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1. Cyflwyniad 

1.1. Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg yn gynllun statudol sy’n trin yr iaith Gymraeg a’r 
iaith Saesneg ar sail cydraddoldeb. 
 

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

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

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

1.5. Hyrwyddwr yr iaith Gymraeg ar y Bwrdd yw Marion Pryor. 
 

1.6. Bydd yr adroddiad hwn ar gael i’r cyhoedd ym mhrif swyddfeydd Tai Gogledd 
Cymru ym Mangor a Chyffordd Llandudno a bydd yn cael ei gyhoeddi ar Wefan 
Tai Gogledd Cymru.  Bydd yn cael ei ddosbarthu i holl aelodau staff Tai Gogledd 
Cymru drwy’r fewnrwyd. 

 
1.7. Mae’r Adroddiad Monitro hwn yn cwmpasu blwyddyn ariannol 2016/17 ac mae’n 

edrych ar y graddau yr ydym wedi llwyddo i berfformio yn erbyn ein Cynllun Iaith 
Gymraeg a’r safonau mewn rhai achosion. 

 
1.8. Roedd TGC yn rhan o 3ydd rownd Ymchwiliadau’r Gymraeg a gynhaliwyd gan 

Gomisiynydd y Gymraeg, a chwblhawyd ymateb TGC ym mis Awst 2015, a 
disgwylir i’r hysbysiad cydymffurfio gael ei gyhoeddi yn 2017/18.  Mae’r 
hysbysiad cydymffurfio wedi’i oedi oherwydd yr etholiadau yn 2016.  Mae 
Comisiynydd y Gymraeg wedi gwneud ei bwriad yn glir ar y dyfodol ac mae 
gwybodaeth bellach am yr ymchwiliad a’r argymhellion ar gael yma. 
 

1.9. Ar y 1af o Ebrill 2016 cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg Fframwaith 
Rheoleiddio newydd sy’n berthnasol i Safonau a Chynlluniau’r Gymraeg.  Mae ar 
gael yma. 
 

2. Meysydd Cynnydd 
2.1. Un o’r meysydd dan sylw eleni oedd y dull cyfathrebu corfforaethol.  Mae hyn 

wedi’i weithredu yn awr ac mae’r staff yn dilyn y dull safonol ar gyfer ateb 
galwadau ffôn, negeseuon e-bost (llofnodion a negeseuon allan o’r swyddfa) a 
negeseuon llais. 

2.2. Cynhaliwyd dau ymarfer siopwr dirgel ac yn ystod yr ymarfer diwethaf roedd pob 
un o’r 4 maes gwasanaeth rheng flaen: Rhenti, Atgyweiriadau, Bangor a Phlas 
Blodwel yn cydymffurfio’n llawn. 

2.3. Aseswyd Lefel y Gymraeg 85% o’r staff gan aseswr annibynnol o Goleg 
Llandrillo.  Mae nifer y Staff sy’n gallu siarad y Gymraeg yn rhugl yn parhau i 
gynyddu o 35% yn 15/16 i 39% yn 2016/17. 

 
 
 
 
 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/ADRODDIAD%20SAFONAU%20Cymraeg%20(Darparwyr%20Tai%20Cymdeithasol).pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/Fframwaith%20rheoleiddio.pdf
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2.4. Mae 10 aelod o staff yn mynychu cyrsiau Cymraeg wythnosol yn rheolaidd ar 

Lefel 1 a 2, sy’n cael eu darparu gan Goleg Llandrillo yn Swyddfeydd TGC: mae 
gwersi parhaus yn profi i fod yn ddull gwell ar gyfer dysgu parhaus.  Mae gan y 
staff ddewis yn awr i ymgymryd â chymwysterau cydnabyddedig (CBAC/WJEC). 

2.5. Mae asesiadau recriwtio'r iaith Gymraeg ar Lefel 1 a 3 wedi’u hadolygu yn awr.  
Defnyddiwyd yr asesiad Lefel 1 ar gyfer recriwtio. 

2.6. Datblygwyd siart llif er mwyn adnabod lefelau iaith Gymraeg swyddi wrth recriwtio 
ac mae hyn wedi’i weithredu’n llawn yn awr. 

2.7. Mae pob gohebiaeth allanol yn ddwyieithog. 
2.7.1. Y Wefan, Twitter a Facebook 
2.7.2. Gwaith papur y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
2.7.3. Datganiadau Rhent 
2.7.4. Clwb Seren (Cylchlythyr Tenantiaid) 
2.7.5. Taflenni sy’n cael eu cynhyrchu 

2.8. Mae’r Tîm Pobl Hŷn wedi bod yn defnyddio’r data Proffilio Tenantiaid er mwyn 
teilwra gwasanaethau, ac mae hyn yn cynnwys y defnydd o’r Gymraeg. 

2.9. Cynhaliwyd Arolwg Boddhad STAR (Rhag 15) ac roedd 88% o’r ymatebwyr yn 
fodlon gyda’r trefniadau i gyfathrebu yn eu dewis iaith. 

2.10. Cafodd yr iaith Gymraeg a’i diwylliant ei dathlu gan y staff a’r 
Tenantiaid/Defnyddwyr Gwasanaeth ar Ddydd Gŵyl Dewi. 

2.11. Mae pob cwyn yn cael eu cofrestru a’u cynnal yn ganolog ar ein System Tai 
Agored – unwaith eto ni chafwyd unrhyw gwynion yn 16/17 o ran ein Cynllun Iaith 
Gymraeg. 

2.12. Rydym yn rhan o’r Cynllun Warden Ynni gan weithio mewn partneriaeth gyda 
Grŵp Cynefin.  Mae’r cynllun hwn yn cynnig help a chymorth diduedd i helpu 
tenantiaid i arbed arian ac mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu’n 
ddwyieithog. 

2.13. Cynhaliwyd adolygiad o’r arwyddion yn y dderbynfa ym Mhlas Blodwel, am nad 
oeddent yn cyflawni’r safon.  Nid oedd angen yr arwyddion felly cawsant eu 
tynnu i lawr. 

2.14. Datblygwyd asesiad newydd o’r effaith ar gydraddoldeb sy’n ymgorffori’r 
Gymraeg yn llwyr. 
 

 
3. Meysydd i’w Gwella 

 
3.1. Rydym wedi nodi nad yw rhai o’n llythyrau yn ein Systemau Tai Agored a rhai 

llythyrau eraill yn cael eu hanfon yn y dewis iaith gywir. 
3.2. Nid yw’r asesiad o’r iaith Gymraeg ar gyfer recriwtio Lefel 2 wedi’i ddatblygu felly 

nid yw’r gyfres lawn o asesiadau recriwtio yn gyflawn. 
3.3. Nid ydym yn gwybod a oes gennym y lefelau Cymraeg cywir ar y rheng flaen ond 

byddwn yn defnyddio’r siart llif recriwtio i gynnal yr asesiad hwn ar ôl y broses 
ailstrwythuro. 

3.4. Mae rhai aelodau o staff o dan y lefel iaith Gymraeg ar gyfer eu rôl ac nid ydynt 
wedi gwneud ymrwymiad i ddysgu, nid oes gennym ddull cyson cytûn ar sut i 
reoli hyn, cafodd hyn ei ohirio am flwyddyn oherwydd y cyhoeddiad am yr 
ailstrwythuro ym Medi 2016. 

3.5. Bu’n rhaid gohirio cyrsiau Cymraeg Lefel 3 a 4 oherwydd y lefel uchel o bobl yn 
newid eu meddyliau oherwydd newidiadau i flaenoriaethau ac ansicrwydd 
ynghylch y dyfodol.  Bu gostyngiad cyffredinol yn nifer y bobl a oedd yn cymryd 
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rhan yn yr hyfforddiant iaith Gymraeg o 35 yn 2015/16 i ddim ond 10 aelod o staff 
yn 2016/17. 

3.6. Sefydlwyd rhaglen fentora yn 14/15.  Ni chafodd y rhaglen hon ei hail-lansio eleni 
oherwydd y lefel uchel o bobl yn newid eu meddyliau ynglŷn â chymryd rhan yn y 
cyrsiau. 

3.7. Mae proffilio tenantiaid yn broses barhaus ac mae’r Gwasanaethau yn 
defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn cynllunio gwasanaethau, ond mae angen 
gwneud gwaith pellach i deilwra dulliau cyfathrebu, h.y. pwy sydd eisiau llythyrau 
Cymraeg yn unig, galwadau ffôn yn Gymraeg, ac yn y blaen. 

3.8. Bu ond yn bosibl recriwtio ar gyfer swyddi rhan amser yn ail hanner 2016/17, a 
bu’n anodd recriwtio i rai swyddi ac ar ôl hysbysebu ail waith am un swydd, 
cafodd y swydd-ddisgrifiad ei adolygu a bu’n rhaid lleihau gofyniad lefel y 
Gymraeg. 

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

Diweddarwyd Cynllun Gweithredu’r Cynllun Iaith Gymraeg gan Grŵp yr Iaith Gymraeg 
ym mis Chwefror 2017 ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben ym mis Mawrth 2017.  Mae 
copi ohono ar gael yn: Atodiad A - Cynllun Gweithredu’r Iaith Gymraeg 16/17 - 
Diweddariad. 
 
Nodwyd tri dangosydd perfformiad yn y Cynllun Iaith Gymraeg, sef: 
 

1. Bydd y gwaith o ddatblygu 
gweithrediad yn cael ei fesur 
yn erbyn dyddiadau targed 
sy’n cael eu darparu yn y 
Cynllun Gweithredu. 

Cyflawnwyd 6 50% 

Cyflawnwyd yn 
Rhannol 

1 8% 

Heb ei Gyflawni 2 17% 

Wedi’i 
Ohirio/Parhaus 

3 25% 

Cyfanswm 12 100% 

 
Mae’r lefel gyflawni yn is na’r disgwyl oherwydd 
bod swm sylweddol o’r gwaith yn cynnwys 
cyflawni’r safonau mewn cysylltiad â’r Datganiad 
Cydymffurfio ond cafodd hyn ei oedi gan 
Gomisiynydd y Gymraeg. 

2. Asesir y gwaith o brosesu 
dulliau cyfathrebu yn y 
Gymraeg yn erbyn 
ymrwymiad presennol y 
sefydliad i safon, a 
chymharu hyn â’r cofnodion 
cyfatebol ar gyfer Cyfathrebu 
yn Saesneg. 

Nid yw wedi’i gasglu. 

3. Monitro argaeledd staff sy’n 
gallu siarad Cymraeg ymhob 
maes gweithredol. 

 
Nifer y Staff % 

Cyn lefel 1 6 4% 

Lefel 1 27 17% 

Lefel 2 22 14% 
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Lefel 3 7 4% 

Lefel 4 9 6% 

Rhugl 62 39% 

Heb eu 
hasesu 

24 15% 

Cyfanswm 157 100 
 

 
Y camau i’w cyflawni yn 2017/18 yw unrhyw gamau perthnasol anghyflawn o 16/17 
oherwydd byddwn yn canolbwyntio ar wella prosesau cyflawni’r safonau yn 17/18 ac yn 
ymateb ac yn gweithredu’r Hysbysiad Cydymffurfio disgwyliedig.  Atodiad B - Cynllun 
Gweithredu’r Iaith Gymraeg 2017/18. 
  
 

5. Cyflenwi Gwasanaethau, Sgiliau’r Iaith Gymraeg a Hyrwyddo’r Iaith 
 

5.1 Recriwtio 
Mae dogfennaeth ar gyfer gwneud cais am swyddi ar gael yn ddwyieithog a gall 
ymgeiswyr ddewis cynnal eu cyfweliad yn eu dewis iaith. 
 
Rydym yn parhau i ddefnyddio Asesiad yr Iaith Gymraeg ar gyfer pob ymgeisydd 
sy’n llwyddo i gyrraedd y cam cyfweliad.  Cynhelir yr asesiad hwn gan aelod o staff 
gan ddefnyddio proses strwythuredig. 
 
Mae’r broses hon yn cael ei hadolygu yn awr, ac mae asesiadau Lefel 1 a 3 wedi’u 
hadolygu a bydd Lefel 2 yn cael ei chwblhau yn 2017/18. 
 
Mae siart llif yn cael ei defnyddio i asesu lefel y Gymraeg sydd ei hangen ar gyfer 
swyddi sy’n cael eu hysbysebu er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn recriwtio ar 
gyfer y lefel gywir o allu yn y Gymraeg. 

 
5.2 Sefydlu 

 
Mae pob aelod o staff newydd yn cael eu sefydlu.  Rhan o’r broses sefydlu hon yw 
sesiwn am y Cynllun Iaith Gymraeg yn TGC, y broses o gyflawni’r safonau, beth a 
ddisgwylir ganddynt, yn arbennig mewn cysylltiad â chyfathrebu.  Rhoddir y 
canllaw “Sut i gyfathrebu yn Gymraeg, ateb y ffôn, neges llais ac e-bost” i bob 
aelod o staff newydd. 
 
Yn 2016/17, aeth 17 aelod o staff newydd drwy’r broses sefydlu. 

 
5.3 Hyfforddiant 

Ar ddechrau 2016/17 roedd Coleg Llandrillo yn darparu cyrsiau hyfforddiant 
wythnosol o lefel 1 i lefel 4 ond bu’n rhaid gohirio lefelau 3 a 4 oherwydd y nifer 
fawr o bobl a oedd yn dweud na allent fynychu’r sesiynau; mae 10 o bobl wedi 
mynychu’r hyfforddiant Lefel 1 a 2 drwy’r flwyddyn. 
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Er mwyn defnyddio’r amser na threuliwyd ar y cyrsiau Lefel 3 a 4 oherwydd iddynt 
gael eu canslo, cynhaliodd Coleg Llandrillo asesiadau un i un ar yr Iaith Gymraeg 
gyda 85% o’r staff. 
 
Darperir hyfforddiant yn ystod gwaith ac mae ar gael i unrhyw aelod o staff. 
 
Mae gan y staff gyfle yn awr i ymgymryd â chymwysterau ar bob lefel ac mae pob 
dysgwr yn parhau i gael eu hasesu ar sail barhaus, gan sicrhau gwelliant ac er 
mwyn nodi anghenion dysgu. 
 
Mae pob dysgwr wedi cyflawni ffurflen “Ymrwymiad i Ddysgu” sy’n gytundeb y 
byddant yn ymrwymo i’r hyfforddiant ar sail barhaus.  

 
Y dadansoddiad o’r hyfforddiant yn ôl lefel yw: 

 

Lefel Nifer y Staff 

1 5 

2/3 5 

3 0 

4 0 

Cyfanswm 10 

 
 

Mae yna rai aelodau o staff nad ydynt yn cyflawni gofynion Lefel y Gymraeg eu rôl 

ac nid ydynt yn ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant, mae angen datblygu’r dull o 

newid hyn. 

5.4 Cydnabyddiaeth 
Ni chynhaliwyd y Gynhadledd Staff yn 2016/17 oherwydd cyflwyniad cynllun 
arbedion 2016/17, felly eleni ni chafwyd gwobr staff am Ddysgwr y Flwyddyn eleni. 
 

5.5  Cwynion 
Derbyniodd pob aelod o staff rheng flaen hyfforddiant pellach ar gwynion eleni, nid 

oedd yn benodol i’r Iaith Gymraeg ond roedd yn cwmpasu pob cwyn. 

 

Rydym yn rheoli cwynion ffurfiol yn dda ac mae gennym broses sefydledig ar 

waith. 

 

Unwaith eto, ni chafwyd unrhyw gwynion a oedd yn gysylltiedig â’r Iaith Gymraeg 

yn 2016/17. 

5.6  Siopwr Dirgel 

Wrth symud ymlaen o’r cynllun peilot y llynedd, cynhaliwyd ymarfer siopwr dirgel 

ddwywaith yn ystod y flwyddyn er mwyn asesu cydymffurfiaeth y staff wrth ateb y 

ffôn a’u gallu i gyflenwi’r gwasanaeth yn Gymraeg. 

 

Unwaith eto eleni, aseswyd cydymffurfiaeth y gwasanaethau rheng flaen drwy’r 

gwasanaeth awtomataidd gyda’r siopwr dirgel yn siarad Cymraeg mewn ymateb 

i’n cyfarchiad dwyieithog.  Fe wnaeth pob maes gwasanaeth: Rhenti, 
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Atgyweiriadau, Derbynfa Bangor a Derbynfa Plas Blodwel ateb yr alwad yn 

Gymraeg.  Mae hyn yn welliant sylweddol ers y llynedd, pan oedd dim ond un 

maes gwasanaeth yn gallu gwneud hyn. 

 

Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r ymarfer siopwr dirgel er mwyn asesu 

cydymffurfiaeth yn 2017/18. 

 

5.7 Dathlu’r Iaith Gymraeg a’i Diwylliant 

Bu’r staff yn ein swyddfeydd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi drwy wisgo rhywbeth 
Cymreig neu goch ar gyfer elusen a chael cawl a chacennau cri yn ystod eu 
hamser cinio.  Llwyddwyd i godi £133.65 ar gyfer Hosbis Dewi Sant. 

 
5.8 Y Wefan a’r Cyfryngau Cymdeithasol  

Rydym yn parhau i ddarparu ein gwefan, ein cyfrifon Facebook a Twitter yn 
ddwyieithog, ac mae’r rhain yn cael eu rheoli gan staff. 
 
Rydym wedi gweld cynnydd yn y defnydd o Facebook gan ein tenantiaid ac rydym 
yn awyddus i hyn gynyddu ymhellach. 
 
Derbyniwyd cynnydd yn nifer y sylwadau Cymraeg, ac mae’r staff dwyieithog yn 
gallu ymateb i’r rhain. 

 
6. Rheoli a Gweinyddu’r Cynllun 

6.1. Ar sail o ddydd i ddydd, mae’r Cynllun yn cael ei reoli gan y Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol Trawsnewid, ar ran y Prif Weithredwr. 

6.2. Mae Grŵp yr Iaith Gymraeg sy’n cwrdd yn chwarterol, ac mae’n cynnwys 
cynrychiolwyr o blith yr uwch reolwyr a’r rhan fwyaf o’r meysydd gwasanaeth 
sefydliadol.  Mae’r Bwrdd wedi cymeradwyo’r Cylch Gorchwyl ar gyfer y grŵp. 

6.3. Mae Marion Pryor yn parhau fel Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg y Bwrdd.  
6.4. Mae’r Adroddiad Monitro’r Iaith Gymraeg yn cael ei gymeradwyo gan Fwrdd y 

Grŵp cyn ei gyhoeddi. 
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Atodiad A - Cynllun Gweithredu’r Iaith Gymraeg 2016/17 - Diweddariad 

Rhif y 

Cam 

Gweith

redu  

Y Camau Gweithredu Gofynnol 
Swyddog 

Arweiniol Terfyn Amser 

 
Diweddariad Statws 

Coch 
Melyn 

Gwyrdd 

CYFLAWNI SAFONAU’R IAITH GYMRAEG 

1. Gweithredu Safonau’r Iaith Gymraeg AW I’w gadarnhau 
 

Ni dderbyniwyd 
hysbysiad 
cydymffurfio gan 
Gomisiynydd y 
Gymraeg 

Wedi’i 
ohirio 

CYFLENWI GWASANAETHAU 

2. 
Cynnal ymarfer siopwr dirgel pellach er mwyn asesu 

cydymffurfiaeth wrth ateb y ffôn a chroesawu yn y 

dderbynfa 

AW 
Tach 16 

Cynhaliwyd 2 
weithgarwch siopwr 
dirgel yn 2016/17 

 

3. 

Adolygu asesiadau recriwtio’r Gymraeg (yn unol â’r 

hyfforddiant presennol). 

 

WLG 
Medi 16 

Adolygwyd Lefel 1 a 
3.  Lefel 2 i’w 
chwblhau  

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

Mae Lefel 1 a 3 yn 
cael eu gweithredu, 
bydd rhan o hyn yn 
cynnwys hyfforddi’r 
aseswyr. 
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5. Asesu lefelau iaith Gymraeg pob aelod o staff MH 
Tach 16 

Aseswyd Lefel y 
Gymraeg pob aelod 
o staff ar wahân i’r 
rhai na allent 
fynychu h.y. 
absenoldeb 
mamolaeth 

 

6. 
Datblygu a chytuno ar broses ar gyfer nodi lefelau’r 

Gymraeg ar gyfer pob rôl  
WLG 

Awst 16 

Datblygwyd siart llif 
ar gyfer swyddi 
newydd – wedi’i 
threialu a’i 
gweithredu’n llawn 

 

7.  

Datblygu a chytuno gyda’r Tîm Gweithredol ar ddull 

cyson i ddelio â staff nad ydynt yn cyflawni lefel y 

Gymraeg ar gyfer eu rôl ac nad ydynt yn ymrwymedig i 

ddysgu’r iaith 

WLG 
Tach 16 

Cyhoeddwyd 
cynlluniau ail-
strwythuro ym Medi 
2016 felly cafodd y 
cam gweithredu hwn 
ei ohirio, bydd yn 
cael ei adolygu ar ôl 
yr ail-strwythuro 

Wedi’i 
ohirio 

8. 
Datblygu systemau er mwyn gallu cyfathrebu yn newis 

iaith tenantiaid (Pobl Hŷn) 
SP 

Maw 17 

Mae’r Tîm Pobl Hŷn 
yn gweithredu’r data 
proffilio tenantiaid yn 
weithredol ac yn 
cyfathrebu yn eu 
dewis iaith 

 

9. 

Adolygu taflenni a ffurflenni presennol a phan fyddant yn 

cael eu hargraffu, mae angen ychwanegu “ar gael yn y 

Gymraeg hefyd” 

SP 
Maw 17 

Parhaus – nid oes 
unrhyw ffurflenni 
wedi’u hailargraffu ar 
gyfer eleni 

Parhaus 
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10. 

Newid yr arwyddion ym Mhlas Blodwel er mwyn sicrhau 

eu bod yn cyflawni gofynion y Cynllun Iaith Gymraeg 

(Croeso a Hunan Wasanaeth) 

SP 
Medi 16 

Cafodd hyn ei 
adolygu ac mae’r 
holl arwyddion 
wedi’u tynnu 
oherwydd ystyriwyd 
nad oedd eu hangen 
yn y dderbynfa lle 
mae Aelodau o staff 
yn cyfarch 
cwsmeriaid yn 
bersonol 

 

11. 
Adolygu’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a sicrhau 

bod yr iaith Gymraeg wedi’i hymgorffori 
BS 

Maw 17 

Mae’r Iaith Gymraeg 
wedi’i hymgorffori’n 
llwyr yn yr Asesiad 
o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb 
newydd 

 

12. Ail-lansio’r cynllun mentora AWF 
Ion 17 

Oherwydd y nifer 
isel o staff a 
fynychodd y Cyrsiau 
Iaith Gymraeg, ni 
chafodd y cynllun 
hwn ei ail-lansio.  
Bydd hyfywedd hyn 
yn cael ei asesu ar 
ôl i gyrsiau 17/18 
ddechrau. 

 

CADW COFNODION 

 DIM  
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Atodiad B – Cynllun Gweithredu’r Iaith Gymraeg 2017/18 

Rhif y 

Cam 

Gweith

redu  

Y Camau Gweithredu Gofynnol  
Swyddog 

Arweiniol Terfyn Amser 

 
Diweddariad Statws 

Coch 
Melyn 

Gwyrdd 

CYFLAWNI SAFONAU’R IAITH GYMRAEG 

1. 
Gweithredu Safonau’r Iaith Gymraeg yn unol â’r hysbysiad 

cydymffurfio 
AWF 

Bydd hyn yn 
dechrau ar ôl 

darparu’r 
hysbysiad 

cydymffurfio 

 

 

CYFLENWI GWASANAETHAU 

2. 
Cynnal ymarferiad siopwr dirgel pellach er mwyn asesu 

cydymffurfiaeth wrth ateb y ffôn ac wrth groesawu wrth y 

dderbynfa 

AWF 
Mawrth 18   

3. 
Adolygu’r asesiad recriwtio Cymraeg – lefel 2 

 
WLG 

Rhag17 

 

 

4. Gweithredu’r asesiadau recriwtio Cymraeg yn llwyr, gan 

gynnwys hyfforddiant i aseswyr. 
HR 

Mawrth 18 

 

 

5. Adolygu lefelau Cymraeg y staff fesul maes gwasanaeth WLG 
Tach 17 

 

 

6.  

Gweithredu ymagwedd gyson wrth ddelio â staff nad ydynt 

yn cyflawni lefel y Gymraeg ar gyfer eu rôl ac nad ydynt yn 

ymrwymedig i ddysgu 

Swyddogion 

Gweithredol / 

Uwch Dîm Rheoli  
Mawrth 18 
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7. 
Asesu cydymffurfiaeth llythyrau a dulliau cyfathrebu eraill a 

anfonir at denantiaid. 
WLG 

Rhag 17 

 

 

8. Ail-lansio’r Cynllun Mentora AWF 
Mawrth 18 

 

 

CADW COFNODION 

 DIM  
 

 
 

 


