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 1 

 
 
Paratowyd y Cynllun Iaith Gymraeg yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 (y 
Ddeddf) a’r Cod Rheoliadol ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru, Llywodraeth 
Cynulliad Cymru, Mawrth 2006. 
 
Cymeradwywyd y Cynllun hwn yn wreiddiol gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg dan adran 14(1) 
y Ddeddf yn <date to be inserted>.   
 
Amcanion: 
 

- galluogi pawb sy’n defnyddio gwasanaeth neu sy’n cynnal trafodaethau gyda’r 
Gymdeithas i wneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg yn unol â 
dewis personol yr unigolyn 

 
- sicrhau gwasanaethau o safon uchel drwy gyfrwng y Gymraeg 
 
- hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gymuned; 

 
- annog eraill i hyrwyddo a defnyddio’r iaith Gymraeg; 

 
- hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gweithle. 

 
 
Mae’r Gymdeithas yn cydnabod y gall aelodau’r cyhoedd fynegi eu barn a’u 
hanghenion yn well yn eu dewis iaith. Mae hefyd yn cydnabod bod galluogi’r cyhoedd 
i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn fater o arfer da yn hytrach na chonsesiwn, ac y gallai 
gwadu’r hawl iddynt ddefnyddio’r iaith y maent yn eu dewis eu rhoi dan anfantais. 
Felly bydd y Gymdeithas yn cynnig yr hawl i’r cyhoedd ddewis pa iaith i’w defnyddio 
wrth ddelio â hi, yn unol â’r egwyddor uchod. 
 
Bydd union fanylion ymateb y Gymdeithas i oblygiadau posib Iaith Gwaith, a fydd yn 
sicrhau bod darpariaethau yn eu lle i alluogi staff i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle 
os dymunant, yn cael eu datblygu trwy'r cynllun gweithredu sydd ynghlwm i'r adroddiad 
hwn. 
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1.1 Cefndir y Gymdeithas 
 
1.1.1  Gosodwyd y sylfeini ar gyfer y Gymdeithas yn 1974 gan bobl broffesiynol leol 

a ddaeth â'u sgiliau i'r Mudiad Tai Gwirfoddol. Ymddiriedolaeth Tai Llandudno 
a Gogledd Cymru oedd yr enw arni bryd hynny a thai ar gyfer yr henoed oedd 
ei angen fwyaf yr adeg honno. 

 
1.1.2  Codwyd mwy na 100 o dai newydd mewn gwahanol gymunedau arfordirol i 

ddiwallu'r angen hwn. 
 
1.1.3  Rhoddwyd sylfaen ehangach i'r Gymdeithas yn dilyn trosglwyddiadau o 

gymdeithas arall yn Llandudno, a chaniataodd hynny iddi ddatblygu cynlluniau 
gwella tai ar ddechrau'r 1980au mewn pentrefi eraill ar gyfer gwahanol 
anghenion teuluoedd. Sefydlwyd chwaer-gwmni hefyd (L.&N.W.Housing 
Society Ltd) i ddatblygu cynlluniau 'rhannu perchnogaeth' a chynlluniau 
'prydles i'r henoed'. 

 
1.1.4  Yn 1987 newidiwyd enw'r 'Ymddiriedolaeth' i'r hyn ydyw heddiw a dechreuodd 

lunio polisïau yn ymwneud â gwahanol anghenion tai, fel tai i deuluoedd, pobl 
sengl, anghenion arbennig a digartrefedd mewn gwahanol gymunedau ar hyd 
arfordir Gogledd Cymru. Erbyn heddiw mae ganddi stoc o bron 2,300. 

 
1.2 Ariannu 
 
1.2.1  Mae'r Gymdeithas, fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, yn defnyddio 

grantiau a ddyrennir gan y Cynulliad Cenedlaethol. Yn ychwanegol, derbynnir 
cyllid preifat gan fanciau, cymdeithasau adeiladu a chyrff ariannol eraill. 

 
1.3 Bwrdd Rheoli 
 
1.3.1  Etholir y Bwrdd Rheoli bob blwyddyn gan yr aelodau o'r Gymdeithas sy'n dal 

cyfranddaliadau a gall gynnwys hyd at 12 o aelodau llawn a chyfetholedig. 
 
1.4 Ardal Weithredu 
 
1.4.1  Mae'r Gymdeithas yn weithredol mewn tair ardal awdurdod lleol, sef: 

i) Conwy 
ii) Gwynedd 
iii) Ynys Môn 

 
Mewn termau ieithyddol mae'r ardal weithredu yn amrywio yn sylweddol, o 
bentrefi bach gwledig lle siaredir Cymraeg yn bennaf i drefi arfordirol Seisnig 
lle mae canran y siaradwyr Cymraeg yn isel iawn. Drwy ardal y tri awdurdod 
lleol yn gyffredinol, cofnododd cyfrifiad 2001 fod dros 50% o’r boblogaeth yn 
siarad Cymraeg a’r ganran uchaf oedd 69%, a hynny yng Ngwynedd. 
 

1.4.2  O ystadegau’r awdurdodau lleol, mae patrwm dosbarthiad y boblogaeth sy'n 
siarad Cymraeg o fewn ardal weithredu'r Gymdeithas yn un cymhleth. Fodd 
bynnag, er gwaetha dosbarthiad daearyddol y siaradwyr Cymraeg, nod y 
cynllun iaith hwn yw darparu safon gyson o wasanaeth sy'n addas i'r 
amrywiaeth ieithyddol o fewn ardaloedd gweithredu'r Gymdeithas.  
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1.5 Swyddfeydd 
 
1.5.1  Lleolir Prif Swyddfa'r Gymdeithas yng Nghyffordd Llandudno gyda Swyddfa 

Ardal ym Mangor. 
 
1.6 Gweithle 
 
1.6.1  Mae'r Gymdeithas yn cyflogi 130 o aelodau staff parhaol, ac o'r rhain mae 33 

yn siarad Cymraeg yn rhugl. 
 
1.6.2  Mae'r Gymdeithas yn gweithio'n agos ac mewn partneriaeth gydag 

awdurdodau lleol. Mae mewn cysylltiad yn ddyddiol gyda'r cyhoedd, 
tenantiaid, contractwyr, ymgynghorwyr, arianwyr ac amrywiol asiantaethau. 

 
1.7 Strwythur Staffio Uwch Reolwyr 
 
1.7.1  Nodir y Strwythur Staffio presennol ar gyfer Uwch Reolwyr yn Atodiad 1. 
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2.1 Polisïau, Gweithdrefnau a Mentrau Newydd 
 
2.1.1 Wrth lunio polisïau, gweithdrefnau a mentrau newydd sy'n effeithio ar 

ddarparu gwasanaethau i'w chwsmeriaid ac i'r cyhoedd yng Nghymru, bydd 
Cymdeithas Tai Gogledd Cymru yn asesu'r goblygiadau ieithyddol sy'n codi o 
ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg, ac yn sicrhau y bydd polisïau, 
gweithdrefnau a mentrau newydd yn cydymffurfio â'r ymrwymiadau a wneir yn 
y cynllun hwn. 

 
 2.1.2 Bydd polisïau, gweithdrefnau a mentrau newydd yn ceisio hybu a hwyluso 

gwasanaeth dwyieithog, a fydd yn symud y Gymdeithas yn agosach at 
weithredu'r egwyddor o gydraddoldeb pob cyfle a gaiff. 

 
2.1.3 Bydd mesurau'r cynllun hwn yn cael eu cymhwyso i bolisïau, gweithdrefnau a 

mentrau newydd ar adeg eu gweithredu. Gwneir aelodau staff ac eraill sy'n rhan 
o'u llunio a'u gweithredu yn ymwybodol o'r Cynllun hwn a gofynion Deddf Iaith 
Gymraeg 1993 – cyfeirir unrhyw gynigion polisi sy'n effeithio ar y Cynllun at 
Fwrdd yr Iaith Gymraeg am ymgynghoriad a chytundeb cyn eu gweithredu. 

 
2.1.4 Prif ffrydio yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio’r gwaith a gyflawnir dan y mesur 

hwn. Mae’r Gymdeithas yn gweithredu’n unol â diffiniad Llywodraeth y Cynulliad 
o brif ffrydio’r iaith Gymraeg, sef: 

 

“Ystyried yr iaith Gymraeg ym mhob agwedd ar eich gwaith ac ym 
mhopeth a wnewch, gyda’r nod o sicrhau y manteisir ar bob cyfle i 
hyrwyddo a chefnogi’r iaith Gymraeg; i gyfrannu at weledigaeth y 
Llywodraeth o Gymru wirioneddol ddwyieithog; ac i gynllunio, darparu 
a gwerthuso gwasanaethau yn Gymraeg ac yn Saesneg." 

 
2.1.5 Wrth ffurfio polisïau a mentrau newydd, neu wrth ddiwygio polisïau, bydd y 

Gymdeithas yn asesu eu heffaith ieithyddol ac yn sicrhau eu bod yn gyson â’r 
Cynllun Iaith hwn a bydd yn sicrhau bod y mesurau yn y Cynllun yn cael eu 
gweithredu pan weithredir polisïau a mentrau newydd. 

 
2.1.6  Bydd y Gymdeithas yn ymgynghori â’r Bwrdd ymlaen llaw ynghylch unrhyw 

gynnig a fyddai’n effeithio’n uniongyrchol ar y Cynllun Iaith hwn. Ni chaiff y 
Cynllun hwn ei newid heb i’r Bwrdd gytuno i hynny ymlaen llaw. 

 
2.1.7  Byddwn yn sicrhau bod pwy bynnag sy’n ymwneud â ffurfio polisïau yn 

ymwybodol o’r Cynllun ac o gyfrifoldebau’r Gymdeithas dan Ddeddf yr Iaith 
Gymraeg 1993 ac unrhyw ddarnau eraill o ddeddfwriaeth neu arweiniad 
perthnasol.      

 
2.1.8 Gall cymdeithasau tai gyfrannu at ddatblygiad yr iaith Gymraeg ar lefel leol 

neu gymunedol a byddwn yn ceisio sicrhau bod polisïau a mentrau newydd y 
Gymdeithas yn hyrwyddo ac yn hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg pryd 
bynnag y bo modd. 
 

2.2 Darparu Gwasanaethau  
 
2.2.1 Mi fydd yn arfer cyffredinol i ni sicrhau fod ein gwasanaethau ar gael i’r cyhoedd 

yn Gymraeg a Saesneg ac fe hysbyswn y cyhoedd fod y gwasanaethau 
hynny ar gael yn y ddwy iaith. 

 
2.2.2 Gall trefniadau priodol o'r fath ar gyfer digwyddiadau adrannol a sefydliadol 
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gynnwys: 
 
 Trefnu'r tîm gwasanaeth fel bo staff sy'n siarad Cymraeg yn medru   

ymdrin â'r cyhoedd a chwsmeriaid Cymraeg eu hiaith. 
 
 Sicrhau fod swyddogion sy'n siarad Cymraeg mewn un gweithle ar  

gael i gynorthwyo mewn gweithle arall pan fo angen. 
 
 Cyflogi cyfieithwyr allanol proffesiynol ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus,  

e.e. Cyfarfodydd Blynyddol. 
 
 Codi ymwybyddiaeth o’r Cynllun Iaith ymhlith staff y Gymdeithas. 
 
 Ystyried yr angen gynyddu’r sgiliau iaith Gymraeg sydd ar gael drwy  

gyfrwng hyfforddiant a recriwtio. 
 
 
2.3 Safonau Gwasanaeth yn Gymraeg 
   
2.3.1  Mae Cymdeithas Tai Gogledd Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth 

yr un mor uchel ei safon yn Gymraeg a Saesneg. Bydd yr egwyddor hon yn 
cael ei nodi mewn dogfennau allweddol fel cynlluniau busnes, cynlluniau 
corfforaethol ac adolygiadau blynyddol. 

 
2.3.2  Bydd Bwrdd Rheoli'r Gymdeithas yn monitro safon ei Gwasanaeth Iaith 

Gymraeg fel rhan o'r broses reolaidd o fonitro a gwerthuso'r gwasanaethau a 
ddarperir. 



3 YMDRIN Â’R CYHOEDD CYMRAEG EU HIAITH 

 

 

Diwygiwyd Mehefin 2010  
 

6 

3.1 Gohebiaeth 
 

3.1.1 Mae CTGC yn croesawu gohebiaeth naill ai yn Gymraeg, neu yn Saesneg 
fel ei gilydd. 
 
 Ymgorfforir cymal neu symbol ar yr holl benllythyrau swyddogol a  

slipiau cyfarch i nodi y croesawir cyfathrebu gyda'r Gymdeithas yn y 
ddwy iaith. 

 Bydd gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn cael ei hateb yn  
Gymraeg, a'i harwyddo. 

 Bydd yr amser ymateb i ohebiaeth yn Gymraeg yr un fath â'r amser 
ymateb i ohebiaeth yn Saesneg. 

 Os yw person(au) wedi dweud, naill ai'n llafar neu trwy lythyr, y 
byddai'n well ganddynt ddefnyddio'r Gymraeg, neu os yw'n wybyddus 
fod y person hwnnw fel arfer yn defnyddio'r Gymraeg neu y byddai'n 
well ganddo ef/hi wneud hynny, gohebir gyda'r person hwnnw o hynny 
ymlaen trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 Bydd llythyrau cyffredinol yn cael eu hanfon allan yn ddwyieithog. 
 Bydd yr iaith a ddewisir gan denantiaid ac ymgeiswyr ar gyfer 

cyfathrebu yn cael ei nodi. 
 Rhoddir arweiniad i bob aelod o staff ar gydraddoldeb iaith yng 

nghyswllt cyfathrebu ysgrifenedig. 
 Pan fyddwn yn cychwyn gohebiaeth gydag unigolyn, grŵp neu  

sefydliad, byddwn yn gwneud hynny’n ddwyieithog oni bai ein bod yn 
gwybod y byddai’n well ganddynt ohebu’n Gymraeg yn unig neu’n 
Saesneg yn unig. 

 Pan fyddwn yn anfon gohebiaeth gyffredinol neu gylchlythyr at 
gynulleidfa eang, bydd yn ddwyieithog oni bai ein bod yn gwybod y 
byddai’n well gan bob un sy’n ei dderbyn wneud hynny yn Gymraeg 
neu yn Saesneg yn unig. 

 Os oes rhaid cyhoeddi fersiwn ar wahân o unrhyw ohebiaeth yn 
Gymraeg neu yn Saesneg, ein harfer cyffredinol fydd sicrhau bod y 
ddau fersiwn ar gael ar yr un pryd ac am yr un pris (os yw hynny’n 
berthnasol). 

 Bydd deunyddiau a amgaeir gyda gohebiaeth ddwyieithog yn 
ddwyieithog. 

 Byddwn yn cytuno ar drefniadau ar gyfer gohebu ac ar gyfer trefnu 
gwaith cyfieithu. 

 
 
3.2 Cyfathrebu dros y ffôn 
 
3.2.1 Dylai unrhyw un sy'n cysylltu gyda'r Gymdeithas dros y ffôn allu wneud 

hynny drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg fel y dymunent. 
 
3.2.2 Atebir pob galwad i'r Gymdeithas gyda chyfarchiad dwyieithog, Cymraeg yn 

gyntaf. Bydd staff sydd a’u dyletswyddau’n cynnwys ateb galwadau ffôn o’r 
tu allan yn derbyn hyfforddiant ar sut i gyfarch yn ddwyieithog. 

 
3.2.3 Os nad oes aelod o staff sy'n siarad Cymraeg ar gael i ddelio gyda'r person 

sy’n dymuno siarad Cymraeg, cynigir trefnu bod siaradwr Cymraeg yn 
ffonio'n ôl cyn gynted â phosibl. Os bydd hyn yn amhosibl, cynigir yr opsiwn 
i'r sawl sy'n galw i naill ai barhau'r alwad yn Saesneg neu i ysgrifennu at y 
Gymdeithas yn Gymraeg. 
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3.2.4 Defnyddir cyfarchion dwyieithog hefyd ar beiriannau ateb gyda’r neges 

Gymraeg yn gyntaf. 
 
3.2.5  Er mwyn cyflawni’r nod o drin yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg ar sail gyfartal, 

byddwn yn cymryd y camau canlynol i alluogi siaradwyr Cymraeg i ddelio â’r 
Gymdeithas yn Gymraeg dros y ffôn: 
 cefnogi datblygiad sgiliau iaith ar gyfer swyddogion switsfwrdd/ derbynfa, 

trwy gyfrwng hyfforddiant/recriwtio 
 darparu cyfarwyddiadur mewnol o siaradwyr Cymraeg y gellir trosglwyddo  

galwadau iddynt 
 darparu canllawiau i’r staff ynglŷn â sut i ddelio â galwadau ffôn gan 

siaradwyr Cymraeg a sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’r trefniadau 
 
 

3.3 Cyfarfodydd Cyhoeddus 
 
3.3.1 Wrth drefnu cyfarfodydd cyhoeddus, rhoddir ystyriaeth i ba drefniadau 

ymarferol sydd angen eu gwneud i alluogi i bob person gyfrannu trwy 
gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. 

 
3.3.2 Bydd unrhyw hysbysiad, agenda neu ddeunydd cyhoeddus arall roi gwybod i'r 

cyhoedd bod croeso iddynt gyfrannu yn Gymraeg neu yn Saesneg, a bydd yn 
gwahodd pawb sy'n bwriadu mynychu i roi gwybod i'r Gymdeithas pa iaith fyddai 
orau ganddynt ei defnyddio. 

 
3.3.3 Lle darperir cyfleusterau cyfieithu, trwy system gyfieithu ar y pryd fydd hynny.  
 
3.3.4 Bydd aelod o staff sy'n siarad Cymraeg ar gael i groesawu'r cyhoedd ac i ddelio 

gyda'u hymholiadau pan fyddant yn cyrraedd.  
 
3.3.5 Pan fydd y Gymdeithas yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus, yn cynnwys 

cynadleddau a digwyddiadau eraill tebyg, byddwn yn egluro i’r rhai sy’n 
bresennol y bydd croeso iddynt gyfrannu drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r 
Saesneg. 

 
3.3.6 Byddwn yn mabwysiadu dull o sefydlu’r dewis o iaith wrth wneud y 

trefniadau ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus. Byddwn yn dilyn y weithdrefn 
ganlynol: 
 
 Bydd hysbysebion cyhoeddus, gwahoddiadau a phapurau eraill sy’n 

nodi’r trefniadau ar gyfer y digwyddiadau hyn yn egluro y bydd croeso 
i’r cyhoedd gyfrannu’n Gymraeg neu’n Saesneg. 

 Byddwn yn gwahodd y rhai sy’n mynychu i hysbysu’r trefnwyr a ydynt 
yn dymuno defnyddio’r Gymraeg neu Saesneg. 

 Bydd y trefnydd yn asesu a oes angen cyfleusterau cyfieithu. Yn 
ogystal ag ystyried a roddwyd gwybod i’r Gymdeithas pa iaith y mae’r 
rhai sy’n mynychu yn ei dewis, bydd ef/hi yn ystyried lleoliad y 
digwyddiad, pwy sy’n debygol o fod yn bresennol, a’r pwnc dan sylw. 

 

3.3.7 Os oes siaradwyr Cymraeg ymysg y rhai hynny a wahoddwyd i fynychu, 
neu os gwyddom fod siaradwyr Cymraeg yn bwriadu bod yn bresennol, 
dylid cynnal cyfarfodydd yn ddwyieithog. 
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3.3.8 Os yw’n wybyddus ar ddechrau’r cyfarfod fod pawb sy’n bresennol yn siarad 
Cymraeg, cynhelir y cyfarfod yn Gymraeg.  

 
3.3.9 Ein harfer cyffredinol fydd darparu unrhyw ddeunyddiau ysgrifenedig fel taflenni 

neu ddogfennau eraill a ddefnyddir mewn cyfarfodydd cyhoeddus, ar ffurf 
ddwyieithog.  

 
3.3.10 Yn ogystal ag offer cyfieithu, byddwn yn asesu a oes angen i aelodau o staff sy’n 

siarad Cymraeg fod yn bresennol er mwyn croesawu’r cyhoedd a delio â’u 
hymholiadau. 

 
3.3.11 Bydd ein staff yn sicrhau bod eu gallu ieithyddol yn amlwg mewn  cyfarfodydd,  

er enghraifft, drwy gyfarch pobl yn ddwyieithog a gwisgo bathodynnau “Iaith 
Gwaith” Bwrdd yr Iaith Gymraeg.  

 
3.3.12 Er mwyn sicrhau bod pob uned a phob unigolyn yn y Gymdeithas yn ymwybodol 

o’r gofynion wrth drefnu a chynnal cyfarfodydd cyhoeddus yn Gymraeg neu’n 
ddwyieithog, byddwn yn darparu canllawiau ar gyfer gweinyddu cyfarfodydd o’r 
fath.  
 

3.3 Cyfarfodydd Eraill 
 
3.4.1 Cynigir a chynhelir cyfweliadau a chyfarfodydd eraill wyneb yn wyneb gyda'r 

cyhoedd, tenantiaid neu ymgeiswyr yn Gymraeg neu yn Saesneg, yn ôl dewis. 
Mae’r Gymdeithas yn croesawu cyfarfodydd gyda’r cyhoedd Gymraeg neu’n 
Saesneg ac yn gwneud yn siŵr y gwneir trefniadau sy’n galluogi unrhyw aelod o’r 
cyhoedd sy’n dymuno gwneud hynny, i drafod materion yn Gymraeg. 

 
3.4.2 Os nad yw hyn yn bosibl, bydd yr aelod o staff nad ydyw'n siarad Cymraeg 

egluro wrth yr aelod o'r cyhoedd, ymgeisydd neu denant nad yw ef/hi medru 
siarad Cymraeg ac yn gofyn a yw'r person hwnnw yn dymuno siarad gyda 
siaradwr Cymraeg. Os yw'r person am gynnal y sgwrs yn Gymraeg, deuir o hyd i 
aelod o staff sy'n siarad Cymraeg i ymdrin â'r mater. Pan fyddwn yn trefnu neu’n 
mynychu cyfarfod wyneb yn wyneb gyda’r cyhoedd,  byddwn yn darganfod eu 
dewis iaith ar y cyfle cynharaf a byddwn yn sicrhau bod aelod cymwys o staff 
sy’n siarad Cymraeg yn delio â’r rhai hynny sy’n nodi mai’r Gymraeg yw eu dewis 
iaith. 

 
3.4.3 Pan drefnir cyfarfodydd o'r fath, rhoddir ystyriaeth i ba drefniadau sydd angen eu 

gwneud i sicrhau y bydd y rhai sy'n bresennol yn medru siarad Cymraeg yn y 
cyfarfod, os dymunent wneud hynny. 
 

3.4.4 Os yw’n amlwg fod galw cyson am gyfarfodydd wyneb yn wyneb drwy gyfrwng y 
Gymraeg, a’n bod yn methu â bodloni’r galw hwnnw, byddwn ystyried cymryd 
camau megis hyfforddi neu benodi staff dwyieithog neu leoli staff sy’n siarad 
Cymraeg mewn gweithleoedd lle mae aelodau o’r cyhoedd Cymraeg eu hiaith 
yn aml yn dymuno trafod materion gyda’r Gymdeithas 

 
 
3.5 Cyfathrebu â'r cyhoedd mewn ffyrdd eraill 
 
3.5.1  Byddwn yn ystyried y ffyrdd gorau o fodloni anghenion siaradwyr Cymraeg 

ym mha bynnag ffordd y byddwn yn delio â’r cyhoedd. 
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3.5.2  Mae’r Gymdeithas wedi ymrwymo i alluogi’r cyhoedd i ddelio â ni yn 

Gymraeg drwy gyfathrebu electronig, ar-lein neu gyfryngau eraill.  
  
3.5.3  Er mwyn datblygu systemau technoleg gwybodaeth sy’n trin y Gymraeg a’r 

Saesneg ar sail gyfartal, byddwn yn mabwysiadu safonau Technoleg 
Gwybodaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg.  
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4.1 Hunaniaeth Gorfforaethol 
 
4.1.1 Bydd hunaniaeth gorfforaethol y Gymdeithas yn gwbl ddwyieithog. 
 
4.1.2 Wrth sicrhau y rhoddir amlygrwydd cyfartal i'r ieithoedd Cymraeg a 

Saesneg, bydd yr eitemau canlynol bob amser yn cael eu cynhyrchu yn 
ddwyieithog. 

 
 Cyfeiriad y Gymdeithas 
 Logo: 
 Gwybodaeth gyffredinol a ddefnyddir ar eitemau megis: 

 Penllythyrau  
 Cyhoeddiadau  
 Arwyddion 
 Adeiladau 
 Cardiau busnes 
 Slipiau cyfarch 
 Dalennau blaen ffacsys 
 Llofnodion e-bost 

 
4.2 Arwyddion  
 
4.2.1 Bydd yr holl arwyddion gwybodaeth o fewn cwrtil eiddo'r Gymdeithas, gan 

gynnwys mannau mewnol lle mae gan y cyhoedd fynediad llawn iddynt, yn 
gwbl ddwyieithog. Ar adegau pan fydd y Gymdeithas yn cael cynnig enwau 
ar gyfer ystadau tai a strydoedd newydd, yna bydd yr Aelodau o'r Bwrdd 
sy'n siarad Cymraeg yn adlewyrchu natur ieithyddol yr ardal dan sylw. 

 
4.2.2 Bydd arwyddion eraill y mae'r Gymdeithas yn gyfrifol amdanynt, fel 

arwyddion gwybodaeth gyhoeddus, yn gwbl ddwyieithog. 
 
4.2.3 Ar arwyddion dwyieithog, bydd natur, maint, ansawdd, eglurder ac amlygrwydd  

y geiriau yn rhoi ystyriaeth i'r egwyddor o gydraddoldeb. 
 
4.2.4 Mae prosesau ar waith i sicrhau cywirdeb testun, a byddwn yn cyd-gysylltu 

ac yn adolygu hyn yn ofalus, yn enwedig pan gaiff gwaith ei roi allan ar 
gontract.  

   
 
4.3 Cyhoeddi ac Argraffu Deunyddiau 
 
4.3.1 Bydd yr holl ddeunydd a gyhoeddir ar gyfer y cyhoedd yn cael ei gynhyrchu'n 

ddwyieithog, gyda'r Gymraeg a'r Saesneg gyda'i gilydd mewn un ddogfen, naill ai 
gefn wrth gefn neu ochr yn ochr. Os cyhoeddir ar wahân, bydd y dogfennau 
Cymraeg a Saesneg yn cael eu cynhyrchu ar yr un pryd a bydd yr un mor hawdd 
cael gafael arnynt. Byddant hefyd ar gael yn rhwydd ac i’r un graddau a bydd y 
ddau fersiwn yn cynnwys neges yn nodi bod fersiwn ar gael yn yr iaith arall. 

 
4.3.2 Os bydd unrhyw ddogfen a gyhoeddir gan y Gymdeithas yn cael ei gwerthu, ni 

fydd pris dogfen ddwyieithog yn uwch na phris dogfen uniaith yn unig. 
 
4.3.3 Rhoddir arweiniad i staff ar ddylunio dwyieithog. Bydd yr arweiniad hwn ar gael i 

ddylunwyr, cyhoeddwyr ac ymgynghorwyr (lle bo hynny'n briodol). 
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 4.3.4 Byddwn yn sicrhau bod staff a’r rhai hynny sy’n gyfrifol am argraffu yn 
ymwybodol o’r polisi a’r gweithdrefnau ar gyfer cyhoeddi. 

 
4.3.5 Bydd y Gymdeithas yn archwilio cyfleoedd i gydweithredu â chyrff eraill wrth 

baratoi gwaith i’w gyhoeddi sy’n debyg neu’r un fath.  
 
4.3.6 Bydd yr holl wybodaeth sydd i’w chyhoeddi ar wefan gyhoeddus y Gymdeithas 

yn ddwyieithog, a bydd deunydd ar gael yn y ddwy iaith ar yr un pryd. 
 

4.3.7  Byddwn yn sicrhau bod testun Cymraeg ein cyhoeddiadau o safon uchel a bod y 
cywair yn addas ar gyfer y gynulleidfa darged. 
 
 

4.4 Ffurflenni 
 
4.4.1  Bydd pob ffurflen, holiadur a deunydd cysylltiedig a ddarperir ar gyfer y 

cyhoedd yng Nghymru yn gwbl ddwyieithog. Os bydd angen cynhyrchu 
ffurflenni ar wahân, byddant yn barod ar yr un pryd a bydd pob fersiwn yn 
cynnwys y neges fod y ffurflen ar gael yn yr iaith arall hefyd. Mae hyn yn 
cynnwys fformat unrhyw ddogfennau cyfreithiol ac ariannol. 

 
4.4.2  Os bydd angen cynhyrchu fersiynau ar wahân, byddant ar gael ar yr un 

pryd a bydd yr un mor hawdd cael gafael arnynt mewn swyddfeydd a 
mannau dosbarthu eraill. Mewn achosion o’r fath, dylid: 

 

 cyhoeddi’r fersiwn Gymraeg a’r fersiwn Saesneg ar yr un pryd; 

 sicrhau eu bod yr un mor hawdd cael gafael arnynt mewn swyddfeydd a 
chanolfannau dosbarthu eraill; 

 dosbarthu’r fersiwn Gymraeg a’r fersiwn Saesneg gyda’i gilydd; a 

 chynnwys neges sy’n cadarnhau bod y ffurflen hefyd ar gael yn yr iaith 
arall. 

 
4.4.3  Bydd y Gymdeithas yn ceisio sefydlu dewis iaith aelodau’r cyhoedd drwy 

gynnwys cwestiwn “dewis iaith” ar y ffurflen gyntaf mewn cyfres. Unwaith yr 
ydym yn gwybod pa iaith y mae unigolyn yn dymuno ei defnyddio, byddwn 
yn dosbarthu deunydd yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog o hynny 
ymlaen, fel y bo’n briodol. 

 
4.4.4  Byddwn yn sicrhau bod cysondeb o ran termau yn arfer cyffredin wrth 

baratoi ffurflenni. 
 
4.4.5  Bydd unrhyw ddatblygiad i sefydlu darpariaeth electronig ar gyfer llenwi 

ffurflenni yn sicrhau cydraddoldeb i’r iaith Gymraeg. 
  

 
4.5 Datganiadau i'r Wasg 
 

4.5.1 Mae datganiadau i’r wasg yn rhan amlwg o wyneb cyhoeddus y 
Gymdeithas ac felly byddwn yn eu cyhoeddi’n ddwyieithog fel arfer, ond yn 
Gymraeg yn unig pan fyddwn yn defnyddio cyhoeddiadau Cymraeg.          
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4.6 Ymgyrchoedd Cyhoeddusrwydd 
 

4.6.1 Mae gweithgareddau cyhoeddusrwydd yn rhan gyhoeddus iawn o 
swyddogaeth y Gymdeithas. Gan hynny, pan fydd y Gymdeithas yn cynnal 
y gweithgareddau hyn bydd yn sicrhau y caiff y Gymraeg a'r Saesneg eu 
trin yn gyfartal. 
 

4.6.2 Wrth gynllunio a gweithredu ymgyrchoedd hysbysebu a chyhoeddusrwydd, 
yn cynnwys cynhyrchu pamffledi, deunyddiau sain, trefnu arddangosfeydd a 
seminarau, ymgyrchoedd hysbysebu ac ymchwil i’r farchnad, bydd y 
Gymdeithas yn sicrhau'r canlynol : 
 

 Cynhyrchir yr holl lenyddiaeth gyhoeddusrwydd sydd i'w defnyddio yn 
Gymraeg a Saesneg. 

 Bydd ymgyrchoedd hysbysebu yn y wasg yn cael eu cynnal yn 
Gymraeg a Saesneg. 

 Bydd ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd teledu a radio a bwletinau 
gwybodaeth a ddarlledir i'r cyhoedd yn cael eu cynhyrchu yn Gymraeg 
a Saesneg. 

 Bydd hysbysebu ar bosteri a hysbysfyrddau trwy gyfrwng y We Fyd 
Eang a negeseuon E-bost yn cael ei wneud yn Gymraeg a Saesneg. 

 Bydd y drefn ymateb yng nghyswllt gweithgareddau hysbysebu a 
chyhoeddusrwydd yn medru darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

 Arddangosfeydd yng Nghymru i fod yn ddwyieithog. 

 Cynnal arolygon cyhoeddus yn ddwyieithog, boed drwy’r post neu 
wyneb yn wyneb. 

 Cynnal ymgyrchoedd marchnata uniongyrchol yn Gymraeg neu’n 
Saesneg. 

 Sefydlu arddangosfeydd a stondinau gwybodaeth dwyieithog. 
 

Cynhelir rhai o’r gweithgareddau uchod yn Gymraeg yn unig mewn 
digwyddiadau Cymraeg eu hiaith penodol, megis Eisteddfod. 

 

4.7 Hysbysiadau Swyddogol, Hysbysiadau Cyhoeddus a Recriwtio Staff 
 
4.7.1  Bydd hysbysiadau swyddogol, hysbysiadau cyhoeddus a hysbysebion 

recriwtio yn ymddangos fel arfer gyda’r fersiynau Cymraeg a'r Saesneg 
gyda'i gilydd. Bydd y fersiynau yn gyfartal o ran fformat, maint, ansawdd ac 
amlygrwydd. 

 
4.7.2  Os yw'r Gymdeithas yn ymdrin gydag un parti, e.e. trawsgludiad eiddo, 

prydles ayb, defnyddir dewis iaith y parti arall. 
 
4.7.3  Bydd hysbysebion recriwtio yn cael eu cyhoeddi yn ddwyieithog ac yn 

datgan yn glir a ydyw'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol neu'n hanfodol. 
 
4.7.4  Caiff pecynnau gwybodaeth, megis disgrifiadau swydd a manylebau 

personol, eu paratoi yn Gymraeg ac yn Saesneg ar gyfer ein holl swyddi. 
 
4.7.5  Pan fyddwn yn defnyddio’r wasg Gymraeg i hysbysebu, bydd ein 

hysbysebion yn ymddangos yn Gymraeg yn unig yn y cyhoeddiadau hynny. 
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5.1 Staffio 
 
5.1.1  Bydd y Gymdeithas yn sicrhau fod gweithleoedd sydd â chyswllt gyda'r cyhoedd 

yn ceisio dod o hyd i ddigon o siaradwyr Cymraeg gyda'r sgiliau priodol i alluogi'r 
gweithleoedd hynny i ddarparu gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae  
Cymdeithas Tai Gogledd Cymru wedi datblygu Strategaeth Sgiliau Ieithyddol. 

 
5.1.2  Mae’r Gymdeithas wedi nodi lefelau sgiliau yn yr iaith Gymraeg a ddymunir ar 

gyfer pob swydd ac mae wedi asesu lefelau sgiliau staff presennol yn erbyn y 
lefelau hyn er mwyn canfod lle mae'r bylchau mwyaf.  Defnyddir yr wybodaeth 
yma i lywio adnabod a blaenoriaethu hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg. Bydd 
lefelau sgiliau a ddymunir yn y Gymraeg yn cael eu cynnwys o fewn proffiliau rôl 
a manylebau personol, gydag isafswm o safon Lefel 1 wedi’i gytuno ar gyfer yr 
holl staff ar draws y Gymdeithas.  Caiff penodiadau newydd eu profi yn erbyn 
cwrteisi sylfaenol o fewn y broses recriwtio a bydd yn ofynnol cwblhau ein cwrs 
Lefel 1 o fewn y cyfnod prawf chwe mis. 

 
5.1.3  Pa bryd bynnag y daw swydd yn wag am ba bynnag reswm, neu pan fydd swydd 

newydd yn cael ei chreu, bydd anghenion ieithyddol y swydd honno yn cael eu 
hasesu’n fanwl yng ngoleuni'r Cynllun Iaith Gymraeg hwn a'i ymrwymiad i'r 
cyhoedd o dan Ddeddf Iaith Gymraeg 1993. 

 
5.1.4  Byddwn yn cynyddu adnoddau ar gyfer gweithredu’r Cynllun Iaith mewn ffordd 

sensitif drwy annog a chefnogi pob aelod o staff i gymryd rhan. Byddwn yn 
datblygu sgiliau yn yr iaith yn ogystal ag agwedd gefnogol tuag at ddarparu 
gwasanaethau dwyieithog. Ni ddylai staff di-Gymraeg deimlo dan fygythiad, ac ni 
ddylid atal y rhai hynny sy’n dymuno dysgu Cymraeg rhag ei hymarfer. Byddwn 
yn trin sgiliau iaith mewn ffordd debyg i unrhyw sgiliau eraill sydd angen eu 
datblygu yn y gweithle. 

 
5.1.5 Byddwn yn annog staff i gryfhau eu sgiliau yn yr iaith Gymraeg drwy fanteisio ar 

bob cyfle i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn y gweithle. 
 
5.1.6 Pan fydd yn ddymunol neu’n hanfodol fod ymgeisydd yn meddu ar sgiliau yn yr 

iaith Gymraeg, caiff hynny ei nodi’n glir yn yr adran gymwysterau ac wrth 
hysbysebu’r swydd.  

 
5.1.7 Os na chaiff ymgeisydd addas gyda sgiliau yn yr iaith Gymraeg ei benodi i swydd 

y mae’r Gymraeg yn ddymunol ar ei chyfer, caiff y sawl a benodir ei annog i 
ddysgu Cymraeg i lefel a gytunwyd. 

 
5.1.8 Os penodir ymgeisydd nad yw’n gallu siarad Cymraeg i swydd yr ystyrir bod y 

gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar ei chyfer, yna bydd y gallu i ddysgu’r iaith 
hyd at lefel sgil penodol, o fewn cyfnod rhesymol o amser y cytunir iddo, yn un o 
amodau’r penodiad. Caiff cynnydd tuag at y targed ei fonitro’n rheolaidd. 

 
5.2  Hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg    
 
5.2.1  Byddwn yn cefnogi’r Cynllun Iaith hwn drwy annog a chefnogi aelodau staff i 

ddysgu Cymraeg neu i wella eu sgiliau yn y Gymraeg. 
 
5.2.2  Byddwn yn cynllunio ein rhaglen hyfforddi’n ofalus ac yn canolbwyntio adnoddau 

ar y rhannau hynny o’n gwasanaeth lle ceir cyfathrebu mynych â siaradwyr 
Cymraeg, neu lle mae gofynion ieithyddol ynghlwm wrth y swydd. 
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5.2.3  Mae’n ddefnyddiol fod dysgwyr yn gwybod am gydweithwyr sy’n gallu siarad 
Cymraeg a byddwn yn annog staff i geisio helpu’r rhai hynny sy’n dysgu. 

 
5.2.4 Bydd rheolwyr a swyddogion adnoddau dynol sy’n gyfrifol am hyfforddiant yn 

annog staff i fynd ar gyrsiau iaith pan fo hynny’n briodol. Caiff cynnydd o 
ganlyniad i hyfforddiant ei fesur fel rhan o drefniadau datblygiad personol y 
Gymdeithas. 

 
5.2.5  Bydd geiriaduron a deunydd electronig ar gael i helpu aelodau staff sy’n dysgu 

Cymraeg. 
 
5.2.6  Bydd y Gymdeithas hefyd yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth i staff o ran 

gofynion y Cynllun hwn. Ein harfer cyffredinol fydd cynnwys hyfforddiant o’r fath 
wrth sefydlu staff newydd. 

 
5.2.7  Bydd rheolwyr a staff adnoddau dynol sy’n gyfrifol am hyfforddiant yn asesu’r 

angen am hyfforddiant galwedigaethol penodol yn yr iaith Gymraeg ar gyfer staff. 
 
5.2.8  Byddwn yn datblygu gallu ein staff sy’n gallu siarad Cymraeg i gynnig 

gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg drwy ddarparu hyfforddiant galwedigaethol 
yn y Gymraeg, pryd bynnag y bo hynny’n ymarferol. 

 
5.2.9  Os nad oes cyrsiau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg mewn maes penodol ar hyn 

o bryd, byddwn yn ystyried trefnu seminarau a gweithgorau ein hunain, neu 
rwydweithio â sefydliadau eraill. 

 
5.3       Trefniadau Gweinyddol 
 
5.3.1 Cymeradwywyd y Cynllun Iaith Gymraeg hwn gan Fwrdd Rheoli Cymdeithas Tai 

Gogledd Cymru Cyf ar 14eg Medi 2000. Mae ei weithrediad wedi ei awdurdodi'n 
llawn gan y Gymdeithas. 

 
5.3.2 Y Prif Weithredwr yw'r Uwch Swyddog sy'n bennaf gyfrifol am sicrhau fod y 

Gymdeithas yn gweithredu'r Cynllun hwn. Bydd pob aelod o'r Tîm Rheoli 
Corfforaethol yn gyfrifol am weithredu'r mesurau hynny sy'n berthnasol i'w 
hadrannau neu isadrannau hwy. Bydd aelodau o'r Tîm Rheoli Corfforaethol hefyd 
yn sicrhau fod pob agwedd ar eu gwasanaethau sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg 
yn cael eu gwneud yn rhan annatod a chanolog o weinyddu'r gwasanaethau 
hynny. 

   
5.3.3  Bydd cynnwys y cynllun hwn yn cael ei ddwyn i sylw pob aelod o’r staff. I sicrhau 

cysondeb ac ansawdd wrth gymhwyso'r cynllun hwn trwyddo draw, bydd pob 
aelod o staff yn derbyn canllawiau a chyfarwyddyd gan y Gymdeithas. 

 
5.3.4 Wrth drefnu cyfleusterau cyfieithu bydd y Gymdeithas yn sicrhau y darperir y 

gwasanaeth hwn gan gyfieithwyr cymwys. 
 
5.3.5 Yr uwch swyddog canlynol sy’n gyfrifol am fonitro ac adolygu’r Cynllun hwn: y 

Prif Weithredwr, er y bydd y Pennaeth Gwella Busnes yn gyfrifol am weithrediad 
y Cynllun o ddydd i ddydd.  
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5.3.6 Bydd monitro’r Cynllun hwn yn weithgaredd parhaus a strwythuredig. Bydd hyn 

yn cynnwys monitro’r meysydd canlynol: 
 

 cydymffurfiad â’r Cynllun; 

 ansawdd y gwasanaeth – edrych ar gwynion ac ar y gwasanaeth llinell 
flaen; 

 pa mor ddigonol yw sgiliau ieithyddol; 

 prif ffrydio. 
 
5.3.7 Byddwn yn ceisio barn siaradwyr Cymraeg o dro i dro ynghylch amrediad a safon 

y gwasanaethau a ddarperir gan y Gymdeithas drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
5.3.8 Byddwn yn defnyddio trefn gwyno cyffredinol y Gymdeithas i gofnodi a delio â 

chwynion am y Cynllun hwn a byddwn yn sicrhau bod modd monitro cwynion 
penodol am y Cynllun. 

 
5.3.9 Mae’r Gymdeithas yn croesawu ac yn cofnodi argymhellion ynglŷn â sut i wella’r 

gwasanaeth. 
 
 
5.4  Gwasanaethau a Ddarperir ar ran y Gymdeithas gan Gyrff Eraill 
 
5.4.1 Bydd unrhyw drefniant neu drefniadau gyda thrydydd parti sy'n darparu 

gwasanaethau i'r cyhoedd yn gyson â thelerau'r cynllun hwn. Mae hyn yn 
cynnwys (heb gyfyngiad) gwasanaethau sy'n cael eu contractio allan. 

 
5.4.2 Bydd y Gymdeithas yn sicrhau, trwy gontract, y bydd unrhyw gyrff allanol sy'n 

gweithredu ar ei rhan neu dan ei goruchwyliaeth yn gweithredu unrhyw elfennau 
perthnasol o'r Cynllun hwn wrth ymdrin â'r cyhoedd yng Nghymru. 

 
5.4.3 Rhaid i bob adran fonitro gweithrediad yr agwedd arbennig hon ar ddefnyddio 

cyrff allanol, a pharatoi adroddiadau perfformiad rheolaidd a'u hymgorffori o fewn 
proses monitro cynllun y Gymdeithas ei hun. 

 
 
5.5 Swyddogaethau Rheoliadol a Gwasanaethau gan Drydydd Parti           
 
5.5.1  Bydd unrhyw gontractau neu drefniadau a wneir gyda chorff arall yn gyson ag 

adrannau perthnasol o’r Cynllun hwn. Ein nod yw sicrhau bod cyrff allanol yn 
deall y gofynion ac yn gweithredu yn ôl y galw er mwyn cyflawni gofynion y 
Cynllun Iaith. 

 
5.5.2  Wrth osod contract bydd y Cyfarwyddwr perthnasol yn gyfrifol am sicrhau bod yr 

asiantaeth neu’r cwmni sy’n cyflawni’r gwaith ar ran y Gymdeithas yn 
cydymffurfio â’r adrannau perthnasol o’r Cynllun. 

 
5.5.3  Gwneir hyn drwy gynnwys manylion perthnasol am ofynion y Cynllun yn y 

dogfennau tendro, y contractau a’r amodau a anfonir at yr asiantaeth neu’r 
cwmni perthnasol. 

 
5.5.4  Bydd y Gymdeithas yn annog eraill yn y gymuned, yn cynnwys mudiadau 

gwirfoddol a chwmnïau, i ddefnyddio’r iaith Gymraeg. 
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5.6  Grantiau    
 
5.6.1  Pan fyddwn yn dyrannu grantiau, byddwn yn cynnwys amodau yn ymwneud â’r 

defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gweithgaredd pan fo hynny’n briodol. Wrth wneud 
hynny, byddwn yn ystyried canllawiau Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar ddyrannu 
grantiau a benthyciadau. 

 
5.7  Partneriaethau   
 
5.7.1  Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus, mudiadau 

o’r sector gwirfoddol ac asiantaethau eraill. Mae’r Gymdeithas yn gweithredu ar 
sawl lefel wrth weithio gydag eraill: 

 

 Pan fydd y Gymdeithas yn gweithredu fel arweinydd strategol ac ariannol o 
fewn partneriaeth, bydd yn sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir i’r cyhoedd 
yn cydymffurfio â’r Cynllun Iaith. 

 Pan fydd y Gymdeithas yn ymuno â phartneriaeth dan arweiniad corff arall, 
bydd mewnbwn y Gymdeithas i’r bartneriaeth yn cydymffurfio â’r Cynllun Iaith 
a bydd y Gymdeithas yn annog cyrff eraill i gydymffurfio.         

 Pan fydd y Gymdeithas yn bartner mewn consortiwm, bydd yn annog y 
consortiwm i fabwysiadu polisi iaith. Wrth weithredu’n gyhoeddus yn enw’r 
consortiwm, bydd y Gymdeithas yn gweithredu’n unol â’r Cynllun Iaith. 

 
5.7.2  Pan fydd y Gymdeithas yn ffurfio neu’n ymuno â phartneriaeth, bydd yn holi 

darpar bartneriaid am eu cynlluniau iaith Gymraeg, eu polisïau iaith neu’r modd y 
byddant yn gweithredu’n ddwyieithog. O fewn unrhyw bartneriaeth, bydd y 
Gymdeithas yn cynnig cyngor a chefnogaeth i’r cyrff partner eraill. 

 
5.7.3  Bydd y Gymdeithas yn sicrhau bod swyddogion yn ymwybodol o ofynion y 

Cynllun Iaith wrth weithredu mewn partneriaeth. 
 
5.8  Safonau Ansawdd  
 
5.8.1  Bydd gwasanaethau a ddarperir yn Gymraeg ac yn Saesneg yn gydradd o ran 

ansawdd ac fe’u darperir o fewn yr un amserlen. 
 
5.8.2  Bydd y Gymdeithas yn tynnu sylw at yr egwyddor ganolog hon mewn dogfennau 

allweddol fel cynlluniau corfforaethol ac adroddiadau blynyddol. Dylid ei 
hamlinellu hefyd mewn sefyllfaoedd eraill pan wneir datganiadau ynghylch cyfle 
cyfartal a safon y gwasanaeth. 

 
5.9 Monitro’r Cynllun 
 
5.9.1   Bydd y Gymdeithas yn monitro ac yn adolygu gweithrediad y Cynllun Iaith 

Gymraeg hwn yn barhaus. Bydd gan y swyddogaeth monitro strwythur pendant, 
gan ymestyn hefyd i rai sy'n darparu neu'n gweinyddu gwasanaethau ar ran y 
Gymdeithas. 

 
5.9.2 Y swyddog sy'n gyfrifol am y swyddogaeth monitro yw: 

Y Prif Weithredwr 
Cymdeithas Tai Gogledd Cymru Cyf 
Plas Blodwel, Broad Street 
Cyffordd Llandudno, Conwy 
LL31 9HL  
 



5. GWEITHREDU A MONITRO’R CYNLLUN   

 

Diwygiwyd Mehefin 2010  
 

17 

5.9.3 Bydd y monitro parhaus yn cynnwys pob agwedd ar weithrediad y cynllun hwn. 
 

5.9.4 Bydd adroddiad monitro ar weithrediad y Cynllun Iaith yn cael ei gyflwyno i Fwrdd 
Rheoli CTGC, ynghyd â Bwrdd yr Iaith, bob blwyddyn. 

 
5.9.5 Bydd yr eitemau canlynol yn cael eu cynnwys yn y broses fonitro : 
 

 blaengynllunio a chaffael; i sicrhau y bydd y polisïau neu'r gweithdrefnau 
newydd, neu gyhoeddiadau a rhaglenni cyfrifiadurol newydd, yn gydnaws 
gyda darparu gwasanaethau dwyieithog yn gyfartal; 

 
 trefnu a darparu gwasanaethau; i fonitro gweithrediad y trefniadau a wneir i 

ddarparu gwasanaethau'r Gymdeithas yn Gymraeg, a'u heffeithiolrwydd; i 
fonitro pa mor dda y mae'r Gymdeithas yn annog ac yn hwyluso defnydd o'r 
Gymraeg gan bartïon eraill; 

 
 ymdrin â'r cyhoedd Cymraeg ei hiaith; i fonitro amseroedd ymateb ar gyfer 

gohebiaeth Gymraeg; ac ansawdd gwasanaethau cyfieithu ar y pryd; i 
fonitro'r trefniadau ar gyfer cyfarfodydd; 

 
 cynnwys cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith mewn adolygiadau o'r 

gwasanaethau a ddarperir gan y Gymdeithas. Rhoddir anogaeth frwd i 
unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwelliannau a byddwn yn rhoi gwybod i'r 
cyhoedd sut y medrant gyflwyno eu barn; 

 
 wyneb cyhoeddus y Gymdeithas; i fonitro gweithrediad delwedd 

gorfforaethol y Gymdeithas; i fonitro cyflwyno cyhoeddiadau, ffurflenni, 
arwyddion, hysbysiadau a deunydd eraill a gyhoeddir yn ddwyieithog; 

 
 staffio; i fonitro gweithrediad y materion staffio a hyfforddi a nodir yn y 

Cynllun; 
 
 asiantau a chontractwyr; i fonitro darparu a gweinyddu gwasanaethau gan 

asiantau a chontractwyr y Gymdeithas i sicrhau eu bod yn cydymffurfio 
gyda thelerau iaith Gymraeg eu cytundebau neu drefniadau; 

 

 amserlen; i fonitro cyrhaeddiad yn erbyn yr amserlen a roddir yn y Cynllun; 
 

 cwynion; i fonitro nifer a natur y cwynion am wasanaeth iaith y Gymdeithas 
 
 

 
5.10 Targedau 
 
5.10.1 Bydd datblygiad gweithrediad y Cynllun yn cael ei fesur yn erbyn y dyddiadau 

targed a nodir yn yr Atodiad. 
 
5.10.2 Bydd prosesu cyfathrebu yn yr Iaith Gymraeg yn cael ei asesu yn erbyn yr 

ymrwymiad i safon sydd gan y Gymdeithas eisoes, ac yn cael ei gymharu gyda 
chofnodion ar gyfer cyfathrebu tebyg yn y Saesneg. 

 
5.10.3 Bydd argaeledd staff sy'n siarad Cymraeg ar gyfer cefnogi'r Cynllun ym mhob 

maes gweithredu yn cael ei fonitro. 
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5.11 Cyhoeddi Gwybodaeth  
 
5.11.1  Bydd gwybodaeth yn cymharu perfformiad yn erbyn safonau a thargedau yn cael  

ei chynnwys mewn adolygiadau perfformiad cyffredinol ac yn Adolygiad 
Blynyddol y Gymdeithas. Bydd yr wybodaeth a gyhoeddir yn cynnwys materion 
megis: 

 

 
 y ganran o gyhoeddiadau a gyhoeddir yn ddwyieithog, o gymharu yn erbyn 

y meini prawf yn y Cynllun; 
 
 y ganran o siaradwyr Cymraeg mewn swydd lle nodwyd bod y gallu i siarad 

Cymraeg yn ddymunol; 
 
 nifer a chanran y swyddi mewn swyddogaethau derbynfa a lenwir gan staff 

dwyieithog; 
 
 nifer a chanran y staff sydd wedi derbyn hyfforddiant yn y Gymraeg hyd at 

lefel benodol o ran cymhwysedd; 
 

 nifer a chanran y staff sydd wedi derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth 
ieithyddol;  

 
 nifer a chanran staff y Gymdeithas sy’n gallu siarad Cymraeg, yn ôl adran a 

gweithle neu swyddfa; 
 
 nifer y cwynion a dderbynnir ynglŷn â gweithredu’r Cynllun Iaith a chanran y 

cwynion yr ymdrinnir â hwy yn unol â safonau corfforaethol y Gymdeithas. 

 
 
5.11.2 Os nad yw safonau cyhoeddedig yn cael eu cwrdd, bydd y Gymdeithas yn egluro 

pam ynghyd â pha gamau y bydd yn eu cymryd i gywiro'r sefyllfa. 
 
  
5.12 Cyhoeddusrwydd 

 
5.12.1 I sicrhau cyhoeddusrwydd ar gyfer y cynllun bydd y Gymdeithas yn rhoi 

hysbysiadau yn y wasg yn hysbysebu cyhoeddi’r cynllun hwn. Anfonir taflen 
eglurhaol at gleientiaid, gweithwyr ac asiantau a chontractwyr y Gymdeithas yn 
egluro cynnwys y cynllun, gan gynnwys gwybodaeth ar y Weithdrefn Gwyno. 

 

5.12.2 Dangosir poster dwyieithog mewn lle amlwg yn y mannau cyhoeddus ym mhob 
swyddfa, yn tynnu sylw at natur ddwyieithog y gwasanaethau a gynigir. 

 
5.12.3 Dosberthir copïau o'r Cynllun i fudiadau ac unigolion eraill sydd â diddordeb yng 

Nghynllun Iaith Gymraeg y Gymdeithas. 
 
5.12.4  Bydd ein dulliau o roi cyhoeddusrwydd i’r Cynllun a’i gynnwys yn dilyn ein 

trefniadau arferol o ran cyhoeddusrwydd corfforaethol, gan gynnwys sicrhau bod 
y Cynllun yn cael ei gyhoeddi a’i roi mewn lleoliad amlwg ar ein gwefan. 

 
 
5.13 Amserlen  (gweler Atodiad 2) 
 
 



 

 

 

  

 
Atodiad 1 

 

STRWYTHUR UWCH REOLWYR 
(Tîm Rheoli Corfforaethol) 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Prif Weithredwr 

 

Cyfarwyddwr Adnoddau 
 

Cyfarwyddwr Datblygu 
Busnes 

 

Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau 



 

 

  

Atodiad 2 
 
Cynllun Gweithredu'r Iaith Gymraeg 

 

Amcan 1 Camau gofynnol 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cyflawni 

Meini Prawf Llwyddiant 

Amcan:  Datblygu a gweithredu ymagwedd glir tuag at hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg er mwyn cefnogi ac annog datblygu sgiliau 
ar draws y Gymdeithas 

1.1 

 
Cynhyrchu polisi Cymraeg ar gyfer hyfforddi a 
recriwtio, sy'n cynnwys cofnod priodol o 
benderfyniadau’r Bwrdd mewn adroddiadau a 
gyflwynwyd iddo trwy 2010 
 

PGB 31-Ion-11 

Polisi clir yn cofnodi’r ddarpariaeth a’r 
gefnogaeth a roddir i ddysgwyr. Eglurder o ran 

ymagwedd, yn cynnwys pryd na ellir cyflawni 

disgwyliadau iaith Gymraeg ar unwaith, ar 
gyfer recriwtio 

1.2 

 
Adolygu a datblygu sgriptiau hyfforddiant Lefel 
1 a Lefel 2  
 

UST 
(Viv) 

17-Rhag-10 
Sgriptiau Gwasanaeth Tân ac Achub wedi’u 

hadolygu a’u haddasu ar gyfer Cymdeithas Tai 

1.3 

 
Gweithio gyda Choleg Llysfasi i ddatblygu 
CDau a deunyddiau cefnogol 
 

RhP 
28-Chwef-

11 
Deunyddiau hyfforddi wedi’u datblygu ac ar 
gael i’w defnyddio ar draws y Gymdeithas 

1.4 

 
Sicrhau bod yr holl staff presennol yn meddu 
tystysgrif Lefel 1  
 

RhP 31-Gor-11 
Pob aelod o staff wedi’u hardystio i safon Lefel 
1  

1.5 

 
Adnabod siaradwyr Cymraeg addas a pharod i 
gynnig cefnogaeth i bobl sydd ei angen er 
mwyn cyrraedd Lefel 1 
 
 

Viv Perry 
M Lynne 
Williams 
Katy 
Bakewell 
Linda 
Meikle 

Eisoes 
wedi’i nodi  

Mecanweithiau cefnogi yn eu lle i gynorthwyo 
unrhyw aelod o staff sy’n cael trafferth gyda'r 
ynganu gofynnol ar gyfer Lefel 1.  Tystiolaeth 
bod y staff hynny ar gael i helpu yn ôl y gofyn. 

 



 

 

  

 

Amcan 1 
(parhad…) 

Camau gofynnol 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cyflawni 

Meini Prawf Llwyddiant 

Amcan:  Datblygu a gweithredu ymagwedd glir tuag at hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg er mwyn cefnogi ac annog datblygu sgiliau 
ar draws y Gymdeithas 

1.6 

 
Gweithio gyda Choleg Llysfasi i ddatblygu 
rhaglen o hyfforddiant Lefel 2 ar gyfer staff 
dynodedig a flaenoriaethwyd 
 

RhP/PC 30-Ebr-11 
Un sesiwn prawf o hyfforddiant Lefel 2 wedi'i 
gynnal (cwrs 3-4 diwrnod). Mynychwyr wedi’u 
hardystio i safon Lefel 2 

1.7 Arfarnu a chynllunio'r ffordd ymlaen PC 31-Gor-11 

Gwersi a ddysgwyd o'r cwrs Lefel 2 wedi’u 
harfarnu a rhaglen glir o hyfforddiant wedi’u 
flaenoriaethu wedi’i datblygu i’w chyflwyno’n 
raddol 

1.8 
 
Ailbrofi lefelau sgiliau ar draws y Gymdeithas 

RhP 31-Maw-11 

Ymagwedd ar gyfer profi wedi’i chytuno gyda 
Choleg Llysfasi i sicrhau ei bod yn ddigon 
cadarn i roi argraff gywir o lefelau sgiliau. Yr 
holl staff wedi’u profi, gyda lefelau wedi’u 
cofnodi 

1.9 

 
Sicrhau bod yno fecanweithiau parhaus yn eu 
lle i gefnogi'r Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau i ddatblygu eu sgiliau iaith 
Gymraeg 
  

PW/CG 31-Ion-11 

Tystiolaeth o gynnydd trwy asesiadau lefel 
sgiliau rheolaidd gan Goleg Llysfasi, gyda 
thystiolaeth o ymrwymiad parhaus gan bob un 
ohonynt rhwng cyrsiau dwys yn Nant 
Gwrtheyrn 

1.10 
Cyhoeddi a dilyn cynnydd y Prif Weithredwr yn 
Front Door  

PW 30-Meh-11 

Cynnwys blog cynnydd iaith Gymraeg 
rheolaidd o fewn cylchgrawn y staff i ddilyn 

sialensiau a llwyddiannau ymdrechion y Prif 
Weithredwr i ddysgu a defnyddio'r 
Gymraeg 

1.11 Adnabod dysgwyr allweddol ar gyfer 2011-12 GIG 31-Ion-11 
Dysgwyr allweddol ar gyfer 2011-12 
wedi’u hadnabod ar sail blaenoriaethu, 

gyda’u cytundeb hwy a’u rheolwr llinell  

 



 

 

  

 

Amcan 1 
(parhad…) 

Camau gofynnol 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cyflawni 

Meini Prawf Llwyddiant 

Amcan:  Datblygu a gweithredu ymagwedd glir tuag at hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg er mwyn cefnogi ac annog datblygu sgiliau 
ar draws y Gymdeithas 

1.12 
Cynnal asesiadau gwaelodlin ar gyfer pob 
dysgwr allweddol 

RhP 15-Maw-11 
Asesiadau wedi’u cynnal gan Goleg Llysfasi i 
gofnodi'r lefel sgiliau cyfredol cyn ymgymryd â 
hyfforddiant dwys 

1.13 

 
Datblygu a chytuno ar ymagwedd hyfforddiant 
dwys i bob dysgwr allweddol gyda chytundeb 
rhag blaen ynghylch eu hymagwedd barhaus i 
ddysgu, wedi’i deilwrio i arddulliau a 
dewisiadau dysgu unigol  
 

Rheolwr 
llinell + 1 o'r 

GIG 
31-Maw-11 

Ymagwedd glir wedi’i chofnodi ac adnoddau ar 
gyfer pob dysgwr 

1.14 
Gosod ymagwedd barhaus yn ei lle ar gyfer 
asesu cynnydd dysgwyr allweddol 

RhP 30-Meh-11 
Sesiynau profi rheolaidd yn eu lle ar gyfer 
dysgwyr dwys trwy Goleg Llysfasi, yn 

chwarterol efallai 

1.15 

 
Adnabod dysgwyr sy'n derbyn cefnogaeth er 
mwyn gwella eu sgiliau iaith Gymraeg yn eu 
hamser eu hunain h.y. trwy Wlpan, Popeth 
Cymraeg ayb.. 
 

RhP 31-Ion-11 

Yr holl staff wedi derbyn e-bost a chofnodion 
cywir wedi’u llunio i adnabod pob aelod o staff 
sydd ar hyn o bryd wedi ymrwymo i ddysgu 
ffurfiol i wella eu sgiliau iaith Gymraeg 

1.16 

Datblygu a gweithredu ymagwedd i gefnogi  
siaradwyr Cymraeg nad ydynt yn defnyddio'r 
iaith mor aml ag y buont i ddefnyddio eu sgiliau 
unwaith eto 

GMP/ 
Goruchwylw

yr 
31-Maw-11 

Staff perthnasol wedi’u hadnabod a’u defnydd 
o'r iaith Gymraeg wedi’i drafod gyda hwynt.  
Datblygu ymagwedd gydag adnoddau digonol, 
lle mae angen hynny ar gyfer y swyddogaeth, 
neu lle mae unigolion yn cytuno i’w cefnogi a’u 
hannog i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau 

 



 

 

  

 

Amcan 1 
(parhad…) 

Camau gofynnol 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cyflawni 

Meini Prawf Llwyddiant 

Amcan:  Datblygu a gweithredu ymagwedd glir tuag at hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg er mwyn cefnogi ac annog datblygu sgiliau 
ar draws y Gymdeithas 

1.17 

 
Datblygu ymagwedd beilot i gefnogi siaradwyr 
Cymraeg sgyrsiol i gymryd y cam i fod yn 
rhugl/defnyddio'r iaith mewn busnes 
 

GGaPhCC 
(MLynne) 

31-Maw-11 

Datblygu a gweithredu ymagwedd beilot gyda 
Choleg Llysfasi ar y cychwyn gydag un aelod o 
staff, wedi’i theilwrio i ofynion penodol ei rôl.  
Monitro ac arfarnu cynnydd yn chwarterol 

 

Amcan 2 Camau gofynnol 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cyflawni 

Meini Prawf Llwyddiant 

Amcan:  Sicrhau bod gofynion yr iaith Gymraeg yn cael eu hystyried a’u hymgorffori’n systematig mewn gweithdrefnau recriwtio.  

2.1 

 
Adolygu proffiliau swydd i gynnwys gofyniad  
iaith Gymraeg ar gyfer yr holl staff, yn cynnwys 
staff asiantaeth a staff dros dro 
 

RhP 
Wedi’i 

gwblhau  
Awgrymiadau RhP, PC, PGB wedi eu trafod 
a’u cytuno gyda’r GMP 

2.2 
Ychwanegu sgriptiau a CDau i’r wefan i 
gefnogi ymgeiswyr wrth baratoi  

PGB 
28-Chwef-

11 

Ar gael i'w lawrlwytho a’i ymgorffori fel sgript 
safonol fel rhan eglur o’r broses recriwtio ar 
gyfer pob swydd 

2.3 

 
Datblygu a gweithredu ymagwedd ar gyfer profi 
sgiliau priodol o fewn y broses recriwtio 
 

RhP/SP 
Arweinydd 

Panel 
Perthnasol 

31-Maw-11 

Wedi’i chofnodi o fewn polisi gyda thystiolaeth 
bod hyn yn cael ei weithredu’n systematig 
mewn rheolaeth, yn cynnwys lle nad yw 
gofynion a safonau cytunedig ynghylch iaith yn 
cael eu cyflawni 

 



 

 

  

 

Amcan 3 Camau gofynnol 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cyflawni 

Meini Prawf Llwyddiant 

Amcan: Sicrhau bod ymagwedd safonol yn cael ei mabwysiadu’n gyson ar draws y Gymdeithas yng nghyswllt cyfathrebu 
dwyieithog a bod yr holl staff yn gwybod sut i ymateb i geisiadau i siarad Cymraeg neu i dderbyn gwasanaeth yn Gymraeg 

3.1 

 
Adolygu ac ail-lansio’r sgript safonol a 
ddefnyddir ar gyfer ateb y ffôn ac ar 
beiriannau ateb 
 

UST 31-Ion-11 Datblygu a chytuno ar ymateb/neges priodol  

3.2 

 
Cyflwyno ar draws y Gymdeithas, gan 
ddarparu cefnogaeth i'r rhai sydd ei angen i 
recordio eu neges 
 
 

GMP 
28-Chwef-

11 
Neges wedi’i recordio gan yr holl staff  

3.3 
Edrych ar ychwanegu'r cyfarchiad i'r bwrdd 
gwaith yn Gymraeg a Saesneg, yn cynnwys 
yn ffonetig 

PGB 31-Ion-11 
Ychwanegu hyn fel safon i fyrddau gwaith i 
gefnogi  staff i ddefnyddio’r cyfarchiad wrth 
ateb y ffôn 

3.4 

 
Sicrhau bod trefniadau yn eu lle i gyfeirio 
ceisiadau i siarad yn Gymraeg ymlaen i 
siaradwyr Cymraeg pan ofynnir am hynny: - 

- Plas Blodwel 
- Swyddfa Bangor  
- Safleoedd pellennig  
- Cadair Freichiau 
- Sgwrs ôl-ddyledion 
 

GMP 31-Maw-11 
Cadarnhau trefniadau gyda’r holl staff eu bod 
yn gwybod  beth i'w wneud ar ôl derbyn cais i 
siarad Cymraeg 

 



 

 

  

 

Amcan 3 
(parhad…) 

Camau gofynnol 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cyflawni 

Meini Prawf Llwyddiant 

Amcan: Sicrhau bod ymagwedd safonol yn cael ei mabwysiadu’n gyson ar draws y Gymdeithas yng nghyswllt cyfathrebu 
dwyieithog a bod yr holl staff yn gwybod sut i ymateb i geisiadau i siarad Cymraeg neu i dderbyn gwasanaeth yn Gymraeg 

 3.5 
Arfarnu'r i ba raddau y mae'r holl gyfathrebu 
allanol ysgrifenedig yn cael ei gyhoeddi’n 
ddwyieithog ar hyn o bryd 

TRhC 31-Ion-11 

Archwiliad o brosesau cyhoeddi presennol 
wedi’i gynnal yn nodi gwendidau mewn 
ymagwedd os oes rhai. Camau lliniaru wedi’u 
cymryd, gyda thystiolaeth bod y rhain yn cael 
eu gweithredu’n gyson gan yr holl staff ar 
draws y Gymdeithas 

3.6 

 
Arfarnu'r i ba raddau yr ydym yn ymateb i 
ohebiaeth ysgrifenedig a dderbynnir yn 
Gymraeg, yn Gymraeg?  A oes gennym yr un 
amser ymateb? A yw gwybodaeth wedi’i 
theilwrio i’r dewis a fynegwyd gan yr 
unigolyn? 
 

TRhC 
I’w 

benderfynu 

Archwiliad o ymagweddau presennol wedi’i 
gynnal gan nodi gwendidau, a gweithdrefn 
wedi’i datblygu i sicrhau y gallwn ddangos bod 
pobl sy'n cyfathrebu â  TGC yn Gymraeg yn 
gallu disgwyl yr un safon o wasanaeth ac 
ymateb â rhai sy'n cyfathrebu yn Saesneg 

3.7 

 
Adolygu ac ailgyhoeddi canllawiau i'r staff ar 
ddyluniad dwyieithog- gan sicrhau bod y 
rhain hefyd ar gael i ddylunwyr, cyhoeddwyr 
ac ymgynghorwyr fel sy'n briodol 
 

TRhC 
I’w 

benderfynu 

Cynhyrchu a chyfathrebu canllawiau, gyda 
thystiolaeth eu bod yn cael eu gweithredu gan 
staff ac asiantaethau allanol yn gyson a 
phriodol 

3.8 

 
Sicrhau bod hysbysiadau, agendâu a 
deunyddiau cyhoeddusrwydd cysylltiedig ar 
gyfer cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu 
cyhoeddi'n ddwyieithog a bod gofyn i 
fynychwyr hysbysu'r Gymdeithas ynglŷn â’u 
dewis iaith   
  

TRhC 31-Maw-11 

Tystiolaeth bod ymagwedd ddwyieithog wedi’i 
mabwysiadu yn gyson, gyda darpariaeth 
cyfieithu ar y pryd wedi’i chynnwys fel cam 
safonol 

 



 

 

  

 

Amcan 3 
(parhad…) 

Camau gofynnol 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cyflawni 

Meini Prawf Llwyddiant 

Amcan: Sicrhau bod ymagwedd safonol yn cael ei mabwysiadu’n gyson ar draws y Gymdeithas yng nghyswllt cyfathrebu 
dwyieithog a bod yr holl staff yn gwybod sut i ymateb i geisiadau i siarad Cymraeg neu i dderbyn gwasanaeth yn Gymraeg 

3.9 
Paratoi canllawiau i'r staff ar weinyddu 
cyfarfodydd cyhoeddus 

TRhC 
I’w 

benderfynu 
Wedi’i hyrwyddo a’i gyfathrebu trwy sesiynau 
iaith Gymraeg i’r holl staff 

3.10 Cyflwyno’r  fersiwn newydd o Cysgair  
SCT 

(David) 
31-Rhag-10 

Fersiwn diweddaraf o Cysgair wedi’i brynu a’i 
osod ar gyfrifiaduron yr holl staff sydd wedi 
gofyn amdano 

3.11 
Darparu cylchgrawn y staff, Front Door, yn 
ddwyieithog 

PW 
31-Chwef-

11 

Tystiolaeth bod cylchlythyr y staff yn cael ei 
gyhoeddi'n ddwyieithog, gyda’r rhifyn Cymraeg 
yn cael ei ddosbarthu ar yr un pryd a'r un 
Saesneg 

 

Amcan 4 Camau gofynnol 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cyflawni 

Meini Prawf Llwyddiant 

Amcan: Codi ymwybyddiaeth o ymrwymiadau cyfreithiol goblygiadau iaith Gymraeg ymysg yr holl staff a sicrhau bod y rhain yn 
cael eu hadlewyrchu mewn datblygiad polisi ac adolygiad parhaus 

4.1 
Adeiladu elfen iaith Gymraeg i'r broses 
ymsefydlu corfforaethol 

RhP/PGB 10-Rhag-10 
Ymagwedd glir yn ei lle i sicrhau bod yr holl 
staff yn ymwybodol o’n hymrwymiadau a 
pholisïau iaith Gymraeg o'r cychwyn 

4.2 
Cynnal sesiynau codi ymwybyddiaeth i'r holl 
staff ar y Cynllun Iaith Gymraeg 

PGB (gydag 
eraill?) 

31-Maw-11 

Sesiynau gloywi wedi’u cynnal i’r holl staff.  

Arolygon ar ôl sesiynau yn nodi bod staff yn 
deall ein hymrwymiadau corfforaethol ac 
effaith bersonol hynny arnynt hwy yn eu rôl 

 



 

 

  

 

Amcan 4 
(parhad…) 

Camau gofynnol 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cyflawni 

Meini Prawf Llwyddiant 

Amcan: Codi ymwybyddiaeth o ymrwymiadau cyfreithiol goblygiadau iaith Gymraeg ymysg yr holl staff a sicrhau bod y rhain yn 
cael eu hadlewyrchu mewn datblygiad polisi ac adolygiad parhaus 

4.3 

 
Ystyried sut i adeiladu ystyriaeth o 
oblygiadau iaith Gymraeg i baratoi 
polisi/trefniadau adolygu 
 

TRhC 31-Ion-11 

Sbardun wedi’i gynnwys o fewn canllawiau 
polisi i sicrhau bod goblygiadau iaith yn cael eu 
hystyried fel safon wrth ddatblygu neu adolygu 
polisïau   

4.4 
Gwirio bod materion iaith Gymraeg yn cael 
eu cynnwys fel rhan o Rownd a Round wrth 
symud ymlaen 

RhGT 31-Ion-11 
Rhoi ystyriaeth i hyn, gydag ymagwedd glir  
wedi’i chofnodi a’i chynnwys yng nghynlluniau 
Rownd a Round wrth symud ymlaen 

4.5 
Adolygu IBS ar gyfer cadw gwybodaeth 
gywir ar ddewis iaith tenantiaid   

PGB 31-Maw-11 

Gellir argraffu adroddiadau o’r IBS gyda 
gwybodaeth ddibynadwy/cywir. Gallu anfon 
llenyddiaeth i denantiaid yn eu dewis iaith 
 

4.6 

 
Adeiladu arfarnu ansawdd a chydraddoldeb 
gwasanaeth IG mewn trefniadau hunan-
arfarnu a rheoleiddio newydd  
 

PGB/SGB 31-Maw-11 

Tystiolaeth bod rhan o'n hunanasesiad 
blynyddol a gyflwynir i'r rheoleiddiwr, yn rhoi 
arfarniad teg o’n hymdrechion i ddatblygu ein 
sgiliau iaith Gymraeg fel Cymdeithas, ond 
hefyd canlyniadau, yn nhermau ein gallu i 
gyflenwi gwasanaethau rheng flaen yn gyfartal 
trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg 

 



 

 

  

 

Amcan 5 Camau gofynnol 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cyflawni 

Meini Prawf Llwyddiant 

Amcan:  Sicrhau bod ystyriaeth briodol yn cael ei roi i oblygiadau iaith Gymraeg ar gyfer contractwyr sy’n derbyn arian cyhoeddus 
trwy TGC sy'n fwy na £400k 

5.1 

 
Adnabod contractwyr sector preifat sy’n 
derbyn arian cyhoeddus sy'n fwy na >£400k  
yn anuniongyrchol trwy TGC. 
 
Datblygu ymagwedd tuag at yr iaith Gymraeg 
gyda hwynt sy’n cydymffurfio â thelerau ein 
Cynllun Iaith Gymraeg 
 

PC 
 
 
 

GMP 

31-Ion-11 
 
 
 

31-Maw-11 

Ymagwedd wedi’i chytuno a’i gweithredu 
gyda’r contractwyr a’u gweithwyr.  Tystiolaeth 
bod yr ymagwedd yn cael ei gweithredu gydag 
arfarniad o'r canlyniadau. 

5.2 

 
Yn dilyn cam peilot y fenter, sicrhau bod 
gweithwyr newydd gweithlu uniongyrchol 
TGC yn cael eu hymgorffori yn ymagwedd 
hyfforddiant iaith Gymraeg ehangach, gan roi 
sylw dyledus i natur busnes eu 
swyddogaethau 
 

RHP/PRhA 31-Mai-11 

Ymagwedd wedi’i chytuno gydag ystyriaeth 
briodol i’r angen i’r masnachwyr fod ar gael yn 
bennaf o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 
8.30-5.00 i wneud y fenter yn ariannol hyfyw 
ac i ddarparu gwasanaeth trwsio effeithlon i'r 
tenantiaid. Tystiolaeth bod yr ymagwedd yn 
cael ei gweithredu gydag arfarniad o'r 
canlyniadau. 

 



 

 

  

 
Allwedd:   
 
SGB  Swyddog Gwella Busnes 
PW  Prif Weithredwr 
TRhC  Tîm Rheoli Corfforaethol 
PGB  Pennaeth Gwella Busnes 
PRhA  Pennaeth Rheoli Asedau 
PC  Pennaeth Cyllid 
RhGT  Rheolwr Gwasanaethau Tai  
CG  Cyfarwyddwr Gweithrediadau 
GRhP  Grŵp Rheoli Perfformiad 
RhP  Rheolwr Personél 
UST  Uwch Swyddog Tai 
GGaPhCC Gweinyddydd Gwerthiant a Pherchnogaeth Cartrefi Cost Isel  
SCT  Swyddog Cymorth Technegol 
GIG  Grŵp Iaith Gymraeg 
 
 


