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Maes Ymateb 

Polisïau a mentrau newydd 

 Nifer a chanran y polisïau 
a mentrau newydd oedd 
yn destun i asesiad effaith 
ar iaith 

 Enghraifft o bolisi neu 
fenter a gafodd ei ddiwygio 
yn sgil ystyriaethau 
asesiad effaith ar iaith 

Mae’r CFfC yn sicrhau bod pob menter a pholisi newydd 
yn destun asesiad effaith ar gydraddoldeb (AEG), mae 
asesiad effaith ar iaith yn elfen allweddol o hyn.  
 
Mae ystyriaethau iaith yn rhan allweddol o’n cynllun 
cydraddoldeb er mwyn sicrhau nad yw’r CFfC yn 
camwahaniaethu yn erbyn aelodau o’r cyhoedd sy’n 
siarad Cymraeg neu’n eu gosod dan anfantais. 
 
Yn ystod 2014/15 cynhaliwyd tua 10 AEG. Mae nifer o’r 
rhain yn cael eu hadolygu’n gyson yn ystod oes y project 
perthnasol. 
 
Nid oes gennym enghraifft benodol o bolisi neu fenter a 
ddiwygiwyd yn sgil asesiad effaith ar iaith, gan fod 
datblygiad polisi yn broses iteraidd ac mae ystyriaethau 
am yr iaith Gymraeg yn rhan allweddol ohono. 

Cyswllt â’r cyhoedd 

 Nifer y cyhoeddiadau sydd 
ar gael i’r cyhoedd 

 Nifer y cyhoeddiadau 
Cymraeg sydd ar gael i’r 
cyhoedd 

Rydym yn ymrwymedig at sicrhau bod aelodau o’r 
cyhoedd sy’n siarad Cymraeg yn gallu deall ein gwaith, a 
bod yn rhan ohono. Mae hyn yn cael ei egluro yn ein 
Cynllun Iaith Gymraeg a gymeradwywyd gan Fwrdd yr 
Iaith Gymraeg ym Medi 2011. 
 
Yn ystod 2014/15 rydym wedi parhau i gynhyrchu 
dogfennau allweddol megis ein dogfen ymgynghori ar y 
cynigon newydd ar gyfer canllawiau ar wrandawiadau a 
sancsiynau, ein cynllun strategol, a’r adroddiad blynyddol, 
yn y Gymraeg. 
 
Mae cyfanswm o 26 o ddogfennau ar gael yn y Gymraeg 
ar ein gwefan: 2 set o’n safonau craidd (safonau 
ymddygiad, moeseg a pherfformiad a safonau ar gyfer 
fferyllfeydd cofrestredig), 6 dogfen ganllaw, ac 18 o 
gyhoeddiadau eraill yn cynnwys dogfennau ymgynghorol, 
cyhoeddiadau corfforaethol a memoranda dealltwriaeth 
(MD). 
 
Pan fôm yn cynnal digwyddiadau cyhoeddus ygn 
Nghymru rydym yn cynnig cyfle i gyfranwyr gyfrannu yn y 
Gymraeg drwy ddefnyddio gwasanaethau cyfieithu ar y 
pryd. Gwnaethom hyn yn ein seminar arolygu i’n 
rhanddeiliaid yn Nhachwedd 2014. Defnyddiom hefyd ein 
stondin arddangos dwyieithog yn y digwyddiad. 

http://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/gphc_draft_hearings_and_sanctions_guidance_consultation_februray_2015_welsh.pdf
http://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/gphc_draft_hearings_and_sanctions_guidance_consultation_februray_2015_welsh.pdf
http://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/GPhC%20strategic%20plan%202014%20-%2017%20Welsh%2028.10.13.pdf
http://www.pharmacyregulation.org/cy/annualreport/annual-report


 

August 2015  2 
 

 

 

Maes Ymateb 

Cwynion 

 Nifer y cwynion a gafwyd 
am ymddygiad ymarferwyr 
yng Nghymru 

 Nifer y cwynion a gafwyd yn 
y Gymraeg am ymddygiad 
ymarferwyr yng Nghymru 

 Nifer y cwynion a gafwyd 
am weithrediad y cynllun 
Iaith Gymraeg 

Nid ydym yn cadw gwybodaeth ynghylch lleoliad gwaith 
ein haelodau cofrestredig. Fodd bynnag, os yw o 
ddiddordeb fel mesur procsi, derbynion gyfanswm o 26 
o ofidiau am ymddygiad ymarferwyr oedd â chyfeiriad 
cartref wedi ei gofrestru yng Nghymru. 

Nid ydym wedi derbyn unrhyw gwynion yn y Gymraeg 
am ymddygiad ymarferwyr yng Nghymru. 
 
Nid ydym wedi derbyn unrhyw gwynion am weithrediad 
ein Cynllun Iaith Gymraeg. 

Technoleg gwybodaeth 

 Canran o wefan y sefydliad 
sydd ar gael yn y Gymraeg 

 Tystiolaeth ynghylch 
unrhyw gynlluniau i wella 
neu gynyddu darpariaeth 
Gymraeg y wefan 

 Tystiolaeth yn ymwneud â’r 
broses a ddefnyddir i 
sicrhau bod cynnwys, 
diweddariadau i’r cynnwys a 
chynnwys newydd yn 
cydymffurfio ag anghenion 
cynllun yr Iaith Gymraeg 

Rydym yn ymrwymedig at gynyddu darpariaeth 
ddwyieithog ein gwefan a’i hygyrchedd a byddwn yn 
adolygu ac yn diweddaru cynnwys yn gyson at y diben 
hwnnw. 
 
Yn 2014 comisiynom Binary Vision i edrych ar yr 
adnoddau y byddai eu hangen i wneud ein gwefan yn 
gwbl ddwyieithog ac yn amliaith. Mae adolygiad ar 
gynnwys y wefan ar waith ar hyn o bryd ac wrth i 
ddogfennau allweddol gael eu cyhoeddi ar y wefan, neu 
eu diweddaru, maen nhw’n cael eu gwirio er mwyn 
sicrhau ein bod yn diwallu’r anghenion a nodir yn ein 
cynllun Iaith Gymraeg. 
 

Cyhoeddusrwydd 

 Tystiolaeth o’r dulliau a 
ddefnyddir i hyrwyddo 
gwasanaethau Cymraeg y 
sefydliad, e.e. 
gwasanaethau ffôn, gwefan, 
rhoi tystiolaeth ac ati. 

Mae’r CFfC yn croesawu llythyrau yn y Gymraeg ac yn 
Saesneg. Pan fo llythyrau yn cael eu hanfon atom yn y 
Gymraeg, ein hymrwymiad yw eu hateb yn y Gymraeg. 
 
Rydym yn defnyddio cyfieithydd ar gyfer ein deunyddiau 
ysgrifenedig, mae gennym fynediad i linell iaith er mwyn 
i staff ddelio gyda galwadau mewn nifer o ieithoedd gan 
gynnwys y Gymraeg, ac rydym yn comisiynu 
gwasanaethau cwmnïau cyfieithwyr ar y pryd yn ôl yr 
angen ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus.   
 
Mae’r llyfryn Canllawiau ar fynegi pryderon, sydd wedi ei 
gyhoeddi ar ein gwefan, yn rhoi gwybodaeth ynghylch 
mynegi pryderon drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

http://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/gphc_guidance_on_raising_concerns_welsh_14.pdf
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Achosion addasrwydd ymarfer 

 Nifer y gwrandawiadau a 
gynhaliwyd yng Nghymru 

 Nifer y gwrandawiadau lle 
gwnaed cais gan dyst i siarad 
yn y Gymraeg 

 Nifer y gwrandawiadau lle 
cyflwynwyd tystiolaeth yn y 
Gymraeg 

Nid yw’r CFfC yn cynnal gwrandawiadau addasrwydd 
ymarfer yng Nghymru.  
 
Nid ydym wedi derbyn ceisiadau gan dystion i siarad 
Cymraeg, na cheisiadau i gyflwyno tystiolaeth yn y 
Gymraeg. 
 
Rydym yn parhau i gynnig hyn pe bai’r angen yn codi. 

Hyfforddiant ymwybyddiaeth 
iaith 

 Nifer a chanran staff newydd 
y sefydliad (h.y. newydd ers 
1 Ebrill 2014) sydd wedi 
derbyn hyfforddiant i godi 
ymwybyddiaeth o 
ymrwymiadau cynllun yr Iaith 
Gymraeg 

 Nifer a chanran holl weithlu’r 
sefydliad sydd wedi derbyn 
hyfforddiant i godi 
ymwybyddiaeth o 
ymrwymiadau cynllun yr Iaith 
Gymraeg 

Mae hyfforddiant ymwybyddiaeth am yr iaith Gymraeg, 
yn cynnwys ein dyletswyddau dan Gynllun yr Iaith 
Gymraeg, yn rhan o’n hyfforddiant sefydlu ar gyfer staff 
sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda’r cyhoedd, sef ein 
tîm cyfathrebu a Chyfarwyddwr Cymru.  
 
Yn ystod 2014/15, cyflogwyd 76 o aelodau staff 
newydd. Mae’r rheolwyr  i gyd yn sicrhau bod y Cynllun 
yn cael ei weithredu yn eu gwahanol adrannau.  

 


