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1. Cyflwyniad  
1.1. Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg yn gynllun statudol sy’n trin y Gymraeg a’r Saesneg 

ar y sail eu bod yn gyfartal.  
 

1.2. Mae Tai Gogledd Cymru wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg 
a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus.   
 

1.3. Cymeradwywyd y Cynllun Iaith Gymraeg diwygiedig gan Fwrdd Tai Gogledd 
Cymru ym mis Mehefin 2010.  
 

1.4. Y swyddog sy’n gyfrifol am Gynllun Iaith Gymraeg Tai Gogledd Cymru yw’r Prif 
Weithredwr.  
 

1.5. Bydd yr adroddiad hwn ar gael i’r cyhoedd ym mhrif swyddfeydd Tai Gogledd 
Cymru ym Mangor ac yng Nghyffordd Llandudno, a chaiff ei gyhoeddi ar wefan 
Tai Gogledd Cymru. Caiff ei gylchredeg i holl staff Tai Gogledd Cymru drwy’r 
fewnrwyd. 

 
1.6. Mae’r Adroddiad Monitro hwn yn cynnwys y flwyddyn ariannol 2015/16 ac mae’n 

mesur pa mor dda yr ydym wedi cydymffurfio â’n Cynllun Iaith Gymraeg, a’r 
safonau iaith mewn rhai achosion.  
 

1.7. Roedd TGC yn rhan o’r 3ydd cylch o Ymchwiliadau Iaith Gymraeg a gynhaliwyd 
gan Gomisiynydd y Gymraeg. Cwblhawyd ymateb TGC fis Awst 2015 ac aeth 
tipyn o amser y staff i lunio’r ymateb, ond yn anffodus oherwydd amseriad yr 
etholiad nid yw’r Gweinidogion wedi gwneud y Safonau ar gyfer Tai yn 
rheoliadau eto. Fodd bynnag, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi nodi ei bwriad 
yn glir ar gyfer y dyfodol a cheir mwy o fanylion ynghylch yr ymchwiliad a’r 
argymhellion yma.  
 

1.8. Mae’r oedi rhag gwneud y safonau yn rheoliadau wedi golygu nad oedd modd 
cyflawni rhai camau gweithredu ar gyfer 15/16.  
 
 

2. Meysydd o Gynnydd   
2.1. Rydym wedi cyflwynoyr ymateb i ymchwiliad Comisiynydd y Gymraeg a chanfod 

ein bod yn gymharol dda gyda’r Safonau Gweithredu Gwasanaethau.  
 

2.2. Mae agwedd gorfforaethol at gyfathrebu wrthi’n cael ei rhoi ar waith ar gyfer 
galwadau ffôn, e-byst, negeseuon llais a llofnodion e-bost. Gwnaed siopa dirgel 
er mwyn asesu cydymffurfiad.  
 

2.3. Mae nifer y staff sy’n siarad Cymraeg fel eu hiaith gyntaf wedi cynyddu o 24% yn 
2013/14 i 25% yn 2014/15 a 25.8% yn 2015/16. Mae 35% o’r staff yn ystyried eu 
bod yn rhugl. (Gan gynnwys ffigwr iaith gyntaf). 
 

2.4. Mae 25 aelod o’r staff yn mynychu dosbarthiadau Cymraeg wythnosol yn 
rheolaidd o Lefel 1 i 4 a ddarperir gan Goleg Llandrillo yn swyddfeydd TGC; 
ymddengys bod gwersi parhaus yn ddull gwell ar gyfer dysgu parhaus. Bellach 
mae gan staff gyfle i gyflawni cymwysterau cydnabyddedig (CBAC). 
 



4 
 

2.5. Mae’r holl staff yn cael gwybod am y Cynllun Iaith Gymraeg a hyfforddiant yn y 
Cyflwyniad Ymsefydlu. Datblygwyd cwis ar gyfer yr ymsefydlu er mwyn sicrhau 
bod staff yn deall beth yw eu cyfrifoldebau, ac mae’r adborth ar y sesiwn hwn yn 
gadarnhaol. 

 
2.6. Mae’r holl gyfathrebu allanol yn ddwyieithog.  

 Gwefan, Twitter a Facebook 

 Gwaith papur y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol  

 Datganiadau Rhent 

 Clwb Seren (Cylchlythyr Tenantiaid) 

 Taflenni a gynhyrchwyd   
 

2.7. Mae 56% o’n tenantiaid bellach wedi eu proffilio, nododd 8% o’r holl denantiaid a 
holwyd mai’r Gymraeg yw eu dewis iaith ar lafar (19% o’r bobl hŷn a holwyd), a 
nododd 5% o’n holl denantiaid a holwyd mai’r Gymraeg yw eu dewis iaith yn 
ysgrifenedig. Datblygwyd y porth tenantiaid ymhellach er mwyn galluogi 
tenantiaid i ddiweddaru eu data proffilio eu hunain. Mae hwn yn wasanaeth 
dwyieithog. 

2.8. Cynhaliwyd arolwg boddhad STAR ac roedd 88% o’r ymatebwyr yn fodlon â’r 
trefniadau i gyfathrebu yn eu dewis iaith.                                               

2.9. Dathlwyd y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig ar Ddydd Gŵyl Dewi gan staff a 
Thenantiaid/Defnyddwyr Gwasanaeth. Eleni cynhaliom gystadleuaeth 
‘Enwebwch Sant’, gan ofyn i denantiaid a staff enwebu rhywun sy’n deilwng o’r 
teitl yn eu tyb hwy e.e. rhywun sydd wedi eu cynorthwyo neu sydd wedi gwneud 
gwahaniaeth arwyddocaol yn eu cymuned.  

2.10. Cofnodir pob cwyn yn ganolog a chedwir hwy ar ein System Tai Agored – eto, ni 
chafwyd yr un gŵyn yn 15/16 yn ymwneud â’r Cynllun Iaith Gymraeg. 

2.11. Mae 100% o swyddi yn cael eu recriwtio i’r lefel Cymraeg a hysbysebwyd.  
2.12. Rydym yn rhan o’r Cynllun Arbed Ynni ac yn cydweithio â Grŵp Cynefin sy’n 

cynnig cymorth a chyngor diduedd i denantiaid i arbed arian. 
2.13. Mae Gwobr Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn bellach wedi ei sefydlu yn wobr i’r staff 

a gaiff ei gyflwyno yn y Gynhadledd Staff flynyddol. Enwebir Dysgwr y Flwyddyn 
2015/16 gan staff ac eleni dewiswyd yr enillydd gan yr Uwch Dîm Reoli a Choleg 
Llandrillo. 

2.14. Mae 4 aelod o’r staff wedi cael eu henwebu ar gyfer Dysgwr y Flwyddyn Coleg 
Llandrillo. 

2.15. Mae’r Grŵp Iaith Gymraeg wedi recriwtio 2 aelod newydd: Cynrychiolydd Fforwm 
y Gweithwyr a’r Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata.  

2.16. Mae’r Cyfarwyddwr Lleoedd wedi ymrwymo i ddysgu’r Gymraeg a chyhoeddwyd 
erthygl yn Tŷ Ni am Phil fel dysgwr er mwyn annog staff i ddysgu. 

 

3. Meysydd i’w Gwella 
3.1. Mae’r holl staff wedi derbyn cyfarwyddyd ar sut i ateb y ffôn/neges llais/neges 

allan o’r swyddfa ac wedi cael eu hatgoffa o hyn. Mae siopa dirgel wedi amlygu 
nad ydym yn cydymffurfio â hyn 100%. 

3.2. Gwneir asesiadau Iaith Gymraeg yn ystod y broses recriwtio ar gyfer yr holl staff, 
ond yr un asesiadau a ddefnyddir ers blynyddoedd. Mae angen eu hadnewyddu 
er mwyn eu bod yn cysylltu’n uniongyrchol â’r lefelau a ddefnyddir o fewn y cwrs 
hyfforddi a ddarperir gan Goleg Llandrillo. 

3.3. Ni wyddom a oes gennym y lefelau Cymraeg cywir ar y rheng flaen. Er bod lefel 
iaith Gymraeg wedi ei briodoli i bob swydd, ni chytunwyd ar broses glir er mwyn 
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dynodi pa lefel o Gymraeg y dylai pob rôl staff ei gael, ac nid oes dull cofnodi ar 
gyfer yr hyn sydd ei angen a’r lefel a bennwyd. 

3.4. Mae rhai aelodau o’r staff ar lefel Gymraeg is na lefel eu swydd ac nid ydynt wedi 
ymrwymo i ddysgu, nid ydym wedi cytuno ar ffordd gyson i ymdrin â hyn. 

3.5. Cafodd rhaglen fentora ei sefydlu yn 14/15. Mae hyn bellach yn anffurfiol iawn ac 

mae angen gwneud gwaith pellach i'w hyrwyddo. Mae 65% o'r staff a gwblhaodd 

holiadur yn ymwybodol bod y cynllun mentora yn bodoli. 

3.6. Mae proffilio tenantiaid yn broses barhaus ac mae Gwasanaethau yn defnyddio’r 
wybodaeth wrth gynllunio gwasanaethau. Fodd bynnag, mae angen gwneud 
rhagor o waith i deilwra cyfathrebu e.e. y sawl sydd eisiau llythyrau Cymraeg yn 
unig, galwadau ffôn Cymraeg yn unig, ayyb. 

3.7. Nid yw’r taflenni a’r ffurflenni sydd eisoes wedi eu hargraffu yn nodi bod y 
daflen/ffurflen gais hefyd ar gael yn Gymraeg.  

3.8. Nid yw’r dderbynfa ym Mhlas Blodwel yn cydymffurfio â gofynion y Cynllun 
ynghylch arwyddion ar gyfer ’Croeso’ a ‘Hunan Wasanaeth.’ 

3.9. Mae angen gwneud rhagor o waith ar yr Asesiad ar Effaith Cydraddoldeb ac i 
sicrhau bod y Gymraeg yn rhan greiddiol o’r Asesiadau.   

 
 

4. Cydymffurfio â’r Cynllun Iaith Gymraeg a Dadansoddi Perfformiad  

Diweddarwyd Cynllun Gweithredu’r Gymraeg gan y Grŵp Iaith Gymraeg ym mis Ebrill 

2016 ar gyfer y flwyddyn sy’n diweddu ym mis Mawrth 2016. Gellir gwled y Cynllun 

hwn yn: Atodiad A – Cynllun Gweithredu’r Gymraeg diwygiedig 2015/16  

Gosodwyd tri dangosydd perfformiad yn y Cynllun Iaith Gymraeg sef: 
 

1. Mesurir datblygiad gweithredu yn ôl y 
dyddiadau targed sydd yn y Cynllun 
Gweithredu.  
 

Gweithredwyd 2 22% 

Gweithredwyd yn 
Rhannol 

3 33% 

Heb ei 
Weithredu 

1 11% 

Gohiriwyd  3 33% 

Cyfanswm 9 100% 

 
Mae gweithredu yn is na’r hyn a 
ddisgwylir oherwydd disgwyliwyd 
gwneud gwaith sylweddol ar 
weithredu’r Strategaeth a 
chydymffurfio â’r safonau. 

2. Asesir prosesu cyfathrebiadau Cymraeg yn ôl 
ymrwymiad presennol y sefydliad i safon, ac 
yn cael ei gymharu â chofnodion ar gyfer 
Cyfathrebu cyfatebol yn Saesneg. 

Heb ei gofnodi. 

3. Arolygir argaeledd staff sy’n medru’r Gymraeg 
i gefnogi’r Cynllun ym mhob maes 
gweithredol.  

25.8% Iaith Gyntaf  
35% Rhugl (Gan gynnwys iaith 
gyntaf a rhugl)  
15% Eithaf da 
43% Rhywfaint  
7% Dim 
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Mae angen gwneud rhagor o waith 
er mwyn gweld a ydy’r lefelau 
Cymraeg ar y rheng flaen.  

 
Y camau gweithredu ar gyfer cyflawni yn 2016/17 yw unrhyw gamau gweithredu 
perthnasol anghyflawn o 15/16, oherwydd yn 16/17 bydd y ffocws ar wella gweithredu’r 
safonau. Atodiad B – Cynllun Gweithredu’r Gymraeg 2016/17 
 
 

5. Cyflawni Gwasanaethau, Sgiliau Cymraeg a Hyrwyddo’r Iaith 
 

i. Recriwtio 
Mae’r dogfennau cais ar gael yn ddwyieithog a chaiff yr ymgeiswyr ddewis pa iaith i 
ymgymryd â’u cyfweliadau. 

 
Rydym yn parhau i ddefnyddio Asesiad Iaith Gymraeg ar gyfer pob ymgeisydd sy’n 
llwyddo i gyrraedd y broses gyfweld. Cynhelir yr asesiad gan aelod o staff gan 
ddefnyddio proses strwythuredig. 
 
Defnyddir y broses hon ers 3 blynedd a chred yr aseswyr fod yr ymgeiswyr sy’n 
dychwelyd yn gwybod rhai o’r cwestiynau, ac nad yw’n rhoi asesiad cyffredinol da o’r 
ymgeisydd o ganlyniad i’w anhyblygedd. Golyga hyn fod angen ail edrych arno yn unol 
â’r lefelau Cymraeg a addysgir yn yr hyfforddiant. 
 
 

ii. Ymsefydlu 
Mae pob aelod newydd o staff yn cael cyflwyniad ymsefydlu. Rhan o’r broses hon yw 
sesiwn ar y Cynllun Iaith Gymraeg yn TGC, y symud tuag at safonau, a beth a 
ddisgwylir ganddynt, yn enwedig wrth gyfathrebu. Caiff pob aelod newydd o staff y 
canllaw “Sut i gyfathrebu yn Gymraeg – ateb y ffôn, negeseuon llais ac e-byst.” 
 
Yn 2015/16, ymsefydlodd 19 aelod newydd o staff: 
 

Dyddiad Ymsefydlu   Nifer o Staff 

9fed Mehefin 2015  8 

12fed Tachwedd 2015 7 

26ain Chwefror 2016 4 

Cyfanswm 19 

 
 

iii. Hyfforddi 
Mae Coleg Llandrillo yn darparu’r cyrsiau hyfforddi wythnosol o lefel 1 i lefel 4, gan 
gefnogi 25 aelod o staff; mae’r berthynas hon yn parhau i ddatblygu’n dda. 
 
Darperir yr hyfforddiant yn ystod oriau gwaith ac fe’i cynigir i unrhyw aelod o staff. 
 
Bellach mae gan staff y cyfle i ymgymryd â chymwysterau ar bob lefel ac mae’r holl 
ddysgwyr yn parhau i gael eu hasesu yn rheolaidd er mwyn sicrhau cynnydd ac i 
adnabod anghenion dysgu.   
 
Mae pob dysgwr wedi cyflawni ffurflen “Ymrwymiad i Ddysgu” sy’n gytundeb y byddant 
yn ymrwymo i’r hyfforddiant yn barhaus. 
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Dyma ddadansoddiad o’r hyfforddiant yn ôl lefel: 
 
 

Lefel Nifer o Staff 

1 5 

2/3 7 

3 5 

4 8 

Cyfanswm 25 

 
 

Mae rhai aelodau o staff nad ydynt yn cyrraedd y lefel Cymraeg gofynnol ar gyfer eu rôl, 

ac nad ydynt yn ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant; mae angen datblygu dull i newid 

hyn. 

iv. Cydnabyddiaeth 
Bob blwyddyn, fel rhan o’r Gwobrau Staff a gyflwynir yn y Gynhadledd Staff mae 
Gwobr Dysgwr Cymraeg. Karen Johnson, Dadansoddwr Systemau Busnes, oedd yr 
enillydd eleni. 
 
Enwebir staff gan aelodau eraill o staff ac mae’r Uwch Dîm Rheoli yn dewis yr enillwyr. 
Gofynnom hefyd i Goleg Llandrillo am eu hawgrymiadau a’u sylwadau. 
 
Mae hefyd gan Goleg Landrillo wobr “Dysgwr y Flwyddyn” ac mae 4 aelod o’r staff wedi 
cael eu henwebu.  
 

v. Cwynion 

Mae’r holl staff sydd ar y rheng flaen wedi derbyn hyfforddiant ar gwynion eleni, nid 

oedd hwn yn benodol ar gyfer y Gymraeg ond roedd yn cynnwys pob math o gwynion.  

 

Rydym yn ymdrin â chwynion ffurfiol yn dda ac mae gennym broses wedi ei sefydlu.  

 

Eto, nid oedd yr un gŵyn yn ymwneud â’r Gymraeg yn 2015/16.  

 

vi. Siopa Dirgel 

Eleni fe wnaethom arbrofi â siopa dirgel i asesu sut mae’r staff yn ateb y ffôn a’u gallu i 

gyflawni’r gwasanaethau yn y Gymraeg. 

 

Gwnaed dau fath o alwad:  

 

a. Drwy’r gwasanaeth awtomataidd - yn gwneud cais i siarad â rhywun yn 

Gymraeg 

O’r adran Rhent, Trwsio, Derbynfa Bangor a Derbynfa Plas Blodwel, Derbynfa 

Bangor yn unig a atebodd y ffôn yn gywir ac a oedd yn medru ymdrin â’r cais. 

 

Ers hynny mae rhagor o waith wedi ei wneud gan yr holl feysydd o wasanaeth er 

mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio.  
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b. Yn uniongyrchol i staff ar draws y sefydliad - gwirio ateb cychwynnol 

Cysylltwyd â 36 aelod o staff ac mae’r canlyniadau fel a ganlyn:  

 Atebodd 18 aelod o staff yn gywir (64%) 

 Ni atebodd 10 aelod o staff yn gywir (36%) 

 

Mae angen gwneud rhagor o waith er mwyn sicrhau bod yr holl staff yn ateb y ffôn 

yn ddwyieithog.  

 

Bydd siopa dirgel yn parhau i gael ei ddefnyddio er mwyn asesu cydymffurfiad. 

 

 

vii. Dathlu’r Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig  

Dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi ar draws y sefydliad drwy gynnal gweithgareddau a 

oedd yn cynnwys:  

 

 Lansiodd Tai Gogledd Cymru gystadleuaeth i ddod o hyd i’n Sant Tai 
Gogledd Cymru i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni. Gofynnwyd i’n tenantiaid 
a’n staff enwebu rhywun sy’n deilwng o’r teitl yn eu tyb hwy. Pwy sydd wedi 
eu cynorthwyo neu wneud gwahaniaeth sylweddol yn eu cymuned? Ar ôl i’r 
Grŵp Iaith Gymraeg ystyried yn ofalus dewisom dri Sant. Gwobrwywyd y tri 
Sant â hamper o gynnyrch Cymreig i gydnabod eu cyfraniad anhygoel i’w 
cymunedau. 

 Dathlodd staff yn y swyddfeydd drwy wisgo rhywbeth Cymreig neu goch ar 
gyfer elusen, a bwyta sŵp a phice ar y maen i ginio. Codwyd £160.73 i 
Ambiwlans Awyr Cymru.  

 Mwynhaodd preswylwyr yng nghynllun tai gwarchod Uxbridge Court a'r 
Gorlan ginio Gŵyl Dewi. 

 
 
viii. Gwefan a Chyfryngau Cymdeithasol  

Rydym yn parhau i ddarparu ein gwefan a chyfrifon Facebook a Twitter yn 
ddwyieithog, cânt eu rheoli gan staff.   
 
Rydym wedi gweld cynnydd yn nefnydd Facebook gan ein tenantiaid a hoffem weld 
cynnydd pellach.  
 
Mae mwyfwy o sylwadau wedi bod yn Gymraeg, ac mae’r staff dwyieithog wedi 
medru ymateb iddynt.  

 
 

ix. Cylchlythyr Staff – Tŷ Ni 
Mae’r cylchlythyr staff, Tŷ Ni, yn crynhoi’r hyn sydd wedi digwydd dros y mis neu 
ddau ddiwethaf. Mae ar gael yn ddwyieithog i'r holl staff ar y fewnrwyd, a chaiff ei 
argraffu ar gyfer y staff sydd â mynediad cyfyngedig i’r fewnrwyd. 
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6. Rheoli a Gweinyddu’r Cynllun  

6.1. O ddydd i ddydd rheolir y Cynllun gan y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Trawsnewid ar 
ran y Prif Weithredwr.  

6.2. Mae Grŵp Iaith Gymraeg (“y Grŵp”) sy’n cyfarfod yn chwarterol, gyda 
chynrychiolwyr o uwch reolwyr a’r rhan fwyaf o feysydd gwasanaethau’r sefydliad. 
Mae Cylch Gorchwyl y grŵp wedi eu cymeradwyo gan y Bwrdd.  

6.3. Mae Marion Pryor yn parhau fel Pencampwr Iaith Gymraeg y Bwrdd.   
6.4. Caiff yr Adroddiad Monitro Iaith Gymraeg ei gymeradwyo gan y Bwrdd Grŵp cyn 

iddo gael ei gyflwyno i Gomisiynydd y Gymraeg.  
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Atodiad A – Cynllun Gweithredu’r Gymraeg diwygiedig 2015/16  

Rhif pwynt 

gweithredu 
Camau Gofynnol 

Swyddog 

Arweiniol 

Dyddiad Cau 
 
 

 
Diweddariad 

 

Statws 
CMG 

 

CYDYMFFURFIO Â SAFONAU’R GYMRAEG  

1. 
Datblygu Strategaeth Iaith Gymraeg a Chynllun 

Gweithredu 
AW 

Mawrth 16 

Gohiriwyd tan fod 
y safonau newydd 
yn dod i rym 

 

DARPARU GWASANAETHAU 

2. Asesu cydymffurfiad yr adran ateb galwadau yn y 

canllaw “Sut i….” 
AW 

Rhagfyr 15 

Aseswyd 
cydymffurfiad drwy 
ymarfer siopa dirgel 
ar y gwasanaethau 
rheng flaen. 

 

3. 
Datblygu brawddeg safonol ar gyfer mannau 

cyhoeddus ynghylch y defnydd o’r Gymraeg ar gyfer 

gohebiaeth, cysylltu dros y ffôn a chyfarfodydd.  

SP 
Medi 15 

Datblygwyd hyn ar 
gyfer y wefan 
bresennol a’r wefan 
newydd.  

 

4. Datblygu pecyn cymorth ar gyfer dysgwyr profiadol. GIC 
Medi 15 

Darperir cyrsiau lefel 
4 ar gyfer dysgwyr 
profiadol. 

 

5. 

Gwerthuso i ba raddau mae’r wybodaeth ar gyfer 

defnyddwyr y gwasanaeth a chwmnïau allanol yn 

cael ei gyhoeddi yn ddwyieithog, a datblygu cynllun 

gweithredu er mwyn gwella. 

LE 
Rhagfyr 15 

Oherwydd staffio a 
thoriadau posib i 
grantiau nid yw’r 
pwynt gweithredu 
hwn wedi cael ei 
flaenoriaethu. 

 

POLISI 



11 
 

 DIM  
 

 
 

GWEITHREDOL 

6. Datblygu Cynllun Hyfforddi a Chynllunio’r Gweithlu – 

Iaith Gymraeg sy’n cynnwys mentora.  
MH 

Rhagfyr 15 

Gohiriwyd wrth aros 
am Adroddiad 
Comisiynydd y 
Gymraeg.  

 

DYRCHAFIAD 

7. 
Defnyddio mewnwelediad a deallusrwydd busnes i 

deilwra gwasanaethau. 
Pob Rheolwr 

Tachwedd 15 

Mae gwasanaethau 
yn defnyddio 
mewnwelediad ond 
nid i’r graddau sydd 
angen er mwyn 
Teilwra 
Gwasanaethau. 

 

8. 

Adnabod ac asesu’r cyfleoedd presennol sydd ar 

gael i ddefnyddio’r Gymraeg ac adnabod unrhyw 

fylchau. 

GIC 
Tachwedd 15 

Gohiriwyd gan nad 
yw’r safonau 
dyrchafu yn 
berthnasol i 
Gymdeithasau Tai.  

 

9. Cael diweddariadau cyson ar amrywiaeth o staff 

sy’n dysgu’r Gymraeg yn Tŷ Ni.  
SP 

Parhaus  

Phil Danson – 
Cyfarwyddwr 
Cymunedau 

 

CADW COFNODION 

 DIM  
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Atodiad B – Cynllun Gweithredu’r Gymraeg 2016/17 

Rhif 

pwynt 

gweith

redu 

Camau Gofynnol 
Swyddog 

Arweiniol Dyddiad Cau 

 
 

Diweddariad Statws 
CMG 

CYDYMFFURFIO Â SAFONAU’R GYMRAEG  

1. Gweithredu Safonau’r Gymraeg  AW 
Hysbyseb 

cydymffurfio 
i’w gadarnhau 

 

 

DARPARU GWASANAETHAU 

2. 
Ymgymryd â rhagor o siopa dirgel er mwyn asesu 

cydymffurfiad ateb galwadau ffôn a chroesawu yn y 

dderbynfa. 

AW 
Tachwedd 16   

3. Adolygu’r asesiadau recriwtio Cymraeg (yn unol â 

hyfforddiant presennol) 
WLG 

Medi 16 

 

 

4. Darparu hyfforddiant i’r aseswyr recriwtio Cymraeg MH 
Medi 16 

 

 

5. Asesu lefelau Cymraeg yr holl staff   MH 
Tachwedd 16 

 

 

6. 
Datblygu a chytuno ar broses i ddynodi lefelau Cymraeg 

ar gyfer pob rôl 
WLG 

Awst 16 
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7.  

Datblygu a chytuno â’r Tîm Gweithredol  ar ffordd gyson 

i ddelio â staff nad ydynt yn cyrraedd y lefel Cymraeg ar 

gyfer eu rôl, a’r rhai nad ydynt wedi ymrwymo i ddysgu 

WLG 
Tachwedd 16 

 

 

8. 
Datblygu’r systemau i alluogi cyfathrebiadau yn iaith 

ddewisol y tenantiaid 
SP 

Mawrth 17 

 

 

9. 
Adolygu’r taflenni a ffurflenni presennol, a phan fydd 

angen argraffu ychwanegu “hefyd ar gael yn Gymraeg” 
SP 

Mawrth 17 

 

 

10. 

Newid yr arwyddion ym Mhlas Blodwel er mwyn sicrhau 

eu bod yn cyrraedd gofynion y Cynllun Iaith. (Croeso a 

Hunan wasanaeth) 

VP 
Medi 16 

 

 

11. 
Adolygu’r Asesiad Effaith Cydraddoldeb a sicrhau bod y 

Gymraeg yn greiddiol iddo 
BS 

Mawrth 17 

 

 

12 I ail-lansio'r cynllun mentora AWF 
Ionawr 17 

 

 

CADW COFNODION 

 DIM   
 

 
 

 


