
 
 

 

 Annwyl Elen, 

  

 Fferyllol cyffredinol Cynllun iaith Gymraeg cyngor - adroddiad monitro blynyddol 2013/14 

 

Amgaeir adroddiad ar sut yr ydym wedi gweithredu ein cynllun iaith Gymraeg erbyn y targedau wedi 

cytuno gyda Bwrdd yr iaith Gymraeg. Rydym wedi amlinellu sut rydym wedi cyflawni'r targedau a'r 

lle nad ydym. Byddwn yn defnyddio'r adroddiad hwn i lywio trafodaethau sydd i ddod gyda chi ar 

gyflwyno safonau. 

Yn anffodus, yr ydym yn methu i gyfeirio at y gwaith a gyflawnir gan cyfathrebu a chyd-aelodau 

gweithredol i ddiwallu anghenion o'r Cymraeg cyhoeddus yn ein hadroddiad blynyddol. Rydym wedi 

edrych ar hyn ac wedi ymgorffori'r angen i gyfeirio at y ein perfformiad wrth gyflawni'r 

ymrwymiadau a nodir yn ein cynllun iaith Gymraeg.  

Byddem hefyd yn hoffi i adael i chi wybod bod fel rhan o ein model newydd o arolygiadau o 

fferyllfeydd cymunedol Rydym bellach yn edrych ar sut y mae'r fferyllfa yn diwallu anghenion y 

gymuned leol a nodir y ddarpariaeth o wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg fel rhywbeth 

cadarnhaol yn adroddiad yr arolygiad dilynol. 

Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi i ddatblygu safonau yn cwmpasu ein gwaith. 

yn gywir 

  

Darren Hughes 

Cyfarwyddwr Cymru 

 15 Medi 2014 

Elen Gareth 

Swyddfa'r comisiynydd iaith Gymraeg 

Siambrau'r farchnad 
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Adroddiad Monitro Blynyddol 2013/14 

Targed  
 

Gweithredu 

1. penodi a sefydlu rôl y cydgysylltydd y 
cynllun 
  

Mae'r Cyfarwyddwr ar gyfer Cymru Darren Hughes yn 
gyfrifol am fonitro gweithrediad y cynllun a darparu 
gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

2. adnoddau dynol i gynnwys 
ymwybyddiaeth iaith o fewn y sesiynau 
ymsefydlu staff newydd 
  

Rhaglenni cynefino yn rôl penodol. Gwneir staff yn y 
tîm cyfathrebu yn ymwybodol o'n cyfrifoldebau i 
gyfathrebu â'r Gymraeg a'r cyhoedd yn Saesneg yng 
Nghymru ar sail cydraddoldeb. 

3. cyfeiriad at cynllun iaith Gymraeg mewn 
adroddiadau blynyddol yn y dyfodol 

Mae'r cynllun iaith Gymraeg wedi cydnabod mewn 
adroddiadau blynyddol blaenorol Fodd bynnag eleni 
oherwydd amryfusedd gweinyddol na chafodd ei 
grybwyll. Yr ydym wedi cymryd camau i sicrhau nad 
yw hyn yn digwydd eto yn y dyfodol. 

4. monitro gweithrediad y cynllun a llunio 
adroddiadau cynnydd mewnol bob 
blwyddyn 

Caiff yr adolygiad hwn ei ddefnyddio i gynhyrchu 
adroddiad cynnydd i nodi meysydd lle mae angen 
gwaith pellach neu welliant. Caiff ei ddefnyddio hefyd 
i lywio trafodaethau wrth safonau gael eu datblygu fel 
y gallant ddiwallu anghenion y sy'n siarad cyhoeddus. 

5. darparu sesiwn briffio i aelodau'r cyngor 
ar y gofynion y cynllun iaith Gymraeg a'r 
ymgynghoriad 

Cwblhawyd hyn ar weithredu'r cynllun fel rhan o'r 
weithdrefn mabwysiadu. 

6. paratoi canllawiau ar gyfer staff 
ysgrifenedig ar sut i ddelio â cyfathrebu 
dwyieithog ar gyfer ac i'r cyhoedd yng 
Nghymru. 
  

Holl gyfathrebiadau gyda'r cyhoedd yng Nghymru yn 
cael eu rheoli naill ai gan y Cyfarwyddwr Cymru neu 
gyfathrebu y GPhC o'r tîm sy'n ymwybodol o'n 
cyfrifoldebau o dan y cynllun. Y cynllun a'r polisi 
GPhCs ar iaith Gymraeg yw cyhoeddedig ar ein 
mewnrwyd a'r cyhoedd sy'n wynebu rhyngrwyd. Staff 
yn y ganolfan alw GPhC sy'n ymdrin ag ymholiadau 
cyhoeddus yn cael eu briffio ar ymdrin ag ymholiadau 
yn Gymraeg gan ddefnyddio'r gwasanaeth cyfieithu 
byw "llinell iaith". 

7. ysgrifenedig baratoi rhestr wirio ar gyfer 
staff gweithredu cynllun iaith Gymraeg 

Mae offeryn asesu effaith cydraddoldeb sefydliadau 
sy'n cynnwys adran ar asesu anghenion y siarad 
cyhoeddus Cymraeg yn destun holl bolisïau GPhC a'r 
ymgysylltu.  

8. asesiad effaith sicrhau bod 
gweithdrefnau yn adlewyrchu gofynion 
cynllun WL 

Mae gan gymryd i ystyriaeth anghenion aelodau'r 
cyhoedd siarad Cymraeg bellach yn ofyniad allweddol 
y pecyn cymorth asesiad effaith cydraddoldeb 
sefydliadau. 

9. adnoddau dynol cynnal archwiliad i 
sefydlu faint o staff presennol ac aelodau'r 
cyngor yn meddu ar sgiliau iaith Gymraeg 

1 aelod o'r cyngor yn siaradwr Cymraeg rhugl ac mae 
2 aelod o staff ddealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg. 



 
 

 

Atodiad 1. 

http://www.pharmacyregulation.org/annualreport/Annual-Report 

http://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/GPhC%20strategic%20plan%202014%20-

%2017%20Welsh%2028.10.13.pdf 

http://pharmacyregulation.org/sites/default/files/welsh_guidance_for_registered_pharmacies_prep

aring_unlicensed_medicines_23.05.14_0_0.pdf 

Targed  Gweithredu 

10. Circulate manylion cyswllt ar gyfer 
gwasanaethau cyfieithu i'r sefydliad 

Holl ddogfennau yn cael eu cynhyrchu gan y tîm 
cyfathrebu GPhC a lle bo angen eu cyfieithu gan 
Chris Dafis cyfieithu yng Nghaerdydd. Stryd 
Hunter. 

11. sicrhau polisïau newydd, gweithdrefnau 
newydd, i'r wasg a'r cyhoeddiadau newydd 
sy'n anelu at y cyhoedd yng Nghymru yn 
cynhyrchu'n ddwyieithog 

Mae holl bolisïau a gweithdrefnau yn destun ein 
asesiad effaith ar gydraddoldeb, sy'n nodi ein 
cyfrifoldebau o dan ein cynllun iaith Gymraeg. 
Mae dolenni i ddogfennau sy'n wynebu 
cyhoeddus ynghlwm yn Atodiad 1. 

12. sicrhau bod addasrwydd i ymarfer 
ddarparu gwrandawiadau ar gyfer tystion yn 
siarad Cymraeg 

Y tîm rheoli gwrandawiadau yn ymwybodol o'n 
cyfrifoldebau o dan y cynllun ac mae manylion 
cyswllt ar gyfer cyfieithydd a darparwyr cyfieithu 
ar y pryd. Ni ddefnyddiwyd y gwasanaeth hwn 
hyd yma. 

13. swyddi adnoddau dynol i archwilio o fewn 
y sefydliad i sefydlu os yw sgiliau Cymraeg yn 
hanfodol neu'n ddymunol 

Wedi gwneud hyn a hysbysebwyd Cyfarwyddwr 
Cymru swydd oedd yn ddwyieithog, gyda'r gallu i 
siarad Cymraeg yn nodwedd ddymunol. 

14. lle y bydd swyddi nodwyd fod ar gael, 
hysbyseb yn cynnwys y dymunoldeb o 
ddwyieithrwydd 

Fel uchod. Ar hyn o bryd mae 3 aelod o staff 
parhaol sy'n seiliedig yng Nghymru. 

15. Mae'n sicrhau dylunio gwefannau 
ymgorffori'r cynllun iaith Gymraeg 

Rydym ar hyn o bryd yn adolygu ac yn archwilio 
ein gwefan a bydd yn edrych ar sut orau i 
ddiwallu anghenion aelodau'r cyhoedd fel rhan o 
hyn yn siarad Cymraeg.  

16. anfon adroddiad blynyddol i'r Bwrdd yr 
iaith Gymraeg 

Dyma'r ail adroddiad a gyflwynwyd. 

17. adolygu a diweddaru cynllun gweithredu 
gyda chytundeb Bwrdd yr iaith 

Rydym wedi cynnal cyfarfodydd gyda Swyddfa'r 
Comisiynydd a bydd yn cyfarfod eto yn hwyrach 
yn y flwyddyn fel y datblygir safonau. 

18. paratoi adroddiad gwerthuso cynhwysfawr 
ar gyfer Bwrdd yr iaith Gymraeg 

Dda eu cynhyrchu ar ddiwedd y drydedd 
flwyddyn 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=cy&a=http%3A%2F%2Fwww.pharmacyregulation.org%2Fannualreport%2Fannual-report
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=cy&a=http%3A%2F%2Fwww.pharmacyregulation.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FGPhC%2520strategic%2520plan%25202014%2520-%252017%2520Welsh%252028.10.13.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=cy&a=http%3A%2F%2Fwww.pharmacyregulation.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FGPhC%2520strategic%2520plan%25202014%2520-%252017%2520Welsh%252028.10.13.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=cy&a=http%3A%2F%2Fpharmacyregulation.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fwelsh_guidance_for_registered_pharmacies_preparing_unlicensed_medicines_23.05.14_0_0.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=cy&a=http%3A%2F%2Fpharmacyregulation.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fwelsh_guidance_for_registered_pharmacies_preparing_unlicensed_medicines_23.05.14_0_0.pdf

