neu y byddai'n colli busnes pe na bai 

ganddo unrhyw siaradwyr Cymraeg. Atebodd un o bob deg (10 y cant) ei bod hi'n 

ddefnyddiol cael cyflogeion dwyieithog / a allai siarad Cymraeg. Eglurodd 

cyflogwr yn un o'r astudiaethau achos: 

'Fydden ni ddim yn gallu tyfu i'r un graddau....i weithio ar draws 
Cymru.....fydden ni ddim eisiau aros wedi ein hynysu fel darparydd 
hyfforddiant neu gwmni cynhyrchu Saesneg ei iaith....byddai hynny'n 
cyfyngu arnon ni. 

Cyflogwr creadigol, canolbarth Cymru 
 

2.29 Dangosir y canlyniadau yn Nhabl 2.2. 
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Tabl 2.2: Sut mae sgiliau Cymraeg yn effeithio ar y llinell waelod, yn ôl sector 

(digymell) 
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Sylfaen: pawb sy'n 
meddwl bod sgiliau 

Cymraeg yn cael effaith 
sylweddol iawn/weddol 

sylweddol ar eu llinell 
waelod 

647 91 48 91 116 78 101 44 78 

 % % % % % % % % % 

Mae cynnig cyfle i 
gyfathrebu drwy'r 
Gymraeg yn helpu 
busnes  

34 61 37 34 21 33 29 34 42 

Mae cwsmeriaid / 
cleientiaid Cymreig yn 
hoffi siarad Cymraeg  

25 11 26 21 22 37 32 25 21 

Ardal Gymraeg ei 
hiaith yw hon yn 
bennaf  

16 2 8 17 9 28 10 13 18 

Y rhan fwyaf o’r 
cwsmeriaid yn 
Gymraeg eu hiaith 

13 8 24 11 14 9 9 16 19 

Heb siaradwr Cymraeg 
gallem / byddem yn 
colli gwaith  

13 24 12 5 12 20 9 7 24 

Mae'n ddefnyddiol cael 
cyflogeion dwyieithog / 
sy'n gallu siarad 
Cymraeg  

10 16 6 5 18 6 12 13 14 

 

Newid i'r angen am sgiliau Cymraeg yn y blynyddoedd nesaf 

 

2.30 Roedd saith y cant o'r sefydliadau'n disgwyl y byddai eu hangen am sgiliau 

Cymraeg yn newid dros y 2-3 blynedd nesaf. Mae hyn yn debyg i'r lefel a gafwyd 

yn ymchwil flaenorol 2005, pan ddywedodd 10 y cant o gyflogwyr eu bod yn 

disgwyl i'w hangen am sgiliau Cymraeg gynyddu dros y pum mlynedd nesaf.  

2.31 Gan amlaf, y newid a ragwelwyd oedd cynnydd yn yr angen am sgiliau Cymraeg 

(saith y cant o'r holl gyflogwyr, er mai ond un y cant a ddisgwyliai y byddai eu 

hangen am y sgiliau hynny'n cynyddu'n sylweddol). Mewn cymhariaeth â hyn, 

disgwyliai un y cant o'r holl gyflogwyr i'w hangen am sgiliau Cymraeg ostwng. 
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2.32 Mae Tabl 2.3 yn dangos y gwahaniaethau yn y gyfran a ddisgwyliai i’r angen am 

sgiliau Cymraeg gynyddu a gostwng ar eu safle yn y 2-3 blynedd nesaf, yn ôl 

sector, rhanbarth a maint. 

2.33 Yn ôl sector, roedd y sectorau Gofal Plant, Gofal Cymdeithasol, Creadigol a 

Lletygarwch oll yn llawer mwy tebygol na'r cyffredin o ddisgwyl i'w hangen am 

sgiliau Cymraeg gynyddu yn y 2-3 blynedd nesaf. Er bod Bwyd-amaeth yn sector 

sy'n rhoi pwysigrwydd uwch na'r cyffredin i sgiliau Cymraeg, nid yw'n sector sy'n 

disgwyl gweld newid mawr yn ystod y blynyddoedd nesaf. Mae hyn hefyd yn 

berthnasol i'r sectorau Adeiladu a Manwerthu. 

2.34 Roedd safleoedd a chanddynt o leiaf 25 aelod o staff yn llawer mwy tebygol na 

chyflogwyr bach neu ficrogyflogwyr o ragweld cynnydd yn yr angen am sgiliau 

Cymraeg, yn enwedig y rhai hynny a chanddynt 100 neu fwy o staff (19 y cant). 
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Tabl 2.3: Y gyfran sy'n disgwyl gweld cynnydd neu ostyngiad yn yr angen am 

sgiliau Cymraeg yn eu sefydliad yn ystod y 2-3 blynedd nesaf, yn ôl sector, 

rhanbarth a maint 

Canrannau rhes 

Sylfaen: Yr 
holl 

sefydliadau 
o'r 8 sector  

 Cynnydd Gostyngiad 

Pawb  4,026 % 7 1 

Sector     

Gofal Plant 425 % 28 * 

Gofal Cymdeithasol 581 % 15 1 

Creadigol 291 % 12 1 

Lletygarwch 1,010 % 10 1 

Gwasanaethau Cyllid  / 
Proffesiynol 

460 
% 

9 - 

Manwerthu 454 % 4 * 

Adeiladu 346 % 3 1 

Bwyd-amaeth 459 % 3 1 

Rhanbarth     

Gogledd  Cymru 1,059 % 8 1 

Canolbarth Cymru 827 % 5 1 

De-orllewin Cymru 1,026 % 6 * 

De-ddwyrain Cymru 1,114 % 8 * 

Maint     

2-9 2,161 % 6 1 

10-24 1,024 % 9 1 

25-49 523 % 14 * 

50-99 209 % 12 1 

100+ 109 % 19 1 

'-' = 0 y cant, '*' => 0 y cant ond <0.5 y cant. 
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Rhesymau dros ddisgwyl cynnydd yn yr angen am sgiliau Cymraeg 

 

2.35 Fel y dengys Ffigur 2.6, rhoddwyd sawl rheswm pam bod cyflogwyr yn disgwyl i'w 

hangen am sgiliau Cymraeg gynyddu. Roedd y prif resymau'n cynnwys twf 

disgwyliedig yn nifer y cwsmeriaid sy'n siarad Cymraeg (18 y cant); cred y byddai 

cynnig gwasanaeth dwyieithog yn helpu eu cwsmeriaid ac yn cynyddu eu 

potensial o ran busnes (17 y cant); hybu'r Gymraeg yng Nghymru yn gyffredinol 

(16 y cant, er mai ond saith y cant o'r cyflogwyr yn ne-ddwyrain Cymru a 

grybwyllodd hyn); a chynnydd cyffredinol yn nifer y bobl sy'n siarad Cymraeg (14 

y cant). Roedd newidiadau i ddeddfwriaeth a chynnydd yn nifer yr ysgolion sy'n 

addysgu'r Gymraeg, y naill a’r llall, ymhlith rhesymau un o bob wyth o'r cyflogwyr 

hyn, er bod cyflogwyr Gofal Plant yn arbennig o debygol o grybwyll hynny (18 y 

cant a 36 y cant, yn y drefn honno) 

 
Ffigur 2.6: Rhesymau dros ddisgwyl cynnydd yn yr angen am sgiliau Cymraeg 

(digymell) 
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Sylfaen: Yr holl sefydliadau o’r 8 sector oedd yn disgwyl i’w hangen am sgiliau Cymraeg gynyddu yn y 2-3 blynedd nesaf (452)
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2.36 Ar gyfer sefydliadau llywodraeth leol, a sefydliadau llywodraeth ganolog hefyd, y 

newidiadau i ddeddfwriaeth a grybwyllwyd amlaf fel rhesymau dros ddisgwyl 

cynnydd mewn sgiliau Cymraeg (26 y cant a 36 y cant, yn y drefn honno). 

 

Natur y cynnydd yn yr angen am sgiliau Cymraeg 

2.37 Gofynnwyd i gyflogwyr a ddisgwyliai i'w hangen am sgiliau Cymraeg gynyddu 

p’run ai cynyddu nifer y staff a chanddynt sgiliau Cymraeg fyddai angen ei wneud 

ynteu cynyddu lefelau hyfedredd y staff a chanddynt sgiliau Cymraeg, neu'r ddau. 

Dywedodd bron i dri o bob pump (59 y cant) y byddai angen cynyddu'r ddau. 

Roedd y gweddill yn fwy tebygol o ddweud bod angen cynyddu lefelau hyfedredd 

staff a chanddynt sgiliau Cymraeg (23 y cant), na rhagweld y byddai angen 

cynyddu nifer y staff a chanddynt sgiliau Cymraeg (14 y cant). 

2.38 Cafwyd gwahaniaethau yn y mesuriad hwn yn ôl maint sefydliadau. Dywedodd 

pawb a chanddynt 50 neu fwy o aelodau staff mai'r hyn fyddai angen ei wneud 

o'u safbwynt hwy fyddai cynyddu nifer y staff â sgiliau Cymraeg (weithiau ar y cyd 

â'r angen am lefelau uwch o hyfedredd).  

2.39 Mewn cymhariaeth â hyn, nododd oddeutu chwarter y sefydliadau lleiaf (a 

chanddynt 2-9 o gyflogeion) mai'r unig beth fyddai angen ei wneud o'u safbwynt 

hwy fyddai gwella hyfedredd y staff a chanddynt eisoes sgiliau Cymraeg (28 y 

cant).   

 

Sut y bydd angen cynyddu lefelau hyfedredd  

2.40 Yn gyffredinol, nododd chwech y cant o'r holl gyflogwyr eu bod yn rhagweld y 

byddai angen cynyddu lefelau hyfedredd sgiliau Cymraeg ymhlith eu staff yn y 2-

3 blynedd nesaf. Darllenwyd rhestr o lefelau hyfedredd i'r ymatebwyr hyn a 

gofynnwyd ar ba lefelau y byddai angen gwella yn eu tyb hwy.   
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Tabl 2.4: Sut mae sefydliadau'n disgwyl i ofynion hyfedredd yn y Gymraeg 

gynyddu yn y 2-3 blynedd nesaf (dewis o blith opsiynau) 

Sylfaen: pawb a ddisgwyliai gynnydd mewn lefelau hyfedredd yn y Gymraeg (371) % 

Staff heb unrhyw sgiliau Cymraeg yn ennill rhai sgiliau 75 

Staff gyda sgiliau sylfaenol neu lefel mynediad yn y Gymraeg yn gwella 
lefel eu sgiliau yn y Gymraeg  

73 

Staff gyda sgiliau canolradd yn gwella eu sgiliau   45 

Staff gyda sgiliau uwch yn gwella eu sgiliau 31 

 

2.41 Ar y cyfan, roedd y rhan fwyaf o'r cyflogwyr a ddisgwyliai y byddai angen cynyddu 

hyfedredd yn disgwyl y byddai angen gwella hyfedredd ymhlith y rhai nad oedd 

ganddynt unrhyw sgiliau Cymraeg (75 y cant), neu rai a chanddynt sgiliau lefel 

sylfaenol neu fynediad (73 y cant). 
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3 Lefelau sgiliau Cymraeg presennol 

 

3.1 Mae'r bennod hon yn archwilio'r lefel bresennol o sgiliau Cymraeg ymhlith staff yn 

yr wyth sector a drafodwyd yn yr ymchwil. Mae'n archwilio amrywiadau mewn 

sgiliau yn ôl grŵp galwedigaethol, ac yn ôl categorïau sgìl (deall, siarad, 

ysgrifennu a darllen). 

 

Cyfran y sefydliadau a chanddynt sgiliau Cymraeg 

 

3.2 At ei gilydd, adroddodd dau draean o'r cyflogwyr (66 y cant) yn yr wyth sector fod 

ganddynt un aelod o staff neu fwy a chanddynt unrhyw sgiliau Cymraeg, tra 

dywedodd 32 y cant ohonynt nad oedd yr un aelod o'u staff yn meddu ar y sgiliau 

hynny. 

3.3 Cyflogwyr yn y sector Gofal Plant a'r sector Gofal Cymdeithasol oedd yn fwyaf 

tebygol o gael staff a chanddynt unrhyw sgiliau Cymraeg (94 y cant a 79 y cant, 

yn y drefn honno). Cyflogwyr adeiladu oedd yn lleiaf tebygol, gydag ychydig dros 

hanner ohonynt (54 y cant) yn nodi bod ganddynt staff â'r sgiliau hyn. Roedd y 

gyfran ymhlith y sectorau eraill yn weddol gyson, sef tua dau draean (rhwng 66 y 

cant a 68 y cant). 

3.4 Gan adlewyrchu'r gwahaniaethau a ganfuwyd yng nghyfran y siaradwyr Cymraeg 

ym mhob rhanbarth, cyflogwyr yng ngogledd Cymru oedd yn fwyaf tebygol o gael 

staff a chanddynt unrhyw sgiliau Cymraeg (81 y cant), a chyflogwyr yn ne-

ddwyrain Cymru oedd yn lleiaf tebygol o gael staff a chanddynt y sgiliau hynny 

(54 y cant). Adroddodd y cyflogwyr yng nghanolbarth Cymru a de-orllewin Cymru 

lefelau oddeutu’r cyfartaledd cyffredinol. 
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Ffigur 3.1: Cyfran y sefydliadau a chanddynt sgiliau Cymraeg, yn ôl sector a 

rhanbarth 

 

3.5 Roedd cyflogwyr a weithredai yn y sector preifat yn llai tebygol o gael staff a 

chanddynt sgiliau Cymraeg na chyflogwyr yn y sector cyhoeddus neu'r trydydd 

sector. Adroddodd naw deg pump y cant o gyflogwyr llywodraeth ganolog, 80 y 

cant o gyflogwyr yn y sector elusennol / gwirfoddol a 77 y cant o gyflogwyr 

llywodraeth leol fod ganddynt staff â sgiliau Cymraeg, o gymharu â 65 y cant yn y 

sector preifat. I ryw raddau, mae hyn yn adlewyrchu'r patrwm a welwyd ymhlith yr 

wyth sector (roedd cyflogwyr Gofal Plant neu Ofal Cymdeithasol yn gymharol brin 

yng nghategori'r sector preifat (gweler Ffigur 1.2)).   

3.6 Y cyflogwyr lleiaf a chanddynt lai na 10 aelod o staff oedd yn lleiaf tebygol o gael 

unrhyw aelod o staff â sgiliau Cymraeg (63 y cant). Roedd cyflogwyr canolig yn 

fwy tebygol o gael staff â sgiliau Cymraeg na'r sefydliadau mwyaf (89 y cant o 

sefydliadau a chanddynt 50-99 o aelodau staff ac 83 y cant o sefydliadau a 

chanddynt 25-49 o aelodau staff, o gymharu â 73 y cant o sefydliadau a 

chanddynt 100 neu fwy o aelodau staff). 
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Sylfaen: Yr holl sefydliadau o’r 8 sector (4,026)
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Cyfran y staff a chanddynt sgiliau Cymraeg 

 

3.7 Os trown ein sylw at gyfran y staff yn hytrach na chyfran y sefydliadau, 

adroddwyd bod gan bron chwarter (24 y cant) y staff unrhyw sgiliau Cymraeg. 

Roedd y gyfran hon yn sylweddol uwch yn y sector Gofal Plant (66 y cant) a'r 

sector Creadigol (48 y cant) nag yn y sectorau eraill. Cafwyd cyfran fymryn yn 

uwch na'r cyffredin yn y sectorau Bwyd-amaeth (34 y cant) a Lletygarwch (27 y 

cant), tra dangosai'r sectorau Manwerthu ac Adeiladu (y naill a'r llall yn 22 y cant), 

y sector Gofal Cymdeithasol (21 y cant) a sector y Gwasanaethau Cyllid / 

Proffesiynol (19 y cant) gyfrannau is na'r cyffredin. 

3.8 Staff yng ngogledd Cymru a chanolbarth Cymru oedd yn fwyaf tebygol o feddu ar 

sgiliau Cymraeg (39 a 38 y cant, yn y drefn honno), ac wedyn y staff yn ne -

orllewin Cymru (30 y cant). Adroddwyd bod gan dri ar ddeg y cant o staff yn ne-

ddwyrain Cymru sgiliau o'r fath. 

 
Ffigur 3.2: Cyfran y staff a chanddynt sgiliau Cymraeg, yn ôl sector a rhanbarth 

 

Sylwer: Mae'r canrannau'n seiliedig ar yr holl swyddi, yn hytrach na'r holl sefydliadau 
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Sylfaen: Yr holl sefydliadau o’r 8 sector (4,026)
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3.9 Roedd gan bron hanner y staff a weithiai ym maes llywodraeth ganolog (45 y 

cant) sgiliau Cymraeg, o gymharu ag oddeutu chwarter y staff a weithiai yn y 

sector elusennol/gwirfoddol (27 y cant), ym maes llywodraeth leol ac yn y sector 

preifat (24 y cant yn y naill a'r llall). 

3.10 Roedd patrwm clir yn ôl maint sefydliadau. Ymhlith sefydliadau a chanddynt 2-9 

aelod o staff, roedd gan ddau o bob pum aelod staff (41 y cant) sgiliau Cymraeg; 

mae hyn yn gostwng i 27 y cant ymhlith sefydliadau a chanddynt 10-24 o aelodau 

staff, i oddeutu un o bob pump (22 y cant) mewn sefydliadau a chanddynt rhwng 

25 a 99 o aelodau staff, ac 11 y cant o staff yn y sefydliadau mwyaf. Sylwer bod 

mwy o duedd i'r safleoedd mwyaf fod wedi'u lleoli yn ne-ddwyrain Cymru (roedd 

56 y cant o'r safleoedd mwyaf a chanddynt 100 neu fwy o aelodau staff wedi'u 

lleoli yn ne-ddwyrain Cymru, tra bod 38 y cant o'r holl gwmnïau wedi'u lleoli yn y 

rhanbarth hwn), a bod hynny'n dylanwadu ar y canfyddiad dan sylw. 

 

Cyfran y staff a chanddynt sgiliau Cymraeg yn ôl galwedigaeth 

 

3.11 Roedd cyfran y staff a chanddynt sgiliau Cymraeg yn amrywio'n sylweddol rhwng 

gwahanol grwpiau galwedigaethol. Roedd y gyfran hon ar ei huchaf ymhlith 

Rheolwyr (33 y cant), ac ar ei hisaf ymhlith Gweithwyr Proffesiynol (18 y cant), 

Gweithredwyr Peiriannau (19 y cant) a Swyddi Sylfaenol (19 y cant). Dangosir 

hyn ar y siart canlynol. Mae'r llinell yn dangos y gyfran o bob galwedigaeth a 

chanddi unrhyw sgiliau Cymraeg. Mae'r bar byrraf ym mhob par yn dangos nifer y 

staff a chanddynt sgiliau o'r fath, a'r bar talaf yn dangos nifer y staff a gyflogir ym 

mhob galwedigaeth gan gwmnïau yn yr wyth sector a drafodwyd yn yr ymchwil. 
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Ffigur 3.3: Nifer a chyfran y staff a chanddynt sgiliau Cymraeg, a'r niferoedd a 

gyflogir, ym mhob grŵp galwedigaethol 

 

Sylwer: Mae'r canrannau'n seiliedig ar yr holl swyddi, yn hytrach na'r holl sefydliadau 

 

3.12 Mae'r cyfrannau cyffredinol hyn yn cuddio amrywiadau oddi mewn i sectorau, fel 

y dengys Tabl 3.1. Yn y sector Gofal Plant, roedd y gyfran a chanddynt sgiliau 

Cymraeg yn uchel, ac yn weddol debyg rhwng Rheolwyr, Gweithwyr Proffesiynol 

a staff Gofalu, Hamdden a gwasanaethau eraill - categorïau galwedigaethol sydd 

gyda'i gilydd yn cynrychioli dros bedwar o bob pum aelod o staff yn sector hwn - 

ac yn sylweddol is yn y galwedigaethau eraill. Yn debyg, dangosai'r sector Bwyd-

amaeth gyfrannau uchel ymhlith Rheolwyr a galwedigaethau'r Masnachau 

Crefftus - y ddau brif grŵp galwedigaethol yn y sector hwn, a chyfrannau llawer is 

ymhlith gweddill y galwedigaethau. 

3.13 Yn wahanol i hyn, roedd proffiliau'r sectorau eraill yn ôl galwedigaeth yn tueddu i 

fod yn fwy gwastad. 
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Tabl 3.1: Cyfran y staff a chanddynt sgiliau Cymraeg ym mhob grŵp 

galwedigaethol – yn ôl sector 
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 % % % % % % % % % 

Yr holl staff 24 66 48 34 27 22 22 21 19 

Rheolwyr / Uwch -
swyddogion 

33 73 44 50 34 26 25 26 28 

Gweithwyr Proffesiynol 18 67 36 ** 33 19 13 18 16 

Gweithwyr proffesiynol 
Cysylltiol 

22 51 57 ** 15 32 ** 17 13 

Gweinyddol / Clercio 23 38 43 21 34 20 20 15 22 

Masnachau Crefftus 23 34 35 42 16 23 25 17 5 

Gofalu, Hamdden a 
gwasanaethau eraill 

25 71 ** ** 29 ** ** 21 ** 

Gwerthu a 
Gwasanaeth 
Cwsmeriaid 

22 ** 26 ** 30 21 30 ** 24 

Gweithredwyr 
Peiriannau 

19 ** ** 10 27 34 5 ** 33 

Swyddi Sylfaenol 19 26 69 11 24 10 11 14 11 

Mae'r ffigurau'n seiliedig ar gyflogaeth ac yn dangos y gyfran o bob galwedigaeth a chanddynt sgiliau Cymraeg, yn 

gyffredinol ac oddi mewn i bob sector.  

Dangosir y niferoedd sylfaen ar gyfer pob cell (nifer yr ymatebwyr sy'n cyflogi pob galwedigaeth, yn gyffredinol ac yn 

ôl sector) yn Nhabl E1 yn Atodiad E. 

 ‘**’ Ni ddangoswyd y ffigur gan fod y nifer sylfaen yn isel (roedd llai na 25 o sefydliadau yn y sector hwnnw yn 

cyflogi'r alwedigaeth) 
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3.14 Wrth gymharu yn ôl maint cyflogwyr, gwelir mai staff a weithiai yn y sefydliadau 

lleiaf (2-9 aelod o staff) a oedd yn fwyaf tebygol o feddu ar sgiliau Cymraeg, ac 

roedd hyn yn wir ar draws y rhan fwyaf o'r grwpiau galwedigaethol. At ei gilydd, 

roedd gan tua dau o bob pum aelod staff (41 y cant) mewn sefydliadau bach 

sgiliau Cymraeg o ryw fath, ac mae hyn yn disgyn fesul cam ym mhob categori 

maint hyd at 11 y cant ymhlith staff y sefydliadau mwyaf. 

 

Tabl 3.2: Cyfran y staff a chanddynt sgiliau Cymraeg ym mhob grŵp 

galwedigaethol, yn ôl maint y cyflogwr 

 Pawb 2-9 10-24 25-49 50-99 100+ 

 % % % % % % 

Pob aelod o staff 24 41 27 23 21 11 

Rheolwyr / Uwch- 
swyddogion 

33 43 26 23 20 24 

Gweithwyr Proffesiynol 18 36 24 20 15 9 

Gweithwyr Proffesiynol 
Cysylltiol 

22 37 26 36 15 12 

Gweinyddol / Clercio 23 38 22 26 13 14 

Masnachau Crefftus 23 44 21 17 17 7 

Gofalu, Hamdden a 
gwasanaethau eraill 

25 46 33 26 19 13 

Gwerthu a Gwasanaeth 
Cwsmeriaid 

22 38 29 17 26 11 

Gweithredwyr Peiriannau 19 39 30 17 44 5 

Swyddi Sylfaenol 19 35 22 24 20 5 

Mae'r ffigurau'n seiliedig ar gyflogaeth, ac yn dangos y gyfran ym mhob galwedigaeth a chanddynt sgiliau Cymraeg, 

yn gyffredinol ac oddi mewn i bob band maint.  

Dangosir y niferoedd sylfaen ar gyfer pob cell (nifer yr ymatebwyr sy'n cyflogi pob galwedigaeth, yn gyffredinol ac yn 

ôl band maint) yn Nhabl E2 yn Atodiad E. 
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Lefelau sgiliau Cymraeg 

 

3.15 O edrych yn fanylach ar lefelau sgiliau Cymraeg ymhlith y staff, dengys Ffigur 3.4 

fod lefelau sgiliau ar gyfer deall, siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn weddol 

debyg. Roedd gan tua un o bob deg aelod o staff sgiliau uwch ym mhob maes, 

pedwar y cant sgiliau canolradd, a rhwng chwech a saith y cant sgiliau lefel 

mynediad yn unig. 

 
Ffigur 3.4: Cyfran y staff a chanddynt sgiliau ar bob lefel 

 

Sylwer: Mae'r canrannau'n seiliedig ar yr holl swyddi, yn hytrach na'r holl sefydliadau 

 
3.16 Roedd sgiliau Cymraeg lefel uwch yn fwyaf tebygol o gael eu hadrodd yn y sector 

Bwyd-amaeth a’r sector Creadigol. Roedd gan tua thraean y staff Creadigol, ac 

oddeutu un o bob pum aelod staff yn y sector Bwyd-amaeth sgiliau uwch ym 

mhob un o'r pedwar maes sgìl (deall, siarad, darllen ac ysgrifennu), o gymharu â'r 

ffigur cyffredinol, sef un o bob deg. Roedd staff Gofal Plant hefyd fymryn yn fwy 

tebygol na'r cyffredin o feddu ar sgiliau uwch neu sgiliau canolradd. Fodd bynnag, 

y rheswm syml am hyn yw'r gyfran uchel o staff a chanddynt unrhyw sgiliau 

Cymraeg: dyma'r unig sector a chanddo fwy o staff â sgiliau lefel mynediad na 

sgiliau lefel uwch neu ganolradd ar gyfer deall, siarad, darllen ac ysgrifennu 

Cymraeg. 
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Dim sgiliau Lefel mynediad Canolradd Uwch

Sylfaen: Yr holl sefydliadau o’r 8 sector (4,026)
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Tabl 3.3: Cyfran y staff a chanddynt sgiliau ar bob lefel, yn ôl sector 

Canrannau Colofn 
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Sylfaen: Yr holl sefydliadau 
o'r 8 sector 

4,026 425 291 459 1,010 454 581 346 460 

 % % % % % % % % % 

Deall          

Uwch 11 18 36 22 12 9 8 11 9 

Canolradd 4 10 4 5 5 4 4 6 3 

Mynediad 7 33 8 6 9 7 7 5 5 

Dim 77 38 52 66 74 80 81 78 83 

Siarad          

Uwch 11 17 36 23 11 10 8 11 8 

Canolradd 4 12 5 5 5 3 4 4 3 

Mynediad 7 33 8 4 9 7 7 6 5 

Dim 78 38 52 68 75 80 81 79 84 

Darllen          

Uwch 10 16 35 20 10 9 6 11 8 

Canolradd 4 9 5 5 4 3 3 4 3 

Mynediad 6 32 7 5 8 6 6 6 5 

Dim 80 43 54 70 77 83 85 80 85 

Ysgrifennu          

Uwch 10 15 34 19 10 8 6 10 7 

Canolradd 4 9 5 6 4 3 3 4 3 

Mynediad 6 27 6 5 7 5 6 6 5 

Dim 80 49 55 70 78 83 85 80 85 

Sylwer: Mae'r canrannau'n seiliedig ar yr holl swyddi, yn hytrach na'r holl sefydliadau 
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3.17 Hyd yma yn yr adran hon, ystyriwyd y gyfran o staff a chanddynt sgiliau Cymraeg 

ar bob lefel. Mae Tabl 3.4 yn rhoi safbwynt gwahanol, gan edrych ar y gyfran o 

sefydliadau a chanddynt wahanol broffiliau o sgiliau Cymraeg ymhlith eu staff. Ar 

y cyfan, mae'n dangos bod gan yr holl staff sgiliau lefel uwch ar draws pob un o'r 

pedwar modd mewn saith y cant o sefydliadau. Roedd y gyfran hon yn sylweddol 

uwch yn y sector Bwyd-amaeth (26 y cant), ond nid oedd yn fwy na chwech y 

cant yn unrhyw sector arall, gan gyrraedd cyn lleied ag un y cant yn y sector 

Gofal Cymdeithasol. 

3.18 Adroddodd ychydig llai na dau o bob pum sefydliad (38 y cant) fod ganddynt 

unrhyw nifer o staff â sgiliau Cymraeg lefel uwch yn unrhyw un o'r pedwar modd 

sgìl. Unwaith eto, roedd y gyfran hon ar ei huchaf yn y sector Bwyd-amaeth (50 y 

cant) a'r sector Gofal Plant (49 y cant), a Gofal Cymdeithasol wedi hynny (45 y 

cant). Roedd cyfran y cyflogwyr a chanddynt unrhyw staff â sgiliau Cymraeg lefel 

uwch yn sylweddol is yn y sectorau Adeiladu a Manwerthu (26 y cant a 33 y cant, 

yn y drefn honno). 

 

Tabl 3.4: Cyfran y sefydliadau a chanddynt staff ar bob lefel sgìl, yn ôl sector 

Canrannau rhes Sylfaen: Yr 

holl sefydli-

adau o'r 8 

sector 

 Yr holl staff 

ar lefel 

uwch ym 

mhob un o'r 

pedwar 

maes 

Unrhyw 

staff lefel 

uwch 

Unrhyw staff 

canolradd 

neu lefel 

uwch 

Staff ar lefel 

mynediad, ond 

heb fod yn 

uwch na hynny 

Dim o'r staff yn 

meddu ar 

sgiliau 

Cymraeg 

Pawb  4,026 % 7 38 48 17 32 

Bwyd-amaeth 459 % 26 50 60 7 32 

Adeiladu 346 % 6 26 37 16 45 

Gofal Plant 425 % 4 49 65 28 6 

Creadigol 291 % 4 39 50 17 31 

Cyllid 460 % 3 38 48 19 29 

Lletygarwch 1,010 % 3 38 46 17 33 

Manwerthu 454 % 2 33 43 22 31 

Gofal 
Cymdeithasol 

581 % 1 45 54 19 18 
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4 Defnydd o sgiliau Cymraeg 

4.1 Yn y bennod flaenorol, archwiliwyd pa mor gyffredin oedd sgiliau Cymraeg 

ymhlith staff yn yr wyth sector a drafodwyd yn yr ymchwil, a beth oedd lefel y 

sgiliau hynny. Yn y bennod hon, ystyrir a yw'r sgiliau hyn yn cael eu defnyddio yn 

y gweithle, pa sgiliau sy'n cael eu defnyddio ac i ba ddiben, a manteision hynny i 

gyflogwyr.8 

 

Y graddau y defnyddir sgiliau Cymraeg yn y gweithle 

 

4.2 Nid yw bodolaeth sgiliau Cymraeg ymhlith y staff o reidrwydd yn golygu y gwneir 

defnydd gwirioneddol o'r sgiliau hynny yn y gweithle. Ceir sawl rheswm amrywiol 

am y diffyg defnydd hwn. Dengys Ffigur 4.1 fod ychydig dros dri o bob deg 

sefydliad (31 y cant) wedi adrodd bod rhai sgiliau Cymraeg i'w cael ymhlith eu 

staff nad oeddent yn cael eu defnyddio yn y gweithle. Mae hyn yn gyfwerth ag 

oddeutu hanner yr holl sefydliadau sy'n cynnwys unrhyw sgiliau Cymraeg. Roedd 

y gyfran a chanddynt sgiliau ond nad oeddent yn eu defnyddio yn llawer uwch yn 

y sector Gofal Cymdeithasol, ac yn is yn y sector Gofal Plant a’r sector Bwyd-

amaeth. Yn ystod yr astudiaethau achos, nododd un cyflogwr yn y sector 

Creadigol mai Saesneg oedd prif iaith y swyddfa, er bod rhai aelodau staff yn 

siarad Cymraeg yn rhugl a bod y defnydd o'r Gymraeg yn cael ei annog. Y ffaith 

nad oedd mwyafrif y staff yn gallu siarad Cymraeg oedd wrth wraidd hyn. 

4.3 Dim ond cyfran weddol fach (13 y cant) ar y cyfan a adroddodd fod eu holl staff 

yn defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Fodd bynnag, roedd hyn yn llawer uwch 

yn y sector Gofal Plant (45 y cant) ac yn y sector Bwyd-amaeth (37 y cant). 

4.4 Fesul rhanbarth, roedd aelodau o blith staff sefydliadau de-ddwyrain Cymru yn 

llawer mwy tebygol o feddu ar sgiliau Cymraeg nad oeddent yn eu defnyddio yn y 

gweithle (38 y cant).  Yng ngogledd a chanolbarth Cymru, adroddodd cyfrannau 

uwch o gyflogwyr fod pob aelod o'u staff yn defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle 

                                                
8 Yn y gwaith, gall y Gymraeg naill ai fod yn 'iaith y gweithle', hy, pan fydd siaradwyr yn defnyddio'r iaith i 

ryngweithio â'i gilydd yn anffurfiol mewn sefyllfaoedd sydd heb fod yn gysylltiedig â'r gwaith, neu'n 'iaith 
gwaith', hy, pan fydd yr iaith yn cael ei defnyddio i gynnal rhai agweddau ar y gwaith ei hun. Ar 
ddechrau’r bennod hon canolbwyntir ar gyfran y staff sy'n defnyddio'r Gymraeg 'yn y gweithle'. Fodd 
bynnag, yn rhan o'r arolwg archwiliwyd hefyd y defnydd o'r Gymraeg i ddibenion penodol, fel y’u disgrifir 

ym mharagraffau 4.13 i 4.17.    
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(23 y cant a 21 y cant yn y drefn honno), o gymharu â chyfran isel iawn o 

gyflogwyr yn ne-ddwyrain Cymru (dau y cant).  

 

Ffigur 4.1: Cyfran y sefydliadau lle mae staff yn defnyddio'r Gymraeg yn y 

gweithle, yn ôl sector a rhanbarth 

 

 

4.5 I raddau sylweddol, roedd sefydliadau a oedd yn ceisio creu elw yn llai tebygol o 

gynnwys unrhyw sgiliau Cymraeg ymhlith y staff a oedd yn cael eu defnyddio yn y 

gweithle (33 y cant) o gymharu ag elusennau (55 y cant), llywodraeth ganolog (52 

y cant) a llywodraeth leol (47 y cant). 

4.6 Adroddodd mwy na hanner y sefydliadau a chanddynt bolisi neu Gynllun Iaith 

Gymraeg (56 y cant) fod rhai o'u staff a chanddynt sgiliau Cymraeg yn defnyddio'r 

sgiliau hynny yn y gweithle, o gymharu â llai na thraean y sefydliadau nad oedd 

ganddynt Gynllun neu bolisi o'r fath (32 y cant). 

4.7 Fel y byddech yn ei ddisgwyl, ceir cydberthynas gref iawn rhwng y pwysigrwydd 

yr oedd cyflogwyr yn ei roi i sgiliau Cymraeg, a'r gyfran o'u staff a ddefnyddiai 

sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Ymhlith y cyflogwyr a farnai fod sgiliau Cymraeg 

yn 'bwysig iawn', dywedodd hanner ohonynt fod pob aelod o staff yn eu sefydliad 
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a chanddo sgiliau Cymraeg yn defnyddio'r sgiliau hynny yn y gweithle (50 y cant); 

dylid cymharu hyn ag un y cant o blith y sefydliadau a farnai nad oedd sgiliau 

Cymraeg yn bwysig o gwbl. 

4.8 Amcangyfrifodd cyflogwyr ar draws yr wyth sector a drafodwyd yn yr ymchwil fod 

14 y cant o'r holl staff yn defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith. Mae hyn yn amrywio'n 

fawr rhwng y gwahanol sectorau fel y dengys Ffigur 4.2. Yn y sector Gofal Plant, 

defnyddiai oddeutu tri o bob pum aelod o staff y Gymraeg yn y gwaith (59 y cant), 

ac roedd y ffigur hefyd yn llawer uwch na'r cyfartaledd yn y sector Creadigol (39 y 

cant) a'r sector Bwyd-amaeth (25 y cant). Roedd y ffigur ar ei isaf yn y 

Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol (naw y cant). Roedd gwahaniaethau hefyd 

yn ôl rhanbarth: yng ngogledd Cymru, roedd mwy na chwarter y staff yn 

defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith (28 y cant), a dim ond ychydig yn is yr oedd y 

ffigur hwn yng nghanolbarth Cymru (24 y cant). I'r gwrthwyneb, yn ne-ddwyrain 

Cymru, disgrifiwyd pedwar y cant o'r staff fel staff a ddefnyddiai'r Gymraeg yn y 

gwaith. 

 

Ffigur 4.2: Cyfran y staff sy'n defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle, yn ôl sector a 

rhanbarth 
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Sylfaen: Yr holl sefydliadau o’r 8 sector (4,026)
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Defnydd rheolaidd o wahanol fathau o sgiliau Cymraeg 

 

4.9 Ymhlith y sefydliadau hynny lle defnyddir y Gymraeg yn y gweithle, sgiliau deall 

Cymraeg llafar a siarad Cymraeg sydd yn fwyaf tebygol o gael eu defnyddio'n 

rheolaidd.  Roedd oddeutu naw o bob deg aelod o staff a ddefnyddiai'r Gymraeg 

yn y gweithle yn defnyddio sgiliau deall a siarad yn rheolaidd, o gymharu â dau 

draean (67 y cant) a ddefnyddiai sgiliau darllen a thri o bob pump (60 y cant) a 

ddefnyddiai sgiliau ysgrifennu (dangosir y canlyniadau ar Dabl 4.1).   Mae hyn yn 

golygu bod 13 y cant o'r holl staff yn defnyddio sgiliau deall Cymraeg llafar, 12 y 

cant yn siarad Cymraeg, naw y cant yn darllen Cymraeg ac wyth y cant yn 

ysgrifennu'n Gymraeg.  

4.10 Cafwyd rhai amrywiadau arwyddocaol yn ôl sector. Ar y cyfan, roedd y cyfrannau 

a oedd yn siarad Cymraeg ac yr oedd angen iddynt ddeall Cymraeg llafar fwy neu 

lai yr un peth. Fodd bynnag, roedd y sector Gofal Plant yn eithriad i hyn, gyda 

mwy o staff yn siarad Cymraeg nag yr oedd angen iddynt ddeall Cymraeg llafar 

(87 y cant o gymharu ag 80 y cant). Mae'n debygol bod hyn yn adlewyrchu natur 

y gwaith o fewn y sector, lle bydd llawer o'r cyfathrebu'n cael ei gyfeirio at blant 

bach.  Cefnogir hyn gan yr astudiaeth achos a gynhaliwyd gyda chyflogwr Gofal 

Plant, a ddywedodd mai'r sgiliau pwysicaf ar gyfer staff gofal plant oedd bod â 

digon o hyder i siarad, canu a darllen Cymraeg gyda babanod a phlant. 

4.11 Roedd y sector Creadigol yn nodedig fel yr unig sector lle nad oedd rhyw lawer o 

wahaniaeth rhwng y defnydd o'r pedwar sgìl; defnyddiai 95 y cant sgiliau darllen a 

93 y cant sgiliau ysgrifennu, o gymharu â 98 y cant a oedd yn siarad ac yn deall 

Cymraeg llafar. Mae hyn unwaith eto'n adlewyrchu'r math o waith a wneir o fewn 

y sector fel arfer, lle ceir llawer mwy o ddibyniaeth ar ddeunydd ysgrifenedig. Fel 

yr eglurodd cyflogwr yn ystod yr astudiaethau achos: 

“Mae angen sgiliau darllen (yn ogystal â sgiliau llafar), er enghraifft er mwyn deall 
adroddiadau e-bost gan y Dirprwy Reolwr Llwyfan ar ôl pob perfformiad. Mae 
angen sgiliau llafar a sgiliau ysgrifenedig hefyd ar yr holl staff busnes a 
gweinyddu a'r staff marchnata.” 

Cyflogwr Creadigol, de-orllewin Cymru 
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4.12 Cafwyd cyfrannau uchel yn defnyddio sgiliau darllen ac ysgrifennu yn y sector 

Bwyd-amaeth a’r sector Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol hefyd; dywedodd 

cyflogwr Bwyd-amaeth a gafodd ei gyfweld yn ystod y cam astudiaethau achos 

fod oddeutu hanner gohebiaeth ysgrifenedig, dogfennau a gwaith gweinyddol y 

sefydliad yn Gymraeg. Ar y cyfan, roedd bwlch mawr rhwng y categorïau sgiliau 

llafar ac ysgrifenedig yn y sectorau eraill. 

 

Tabl 4.1: Cyfran y staff sy'n defnyddio pob math o sgìl yn rheolaidd, yn ôl sector 
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Sylfaen: Yr holl sefydliadau yn 
yr 8 sector a chanddynt staff 
sy'n defnyddio'r Gymraeg 

1,795 361 259 391 112 174 203 194 101 

 % % % % % % % % % 

Deall 90 80 81 91 83 90 98 91 98 

Siarad 89 87 81 89 83 87 97 90 98 

Darllen 67 67 49 63 56 79 82 58 95 

Ysgrifennu 60 51 41 55 54 66 78 55 93 

Sylwer: Mae'r canrannau'n seiliedig ar yr holl swyddi, yn hytrach na'r holl sefydliadau. 

 

Dibenion defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle 

 

4.13 Nododd bron bob cyflogwr a chanddo staff sy'n defnyddio'r Gymraeg yn y 

gweithle fod y Gymraeg yn cael ei defnyddio er mwyn delio â chwsmeriaid neu 

gleientiaid (90 y cant). Roedd y gyfran hon yn weddol gyson ar draws y sectorau, 

er ei bod ychydig yn uwch yn y sectorau Manwerthu ac Adeiladu (y naill a'r llall yn 

94 y cant). Diben arall allweddol oedd siarad yn anffurfiol â chydweithwyr (69 y 

cant) 

4.14 Mae rhesymau eraill dros ddefnyddio'r Gymraeg yn dangos patrymau sy'n 

benodol i'r sector. Fel y dengys Tabl 4.2, roedd sefydliadau Bwyd-amaeth lle 

defnyddir y Gymraeg yn debygol iawn o ddefnyddio'r iaith fel dull anffurfiol o 

gyfathrebu rhwng cydweithwyr (90 y cant), a hefyd ar gyfer cyfarfodydd mewnol 
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(70 y cant). Adroddodd dros hanner (55 y cant) y sefydliadau Bwyd-amaeth eu 

bod hefyd yn defnyddio'r Gymraeg ar gyfer cyfathrebu ffurfiol mewnol, ee, ar 

gyfer polisïau ysgrifenedig. Defnyddiai ychydig yn llai na hanner ohonynt (48 y 

cant) y Gymraeg er mwyn cyfathrebu'n anffurfiol mewn ysgrifen.  Mae'r cyfrannau 

uchel ar gyfer y rhan fwyaf o'r dibenion yn awgrymu bod y sector hwn yn fwy 

tebygol o ddefnyddio'r Gymraeg fel iaith naturiol y gweithle.  

4.15 I'r gwrthwyneb, nododd llai na hanner (44 y cant) y cyflogwyr Gofal Plant fod eu 

staff yn defnyddio'r Gymraeg i gyfathrebu'n anffurfiol ar lafar rhwng cydweithwyr, 

a dim ond chwarter a grybwyllodd y rhan fwyaf o'r dibenion eraill. Mae hyn yn 

awgrymu, ar gyfer cyflogwyr yn y sector hwn, mai iaith a ddefnyddir yn bennaf er 

mwyn ymdrin â'u cleientiaid a'u cwsmeriaid yw'r Gymraeg. 

4.16 Yn y sector Creadigol, gwneir defnydd sylweddol o'r Gymraeg ar gyfer cyfathrebu 

anffurfiol ysgrifenedig, fel negeseuon e-bost (66 y cant o gymharu â'r ffigur 

cyffredinol o 38 y cant). Hefyd, roedd y defnydd o'r Gymraeg ar gyfer 

gweithgarwch marchnata a gwefannau yn fwyaf cyffredin yn y sector Creadigol 

(58 y cant) a'r sector Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol (48 y cant).  Ar wahân i'r 

sector Bwyd-amaeth, dyma'r ddau sector a adroddodd y mwyaf o wahanol 

ddibenion o ran defnyddio'r Gymraeg. 

Tabl 4.2: Dibenion defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle, yn ôl sector 
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Sylfaen: Yr holl sefydliadau yn yr 8 
sector a chanddynt staff sy'n 
defnyddio'r Gymraeg 

1,795 361 259 391 112 174 203 194 101 

 % % % % % % % % % 

Delio gyda chwsmeriaid / 
cleientiaid 

90 87 87 91 94 86 89 94 86 

Cyfathrebu llafar anffurfiol rhwng 
cydweithwyr 

69 44 61 55 71 70 90 63 65 

Cyfathrebu ysgrifenedig 
anffurfiol fel negeseuon e-bost 

38 25 27 34 28 54 48 24 66 

Cyfarfodydd mewnol 38 21 24 22 41 35 70 20 47 

Gweithgarwch marchnata neu 
wefannau 

33 29 17 31 15 48 40 22 58 

Cyfathrebu mewnol ffurfiol 
megis polisïau ysgrifenedig 

31 26 25 20 28 28 55 14 36 
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Manteision defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle 

 

4.17 Prif fantais defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle yn nhyb y busnesau oedd gwell 

gwasanaeth i gwsmeriaid. Yn dilyn hyn, cyfeiriwyd at ddelwedd well yn y 

gymuned, cadw cwsmeriaid presennol ac ennill busnes newydd. 

4.18 Ac eithrio Gofal Plant, y fantais fwyaf cyffredin ymhlith cyflogwyr ym mhob sector 

oedd gwell gwasanaeth i gwsmeriaid (roedd cyflogwyr Gofal Plant yn fwyaf 

tebygol o grybwyll gwella sgiliau Cymraeg y plant, er y gallai hyn fod wedi cael ei 

ystyried yn agwedd ar wasanaeth cwsmeriaid yn y sector neilltuol hwn, o bosib). 

Er bod pawb yn ystyried gwell gwasanaeth cwsmeriaid yn fantais bwysig, roedd 

yn arbennig o bwysig yn y sector Manwerthu (67 y cant) a'r sector Gofal 

Cymdeithasol (64 y cant). 

4.19 Cyflogwyr yn y sector Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol a'r sector Creadigol 

oedd yn fwyaf tebygol o gydnabod manteision busnes mwy pendant, fel cadw 

cwsmeriaid presennol a chymorth i ennill busnes newydd (crybwyllwyd y naill a'r 

llall gan oddeutu chwarter y cyflogwyr gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol ac 

oddeutu un o bob pump o'r cyflogwyr Creadigol).  Mewn astudiaeth achos, 

dywedodd cyflogwr y byddai'r canlynol yn digwydd heb sgiliau Cymraeg:  

"fydden ni ddim yn gallu tyfu i'r un graddau ... i weithio ar draws Cymru ... fydden 

ni ddim am aros wedi ein hynysu fel sefydliad Seisnig.....byddai hynny’n cyfyngu 

arnom ni" 

Cyflogwr Creadigol, canolbarth Cymru 

4.20 Er bod sefydliadau Bwyd-amaeth, fel y sonnir uchod, yn defnyddio'r Gymraeg i 

fwy o ddibenion na'r sectorau eraill, nid yw'n ymddangos eu bod yn cydnabod 

mwy o fanteision yn sgil hyn, gyda'r cyfrannau oddeutu'r cyfartaledd, neu'n is na'r 

cyfartaledd yn y rhan fwyaf o'r ymatebion. Unwaith eto, gallai hyn gefnogi'r 

dehongliad mai'r Gymraeg, yn aml, yw iaith naturiol gweithleoedd y sector hwn, 

yn hytrach na bod yr iaith yn cael ei defnyddio er mwyn ennill mantais neilltuol, 

sef yr hyn a allai fod yn digwydd yn rhai o'r sectorau eraill.  Dywedodd 

cynrychiolydd y busnes Bwyd-amaeth a gafodd ei gyfweld ar gyfer yr 

astudiaethau achos fod yn well gan y busnes ddefnyddio'r Gymraeg ar bob cyfle: 

mae’r holl gyfathrebu mewnol a mwyafrif y cyfathrebu allanol yn Gymraeg, a'r holl 

gyflogeion wedi'u recriwtio o'r gymuned leol Gymraeg. 
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Tabl 4.3: Manteision yn sgil defnyddio'r Gymraeg, yn ôl sector 

Canrannau colofn 
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Sylfaen: Yr holl 
sefydliadau yn yr 8 sector 
a chanddynt staff sy'n 
defnyddio'r Gymraeg 

1,795 361 259 391 112 174 203 194 101 

 % % % % % % % % % 

Gwell gwasanaeth i 
gwsmeriaid 

51 32 64 56 43 57 36 67 47 

Delwedd well yn y 
gymuned 

17 18 20 22 11 20 16 14 20 

Helpu i gadw 
cwsmeriaid presennol 

15 5 10 12 10 24 13 18 21 

Helpu i ennill busnes 
newydd 

12 9 8 9 14 24 7 12 20 

Cyfathrebu'n well â 
chwsmeriaid / 
cleientiaid 

10 3 16 7 8 6 14 13 8 

Cynyddu gwerthiant 7 3 1 5 5 12 5 9 14 

Yn bodloni 
cwsmeriaid / 
cleientiaid 

5 3 3 6 4 4 7 3 4 

Gwella bodlonrwydd 
neu gadw staff 

5 1 6 3 1 9 6 2 7 

Hybu'r Gymraeg / 
diwylliant Cymru 

4 12 4 6 * 1 7 2 4 

Gwella cymhelliant / 
undod y gweithlu 

4 1 5 2 6 4 8 * 5 

Gwella sgiliau 
Cymraeg plant 

3 45 * 2 - - 1 - - 

'-' = 0 y cant, '*' => 0 y cant ond <0.5 y cant. 
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5 Cynyddu sgiliau Cymraeg yn y gweithle 

 

5.1 Mae'r bennod hon yn archwilio'r awydd ymhlith cyflogwyr am well sgiliau 

Cymraeg yn y gweithle, a'r manteision canfyddedig yn sgil hynny. Mae'r sylw 

wedyn yn troi at y prif alwedigaethau lle byddai mwy o sgiliau Cymraeg yn fuddiol 

oddi mewn i bob un o'r wyth sector. Yn olaf, archwilir y prif lefelau (mynediad, 

canolradd ac uwch) a'r math o sgiliau (deall, siarad, darllen ac ysgrifennu) a 

fyddai'n ddymunol ar gyfer pob galwedigaeth.    

 

A fyddai sgiliau Cymraeg gwell yn fuddiol i'r sefydliad 

 

5.2 Gofynnwyd i'r cyflogwyr a fyddai o fudd i'w sefydliad pe bai ganddynt fwy o staff a 

fyddai'n gallu cyfathrebu yn Gymraeg, neu a chanddynt lefel uwch o sgiliau 

Cymraeg.  Fel y dengys Ffigur 5.1, roedd yr ymateb yn amrywio'n sylweddol yn ôl 

pob sector. 

5.3 Ar draws yr wyth sector, roedd dros chwarter y sefydliadau (28 y cant) yn meddwl 

y byddai o fudd iddynt gael mwy o staff a fyddai'n gallu cyfathrebu yn Gymraeg, 

neu a chanddynt lefel uwch o sgiliau Cymraeg (pump y cant o fudd sylweddol a 

22 y cant yn rhywfaint o fudd). Mewn saith y cant o sefydliadau eraill, nid oedd 

unrhyw bosibilrwydd am welliant gan fod gan yr holl staff eisoes sgiliau lefel uwch 

ym mhob un o’r pedwar modd. 

5.4 O bell ffordd, sefydliadau yn y sector Gofal Plant oedd yn fwyaf tebygol o ddweud 

y byddai mwy o sgiliau Cymraeg o fudd i'w sefydliad, gyda 29 y cant ohonynt yn 

dweud y byddai o fudd sylweddol a 39 y cant yn dweud y byddai rhywfaint o fudd 

i hynny. Roedd lefel yr awydd am fwy o sgiliau Cymraeg yn weddol gyson o fewn 

y sector ar draws y rhanbarthau (yn amrywio rhwng 63 y cant o sefydliadau Gofal 

Plant yng nghanolbarth Cymru a 70 y cant yn ne-ddwyrain Cymru ymhlith y rhai a 

ddywedodd y byddai hynny o fudd iddynt). 

5.5 I'r gwrthwyneb, sefydliadau yn y sector Bwyd-amaeth oedd yn lleiaf tebygol o 

ddweud y byddai mwy o sgiliau Cymraeg o fudd iddynt, gydag ond dau y cant yn 

dweud y byddai hynny o fudd sylweddol, ac 11 y cant yn dweud y byddai 

rhywfaint o fudd i hynny.  Fodd bynnag, dywedodd chwarter y sefydliadau Bwyd-

amaeth (26 y cant) fod gan eu holl staff eisoes sgiliau uwch - cyfran llawer uwch 

nag unrhyw sector arall. Felly gall y lefel uchel gyfredol o sgiliau Cymraeg ymhlith 
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aelodau'r gweithlu egluro'n rhannol pam bod llai o awydd am fwy o sgiliau 

Cymraeg o fewn y sector. Wedi dweud hynny, hyd yn oed o fewn y sector hwn, 

adroddodd tri o bob pum cyflogwr na cheid unrhyw fudd yn gysylltiedig â chael 

mwy o staff i allu cyfathrebu yn Gymraeg, neu gyda lefel uwch o sgiliau yn 

Gymraeg. 

5.6 Cyflogwyr Adeiladu oedd yn fwyaf tebygol o ddweud na fyddai mwy o sgiliau 

Cymraeg o unrhyw fudd, sef 72 y cant ohonynt. 

5.7 Mae Ffigur 5.1 hefyd yn dangos y canfyddiadau yn ôl rhanbarth. Yn achos hanner 

y cyflogwyr yng ngogledd Cymru, mae gan eu holl staff sgiliau hyd at lefel uwch 

(16 y cant) neu maent yn teimlo y byddai gwell sgiliau Cymraeg o fudd i'r 

sefydliad (33 y cant). Ar y llaw arall, tua chwarter y cyflogwyr yn ne-ddwyrain 

Cymru (24 y cant) oedd yn teimlo y byddai gwell sgiliau Cymraeg o fudd iddynt, a 

dim ond un y cant a wnaeth adrodd bod gan y gweithlu cyfan sgiliau hyd at lefel 

uwch.  
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Ffigur 5.1: A fyddai cael mwy o staff sy'n gallu siarad Cymraeg / lefel uwch o 

sgiliau yn Gymraeg o fudd i'r sefydliad, yn ôl sector a rhanbarth 

 

5.8 Roedd sefydliadau di-elw yn llawer mwy tebygol o deimlo y byddai cael lefel well 

o sgiliau Cymraeg o fudd iddynt (48 y cant o'r llywodraeth ganolog, 52 y cant o 

elusennau a 59 y cant o sefydliadau llywodraeth leol;  mae hyn yn cymharu â 25 

y cant o sefydliadau sy'n ceisio creu elw). 

 
Manteision canfyddedig i'r busnes yn sgil gwella sgiliau Cymraeg 

 

5.9 Ystyriwyd bod cysylltiadau â chwsmeriaid yn faes allweddol lle ceid manteision yn 

sgil gwella sgiliau Cymraeg, gyda thua deuparth (68 y cant) y sefydliadau a 

ddywedodd y byddai gwella sgiliau Cymraeg o fudd i'w busnes yn crybwyll 

rhesymau'n gysylltiedig â chysylltiadau cwsmeriaid. Y brif fantais ganfyddedig 

oddi mewn i hyn, a grybwyllwyd yn ddigymell gan fwy na hanner y sefydliadau 

(53 y cant), oedd y byddai gwell sgiliau Cymraeg yn golygu gwell gwasanaeth i 

gwsmeriaid. Roedd y sector Lletygarwch (69 y cant) a'r sector Manwerthu (61 y 

cant) yn arbennig o debygol o grybwyll y fantais hon. 
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5.10 Teimlai traean (33 y cant) y sefydliadau a nododd y byddai gwella sgiliau 

Cymraeg yn fuddiol y byddai hyn yn helpu gyda gwerthiant, gan gynnwys 

chwarter (25 y cant) a grybwyllodd y byddai'n eu helpu i ennill busnes newydd. 

Roedd y rhai a weithredai yn y gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol (43 y cant), y 

sector Adeiladu (35 y cant) a’r sector Creadigol (34 y cant) yn debygol iawn o 

feddwl y byddai gwella sgiliau Cymraeg yn eu helpu i ennill busnes newydd. 

Crybwyllodd oddeutu un o bump (19 y cant) o'r sefydliadau fanteision yn 

gysylltiedig â'u delwedd yn y gymuned a hybu'r Gymraeg. Dengys Ffigur 5.2 y prif 

fanteision penodol a grybwyllwyd gan sefydliadau ar draws yr wyth sector. 

 
Ffigur 5.2: Manteision canfyddedig i'r busnes yn sgil gwella sgiliau Cymraeg 

(digymell) 
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Sylfaen: Pawb sy’n meddwl y byddai sgiliau Cymraeg yn fuddiol (1,524) 
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5.11 Roedd sefydliadau yn ne-ddwyrain Cymru yn llai tebygol o grybwyll gwell 

gwasanaeth i gwsmeriaid fel mantais bosib yn sgil cynyddu sgiliau Cymraeg, 

gyda 40 y cant yn crybwyll hynny o gymharu â 56 y cant yng ngogledd Cymru, 57 

y cant yng nghanolbarth Cymru a 65 y cant yn ne-orllewin Cymru.  Fodd bynnag, 

roedd sefydliadau yn ne-ddwyrain Cymru yn fwy tebygol na'r rheiny mewn 

rhanbarthau eraill i ddweud y byddai mwy o sgiliau Cymraeg yn ennill mwy o 

fusnes iddynt - crybwyllodd 33 y cant y fantais ganfyddedig hon, o gymharu â 22 

y cant yng ngogledd Cymru, 23 y cant yng nghanolbarth Cymru ac 19 y cant yn 

ne-orllewin Cymru. 

 
Galwedigaethau lle byddai’n fuddiol cael gwell sgiliau Cymraeg  

 

5.12 Gofynnwyd i'r holl sefydliadau a nododd y byddai'n fuddiol cael mwy o staff yn 

gallu cyfathrebu yn Gymraeg, neu â lefel uwch o sgiliau yn Gymraeg, nodi pa 

alwedigaethau penodol o fewn eu sefydliad y byddai hyn o fudd iddynt.    

Dangosir yr ymateb yn Nhabl 5.1, yn seiliedig ar god 2-ddigid y Dosbarthiad 

Galwedigaethol Safonol (SOC). Ym mhob sector, mae'r ddwy alwedigaeth y 

cyfeiriwyd atynt amlaf fel galwedigaethau lle byddai'n fuddiol cael gwell sgiliau 

Cymraeg wedi'u tywyllu. Er symlrwydd, ni ddangosir categorïau'r SOC a 

grybwyllwyd gan lai na thri y cant o'r ymatebwyr ar draws yr holl sectorau. 

 

Tabl 5.1: Galwedigaethau lle byddai’n fuddiol cael gwell sgiliau Cymraeg, yn ôl 

sector 

Canrannau colofn 
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o
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l 
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l 
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l 
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t 
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d
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o

l 

L
le
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a
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c
h
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M
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w
e
rt

h
u
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A
d

e
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Sylfaen: Yr holl sefydliadau a 
ddywedodd y byddai’n fuddiol cael 
gwell sgiliau Cymraeg  

275 299 114 366 175 158 59 78 

 % % % % % % % % 

Rheolwyr a chyfarwyddwyr 
Corfforaethol (SOC11) 

6 1 13 1 19 23 3 29 

Rheolwyr a pherchnogion eraill 
(SOC12) 

34 2 16 21 8 1 29 5 
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Canrannau colofn 

G
o
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A
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Gweithwyr proffesiynol 
gwyddoniaeth, ymchwil, 
peirianneg a thechnoleg (SOC21) 

- - 4 1 4 4 2 1 

Gweithwyr iechyd proffesiynol 
(SOC 22) 

6 1 - * * 5 - - 

Gweithwyr proffesiynol addysgu 
ac addysgol (SOC 23) 

* 22 2 2 - - - - 

Gweithwyr proffesiynol busnes, y 
cyfryngau a gwasanaeth 
cyhoeddus (SOC 24) 

3 * 22 5 17 4 - 2 

Gweithwyr proffesiynol 
gwyddoniaeth, peirianneg a 
thechnoleg (SOC 31) 

* - 4 1 1 - - * 

Galwedigaethau diwylliant, y 
cyfryngau a chwaraeon (SOC 34) 

- * 22 3 3 - - - 

Gweithwyr proffesiynol cysylltiol 
busnes a gwasanaeth cyhoeddus 
(SOC 35) 

2 * 11 3 19 - 3 2 

Galwedigaethau gweinyddol 
(SOC 41) 

13 3 12 12 30 4 4 5 

Galwedigaethau ysgrifenyddol a 
chysylltiedig (SOC 42) 

1 1 1 8 9 2 - 5 

Masnachau crefftus amaethyddol 
a chysylltiedig (SOC 51) 

* - - * - - 21 - 

Masnachau crefftus adeiladwaith 
ac adeiladu (SOC 53) 

- - 1 - * - - 24 

Masnachau crefftus eraill (SOC 
54) 

4 2 - 1 - - - - 

Galwedigaethau gwasanaeth 
personol â gofal (SOC 61) 

79 81 - 5 - - - - 

Galwedigaethau hamdden teithio 
a gwasanaeth personol 
cysylltiedig (SOC 62) 

- 1 1 15 * - - - 

Galwedigaethau gwerthu (SOC 
71) 

- - 6 5 7 59 6 7 
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Canrannau colofn 
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Galwedigaethau gwasanaethau 
cwsmeriaid (SOC 72) 

1 - 3 7 3 4 1 5 

Masnachau sylfaenol a 
galwedigaethau cysylltiedig (SOC 
91) 

* - 1 1 * - 10 2 

Galwedigaethau gweinyddu a 
gwasanaeth sylfaenol (SOC 92) 

4 1 1 31 1 * - 1 

Di-ddosbarth 1 1 3 3 1 2 2 2 

'-' = 0 y cant, '*' => 0 y cant ond <0.5 y cant. 

 
Lefel a modd y sgiliau a ystyrir yn ddymunol ar gyfer galwedigaethau penodol o 

fewn y sector 

 

5.13 Ar gyfer pob un o'u pum grŵp galwedigaethol mwyaf, gofynnwyd i'r cyflogwyr pa 

lefel o sgiliau a ystyrid yn ddymunol ganddynt hwy, o ran deall, siarad, darllen ac 

ysgrifennu Cymraeg. Cyflwynir y canlyniadau yma fesul sector, gan fod y 

proffiliau galwedigaethol yn amrywio'n helaeth rhwng y naill sector a'r llall. Gan 

fod y niferoedd sylfaen yn fach yn y sectorau Adeiladu a Bwyd-amaeth, hyd yn 

oed yn y grŵp galwedigaethol mwyaf, nid oes modd dadansoddi'r canlyniadau 

hyn ar gyfer y sectorau hynny. Ar gyfer y sectorau eraill, dim ond y ddau neu dri 

chategori mwyaf o alwedigaethau sydd wedi'u cynnwys, unwaith eto gan mai 

bach oedd y niferoedd sylfaen dan sylw. Ar ben hynny, o fewn y sectorau hyn hyd 

yn oed, dylid nodi bod y niferoedd sylfaen ar gyfer rhai galwedigaethau penodol 

yn isel iawn, a lle bo'r niferoedd hynny rhwng 25 a 49 dylid arfer gofal priodol wrth 

ymdrin â’r canlyniadau (ni ddangosir ffigurau lle bo'r sylfaen yn is na 25). 

5.14 Cyflwynir y canfyddiadau ar gyfer sawl galwedigaeth ychwanegol yn yr Atodiadau 

(gweler Tablau B1-B5 yr Atodiad). 
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Y Sector Gofal Cymdeithasol 

 

5.15 O fewn y sector Gofal Cymdeithasol, y tri grŵp uchaf o alwedigaethau y byddai 

gwell sgiliau Cymraeg o fudd iddynt oedd galwedigaethau Gwasanaeth personol 

â gofal,  Rheolwyr a pherchnogion eraill a Galwedigaethau gweinyddol. Fel y 

dengys Ffigur 5.3, roedd y ddau fath olaf o alwedigaethau yn debyg iawn o ran y 

proffil sgiliau a ddymunir, gydag oddeutu deuparth o gyflogwyr (sydd o'r farn y 

byddai’n fuddiol cael gwell sgiliau Cymraeg) yn nodi y byddai sgiliau uwch neu 

ganolradd wrth siarad a deall yn ddymunol, ac oddeutu hanner yn ystyried y 

byddai sgiliau uwch neu ganolradd wrth ddarllen ac ysgrifennu yn ddymunol.    

5.16 Ystyriwyd bod lefel is o sgiliau'n ddymunol ar gyfer galwedigaethau Gwasanaeth 

personol â gofal, gyda chyfran is o gyflogwyr a oedd o'r farn y byddai gwell sgiliau 

Cymraeg o fudd i'r alwedigaeth yn nodi y byddai sgiliau uwch yn ddymunol, a 

chyfran uwch yn nodi y byddai sgiliau canolradd neu (ar gyfer y rhan fwyaf o'r 

moddau) sgiliau lefel mynediad yn ddymunol.   

5.17 Ym mhob un o'r tair galwedigaeth, roedd sefydliadau a nododd y byddai gwell 

sgiliau Cymraeg o fudd yn fwy tebygol o ddweud nad oedd angen unrhyw sgiliau 

darllen ac ysgrifennu, o gymharu â siarad a deall. 
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Ffigur 5.3: Y sector Gofal Cymdeithasol: y lefelau a'r moddau a ddymunir o fewn 

galwedigaethau penodol o ran sgiliau Cymraeg 

 

Sylfaen: cyflogwyr ym maes Gofal Cymdeithasol a dybiai y byddai gwell sgiliau Cymraeg o fudd i'r 
galwedigaethau a ddangosir. Sylwch fod nifer sylfaen y galwedigaethau Gweinyddol yn gymharol isel, 
felly dylid ymdrin yn ofalus â'r canlyniad. 
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Y Sector Gofal Plant 

 

5.18 Fel y dengys Ffigur 5.4, ystyriwyd y byddai lefel llawer uwch o sgiliau yn fuddiol ar 

gyfer gweithwyr proffesiynol addysgu ac addysgol nag ar gyfer galwedigaethau 

Gwasanaethau personol â gofal yn y sector Gofal Plant, gyda bron hanner (45 y 

cant) y cyflogwyr a ddywedodd y byddai’n fuddiol cael gwell sgiliau Cymraeg yn 

dweud yr hoffent i'w gweithwyr proffesiynol addysgu ac addysgol feddu ar lefel 

uwch o sgiliau siarad Cymraeg. 

 
Ffigur 5.4: Y sector Gofal Plant: y lefelau a'r moddau a ddymunir o fewn 

galwedigaethau penodol o ran sgiliau Cymraeg 

 

Sylfaen: cyflogwyr ym maes Gofal Plant a dybiai y byddai gwell sgiliau Cymraeg o fudd i'r 
galwedigaethau a ddangosir 
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Y Sector Lletygarwch 

 

5.19 Fel y dengys Ffigur 5.5, ym mhob un o'r tair galwedigaeth fwyaf cyffredin yn y 

sector Lletygarwch, ystyriwyd bod sgiliau deall a siarad Cymraeg yn fwy dymunol 

na sgiliau darllen ac ysgrifennu. Roedd hyn yn arbennig o amlwg mewn 

galwedigaethau Gweinyddu a gwasanaeth sylfaenol. 

5.20 Roedd y proffil sgiliau a ddymunir gan gyflogwyr ar gyfer Rheolwyr a 

pherchnogion eraill a Galwedigaethau hamdden, teithio a gwasanaeth personol 

cysylltiedig yn debyg, gyda lefelau sgìl ychydig yn uwch yn ddymunol ar gyfer 

Rheolwyr a pherchnogion eraill, yn enwedig o ran sgiliau darllen ac ysgrifennu. 

 
Ffigur 5.5: Y sector Lletygarwch: y lefelau a'r moddau a ddymunir o fewn 

galwedigaethau penodol o ran sgiliau Cymraeg 

 

Sylfaen: cyflogwyr ym maes Lletygarwch a dybiai y byddai gwell sgiliau Cymraeg o fudd i'r 
galwedigaethau a ddangosir 
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Y Sector Creadigol 

 

5.21 Ar gyfer galwedigaethau Diwylliant, y cyfryngau a chwaraeon, ystyrir lefel uchel o 

sgiliau'n ddymunol: mae 50 i 55 y cant o gyflogwyr y sector Creadigol sydd am 

gael gwell sgiliau yn yr alwedigaeth hon yn dymuno cael lefel uwch o sgiliau o ran 

darllen, ysgrifennu, siarad neu ddeall Cymraeg llafar. Sylwer bod y nifer sylfaen 

yn gymharol fach, felly dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r canlyniadau hyn.  

 

Ffigur 5.6: Y sector Creadigol: y lefelau a'r moddau a ddymunir o fewn 

galwedigaethau penodol o ran sgiliau Cymraeg 

 
Sylfaen: cyflogwyr yn y sector Creadigol a dybiai y byddai gwell sgiliau Cymraeg o fudd i'r alwedigaeth a 
ddangosir. Sylwch fod y nifer sylfaen yn gymharol isel, felly dylid ymdrin yn ofalus â'r canlyniad.  

 
 

  

55% 55%
50% 50%

17% 16%

14% 12%

14% 15%
19%

18%

4% 4% 7% 10%

Lefel Uwch Canolradd Lefel Mynediad Dim

Galwedigaethau diwylliant, y cyfryngau a 

chwaraeon

Deall Siarad Darllen Ysgrifennu

Sylfaen:  25



Anghenion o ran Sgiliau Cymraeg mewn Wyth Sector 

85 

 

Y Sector Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol 

 

5.22 Ym mhob un o'r galwedigaethau penodol, ystyriwyd bod sgiliau deall a siarad 

Cymraeg yn fwy dymunol na sgiliau darllen neu ysgrifennu; roedd y gwahaniaeth 

yma'n arbennig o amlwg o fewn galwedigaethau Gweinyddol. 

 

Ffigur 5.7: Y sector Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol: y lefelau a'r moddau a 

ddymunir o fewn galwedigaethau penodol o ran sgiliau Cymraeg 

 
Sylfaen: cyflogwyr yn y sector Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol a dybiai y byddai gwell sgiliau 
Cymraeg o fudd i'r galwedigaethau a ddangosir. Sylwer bod y nifer sylfaen yn gymharol isel ar gyfer 
Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiol Busnes a Gwasanaeth Cyhoeddus, ac ar gyfer Rheolwyr a 
Chyfarwyddwyr Corfforaethol, felly dylid ymdrin yn ofalus â'r canlyniadau.  
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Y Sector Manwerthu 

 

5.23 Ystyriwyd unwaith eto fod sgiliau deall a siarad Cymraeg yn arbennig o ddymunol 

ar gyfer y ddwy brif alwedigaeth y cyfeiriwyd atynt yn y sector Manwerthu fel 

galwedigaethau lle'r oedd angen gwell sgiliau yn y Gymraeg (galwedigaethau 

Gwerthu a Rheolwyr Corfforaethol). Ar gyfer staff Gwerthu, mae sgiliau canolradd 

yn arbennig o ddymunol, ond ar gyfer Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Corfforaethol 

cafwyd rhaniad cymharol gyfartal rhwng y rhai a ddymunai gael sgiliau uwch, 

canolradd a lefel mynediad o ran deall a siarad Cymraeg. 

 
Ffigur 5.8: Y Sector Manwerthu: y lefelau a'r moddau a ddymunir o fewn 

galwedigaethau penodol o ran sgiliau Cymraeg 

 

Sylfaen: cyflogwyr yn y sector Manwerthu a dybiai y byddai gwell sgiliau Cymraeg o fudd i'r 
galwedigaethau a ddangosir. Sylwch fod y nifer sylfaen ar gyfer Rheolwyr a Chyfarwyddwyr 
Corfforaethol yn gymharol fach, felly dylid ymdrin yn ofalus â'r canlyniad. 
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Y sgiliau a fyddai'n fwyaf buddiol i gyflogwyr 

 

5.24 Ymhlith yr holl gyflogwyr a deimlai y byddai cynyddu sgiliau Cymraeg o fudd, 

ystyriwyd mai gwella sgiliau siarad oedd yn fwyaf pwysig. Nododd bron i ddau 

draean a ddymunai wella sgiliau (64 y cant) mai sgiliau gwell wrth siarad 

Cymraeg fyddai'n fwyaf buddiol ar gyfer o leiaf un o'u galwedigaethau, o gymharu 

â'r 47 y cant a oedd eisiau gwella sgiliau deall yn bennaf, yr 13 y cant a 

ddywedodd gwella sgiliau ysgrifenedig a'r 10 y cant a ddywedodd mai gwella 

sgiliau darllen fyddai'n fwyaf buddiol ar gyfer o leiaf un o'u galwedigaethau. 

5.25 Roedd siarad Cymraeg yn fwy tebygol o gael ei ystyried yn fwyaf buddiol ar gyfer 

o leiaf un alwedigaeth gan gyflogwyr yn y sector Gofal Plant (80 y cant a dybiai y 

byddai gwella sgiliau Cymraeg o fudd i un o'u galwedigaethau o leiaf), yn y sector 

Gofal Cymdeithasol (76 y cant) a'r sector Lletygarwch (74 y cant). Cyflogwyr yn y 

sector Bwyd-amaeth (43 y cant) a Manwerthu (58 y cant) oedd yn lleiaf tebygol o 

ystyried mai dyna oedd yn fwyaf buddiol    

5.26 Dywedodd cyfran uwch o gyflogwyr yn y sector Gwasanaethau Cyllid / 

Proffesiynol mai deall Cymraeg fyddai'n fwyaf buddiol ar gyfer o leiaf un o'u 

galwedigaethau (55 y cant o'r rhai a dybiai y byddai gwell sgiliau Cymraeg o fudd 

i o leiaf un o'u galwedigaethau). Ar y llaw arall, cyflogwyr yn y sectorau Creadigol 

a Gofal Plant oedd yn lleiaf tebygol o ddweud hyn (37 y cant a 40 y cant yn y 

drefn honno). 

5.27 Roedd cyflogwyr y sectorau Creadigol a Gofal Plant yn fwy tebygol na'r cyffredin i 

gredu mai gwella sgiliau darllen Cymraeg fyddai'n fwyaf buddiol ar gyfer o leiaf un 

o'u galwedigaethau (24 y cant a 22 y cant o'r rhai a dybiai y byddai gwell sgiliau 

Cymraeg o fudd i o leiaf un o'u galwedigaethau, yn y drefn honno).  Cyflogwyr yn 

y sector Manwerthu oedd y lleiaf tebygol o ddweud mai gwella sgiliau darllen 

Cymraeg fyddai'n fwyaf buddiol, sef pump y cant. 

5.28 O blith yr wyth sector, cyflogwyr yn y sectorau Creadigol a Gofal Plant hefyd oedd 

yn fwyaf tebygol o ddweud mai gwella sgiliau ysgrifennu Cymraeg fyddai'n fwyaf 

buddiol ar gyfer o leiaf un o'u galwedigaethau (29 y cant a 23 y cant o'r rhai a 

dybiai y byddai gwell sgiliau Cymraeg o fudd i o leiaf un o'u galwedigaethau, yn y 

drefn honno).  Roedd sefydliadau Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol hefyd yn 

fwy tebygol na'r cyffredin o ddweud mai ysgrifennu yn Gymraeg fyddai'n fwyaf 

buddiol (18 y cant). 
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Rhesymau pam nad oedd gan y staff well sgiliau Cymraeg 

 

5.29 Gofynnwyd i'r holl gyflogwyr a ddywedodd y byddai mwy o sgiliau Cymraeg o 

fudd i'w busnes am y prif resymau pam nad oedd lefelau uwch o sgiliau Cymraeg 

ymhlith rhai o'u staff mewn dwy alwedigaeth a ddewiswyd ar hap. 

5.30 Fel y dengys Tabl 5.2, y rheswm mwyaf cyffredin oedd na fu cynyddu lefelau 

sgiliau Cymraeg yn flaenoriaeth i'r sefydliad (62 y cant). Roedd hyn yn arbennig o 

debygol yn y sector Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol (80 y cant o'r rhai hynny a 

dybiai y byddai gwella sgiliau Cymraeg o fudd i'w sefydliad), ac yn lleiaf tebygol 

yn y sector Bwyd-amaeth (38 y cant). 

5.31 Rheswm arall cyffredin am ddiffyg sgiliau Cymraeg lefel uwch, a ddewiswyd gan 

oddeutu dau o bob pum sefydliad (39 y cant) a dybiai y byddai sgiliau gwell o 

fudd iddynt, oedd nad oedd gan y staff diddordeb mewn dysgu Cymraeg, neu 

mewn gwella'r sgiliau Cymraeg yr oedd ganddynt eisoes (neu dyna oedd y 

cyflogwr yn ei dybio o leiaf). 

5.32 Dywedodd ychydig yn llai na thraean (29 y cant) y cyflogwyr a dybiai y byddai 

gwell sgiliau o fudd iddynt eu bod wedi'i chael hi'n anodd recriwtio staff a 

chanddynt y lefel a ddymunir o sgiliau Cymraeg); roedd hyn yn broblem neilltuol 

yn y sector Gofal Plant (45 y cant) a Gofal Cymdeithasol (43 y cant). Mae hyn yn 

cadarnhau canfyddiadau seiliedig ar sector a ddisgrifir yn y bennod sy'n dilyn ar 

recriwtio. 

5.33 O blith y cyflogwyr a dybiai y byddai gwell sgiliau  Cymraeg o fudd iddynt, teimlai 

bron chwarter (23 y cant) ohonynt mai'r rheswm pam nad oedd gan staff sgiliau 

Cymraeg lefel uwch, neu'r rheswm rhannol, oedd bod y lefel ofynnol o hyfedredd 

wedi codi. Dywedodd cyfran debyg (20 y cant) mai'r rheswm oedd ei bod hi'n 

ofynnol iddynt bellach gael mwy o staff a chanddynt sgiliau Cymraeg nag yn y 

gorffennol. Roedd y ddau reswm uchod yn llawer mwy cyffredin yn y sector Gofal 

Plant (50 y cant a 42 y cant, yn y drefn honno), ac ychydig o amrywio a gafwyd ar 

draws y rhan fwyaf o'r sectorau eraill ar y cyfan. 

5.34 Dywedodd 16 y cant o gyflogwyr a gredai y byddai gwell sgiliau o fudd iddynt nad 

oeddent yn gallu canfod cyrsiau hyfforddi addas yn lleol; roedd hyn yn llawer mwy 

cyffredin ymhlith sefydliadau Gofal Plant (37 y cant). Fesul rhanbarth, roedd 
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cyflogwyr yng nghanolbarth Cymru'n fwy tebygol o sôn am ddiffyg cyrsiau 

hyfforddi lleol (22 y cant), tra bo'r tri rhanbarth arall yn cyd-fynd â'r cyfartaledd. 

 

Tabl 5.2: Y prif resymau pam nad oes gan staff sgiliau Cymraeg lefel uwch, yn ôl 

sector (awgrymwyd oni nodwyd) 
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Sylfaen: Pawb a dybiai y 
byddai’n fuddiol cynyddu 
sgiliau Cymraeg (yn ymateb 
gan drafod hyd at 2 gategori 
galwedigaethol penodol) 

1,524 275 299 114 366 175 158 59 78 

 % % % % % % % % % 

Ni fu'n flaenoriaeth i'r 
sefydliad gynyddu'r lefel o 
sgiliau Cymraeg  

62 59 43 72 59 80 70 38 47 

Nid oes gan yr aelodau hyn 
o staff ddiddordeb mewn 
dysgu / gwella eu Cymraeg  

39 41 27 33 42 38 46 24 43 

Rydym yn ei chael yn anodd 
recriwtio staff gyda'r lefel a 
ddymunir o sgiliau Cymraeg 

29 43 45 30 33 26 28 9 22 

Mae'r lefel hyfedredd rydym 
ei angen mewn sgiliau 
Cymraeg wedi codi  

23 28 50 21 25 23 22 16 10 

Mae nifer y bobl rydym eu 
hangen gyda sgiliau 
Cymraeg wedi cynyddu  

20 23 42 24 20 18 19 17 11 

Nid ydym yn medru canfod 
cyrsiau hyfforddiant addas 
yn y Gymraeg yn lleol  

16 22 37 13 13 10 23 16 8 

Maent wedi bod ar 
hyfforddiant yn y Gymraeg 
ond nid yw eu sgiliau wedi 
gwella'n ddigonol  

11 9 27 14 16 9 11 11 1 

Rydym yn cael problemau'n 
cadw staff gyda'r lefel a 
ddymunir o sgiliau Cymraeg  

7 11 14 9 7 7 6 3 3 

Addysg / cefndir di-Gymraeg 
(digymell) 

5 7 3 2 9 5 2 8 1 

Dim rheswm penodol 5 5 4 6 7 3 4 7 7 
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Ffactorau sy'n Rhwystro Cynnydd Sgiliau Cymraeg 

 

5.35 Gofynnwyd i'r cyflogwyr a ddywedodd y byddai lefel uwch o sgiliau Cymraeg o 

fudd i'w busnes beth oedd yn eu hatal rhag cyflogi mwy o staff a chanddynt 

sgiliau Cymraeg, neu rhag gwella sgiliau'r staff presennol.  

5.36 Y prif reswm ar y cyfan oedd lefelau isel o drosiant staff, neu nad oedd angen 

recriwtio (71 y cant o'r rhai a dybiai y byddai gwell sgiliau o fudd iddynt); roedd y 

rheswm hwn yn arbennig o amlwg mewn sefydliadau Creadigol (85 y cant), 

Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol (83 y cant) a Gofal Plant (82 y cant). 

5.37 Er y byddai gwerth i well sgiliau Cymraeg, dywedodd un cyflogwr Gofal 

Cymdeithasol a gafodd ei gyfweld yn rhan o'r cam astudiaethau achos fod lefel 

trosiant staff y sefydliad yn isel. Cydnabu hefyd y byddai'n annhebygol o fynd ati'n 

weithredol i chwilio am hyfforddiant i'w staff presennol.  Dywedodd cyflogwr 

mewn astudiaeth achos arall, er ei fod yn teimlo y byddai gallu cyfarch a sgwrsio 

â chwsmeriaid yn Gymraeg yn dda i'r busnes, nad oedd fodd bynnag yn teimlo 

unrhyw bwysau gwirioneddol i geisio cyflawni hynny. 

“Mae ychydig yn debyg i'r Ffrancwyr mewn ffordd....dybiwn i… cyn gynted 

ag y byddwch chi wedi dysgu'r ymadroddion....gallwch chi wastad lithro'n ôl i 

Saesneg a dweud ‘Mae'n ddrwg gen i, dydw i ddim yn deall’… Dydw i ddim 

yn meddwl y byddai hynny'n golled enfawr” 

Cyflogwr Manwerthu, canolbarth Cymru 

5.38 Dywedodd dros draean (36 y cant) o’r sefydliadau a gredai y byddai sgiliau gwell 

o fudd iddynt nad oedd digon o ymgeiswyr yn meddu ar sgiliau Cymraeg o safon 

ddigonol; roedd hyn yn fwy cyffredin ymhlith cyflogwyr Gofal Plant a Gofal 

Cymdeithasol, gyda 48 y cant o'r naill a'r llall yn rhestru hynny fel problem.  Mae 

hyn yn adleisio canfyddiadau a drafodir yn y bennod ddilynol, sy'n cynnwys 

archwiliad manylach o safbwyntiau cyflogwyr ynghylch argaeledd ac ansawdd 

sgiliau yn y farchnad lafur gyfredol. 
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Tabl 5.3: Rhesymau sy'n atal mwy o staff â sgiliau Cymraeg rhag cael eu cyflogi 

neu wella sgiliau staff presennol, yn ôl sector 

Canrannau Colofn 
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Sylfaen: Pawb sy'n meddwl y 
byddai’n fuddiol cael mwy o sgiliau 
Cymraeg  

1,524 275 299 114 366 175 59 158 78 

 % % % % % % % % % 

Trosiant staff isel sydd gennym 
a/neu dim angen recriwtio 

71 64 82 85 64 83 60 77 56 

Nid oes gan ddigon o ymgeiswyr 
sgiliau da yn y Gymraeg 

36 48 48 43 39 32 15 41 25 

Nid yw staff eisiau hyfforddi i 
wella eu sgiliau Cymraeg  

34 40 25 29 40 34 17 42 23 

Nid oes gan ymgeiswyr gyda 
sgiliau Cymraeg y sgiliau eraill 
rydym eu hangen  

25 25 26 39 26 22 23 31 10 

Hyfforddiant mewn sgiliau iaith 
Gymraeg yn ddrud 

24 21 41 25 29 29 16 19 18 

Dim digon o amser ar gyfer 
hyfforddiant 

2 1 1 2 2 3 - * 5 

Dim digon o gyrsiau ar gael / 
ddim yn gwybod lle i gael 
hyfforddiant neu gyllid 

1 1 3 1 * * 2 2 - 

Arall 3 1 2 3 3 2 4 5 6 

Dim un o'r uchod / dim byd yn 
ein rhwystro ni 

13 12 4 5 11 15 20 10 24 

Ddim yn gwybod 2 1 1 - 5 - - * 10 

'-' = 0 y cant, '*' => 0 y cant ond <0.5 y cant. 
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6 Recriwtio a Sgiliau Cymraeg 

 

6.1 Mae'r bennod hon yn archwilio gweithgarwch recriwtio yn ystod y 12 mis cyn y 

cyfweliad, gan ganolbwyntio ar y sefyllfaoedd lle cafodd cyflogwyr yn yr wyth 

sector anawsterau'n recriwtio gan fod diffyg sgiliau Cymraeg ymhlith yr 

ymgeiswyr. Mae'r bennod yn mynd rhagddi i archwilio safbwyntiau cyflogwyr 

ynghylch argaeledd ac ansawdd sgiliau Cymraeg o fewn y farchnad lafur, ac yn 

cloi drwy ddisgrifio sut y bydd cyflogwyr yn asesu sgiliau Cymraeg ymgeiswyr. 

 

Gweithgarwch recriwtio a pha mor ddymunol yw sgiliau Cymraeg wrth recriwtio 

 

6.2 Roedd bron dau o bob pum sefydliad (39 y cant) wedi ceisio recriwtio staff yn 

ystod y 12 mis diwethaf. Fel y dengys Tabl 6.1, ceir amrywiaeth sylweddol ym 

maint y gweithgarwch recriwtio yn ôl y sector a maint y sefydliad ac, i raddau llai, 

yn ôl y rhanbarth. Roedd cyflogwyr yn y sector Gofal Cymdeithasol yn debygol 

iawn o adrodd ynghylch swyddi gwag (70 y cant). Mae hyn yn cymharu ag ond 12 

y cant o gyflogwyr Bwyd-amaeth.  

6.3 At ei gilydd, adroddodd un o bob deg cyflogwr fod ganddynt swyddi gwag yn 

ystod y 12 mis diwethaf lle byddai lefel sylfaenol o sgiliau Cymraeg o leiaf wedi 

bod yn ddymunol. O fewn y farchnad lafur, mae'r galw am sgiliau Cymraeg ar ei 

uchaf yn y sector Gofal (adroddodd 30 y cant o sefydliadau Gofal Plant ac 19 y 

cant o sefydliadau Gofal Cymdeithasol am swyddi gwag lle byddai sgiliau 

Cymraeg wedi bod yn ddymunol). 

6.4 Yn nhermau cyfaint, byddai sgiliau Cymraeg wedi bod yn ddymunol ym mron un 

o bob pum swydd gwag yn ystod y 12 mis diwethaf (18 y cant). Mae hyn yn 

cynyddu i oddeutu tair o bob pum swydd wag o fewn y sector Gofal Plant (59 y 

cant). Y tu allan i dde-ddwyrain Cymru, byddai sgiliau Cymraeg sylfaenol o leiaf 

wedi bod yn ddymunol ar gyfer rhwng chwarter a thraean yr holl swyddi gwag.  
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Tabl 6.1: Gweithgarwch recriwtio a chyfran y swyddi gwag lle cafodd sgiliau 

Cymraeg eu hystyried yn ddymunol, yn ôl sector a rhanbarth 

Canrannau rhes Sylfaen: Yr 
holl 

sefydliadau 
o'r 8 sector 

% y cyflogwyr a 
chanddynt unrhyw 

swyddi gwag yn 
ystod y 12 mis 

diwethaf 

% y cyflogwyr 
a chanddynt 
swyddi gwag 
lle'r oedd SC 
yn ddymunol 

Nifer y swyddi gwag 
dros y 12 mis 

diwethaf 

(Wedi'i dalgrynnu i'r 
100 agosaf) 

Sylfaen: Yr holl 
sefydliadau o'r 8 

sector a 
chanddynt 

swyddi gwag 

% y 
swyddi 

gwag lle'r 
oedd SC 

yn 
ddymunol 

Pawb 4,026 39 10 105,700 2078 18 

Sector       

Gofal Plant 425 43 30 1,000 221 59 

Gofal 
Cymdeithasol 

581 70 19 14,600 462 31 

Creadigol 291 39 15 1,900 114 27 

Manwerthu 454 42 8 20,600 257 20 

Lletygarwch 1,010 47 14 26,800 577 18 

Bwyd-amaeth 459 12 5 4,300 72 12 

Cyllid 460 47 10 28,600 242 11 

Adeiladu 346 33 4 7,900 133 11 

Rhanbarth       

Gogledd  Cymru 1,059 35 14 24,100 536 31 

Canolbarth 
Cymru 

827 26 11 6,400 348 32 

De-orllewin 
Cymru 

1,026 37 11 19,100 540 26 

De-ddwyrain 
Cymru 

1,114 47 6 56,200 654 8 

Maint       

2-9 2,161 29 7 19,700 619 23 

10-24 1,024 74 21 27,000 753 22 

25-49 523 79 19 14,000 425 19 

50-99 209 86 27 16,100 185 18 

100+ 109 87 25 29,000 96 10 

Sylwer: Mae'r canrannau yn y golofn olaf yn seiliedig ar yr holl swyddi gwag, yn hytrach na'r holl sefydliadau. 

Mae 'SC' yn cyfeirio at Sgiliau Cymraeg 



Anghenion o ran Sgiliau Cymraeg mewn Wyth Sector 

94 

 

Prinder sgiliau Cymraeg 

 

6.5 Fel arfer, mae'r farchnad lafur yn gallu bodloni anghenion recriwtio'r cyflogwyr; er 

bod gan ddau o bob pum cyflogwr swyddi gwag yn ystod y 12 mis diwethaf, dim 

ond wyth y cant a adroddodd eu bod yn ei chael hi'n anodd llenwi'r swyddi hynny.  

6.6 Adroddodd un y cant o'r sefydliadau iddynt gael anawsterau recriwtio dros y 12 

mis diwethaf, a achoswyd yn rhannol o leiaf oherwydd diffyg sgiliau Cymraeg 

ymhlith yr ymgeiswyr. 

6.7 Yn nhermau cyfaint, swyddi gwag lle'r oedd prinder sgiliau Cymraeg oedd un y 

cant o'r holl swyddi gwag (pump y cant o'r holl swyddi anodd eu llenwi). 

Cynyddodd hyn i dri y cant yn y sector Gofal Plant a dau y cant yn y sector 

Creadigol (19 ac 12 y cant o'r swyddi anodd eu llenwi yn y sectorau hyn, yn y 

drefn honno). Fodd bynnag, gan fod nifer y swyddi gwag lle'r oedd prinder sgiliau 

Cymraeg yn fach iawn mewn rhai mannau, dylid gofalu peidio allosod y 

canfyddiadau hyn yn ormodol. 

6.8 Dangosir y canlyniadau yn Nhabl 6.2. 

6.9 Gofynnwyd i'r cyflogwyr pa alwedigaethau penodol oedd yn anodd eu llenwi, yn 

rhannol o leiaf oherwydd diffyg sgiliau Cymraeg ymhlith yr ymgeiswyr. Roedd dwy 

o bob pump yn alwedigaethau Gwasanaeth personol â gofal (41 y cant). Yn y 

bennod flaenorol (Tabl 5.1) trafodwyd bod cyflogwyr o'r sector Gofal Plant a’r 

sector Gofal Cymdeithasol yn debygol iawn o ddweud eu bod am gael gwell 

sgiliau Cymraeg yn y math hwn o alwedigaeth, a'u bod yn dymuno caffael sgiliau 

canolradd yn arbennig. Dyma alwedigaethau eraill a oedd yn cynrychioli pump y 

cant o leiaf o'r cyfanswm: 

 Galwedigaethau gweinyddol (16 y cant) 

 Gweithwyr proffesiynol cysylltiol iechyd a gofal cymdeithasol (wyth y cant) 

 Gweithwyr proffesiynol busnes, y cyfryngau a gwasanaeth cyhoeddus 

(saith y cant) 

 Galwedigaethau gweinyddu a gwasanaeth sylfaenol (saith y cant) 

 Gweithwyr proffesiynol cysylltiol busnes a gwasanaeth cyhoeddus (pump y 

cant) 

 Masnachau crefftus adeiladwaith ac adeiladu (pump y cant) 
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Tabl 6.2: Gweithgarwch recriwtio a chyfran y swyddi gwag lle'r ystyriwyd bod 

sgiliau Cymraeg yn ddymunol, yn ôl sector a rhanbarth 

Canrannau rhes Sylfaen: Yr 
holl 

sefydliad-
au o'r 8 
sector 

% y cyflogwyr a 
chanddynt 

unrhyw swyddi 
gwag anodd eu 

llenwi yn ystod y 
12 mis diwethaf 

% y cyflogwyr a 
chanddynt swyddi 

gwag lle'r oedd 
prinder sgiliau 

Cymraeg 

Sylfaen: Yr 
holl 

sefydliadau 
o'r 8 sector a 

chanddynt 
swyddi gwag 

% y swyddi 
gwag a oedd 
yn anodd eu 

llenwi 
oherwydd 

diffyg sgiliau 
Cymraeg, yn 

rhannol o leiaf 

Nifer y swyddi 
gwag lle'r oedd 
prinder sgiliau 

Cymraeg   (Wedi'i 
dalgrynnu i'r 5 

agosaf) 

Pawb  4,026 8 1 2,078 1 540 

Sector       

Gofal Plant 425 9 2 221 3 30 

Creadigol 291 9 2 114 2 30 

Cyllid 460 11 2 242 1 180 

Gofal Cymdeithasol 581 16 1 462 1 210 

Adeiladu 346 9 <0.5 133 <0.5 40 

Bwyd-amaeth 459 3 <0.5 72 <0.5 * 

Lletygarwch 1,010 7 <0.5 577 <0.5 45 

Manwerthu 454 7 <0.5 257 <0.5 5 

Rhanbarth       

Gogledd  Cymru 1,059 7 1 536 1 125 

Canolbarth Cymru 827 6 1 348 1 65 

De-orllewin Cymru 1,026 7 1 540 2 295 

De-ddwyrain Cymru 1,114 10 <0.5 654 <0.5 55 

Maint       

2-9 2,161 6 <0.5 619 2 345 

10-24 1,024 13 1 753 <0.5 85 

25-49 523 16 1 425 <0.5 50 

50-99 209 19 2 185 <0.5 60 

100+ 109 19 <0.5 96 <0.5 * 

Sylwer: Mae'r canrannau yn y golofn olaf ond un yn seiliedig ar yr holl swyddi gwag, yn hytrach na'r holl sefydliadau. 

'*' => 0 swydd wag <13 o swyddi gwag. 
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6.10 Dywedodd ychydig dros ddau draean y cyflogwyr a chanddynt swyddi gwag a 

oedd, yn rhannol o leiaf, yn anodd eu llenwi oherwydd diffyg sgiliau Cymraeg, eu 

bod yn y pen draw wedi llenwi rhai neu'r holl swyddi (69 y cant). Fodd bynnag, 

dywedodd y rhan fwyaf o'r cyflogwyr hyn (57 y cant) iddynt lenwi'r swyddi dan 

sylw â phobl nad oedd ganddynt y lefel a ddymunent o sgiliau Cymraeg (dau o 

bob pump o'r holl rai a chanddynt swyddi gwag lle'r oedd prinder sgiliau 

Cymraeg). Unwaith eto, dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r canfyddiadau hyn 

oherwydd y niferoedd sylfaen isel (48 o sefydliadau a chanddynt swyddi gwag 

lle'r oedd prinder sgiliau Cymraeg). 

6.11 O gymryd tystiolaeth o'r astudiaethau achos, soniodd dau gyflogwr o'r sector 

Creadigol ei bod hi'n anodd recriwtio staff a chanddynt y lefel o sgiliau Cymraeg 

a'r sgiliau technegol arbenigol yr oedd eu hangen, gan olygu bod angen iddynt 

weithiau dderbyn ymgeiswyr heb y lefel ddymunol o Gymraeg.  Soniodd cyflogwr 

yn y sector Lletygarwch hefyd ei bod hi'n anodd recriwtio siaradwyr Cymraeg, a 

dywedodd ei fod wedi gorfod rhoi llai o sylw i sgiliau eraill hanfodol er mwyn gallu 

recriwtio. 

 

Safbwyntiau cyflogwyr ynghylch argaeledd ac ansawdd sgiliau Cymraeg o fewn 

y farchnad lafur 

 

6.12 Hyd yma, mae'r bennod hon wedi canolbwyntio ar arferion cyflogwyr wrth 

recriwtio a'u profiad diweddar o brinder sgiliau Cymraeg. Trown ein sylw yn awr at 

safbwyntiau'r cyflogwyr ynghylch argaeledd sgiliau Cymraeg o fewn y farchnad 

lafur ar gyfer galwedigaethau allweddol o fewn eu sector. Trafodir hyn yn 

nhermau nifer yr ymgeiswyr a chanddynt sgiliau Cymraeg, a hyfedredd yn y 

Gymraeg ymhlith yr ymgeiswyr hynny. 

6.13 Fel y dengys Ffigur 6.1, ymhlith y cyflogwyr hynny a oedd o'r farn fod sgiliau 

Cymraeg yn bwysig, roedd rhaniad cymharol gyfartal rhwng y rhai a ystyriai fod 

argaeledd sgiliau Cymraeg o fewn y farchnad lafur yn dda (31 y cant), y rhai a 

gredai fod yr argaeledd yn wael (25 y cant) a'r rhai a feddyliai nad oedd 

argaeledd sgiliau Cymraeg yn dda nac yn wael (26 y cant). Nid oedd 18 y cant 

arall yn gallu pennu gradd. 
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6.14 Mae daearyddiaeth yn agwedd allweddol sy'n dylanwadu ar safbwyntiau ynghylch 

argaeledd sgiliau Cymraeg. Roedd 44 y cant o sefydliadau yng ngogledd Cymru'n 

barnu bod argaeledd sgiliau yn dda (pedwar neu bump allan o bump, o gymharu 

â 30 y cant yng nghanolbarth Cymru, 24 y cant yn ne-orllewin Cymru a 10 y cant 

yn ne-ddwyrain Cymru). Eglurodd cyflogwr a fu’n  astudiaeth achos: 

"Ceir diffyg ymgeiswyr â sgiliau Cymraeg ac mae'r sefyllfa'n gwaethygu dros 
amser. Mae nifer ac ansawdd yr ymgeiswyr sy'n dod i'r amlwg wedi dirywio, 
ac mae hyn yn adlewyrchu'r newidiadau ieithyddol sy'n digwydd yn y 
gymuned leol." 

Cyflogwr Lletygarwch, de-orllewin Cymru 
 

6.15 O gymharu â'r saith sector arall, sefydliadau Bwyd-amaeth oedd y sefydliadau 

mwyaf cadarnhaol o bell ffordd ynghylch nifer yr ymgeiswyr a chanddynt sgiliau 

Cymraeg, gyda mwy na hanner y rhai a ystyriai fod sgiliau Cymraeg yn bwysig yn 

pennu gradd gadarnhaol, ac wyth y cant yn pennu gradd negyddol. Mae hyn i ryw 

raddau'n adlewyrchu proffil daearyddol unigryw'r sector, a'r nifer cymharol fach o 

sefydliadau sydd wedi'u lleoli yn ne-ddwyrain Cymru, o gymharu â'r saith sector 

arall.  Fel y gellid ei ddisgwyl o ystyried y proffiliau daearyddol lled-debyg, ychydig 

o amrywio a geir i'r darlun ar draws y sectorau eraill, i raddau cymharol. Roedd 

sefydliadau yn y sectorau Creadigol, Manwerthu, Gwasanaethau Cyllid / 

Proffesiynol a'r sectorau Gofal Plant a Gofal Cymdeithasol oll yn fwy tebygol o 

bennu graddau negyddol na rhai cadarnhaol. Ym maes Adeiladu a Lletygarwch, 

pennodd cyfrannau cymharol gyfartal raddau cadarnhaol a negyddol. 
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Ffigur 6.1: Safbwyntiau cyflogwyr ynghylch argaeledd sgiliau Cymraeg ymhlith 

ymgeiswyr ar gyfer galwedigaethau allweddol, yn ôl sector a rhanbarth 

 

 

6.16 Gan ddefnyddio'r un raddfa, casglwyd safbwyntiau cyflogwyr hefyd ynghylch 

ansawdd sgiliau, (hy, hyfedredd yn y Gymraeg ymhlith ymgeiswyr a chanddynt rai 

sgiliau Cymraeg). Dangosir y rhain yn Ffigur 6.2. Fel y gwelir, caiff y patrymau a 

ddisgrifir uchod o ran argaeledd sgiliau Cymraeg eu hailadrodd yn glir mewn 

perthynas ag ansawdd y sgiliau hynny. Unwaith eto, cyflogwyr Bwyd-amaeth, a 

chyflogwyr yng ngogledd Cymru, oedd yn fwyaf tebygol o fod yn gadarnhaol eu 

barn ynglŷn â'r farchnad lafur (pennodd 58 y cant a 49 y cant, yn y drefn honno, 

radd gadarnhaol ar gyfer ansawdd sgiliau). 
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Ffigur 6.2: Safbwyntiau cyflogwyr ynghylch ansawdd sgiliau Cymraeg ymhlith 

ymgeiswyr ar gyfer galwedigaethau allweddol, yn ôl sector a rhanbarth 

 

 

 
Asesu sgiliau Cymraeg yn ystod y broses recriwtio 

 

6.17 Asesodd tua un o bob wyth o sefydliadau (12 y cant) sgiliau Cymraeg ymgeiswyr, 

fel rhan o'u proses recriwtio. Roedd hyn yn fwyaf tebygol o ddigwydd yn y 

sectorau Gofal Plant (34 y cant), Creadigol (18 y cant) a Gofal Cymdeithasol (16 

y cant). Yr oedd yn llai cyffredin yn y sector Manwerthu (8 y cant). Yn ôl 

rhanbarth, cyflogwyr yn ngogledd Cymru oedd yn fwyaf tebygol o asesu'r sgiliau 

hyn (21 y cant), a'r rhai yn ne-ddwyrain Cymru oedd yn lleiaf tebygol o wneud 

hynny (6 y cant). 
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6.18 Fel y dengys Ffigur 6.3, roedd y rhai a oedd yn asesu sgiliau yn gwneud hynny 

mewn sawl ffordd. Gan amlaf, roedd hyn yn digwydd ar lafar, drwy sgwrs 

anffurfiol â'r ymgeisydd, neu roedd yr holl gyfweliad, neu ran ohono'n cael ei 

gynnal yn Gymraeg.  Fel yr esboniodd cyflogwr: 

"Rwy'n siarad â'r ymgeiswyr i fesur lefel eu Cymraeg. Mae angen iddyn nhw 
fod yn ddigon hyderus i sgwrsio'n naturiol â rhieni a phlant. Gallaf weld a 
ydynt yn addas wrth gwrdd â nhw a siarad â nhw. Does dim rhaid iddyn nhw 
fod yn academaidd iawn ac ysgrifennu llawer - mae siarad yn llawer 
pwysicach". 

Cyflogwr Gofal Plant, Gogledd Cymru 
 

6.19 Fodd bynnag, gofynnai un o bob pump o'r rhai a asesai sgiliau Cymraeg yn rhan 

o'r broses recriwtio i'r ymgeisydd lenwi'r ffurflen gais neu lunio CV yn Gymraeg, 

ac adroddodd un o bob saith (14 y cant) eu bod wedi defnyddio asesiadau neu 

brofion llafar.  

 

Ffigur 6.3: Sut mae cyflogwyr yn asesu sgiliau Cymraeg ymgeiswyr 
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Sylfaen: Pawb sy’n asesu sgiliau Cymraeg ymgeiswyr (636)
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6.20 Roedd cyflogwyr yn y sectorau Bwyd-amaeth ac Adeiladu yn debygol iawn o 

ddibynnu ar sgyrsiau anffurfiol i asesu sgiliau ymgeiswyr (61 y cant a 56 y cant yn 

y drefn honno), tra'r oedd asesu'r Gymraeg ar ffurflenni cais neu CV yn fwyaf 

cyffredin yn y sector Lletygarwch (37 y cant), y sector Gofal Cymdeithasol (33 y 

cant) a’r sector Gofal Plant (28 y cant).    

6.21 Yn ddiddorol, soniodd y cyflogwr Lletygarwch a gafodd ei gyfweld yng ngham yr 

astudiaethau achos, ei fod wedi sylwi bod ymgeiswyr a chanddynt sgiliau 

Cymraeg gwan yn tueddu i organmol eu gallu yn ystod y broses hunanasesu wrth 

ymgeisio. 
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7 Cymwysterau a Hyfforddiant i ddatblygu Sgiliau Cymraeg 

 

7.1 Yn y bennod hon, edrychir ar nifer o faterion sy'n ymwneud â chymwysterau a 

sgiliau Cymraeg, yn enwedig: 

 Y graddau y mae cyflogwyr yn dymuno cael cymwysterau galwedigaethol 

a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg 

 A yw’n ofynnol gan gyflogwyr bod staff yn meddu ar gymwysterau 

Cymraeg penodol (ac os felly, pa gymwysterau a pha grwpiau 

galwedigaethol)  

 Pe bai cymwysterau Cymraeg yn darparu gwybodaeth am gymhwysedd 

dysgwyr mewn sgiliau penodol yn ogystal â rhoi gradd gyffredinol, cyfran y 

cyflogwyr a fyddai'n cael hynny'n ddefnyddiol. 

 Cyfran y cyflogwyr sy'n darparu hyfforddiant ar sgiliau Cymraeg, y mathau 

o ddarparwyr a ddefnyddir, unrhyw anhawster wrth ganfod cyrsiau addas, 

ac unrhyw weithgarwch anffurfiol i ddatblygu sgiliau Cymraeg.   

 

Cymwysterau galwedigaethol a chyflwyno cymwysterau galwedigaethol drwy 

gyfrwng y Gymraeg 

 

7.2 Mae’n ofynnol gan ddau o bob pum cyflogwr (40 y cant) i’r staff ar eu safle feddu 

ar dystysgrifau neu gymwysterau galwedigaethol penodol.  Roedd hyn yn llawer 

amlycach yn y sector Gofal Cymdeithasol (83 y cant) a'r sector Gofal Plant (78 y 

cant), ac yn llawer llai amlwg ymhlith sefydliadau Manwerthu (24 y cant). Roedd y 

sefydliadau lleiaf a chanddynt lai na 10 aelod o staff yn llai tebygol na'r cyffredin o 

ofyn am gymwysterau galwedigaethol (37 y cant; ymhlith sefydliadau mwy, 

gofynnai 50-57 y cant am y cymwysterau hyn). 

7.3 O blith y sefydliadau oedd yn gofyn bod gan staff dystysgrifau neu gymwysterau 

galwedigaethol, teimlai naw y cant ei bod hi'n fuddiol, neu y byddai'n fuddiol, 

cyflwyno'r holl hyfforddiant, neu gyfran o'r hyfforddiant ar gyfer y cymwysterau 

hyn drwy gyfrwng y Gymraeg; mae hyn yn gyfwerth â phedwar y cant o'r holl 

sefydliadau yn y sectorau a drafodwyd yn yr ymchwil.  

7.4 Ymhlith cyflogwyr lle'r oedd yn ofynnol cael cymwysterau galwedigaethol 

penodol, roedd y canlynol yn llawer mwy tebygol na'r cyffredin o deimlo bod, neu 
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y byddai hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg yn fuddiol ar gyfer y cymwysterau 

hynny: 

 Cyflogwyr y sector Gofal Plant (24 y cant o'r rhai a ofynnai am 

gymwysterau galwedigaethol, sy'n gyfwerth ag 19 y cant o'r holl gyflogwyr 

yn y sector hwn) 

 Sefydliadau Bwyd-amaeth (23 y cant o'r rhai a ofynnai am gymwysterau 

galwedigaethol, sydd gyfwerth â saith y cant o'r holl gyflogwyr Bwyd-

amaeth)   

 Y rheiny yng ngogledd Cymru (16 y cant) neu yng nghanolbarth Cymru (15 

y cant) (gan gynrychioli oddeutu un o bob ugain cyflogwr yn y rhanbarthau 

hyn). 

 Sefydliadau llywodraeth ganolog (22 y cant), llywodraeth leol (19 y cant) 

neu elusennol (18 y cant); ym mhob achos, mae hyn yn gyfwerth â bod 

oddeutu 10 y cant o’r mathau hyn o sefydliadau’n teimlo ei bod yn fuddiol, 

neu y byddai'n fuddiol cyflwyno hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg 

 Y rheiny a farnai fod cael staff a chanddynt sgiliau Cymraeg yn bwysig 

iawn i'w sefydliad (39 y cant) 

 Y rheiny lle'r oedd gan yr holl staff sgiliau Cymraeg (30 y cant, o gymharu 

â saith y cant o'r rhai yr oedd gan rai aelodau o'u staff sgiliau Cymraeg, ac 

un y cant o'r rhai nad oedd gan yr un aelod o'u staff sgiliau Cymraeg). 

 

Cymwysterau Cymraeg Penodol 

 

7.5 Roedd hi’n ofynnol gan un y cant o'r cyflogwyr i unrhyw staff ar eu safle feddu ar 

gymwysterau Cymraeg penodol.  Roedd hyn rhywfaint yn fwy cyffredin yn y 

sector Gofal Plant (saith y cant) a'r sector Creadigol (tri y cant), ac ymhlith 

sefydliadau llywodraeth ganolog (naw y cant), neu rai a weithredai fel elusennau 

neu yn y sector gwirfoddol (pedwar  y cant). 
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7.6 Mae’r niferoedd sylfaen yn rhy isel i ddweud gydag unrhyw hyder ar gyfer pa 

alwedigaethau penodol y mae angen cymwysterau Cymraeg penodol, a pha 

gymwysterau sydd eu hangen, ond mae'r canlyniadau’n awgrymu bod y gofyniad 

hwn yn effeithio ar yr ystod lawn o grwpiau galwedigaethol, o swyddi rheoli (ar 

draws pob sector) a rolau proffesiynol (yn enwedig yn y sector Gofal Plant, y 

sector Gofal Cymdeithasol a'r sector Creadigol), i rolau sylfaenol (fel swyddi 

gweini yn y sector Lletygarwch). 

7.7 Ymhlith y cyflogwyr yr oedd angen cymwysterau Cymraeg penodol arnynt 

(sylfaen o 95 o ymatebwyr), teimlai'r mwyafrif (69 y cant) y byddai'n fuddiol pe bai 

cymwysterau Cymraeg yn darparu gwybodaeth am gymhwysedd dysgwyr mewn 

sgiliau penodol (fel deall Cymraeg llafar, siarad Cymraeg ac ati) yn ogystal â 

darparu gradd gyffredinol.  Mae hyn yn gyfwerth ag un (0.9) y cant o'r holl 

gyflogwyr. 

 

Hyfforddiant wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau Cymraeg 

 

7.8 Dros y 12 mis diwethaf, roedd pedwar y cant o sefydliadau ar draws yr wyth 

sector wedi ariannu neu drefnu hyfforddiant wedi'i gynllunio'n benodol i ddatblygu 

sgiliau Cymraeg. Mae hyn yn cynyddu i 12 y cant ymhlith rhai a chanddynt 50 

neu fwy o staff. 

7.9 Cafwyd amrywiadau eang yn ôl sector: yn y sector Gofal Plant, roedd bron i 

draean (31 y cant) wedi darparu hyfforddiant i ddatblygu sgiliau Cymraeg yn y 12 

mis diwethaf, ac roedd y ffigur yn uwch na'r cyffredin yn y sectorau Lletygarwch 

(naw y cant), Gofal Cymdeithasol (saith y cant) a'r Gwasanaethau Cyllid / 

Proffesiynol (chwech y cant). Ar y llaw arall, yn y sectorau Adeiladu, Bwyd-

amaeth a Manwerthu, dim ond un y cant o gyflogwyr oedd wedi ariannu neu 

drefnu'r math hwn o hyfforddiant (yn y sector Bwyd-amaeth, mae hyn yng nghyd-

destun lefelau hyfedredd sydd eisoes yn uchel, fel y trafodwyd ym mhennod 3). 

7.10 Cafwyd amrywio ehangach fyth yn ôl math o sefydliad, gyda sefydliadau 

llywodraeth leol (45 y cant), llywodraeth ganolog (27 y cant), ac yn y sector 

elusennol neu wirfoddol (15 y cant) yn fwy tebygol na'r cyffredin o fod wedi trefnu 

hyfforddiant i ddatblygu sgiliau Cymraeg dros y 12 mis diwethaf, o gymharu ag 

ond dau y cant o sefydliadau sy'n ceisio creu elw. 
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7.11 Roedd sefydliadau a chanddynt swyddi anodd eu llenwi dros y 12 mis diwethaf, 

yn rhannol o leiaf oherwydd diffyg sgiliau Cymraeg ymhlith ymgeiswyr, yn fwy 

tebygol o fod wedi trefnu neu ariannu hyfforddiant i ddatblygu sgiliau Cymraeg 

(19 y cant). 

7.12 Roedd ychydig dros chwarter (26 y cant) y sefydliadau a chanddynt bolisi neu 

Gynllun Iaith Gymraeg wedi trefnu neu ariannu hyfforddiant i ddatblygu sgiliau 

Cymraeg yn ystod y 12 mis diwethaf, o gymharu â dau y cant nad oedd ganddynt 

bolisi neu gynllun o'r fath. 

 

Mathau o ddarparwyr hyfforddiant a ddefnyddiwyd i gyflwyno hyfforddiant ar 

sgiliau Cymraeg 

 

7.13 Defnyddiwyd amrywiaeth o fathau gwahanol o ddarparwyr yn ystod y 12 mis 

blaenorol i gyflwyno hyfforddiant i ddatblygu sgiliau Cymraeg, ac nid oedd yr un 

math o ddarparydd yn amlycach na'r gweddill. Nid oedd saith y cant o'r cyflogwyr 

hyn wedi defnyddio darparydd allanol, gan ddefnyddio eu staff eu hunain i 

ddarparu'r hyfforddiant dan sylw (roedd hyn yn fwy cyffredin yn y sector Gofal 

Cymdeithasol (17 y cant)). 

 

Ffigur 7.1: Mathau o ddarparwyr hyfforddiant a ddefnyddiwyd i gyflwyno 

hyfforddiant ar sgiliau Cymraeg
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Sylfaen: Pawb sydd wedi trefnu neu ariannu hyfforddiant (339)
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Anhawster wrth gael hyd i gyrsiau hyfforddi i staff ar sgiliau Cymraeg  

 

7.14 Rydym wedi gweld bod pedwar y cant o gyflogwyr yn y sectorau a drafodwyd yn 

yr ymchwil wedi darparu hyfforddiant yn ystod y 12 mis diwethaf i ddatblygu 

sgiliau Cymraeg. Mae'n ddiddorol gweld i ba raddau y cyfyngir ar hyfforddiant yn 

y maes hwn gan (ganfyddiad o) ddiffyg cyflenwad. At ei gilydd, nid oedd dau y 

cant o gyflogwyr erioed wedi cael anhawster yn cael hyd i gyrsiau hyfforddi 

priodol. Dylid nodi fodd bynnag nad oedd mwyafrif llethol yr ymatebwyr (88 y 

cant) erioed wedi ymchwilio i'r cyrsiau hyfforddi Cymraeg a oedd ar gael.  

7.15 O bell ffordd, cyflogwyr y sector Gofal Plant oedd y mwyaf tebygol o fod wedi cael 

anhawster yn cael hyd i hyfforddiant Cymraeg (25 y cant). Yn rhannol, mae’r 

ffigur hwn yn adlewyrchu’r ffaith mai cyflogwyr yn y sector hwn oedd y mwyaf 

tebygol o bell ffordd o fod wedi chwilio am hyfforddiant o'r fath (roedd mwy na thri 

o bob pump wedi gwneud hynny; yn y sector nesaf uchaf, Gofal Cymdeithasol, 

roedd llai nag un o bob pump wedi chwilio am y cyrsiau hyn). Yn y sector Gofal 

Cymdeithasol a'r sector Creadigol, roedd pump y cant o gyflogwyr wedi'i chael 

hi'n anodd cael hyd i gyrsiau hyfforddi Cymraeg priodol. 

7.16 Yn ôl maint, ychydig o amrywio a gafwyd i'r gyfran oedd yn ei chael hi'n anodd 

cael hyd i hyfforddiant Cymraeg priodol (2-4 y cant ym mhob un o'r bandiau 

maint). Roedd cyflogwyr mwy yn fwy tebygol o fod wedi chwilio am y math hwn o 

hyfforddiant, felly yn ôl y canlyniadau, o blith y cyflogwyr a oedd wedi chwilio'n 

wirioneddol am gyrsiau hyfforddi Cymraeg, roedd cyflogwyr mwy wedi cael llai o 

anhawster yn cael hyd i ddarpariaeth briodol.  

7.17 Ychydig o amrywio a gafwyd yn ôl rhanbarth, er bod cyflogwyr yng ngogledd 

Cymru fymryn yn fwy tebygol o fod wedi chwilio am hyfforddiant Cymraeg.  
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Tabl 7.1: A yw cyflogwyr wedi cael anawsterau wrth gael hyd i gyrsiau hyfforddi 

Cymraeg priodol, yn ôl sector a rhanbarth 

Canrannau rhes 

Sylfaen: Yr 
holl 

sefydliadau 
o'r 8 sector 

 

Do Naddo 
Erioed 
wedi 

edrych 

Pawb  4,026 % 2 8 88 

Sector      

Gofal Plant 425 % 25 37 36 

Gofal Cymdeithasol 581 % 5 13 80 

Creadigol 291 % 5 10 83 

Gwasanaethau Cyllid  / 
Proffesiynol 

460 
% 

3 8 
87 

Lletygarwch 1,010 % 2 15 81 

Bwyd-amaeth 459 % 1 5 94 

Manwerthu 454 % * 4 95 

Adeiladu 346 % * 3 96 

Rhanbarth      

Gogledd  Cymru 1,059 % 2 12 85 

Canolbarth Cymru 827 % 1 8 89 

De-orllewin Cymru 1,026 % 3 7 89 

De-ddwyrain Cymru 1,114 % 2 7 90 

Maint      

2-9 2,161 % 2 8 89 

10-24 1,024 % 3 9 86 

25-49 523 % 2 10 85 

50-99 209 % 4 13 79 

100+ 109 % 2 22 75 

Sylwer: Nid yw pob rhes yn creu cyfanswm o 100%, gan na ddangosir y rhai a atebodd 'ddim yn gwybod' (2 y cant 

o'r holl ymatebwyr). 

'-' = 0 y cant, '*' => 0 y cant ond <0.5 y cant. 
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Dengys Ffigur 7.2 y prif anawsterau a gafwyd. 

 

Ffigur 7.2: Anawsterau a gafwyd wrth gael hyd i gyrsiau hyfforddi Cymraeg 

(digymell) 

 

 

7.18 Dyma'r tri phrif anhawster a gafodd cyflogwyr wrth ganfod hyfforddiant Cymraeg 

priodol: cyrsiau heb fod yn ddigon lleol (35 y cant), amserau dechrau cyrsiau’n 

anghyfleus, neu heb fod yn ddigon hyblyg (35 y cant, er bod hyn yn broblem 

neilltuol yng ngogledd Cymru (51 y cant)), a chyrsiau'n rhy ddrud (30 y cant, er 

bod cyflogwyr yn ne-ddwyrain Cymru yn fwy tebygol o grybwyll hyn i raddau 

sylweddol (40 y cant)) 

7.19 Cwynodd un o bob wyth a oedd wedi profi anawsterau (13 y cant) nad oedd 

darparwyr yn gallu neu'n barod i addasu cyrsiau yn unol â dymuniadau'r cyflogwr.  

   

 

  

35%

35%

30%

13%

10%

8%

5%

5%

5%

2%

12%

7%

Ddim yn ddigon lleol

Amserau dechrau’r cwrs yn anghyfleus / ddim yn 
hyblyg

Rhy ddrud

Methu teilwra’r cyrsiau i’r hyn rydym ei angen

Prinder cyrsiau / Dim cyrsiau ar gael

Yr iaith a ddysgir ddim yn ddigon perthnasol i’r 
busnes

Methu cael hyd i hyfforddiant a gyflwynir drwy’r 
Gymraeg

Lefel y cyrsiau sydd ar gael yn rhy uchel

Y cyrsiau sydd ar gael yn rhy sylfaenol

Methu cael hyd i wybodaeth am gyrsiau

Arall

Ddim yn gwybod

Sylfaen: Pawb sydd wedi cael anhawster wrth gael hyd i hyfforddiant (200)
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Gweithgareddau Hyfforddi Anffurfiol 

 

7.20 Yn ogystal â hyfforddiant ffurfiol, gofynnwyd i'r ymatebwyr a oeddent wedi ariannu 

neu drefnu unrhyw weithgareddau anffurfiol gyda'r nod o ddatblygu sgiliau 

Cymraeg yn ystod y 12 mis diwethaf. Yn gyffredinol, roedd 2 y cant o'r 

sefydliadau wedi gwneud hynny. Roedd hyn yn uwch ymhlith:  

 Sefydliadau a chanddynt 100 neu fwy o aelodau staff (11 y cant) 

 Sefydliadau yn y sector Gofal Plant (20 y cant) a'r sector Lletygarwch 

(pump y cant) 

 Sefydliadau llywodraeth ganolog (30 y cant), llywodraeth leol (naw y cant) 

ac elusennol / gwirfoddol (naw y cant); o ran cymharu, un y cant o 

sefydliadau'r sector preifat a oedd wedi darparu'r gweithgareddau anffurfiol 

hyn 

 Y rhai a drefnodd hyfforddiant ffurfiol yn y 12 mis blaenorol (18 y cant) 

 Y rhai a chanddynt bolisi neu Gynllun Iaith Gymraeg (14 y cant). 

7.21 Y prif weithgaredd anffurfiol a gynhaliwyd oedd grwpiau sgwrsio, a grybwyllwyd 

gan bron ddau draean o'r cyflogwyr hyn (64 y cant). Rhestrir yr ymatebion yn 

Ffigur 7.3  
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Ffigur 7.3: Gweithgareddau anffurfiol i ddatblygu sgiliau Cymraeg (digymell) 

 

 

7.22 Mae'r gweithgareddau anffurfiol hyn yn tueddu i ddigwydd yn gymharol fynych: 

ymhlith bron hanner ohonynt (48 y cant) roeddent yn digwydd bob wythnos, ac 

ymhlith 13 y cant roeddent yn digwydd bob mis. Mae hyn yn cymharu ag oddeutu 

traean a nododd fod y gweithgareddau’n cael eu cynnal bob chwarter, neu'n llai 

aml na hynny (34 y cant).  

 
Systemau neu ddulliau ar gyfer mesur lefel y sgiliau Cymraeg ymhlith staff 

 

7.23 Prin yw'r ymwybyddiaeth o systemau neu ddulliau penodol ar gyfer mesur lefel y 

sgiliau Cymraeg ymhlith staff: dim ond tri y cant o gyflogwyr yn yr wyth sector a 

drafodwyd yn yr ymchwil oedd yn ymwybodol o unrhyw systemau neu ddulliau 

penodol i'r perwyl hwnnw.9 Roedd hyn yn uwch ymhlith: 

 Rhai yn y sectorau Gofal Plant a Gofal Cymdeithasol (wyth y cant yn y naill 

a'r llall) 

 Rhai a chanddynt 50 neu fwy o gyflogeion (naw y cant)  

                                                
9
 Yn seiliedig ar gwestiwn digymell. 

64%

18%

12%

11%

6%

3%

Grwpiau sgwrsio

Mentora

Grwpiau gweithgaredd /
digwyddiadau

Dosbarthiadau Cymraeg

Diwrnodiau Cymraeg

Cyfarfodydd

Sylfaen: Pawb sydd wedi trefnu gweithgareddau anffurfiol (199)
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 Cyflogwyr llywodraeth ganolog a llywodraeth leol (27 y cant a 24 y cant, yn 

y drefn honno)  

 Rhai sy'n trefnu unrhyw hyfforddiant neu weithgaredd anffurfiol i ddatblygu 

sgiliau Cymraeg (18 y cant) 

 Rhai a chanddynt bolisi neu Gynllun Iaith Gymraeg (15 y cant). 

 

7.24 Y prif fathau o ddulliau neu systemau a grybwyllwyd oedd asesiadau gan y 

cyngor lleol neu gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (21 

y cant), cyrsiau'n gyffredinol (18 y cant), archwiliadau neu arolygon amhenodol 

rheolaidd (18 y cant), fframweithiau/cymwysterau (chwech y cant) ac asesiadau 

gan Ganolfan/Gymdeithas Gymraeg / Menter Iaith / sefydliad arall (pump y cant). 

Nododd cyfran weddol uchel (17 y cant) eu bod yn ymwybodol o systemau a 

dulliau penodol, ond nad oeddent yn gallu eu henwi na manylu arnynt. 

 
A yw sefydliadau'n cofnodi, yn mesur neu'n asesu lefel y sgiliau Cymraeg 

ymhlith staff 

 

7.25 Mae tri y cant o'r cyflogwyr yn yr wyth sector yn cofnodi, yn mesur neu'n asesu 

lefel y sgiliau Cymraeg ymhlith eu staff. 

7.26 Mae hyn yn llawer mwy cyffredin yn y sectorau Gofal Plant a Gofal Cymdeithasol 

(24 y cant ac 13 y cant, yn y drefn honno; pump y cant neu lai oedd y ffigur ym 

mhob sector arall); ymhlith rhai a chanddynt 50 neu fwy o staff (16 y cant); rhai 

ym maes llywodraeth ganolog (21 y cant);llywodraeth leol (16 y cant); ac yn y 

sector elusennol / gwirfoddol (14 y cant); a rhai a chanddynt bolisi neu Gynllun 

Iaith Gymraeg (19 y cant). 

7.27 Roedd amrywiaeth o ddulliau’n cael eu defnyddio i gofnodi, mesur neu asesu 

lefel y sgiliau Cymraeg ymhlith staff. Y dull mwyaf cyffredin oedd asesiad mewnol 

anffurfiol (59 y cant), ac asesiad aelodau staff o'u lefel eu hunain (55 y cant). 
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Tabl 7.2: Dulliau a ddefnyddir i gofnodi, mesur neu asesu lefel y sgiliau Cymraeg 

ymhlith staff (dewis o blith opsiynau) 

Sylfaen: y cyflogwyr hynny sy'n cofnodi, yn mesur neu'n asesu lefel sgiliau Cymraeg eu staff 
(298) 

% 

Drwy asesiad mewnol anffurfiol, megis trafodaethau rhwng cydweithwyr 59 

Drwy asesiad yr aelod o'r staff ei hun 55 

Seiliedig ar eu cymwysterau ffurfiol 37 

Drwy asesiad allanol ffurfiol, megis asesiad gan diwtor iaith 14 

Drwy asesiad mewnol ffurfiol, megis profion ysgrifenedig neu lafar, asesiadau 
ar-lein, neu ddefnyddio fframweithiau cymhwysedd neu ddulliau diagnostig 

13 

Arall 5 

Ddim yn gwybod 2 
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8 Deddfwriaeth a pholisi 

 

8.1 Yn y bennod fer hon, edrychir ar nifer o faterion sy'n ymwneud â deddfwriaeth a 

pholisi, gan gynnwys a yw sefydliadau yn yr wyth sector wedi mabwysiadu 

Cynllun Iaith Gymraeg neu Bolisi Iaith Gymraeg ai peidio, ac ymwybyddiaeth 

ymatebwyr o’r polisïau hynny.   

8.2 Ar adeg cynnal ein harolwg, nid oedd gofynion deddfwriaeth iaith ond yn 

berthnasol i leiafrif yn unig o'r sefydliadau a oedd yn cymryd rhan, sef y rhai a 

oedd yn ymateb ar ran gwasanaethau'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Nid 

oedd unrhyw ofynion na gorchymyn allanol tebyg i fwyafrif yr ymatebwyr 

fabwysiadu unrhyw fath o bolisi ar gyfer y Gymraeg. Er gwaethaf yr ystyriaeth 

hon, gofynnwyd i'r ymatebwyr i ba raddau yr oeddent yn ymwybodol o 

ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle, ac yn deall y 

ddeddfwriaeth honno, ac a oeddent wedi clywed am Fesur y Gymraeg (Cymru) 

2011. Trafodir eu hymateb yn yr adran hon. 

8.3 Mae angen crybwyll newidiadau diweddar i ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â’r 

Gymraeg. Sefydlodd Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yr egwyddor y dylid trin y 

Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus 

a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru. Roedd yn ofynnol i gyrff cyhoeddus, fel 

y'u diffinnir yn y Ddeddf, greu a gweithredu Cynlluniau Iaith Gymraeg. Cafodd y 

cynlluniau hyn eu cymeradwyo a'u monitro gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg. 

Rhoddodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 statws swyddogol i'r Gymraeg yng 

Nghymru, a sefydlodd yr egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 

Saesneg. Yn sgil y Mesur, sefydlwyd rôl Comisiynydd y Gymraeg, a diddymwyd 

Bwrdd yr Iaith Gymraeg.  

8.4 Cynlluniau statudol sy'n ofynnol yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, ac a grëwyd 

gan gyrff cyhoeddus fel y'u diffinnir yn y Ddeddf, yw'r rhan fwyaf o Gynlluniau Iaith 

Gymraeg. Mae'r diffiniad "cyrff cyhoeddus" yn cynnwys cynghorau lleol, 

Llywodraeth Cymru, cyrff a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yr heddlu, y llysoedd 

ac asiantaethau eraill sy'n gweinyddu cyfiawnder, yr awdurdodau tân, 

ymddiriedolaethau / byrddau iechyd rhanbarthol, Cyfoeth Naturiol Cymru, ac ati. 

Cafodd dros 500 o gynlluniau o'r fath eu cymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith 

Gymraeg. Maent yn dal yn weithredol, ond bellach yn cael eu monitro gan y 
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Comisiynydd Iaith tra bo safonau'n cael eu paratoi yn unol â Mesur y Gymraeg. 

Mae Mesur y Gymraeg hefyd yn sefydlu fframwaith i orfodi dyletswydd ar rai 

cwmnïau preifat a sefydliadau trydydd sector i gydymffurfio â'r safonau.  

8.5 Yn ychwanegol at y Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol, cafodd cynlluniau 

gwirfoddol eu creu gan sefydliadau a oedd y tu hwnt i gwmpas Deddf 1993, ond a 

benderfynodd greu cynllun ohonynt eu hunain er hynny. Sefydliadau trydydd 

sector oedd nifer o'r rhai a berthynai i'r categori hwn. Roedd y sefydliadau 

hynny'n awyddus i ddangos ymrwymiad i ddefnyddio'r Gymraeg, yn aml fel mater 

a oedd yn gysylltiedig â chydraddoldeb, fel arwydd o ofal cwsmeriaid da neu yn yr 

ysbryd o gydymffurfio â pholisi cyhoeddus ynglŷn â'r Gymraeg. Er i'r cynlluniau 

gwirfoddol hyn hefyd gael eu cyflwyno i'w cymeradwyo'n ffurfiol gan y Bwrdd, nid 

oeddent yn ddarostyngedig i'r un gofynion a'r drefn monitro statudol â chynlluniau 

statudol.  

8.6 Yn ychwanegol at y trefniadau hyn ar gyfer creu, cymeradwyo a mabwysiadu 

Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol neu wirfoddol, dewisodd nifer o sefydliadau 

lunio a mabwysiadu eu polisïau eu hunain ar gyfer eu defnydd o'r Gymraeg. 

Lluniwyd y polisïau hyn yn fewnol fel arfer, ac er bod rhai ohonynt wedi 

mabwysiadu rhai agweddau ar y cynlluniau uchod, neu eiriad y cynlluniau hynny, 

cafodd polisïau eraill eu llunio’n gyfan gwbl gan y sefydliad ei hun.   Dilynodd 

sawl menter o'r sector preifat y trywydd hwn. Tra'r oedd yn weithredol, cynigiai 

Bwrdd yr Iaith Gymraeg gyngor ac arweiniad i gynorthwyo sefydliadau o'r trydydd 

sector a'r sector preifat naill ai i lunio cynllun gwirfoddol neu bolisi mewnol ar 

ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg. 

8.7 Mae'n bosib bod ymatebwyr yr arolwg a nododd fod gan eu sefydliad bolisi neu 

Gynllun Iaith Gymraeg, ond nad oeddent wedi cymryd unrhyw ran yn y broses o'i 

greu neu o'i weithredu, yn ansicr ynghylch pa un o'r uchod a weithredir gan eu 

cyflogwr. Mae hyn yn amlwg o'r ymatebion a gafwyd i'r arolwg. 
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Polisïau neu Gynlluniau Iaith Gymraeg 

 

8.8 At ei gilydd, roedd gan 10 y cant o sefydliadau yn yr wyth sector a drafodwyd yn 

yr ymchwil bolisi neu Gynllun Iaith Gymraeg (ac roedd pump y cant arall yn ansicr 

ynghylch hyn). Pan ofynnwyd iddynt am natur y cynllun neu'r polisi, dywedodd tri 

y cant o'r holl gyflogwyr mai Cynllun Iaith Gymraeg ydoedd dan delerau Deddf yr 

Iaith Gymraeg 1993. Nododd yr un gyfran mai polisi gwirfoddol ar gyfer y 

Gymraeg ydoedd (roedd gan dri y cant bolisi neu Gynllun Iaith Gymraeg, ond 

roeddent yn ansicr a oedd y polisi neu'r cynllun hwnnw'n wirfoddol neu dan 

delerau Deddf 1993). 

8.9 Dengys tabl 8.1 y tebygolrwydd o fod â chynllun neu bolisi, ac a oedd y cynllun 

neu'r polisi hwnnw dan delerau Deddf 1993, yn ôl newidynnau demograffig 

allweddol. 

8.10 Mewn ychydig dros ddau o bob pum safle llywodraeth leol (43 y cant) a thraean o 

safleoedd llywodraeth ganolog (35 y cant), gwyddai'r ymatebwr fod gan y safle 

Gynllun Iaith Gymraeg dan delerau Deddf yr Iaith Gymraeg 199310. Roedd hyn yn 

wir yn achos un y cant o sefydliadau sector preifat. Roedd gwahaniaethau yn ôl 

maint yn llai amlwg, er mai'r cwmnïau bach a chanddynt lai na 10 aelod o staff 

oedd y lleiaf tebygol o fod â chynllun neu bolisi. 

 
  

                                                
10 Nid yw'r ymatebion hyn gan y cyfweleion yn gyson â'r ffaith bod holl awdurdodau lleol Cymru, ynghyd 
ag adrannau o Lywodraeth Cymru, a llawer o adrannau yn Llywdraeth y DU wedi mabwysiadu 
Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol, ac yn gweithredu'r cynlluniau hynny. Gellir tybio felly fod yr 
ymatebion yn adlewyrchu i ba raddau y mae'r ymatebwyr yn ymwybodol o bolisïau eu cyflogwr, yn 
hytrach na gwir natur y polisïau hynny. 
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Tabl 8.1: A oes gan y sefydliad bolisi neu Gynllun Iaith Gymraeg, yn ôl math, 

sector a maint y sefydliad 

Canrannau rhes 
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Pawb  4,026 % 10 3 * 3 * 3 5 

Math o sefydliad          

Llywodraeth leol 280 % 77 43 2 6 * 26 10 

Llywodraeth ganolog 50 % 65 35 - 16 1 14 7 

Sector elusennol / 
gwirfoddol 

413 
% 

38 7 2 15 
1 

13 13 

Yn ceisio creu elw 3,263 % 5 1 * 2 * 1 4 

Sector          

Lletygarwch 1,010 % 18 9 * 4 * 5 6 

Gofal Plant 425 % 44 8 3 18 3 12 5 

Gofal Cymdeithasol 581 % 31 6 1 10 1 13 9 

Bwyd-amaeth 459 % 3 1 * 2 * * 2 

Creadigol 291 % 12 2 1 7 * 2 3 

Gwasanaethau Cyllid  / 
Proffesiynol 

460 
% 

9 2 1 4 
- 

2 4 

Manwerthu 454 % 5 1 - 1 - 3 9 

Adeiladu 346 % 2 1 - 1 - * 1 

Maint          

2-9 2,161 % 8 2 * 3 * 2 4 

10-24 1,024 % 17 5 1 5 * 7 9 

25-49 523 % 16 3 1 6 * 5 8 

50-99 209 % 27 8 1 8 - 10 8 

100+ 109 % 19 10 * 2 - 6 10 

'-' = 0%, '*' => 0% ond llai na 0.5%. 
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8.11 O edrych yn fras yn ôl sector, mae'r canlyniadau i raddau helaeth yn adlewyrchu 

amlygrwydd cyrff o'r sector cyhoeddus neu sefydliadau gwirfoddol sy'n darparu 

gwasanaethau contract trydydd parti ar ran cyrff cyhoeddus. Y sectorau hynny 

lle'r oedd hyn yn digwydd amlaf (Gofal Plant, Gofal Cymdeithasol a Lletygarwch) 

oedd y sectorau a oedd yn fwyaf tebygol o fod â Chynllun Iaith Gymraeg dan 

delerau Deddf 1993. Roedd cyflogwyr y sector Gofal Plant yn arbennig o debygol 

o ddefnyddio cynlluniau neu bolisïau gwirfoddol (21 y cant), ac roedd y gyfran a 

ddefnyddiai gynlluniau gwirfoddol neu bolisïau gwirfoddol hefyd yn uwch na'r 

cyffredin yn y sector Gofal Cymdeithasol (11 y cant) a'r sector Creadigol (wyth y 

cant).  

 

Lefel yr ymwybyddiaeth a'r ddealltwriaeth o ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r 

Gymraeg yn y gweithle 

 

8.12 Teimlai un o bob deuddeg ymatebwr (wyth y cant) fod ganddo ddealltwriaeth dda 

o'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle, ac roedd gan draean 

o'r ymatebwyr beth dealltwriaeth ynghylch hynny.   Roedd lefel y ddealltwriaeth 

o'r ddeddfwriaeth yn llawer uwch ymhlith sefydliadau a oedd yn rhan o'r sector 

cyhoeddus neu'r sector gwirfoddol nag ymhlith cwmnïau preifat. Nid yw hyn yn 

syndod o gwbl, gan mai'r sefydliadau hynny yr oedd deddfwriaeth iaith yn 

effeithio'n fwyaf uniongyrchol arnynt. Teimlai tua un o bob pum ymatebwr a 

weithiai i sefydliadau llywodraeth leol neu lywodraeth ganolog fod ganddo 

ddealltwriaeth dda o ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle (23 

ac 19 y cant, yn y drefn honno), o gymharu â saith y cant o gyflogwyr y sector 

preifat. Cymharol brin oedd y rhai a chanddynt ddealltwriaeth dda o'r 

ddeddfwriaeth yn y sector elusennol / gwirfoddol (10 y cant), ond roedd gan y 

rhan fwyaf o'r rheiny beth dealltwriaeth o leiaf (62 y cant). Dangosir y canlyniadau 

yn ôl math o gyflogwr ar y siart canlynol. 
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Ffigur 8.1: Lefel gyffredinol o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth 

sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle, yn ôl math o gyflogwr 

 

 

8.13 Yn ôl sector, hyd yn oed yn y tri sector lle honnodd mwyafrif yr ymatebwyr fod 

ganddynt beth dealltwriaeth o leiaf (Gofal Plant, Gofal Cymdeithasol a’r sector 

Creadigol), ychydig (tua un o bob deg) a deimlai fod eu dealltwriaeth yn dda 

(roedd hyn ar ei uchaf yn y sector Gofal Plant, sef 13 y cant). Adeiladu oedd y 

sector a chanddo'r lefel isaf o ymwybyddiaeth: nododd tua thri chwarter (76 y 

cant) nad oeddent yn ymwybodol o'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg 

yn y gweithle. 

8.14  Roedd cyflogwyr yn ne-ddwyrain Cymru yn llai tebygol na chyflogwyr y 

rhanbarthau eraill o fod â dealltwriaeth dda o'r ddeddfwriaeth (chwech y cant, o 

gymharu ag wyth y cant yn ne-orllewin Cymru, naw y cant yng nghanolbarth 

Cymru, ac 11 y cant yng ngogledd Cymru). 

8.15 Roedd sefydliadau lle defnyddiai'r holl staff y Gymraeg yn y gwaith yn fwy tebygol 

o fod â dealltwriaeth dda o'r ddeddfwriaeth (23 y cant, o gymharu â naw y cant o'r 

rhai lle'r oedd rhai o'r staff yn defnyddio'r Gymraeg, a chwech y cant o'r rhai lle 

nad oedd yr un aelod o staff yn defnyddio'r Gymraeg). 
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Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 

 

8.16 Fel y dengys Tabl 8.2, roedd un o bob un ar ddeg o ymatebwyr (naw y cant) wedi 

clywed am Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.  

8.17 Roedd hyn yn llawer uwch ymhlith cyflogwyr llywodraeth ganolog (22 y cant), 

llywodraeth leol (19 y cant) a'r sector elusennol/gwirfoddol (18 y cant) nag ymhlith 

sefydliadau'r sector preifat (wyth y cant). Yn gysylltiedig â hyn, roedd yr 

ymwybyddiaeth yn llawer uwch ymhlith sefydliadau a chanddynt bolisi neu 

Gynllun Iaith Gymraeg (23 y cant) na'r rhai heb bolisi neu gynllun o'r fath (wyth y 

cant). 

8.18 Yn ôl sector benodol, roedd yr ymwybyddiaeth yn sylweddol uwch ymhlith 

cyflogwyr yn y sectorau Gofal Plant (21 y cant), Creadigol (16 y cant), Gofal 

Cymdeithasol (14 y cant) a Bwyd-amaeth (12 y cant), ac yn sylweddol is yn y 

sectorau Adeiladu (pedwar y cant) a Manwerthu (chwech y cant). 

8.19 Nid oedd yr ymwybyddiaeth yn amrywio rhyw lawer yn ôl maint sefydliadau nac 

yn ôl rhanbarth. 

8.20 Roedd lleiafrif o'r rhai a oedd yn ymwybodol o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn 

meddwl y byddai'n cael effaith sylweddol (saith y cant) neu ychydig o effaith (21 y 

cant) ar eu sefydliad yn y dyfodol (er bod naw y cant yn ansicr ynghylch hyn). 

8.21 Y cyflogwyr yn y sectorau Gofal Plant a Gofal Cymdeithasol (a oedd yn 

ymwybodol o Fesur 2011) oedd yn fwyaf tebygol o ragweld y byddai'n cael effaith 

fach ar eu sefydliad. Ceir crynodeb o'r canlyniadau yn Nhabl 8.2, gyda’r sectorau 

mewn trefn ddisgynnol yn ôl y nifer a nododd y byddai’r Mesur yn cael effaith 

sylweddol. 

8.22 Roedd cyflogwyr llywodraeth leol (25 y cant) a chyflogwyr a chanddynt rhwng 10 

a 49 o aelodau staff (18 y cant) a oedd yn ymwybodol o Fesur 2011 yn llawer 

mwy tebygol na'r cyffredin o ystyried y byddai'n cael effaith sylweddol ar eu 

sefydliad yn y dyfodol. 

8.23 Rhagwelwyd amrywiaeth o oblygiadau gan gyflogwyr, gan gynnwys yr angen i 

recriwtio mwy o staff â sgiliau Cymraeg (15 y cant o'r rhai a oedd yn rhagweld y 

byddai Mesur 2011 yn effeithio arnynt), yr angen i gydymffurfio â safonau'r 

Gymraeg am y tro cyntaf (15 y cant), mwy o ddefnydd o'r Gymraeg neu 

ddwyieithrwydd ymhlith staff (12 y cant), yr angen i ddarparu mwy o hyfforddiant 

Cymraeg (11 y cant), a'r angen i ddiwygio eu Cynllun Iaith Gymraeg i 



Anghenion o ran Sgiliau Cymraeg mewn Wyth Sector 

120 

 

gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg (10 y cant). Roedd cyfran weddol uchel o'r rhai 

a ragwelai effaith yn sgil y Mesur yn ansicr ynghylch union natur y goblygiadau i'w 

sefydliad (23 y cant).  

 
Tabl 8.2: Ymwybyddiaeth o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, ac os oes 

ymwybyddiaeth ohono, ei effaith debygol ar y sefydliad yn y dyfodol, yn ôl 

sector, math o sefydliad, maint a rhanbarth 

Canrannau rhes  ar 

wahân i'r golofn 

gyntaf o ganrannau 

Sylfaen: Yr 
holl 
sefydliadau 
o'r 8 sector 

Ymwybodol 

  Effaith os oes ymwybyddiaeth .... 

Sylfaen: 
pob 

cyflogwr 
sy'n 

ymwybodol 
o'r Mesur 

 

Syl. Bach 
Dim 

effaith 

Ddim 
yn 

gwybod 

Pawb  4,026 9% 486 % 7 21 63 9 

Sector 

Gofal Plant 425 21% 96 % 18 48 20 14 

Gofal 
Cymdeithasol 

581 14% 
96 % 

12 40 39 9 

Gwasanaethau 
Cyllid / 
Proffesiynol 

460 9% 
51 % 

12 22 59 7 

Creadigol 291 16% *46 % 11* 27* 53* 9* 

Lletygarwch 1,010 11% 98 % 6 29 51 14 

Manwerthu 454 6% *28 % 2* 12* 68* 18* 

Bwyd-amaeth 459 12% 54 % 2 10 88 - 

Adeiladu 346 4% 17^ % ^ ^ ^ ^ 

Math o sefydliad 

Llywodraeth leol 280 19% 64 % 25 43 19 12 

Elusennol / 
gwirfoddol 

413 18% 84 % 16 39 35 10 

Llywodraeth 
ganolog 

50 22% 14^ % ^ ^ ^ ^ 

Yn ceisio creu 
elw 3263 8% 

319 % 

3 16 73 8 
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Canrannau rhes  ar 

wahân i'r golofn 

gyntaf o ganrannau 

Sylfaen: Yr 
holl 
sefydliadau 
o'r 8 sector 

Ymwybodol 

  Effaith os oes ymwybyddiaeth .... 

Sylfaen: 
pob 

cyflogwr 
sy'n 

ymwybodol 
o'r Mesur 

 

Syl. Bach 
Dim 

effaith 

Ddim 
yn 

gwybod 

 

 

Maint 

2-9 2,161 9% 229 % 3 18 69 9 

10-24 1,024 11% 149 % 17 30 45 8 

25-49 523 10% 58 % 19 30 40 11 

50+ 318 12% 50 % 12 41 38 9 

 

Rhanbarth 

Gogledd Cymru 1,059 11% 139 % 7 24 63 6 

Canolbarth 
Cymru 

827 11% 
92 % 

7 18 72 3 

De-orllewin 
Cymru  

1,026 9% 
117 % 

7 24 57 12 

De-ddwyrain 
Cymru 

1,114 9% 
138 % 

5 19 63 13 

'^' = Sylfaen isel o lai na 25 o gyflogwyr, felly ni ddangosir y ffigurau. Lle nodir * wrth ymyl y ffigurau, mae'r niferoedd 

sylfaen yn isel, felly dylid eu trin yn ofalus. 

‘-‘ = 0%. 
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9 Cymorth ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle 

 

9.1 Yn y bennod hon, edrychir ar y defnydd o wybodaeth, cyngor a chymorth busnes 

sy’n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle, a'r bodlonrwydd â hynny. Ystyrir hefyd 

a fyddai sefydliadau nad oeddent wedi defnyddio gwybodaeth, cyngor a chymorth 

o'r fath o'r blaen yn gwybod o le i'w cael. 

 

Defnydd o wybodaeth, cyngor neu gymorth busnes sy'n ymwneud â'r Gymraeg 

yn y gweithle, a'r bodlonrwydd â hynny. 

 

9.2 At ei gilydd, roedd pedwar y cant o gyflogwyr yn y sectorau a drafodir yn yr 

ymchwil wedi gofyn am unrhyw wybodaeth, cyngor neu gymorth busnes ar 

faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle yn ystod y 2-3 blynedd 

diwethaf.   

9.3 Roedd y sefydliadau mwyaf (a chanddynt fwy na 100 o staff) yn fwy tebygol o fod 

wedi gofyn am wybodaeth, cyngor neu gymorth (13 y cant), a hefyd y sefydliadau 

yn y sectorau Gofal Plant (13 y cant), Creadigol (wyth y cant) a Gofal 

Cymdeithasol (saith y cant). Yn y sectorau Adeiladu, Manwerthu a Bwyd-amaeth, 

dau y cant neu lai oedd wedi gofyn am wybodaeth, cyngor neu gymorth o'r fath ar 

faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle. Roedd sefydliadau llywodraeth 

leol hefyd yn fwy tebygol o fod wedi gofyn am wybodaeth neu gyngor (23 y cant, 

o gymharu ag ond dau y cant o sefydliadau sy'n ceisio creu elw). 

9.4 Gofynnwyd am gymorth ar amrywiaeth weddol eang o faterion, gan gynnwys 

agweddau fel: arwyddion, dogfennau neu gynnwys ar-lein yn y Gymraeg (28 y 

cant o'r rhai a oedd wedi gofyn am gyngor); hyfforddiant sgiliau yn y Gymraeg, 

e.e. sut i ganfod darparwyr neu gyrsiau addas (24 y cant);  materion sy'n 

ymwneud â chyfieithu (14 y cant); goblygiadau cyfreithiol parthed darpariaeth yn 

y Gymraeg/materion cydymffurfiaeth (11 y cant); sut i gael y budd mwyaf o fod â 

sgiliau yn y Gymraeg (naw y cant); a chymorth ynghylch datblygu polisi neu 

Gynllun Iaith Gymraeg (chwech y cant). 

9.5 Gofynnwyd am gymorth o amrywiaeth eang o ffynonellau, rhai ffurfiol ac 

anffurfiol, ac nid oedd yr un sefydliad na thrywydd yn amlycach na'r gweddill, fel y 

dengys y tabl canlynol. 
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Tabl 9.1: Lle’r aethpwyd i gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth ynglŷn â'r 

Gymraeg yn y gweithle (digymell) 

Sylfaen: y rhai a ofynnodd am wybodaeth, cyngor neu gymorth ynglŷn â'r Gymraeg yn 
y gweithle yn ystod y 2-3 blynedd diwethaf (250)  

% 

Y Cyngor Lleol 18 

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Y Comisiynydd Iaith 17 

Cydweithiwr, ffrind neu aelod o'r teulu 16 

Llywodraeth Cymru / gwefan Llywodraeth Cymru 14 

Ffynonellau ar-lein cyffredinol 11 

Coleg, prifysgol, neu ddarparwr hyfforddiant neu Ganolfan Cymraeg i 
Oedolion 

10 

Cysylltiadau / rhwydweithiau busnes 6 

Menter Iaith (rhwydwaith o Ganolfannau Cymraeg yn y gymuned) 3 

Menter a Busnes 2 

Cyrff o sector penodol 2 

Asiantaethau cymorth busnes eraill 1 

Cyfieithwyr 1 

Arall 9 

Ddim yn gwybod 7 

 

9.6 Ymhlith y rhai a oedd wedi defnyddio gwybodaeth, cyngor a chymorth busnes yn 

gysylltiedig â'r Gymraeg yn y gweithle yn ystod y 2-3 blynedd diwethaf, ceir lefel 

uchel o fodlonrwydd â'r cymorth a gafwyd. Roedd bron naw o bob deg yn fodlon 

iawn (51 y cant) neu'n weddol fodlon (36 y cant), ac roedd tri y cant yn anfodlon 

(yn ychwanegol at hyn, roedd tri y cant heb fod yn fodlon nac yn anfodlon, ac 

roedd saith y cant yn ansicr). 

9.7 Ychydig o wahaniaethau a gafwyd yn ôl maint neu sector yn y safbwyntiau 

ynghylch ansawdd y cymorth sydd ar gael (er y dylid nodi'r niferoedd sylfaen isel). 
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I le y byddai sefydliadau'n mynd i gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth am y 

Gymraeg 

 

9.8 Gofynnwyd i'r mwyafrif helaeth o gyflogwyr nad oeddent wedi gofyn am 

wybodaeth, cyngor na chymorth busnes yn y 2-3 blynedd diwethaf yn gysylltiedig 

â'r Gymraeg yn y gweithle a fyddent yn gwybod ymhle i chwilio am y cymorth 

hwnnw pe bai'r angen yn codi. Ni fyddai bron hanner y cyflogwyr hyn (45 y cant) 

yn gwybod o le i gael gwybodaeth neu gyngor o'r fath. 

9.9 Yn ôl sector, sefydliadau'r sectorau Bwyd-amaeth a Manwerthu oedd yn lleiaf 

hyderus ynghylch lle'r oedd y math hwn o wybodaeth neu gyngor ar gael (58 y 

cant a 50 y cant yn ansicr, yn y drefn honno). Yn ôl y math o gyflogwr, roedd 

diffyg gwybodaeth am ffynonellau cymorth yn llawer mwy cyffredin ymhlith 

sefydliadau'r sector preifat (48 y cant) na sefydliadau elusennol neu wirfoddol (29 

y cant), a sefydliadau llywodraeth ganolog (15 y cant) neu lywodraeth leol (10 y 

cant). 

9.10 Roedd cyflogwyr yng nghanolbarth Cymru nad oeddent wedi ceisio cyngor yn 

ddiweddar am faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle hefyd yn fwy 

tebygol na'r cyffredin o fod yn ansicr ynghylch lle y gellid cael y cymorth hwn (52 

y cant; roedd hyn yn cymharu â 40 y cant yng ngogledd Cymru). 

9.11 Fel y dengys Ffigur 9.1, dywedodd sefydliadau nad oeddent wedi gofyn am 

unrhyw wybodaeth, cyngor neu gymorth am faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg y 

byddent yn fwyaf tebygol o ddefnyddio ffynonellau ar-lein cyffredinol (26 y cant) 

neu o geisio cyngor gan Lywodraeth Cymru, e.e. oddi ar wefannau'r Llywodraeth 

(15 y cant). 
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Ffigur 9.1: I le y byddai sefydliadau nad ydynt wedi derbyn cyngor am y Gymraeg 

yn ddiweddar yn mynd i gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth (digymell) 
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Anghenion o ran Sgiliau Cymraeg mewn Wyth Sector 

126 

 

Atodiad A: Astudiaethau achos 

 

Astudiaeth achos 1: Gofal Plant 

 

Cafodd y darparydd Gofal Plant hwn yng Ngogledd Cymru ei sefydlu yn 2011, ac 

mae'n rhedeg canolfan gofal dydd cyfrwng Cymraeg sy'n darparu gofal plant preifat i 

fabanod a phlant 3 mis oed i 11 oed. Yn ogystal â hyn, mae’n gweithredu 

gwasanaeth crèche symudol cyfrwng Cymraeg/dwyieithog yn ystod digwyddiadau 

cyhoeddus/preifat, fel priodasau, ac ar gyfer darparwyr hyfforddiant (y mae rhai 

ohonynt yn y sector cyhoeddus) a chwmnïau. Mae'r cwmni'n ehangu ac yn datblygu, 

gyda'r ddwy agwedd ar y cwmni'n parhau i dyfu'n gyson. Adroddodd y rheolwr fod 

lefel uchel o alw am ofal plant a ddarperir drwy gyfrwng y Gymraeg ymhlith rhieni 

Cymraeg eu hiaith a di-Gymraeg. Cyflogir wyth aelod staff amser llawn, gan 

gynnwys rheolwr, dirprwy reolwr a chynorthwywyr meithrinfa/goruchwylwyr plant yn y 

ganolfan gofal dydd. Mae'r wyth aelod o staff gofal dydd a phawb ond dau o blith y 

deg aelod rhan-amser ychwanegol ar gyfer tîm y crèche symudol yn siarad/dysgu 

Cymraeg. Mae eu rhuglder wrth ddefnyddio'r Gymraeg yn amrywio. 

 

Nid oes gan y cwmni bolisi ffurfiol ar gyfer y Gymraeg, ond adroddir mai ei ethos yw 

darparu gwasanaeth cwbl ddwyieithog gan roi'r flaenoriaeth i'r Gymraeg. Ystyrir bod 

y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer pob agwedd ar fusnes y cwmni, ac mae'r rheolwyr 

yn ystyried bod cysylltiad uniongyrchol rhwng ansawdd eu gwasanaeth a darparu'r 

gwasanaeth hwnnw drwy gyfrwng y Gymraeg (i'r plant) a thrwy gyfrwng y Gymraeg 

ac/neu’r Saesneg, fel bo'n briodol, i'r rhieni.  

 

Defnyddir y Gymraeg fel yr iaith lafar ymhlith cyflogeion y cwmni i bob diben ffurfiol 

ac anffurfiol. Cymraeg hefyd yw'r brif iaith a siaredir â'r holl blant ac â'r rhieni 

Cymraeg eu hiaith. Cymraeg yw amgylchedd y ganolfan gofal dydd o ran 

llythrennedd ysgrifenedig (cynhyrchir arwyddion yn fewnol); mae llyfrau a 

deunyddiau eraill argraffedig a ddarperir i'w defnyddio gyda/gan y plant yn Gymraeg, 

a hefyd y dogfennau mewnol ysgrifenedig (e.e. amserlenni, cynlluniau gwaith a 

chontractau cyflogaeth).  Mae cynnyrch marchnata’r cwmni (y wefan / taflenni), a'r 

wybodaeth i gwsmeriaid (y pecyn croeso) yn ddwyieithog, yn y Gymraeg a'r 



Anghenion o ran Sgiliau Cymraeg mewn Wyth Sector 

127 

 

Saesneg. Mae'r cwmni hefyd yn mynd ati'n weithredol i ganfod siaradwyr Cymraeg i 

ddarparu eu gwasanaethau busnes lle bo modd (e.e. cyfrifydd, rheolwr banc). 

 

Yn ôl y rheolwyr, y gallu a'r hyder i siarad, canu a darllen yn Gymraeg â babanod a 

phlant yw'r sgiliau iaith pwysicaf wrth ofalu am blant. Mae hefyd yn bwysig i 

gyflogeion allu cyfathrebu ar lafar â rhieni yn Gymraeg neu'n Saesneg lle bo'n 

briodol. Ni ystyrir bod sgiliau ysgrifenedig/llythrennedd datblygedig iawn mor 

hanfodol yn Gymraeg oherwydd natur y rhan fwyaf o'r swyddi, ond bydd hynny'n 

fantais os yw'n bosibl. Ystyrir sgiliau llythrennedd Cymraeg yn angenrheidiol ar gyfer 

rolau rheoli lle mae angen darllen a llunio testunau ysgrifenedig (e.e. contractau, 

rheoliadau, deunydd marchnata).  

 

Mae'r rheolwyr yn mynd ati'n weithredol i gyflogi siaradwyr/dysgwyr Cymraeg er 

mwyn cynnal ethos Cymraeg y gwasanaeth a ddarperir ganddynt. Ni chafwyd 

unrhyw anhawster yn recriwtio nac yn cadw staff gofal dydd Cymraeg eu hiaith. Fodd 

bynnag, maent wedi methu penodi cogydd sy'n siarad Cymraeg i baratoi prydau'r 

plant. Mae'r cwmni wedi trefnu hyfforddiant sgiliau Cymraeg lefel uwch ar gyfer dau 

aelod o'r staff. Mae hyfforddiant galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg o 

bwysigrwydd mawr i'r cwmni, ond bu’n anodd cael hyd i hyfforddiant o'r fath. Mae 

angen hyfforddiant ar-lein yn ogystal â hyfforddiant wyneb yn wyneb cyfrwng 

Cymraeg ar yr agweddau canlynol: Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch, Diogelu 

Plant, Cymorth Cyntaf, Codi a Chario Plant, Hyfforddiant Tân, prosesu cyfrifiadurol 

(Word, Excel), creu cynllun busnes, sgiliau rheoli, cyfrifeg. Ceir angen hefyd am 

restr/gronfa ddata o ddarparwyr hyfforddiant cyfrwng Cymraeg, a chyhoeddusrwydd 

da ar gyfer y rhestr neu'r gronfa ddata honno.  

 

Astudiaeth achos 2: Gofal Cymdeithasol 

 

Mae'r cartref gofal preswyl hwn yng nghanolbarth Cymru wedi'i hen sefydlu, ac yn 

rhan o grŵp sy'n gweithredu drwy'r DU. Mae'n un o 12 safle o'r fath yng Nghymru.  

Mae'r preswylwyr yn tueddu i fod yn unigolion oedrannus a gweddol fregus ac arnynt 

angen gofal personol. Er bod mwyafrif y preswylwyr yn hanu o ganolbarth Cymru, 

dim ond lleiafrif ohonynt sy'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Mae'r cartref gofal yn 

cyflogi 35 o bobl, sy'n amrywio rhwng arweinwyr tîm sy'n gyfrifol am reoli shifftiau a 
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chynorthwywyr gofal ac arweinwyr gweithgareddau a chogyddion, staff cadw tŷ a 

golchdy. Mae'r amodau busnes wedi bod yn weddol sefydlog dros y blynyddoedd 

diwethaf, er bod y farchnad cartrefi gofal yn datblygu'n fwyfwy cystadleuol.    

 

Mae dau o'r 35 aelod o staff yn siarad Cymraeg yn rhugl, sy’n cynrychioli dirywiad o 

gymharu â'r sefyllfa ddegawd yn ôl. Mae gan sawl aelod arall o'r staff sgiliau 

Cymraeg sylfaenol, gan gynnwys cyfres o frawddegau sy'n berthnasol i leoliadau 

gofal, e.e. ‘dyma eich meddyginiaeth/tabledi/ffisig, mae'n amser cinio, mae'n amser 

brecwast’ ac ati. Mae'r ddau aelod o staff sy'n siarad Cymraeg yn rhugl yn 

defnyddio'r iaith fel mater o gwrs wrth ddelio â phreswylwyr Cymraeg eu hiaith, tra 

bo'r rhai a chanddynt sgiliau mwy sylfaenol yn defnyddio'r iaith yn achlysurol er 

mwyn creu awyrgylch mwy naturiol a chyfeillgar i breswylwyr Cymraeg eu hiaith. Yn 

gyffredinol, fodd bynnag, ychydig o Gymraeg a ddefnyddir gyda'r preswylwyr.  

 

Yn ddieithriad, bydd y cwmni'n cyfathrebu â theuluoedd preswylwyr yn Saesneg, 

waeth beth fo dymuniadau'r teuluoedd hynny. Er bod staff Cymraeg eu hiaith yn 

sgwrsio â'i gilydd yn anffurfiol yn Gymraeg, nid yw'r iaith yn cael ei defnyddio'n eang i 

ddibenion gwaith nac, yn sicr, mewn unrhyw fodd ffurfiol. Nid oes gan y rhiant-gwmni 

na'r cartref gofal bolisïau Cymraeg ac mae'r arwyddion ar y safle yn uniaith Saesneg. 

Yn ei hanfod, nid yw defnyddio na hybu'r Gymraeg yn rhan o ethos y sefydliad, ond 

perchir yr iaith fel nodwedd achlysurol. 

 

Er na ellir dweud bod sgiliau Cymraeg yn effeithio ar linell waelod y sefydliad mewn 

unrhyw ffordd, cydnabuwyd bod aelodau o staff sy'n siarad Cymraeg yn perthnasu'n 

wahanol â phreswylwyr sy'n siarad Cymraeg fel iaith naturiol, ac mae'n bosib bod y 

berthynas honno'n well o ganlyniad i hynny. Cydnabuwyd hefyd y bydd achosion 

cynyddol o ddementia ymhlith y preswylwyr (sydd yn aml yn achosi i ddioddefwyr 

ddychwelyd i'w mamiaith) yn amlygu'r angen am sgiliau Cymraeg ymhlith y staff. 

Mae sgiliau Cymraeg yn fwyaf tebygol o fod o werth ymhlith 'arweinwyr tîm', 

'gofalwyr' a 'staff nos', hy, rhai sy'n cysylltu'n fwyaf uniongyrchol â phreswylwyr. Ar y 

cyfan, y farn oedd nad oedd y sgiliau yr oedd eu hangen yn ymestyn y tu hwnt i 

sgiliau sgwrsio ar lefel weithredol (sylfaenol i ganolradd). Ni ystyrir rhugledd ar lafar, 

na'r gallu i ddarllen neu ysgrifennu'n Gymraeg, yn flaenoriaeth.   
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Ystyrir sgiliau Cymraeg fel 'bonws' yn hytrach na rhagofyniad wrth recriwtio. Yn wir, o 

ystyried y lefel isel o drosiant staff sydd gan y sefydliad, a'r ffaith bod sgiliau 

Cymraeg sylfaenol eisoes yn bodoli ymhlith y staff presennol, tybiwyd y byddai 

hyfforddiant yn cynnig dull mwy ymarferol o gynyddu'r capasiti o ran y Gymraeg o 

fewn y sefydliad. Fodd bynnag, mae'r tebygolrwydd y bydd y busnes yn gweithredu 

mewn unrhyw ffordd i ddatblygu sgiliau Cymraeg y staff yn isel. Pe bai'r sefydliad yn 

trefnu hyfforddiant Cymraeg, byddai angen i'r ysgogiad ar gyfer hynny ddod o du 

darparydd allanol, ond gan ddarparu'r hyfforddiant ar-safle.  

 

Astudiaeth achos 3: Creadigol (theatr) 

 
Mae'r cwmni theatr hwn wedi ei leoli yng nghanolbarth Cymru. Mae'r deg aelod 

craidd o staff yn cynnwys cyfarwyddwr artistig, tri phennaeth adran, yn ogystal â staff 

cynhyrchu, busnes, marchnata a gweinyddol. Defnyddir gweithwyr llawrydd 

(actorion, dylunwyr a chriw technegol) ar gontract ar gyfer cynyrchiadau. Prif 

gynulleidfa'r cwmni yw'r cyhoedd yng Nghymru, sy'n cynnwys siaradwyr Cymraeg, 

dysgwyr Cymraeg a’r di-Gymraeg. Targedir cynulleidfaoedd o ddysgwyr Cymraeg yn 

ogystal â phobl ifanc. Mae gan y cwmni swyddog sy'n gweithio gydag ysgolion ledled 

Cymru er mwyn ceisio ehangu cyfranogiad.  

 

Cyflwynir holl gynyrchiadau'r cwmni yn Gymraeg. Defnyddir is-deitlau Saesneg 

mewn rhai cynyrchiadau, a darperir crynodeb Saesneg drwy glustffonau mewn 

cynyrchiadau eraill. Mae holl staff craidd y cwmni'n siarad Cymraeg yn rhugl, ac mae 

lefel eu sgiliau Cymraeg ysgrifenedig yn amrywio. Mae gan actorion a dylunwyr 

llawrydd lefel uchel o sgiliau Cymraeg, ond nid yw hyn yn wir am rai o weithwyr 

llawrydd y criw technegol. Cymraeg yw iaith yr holl gyfathrebu ffurfiol/anffurfiol 

mewnol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn ogystal â holl adroddiadau a gwaith 

gweinyddol y sefydliad. Cynhelir cyfarfodydd mewnol yn Gymraeg, gan gyfieithu 

gwybodaeth sy'n berthnasol i dechnegydd nad yw'n siarad Cymraeg fel bo'r angen. 

Mae deunydd marchnata a gwefan y cwmni'n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn 

Saesneg. Nid oes modd mesur effaith y Gymraeg ar linell waelod y cwmni gan mai 

gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg yw raison d'être y cwmni. Ceir effaith negyddol 

o ran costau (a welir yn bennaf yn nhermau amser yn hytrach na chost ariannol 
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wirioneddol) pan na fydd gan dechnegydd sgiliau Cymraeg digonol ac y bydd angen 

cyfieithu adroddiadau'r Dirprwy Reolwr Llawr i Saesneg er budd yr unigolyn hwnnw. 

 

Mae cwsmeriaid craidd y cwmni'n tueddu i fod yn siaradwyr Cymraeg/dysgwyr. Un 

her yw denu cynulleidfa ehangach sy'n croesi ffiniau ieithyddol. Mae recriwtio yn her 

arall. Mae angen lefel uchel o sgiliau llafar ac ysgrifenedig yn Gymraeg ar gyfer pob 

swydd barhaol a llawrydd, ar wahân i'r staff technegol (mae angen iddynt hwy allu 

deall Cymraeg llafar ac ysgrifenedig ar lefel ganolradd). Mae sgiliau ysgrifenedig yn 

fwy o her na sgiliau llafar; mae rhai aelodau o staff yn awyddus i dderbyn 

hyfforddiant i wella'u sgiliau Cymraeg. Ar y cyfan, mae proffil oedran y cwmni’n  

ifanc, a disgrifiwyd y rhan fwyaf o’r cyflogeion fel rhai a oedd wedi derbyn addysg 

ddwyieithog, ac a oedd felly'n hyderus yn y Gymraeg ac yn meddu ar sgiliau lefel 

uchel. Fodd bynnag, mae’r cwmni’n wynebu problemau neilltuol wrth recriwtio 

criwiau a chanddynt arbenigedd technegol ym maes sain a goleuo, er enghraifft.   

Oherwydd hynny, weithiau mae'n rhaid defnyddio pobl a chanddynt sgiliau arbenigol 

sydd naill ai heb unrhyw sgiliau Cymraeg, neu a chanddynt ond lefelau isel o sgiliau 

Cymraeg. Dim ond un ymgeisydd a gafwyd ar gyfer swydd dros dro yn yr adran 

farchnata lle'r oedd angen sgiliau Cymraeg lefel uwch ar lafar ac yn ysgrifenedig. 

Roedd gan yr ymgeisydd hwnnw y set angenrheidiol o sgiliau ar wahân i'r sgiliau 

lefel uwch yn Gymraeg. Penodwyd yr unigolyn a rhoddwyd cefnogaeth fewnol i 

ddatblygu ei hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg. 

 

Disgwylir i'r galw am sgiliau Cymraeg dyfu gan fod y cwmni'n datblygu drwy'r amser. 

Os bydd y busnes yn tyfu, bydd angen mwy o staff technegol, marchnata a 

chynhyrchu a chanddynt sgiliau Cymraeg. Mae'r cwmni'n ailddechrau ei gynllun 

prentisiaeth i siaradwyr Cymraeg er mwyn ceisio tyfu ei arbenigedd technegol a 

marchnata ei hun. Mae angen hyfforddiant cyfrwng Cymraeg yn y meysydd canlynol: 

creu gwefannau, Iechyd a Diogelwch, marchnata a hyrwyddo, sgiliau technegol (ee, 

sain, goleuo, adeiladau setiau). Mae'n anodd cael hyd i hyfforddiant cyfrwng 

Cymraeg, ac roedd y cwmni'n teimlo y byddai'n fuddiol cael ffynhonnell hygyrch o 

wybodaeth er mwyn gwybod pa ddarparwyr sydd ar gael. 
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Astudiaeth achos 4: Creadigol 

 

Mae'r sefydliad aelodaeth hwn yn gweithredu drwy'r DU ac yn gweithio o fewn maes 

penodol yn y sector gwasanaethau proffesiynol. Mae wedi bod yn gweithredu yng 

Nghymru ers y 1970au. Ystyrir bod meddu ar rai sgiliau Cymraeg o fewn y sefydliad 

yn hanfodol. Cyflogir pedwar aelod o staff amser llawn yn swyddfa Caerdydd, yr unig 

un yng Nghymru.  

 

Yn seiliedig ar arolwg a gynhaliwyd rai blynyddoedd yn ôl, credir bod tua 10 y cant o 

aelodau'r sefydliad yn siaradwyr Cymraeg. Mae'r defnydd o'r Gymraeg o fewn y 

sefydliad ar hyn o bryd 'yn fân ac yn afreolaidd', gan mai ond un o'r pedwar aelod o 

staff sy'n siarad Cymraeg, ond ceir awydd i ehangu ar y defnydd hwn. Mae'r 

sefydliad yn dymuno i bob aelod o staff allu cyfarch yr aelodau'n Gymraeg dros y 

ffôn, a gallu trosglwyddo'r alwad i'r unigolyn priodol. Bydd hyn yn cael ei gyflawni 

drwy hyfforddiant mewnol. 

Teimlir bod cael sgiliau Cymraeg yn cynorthwyo perthynas y sefydliad â'r rhiant-gorff 

(drwy wahaniaethu'r sefydliad oddi wrth swyddfeydd rhanbarthol eraill y sefydliad yn 

Lloegr) ac yn cynyddu hygrededd y sefydliad o safbwynt yr aelodau.  

 

Yn y tymor byr, blaenoriaeth y sefydliad fydd darparu hyfforddiant mewnol anffurfiol 

i'r staff allu dysgu brawddegau allweddol yn Gymraeg. Ni ragwelir y bydd yr angen 

na'r galw am sgiliau Cymraeg o fewn y sefydliad yn cynyddu i'r graddau lle bydd 

angen hyfforddiant mwy ffurfiol neu benodi mwy o staff sy'n siarad Cymraeg dros y 

blynyddoedd nesaf.  

 

Astudiaeth achos 5: Creadigol (teledu a ffilm) 

 

Yn ei hanfod, mae'r cwmni'n cynnig cyfleoedd dysgu drwy brofiad i unigolion sy'n 

bwriadu dechrau gyrfa yn y sector Creadigol, ac yn eu helpu i greu cysylltiadau â 

darpar gyflogwyr/gomisiynwyr perthnasol. Sefydlwyd y cwmni tua 11 mlynedd yn ôl, 

ac mae'n cyflogi saith o bobl ar hyn o bryd. Mae hefyd yn defnyddio gwasanaethau 

gan bobl o ystod o ddisgyblaethau perthnasol (ee, teledu, ffilm, theatr a dylunio) 

drwy drefniant llawrydd i fentora hyfforddeion ynghyd â gweithio ar brosiectau 

penodol. Gall hyn ymestyn i gynnwys cynifer â 30 o bobl ar unrhyw bryd. Mae'r rhan 
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fwyaf o refeniw'r cwmni'n tarddu o bartneriaid darlledu (sianeli teledu) a Chyngor 

Sgiliau Sector, ynghyd â Chyngor  Celfyddydau Cymru sydd hefyd yn ariannu'r 

sefydliad i gynnal nifer o brosiectau cymunedol.  

 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r amodau masnachu wedi troi'n fwy heriol wrth i 

gyllidebau cyrff ariannu leihau. Fodd bynnag, mae trosiant y cwmni wedi cynyddu yn 

sgil amrywio ei bortffolio o weithgareddau ac ennill contractau newydd.    

 

Mae dau o saith aelod parhaol y cwmni yn siarad Cymraeg yn rhugl, ac mae gan 

drydydd aelod o staff lefel weddol uchel o allu yn yr iaith. Er bod y defnydd o'r 

Gymraeg yn cael ei annog yn swyddfa'r cwmni, Saesneg yw'r brif iaith oherwydd 

proffil ieithyddol y tîm. Mae cyfran uchel o'r staff llawrydd a ddefnyddir gan y cwmni 

hefyd yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Defnyddir y Gymraeg yn helaeth i 

gyfathrebu ar lafar â chwsmeriaid (darlledwyr, y Cyngor Sgiliau Sector a'r Cyngor 

Celfyddydau), gyda thrafodaethau'n aml yn llithro'n naturiol o'r naill iaith i'r llall. 

Defnyddir Cymraeg ysgrifenedig hefyd mewn sawl ffordd, er enghraifft, ar gyfer 

sgriptiau cynyrchiadau cyfrwng Cymraeg, disgrifiadau o raglenni a dogfennau 

contract. Mae'r cwmni weithiau’n defnyddio cyfieithwyr i lunio dogfennau o'r math 

hwn, ond gan amlaf yn dibynnu ar staff neu isgontractwyr sy'n siarad Cymraeg i 

wneud hynny. 

 

Nid oes gan y cwmni bolisi ar gyfer y Gymraeg.  

 

Mae sgiliau Cymraeg yn arbennig o bwysig ar gyfer rolau rheoli a chreadigol (e.e. 

cyfarwyddwyr, staff cynhyrchu ac awduron sgriptiau) ac o bosib yn llai pwysig ar 

gyfer y rhai sy'n ymwneud â'r disgyblaethau dylunio a thechnegol, (ee, dynion 

camera a pheirianwyr sain) er bod y sgiliau'n ddymunol ar eu cyfer hwy hefyd. Mae 

angen i'r rhai sy'n cyflawni rolau rheoli allu siarad Cymraeg yn hyderus, o leiaf. Mae 

angen i'r rhai sy'n cyflawni rolau creadigol fel awduron/golygwyr sgript ac ymchwilwyr 

lleoliadau allu darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg hyd at safon broffesiynol. Disgwylir i 

bwysigrwydd sgiliau Cymraeg gynyddu i'r cwmni wrth iddo geisio datblygu busnes ag 

S4C a chwmnïau’r cyfryngau Cymraeg. 
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Mae sgiliau Cymraeg yn cyfrannu at linell waelod y busnes, a hynny'n syml gan fod 

comisiynwyr a chwmnïau’r cyfryngau Cymraeg yn gwsmeriaid pwysig. Tybiwyd hefyd 

y gallai cynyrchiadau cyfrwng Cymraeg ddenu sylw ehangach ar raddfa ryngwladol, 

a bod modd i hyn adlewyrchu'n gadarnhaol ar y cwmni.  Lle bo modd, mae'r cwmni'n 

ceisio penodi pobl â sgiliau Cymraeg, er ei fod wedi profi anawsterau'n cael hyd i 

unigolion a chanddynt sgiliau priodol, yn enwedig wrth recriwtio ar gyfer prosiectau 

byrdymor, lle bydd angen recriwtio'n gyflym neu mewn rhannau mwy Seisnig o 

Gymru. Yn wir, os na fydd y cwmni'n llwyddo i recriwtio digon o bobl a chanddynt 

lefel briodol o sgiliau Cymraeg, gallai hynny amharu ar ei gynlluniau i dyfu yn y 

dyfodol agos.     

 
Astudiaeth achos 6: Lletygarwch (Teithio a thwristiaeth) 

 

Mae'r astudiaeth achos hon yn canolbwyntio ar Wasanaeth Gwybodaeth i Ymwelwyr 

sydd wedi'i leoli ar draws chwe safle oddi mewn i un awdurdod lleol yn ne-orllewin 

Cymru. Sefydlwyd y gwasanaeth ymhell dros bum mlynedd ar hugain yn ôl, ac mae'n 

cyflogi naw aelod parhaol o staff (rheolwr gwasanaeth a goruchwylwyr swyddfa 

amser llawn a chwe chynorthwyydd gwybodaeth rhan-amser) ynghyd â gweithwyr 

ychwanegol dros dro a gyflogir o'r Pasg hyd fis Hydref. Mae'r gwasanaeth yn 

darparu gwybodaeth i ymwelwyr a phobl leol am atyniadau, digwyddiadau a llety o 

fewn yr awdurdod lleol. Mae hefyd yn cynnig gwasanaeth gwerthu tocynnau ar gyfer 

digwyddiadau ac yn darparu sachau ysbwriel/ailgylchu i'r cyhoedd. Ceir siop 

cofroddion ar bob un o'r chwe safle, ac mae partneriaeth rhwng rhai canolfannau â'r 

heddlu rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau perthnasol fel eiddo coll. Yn 2013, roedd 

y cwsmeriaid yn cynnwys ymwelwyr lleol (280,072), o'r DU (174,795), ac o wledydd 

tramor (15,119) 

 

Mae tri o'r naw aelod parhaol o staff yn siarad Cymraeg yn rhugl, ac mae'r rhan 

fwyaf o'r aelodau eraill o staff yn dysgu Cymraeg ac wedi cyrraedd lefelau amrywiol. 

Mae gan yr awdurdod lleol Gynllun Iaith Gymraeg, felly mae'r holl ddeunydd 

argraffedig, yr arwyddion, y wefan ac ati yn ddwyieithog. Siaredir yn Gymraeg wrth 

ddelio â chwsmeriaid sy'n siarad Cymraeg. Fel arfer, Saesneg yw'r iaith a ddefnyddir 

fel arfer wrth gyfathrebu o fewn y gwasanaeth. Fodd bynnag, defnyddir y Gymraeg i'r 
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holl ddibenion anffurfiol mewn un ganolfan, ac fe geir rhywfaint o sgwrsio anffurfiol a 

thros y ffôn yn Gymraeg ymhlith y staff sy'n dysgu Cymraeg yn y canolfannau eraill, 

 

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ymwelwyr yn rhoi pwys mawr ar gydnabod a hybu 

treftadaeth, diwylliant ac iaith Cymru. Mae cael sgiliau Cymraeg yn bwysig iawn i'r 

gwasanaeth, a bydd y Gymraeg wedi'i nodi bob tro fel sgìl a dymunir mewn 

hysbysebion swydd/manylebau swydd. Ni all y Gwasanaeth Gwybodaeth i 

Ymwelwyr fesur effaith y Gymraeg ar ei linell waelod. Er hynny, mae sgiliau 

Cymraeg yn ychwanegu gwerth o ran ansawdd gofal cwsmeriaid drwy greu 

awyrgylch mwy croesawgar a gwneud i gwsmeriaid deimlo'n fwy cartrefol. Maent 

hefyd yn dangos bod y gwasanaeth yn gwethfawrogi ei gwsmeriaid Cymraeg ac yn 

ymdrechu i fod yn gynhwysol. Cynorthwywyr gwybodaeth yw'r swyddi lle ceir 

blaenoriaeth am sgiliau Cymraeg, gan eu bod yn delio wyneb yn wyneb â'r cyhoedd. 

Sgiliau llafar Cymraeg yw'r rhai sydd eu hangen fwyaf, sef: sgiliau 'cwrdd a chyfarch', 

sgwrsio anffurfiol cyffredinol, cwestiynau a chyfeiriadau. Y sgiliau Cymraeg sydd eu 

hangen yw Lefel 1-3 Cymdeithas Profwyr Ieithoedd Ewrop (ALTE) / graddfa 

Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop ar gyfer Ieithoedd.  Er eu bod yn fantais, rhoddir 

llai o flaenoriaeth i sgiliau Cymraeg ysgrifenedig wrth recriwtio, gan fod y gwaith 

gweinyddol mewnol yn cael ei gynnal yn Saesneg, a chan fod yr awdurdod lleol yn 

darparu dogfennau dwyieithog drwy ei wasanaeth cyfieithu. Mae cyfleoedd am 

hyfforddiant sgiliau Cymraeg ar gael drwy'r awdurdod lleol a thrwy 'gwrs gofal 

cwsmeriaid dwyieithog' Croeso Cymru. 

 

Dyma rai o'r prif heriau i'r busnes: cynyddu'r defnydd o’r gwasanaeth gan gwsmeriaid 

lleol; cyfleu delwedd fwy rhagweithiol a deinamig o'r gwasanaeth yn hytrach na'r 

stereoteip o Wasanaeth Gwybodaeth i Ymwelwyr; cynnal gwasanaeth archebu 

gwelyau yn erbyn y gystadleuaeth ar-lein; a chyfuno â'r gwasanaeth llyfrgelloedd, 

sydd i fod i ddigwydd ym mis Ebrill 2014. Bydd yr angen am sgiliau Cymraeg yn 

cynyddu o fewn y gwasanaeth. Mae hyn oherwydd bod addysg cyfrwng Cymraeg ar 

gynnydd yn yr awdurdod lleol, ac oherwydd twf cyffredinol mewn diddordeb yn y 

Gymraeg ac mewn gweithgareddau Cymraeg yn lleol. Mae agweddau at y Gymraeg 

yn llawer mwy cadarnhaol bellach na'r agweddau a gafwyd ddegawdau yn ôl. Bydd 

angen i'r staff gynyddu eu sgiliau a'u hyder yn y Gymraeg oherwydd disgwylir y bydd 

cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg â'r cyhoedd yn cynyddu. 
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Astudiaeth achos 7: Lletygarwch (Llyfrgell) 

 

Mae'r gwasanaeth llyfrgell hwn (sy'n cynnwys prif safle a dwy gangen allgymorth) 

wedi'i leoli yn ne-orllewin Cymru ac yn rhan o Adran Addysg a Gwasanaethau Plant 

yr Awdurdod Lleol. Mae'n darparu gwasanaethau i'r gymuned leol drwy roi llyfrau, 

llyfrau llafar, DVDs, cryno ddisgiau ar fenthyg a chynnig mynediad rhad ac am ddim 

i'r rhyngrwyd. Mae'r llyfrgell yn cyflogi naw aelod o staff. Mae un aelod o staff, y 

Rheolwr Llyfrgell, yn gweithio'n llawnamser ac mae'r aelodau eraill o staff yn cael eu 

cyflogi drwy drefniant rhan-amser neu achlysurol. Gelwir yr holl gyflogeion yn 

llyfrgellwyr (gan wahaniaethu rhwng uwch lyfrgellwyr a llyfrgellwyr cyffredinol), ac 

mae pob un ohonynt yn cyflawni'r dyletswyddau cyffredinol sy'n gysylltiedig â 

chynnal llyfrgell. Mae'n ofynnol i uwch lyfrgellwyr feddu ar y Gymraeg fel sgìl 

hanfodol, tra bo'r Gymraeg yn sgil dymunol ymhlith y llyfrgellwyr cyffredinol. Mae 

chwech o'r naw cyflogai yn siarad Cymraeg, ac er bod eu gallu'n amrywio mae pob 

un o'r chwech yn gallu sgwrsio â chwsmeriaid yn Gymraeg. 

 

Gwneir defnydd sylweddol o'r Gymraeg ac mae'r llyfrgell yn gweithredu'n 

ddwyieithog er mwyn cyflawni ei dyletswyddau statudol o ran y Gymraeg. Mae'r 

llyfrgell yn gwasanaethu cymuned lle mae'r gyfran o siaradwyr Cymraeg wedi 

gostwng dros y degawd diwethaf. Serch hynny, mae'r gyfran bresennol o siaradwyr 

Cymraeg, sef 40%, yn dal i gynrychioli lleiafrif mawr o'r boblogaeth. Defnyddir y 

Gymraeg yn fynych, mewn lleoliadau ffurfiol ac anffurfiol, a rhoddir pwyslais arbennig 

ar ddefnyddio sgiliau Cymraeg llafar. Mae hyfforddiant mewnol wedi cael ei ddarparu 

i staff di-Gymraeg er mwyn iddynt allu cyfarch cwsmeriaid yn ddwyieithog, ac mae'r 

cyfleoedd datblygu hyn wedi bod yn effeithiol.  

 

Un her allweddol yw recriwtio staff a chanddynt sgiliau Cymraeg, ac mae'r sefydliad 

wedi gorfod rhoi llai o bwys ar sgiliau eraill hanfodol er mwyn penodi siaradwr 

Cymraeg. Bydd swyddi lle nodir bod y Gymraeg yn sgìl dymunol yn aml yn cael eu 

llenwi gan staff di-Gymraeg oherwydd prinder a diffyg ansawdd yr ymgeiswyr a 
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chanddynt sgiliau Cymraeg. Mae nifer ac ansawdd yr ymgeiswyr a chanddynt sgiliau 

Cymraeg wedi dirywio dros amser. Dyma'r prif resymau pam y tybiwyd ei bod hi'n 

anodd recriwtio siaradwyr Cymraeg i rolau allweddol: cyflogau anghystadleuol i 

weithwyr proffesiynol llyfrgell, yn enwedig o gymharu â chyflogau'r sector addysg 

lleol sy'n tueddu i ddenu'r un math o ymgeiswyr; newid i ddefnyddio dulliau mwy 

cost-effeithiol o hysbysebu swyddi, ee ar-lein. Teimlwyd nad oedd hyn yn cyrraedd 

aelodau brodorol Cymraeg eu hiaith o'r gymuned leol i'r un graddau â'r dulliau 

traddodiadol, sef y cyfryngau lleol; a'r duedd i ymgeiswyr gwan o ran sgiliau 

Cymraeg or-ganmol eu gallu yn hunanasesiad y ffurflen gais.  

 

Mae toriadau i'r sector cyhoeddus wedi cael effaith ddifrifol ar y sefydliad hwn, a 

bydd yr effaith honno'n parhau, gan nad yw gwasanaethau llyfrgell yn ddarpariaeth 

statudol sydd wedi'i diogelu gan awdurdodau lleol. Mae hyn yn debygol o arwain at 

gau canghennau neu leihau oriau agor dros y blynyddoedd nesaf. Yn ogystal â hyn, 

bydd y symud a gafwyd yn ddiweddar tuag at wasanaeth llyfrgell mwy awtomatig, 

ee, cyflwyno mannau hunanwasanaeth i gwsmeriaid, hefyd yn lleihau'r galw am staff 

sy'n delio wyneb yn wyneb â chwsmeriaid yn y dyfodol.  

 

Astudiaeth achos 8: Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol 

 

Mae'r astudiaeth achos hon yn canolbwyntio ar y corff arweiniol mewn prosiect 

partneriaeth a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Nod y prosiect yw canfod 

llwybrau at waith i oedolion sy'n ddi-waith neu'n economaidd anweithgar. Mae'r 

prosiect yn ariannu dros 100 o staff, y mae saith ohonynt yn gweithio o fewn y tîm 

rheoli prosiect craidd. Mae mwyafrif y cleientiaid rhwng 25 a 54 oed, ac mae gan 

oddeutu 15 y cant ohonynt ryw lefel o allu yn y Gymraeg. Dros y blynyddoedd 

diwethaf, gwelodd y prosiect newid aruthrol i'r math o gleient sy'n chwilio am 

gymorth, gyda chynnydd sydyn yn nifer y bobl a chanddynt lefel uchel o sgiliau ond 

sy'n ddi-waith oherwydd y dirwasgiad. 

 

O fewn y tîm o saith sy'n rheoli'r prosiect, ceir dau siaradwr Cymraeg. Ceir hefyd 

ddau siaradwr Cymraeg sy'n gweithio yn nhîm cyflenwi'r awdurdod arwain sy'n 

cydweithio'n agos â'r tîm prosiect. Bydd staff yn siarad yn anffurfiol â'i gilydd yn 

Gymraeg ond nid yw'r awdurdod arwain erioed wedi cael unrhyw gais am ohebiaeth 
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yn Gymraeg gan y cleientiaid y mae'n delio'n uniongyrchol â hwy. Fodd bynnag, 

mae'r sefydliad yn teimlo ei bod hi'n bwysig ei gyflwyno ei hun fel gwasanaeth 

dwyieithog a chyfieithu'r holl ddeunyddiau cyhoeddusrwydd yn unol â pholisi'r 

awdurdod lleol o safbwynt y Gymraeg. 

 

Teimlai'r sefydliad hwn ei bod yn bwysig sicrhau bod cleientiaid yn ymwybodol y 

gallent ddewis cyfathrebu yn Gymraeg, os oeddent yn dymuno gwneud hynny. Ni 

theimlwyd y byddai colli sgiliau Cymraeg o'r tîm yn achosi niwed mawr i'r prosiect, 

gan fod modd galw am gymorth gan restr o siaradwyr Cymraeg sy'n gweithio yn yr 

awdurdod lleol pe bai angen. Ni chafwyd erioed unrhyw angen am hyfforddiant 

Cymraeg, ond gan fod y sefydliad yn rhan o awdurdod lleol, cynigir dosbarthiadau 

Cymraeg am ddim i gyflogeion y prosiect. 

 

Er bod y rheolwr prosiect yn gallu siarad Cymraeg ac yn teimlo'n bersonol ei bod hi'n 

bwysig meddu ar sgiliau Cymraeg, ni all weld unrhyw fanteision clir yn sgil cynyddu 

sgiliau Cymraeg o fewn y tîm, na chyflogi mwy o staff Cymraeg eu hiaith. Ar sail 

deng mlynedd o brofiad yn cynnal y prosiect, nid yw'n meddwl bod galw am hynny. 

Fodd bynnag, roedd hi'n cydnabod budd sgiliau Cymraeg i un o'i sefydliadau partner 

a oedd wedi'i leoli mewn ardal a chanddi niferoedd mwy o siaradwyr Cymraeg. 

 

 
Astudiaeth achos 9: Bwyd-amaeth 

 

Rheolir y busnes ffermio hwn yng ngogledd Cymru gan dri ffermwr sy'n berchen ar 

eu tir ei hunain (tad, mam a mab). Dyma unig gyflogeion amser llawn y cwmni, ac 

maent yn gyd-bartneriaid ynddo. Y tad a'r mab sy'n gyfrifol am reoli'r tir a'r da byw, 

tra bo'r fam yn gyfrifol yn bennaf am weinyddu'r busnes o ddydd i ddydd a hefyd am 

gynorthwyo gyda'r holl dasgau ar y fferm. Mae'r busnes yn arbenigo mewn magu 

gwartheg eidion a defaid a bridio gwartheg Limousine. Eu prif gleientiaid yw 

busnesau amaethyddol, ffermwyr eraill, bridwyr da byw, lladd-dai, ocsiynau da byw a 

gwerthwyr gwartheg a defaid. Mae dros hanner eu cleientiaid/cwsmeriaid yn lleol ac 

yn siarad Cymraeg. Maent yn prynu a gwerthu da byw drwy'r farchnad da byw leol 

a'r farchnad yn Carlisle. Mae'r mab yn gosod ffotograffau o'u da byw ar Facebook a 

bydd prynwyr â diddordeb yn cysylltu ag ef drwy Facebook o Gymru, Lloegr a thu 
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hwnt. Yn ychwanegol at dri aelod amser llawn y cwmni, cyflogir staff rhan amser i 

helpu ar y fferm drwy drefniant dros dro (ar gyfer yr wyna, y dosio, y dipio, y sganio, 

torri cynffonnau ac ati). Defnyddir nifer o gontractwyr amaethyddol hefyd dros dro i 

gyflawni tasgau lle defnyddir peiriannau mawr, ee, torri gwair, belio, taenu slyri, 

draenio. 

 

Mae'r Gymraeg yn hanfodol fel iaith y busnes hwn. Mae'n well gan bob un o dri 

aelod y cwmni ddefnyddio'r Gymraeg yn hytrach na'r Saesneg, lle bo modd. O 

ganlyniad i hynny, bydd yr holl gyfathrebu llafar mewnol yn Gymraeg. Cynhelir yr holl 

waith gweinyddol mewnol (cadw cofnodion, cyfrifon, bancio) drwy gyfrwng y 

Gymraeg gan ddefnyddio rhywfaint o Saesneg mewn dogfennau/ar wefannau 

dwyieithog (ee, ceisiadau am daliadau grant, cofnodion symud anifeiliaid. Cofrestrir a 

gwneir cais am basbortau gwartheg yn Gymraeg drwy wefan ddwyieithog 

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS)). 

 

Yn gyffredinol, amcangyfrifir bod ymhell dros hanner y rhyngweithio ar lafar â 

busnesau ac eraill (yr ocsiwn da byw lleol, bridwyr, contractwyr) a gwasanaethau 

eraill (cyfrifydd, rheolwr banc, cynrychiolwyr undeb y ffermwyr) yn cael ei gynnal 

drwy'r Gymraeg, a bod oddeutu hanner / ychydig llai na hanner yr holl 

ohebiaeth/ddogfennau ysgrifenedig naill ai'n Gymraeg neu'n ddwyieithog. Nid oedd 

modd canfod sut mae defnyddio'r Gymraeg yn effeithio ar linell waelod y cwmni. 

 

Byddai angen i rywun sy'n ymuno â'r cwmni allu siarad Cymraeg yn rhugl er mwyn 

ymdrin ag amrywiaeth o weithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg. Oherwydd y 

fiwrocratiaeth sy'n gysylltiedig â ffermio, rhaid meddu ar lefel uchel o sgiliau darllen 

ac ysgrifennu yn Gymraeg, yn enwedig ar gyfer y rôl weinyddol. Adroddodd 

aelodau'r cwmni y byddai'n well ganddynt gael cyfle bob tro i dderbyn unrhyw 

hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg. Nododd y cwmni fod angen darparu'r holl 

hyfforddiant ar amaethyddiaeth a'r holl hyfforddiant busnes cyffredinol (ee, cyfrifeg a 

chadw cyfrifon, Iechyd a Diogelwch, trin peiriannau)  drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Cafodd yr holl gynorthwywyr a'r contractwyr fferm dros dro eu recriwtio oddi mewn i'r 

rhwydwaith lleol Cymraeg, felly ni chafwyd unrhyw broblemau'n recriwtio gweithwyr 

Cymraeg eu hiaith a chanddynt brofiad addas.  Roedd cyngor busnes o ansawdd 
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uchel hefyd ar gael yn Gymraeg drwy Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU), er 

enghraifft cyngor ar sut i lenwi ffurflenni cais am grantiau ac am yswiriant.  

 

Fodd bynnag, cwynodd y cwmni nad oedd yn derbyn gwasanaeth cyfrwng Cymraeg 

digonol gan staff yr Adran Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn Llywodraeth 

Cymru. Roedd y gwasanaeth hwnnw'n cymharu’n anffafriol â’r gwasanaeth gan 

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr. Wrth ffonio llinell gymorth Gymraeg Gwasanaeth 

Symud Gwartheg Prydain, fel arfer roedd angen aros dau ddiwrnod am ymateb i 

ymholiad yn Gymraeg. Roeddent yn teimlo y dylai'r gwasanaeth fod ar gael yn 

Gymraeg, a hynny i'r un safon â'r gwasanaeth a ddarperir yn Saesneg.  

 

 

Astudiaeth achos 10: Manwerthu  

 

Mae'r siop gemau cyfrifiaduron a chonsolau hon ar y stryd fawr yn gwerthu gemau 

newydd ac ail-law yn bennaf o'r eiddo ei hun, ond hefyd dros y rhyngrwyd, drwy 

wefan ebay. Mae'r busnes hefyd yn cynnal gweithgareddau o natur 'clwb' i bobl ifanc 

yn islawr y siop.  Sefydlwyd y busnes tua 10 mlynedd yn ôl ac mae'n cyflogi 

cyfanswm o dri o bobl nad yw yr un ohonynt yn siarad Cymraeg. Mae'r busnes hefyd 

yn defnyddio un is-gontractwr sy'n medru'r iaith hyd at lefel sylfaenol. 

 

Mae rhan helaeth o gwsmeriaid y busnes yn weddol leol, ac ni wyddys ond am 

gyfran fechan ohonynt sy'n siarad Cymraeg. Mae'n bosib er hynny fod nifer ohonynt 

yn medru'r iaith, ond heb ei defnyddio yn y siop. Mae'r amodau masnachu wedi bod 

yn heriol ers tua blwyddyn, ac mae'r busnes wedi gorfod gostwng oriau dau o'i dri 

aelod o staff (y trydydd aelod o staff yw'r perchennog/rheolwr).  

 

Nid yw sgiliau Cymraeg wedi bod yn bwysig i'r busnes hyd yma, ac ni ddisgwylir i'r 

sgiliau hynny fod yn bwysig yn y dyfodol. Fodd bynnag, teimlai'r perchennog/rheolwr 

y byddai'n fuddiol i'r busnes pe bai'r staff mewn sefyllfa i gyfarch cwsmeriaid a 

chynnal sgyrsiau syml iawn yn Gymraeg, a hynny'n syml er mwyn dangos parch at yr 

iaith a chreu awyrgylch mwy cyfeillgar. 
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Nid oedd gan y busnes unrhyw gynlluniau i recriwtio, ond pe bai'n gwneud hynny, ni 

fyddai llawer o bwys yn cael ei roi ar sgiliau Cymraeg yn y meini prawf ar gyfer dewis 

staff. Mae'r busnes yn annhebygol o chwilio am unrhyw hyfforddiant Cymraeg i'r staff 

presennol mewn gwirionedd.  

 

 

  



Anghenion o ran Sgiliau Cymraeg mewn Wyth Sector 

141 

 

Atodiad B: Tablau atodol 

 

Tabl B1: Gofal Cymdeithasol 

Lefel y Sgiliau Cymraeg a ddymunir yn ôl galwedigaethau allweddol 

Sylfaen: y rhai hynny oedd yn meddwl 

bod angen gwella sgiliau ym mhob 

galwedigaeth, ac a roddodd ateb 

ynglŷn â'r alwedigaeth honno 

Galwedigaethau 

gwasanaeth personol 

â gofal 

Rheolwyr a 

pherchnogion eraill 

Galwedigaethau 

gweinyddol 

Sylfaen: 223 84 32* 

 % % % 

Deall Cymraeg llafar 

Uwch 7 24 22 

Canolradd 52 47 41 

Mynediad  37 25 35 

Dim 3 5 - 

Siarad Cymraeg 

Uwch 9 24 22 

Canolradd 55 45 41 

Mynediad  32 27 35 

Dim 3 5 - 

Darllen Cymraeg 

Uwch 6 20 16 

Canolradd 42 35 37 

Mynediad 40 31 34 

Dim 12 14 11 

Ysgrifennu Cymraeg 

Uwch 7 20 24 

Canolradd 37 28 27 

Mynediad 40 33 34 

Dim 15 20 12 

* Sylwer bod y nifer sylfaen yn gymharol fach, felly dylid trin y canlyniadau'n ofalus. 
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Tabl B2: Gofal Plant 

Lefel y Sgiliau Cymraeg a ddymunir yn ôl galwedigaethau allweddol 

Sylfaen: y rhai hynny oedd yn meddwl 

bod angen gwella sgiliau ym mhob 

galwedigaeth, ac a roddodd ateb 

ynglŷn â'r alwedigaeth honno 

Galwedigaethau gwasanaeth 

personol â gofal 

Gweithwyr proffesiynol 

addysg ac addysgu 

Sylfaen: 238 76 

 % % 

Deall Cymraeg llafar 

Uwch 19 40 

Canolradd 50 45 

Mynediad  30 13 

Dim * - 

Siarad Cymraeg 

Uwch 22 45 

Canolradd 52 41 

Mynediad  26 13 

Dim 1 - 

Darllen Cymraeg 

Uwch 15 36 

Canolradd 54 46 

Mynediad 28 17 

Dim 3 - 

Ysgrifennu Cymraeg 

Uwch 15 36 

Canolradd 47 45 

Mynediad 34 17 

Dim 4 1 
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Tabl B3: Lletygarwch 

Lefel y Sgiliau Cymraeg a ddymunir yn ôl galwedigaethau allweddol 

Sylfaen: y rhai 

hynny oedd yn 

meddwl bod 

angen gwella 

sgiliau ym mhob 

galwedigaeth, ac 

a roddodd ateb 

ynglŷn â'r 

alwedigaeth 

honno 

Galwedigaethau 

gweinyddol a 

gwasanaeth 

sylfaenol 

Rheolwyr a 

pherchnogion 

eraill 

Galwedigaethau 

hamdden, teithio 

a gwasanaeth 

personol 

cysylltiedig 

Galwedigaethau 

gweinyddol 

Galwedigaethau 

ysgrifenyddol a 

chysylltiedig 

Sylfaen: 125 82 57 41* 49* 

 % % % % % 

Deall Cymraeg llafar 

Uwch 19 30 27 24 15 

Canolradd 56 45 43 53 54 

Mynediad  23 24 29 22 28 

Dim - - - - 3 

Siarad Cymraeg 

Uwch 22 34 27 25 17 

Canolradd 54 43 45 53 57 

Mynediad  22 23 27 21 22 

Dim 1 - - - 5 

Darllen Cymraeg 

Uwch 9 23 22 14 12 

Canolradd 33 39 25 48 45 

Mynediad 34 34 48 34 33 

Dim 23 3 4 3 8 

Ysgrifennu Cymraeg 

Uwch 9 24 22 13 17 

Canolradd 35 36 23 42 37 

Mynediad 28 34 48 44 36 

Dim 27 5 6 1 10 

* Sylwer bod y nifer sylfaen yn gymharol fach, felly dylid trin y canlyniadau'n ofalus. 
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Tabl B4: Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol 

Lefel y Sgiliau Cymraeg a ddymunir yn ôl galwedigaethau allweddol 

Sylfaen: y rhai hynny oedd yn 

meddwl bod angen gwella 

sgiliau ym mhob 

galwedigaeth, ac a roddodd 

ateb ynglŷn â'r alwedigaeth 

honno 

Galwedigaethau 

gweinyddol 

Gweithwyr proffesiynol 

cysylltiol busnes, y 

cyfryngau a 

gwasanaeth 

cyhoeddus 

Rheolwyr a 

chyfarwyddwyr 

corfforaethol 

Gweithwyr 

proffesiynol 

cysylltiol busnes 

a gwasanaeth 

cyhoeddus 

Sylfaen: 58 29* 31* 32* 

 % % % % 

Deall Cymraeg llafar 

Uwch 23 29 26 13 

Canolradd 63 52 66 48 

Mynediad  14 19 7 31 

Dim - - - 4 

Siarad Cymraeg 

Uwch 32 34 27 13 

Canolradd 54 47 65 48 

Mynediad  14 18 7 31 

Dim - - - 4 

Darllen Cymraeg 

Uwch 19 16 20 9 

Canolradd 40 48 56 45 

Mynediad 30 34 22 28 

Dim 11 1 3 14 

Ysgrifennu Cymraeg 

Uwch 23 20 21 5 

Canolradd 34 45 54 45 

Mynediad 30 33 23 31 

Dim 12 1 1 12 

* Sylwer bod y nifer sylfaen yn gymharol fach, felly dylid trin y canlyniadau'n ofalus. 
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Tabl B5: Manwerthu 

Lefel y Sgiliau Cymraeg a ddymunir yn ôl galwedigaeth allweddol 

Sylfaen: y rhai hynny oedd yn meddwl bod angen 

gwella sgiliau ym mhob galwedigaeth, ac a 

roddodd ateb ynglŷn â'r alwedigaeth honno 

Galwedigaethau 

gwerthu 

Rheolwyr a 

chyfarwyddwyr 

corfforaethol 

Sylfaen: 108 31* 

 % % 

Deall Cymraeg llafar 

Uwch 22 31 

Canolradd 58 29 

Mynediad  17 33 

Dim 1 8 

Siarad Cymraeg 

Uwch 25 31 

Canolradd 55 29 

Mynediad  17 41 

Dim 1 - 

Darllen Cymraeg 

Uwch 15 9 

Canolradd 34 27 

Mynediad 28 24 

Dim 20 40 

Ysgrifennu Cymraeg 

Uwch 9 9 

Canolradd 35 29 

Mynediad 33 21 

Dim 20 41 

* Sylwer bod y nifer sylfaen yn gymharol fach, felly dylid trin y canlyniadau'n ofalus. 
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Atodiad C: Diffiniadau’r Dosbarthiad Diwydiannol Safonol o bob 

sector  

Dosbarthiad 
Diwydiannol 
Safonol 

Diffiniad 

Gofal Plant 

8891 Gweithgareddau gofal dydd i blant 

Gofal Cymdeithasol 

8710 Cyfleusterau gofal nyrsio preswyl 

8720 
Gweithgareddau gofal preswyl ar gyfer anawsterau dysgu, iechyd meddwl a 
cham-drin sylweddau  

8730 Gweithgareddau gofal preswyl ar gyfer pobl oedrannus ac anabl  

8790 
Gweithgareddau eraill ym maes gofal preswyl na ddosbarthwyd eisoes 
(n.dd.e.) 

8810 
Gweithgareddau gwaith cymdeithasol heb lety ar gyfer pobl oedrannus ac 
anabl       

8899 Gweithgareddau gofal cymdeithasol eraill heb lety n.dd.e.       

Creadigol 

7311 Asiantaethau hysbysebu 

7312 Gwasanaethau cynrychiolaeth ym maes y cyfryngau  

7111 Gweithgareddau pensaernïol 

9003 Creu artistig 

7410 Gweithgareddau dylunio arbenigol 

5821 Cyhoeddi gemau cyfrifiadur 

6201 Gweithgareddau rhaglennu cyfrifiadurol 

5911 Gweithgareddau cynhyrchu ffilmiau, fideos a rhaglenni teledu 

5912 Gweithgareddau ôl-gynhyrchu ar gyfer ffilmiau, fideos a rhaglenni teledu 

5913 Gweithgareddau dosbarthu ffilmiau, fideos a rhaglenni teledu 

5914 Gweithgareddau taflunio lluniau 

7420 Gweithgareddau ffotograffig  

5920 Gweithgareddau recordio sain a chyhoeddi cerddoriaeth 
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9001 Y celfyddydau perfformio 

9002 Gweithgareddau cymorth ym maes y celfyddydau perfformio 

9004 
Rheoli cyfleusterau ar gyfer y celfyddydau 

1811 Argraffu papurau newydd 

1813 Gwasanaethau paratoi ar gyfer y wasg a'r cyfryngau 

5811 Cyhoeddi llyfrau 

5813 Cyhoeddi papurau newydd 

5814 Cyhoeddi cyfnodolion a newyddiaduron 

5819 Gweithgareddau cyhoeddi eraill 

6391 Gweithgareddau asiantaethau newyddion 

1820 Atgynhyrchu cyfryngau wedi'u recordio 

5829 Cyhoeddi meddalwedd arall 

6010 Darlledu ar y radio 

6020 Gweithgareddau rhaglennu a darlledu ar y teledu 

Lletygarwch 

5630 Gweithgareddau gweini diodydd  

5510 Gwestai a llety tebyg 

5520 Llety gwyliau a mathau eraill o lety torfol 

5530 Parciau cerbydau hamdden, parciau trelars a meysydd gwersylla   

5590 Llety arall 

9101 Gweithgareddau llyfrgelloedd ac archifau 

9102 Gweithgareddau amgueddfeydd 

9103 
Gweithredu safleoedd ac adeiladau hanesyddol ac atyniadau tebyg i 
ymwelwyr  

9104 Gweithgareddau gerddi botanegol a sŵolegol a gwarchodfeydd natur  

9200 Gweithgareddau gamblo a betio 

9321 Gweithgareddau parciau diddanu a pharciau thema 

9329 Gweithgareddau diddanu a hamdden eraill n.dd.e. 

5610 Tai bwyta trwyddedig a gweithgareddau gwasanaeth bwyd symudol 

5621 Gweithgareddau arlwyo ar gyfer digwyddiadau 
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5629 Gwasanaethau bwyd eraill 

9311 Gweithredu cyfleusterau chwaraeon 

9319 Gweithgareddau chwaraeon eraill 

4910 Cludo teithwyr ar y rheilffordd, rhyngdrefol   

4932 Busnes tacsi 

4939 Dulliau eraill o gludo teithwyr ar y tir 

5010 Cludo teithwyr ar ddyfroedd morol ac arfordirol   

5030 Cludo teithwyr ar ddyfroedd mewndirol  

5110 Trafnidiaeth awyr i deithwyr 

7711 Rhentu a phrydlesu ceir a cherbydau modur ysgafn  

7721 Rhentu a phrydlesu nwyddau hamdden a chwaraeon          

7734 Rhentu a phrydlesu cyfarpar yng nghyswllt cludiant ar y dŵr 

7735 Rhentu a phrydlesu cyfarpar yng nghyswllt cludiant awyr 

7911 Gweithgareddau asiantaethau teithio 

7912 Gweithgareddau trefnwyr teithiau 

7990 Gwasanaethau archebu eraill a gweithgareddau cysylltiedig  

8230 Trefnwyr cynadleddau a sioeau masnach 

Gwasanaethau Cyllid / Proffesiynol 

6411 Bancio canolog 

6419 Gwasanaethau rhyngoli ariannol eraill 

6420 Gweithgareddau cwmnïau daliannol 

6430 Ymddiriedolaethau, cronfeydd ac endidau tebyg 

6491 Prydlesu ariannol 

6492 Darparwyr eraill sy'n rhoi credyd  

6499 Gwasanaethau rhyngoli ariannol ariannol eraill na ddosbarthwyd eisoes 

6511 Yswiriant bywyd 

6512 Yswiriant nad yw'n yswiriant bywyd 

6520 Ailyswirio 

6530 Ariannu pensiynau 
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6611 Gweinyddu marchnadoedd ariannol 

6612 Gweithgareddau masnachu contractau nwyddau a gwarannau  

6619 Gweithgareddau atodol o ran rhyngoli ariannol n.dd.e. 

6621 Gwerthuso risg a difrod 

6622 Gweithgareddau asiantau a broceriaid yswiriant 

6629 Gweithgareddau atodol eraill ym maes ariannu yswiriant a phensiynau     

6630 Gweithgareddau rheoli cronfeydd 

6810 Prynu a gwerthu eich eiddo diriaethol eich hun 

6820 Rhentu a rheoli eich eiddo diriaethol eich hun neu ar brydles 

6831 Asiantaethau eiddo diriaethol 

6832 Rheoli eiddo diriaethol am ffi neu ar gontract 

6910 Gweithgareddau cyfreithiol 

6920 
Gweithgareddau cyfrifeg, cadw cyfrifon ac archwilio; ymgynghoriaeth ar 
drethi 

7010 Gweithgareddau pencadlysoedd 

7021 Gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu 

7022 
Gweithgareddau busnes a gweithgareddau ymgynghoriaeth eraill ar faterion 
rheoli 

7112 
Gweithgareddau peirianneg a gweithgareddau ymgynghori technegol 
cysylltiedig  

7120 Profi a dadansoddi technegol 

7320 Ymchwil i'r farchnad ac arolygon barn  

7430 Gweithgareddau cyfieithu a dehongli 

7490 Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol eraill n.dd.e. 

7740 Prydlesu eiddo deallusol a chynnyrch tebyg, ac eithrio gwaith hawlfraint 

7810 Gweithgareddau asiantaethau canfod cyflogaeth 

7820 Gweithgareddau asiantaethau canfod cyflogaeth dros dro 

7830 
Darparu gwasanaethau adnoddau dynol a rheoli swyddogaethau adnoddau 
dynol  

8010 Gweithgareddau diogelwch preifat 

8020 Gweithgareddau gwasanaethau systemau diogelwch  
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8030 Gweithgareddau ymholi 

8110 Gweithgareddau cynnal cyfleusterau cyfunol 

8121 Glanhau cyffredinol mewn adeiladau 

8122 Gweithgareddau glanhau adeiladau a glanhau diwydiannol eraill 

8299 Gweithgareddau gwasanaethau cymorth busnes eraill n.dd.e.         

Manwerthu 

4711 
Manwerthu mewn siopau cyffredinol sy'n gwerthu bwydydd, diodydd a 
thybaco yn bennaf    

4719 Manwerthu arall mewn siopau cyffredinol  

4721 Manwerthu ffrwythau a llysiau mewn siopau arbenigol              

4722 Manwerthu cig a chynhyrchion cig mewn siopau arbenigol    

4723 Manwerthu pysgod, cramenogion a molysgiaid mewn siopau arbenigol         

4724 
Manwerthu bara, cacennau, melysion cannog a melysion siwgr mewn 
siopau arbenigol         

4725 Manwerthu diodydd mewn siopau arbenigol  

4726 Manwerthu cynhyrchion tybaco mewn siopau arbenigol       

4729 Manwerthu bwydydd eraill mewn siopau arbenigol           

4730 Manwerthu tanwydd cerbydau modur mewn siopau arbenigol               

4741 
Manwerthu cyfrifiaduron, unedau perifferol a meddalwedd mewn siopau 
arbenigol   

4742 Manwerthu offer telathrebu mewn siopau arbenigol 

4743 Manwerthu offer sain a fideo mewn siopau arbenigol   

4751 Manwerthu tecstilau mewn siopau arbenigol             

4752 Manwerthu nwyddau haearn, paent a gwydr mewn siopau arbenigol                 

4753 
Manwerthu carpedi, rygiau, a gorchuddion waliau a lloriau mewn siopau 
arbenigol    

4754 Manwerthu dyfeisiau cartref trydanol mewn siopau arbenigol 

4759 
Manwerthu celfi, offer goleuo ac eitemau eraill i'r cartref mewn siopau 
arbenigol    

4761 Manwerthu llyfrau mewn siopau arbenigol 

4762 
Manwerthu papurau newydd a deunyddiau ysgrifennu mewn siopau 
arbenigol 
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4763 Manwerthu recordiadau cerddorol a fideo mewn siopau arbenigol 

4764 
Manwerthu nwyddau chwaraeon, offer pysgota, offer gwersylla, cychod a 
beiciau  

4765 Manwerthu gemau a theganau mewn siopau arbenigol 

4771 Manwerthu dillad mewn siopau arbenigol 

4772 Manwerthu esgidiau a nwyddau lledr mewn siopau arbenigol 

4773 Fferyllydd Cymwysedig mewn siop arbenigol 

4774 Manwerthu nwyddau meddygol ac orthopaedig mewn siopau arbenigol  

4775 Manwerthu o nwyddau cosmetig ac ymolchi mewn siopau arbenigol 

4776 
Manwerthu blodau, planhigion, hadau, gwrteithiau, anifeiliaid anwes a bwyd 
anifeiliaid anwes mewn siopau arbenigol 

4777 Manwerthu oriorau a gemwaith mewn siopau arbenigol 

4778 Manwerthu nwyddau newydd eraill mewn siopau arbenigol 

4779 Manwerthu nwyddau ail-law mewn siopau  

4781 bwydydd, diodydd a chynhyrchion tybaco o stondinau a thrwy farchnadoedd             

4782 Manwerthu tecstilau, dillad ac esgidiau o stondinau a thrwy farchnadoedd 

4789 Manwerthu nwyddau eraill o stondinau a thrwy farchnadoedd 

4791 Manwerthu trwy'r post neu trwy'r rhyngrwyd 

4799 Manwerthu arall heb fod mewn siopau, o stondinau neu drwy farchnadoedd  

Bwyd-amaeth 

0111 Tyfu grawn (ac eithrio reis), cnydau o godlysiau ac olew had   

0112 Tyfu reis   

0113 Tyfu llysiau a melonau, gwreiddlysiau a chloron   

0114 Tyfu cans siwgr   

0115 Tyfu tybaco  

0116 Tyfu cnydau ffibrog   

0119 Tyfu cnydau eraill nad ydynt yn gnydau lluosflwydd  

0121 Tyfu grawnwin 

0122 Tyfu ffrwythau trofannol ac isdrofannol 

0123 Tyfu ffrwythau sitrws 
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0124 Tyfu ffrwythau o deulu'r afal a ffrwythau carreg 

0125 Tyfu cnau a ffrwythau coed a pherth eraill 

0126 Tyfu ffrwythau olewaidd 

0127 Tyfu cnydau gwneud diodydd 

0128 Tyfu cnydau sbeis, aromatig, cyffuriau a fferyllol  

0129 Tyfu cnydau lluosflwydd eraill 

0130 Epilio planhigion 

0141 Magu gwartheg godro 

0142 Magu gwartheg eraill a byfflos 

0143 Magu ceffylau ac anifeiliaid eraill o deulu'r ceffyl 

0144 Magu camelod a chamelidau 

0145 Magu defaid a geifr 

0146 Magu moch/anifeiliaid o deulu'r mochyn 

0147 Magu dofednod 

0149 Magu anifeiliaid eraill 

0150 Ffermio cymysg 

0161 Gweithgareddau cynorthwyol ym maes cynhyrchu cnydau  

0162 Gweithgareddau cynorthwyol ym maes magu anifeiliaid  

0163 Gweithgareddau yn sgil cynaeafu cnydau 

0164 Prosesu hadau i'w hepilio 

0170 Hela, maglu a gweithgareddau'r gwasanaethau cysylltiedig  

0210 Tyfu coed a gweithgareddau coedwigaeth eraill 

0220 Torri coed yn foncyffion 

0230 Casglu cynnyrch sy'n tyfu'n wyllt heblaw pren 

0240 Gwasanaethau cynorthwyol ym maes coedwigaeth 

0311 Pysgota morol 

0312 Pysgota dŵr croyw 

0321 Acwafeithrin morol 

0322 Acwafeithrin dŵr croyw 
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1011 Prosesu a chyffeithio cig 

1012 Prosesu a chyffeithio cig dofednod 

1013 Cynhyrchu cynhyrchion cig a dofednod 

1020 Prosesu a chyffeithio pysgod, cramenogion a molysgiaid 

1031 Prosesu a chyffeithio tatws 

1032 Gweithgynhyrchu sudd ffrwythau a llysiau 

1039 Prosesu a chyffeithio ffrwythau a llysiau at ddibenion eraill 

1041 Gweithgynhyrchu olewon a brasterau 

1042 Gweithgynhyrchu margarin a brasterau bwytadwy tebyg              

1051 Gweithredu Llaethdai a chynhyrchu caws 

1052 Gweithgynhyrchu hufen iâ 

1061 Gweithgynhyrchu grawnfwydydd brecwast a grawnfwydydd eraill 

1062 Gweithgynhyrchu startsh a chynnyrch startsh 

1071 Gweithgynhyrchu bara; gweithgynhyrchu teisennau a chacennau ffres 

1072 
Gweithgynhyrchu rhysgenni a bisgedi; gweithgynhyrchu teisennau a 
chacennau cadw 

1073 Gweithgynhyrchu macaroni, nwdls, cwscws a chynnyrch cannog tebyg 

1081 Gweithgynhyrchu siwgr 

1082 Gweithgynhyrchu melysion coco a siocled 

1083 Prosesu te a choffi 

1084 Gweithgynhyrchu confennau a sesnin 

1085 Gweithgynhyrchu prydau a seigiau parod 

1086 Gweithgynhyrchu bwydydd homogenaidd a lluniaethol  

1089 Gweithgynhyrchu cynnyrch bwyd arall n.dd.e. 

1091 Gweithgynhyrchu bwydydd parod ar gyfer anifeiliaid fferm 

1092 Gweithgynhyrchu bwydydd parod ar gyfer anifeiliaid anwes 

1101 Ddistyllu, puro a chymysgu gwirodydd 

1102 Gweithgynhyrchu o win o rawnwin 

1103 Gweithgynhyrchu seidr a mathau eraill o winoedd ffrwyth 
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1104 Gweithgynhyrchu diodydd brag eraill heb eu distyllu 

1105 Gweithgynhyrchu cwrw 

1106 Gweithgynhyrchu brag 

1107 Gweithgynhyrchu diodydd ysgafn; cynhyrchu dŵr mwynol a dŵr potel arall 

Adeiladu 

4110 Datblygu prosiectau adeiladu 

4120 Codi adeiladau 

4211 Adeiladu ffyrdd a thraffyrdd 

4212 Adeiladu rheilffyrdd a rheilffyrdd tanddaearol 

4213 Adeiladu pontydd a thwneli 

4221 Adeiladu prosiectau cyfleustodau hylifau 

4222 Adeiladu prosiectau cyfleustodau trydan a thelathrebu 

4291 Adeiladu prosiectau dŵr 

4299 Adeiladu prosiectau peirianneg sifil eraill n.dd.e. 

4311 Dymchwel 

4312 Paratoi safleoedd 

4313 Drilio a thorri tyllau profi 

4321 Gosod offer trydanol 

4322 Gosod systemau plymio, gwres a thymheru'r aer  

4329 Mathau eraill o osod at ddibenion adeiladu  

4331 Plastro 

4332 Gosod gwaith coed 

4333 Gorchuddio lloriau a waliau 

4334 Peintio a gwydro 

4339 Gwaith gorffen a gorffennu adeiladu eraill  

4391 Gweithgareddau gosod to 

4399 Gweithgareddau adeiladu arbenigol eraill n.dd.e. 
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Atodiad D: Holiadur dros y Ffôn 

Arolwg Sgiliau yn y Gymraeg J5233          Gorffennaf 2013 

 

S   Sgriniwr 

GOFYNNWCH I'R TELEFFONYDD 

S1 BORE DA/PRYNHAWN DA Fy enw yw <ENW>, yn galw o IFF Research, cwmni annibynnol 

ymchwil marchnad. Rydym yn cynnal arolwg i Lywodraeth Cymru am sgiliau yn y Gymraeg. 

A gaf siarad gyda'r person yn y swydd uchaf yn y sefydliad hwn sydd â chyfrifoldeb am y 

mathau hyn o faterion (adnoddau dynol) os gwelwch yn dda? 

NODYN I'R CYFWELYDD: OS YW'R YMATEBYDD YN CEISIO TROSGLWYDDO I RYWUN 

MEWN SAFLE ARALL: Rydym angen siarad gyda rhywun yn y safle yma yn hytrach na 

rhywun mewn cangen neu swyddfa arall eich sefydliad. A gaf siarad gyda'r person yn y 

safle yma a fyddai â'r trosolwg gorau o'r sgiliau y mae eich sefydliad angen i'w weithwyr eu 

cael? 

 [NODWCH ENW A THEITL Y SWYDD OS Y'I RHODDIR] 

Trosglwyddwyd 1 GOFYNNWCH S2 

Apwyntiad caled 2 CYMRWCH ENW A THEITL 

SWYDD Y PERSON, YNA 

GOFYN S1a  Apwyntiad meddal 3 

Gwrthod 4 

CAU 

 

 

Gwrthod - polisi'r cwmni 5 

Gwrthod - wedi cymryd rhan mewn arolwg yn ddiweddar 6 

Neb yn y safle yn gallu ateb cwestiynau 7 

Dim ar gael o fewn yr amserlen 8 

Lein yn brysur drwy'r amser 9 

Llinell ffacs 10 

Dim ateb drwy'r amser/peiriant ateb 11 

Rhif preswyl 12 

Llinell farw 13 

Cwmni wedi cau 14 
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OS NAD YW'R DERBYNNYDD YN TROSGLWYDDO YN SYTH 

S1a A yw  <ENW> yn siarad Cymraeg? UN COD. 

Ydi 1 
FFONIWCH YN ÔL 
GYDA SIARADWR 

CYMRAEG 

Na 2 

FFONIWCH YN ÔL YN 
SAESNEG 

(Dim ond lefel sylfaenol iawn) 3 

Dim yn gwybod X 

 

GOFYNNWCH PAN  FYDDWCH YN SIARAD GYDA'R YMATEBYDD PRIODOL TEBYGOL 

S2 Bore da / prynhawn da. Fy enw yw  <ENW>, yn galw o IFF Research, cwmni annibynnol 

ymchwil marchnad. Rydym yn cynnal arolwg ar ran Llywodraeth Cymru am sgiliau yn y 

Gymraeg. 

 Nod yr arolwg yw helpu Llywodraeth Cymru i helpu cyflogwyr fel chi, drwy ddeall yn well 

beth yw eich anghenion yn nhermau sgiliau yn y Gymraeg, hyfforddiant a chyflogaeth. 

Bydd eich cydweithrediad yn sicrhau fod y sylwadau a fynegir yn cynrychioli'r holl 

gyflogwyr yn eich sector. Bydd y cyfweliad yn cymryd tua 20-25 munud yn dibynnu ar yr 

atebion. A fyddai'n gyfleus cynnal y cyfweliad nawr? 

Mae gennym ddiddordeb mawr yn eich barn hyd yn oed os mai anghenion isel am sgiliau 

yn y Gymraeg sydd gennych neu os nad oes gennych unrhyw anghenion am sgiliau yn y 

Gymraeg. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn cyfweld â chroestoriad da o gyflogwyr o fewn 

eich sector, gydag ystod wahanol o anghenion sgiliau yn y Gymraeg. 

SICRWYDD OS OES ANGEN:  

 OS DYWEDIR EU BOD WEDI CYMRYD RHAN MEWN AROLWG SGILIAU YN 

DDIWEDDAR: Sylweddolwn y cafodd arolygon eraill ar sgiliau eu cynnal yn 

ddiweddar, ond mae hwn yn edrych yn benodol ar sgiliau yn y Gymraeg. 

Parhau 1 PARHAU 

Cyfeirio at rywun arall yn y sefydliad 

ENW_____________________________ 

 

TEITL SWYDD_________________________ 

2 
TROSGLWYDDO AC 

AILGYFLWYNO 

Apwyntiad caled 3 

GWNEUD APWYNTIAD 

Apwyntiad meddal 4 

Gwrthod 5 

DIOLCH A CHAU 

Gwrthod - polisi'r cwmni 6 

Gwrthod - wedi cymryd rhan mewn arolwg yn ddiweddar 7 

Dim ar gael o fewn yr amserlen 8 
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S3 Gellir recordio'r galwad yma ar gyfer dibenion ansawdd a hyfforddiant yn unig. 

 

SICRWYDD I'W DDEFNYDDIO OS BYDD ANGEN 

- Bydd yn cymryd tua 20-25 munud i gwblhau'r cyfweliad. 

- Caiff yr holl ddata ei gadw'n hollol ddienw, ac ni chaiff eich atebion eu hadrodd i'n cleient mewn unrhyw 

ffordd fyddai'n ei gwneud yn bosibl gwybod pwy ydych chi neu'ch cwmni. 

- Sylweddolwn y cynhaliwyd arolygon sgiliau eraill yn ddiweddar, ond mae hwn yn edrych yn benodol ar 

sgiliau yn y Gymraeg. 

- Mae gennym ddiddordeb mawr yn eich sylwadau hyd yn oed os mai anghenion isel sydd gennych am 

sgiliau yn y Gymraeg neu nad oes gennych angen unrhyw sgiliau yn y Gymraeg. 

- Os yw'r ymatebydd yn dymuno cadarnhau dilysrwydd yr arolwg neu gael mwy o wybodaeth am nodau 

ac amcanion, gallant ffonio: : 

 MRS: Cymdeithas Ymchwil Marchnad ar  0500396999 

 IFF: Jessica Huntley-Hewitt neu Briony Gunstone ar 0207 250 3035 

 Llywodraeth Cymru: Richard Evans ar 0300 0622406 / richard.evans@wales.gsi.gov.uk 

- Ceir mwy o wybodaeth am yr arolwg ei ddarganfod ar www.learningobservatory.com/iso-

archive/welsh-language-skills-survey/ 

 

 

  

S4 Yn Gymraeg neu Saesneg fyddai'n well gennych i'r cyfweliad gael ei gynnal? 

Cymraeg 1 

OS NAD YW'R CYFWELYDD YN SIARAD CYMRAEG, 

DYWEDWCH Y BYDD UN O'N CYFWELWYR SY'N SIARAD 

CYMRAEG YN EU FFONIO'N  ÔL  

Saesneg 2 PARHAU 

Dim bwys 3 PARHAU YN YR IAITH YR YDYCH YN EI SIARAD 

 

A Cadarnhau manylion 

GOFYNNWCH I BAWB 

A1 Yn gyntaf, rhai cwestiynau am eich sefydliad a'r safle lle'r ydych yn gweithio. 

Tua faint o bobl sy'n gweithio yn y sefydliad yma - dylech eich cynnwys chi’ch hunan, pawb 

arall ar y gyflogres ac unrhyw berchnogion sy'n gweithio, ond peidio cynnwys pobl 

hunangyflogedig a chontractwyr allanol neu staff asiantaeth. 

HOLWCH AM YR AMCANGYFRIF GORAU A CHOFNODI'R RHIF 

 

YSGRIFENNWCH:                                                           (OS 1 DIOLCH A CHAU, ERAILL I BARHAU) 

Dim yn gwybod 1 
DIOLCH A CHAU 

Wedi gwrthod 2 

 

mailto:richard.evans@wales.gsi.gov.uk
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RHOWCH Y COD YN YR YSTOD A GWIRIO AM GYSONDEB 
A1a CYFWELYDD: RHOWCH Y COD YN YR YSTOD (RHAGLENNYDD I WIRIO AM GYSONDEB) 

 

2-4 1 

GWIRIO CWOTÂU A 

PHARHAU 

5-9 2 

10-24 3 

25-49 4 

50-99 5 

100-249 6 

250+ 7 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

A2 Mae gen i [DISGRIFIAD SECTOR EANG AR SAMPL] fel dosbarthiad cyffredinol ar gyfer 

eich sefydliad? A yw hynny'n swnio tua iawn? 

Ydi 1 GOFYNNWCH A4 

Na 2 GOFYNNWCH A3 

 

GOFYNNWCH OS NA YN  A2 

A3 Ai prif weithgaredd eich sefydliad yw [os GOFAL: darparu gwasanaethau cymdeithasol 

neu ofal plant [os LLETYGARWCH: darparu gwasanaethau lletygarwch, hamdden neu 

dwristiaeth][os ADEILADU: darparu gwasanaethau adeiladu] [os CYLLID: darparu 

gwasanaethau ariannol neu broffesiynol] [os BWYD-AMAETH: cynhyrchu bwyd, tyfu 

cnydau neu ddarparu gwasanaethau'n gysylltiedig ag amaethyddiaeth] [os MANWERTHU: 

manwerthu] [os CREADIGOL: darparu gwasanaethau creadigol (yn cynnwys cyfryngau a 

chyhoeddi, ffilm, cerddoriaeth a chelfyddydau perfformio, a rhaglennu cyfrifiaduron]? 

Ie 1 PARHAU 

Na 2 DIOLCH A CHAU 

Dim yn gwybod 3 DIOLCH A CHAU 
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GOFYNNWCH I BAWB  

A4 Ac a allwch chi ddisgrifio'n llawnach beth yw prif weithgaredd busnes y sefydliad yma? 

HOLWCH YN LLAWN: 

 Beth fyddech chi'n ei deipio i beiriant chwilio i ganfod sefydliad fel chi ar-lein? 

 Beth yw prif gynnyrch neu wasanaeth y sefydliad yma? 

 Beth yn union gaiff ei wneud yn y sefydliad yma? 

 
YSGRIFENNWCH. I'W GODIO I SIC07 4-DIGID. 

 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

A5 A ydi'r sefydliad yma..? DARLLENWCH ALLAN. UN COD 

Yr unig safle sydd gan y sefydliad, neu  1 GOFYNNWCH A6 

Yn un o nifer o safleoedd o fewn sefydliad mwy 2 GOFYNNWCH A5a 

 

OS SEFYDLIAD AML-SAFLE (A5=2):  

A5a Faint o safleoedd sydd gan y sefydliad yng Nghymru? CYMHELLWCH OS OES ANGEN. UN 

COD. 

Un 1 

2 2 

3-5 3 

6-9 4 

10+ 5 

(PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN) Dim yn gwybod X 

 

OS SEFYDLIAD AML-SAFLE (A5=2):  

A5b A pha un o'r dilynol sy'n berthnasol .... DARLLENWCH ALLAN. UN COD. 

Y safle yma yw prif swyddfa'r sefydliad 1 

Mae'r brif swyddfa mewn lleoliad arall yng Nghymru 2 

Mae'r brif swyddfa yn y Deyrnas Unedig ond nid yng Nghymru 3 

Mae'r brif swyddfa y tu allan i'r Deyrnas Unedig 4 

(PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN) Dim yn gwybod X 
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OS SEFYDLIAD AML-SAFLE (A5=2):  

O hyn ymlaen, pan ddefnyddiaf y gair 'sefydliad', rwy'n golygu'r safle lle'r ydych yn 

gweithio. 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

A6 Fyddech chi'n dosbarthu eich sefydliad fel ....DARLLENWCH ALLAN. UN COD YN UNIG 

Sefydliad sy'n anelu i wneud elw 1 

Sefydliad elusennol neu sector gwirfoddol neu fenter gymdeithasol 2 

Corff a ariannir gan lywodraeth leol  
YCHWANEGWCH OS OES ANGEN: megis gwasanaeth a ddarperir neu a ariannir 
gan y cyngor megis canolfannau hamdden, gofal cymdeithasol, gwasanaethau 
gwastraff neu iechyd yr amgylchedd  

3 

Corff a ariannir gan lywodraeth ganolog  
YCHWANEGWCH OS OES ANGEN: megis y Gwasanaeth Sifil, unrhyw ran o'r 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol, coleg neu brifysgol, Asiantaeth Weithredol neu gorff 
cyhoeddus anadrannol arall   

4 

PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN: Dim o'r uchod (NODER) 5 

 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

A7 OS SECTOR PREIFAT (A6=1): A gaiff eich cynnyrch neu wasanaethau eu gwerthu ...? 

DARLLEN YN UCHEL. AML-GOD 

OS SECTOR CYHOEDDUS/TRYDYDD SECTOR (A6=2-5): A yw eich sefydliad yn 

gwasanaethu'r boblogaeth? 

DARLLENWCH ALLAN. AML-GOD. 

 

OS DEWISIR MWY NAG UN ARDAL YN A7 

A8 OS SECTOR PREIFAT (A6=1): Ac a gaiff eich cynnyrch neu wasanaethau eu gwerthu YN 

BENNAF ...? DARLLENWCH ALLAN. UN COD YN UNIG. 

OS SECTOR CYHOEDDUS/TRYDYDD SECTOR (A6=2-5): Ac a yw eich sefydliad YN BENNAF 

yn gwasanaethu poblogaeth ...?  DARLLENWCH ALLAN. UN COD YN UNIG. 

 

DS: DIM OND DANGOS Y RHAI A DDEWISWYD YN A7 

 

 A7 A8 

 Ie Na 
Dim yn 
gwybod 

 

A) Yn lleol - o fewn tref unigol neu ardal leol 
1 2 3 1 

B) Yn rhanbarthol - o fewn ardal benodol o 
Gymru 

1 2 3 2 

C) Yn genedlaethol o fewn Cymru 1 2 3 3 

D) O fewn y Deyrnas Unedig 1 2 3 4 

E) Yn rhyngwladol - y tu allan i'r Deyrnas Unedig 1 2 3 5 

Dim yn gwybod    X 
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OS DIM COD 1 YN A7E 

A9 Ydych chi'n masnachu dramor neu a oes gennych gwsmeriaid neu gleientiaid nad ydynt 

yn byw yn y Deyrnas Unedig? 

Oes 1 

Na 2 

Dim yn gwybod 3 

 
 

GOFYNNWCH I BAWB 

A10 Ar gyfer yr adran nesaf rydym yn mynd i ddyrannu'r  {#a1} staff sydd gennych yn y safle 

hwn i nifer o rolau swyddi. Os gwelwch yn dda nodwch y dylai staff gael eu dosbarthu yn 

ol eu PRIF rol - dyna'r un sydd yn cymryd y gyfran mwyaf o'u hamser - a bod pob aelod o 

staff yn cael eu dyrannu i un rol. 

Yn gyntaf, faint o staff sydd yn cael eu cyflogi fel rheolwyr,cyfarwyddwyr neu uwch-

swyddogion? 

YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Mae'r dyraniad hwn yn cynnwys galwedigaethau gyda 
prif dasgau yn cynnwys cyfeirio a chydlynu sefydliadau a busnesau. Gall hyn gynnwys 
rheoli adrannau neu sectorau mewnol.   
 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Nodwch y dylai staff gael eu dosbarthu yn ol eu prif 
rol h.y. yr un sydd yn cymryd y gyfran mwyaf o'u hamser. 
 
(Nodwch nid yw hwn yn cynnwys goruchwylwyr) 

 
 

YSGRIFENNWCH Y RHIF 
 
GWIRIAD CATI AR ÔL A10: OS YW NIFER Y STAFF A GYFLOGIR YN A1 YN FWY NA 50 A'R 
YMATEBWYR YN DWEUD NA CHYFLOGIR UNRHYW REOLWYR YN A10 
 

A10CHK Ga i ofyn, rydw i wedi cofnodi nad oes unrhyw reolwr yn cael ei gyflogi ar y safle hwn - 

a yw hyn yn gywir 

 

Ie 1  

Nage 2 
NODYN I'R CYFWELYDD: I NEWID NIFER Y 
STAFF DEFNYDDIWCH 'Ewch i A1' 
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 GOFYNNWCH OS  A1 > A10 

A11 Rydych wedi dweud wrthyf fod cyfanswm o [A10] o'ch [A1] staff yn cael eu cyflogi  fel 

rheolwyr, cyfarwyddwyr neu uwch-swyddogion. Hoffwn i chi ddweud wrthyf  pa rolau mae 

gweddill y staff [A1-A10] yn eu llenwi. Yr wyf am ddarllen allan wyth galwedigaeth wahanol, 

a hoffwn wybod faint o'ch staff sy’n weddill [A1-A10] sydd yn cael eu cyflogi ym mhob un. 

Os yw staff yn cyflawni mwy nag un swyddogaeth, wnewch chi eu cynnwys yn eu prif 

swyddogaeth yn unig, os gwelwch yn dda. 

Yn gyntaf, a ydych chi yn cyflogi unrhyw staff ar y sefydliad  yma fel: {@} 

GWIRIAD CATI: NIFER CATEGORIAU I FOD YN DDIM MWY NA NIFER Y STAFF A GYFLOGIR 
HEB FOD MEWN SWYDDI RHEOLI (h.y. A1 – A10) 

 

DANGOSWCH Y RHESTR MEWN GWAHANOL DREFN YN ÔL Y SECTOR - GWELER 

ATODIAD A 

AR GYFER POB GALWEDIGAETH A GYFLOGIR (YDYM YN A11) 

Faint o'ch staff sydd yn cael eu cyflogi ar y sefydliad yma fel {@} DARLLENWCH ALLAN. 

 A11 
A12 

 Ie Nage 

9. Swyddi sylfaenol  
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN Mae mathau o swyddi sylfaenol yn gofyn 
am wybodaeth a phrofiad sy’n angenrheidiol i gyflawni tasgau arferol yn bennaf 
sy’n golygu defnyddio offer llaw syml ac ymdrech gorfforol mewn rhai 
achosion. Nid yw’r rhan fwyaf yn gofyn am gymwysterau addysgol ffurfiol. 
OS BYDD ANGEN: yn cynnwys, lafurwyr cyffredinol, glanhawyr,  swyddogion 
diogelwch, cynorthwywyr gegin ac arlwyo, staff bar, gweinyddion. 
 
 [OS LLETYGARWCH YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys 
cynorthwywyr hamdden a pharciau thema. 
 
OS MANWERTHU YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys llenwyr 
silffoedd 
 
OS BWYDAMAETH YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys gweithwyr 
ffarm, pacwyr, botelwyr, tunwyr a llenwyr 
 

1 2 (1-99999) 

. Gweithredwyr proses, offer mawr a pheiriannau 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Mae swyddi gweithredwyr proses, offer 
mawr a pheiriannau yn gofyn am wybodaeth a phrofiad i weithredu cerbydau a 
pheiriannau symudol a llonydd eraill, ac i fonitro offer diwydiannol a 
gweithredu, neu i roi cynnyrch at ei gilydd. Ni fydd gan y mwyafrif safon 
arbennig o addysg ond fel arfer byddant wedi cael hyfforddiant ffurfiol yn 
gysylltiedig â phrofiad.. 
 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Mae’r holl yrwyr cludiant a pheiriannau 
symudol yn perthyn i’r grŵp hwn. 
 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: gan gynnwys gweithredwyr offer a 
pheiriannau a gweithredwyr arferol (sy’n sortio, rhoi cynnyrch at ei gilydd) a 
gyrwyr HGV, faniau, cerbyd fforch godi, bysiau, tacsis, sgaffaldwyr, bennau, 
rigiau, gweithredwyr adeiladu ffyrdd 
 

1 2 (1-99999) 
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7. Swyddi gwerthu a masnachu cwsmeriaid 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Mae swyddi gwerthu a gwasanaethau 
cwsmeriaid yn gofyn am wybodaeth a phrofiad sy’n ofynnol i werthu nwyddau a 
gwasanaethau, derbyn taliad ac ailgyflenwi’r stoc, rhoi gwybodaeth i ddarpar 
gleientiaid a gwasanaethau ychwanegol i gwsmeriaid ar ôl gwerthu.   
 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: gan gynnwys cynorthwywyr gwerthu a 
gweithwyr sy’n derbyn taliadau ym maes adwerthu, telewerthu, asiantau 
canolfannau galw, swyddi gofal cwsmeriaid  
 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: NI DDYLAI swyddogion prynu a chaffael, 
cynrychiolwyr gwerthiant, gwerthwyr tai na gweithwyr ocsiwn gael eu cynnwys 
yn y grŵp hwn. Dylai’r rhain gael eu dosbarthu dan SWYDDI PROFFESIYNOL A 
THECHNEGOL CYSYLLTIOL 

1 2 (1-99999) 

6. Swyddi Gofalu, Hamdden a Gwasanaethau Eraill 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Mae’r swyddi Gofalu, Hamdden a 
Gwasanaethau Eraill yn golygu darparu gwasanaeth i gwsmeriaid boed mewn 
cyd-destun cyhoeddus, diogelu neu ofal personol. Fel arfer bydd y prif dasgau 
yn golygu gofalu am y gwael, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau 
teithio, gofal a hylendid. Mae’r swyddi hyn fel arfer yn gofyn am safon dda 
mewn addysg gyffredinol. 
 
YCHWANEGWCH FEL ANGEN: gan gynnwys galwedigaethau megis 
cynorthwywyr gofal, gofalwyr cartref, nyrsys meithrin / gwarchodwyr plant. 
PEIDIWCH Â CHYNNWYS galwedigaethau â chymwysterau galwedigaethol lefel 
uchel fel nyrsys proffesiynol meddygol, bydwragedd, ffisiotherapyddion, a 
gweithwyr cymdeithasol. Maent yn cael eu categoreiddio fel SWYDDI 
PROFFESIYNOL.  
Mae galwedigaethau fel parafeddygon, gweithwyr ieuenctid a swyddogion lles 
yn cael eu categoreiddio fel SWYDDI PROFFESIYNOL A THECHNEGOL 
CYSYLLTIOL. 
 
OS LLETYGARWCH YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: gan gynnwys 
cynorthwywyr chwaraeon a hamdden, asiantau teithio, cynorthwywyr teithio  
 

1 2 (1-99999) 

. Swyddi yn y masnachau crefftus 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Mae’r swyddi masnachau crefftus yn gofyn 
am gyfnod sylweddol o hyfforddiant. Mae’r prif dasgau yn cynnwys cyflawni 
dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn golygu defnyddio cymhelliant 
eich hun, bod yn ddeheuig a sgiliau ymarferol eraill. 
 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: gan gynnwys ffermwyr, crefftau 
garddwriaethol, garddwyr a garddwyr tirwedd, tirmyn,  peiranwyr TG,  
cogyddion, rheolwyr bar ac arlwyo 
 
OS ADEILADU YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN : Yn cynnwys ffufio metel, 
weldio a chrefftau cysylltiedig, seiri a seiri coed, bricwyr a seiri maen, peintwyr 
ac addurnwyr, plymwyr, trydanwyr 
 
OS BWYDAMAETH, MANWERTHU YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn 
cynnwys cigyddion, pobyddion, gwerthwyr blodau 
 
OS CREADIGOL YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys crefftau 
argraffu 
 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN:NI DDYLID CYNNWYS technegwyr 
gwyddoniaeth a pheiriannneg yn y grŵp hwn.  Maent yn cael eu categorïo fel 
SWYDDI PROFFESIYNOL A THECHNEGOL CYSYLLTIOL 
 

1 2 (1-99999) 
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4. Swyddi gweinyddol neu ysgrifenyddol 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Mae galwedigaethau gweinyddol ac 
ysgrifenyddol yn ymgymryd a gweinyddu cyffredinol, clerigol, gwaith 
ygrifenyddol, a pherfformio amrywiaeth o ddyletswyddau gweinyddol arbenigol. 
Mae pawb sydd a 'glerc' neu 'ysgrifennydd' yn teitl eu swydd yn perthyn i'r grwp 
hwn. 

 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: gan gynnwys rheolwyr swyddfa, ceidwaid 
llyfrau, cynorthwywyr cyflogres, rheolwyr credyd, gweinyddwyr adnoddau 
dynol, cynorthwywyr personol, derbynyddion 

 
OS 'MANWERTHU' YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys clercod a 
chynorthwywyr sydd yn rheoli stoc 
 
OS 'ADEILADU', 'BWYDAMAETH' YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn 
cynnwys clercod a chynorthwywyr cludiant a dosbarthu 
 
OS 'LLETYGARWCH' YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys clercod a 
chynorthwywyr llyfrgell 
 
OS 'CYLLID' YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys clercod a 
chynorthwywyr pensiwn ac yswiriant, ysgrifenyddion cyfreithiol 
 

1 2 (1-99999) 

3. Swyddi proffesiynol a thechnegol cysylltiol 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Bydd swyddi yn y grŵp hwn fel arfer yn 
gofyn am gymhwyster galwedigaethol cysylltiol ar lefel uchel, yn aml yn gofyn 
am gyfnod sylweddol o hyfforddiant amser llawn neu astudiaethau pellach. 
Mae’r prif dasgau yn gofyn am brofiad a gwybodaeth i gynorthwyo i gefnogi 
gweithwyr proffesiynol neu reolwyr.  
 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys technegwyr gwyddoniaeth a 
pheirianneg, technegwyr TG, technegwyr cyfrifeg, cynrychiolwyr gwerthu 

 
OS ADEILADU, CREADIGOL YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys 
technegwyr pensaerniol a drafftwyr, dylunwyr graffeg 
 
OS CYLLID, YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys broceriaid, 
tanysgrifenwyr yswiriant, dadansoddwyr ac ymgynghorwyr cyllid a 
buddsoddiad 
 
OS LLETYGARWCH YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys rheolwyr a 
threfnidwyr cynhadledd ac arddangosfa, gwerthwyr tai 
 
OS GOFAL, YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys swyddogion tai, 
swyddogion plant a blynyddoedd cynnar, gweithwyr ieuenctid a chymundeb 
 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Bydd y rhan fwyaf o weithwyr proffesiynol 
yn y celfyddydau, dylunio, y cyfryngau neu meysydd chwaraeon yn y grwp yma 
 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: PEIDIWCH A CHYNNWYS penseiri, 
syfrewyr, peirianwyr, cyfrifwyr siartredig a ymgynghorwyr rheoli .  Dylid eu 
categoreiddio fel GALWEDIGAETHAU PROFFESIYNOL. 

1 2 (1-99999) 
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2. Swyddi proffesiynol 
YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Bydd swyddi proffesiynol bron bob amser 
yn gofyn am radd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd rhai swyddi yn gofyn 
am gymwysterau ôl raddedig a/neu gyfnod ffurfiol o hyfforddiant cysylltiedig â 
phrofiad.  
 
Mae’r categori hwn yn cynnwys swyddi ar lefel uchel yn y gwyddorau naturiol, 
peirianneg, gwyddorau bywyd, gwyddorau cymdeithasol, dyniaethau a 
meysydd cysylltiedig lle bydd deiliaid swyddi naill ai  

 yn defnyddio gwybodaeth ddamcaniaethol eang yn ymarferol; 

 yn cynyddu’r stoc o wybodaeth trwy ymchwil; 

 yn cyfathrebu gwybodaeth trwy dysgu 
 
OS BYDD ANGEN: gan gynnwys peirianwyr proffesiynol, gweithwyr 
meddalwedd a TG proffesiynol, cyfrifyddion, gweithwyr cyfreithiol 
proffesiynol,fferyllwyr ac ymchwilwyr gwyddonol 
 
OS GOFAL YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys gweithwyr 
cymdeithasol, ymarferwyr meddygol,  gweithwyr proffesiynol nyrsio a therapi 
 
OS LLETYGARWCH YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys 
llyfrgellwyr a churaduron 
 
OS ADEILADU, CREADIGOL YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys 
penseiri 
 
OS ADEILADU YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys syrfewyr, 
adeiladu, rheolwyr prosiect 
 
OS CREADIGOL YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys 
newyddiadurwyr, golygyddion, rheolwyr cyfrifion hysbysebu 
 
OS BWYDAMAETH YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys gweithwyr 
professiynol sicrhau ansawdd a rheoleiddio, gweithwyr professiynol iechyd yr 
amgylchedd 
 
OS CYLLID YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: yn cynnwys ymgynghorwyr 
rheoli a dadansoddwyr busnes 
 
 

1 2 (1-99999) 

 
B Pwysigrwydd ac effaith 

GOFYNNWCH I BAWB 

B1 Fe hoffwn y awr drafod eich barn ar bwysigrwydd sgiliau yn y Gymraeg yn eich sefydliad. 

Pa mor bwysig yw hi i'r safle gael staff gyda sgiliau yn y Gymraeg. A yw'n .. DARLLEN 

ALLAN AC UN COD 

Pwysig iawn 1 

GOFYNNWCH B2 

Gweddol bwysig 2 

Dim yn bwysig iawn 3 GOFYNNWCH B5 

Dim yn bwysig o gwbl 4 GOFYNNWCH B7 
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Dim yn gwybod X GOFYNNWCH B5 

 

GOFYNNWCH I BAWB FOD SGILIAU YN YR IAITH GYMRAEG YN BWYSIG (B1=1 NEU 2) 

B2 Ar gyfer pa galwedigaethau penodol ar eich sefydliad y mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg 

yn bwysig  

YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Rydym yn chwilio am y galwedigaethau penodol ar 

eich sefydliad , yn hytrach nag y categorïau eang a ddefnyddiwyd gennym yn gynharach. 

YSGRIFENNWCH Y SWYDDI PENODOL. PEIDIWCH Â DEFNYDDIO Y RHIF UN DIGID 

BLAENOROL  - RYDYM EISIAU MWY O FANYLION YMA 

OS MWY NA 5 GALWEDIGAETH YN  B2  

B3 Ar gyfer pa bump o'r galwedigaethau hyn fyddech chi'n dweud fod sgiliau yn y Gymraeg 

yn bwysicaf? 

DANGOSWCH GALWEDIGAETHAU A DDETHOLWYD O B2  

AMLGODIWCH HYD AT 5 YMATEB. OS DIM YN GWYBOD, DETHOLWCH 5 GALWEDIGAETH 

AR HAP AR GYFER B4 

 B2 B3 

YSGRIFENNWCH I MEWN 1 1 

YSGRIFENNWCH I MEWN  2 2 

YSGRIFENNWCH I MEWN 3 3 

YSGRIFENNWCH I MEWN 4 4 

YSGRIFENNWCH I MEWN 5 5 

YSGRIFENNWCH I MEWN  6 6 

YSGRIFENNWCH I MEWN  7 7 

YSGRIFENNWCH I MEWN  8 8 

YSGRIFENNWCH I MEWN  9 9 

YSGRIFENNWCH I MEWN  10 10 

YSGRIFENNWCH I MEWN  11 11 

YSGRIFENNWCH I MEWN 12 12 

YSGRIFENNWCH I MEWN 13 13 

YSGRIFENNWCH I MEWN 14 14 

YSGRIFENNWCH I MEWN 15 15 
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YSGRIFENNWCH I MEWN 16 16 

Dim yn gwybod V V 

 

B4 Does dim B4 (B4 cynt ar ôl D4) 

GOFYNNWCH I BAWB HEBLAW'R RHAI'N DWEUD NAD YW CAEL SGILIAU YN Y GYMRAEG 

YN BWYSIG O GWBL (B1=1,2,3,X) 

B5 Pa mor bwysig ydych chi'n credu yw sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer: DARLLENWCH YN 

UCHEL 

 
Pwysig 
iawn 

Gweddol 
bwysig 

Dim yn 
bwysig  

Dim yn 
bwysig o 

gwbl 

Dim yn 
gwybod 

NID YN 
BERTHNASOL 

OS A7=A-D 
Eich masnach 
ddomestig o fewn 
Cymru  

1 2 3 4 X V 

OS A7=D 
Eich masnach 
ddomestig o fewn y 
Deyrnas Unedig 

1 2 3 4 X V 

OS A7=E NEU A9=1 
Eich masnach 
ryngwladol 

1 2 3 4 X V 

PAWB SY'N ATEB Y 
CWESTIWN YMA 

Ansawdd eich 
gwasanaeth i 
gwsmeriaid 

1 2 3 4 X V 

PAWB SY'N ATEB Y 
CWESTIWN YMA 
Bodlonrwydd neu 
gadw eich staff 

1 2 3 4 X V 

 

GOFYNNWCH I'R SECTOR PREIFAT (A6=1) AC YN DWEUD FOD SGILIAU YN Y GYMRAEG 

YN BWYSIG IAWN, EITHAF PWYSIG, DIM YN BWYSIG NEU DIM YN GWYBOD (B1=1,2,3,X) 

B6 A meddwl am effaith y lefel o sgiliau yn y Gymraeg ymysg staff yn eich sefydliad ar linell 

waelod eich busnes, ydych chi'n creu fod hyn yn sylweddol iawn, gweddol sylweddol, 

mân neu ydych chi'n credu nad oes ganddynt unrhyw effaith? 

Sylweddol iawn 1 

GOFYNNWCH B6a Gweddol sylweddol 2 

Effaith mân 3 

Dim effaith 4 

GOFYNNWCH B7 

Dim yn gwybod X 
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OS O LEIAF EFFAITH MÂN 

B6a Ym mha ffordd mae bod a sgiliau yn y Gymraeg yn cael effaith <ATEB O B6>? 

 

GOFYNNWCH I BAWB  

B7 Ydych chi'n disgwyl i'r angen am sgiliau Cymraeg yn eich sefydliad newid dros y 2-3 

blynedd nesaf? 

Ydym 1 GOFYNNWCH B8 

Na 2 

GOFYNNWCH C1 

Dim yn gwybod 3 

 

GOFYNNWCH I BAWB SY'N DISGWYL NEWID (B7=1) 

B8 Ydych chi'n disgwyl i'r angen am sgiliau Cymraeg yn eich sefydliad dros y 2-3 blynedd 

nesaf i ... DARLLEN ALLAN  

Cynyddu'n sylweddol 1 

GOFYNNWCH B9 

Cynyddu ychydig 2 

Gostwng ychydig 3 

GOFYNNWCH B9a 

Gostwng yn sylweddol  4 

(PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN) Dim yn gwybod 5 GOFYNNWCH C1 

 

GOFYNNWCH I BAWB SY'N DISGWYL CYNNYDD (B8=1 NEU 2) 

B9 Pam ydych chi'n disgwyl i'r angen am sgiliau yn y Gymraeg gynyddu? 

YSGRIFENNWCH 

Dim yn gwybod X  

 

GOFYNNWCH I BAWB SY'N DISGWYL GOSTYNGIAD (B8=3 NEU 4) 

B9a Pam ydych chi'n disgwyl i'r angen am sgiliau yn y Gymraeg i ostwng? 

YSGRIFENNWCH 

Dim yn gwybod X  
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GOFYNNWCH I'R RHAI SY'N DISGWYL CYNNYDD (B8=1 NEU 2) 

B10 Sut ddisgwyliwch i anghenion sgiliau Cymraeg gynyddu yn y dyfodol?  A ddisgwyliwch i 

nifer y staff gyda sgiliau yn y Gymraeg yntau lefelau hyfrededd staff gyda sgiliau yn y 

Gymraeg i gynyddu, yntau’r ddau? UN COD. 

Nifer staff gyda sgiliau 1 GOFYNNWCH C1 

Lefelau hyfedredd staff gyda sgiliau 2 

GOFYNNWCH B11 

Y ddau 3 

Dim yn gwybod 4 GOFYNNWCH C1 

  
 

GOFYNNWCH I'R RHAI Y CREDWCH Y BYDD ANGEN I HYFEDREDD GYNYDDU/Y DDAU 

(B10=2 NEU 3) 

B11 Ydych chi'n credu y bydd angen i lefelau hyfedredd staff gynyddu yn nhermau .... 

DARLLENWCH ALLAN (AML-GOD YN IAWN)  

Staff heb sgiliau yn y Gymraeg yn ennill rhai sgiliau  1 

Staff gyda sgiliau sylfaenol neu lefel mynediad yn y Gymraeg yn 

gwella lefel eu sgiliau yn y Gymraeg  
2 

Staff gyda sgiliau canolradd yn gwella eu sgiliau   3 

Staff gyda sgiliau uwch yn gwella eu sgiliau 4 

Arall (noder) 5 

Dim yn gwybod 6 

  
C Lefelau cyfredol sgiliau yn y Gymraeg 

GOFYNNWCH I BAWB 

C1 Faint o staff sydd gennych chi yn eich sefydliad ar hyn o bryd gydag UNRHYW sgiliau yn 

y Gymraeg, yn cynnwys rhai gyda hyd yn oed lefel sylfaenol iawn o sgiliau? 

 

YSGRIFENNWCH (YSTOD 0 - A1)                                                                      

GOFYNNWCH C1A 

 C1A 

Dim 1 GOFYNNWCH D1 

Rhai ond dim yn gwybod y nifer 2 GOFYNNWCH C1A 

Dim yn gwybod 3 GOFYNNWCH D1 

 

OS OES GAN RAI OND NID Y CYFAN O'R STAFF SGILIAU YN Y GYMRAEG (C1>0 A C1<A1) 

NEU C1=COD 2 (‘RHAI OND DIM YN GWYBOD Y NIFER’) GOFYNNWCH: 
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C1A A meddwl yn ôl i'r categoriau o alwedigaethau eang y soniasom amdanynt yn gynharach i 

gategoreiddio eich staff, ym mha galwedigaethau yw'r staff â sgiliau yn yr iaith Gymraeg? 

ANNOGWCH OS BYDD ANGEN 

MWY NAG UN COD YN IAWN. SGRIN I DDANGOS POB GALWEDIGAETH O A10 / A11 

 

OS OES GAN RAI OND NID Y CYFAN O'R STAFF SGILIAU YN Y GYMRAEG (C1>0 A C1<A1) 

NEU C1=COD 2 (‘RHAI OND DIM YN GWYBOD Y NIFER') AC OS MWY NAG UN ATEB YN C1A 

GOFYNNWCH:: 

C1B Faint o'r {@} staff ar y safle hwn sydd â sgiliau yn yr iaith Gymraeg? HOLWCH AM YR 

AMCANGYFRIF GORAU 

 C1A C1B (allow DK) 

Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch-swyddogion 1 (0 – YMATEB YN A10) 

Galwedigaethau Proffesiynol 2 (0 – YMATEB YN A11_8) 

Swyddi Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiol 3 (0 – YMATEB YN A11_7) 

Swyddi Gweinyddol ac Ysgirfenyddol 4 (0 – YMATEB YN A11_6) 

Swyddi yn y Masnachau Crefftus 5 (0 – YMATEB YN A11_5) 

Swyddi Gofalu, Hamdden a Gwasanaethau Eraill 6 (0 – YMATEB YN A11_4) 

Swyddi Gwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid 7 (0 – YMATEB YN A11_3) 

Gweithredwyr Proses, Offer Mawr a Pheiriannau 8 (0 – YMATEB YN  A11_2) 

Swyddi Sylfaenol 9 (0 – YMATEB YN  A11_1) 

  



Anghenion o ran Sgiliau Cymraeg mewn Wyth Sector 

171 

 

GOFYNNWCH I BAWB GYDAG UNRHYW SGILIAU YN Y GYMRAEG (C1>0 NEU C1=COD 2) 

OS RHODDWYD FFIGUR YN C1, UCHAFSWM NIFER FESUL RHES = C1 / DEFNYDDIWCH 

FFIGUR C1 YN Y TESTUN 

OS C1 = “RHAI OND DIM YN GWYBOD Y NIFER” DEFNYDDIWCH A1 YN LLE 

C2 A meddwl yn gyntaf am eich <C1 / A1> staff [OS RHODDWYD NIFER YN C1): sydd ag 

unrhyw sgiliau yn yr iaith Gymraeg], A meddwl yn gyntaf am y gallu i ddefnyddio'r 

Gymraeg, mae gennym ddiddordeb gwybod faint o staff sydd â sgiliau uwch, faint sydd â 

sgiliau canolraddol, faint sydd â sgiliau lefel mynediad a faint nad oes ganddynt unrhyw 

sgiliau o gwbl. Felly yng nghyswllt DEALL CYMRAEG LLAFAR, tua faint o'ch  {#\.c2total} 

staff [OS RHODDWYD NIFER YN C1: gyda sgiliau yn yr iaith Gymraeg] yn y safle yma sydd 

â… ysgrifennwch nifer y staff ar bob lefel ar gyfer pob categori  

 

[SGRIN I DDANGOS NIFER STAFF YN PARHAU YM MHOB RHES] 

 

[UCHAFSWM NIFER YM MHOB RHES = C1 / A1.UNWAITH Y BYDD Y NIFER YN UNRHYW 

RES = C1 / A1 YNA EWCH I'R RHES NESAF. OS YN LLAI NA C1 / A1 A HEB UN DIM YN 

GWYBOD AIL-OFYNNWCH] 

 

AILADRODD AM SIARAD CYMRAEG 

 

YNA DARLLEN CYMRAEG 

 

YNA YSGRIFENNU CYMRAEG 

 

SGRIN I DDANGOS ESBONIAD LLAWN O BOB TERM 

 
Sgiliau lefel  

uwch 
Sgiliau lefel 
canolraddol 

Sgiliau lefel 
mynediad 

Dim 
sgiliau 

DG 

Deall Cymraeg llafar  
    X 

Siarad Cymraeg 
    X 

Darllen Cymraeg 
    X 

Ysgrifennu Cymraeg 
    X 

 

 

GOFYNNWCH I BAWB GYDAG UNRHYW SGILIAU YN Y GYMRAEG (C1>1 NEU GOD 2) 

C3 Tua faint o staff sy'n defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith? HOLWCH AM YR AMCANGYFRIF 

GORAU. 

YSGRIFENNWCH (YSTOD: 1-C1)                                                                     GOFYNNWCH C4 

Dim 1 
GOFYNNWCH D1 

Dim yn gwybod 2 

 

GOFYNNWCH I BAWB GYDA STAFF SY'N DEFNYDDIO'R GYMRAEG 

C4 Tua faint o staff sy'n defnyddio pob un o'r sgiliau dilynol yn rheolaidd yn y gweithle:  
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C5  

 YSGRIFENNWCH (YSTOD 0-C3) 

Deall Cymraeg llafar  
 

Siarad Cymraeg 
 

Darllen Cymraeg 
 

Ysgrifennu Cymraeg 
 

 

GOFYNNWCH I BAWB GYDA STAFF SY'N DEFNYDDIO'R GYMRAEG 

C6 Ar gyfer pa rai o'r dibenion dilynol mae staff yn defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 

 DARLLENWCH ALLAN. AML-GOD YN IAWN. 

NEWIDIWCH DREFN DECHRAU CODAU 1-6  

Delio gyda chwsmeriaid neu gleientiaid 1 

Gweithgareddau marchnata neu wefan  2 

Cyfathrebu mewnol ffurfiol megis polisïau ysgrifenedig  3 

Cyfathrebu ysgrifenedig ffurfiol megis e-byst 4 

Cyfarfodydd mewnol 5 

Cyfathrebu llafar anffurfiol rhwng cydweithwyr  6 

Unrhyw brif weithgareddau eraill (noder) 7 

Dim yn gwybod 8 
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GOFYNNWCH I BAWB GYDA STAFF SY'N DEFNYDDIO'R GYMRAEG 

C7 Pa fanteision mae defnyddio'r Gymraeg yn eu rhoi i'ch sefydliad? HOLWCH: Pa fanteision 

eraill y mae'n eu rhoi? PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN (AML-GOD YN IAWN) 

GOFYNNWCH I BAWB GYDA STAFF SY'N DEFNYDDIO'R GYMRAEG 

C6a  A pha un o'r manteision hyn mae defnyddio'r Gymraeg yn ei roi i'ch sefydliad .. 

DARLLENWCH ALLAN Y RHAI NA SONIWYD AMDANYNT YN C6. [NEWID TREFN DECHRAU 

AR GYFER CODAU 1-9]  

 C6 HEB GYMELL 
C6a WEDI 

CYMELL 

Gwell gwasanaeth i gwsmeriaid 1 1 

OS SECTOR PREIFAT (A6=1): Cynyddu gwerthiant  2 2 

OS SECTOR PREIFAT (A6=1): Ein helpu i ennill busnes 

newydd 
3 3 

Ein helpu i gadw cwsmeriaid presennol 4 4 

Gwella cymhelliant ac undod y gweithlu  5 5 

Ein helpu i recriwtio staff medrus 6 6 

Gwella bodlonrwydd neu gadw staff  7 7 

Mynediad i gyllid 8 8 

Ein galluogi i gyflawni ein hoblygiadau cyfreithiol 9 9 

Gwella ein delwedd yn y gymuned 10 10 

Arall (noder) 11  

Dim (C6  Dim o'r uchod) 12 12 

Dim yn gwybod X X 
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D Sgiliau Ychwanegol yn y Gymraeg 

GOFYN I BAWB HEBLAW OS  C2=”UWCH” AR GYFER POB SGIL (DEALL, SIARAD, 
DARLLEN, YSGRIFENNU)  

D1 Yn dal i feddwl am sgiliau yn y Gymraeg, pe byddai gennych fwy o staff yn gallu 

cyfathrebu yn y Gymraeg, neu gyda lefel uwch o sgiliau yn y Gymraeg, ydych chi'n credu 

y byddai hyn o fudd i'ch sefydliad? 

OS FELLY, ANOGWCH Y BUDD SYLWEDDOL NEU RHYWFAINT O FUDD 

Budd sylweddol 1 

GOFYNNWCH D2 

Rhywfaint o fudd 2 

Dim 3 

EWCH I ADRAN E 

Dim yn gwybod 4 

 
 

GOFYNNWCH I BAWB Y CREDAI Y BYDDAI O FUDD (D1=1 / 2) 

D2 Pa fuddion fyddai hyn yn ei roi? Pa fuddion eraill fyddai'n eu rhoi? PEIDIWCH Â DARLLEN 

ALLAN. AML-GOD YN IAWN. 

Gwella gwasanaeth i gwsmeriaid 1 

Cynyddu gwerthiant  2 

Ein helpu i ennill busnes newydd 3 

Ein helpu i gadw cwsmeriaid presennol 4 

Gwella cymhelliant ac undod y gweithlu 5 

Ein helpu i recriwtio staff medrus 6 

Gwella bodlonrwydd neu gadw staff  7 

Mynediad i gyllid 8 

Ein galluogi i gyflawni ein hoblygiadau cyfreithiol 9 

Gwella ein delwedd yn y gymuned 10 

Arall (noder) 11 

Dim yn gwybod 12 
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GOFYN I'R RHAI Y CREDWCH FYDDAI'N CAEL BUDD (D1=1 NEU 2) 

D3 Ym mha galwedigaethau penodol y byddai'n neilltuol o fuddiol i'ch sefydliad feddu ar 

sgiliau gwell yn yr iaith Gymraeg? HOLWCH: Pa rai eraill?  

ANNOGWCH OS BYDD ANGEN 

NODYN I’R CYFWELYDD: YSGRIFENNWCH Y GALWEDIGAETHAU PENODOL. PEIDIWCH 

DEFNYDDIO’R RHESTR UN DIGID CYNT – RYDYM EISIAU MWY O FANYLDER YMA 

AR GYFER POB GALWEDIGAETH A NODIR YN D3 

D4 Tua faint o bobl a gyflogir fel <galwedigaeth a nodwyd yn D3> y byddai’n fuddiol i chi iddynt 

fod â gwell sgiliau yn y Gymraeg? 

OS OES MWY NA 5 GALWEDIGAETH YN D3 
D4x  I pa bump o’r galwedigaethau yma ydych yn credu byddai cael gwell sgiliau yn y Gymraeg 

o fudd?  
  [RHESTRWCH Y RHAI YN D3]. CANIATEWCH 5 YMATEB  

 D3 
D4 NIFER (CANIATAU 

DIM YN GWYBOD) 

D4x (5 gal.) 

YSGRIFENNWCH I FEWN 1  
 

YSGRIFENNWCH I FEWN 2   

YSGRIFENNWCH I FEWN 3   

YSGRIFENNWCH I FEWN 4   

YSGRIFENNWCH I FEWN 5   

YSGRIFENNWCH I FEWN 6   

YSGRIFENNWCH I FEWN 7   

YSGRIFENNWCH I FEWN 8   

YSGRIFENNWCH I FEWN 9   

YSGRIFENNWCH I FEWN 10   

YSGRIFENNWCH I FEWN 11   

YSGRIFENNWCH I FEWN 12   

YSGRIFENNWCH I FEWN 13   

YSGRIFENNWCH I FEWN 14   

YSGRIFENNWCH I FEWN 15   

YSGRIFENNWCH I FEWN 16   

YSGRIFENNWCH I FEWN 17   

YSGRIFENNWCH I FEWN 18   

YSGRIFENNWCH I FEWN 19   

YSGRIFENNWCH I FEWN 20   

Dim yn gwybod V  
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GOFYNNWCH I’R HOLL RHAI Y BYDDAI GWELL SGILIAU YN Y GYMRAEG O FUDD (D1=1 

NEU 2) 

D4a   I bob galwedigaeth ble fyddai gwell sgiliau yn y Gymraeg o fudd, rydym eisiau darganfod 

pa lefel o sgiliau yr ydych yn credu i fod yn DDYMUNOL. 

 [GOFYNNWCH D4B – D4F AR GYFER HYD AT 5 GALWEDIGAETH – CYMRWCH O D4X OS 

OES 5 GALWEDIGAETH WEDI EI RHESTRU YNO, OS NA CYMRWCH O D3]. 

 [WEDI POB AILADRODDIAD O D4b-D4f GOFYNNWCH D5 AR GYFER Y GALWEDIGAETH 

YNA]. 

D4b Felly ar gyfer [GALWEDIGAETH 1], pa lefel o sgiliau ydych yn credu sy’n DDYMUNOL o ran: 

ADRODDWCH Y CATEGORIAU O GYMRAEG, AC AWGRYMWCH Y LEFELAU.  

 GOFYNNWCH D5i) 

D4c Ac ar gyfer [GALWEDIGAETH 2], pa lefel o sgiliau ydych yn credu sy’n DDYMUNOL o ran: 

ADRODDWCH 

 GOFYNNWCH D5ii) 

D4d Ac ar gyfer [GALWEDIGAETH 3], pa lefel o sgiliau ydych yn credu sy’n DDYMUNOL o ran: 

ADRODDWCH 

 GOFYNNWCH D5iii) 

D4e Ac ar gyfer [GALWEDIGAETH 4], pa lefel o sgiliau ydych yn credu sy’n DDYMUNOL o ran: 

ADRODDWCH 

 GOFYNNWCH D5iv) 

D4f Ac ar gyfer [GALWEDIGAETH 5], pa lefel o sgiliau ydych yn credu sy’n DDYMUNOL o ran: 

ADRODDWCH 

 GOFYNNWCH D5v) 

D4b GAL 1- GAL 5 DANGOSWCH DISGRIFIADAU LLAWN POB UN AR Y SGRÎN 

 Cychwynnol Canolig Uwch Dim D Y G 

Deall Cymraeg 

llafar  
1 2 3 4 X 

Siarad Cymraeg 1 2 3 4 X 

Darllen Cymraeg 1 2 3 4 X 

Ysgrifennu 

Cymraeg 
1 2 3 4 X 
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GOFYNNWCH D5 AR GYFER POB GALWEDIGAETH A GAIFF EI OFYN AMDANO YN D4, A 

GOFYNNWCH D5 AR GYFER Y GALWEDIGAETH YNA YN SYTH WEDI I BOB D4B-D4F CAEL 

EI OFYN. 

D5 Ar gyfer [galwedigaeth i)-v) o D4b-f], ai'n bennaf sgiliau gwell mewn deall Cymraeg llafar, 

siarad Cymraeg, darllen Cymraeg neu ysgrifennu Cymraeg a fyddai fwyaf o fudd i'ch 

sefydliad? 

AILADRODDWCH AR GYFER HYD AT 5 GALWEDIGAETH 

 

AML-GOD YM MHOB RHES YN IAWN 

 
Deall 

Cymraeg 
llafar 

Siarad 
Cymraeg 

Darllen 
Cymraeg 

Ysgrifennu 
Cymraeg 

Dim yn 

Gwybod 

i) Galwedigaeth 1 1 2 3 4 X 

ii) Galwedigaeth 2 1 2 3 4 X 

iii) Galwedigaeth 3 1 2 3 4 X 

iv) Galwedigaeth 4 1 2 3 4 X 

v) Galwedigaeth 5 1 2 3 4 X 

 

GOFYNNWCH AR GYFER HYD AT 2 ALWEDIGAETH LLE BYDDAI GWELL SGILIAU YN Y 

GYMRAEG O FUDD YN D3 (DEWIS AR HAP) 
 

D6 [NEWID GEIRIAD OS  >2 ALWEDIGAETH AR D3: Hoffwn ofyn i chi am ddau o'r categorïau lle 

gwnaethoch ddweud y byddai sgiliau gwell yn y Gymraeg o fudd. 

 

Pa rai o'r dilynol yw'r prif resymau pam nad oes gan rhai o'ch {@} staff y lefel a ddymunir o 

sgiliau yn y Gymraeg ...  DARLLENWCH ALLAN. RHOWCH GOD I BOB UN SY'N 

BERTHNASOL. 

 

NEWIDIWCH DREFN DECHRAU CODAU 1-9 Gal 1 Gal 2 

Mae'r lefel hyfedredd rydym ei angen mewn sgiliau yn y Gymraeg wedi 
cynyddu  

1 1 

Mae'r NIFER o bobl rydym eu hangen gyda sgiliau yn y Gymraeg wedi 

cynyddu  
2 2 

Maent wedi bod ar hyfforddiant yn y Gymraeg ond nid yw eu sgiliau wedi 

gwella'n ddigonol  
3 3 

Rydym yn ei chael yn anodd recriwtio staff gyda'r lefel a ddymunir o sgiliau 

yn y Gymraeg 
4 4 

Rydym yn cael problemau'n cadw staff gyda'r lefel a ddymunir o sgiliau yn y 

Gymraeg  
5 5 

Nid oes gan y staff yma ddiddordeb mewn dysgu / gwella eu Cymraeg  6 6 

Nid ydym yn medru canfod cyrsiau hyfforddiant addas yn y Gymraeg yn 

lleol  
7 7 
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Ni fu'n flaenoriaeth i'r sefydliad gynyddu'r lefel o sgiliau yn y Gymraeg  8 8 

A oes unrhyw resymau eraill? (NODER) 9 9 

PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN: Dim achos arbennig (UN COD YN UNIG) 10 10 

Dim yn gwybod 11 11 

 

GOFYNNWCH I'R RHAI SY'N CREDU Y BYDDAI O FUDD (D1=1/2) 

D7 Pa rai o'r dilynol, os oes rhai, sy'n eich atal rhag cyflogi mwy o staff gyda sgiliau yn y 

Gymraeg neu wella sgiliau staff presennol ... DARLLENWCH ALLAN (AML-GOD YN IAWN) 

NEWIDIWCH Y MAN DECHRAU (AR GYFER CODAU 1-5)  

Nid oes gan ymgeiswyr gyda sgiliau yn y Gymraeg y sgiliau eraill rydym eu 

hangen  
1 

Trosiant staff isel sydd gennym a/neu dim angen recriwtio 2 

Nid oes gan ddigon o ymgeiswyr sgiliau da yn y Gymraeg 3 

Nid yw staff eisiau hyfforddi i wella eu sgiliau yn y Gymraeg  4 

Mae hyfforddiant mewn sgiliau yn y Gymraeg yn ddrud 5 

A oes unrhyw reswm arall (noder) 0 

(PEIDIWCH A DARLLEN ALLAN)  Dim o'r uchod / Dim byd yn rhwystro ni  

(PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN) Dim yn gwybod X 

 

 
E Hyfforddiant a chymwysterau 

GOFYNNWCH I BAWB 

E1 A throi'n awr at gymwysterau yn GYFFREDINOL, a oes gymwysterau neu dystysgrifau 

galwedigaethol cysylltiedig â swydd rydych angen i unrhyw rai o'ch staff yn y safle yma 

fod â hwy, neu mae gofyniad cyfreithiol amdanynt? 

OS BYDD ANGEN: Gennym ddiddordeb yma a unrhyw gymhwyster galwedigaethol, nid yn 

unig ynglyn a'r iaith Gymraeg. 

Oes 1 GOFYNNWCH E1a 

Nagoes 2 

GOFYNNWCH E2 

Dim yn gwybod 3 

 

OS OES (E1=1) 

E1a  A yw, neu a fyddai'n fuddiol i chi pe bai rhan neu'r cyfan o'r cymwysterau galwedigaethol 

yma'n cael eu cyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg?  
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Byddai 1 GOFYNNWCH E1b 

Na 2 

GOFYNNWCH E2 

Dim yn gwybod 3 

 

OS BYDDAI (E1A=1) 

E1b  Ar gyfer pa gymwysterau galwedigaethol y byddai hyn yn fuddiol  [CYFWELYDD: AR 

GYFER POB CYMHWYSTER A NODIR, GOFYNNWCH AM BA LEFEL]? COFNODWCH HYD 

AT 5 

TEIPIWCH Y CYMHWYSTER A'R LEFEL 

i) 1 

ii) 2 

iii) 3 

iv) 4 

v) 5 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

E2  A ydych chi angen i unrhyw staff yn eich safle fod â chymwysterau penodol yn y 

Gymraeg? 

Ydym 1 GOFYNNWCH E3 

Na 2 

GOFYNNWCH E5 

Dim yn gwybod 3 

 

GOFYNNWCH I'R RHAI SYDD ANGEN CYMWYSTERAU (E2=1) 

E3 Pa fathau o alwedigaethau ydych chi angen cymwysterau penodol yn y Gymraeg? 

YCHWANEGWCH OS BYDD ANGEN: Yr ydym eisiau gwybod am y swyddi penodol ar eich 

sefydliad, yn hytrach na'r categoriau eang  a grybwyllwyd yn gynharach.  ANNOGWCH OS 

BYDD ANGEN: 

(DANGOSWCH BOB GALWEDIGAETH A RESTRIR YN B2 A BLYCHAU YCHWANEGOL 

YSGRIFENNU I MEWN) 
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DANGOSWCH Y GALWEDIGAETHAU A DDETHOLWYD / RESTRWYD YN E3 

E4 Pa fathau o gymwysterau yn y Gymraeg ydych chi eu hangen ar gyfer {@}? 

 E3 E4 mathau cymwysterau 

GALWEDIGAETH 1 
1  

GALWEDIGAETH 2 
2  

GALWEDIGAETH 3 
3  

GALWEDIGAETH 4 
4  

GALWEDIGAETH 5 
5  

GALWEDIGAETH 6 
6  

GALWEDIGAETH 7 
7  

GALWEDIGAETH 8 
8  

GALWEDIGAETH 9 
9  

Arall 2(NODWCH) 0  

Arall 2(NODWCH)   

Arall 3(NODWCH)   

Arall 4(NODWCH)   

 
GOFYNNWCH I BAWB SYDD ANGEN CYMWYSTERAU (E2=1) 

E4a Fyddech chi'n ei chael yn ddefnyddiol pe bai cymwysterau yn y Gymraeg yn rhoi 

gwybodaeth am allu dysgwyr mewn sgiliau penodol megis deall Cymraeg llafar, siarad 

Cymraeg, darllen Cymraeg, darllen Cymraeg neu ysgrifennu Cymraeg, yn ogystal â'r radd 

gyffredinol? 

 

Byddem 1 

Na 2 

Dim yn gwybod 3 
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GOFYNNWCH I BAWB 

E5 Dros y 12 mis diwethaf a yw'r sefydliad wedi trefnu neu ariannu unrhyw fath o 

hyfforddiant a gynlluniwyd yn benodol i ddatblygu sgiliau yn y Gymraeg? 

 

Do 1 

Na 2 

Dim yn gwybod 3 

 

GOFYNNWCH I BAWB SYDD WEDI TREFNU NEU ARIANNU HYFFORDDIANT FFURFIOL 

(E5=1) 

E6 Pa fathau o ddarparwyr hyfforddiant, os oes rhai, ydych chi wedi'u defnyddio i gyflwyno 

hyfforddiant mewn sgiliau yn y Gymraeg? CYMHELLWCH OS OES ANGEN. AML-GODIO 

YN IAWN. 

Colegau Addysg Bellach 1 

Prifysgolion 2 

Colegau/darparwyr preifat 3 

Cyrsiau ar-lein 4 

Canolfannau Cymraeg i Oedolion 5 

Cyrsiau yn y gymuned 6 

Arall (nodwch) 7 

Dim - ein staff ein hunain yn gwneud y cyfan  8 

Dim yn gwybod 9 

 
GOFYNNWCH I BAWB  

E7 Pa un o'r dilynol sy'n berthnasol ar gyfer eich safle? (DARLLENWCH ALLAN A RHOI UN 

COD) 

Rydym wedi cael anhawster yn canfod cyrsiau 

hyfforddiant iaith Gymraeg addas ar gyfer ein staff  
1 GOFYNNWCH E7a 

Rydym wedi edrych ond erioed wedi cael anhawster 

yn canfod cyrsiau addas iaith Gymraeg addas ar 

gyfer ein staff   

2 

GOFYNNWCH E8 
Nid ydym erioed wedi edrych am gyrsiau 

hyfforddiant iaith Gymraeg  
3 

(PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN) Dim yn gwybod X 

 

GOFYNNWCH I BAWB A GAFODD ANAWSTERAU (E7=1) 



Anghenion o ran Sgiliau Cymraeg mewn Wyth Sector 

182 

 

E7a  Pa anawsterau a gawsoch wrth ganfod cyrsiau hyfforddiant addas yn y Gymraeg ar gyfer 

eich staff? HOLWCH: pa anawsterau eraill a gawsoch chi? PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN 

AML-GOD YN IAWN 

Y cyrsiau sydd ar gael yn rhy sylfaenol 1 

Lefel y cyrsiau sydd ar gael yn rhy uchel 2 

Rhy ddrud 3 

Dim yn ddigon lleol 4 

Amserau dechrau'r cwrs yn anghyfleus / dim yn hyblyg  5 

Methu teilwra'r cyrsiau i'r hyn rydym ei angen 6 

Iaith a ddysgir dim yn ddigon perthnasol i'r busnes 7 

Arall (NODWCH) 0 

Dim yn gwybod X 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

E8 A dros y 12 mis diwethaf ydych chi wedi trefnu neu ariannu unrhyw weithgareddau 

anffurfiol sydd â'r nod o ddatblygu sgiliau yn y Gymraeg, megis grwpiau sgwrsio neu 

fentora? 

 

 

Do 1 GOFYNNWCH E6a 

Na 2 

GWIRIWCH E7 

Dim yn gwybod 3 

 

OS DO (E8=1) 

E8a Pa fathau o weithgareddau anffurfiol gyda'r nod o ddatblygu sgiliau yn y Gymraeg a 

gynheilr yn eich gweithle? CYMHELLWCH OS OES ANGEN. CANIATAU AML-GOD.  

 

Grwpiau sgyrsio 1 

Mentora 2 

Arall (NODER) 0 

Dim yn gwybod X 

Dim  V 
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OS DO  (E8=1) 

E8b Ac yn gyffredinol a yw'r rhain yn digwydd ... DARLLENWCH ALLAN (COD I UN YN UNIG) 

 

Bob wythnos 1 

Bob mis 2 

Bob chwarter 3 

Bob tua chwe mis 4 

Llai aml 5 

(PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN) Dim yn gwybod X 

 
 

GOFYNNWCH I BAWB 

E9 Ydych chi'n gwybod am unrhyw systemau neu ddulliau penodol ar gyfer mesur lefel sgiliau 

yn y Gymraeg ymhlith staff?  

Ydym 1 GOFYNNWCH E10 

Na 2 

GOFYNNWCH E11 

Dim yn gwybod 3 

 
 

OS YDYCH 

E10  Pa systemau neu ddulliau ydych chi'n gwybod amdanynt? 

YSGRIFENNWCH 

Dim yn gwybod 1  

 
 

GOFYNNWCH I BAWB HEBLAW OS B1=4 A C1=1 

E11 Ydych chi'n cofnodi neu'n mesur neu'n asesu lefel y sgiliau yn y Gymraeg ymhlith eich 

staff? 

Ydym 1 GOFYNNWCH E12 

Na 2 

GOFYNNWCH F1 

Dim yn gwybod 3 

 

OS YDYCH (E11=1) 
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E12 Ym mha rai o'r ffyrdd dilynol ydych chi'n cofnodi neu'n mesur neu'n asesu lefel y sgiliau yn 

y Gymraeg ymhlith staff ...  

DARLLENWCH ALLAN (AML-GOD YN IAWN) 

NEWIDIWCH DREFN DECHRAU CODAU 1-6  

Seiliedig ar eu cymwysterau ffurfiol 1 

Drwy asesiad allanol ffurfiol, megis asesiad gan diwtor iaith  2 

Drwy asesiad mewnol ffurfiol, megis profion ysgrifenedig neu lafar, asesiadau ar-lein 

neu ddefnyddio fframweithiau cymwyseddau neu ddulliau diagnostig 
3 

Drwy asesiad mewnol anffurfiol, megis trafodaethau rhwng cydweithwyr 4 

Drwy asesiad yr aelod o'r staff ei hun  5 

Ydych chi'n ei fesur neu'n ei asesu mewn ffyrdd eraill (NODWCH) 6 

PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN: Dim yn gwybod X 

 

F Recriwtio 

GOFYNNWCH I BAWB 

F1 Nawr ychydig o gwestiynau am faterion recriwtio. Yn y 12 mis diwethaf, a yw'r sefydliad 

wedi recriwtio neu geisio recriwtio unrhyw staff?  

Do 1 GOFYNNWCH F1A 

Na 2 

GOFYNNWCH 7 

Dim yn gwybod 3 

 

GOFYNNWCH I BAWB SYDD WEDI CEISIO RECRIWTIO (F1=1) 

F1a Tua faint o swyddi gwag fu gennych chi yn y 12 mis diwethaf, yn cynnwys unrhyw swyddi 

sy'n wag ar hyn o bryd? HOLWCH AM YR AMCANGYFRIF GORAU  

YSGRIFENNWCH (YSTOD 1-999): 

Dim yn gwybod X  

Wedi gwrthod V  
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GOFYNNWCH I BAWB SYDD WEDI CEISIO RECRIWTIO  (F1=1) 

F1b Ac ar gyfer tua faint o'r  [OS RHODDWYD UNION NIFER YN F1a: <nifer>] o swyddi gwag yma 

y byddai o leiaf lefel sylfaenol o sgiliau yn y Gymraeg wedi bod yn ddymunol? HOLWCH AM 

YR AMCANGYFRIF GORAU 

YSGRIFENNWCH (YSTOD 0 – nifer yn F1a): 

Pob un   

Dim  yn gwybod X  

Wedi gwrthod V  

 

GOFYNNWCH I BAWB SYDD WEDI CEISIO RECRIWTIO (F1=1) 

F2 A fu unrhyw un o'r swyddi gwag a fu gennych yn y 12 mis diwethaf yn anodd eu llenwi? 

Do 1  GOFYNNWCH F2A 

Na 2 
 GOFYNNWCH F7 
  

Dim yn gwybod 3 

 

GOFYNNWCH I BAWB A FU Â SWYDDI GWAG ANODD EU LLENWI (F2=1) 

F2a Tua faint o'r swyddi gwag a fu gennych yn y 12 mis diwethaf yn cynnwys unrhyw rai 

cyfredol a fu'n anodd eu llenwi? HOLWCH AM YR AMCANGYFRIF GORAU 

YSGRIFENNWCH (YSTOD 1 – nifer yn F1a): 

Dim yn gwybod X  

Wedi gwrthod V  

 

GOFYNNWCH I BAWB GYDA SWYDDI GWAG ANODD EU LLENWI (F2=1) 

F3 A faint, os oedd rhai, o'r swyddi gwag yma oedd yn anodd eu llenwi yn rhannol o leiaf 

oherwydd diffyg sgiliau yn y Gymraeg ymysg ymgeiswyr?  

YSGRIFENNWCH 

Dim 0  

Dim yn gwybod X  
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GOFYNNWCH I BAWB GYDA SWYDDI GWAG ANODD EU LLENWI OHERWYDD DIFFYG 

SGILIAU YN Y GYMRAEG  (F3>0) 

F4 Ar gyfer pa fathau o alwedigaethau PENODOL dros y 12 mis diwethaf, y bu gennych 

swyddi gwag sydd neu a oedd yn anodd eu llenwi oherwydd o leiaf yn rhannol i ddiffyg 

sgiliau iaith Gymraeg ymhlith ymgeiswyr? 

GOFYNNWCH OS OES ANGEN: Unwaith eto, gennym ddiddordeb yn y galwedigaethau 

penodol yn eich sefydliad, yn hytrach nag y categorïau eang a ddefnyddiwyd gennym yn 

gynharach  

 (DANGOSWCH ALWEDIGAETHAU O B2 AC UNRHYW YCHWANEGOL O E3 A 

GALWEDIGAETHAU 'ARALL') 

 

GOFYNNWCH I BAWB GYDA SWYDDI GWAG ANODD EU LLENWI OHERWYDD SGILIAU YN 

Y GYMRAEG  (F3>0) 

F4a Tua faint o swyddi anodd eu llenwi ar gyfer  {@} dros y 12 mis diwethaf a fu'n ganlyniad, o 

leiaf yn rhannol, diffyg sgiliau yn y Gymraeg ymysg ymgeiswyr? 

 F4 Nifer F4a 

Galwedigaeth 1 1  

Galwedigaeth 2 2  

Galwedigaeth 3 3  

Galwedigaeth 4 4  

Galwedigaeth 5 5  

Galwedigaeth 6 6  

Galwedigaeth 7 7  

Galwedigaeth 8 8  

Galwedigaeth 9 9  

Galwedigaeth 10 10  

Arall 1 (noder) 11  

Arall 2 (noder) 12  

Arall 3 (noder) 13  

 
GOFYNNWCH I BAWB GYDA SWYDDI GWAG ANODD EU LLENWI OHERWYDD SGILIAU 
YN Y GYMRAEG (F3>0) 

F5 A meddwl am [OS SWM F4a=1: y swydd wag anodd ei llenwi yma] [OS SWM F4a >1 NEU 

UNRHYW DIM YN GWYBOD: y swyddi gwag anodd eu llenwi yma] dros y 12 mis diwethaf 

yn arwain yn rhannol o leiaf o ddiffyg sgiliau yn y Gymraeg ymgeiswyr, a wnaethoch chi 

eu llenwi yn y pen draw [OS SWM F4a=1: y swydd yma] [OS SWM  F4a >1 NEU UNRHYW 

DIM YN GWYBOD:  unrhyw rai o'r] swyddi yma? 

 

Do 1 GOFYNNWCH F6 

Na 2 

GOFYNNWCH F7 

Dim yn gwybod 3 
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GOFYNNWCH I BAWB GYDA SWYDDI GWAG ANODD EU LLENWI OHERWYDD SGILIAU YN 

Y GYMRAEG (F3>0) LLE GWNAETHANT LWYDDO I LENWI UNRHYW RAI [F5=1] 

F6 A meddwl am [OS SWM F4a=1: y swydd wag anodd ei llenwi yma] [OS SWM F4a >1 NEU 

UNRHYW DIM YN GWYBOD: y swyddi gwag anodd eu llenwi yma] fel canlyniad yn rhannol 

o leiaf i ddiffyg sgiliau yn y Gymraeg ymysg ymgeiswyr, pa un o'r dilynol sy'n 

berthnasol ...  

 Ie Na 
Dim yn 

gwybod 

[OS SWM F4a >1 NEU UNRHYW DIM YN GWYBOD: Ym mhob 

achos] fe wnaethom yn y pen draw wedi llenwi'r swydd gyda 

rhywun gyda'r lefel ofynnol o sgiliau yn y Gymraeg 

1 2 X 

[OS (SWM F4a >1 NEU UNRHYW DIM YN GWYBOD) & NA / 

DIM YN GWYBOD UCHOD GOFYNNWCH:  

Ar gyfer rhai o'r swyddi gwag fe wnaethom yn y pen draw 

lenwi'r swydd gyda rhywun gyda'r lefel ofynnol o sgiliau yn y 

Gymraeg  

1 2 X 

OS YDI I'R NAILL NEU'R LLALL O'R DDAU DDATGANIAD 

UCHOD 

A phan wnaethoch lenwi'r swydd neu swyddi gwag anodd eu 

llenwi gyda phobl gyda'r lefel ofynnol o sgiliau yn y Gymraeg, 

a oedd unrhyw un o'r unigolion hyn yn brin o sgiliau, 

gwybodaeth neu brofiad arall yr oeddech wedi bod eu heisiau 

1 2 X 

GOFYNNWCH I BAWB SY'N ATEB  

Ac yn dal i feddwl am swyddi gwag anodd eu llenwi dros y 12 mis 

diwethaf fel canlyniad yn rhannol o leiaf i ddiffyg sgiliau yn y 

Gymraeg ymysg ymgeiswyr, wnaethoch chi lenwi unrhyw rai o'r 

swyddi hyn gyda phobl heb y lefel o sgiliau yn y Gymraeg yr 

oeddech eu heisiau   

1 2 X 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

F7 A meddwl am y farchnad lafur ar gyfer galwedigaethau allweddol o fewn eich sector, beth 

yw eich barn am y dilynol. Defnyddiwch raddfa o 1 i 5, gyda 1 yn wael iawn a 5 yn 

ardderchog ... DARLLENWCH ALLAN 

 Gwael Ardderchog 
iawn  

DG 

_1  Argaeledd sgiliau yn y Gymraeg h.y. NIFER yr 
ymgeiswyr sydd â rhai sgiliau yn y Gymraeg  

1 2 3 4 5 X 

_2  Ansawdd y sgiliau yn y Gymraeg h.y. LEFEL 
HYFEDREDD yn y Gymraeg ymysg yr ymgeiswyr 
hynny sydd â sgiliau yn y Gymraeg  

1 2 3 4 5 X 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

F8 Ydych chi'n asesu sgiliau ymgeiswyr yn y Gymraeg fel rhan o'ch proses recriwtio? 

Ydym 1 GOFYNNWCH F9 

Na 2 

GOFYNNWCH G1 Dim yn recriwtio  

Dim yn gwybod 3 
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GOFYNNWCH I BAWB SY'N ASESU SGILIAU 

F9 Sut ydych chi'n asesu sgiliau ymgeiswyr yn y Gymraeg? PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN. 

AML-GODIO YN IAWN 

Prawf neu asesiad ysgrifenedig 1 

Prawf neu asesiad llafar 2 

Y cyfan neu ran o'r cyfweliad yn Gymraeg 3 

Ffurflenni cais/CVs yn cael eu llenwi yn Gymraeg 4 

Angen tystiolaeth o gymwysterau yn y Gymraeg sydd gan ymgeiswyr 5 

Hunanasesiad gan ymgeiswyr (e.e. gofyn i ymgeiswyr raddio eu sgiliau) 6 

Sgwrs anffurfiol gyda'r ymgeisydd (e.e. wrth drefnu cyfweliad) 7 

Arall (nodwch) 8 

Dim yn gwybod X 

 

OS COD  6 (CYMWYSTERAU) (F9=6) 

F10    Pa gymhwysterau yn y Gymraeg mae'ch sefydliad yn eu cydnabod yn ystod y broses o 

recriwtio? PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN. 

TGAU A neu B 1 

TGAU C+ 2 

TGAU – unrhyw lefel 3 

TGAU A neu B Cymraeg ail iaith 4 

TGAU C+ Cymraeg ail iaith 5 

TGAU – Cymraeg ail iaith unrhyw lefel 6 

Arall (NODER) 7 

Dim yn gwybod X 
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G Deddfwriaeth 

GOFYNNWCH I BAWB 

G1 A oes gan eich sefydliad Gynllun Iaith Gymraeg neu bolisi, p'un ai'n benodol i'r safle, neu 

ar lefel y brif swyddfa neu sefydliad? 

Oes 1 GOFYNNWCH G2 

Na 2 

GOFYNNWCH G3 

Dim yn gwybod 3 

 

GOFYNNWCH I BAWB GYDA PHOLISI (OES YN G1) 

G2 A yw hyn yn Gynllun Iaith Gymraeg dan delerau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, Cynllun 

Iaith Gymraeg gwirfoddol, neu bolisi iaith Gymraeg gwirfoddol? (UN COD) 

Cynllun Iaith Gymraeg dan delerau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993  1 

Cynllun Iaith Gymraeg gwirfoddol 2 

Polisi Iaith Gymraeg gwirfoddol 3 

Arall (NODER) 4 

Dim yn gwybod 5 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

G3 Yn gyffredinol, pa lefel ymwybyddiaeth a dealltwriaeth fyddech chi'n ddweud sydd 

gennych o ddeddfwriaeth yn gysylltiedig â'r Gymraeg yn y gweithle? Fyddech chi'n 

dweud eich bod yn: DARLLENWCH ALLAN (UN COD) 

Gwybod am ddeddfwriaeth ac â dealltwriaeth dda  1 

Gwybod am ddeddfwriaeth a gyda pheth dealltwriaeth  2 

Dim yn gwybod am ddeddfwriaeth 3 

Dim yn gwybod 4 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

G4 Ydych chi wedi clywed am Fesur y Gymraeg Cymru 2011? 

Do 1 GOFYNNWCH G5 

Na 2 

GOFYNNWCH H1 

Dim yn gwybod 3 
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GOFYNNWCH I BAWB SYDD WEDI CLYWED AM FESUR Y GYMRAEG (G4=1) 

G5 Ydych chi'n disgwyl i Fesur y Gymraeg Cymru 2011 fod ag effaith sylweddol, effaith bach 

neu ddim effaith ar eich sefydliad yn y dyfodol? 

Effaith sylweddol 1 

GOFYNNWCH G6 

Effaith bach 2 

Dim effaith 3 

GOFYNNWCH ADRAN H 

Dim yn gwybod 4 

 

GOFYNNWCH I BAWB SY'N DISGWYL EFFAITH (G5=1 NEU 2) 

G6 Pa effaith ydych chi'n credu a gaiff Mesur y Gymraeg 2011 ar eich sefydliad yn y dyfodol? 

PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN. AML-GOD YN IAWN 

Bydd angen i ni ddiwygio ein Cynllun Iaith Gymraeg i gydymffurfio gyda'r safonau 

mewn perthynas â'r Gymraeg 
1 

Bydd yn ofynnol i ni gydymffurfio gyda'r safonau mewn perthynas â'r Gymraeg am y 

tro cyntaf  
2 

Bydd angen i ni recriwtio mwy o staff gyda sgiliau yn y Gymraeg  3 

Bydd angen i ni ddarparu mwy o hyfforddiant yn y Gymraeg i staff  4 

Arall (noder) 5 

Dim yn gwybod 6 

 

 

H Cymorth 

GOFYNNWCH I BAWB 

H1 Yn y 2-3 blynedd diwethaf, a oes unrhyw un yn eich safle wedi gofyn am unrhyw 

wybodaeth, cyngor neu gymorth busnes yn ymwneud â'r Gymraeg ar gyfer y gweithle?  

Do 1 GOFYNNWCH H2 

Na 2 

GOFYNNWCH H5 

Dim yn gwybod 3 
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GOFYNNWCH I BAWB SYDD WEDI GOFYN AM WYBODAETH/CYNGOR (H1=1) 

H2 Ar ba faterion penodol wnaeth eich safle ofyn am wybodaeth, cyngor neu gymorth busnes 

yng nghyswllt y Gymraeg? PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN (AML-GOD YN IAWN) 

Materion recriwtio  1 

Sut i brofi am lefel gallu yn y Gymraeg 2 

Hyfforddiant sgiliau yn y Gymraeg (e.e. sut i ganfod darparwyr neu gyrsiau 

addas)  
3 

Goblygiadau cyfreithiol parthed darpariaeth yn y Gymraeg/materion 

cydymffurfiaeth 
4 

Help am ddatblygu cynllun neu bolisi iaith Gymraeg 5 

Arwyddion, dogfennau neu gynnwys ar-lein yn y Gymraeg  6 

Sut i gael y budd mwyaf o fod â sgiliau yn y Gymraeg  7 

Arall (nodwch) 0 

Dim yn gwybod X 

 

GOFYNNWCH I BAWB A OFYNNODD AM WYBODAETH/CYNGOR (H1=1) 

H3 I ble aethoch chi i gael yr wybodaeth, cyngor neu gymorth yma? PEIDIWCH Â DARLLEN 

ALLAN (AML-GOD YN IAWN) 

Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Comisiynydd y Gymraeg 1 

Menter Iaith  2 

Asiantaeth Cynllunio Iaith 3 

Llywodraeth Cymru/gwefan Llywodraeth Cymru 4 

Busnes Cymru 5 

Menter a Busnes 6 

Coleg, prifysgol neu ddarparydd hyfforddiant neu ganolfan Cymraeg i 

Oedolion  
7 

Cyrff sector penodol 8 

Ffynonellau ar-lein cyffredinol 9 

Cydweithiwr, ffrind neu aelod o'r teulu 10 

Cyngor lleol 11 

Cysylltiadau / rhwydweithiau busnes 12 

Arall (noder) 0 

Dim yn gwybod X 
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GOFYNNWCH I BAWB A OFYNNODD AM  WYBODAETH/CYNGOR (H1=1) 

H4 Yn gyffredinol, pa mor fodlon neu anfodlon oeddech chi gyda'r wybodaeth, cyngor neu 

gymorth a gawsoch … DARLLENWCH ALLAN (UN COD)? 

Bodlon iawn  1 

Gweddol fodlon 2 

Dim yn fodlon nac yn anfodlon 3 

Gweddol anfodlon 4 

Anfodlon iawn 5 

(PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN) Dim  yn gwybod 6 

 

GOFYNNWCH I BAWB NAD OEDDENT WEDI GOFYN AM GYNGOR (H1=2,3) 

H5 Pe byddech chi angen unrhyw wybodaeth neu gyngor am y Gymraeg yn y gweithle, 

fyddech chi'n gwybod ble i edrych am hynny? 

Byddem 1 GOFYNNWCH H6 

Na 2 

EWCH I'R ADRAN NESAF 

Dim yn gwybod 3 

 

GOFYNNWCH I'R RHAI FYDDAI'N GWYBOD BLE I FYND (H5=1) 

H6 I ble fyddech chi'n mynd i gael yr wybodaeth, cyngor neu gymorth yma? PEIDIWCH Â 

DARLLEN ALLAN (AML-GOD YN IAWN) 

Bwrdd yr Iaith Gymraeg /Comisiynydd Iaith 1 

Menter Iaith  2 

Asiantaeth Cynllunio Iaith 3 

Llywodraeth Cymru/gwefan Llywodraeth Cymru 4 

Busnes Cymru 5 

Menter a Busnes 6 

Coleg, prifysgol, neu ddarparydd hyfforddiant neu ganolfannau Cymraeg i 

Oedolion 
7 

Cyrff sector penodol 8 

Ffynonellau cyffredinol ar-lein 9 

Cydweithiwr, ffrind neu aelod o'r teulu 10 

Cyngor lleol 11 

 Cysylltiadau / rhwydweithiau busnes 12 
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Arall (nodwch) 0 

Dim yn gwybod X 

 

I Diolch a chau  

GOFYNNWCH I BAWB 

I1 Diolch yn fawr iawn am roi amser i siarad gyda ni heddiw. Fyddech chi'n fodlon i ni eich 

ffonio'n ôl am: (AML-GOD YN IAWN) 

Yr astudiaeth neilltuol yma - os ydym angen eglurhad ar unrhyw wybodaeth 1 

Astudiaethau ymchwil eraill ar gyfer Llywodraeth Cymru ar faterion sgiliau a 

hyfforddiant  
2 

(PEIDIWCH Â DARLLEN ALLAN) Dim un o'r rhain 3 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

I2 Ac a allaf gael: 

Eich enw: 

COFNODWCH 

FANYLION YR 

YMATEBYDD A 

GWBLHAODD Y 

CYFWELIAD  

 

Teitl eich swydd:  

OS I1=1 neu 2 

Eich cyfeiriad e-bost: 
                    @ 

 

 

GOFYNNWCH I BAWB 

DIOLCHWCH I'R YMATEBYDD A CHAU'R CYFWELIAD 

 

Yn olaf hoffwn gadarnhau y cynhaliwyd yr arolwg yma dan gyfarwyddiadau IFF o fewn rheolau Cod 

Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil Marchnad. Diolch yn fawr iawn am eich help heddiw. 
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Atodiad E: Niferoedd sylfaen ar gyfer tablau a ddangoswyd yn 

flaenorol yn yr adroddiad 

Tabl E1: Niferoedd sylfaen ar gyfer Tabl 3.1 (y sefydliadau ym mhob sector sy'n 

cyflogi pob galwedigaeth) 
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Pawb 4,026 425 291 459 1,010 454 581 346 460 

Rheolwyr / Uwch-
swyddogion 

3,860 406 284 416 955 442 575 332 450 

Gweithwyr Proffesiynol 647 63 82 ** 75 42 114 42 215 

Gweithwyr Proffesiynol 
Cysylltiol 

380 28 88 ** 38 39 28 ** 131 

Gweinyddol / Clercio 1,399 89 125 64 282 101 269 169 300 

Masnachau Crefftus 1,108 49 34 196 350 81 122 233 43 

Gofalu, Hamdden a 
gwasanaethau eraill 

1,117 390 ** ** 188 ** 522 ** ** 

Gwerthu a 
Gwasanaeth 
Cwsmeriaid 

874 ** 46 ** 262 390 ** 32 111 

Gweithredwyr 
Peiriannau 

243 ** ** 38 71 45 ** 29 29 

Swyddi Sylfaenol 1,248 90 31 92 557 90 221 97 70 

**: heb ei ddangos gan fod llai na 25 o ymatebwyr 
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Tabl E2: Niferoedd sylfaen ar gyfer Tabl 3.2 (y sefydliadau ym mhob band maint  

sy'n cyflogi pob galwedigaeth) 

 Pawb 2-9 10-24 25-49 50-99 100+ 

Pawb 4,026 2,161 1,024 523 209 109 

Rheolwyr / Uwch-
swyddogion 

3,860 2,013 1,013 516 209 109 

Gweithwyr 
Proffesiynol 

647 201 209 132 65 40 

Gweithwyr 
Proffesiynol 
Cysylltiol 

380 149 104 69 28 30 

Gweinyddol / 
Clercio 

1,399 453 416 285 153 92 

Masnachau Crefftus 1,108 459 318 216 68 47 

Gofalu, Hamdden a 
gwasanaethau eraill 

1,117 361 382 225 111 38 

Gwerthu a 
Gwasanaeth 
Cwsmeriaid 

874 329 269 150 71 55 

Gweithredwyr 
Peiriannau 

243 60 79 51 26 27 

Swyddi Sylfaenol 1,248 353 395 324 113 63 

 

 

 


