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Cyflwyniad 
 

Bu'n flwyddyn heriol arall i sefydliadau addysg bellach yng ngoleuni pandemig COVID-19; ac 
nid yw Coleg y Cymoedd yn eithriad. Mae ein myfyrwyr wedi ymdrechu i ddysgu a chwblhau 
eu cymwysterau yn wyneb cyfyngiadau, ffyrdd amgen o weithredu a gweithdrefnau newydd 
ac mae staff wedi ymgartrefu mewn amgylchedd gwaith ystwyth sy'n cyfuno ymgysylltu 
wyneb yn wyneb ac ymgysylltu o bell. 
 
Un o Nodau Strategol y Coleg ar gyfer 2020-2021 oedd cynllunio a chefnogi datblygiad 
gwasanaethau a darpariaeth cwricwlwm Cymraeg/dwyieithog ar draws y coleg. Mae hyn yn 
dangos ei ymrwymiad parhaus i ddarparu gwasanaethau dwyieithog a chydnabod hawliau 
myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg. 
 
Cefndir 
 

Derbyniodd Coleg y Cymoedd ei Hysbysiad Cydymffurfio Terfynol gan Gomisiynydd y 
Gymraeg ym mis Medi 2017, a amlinellodd ddyletswydd y Coleg i fodloni 177 o’r Safonau 
Cymraeg statudol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 
2011. 
 
Cyflwynodd y Coleg gais i'r Comisiynydd i herio 25 o'r Safonau ym mis Mawrth 2018. Yn 
dilyn ymgynghoriad pellach, penderfynodd Comisiynydd y Gymraeg na ddylid gwneud 
unrhyw newidiadau i 10 o'r Safonau a dylid cymhwyso amgylchiad i 15 o'r Safonau. 
Cyflwynwyd yr Hysbysiad Cydymffurfio diwygiedig i Goleg y Cymoedd ar 18 Hydref 2018. 
 
Y dyddiad gosod ar gyfer 195 o'r Safonau oedd 1 Ebrill 2018; y dyddiad gosod ar gyfer tair 
Safon oedd 1 Hydref 2018; y dyddiad gosod ar gyfer wyth Safon oedd 1 Ebrill 2019 a'r 
dyddiad gosod ar gyfer y saith Safon a oedd yn weddill oedd 1 Hydref 2019. 
 
Cyflwynodd y Coleg gais i herio dwy Safon ar 6 Tachwedd 2019. Penderfynodd 
Comisiynydd y Gymraeg y dylid cymhwyso amgylchiad i un o'r Safonau hyn; rhoi estyniad 
tan 1 Medi 2020 i'r llall a gosod tair Safon ychwanegol ar y Coleg. Cyflwynwyd yr Hysbysiad 
Cydymffurfio diwygiedig i Goleg y Cymoedd ar 12 Mawrth 2020. 
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Tîm Datblygu’r Gymraeg 

Roedd Tîm Datblygu’r Gymraeg yn cynnwys Pennaeth Datblygiadau’r Gymraeg - Alison 
Jones; Swyddog y Gymraeg - Lois Roberts, a’r tiwtoriaid Cymraeg - Alison Kitson a Gethin 
Gwyn. Yn 2020-21, goruchwyliodd yr Is-Bennaeth/Prif Swyddog Gweithredu - Jonathan 
Morgan, waith y tîm. 

 

Rôl Tîm Datblygu'r Gymraeg yng Ngholeg y Cymoedd yw: 

• Monitro cydymffurfiaeth y Coleg â Rheoliadau Safonau'r Gymraeg 
• Datblygu'r cwricwlwm Cymraeg yn y Coleg 
• Creu cyfleoedd anffurfiol i ddysgwyr ddefnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg 
• Annog staff i fanteisio ar gyfleoedd i ddefnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg 
• Hwyluso prif ffrydio'r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd y Coleg. 
• Darparu gwasanaeth cyfieithu mewnol i'r Coleg. 

 
Yn 2020-2021, goruchwyliodd Grŵp Cydymffurfiaeth y Coleg gydymffurfiaeth â deddfwriaeth 
yn ymwneud â Diogelu Data/GDPR; y Gymraeg; Cyllid; Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau 
Dynol. Mae'r grŵp yn cwrdd unwaith y tymor ac mae Swyddog y Gymraeg yn adrodd i'r grŵp 
ar faterion sy'n ymwneud â chydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg. 
 
Mae Swyddog y Gymraeg yn rheoli gwasanaeth cyfieithu Cymraeg-Saesneg a Saesneg-
Cymraeg llawn ar gyfer y Coleg. Hefyd, mae Swyddog y Gymraeg yn cynnig gwasanaeth 
prawf-ddarllen a chynllun mentora (‘Rho Gynnig Arni’) ar gyfer y sawl sy’n dymuno drafftio 
eu dogfennau dwyieithog eu hunain. 
 
Ym mis Chwefror 2021, cynhaliodd TIAA archwiliad mewnol o Safonau’r Gymraeg yng 
Ngholeg Cymoedd. Ystyriodd yr adolygiad weithrediad y Coleg o Safonau’r Gymraeg, a’r 
asesiad cyffredinol oedd ‘Sicrwydd Rhesymol.’ Y Canfyddiadau Strategol Allweddol oedd: 

• Darperir cyfeiriad strategol dros Safonau'r Gymraeg, i gefnogi gwaith Swyddog y 
Gymraeg. 

• Dewiswyd sampl o chwe Safon y Gymraeg i'w profi'n fanwl gyda'r Coleg, a 
dangoswyd cydymffurfiaeth â'r chwech. 

• Mae Cynllun Gweithredu yn rhan o'r broses fonitro, sy'n dangos bod y Coleg ar hyn o 
bryd yn cydymffurfio â phob un ond wyth o'r 177 o Safonau’r Gymraeg statudol. 

 
Nodwyd yr Arfer Da canlynol: 

• Mae Safonau’r Gymraeg yn rhan o'r rhaglen sefydlu staff yn y Coleg. 
• Dangosir atebolrwydd ar lefel adrannol/swyddogaethol ledled y coleg fel rhan o'r 

broses monitro cydymffurfiaeth â’r Safonau. 
 
Cydymffurfiaeth â’r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau  
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Cyflwynodd y Coleg gais i herio dwy Safon Cyflenwi Gwasanaethau ar 6 Tachwedd 2019 - 
Safon 11 sy'n ymwneud ag ateb ymholiadau cyfrwng Cymraeg dros y ffôn a Safon 68 sy'n 
ymwneud â darparu gwasanaeth derbynfa cyfrwng Cymraeg. 
 
Cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg estyniad i Safon 11 tan fis Medi 2020, gan roi amser 
i'r Coleg weithredu system ffôn newydd a fydd yn gallu cyfeirio pob ymholiad Cymraeg at 
siaradwr Cymraeg. Yn ystod 2020-2021 cyflwynodd Coleg y Cymoedd y system ffôn 
newydd. Gohiriwyd rhai agweddau ar y system newydd oherwydd ailstrwythuro mewnol y 
meysydd cymorth busnes a phandemig COVID-19. Nod y Coleg yw gweithredu system 
ddwyieithog gwbl weithredol yn ystod wythnosau cynnar blwyddyn academaidd 2021-2022. 
 
Ychwanegodd Comisiynydd y Gymraeg amgylchiad at Safon 68 fel ei bod bellach ond yn 
berthnasol i Gampws Nantgarw. Mae pob campws arall (Aberdâr, y Rhondda ac Ystrad 
Mynach) wedi cael tair Safon newydd (69, 69A, 70) yn lle Safon 68. Mae'r Safonau newydd 
hyn yn nodi bod yn rhaid i'r campysau hyn, wrth drefnu cyfarfodydd ac apwyntiadau, ofyn a 
hoffai’r rhai sy'n mynychu ddefnyddio'r Gymraeg yn y dderbynfa; darparu gwasanaeth 
derbynfa yn y Gymraeg os caiff ei drefnu ymlaen llaw a darparu gwasanaeth derbynfa yn y 
Gymraeg dros y ffôn. Daeth y newidiadau hyn i rym ar 12 Mawrth 2020 a byddant yn bwydo i 
mewn i sesiynau hyfforddi yn y dyfodol ar gyfer staff blaen tŷ. 
 
Er mwyn hyrwyddo a hwyluso cydymffurfiaeth â'r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau, mae'r 
Coleg wedi dosbarthu dogfen ganllaw ar gyfer staff o'r enw 'Safonau’r Gymraeg: Beth mae 
angen ichi ei wybod’. Mae'r ddogfen yn darparu cyfarwyddiadau manwl ar sut i ddefnyddio'r 
iaith yn y cyd-destunau canlynol: arwyddion a hysbysiadau; cyhoeddiadau a dogfennau; 
cyfryngau cymdeithasol; gohebiaeth; ap y Coleg; galwadau ffôn; negeseuon llais; o amgylch 
y Coleg a chyfarfodydd. Rhannwyd y ddogfen hon yn electronig gyda’r holl staff ym mis Medi 
2020 ac fe’i diweddarwyd ym mis Ebrill 2021. Mae copi electronig ar gael ar y porth Bywyd 
Staff - yn yr adran ddynodedig ‘Cymraeg yn y Coleg’. Rhaid i'r holl staff newydd gwblhau 
cwrs DPP ar-lein (Datblygiad Proffesiynol Parhaus) o'r enw 'Safonau’r Gymraeg: Beth mae 
angen ichi ei wybod.' (Mynychodd y staff cyfredol sesiynau briffio ym mis Mawrth 2018.) Ym 
mis Mehefin 2021, cyflwynodd Swyddog y Gymraeg hyfforddiant diweddaru ar Safonau’r 
Gymraeg i staff ysgolion academaidd fel rhan o ddiwrnod HMS y Coleg. 
 
Mae ffurflen gofrestru’r Coleg yn cofnodi dewis iaith dysgwyr a dewis iaith eu 
rhieni/gwarcheidwaid ar gyfer cyfathrebu gan y Coleg (Saesneg, Cymraeg neu ddwyieithog). 
Mae system cofnodi myfyrwyr mewnol y Coleg EBS/Ontrack yn dal y wybodaeth hon a gall 
aelodau staff gyfeirio at y cofnodion hyn. 
 
Anfonir pob gohebiaeth a ddaw o dan gylch gwaith y Safonau yn eu hiaith ddymunol (nid yw 
hyn yn cynnwys gohebiaeth sy'n gysylltiedig â chynnwys cwrs, na chaiff ei effeithio gan 
Safonau’r Gymraeg). Hapwiriodd Swyddog y Gymraeg y maes hwn ym mis Mai 2021 ac ni 
chodwyd unrhyw broblemau. Ymatebodd y dysgwyr i e-bost gan Swyddog y Gymraeg i nodi 
eu bod yn derbyn gohebiaeth gan y Coleg yn yr iaith a ddymunir ganddynt. 
 
Darperir yr holl ddogfennau a ffurflenni a ddarperir ar gyfer dysgwyr (nad ydynt yn rhan o 
gynnwys cwrs) yn ddwyieithog. Hapwiriwyd ffurflenni fel maes gan Swyddog y Gymraeg ym 
mis Mehefin 2021 a gwelwyd bod yr adran a wiriwyd (Gwasanaethau Dysgwyr) yn 
cydymffurfio'n llawn. 
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Oherwydd problemau technegol, nid yw'r system gofrestru ar-lein ar gyfer darpar ddysgwyr 
yn gwbl ddwyieithog. Ar hyn o bryd mae'r Coleg yn gweithio gyda Linguaskin a Prospect i 
sicrhau ei bod yn gwbl ddwyieithog wrth symud ymlaen. 
 
Mae'n ofynnol i bob aelod o staff ateb y ffôn gyda chyfarchiad dwyieithog. Os yw'r galwr yn 
dymuno parhau â'r alwad yn Gymraeg, ond nid yw'r aelod o staff yn gallu siarad Cymraeg; 
trosglwyddir yr alwad i siaradwr Cymraeg.  
 
Cynhaliodd y Coleg gyfres o ddigwyddiadau agored drwy gydol y flwyddyn academaidd; pob 
un yn rhithwir (4/11/20; 27/01/21; 24/03/21; 28/04/21; 26/05/21; 17/06/21). Gofynnwyd i 
ymwelwyr gofrestru yn Gymraeg a Saesneg ymlaen llaw drwy Eventbrite. Cynhyrchwyd yr 
holl ddeunydd cyhoeddusrwydd, arwyddion a hysbysiadau a dogfennaeth ar gyfer y 
digwyddiadau hyn yn ddwyieithog ac roedd aelod o staff sy’n siarad Cymraeg wrth law i ateb 
ymholiadau Cymraeg. 
 
Gwiriwyd gwefan y Coleg ym mis Medi 2020 a chanfuwyd ei bod yn ddwyieithog ar wahân i 
fân broblemau a gafodd eu datrys yn gyflym a'r feddalwedd Darganfyddwr Gyrfa. Mae'r 
meddalwedd Darganfyddwr Gyrfa yn cynnwys data marchnad lafur byw sy'n tywys dysgwyr 
tuag at ddewis eu gyrfa/cwrs yn y dyfodol. Mae'r Coleg yn defnyddio meddalwedd allanol i 
ddarparu'r swyddogaeth hon, nad yw ar gael yn ddwyieithog. Mae Llywodraeth Cymru yn 
cydnabod addasrwydd y feddalwedd ac yn cynllunio proses gaffael i brynu a datblygu'r 
feddalwedd hon yn ddwyieithog. 
 
Ar hyn o bryd nid yw ap Coleg y Cymoedd ar gyfer myfyrwyr yn cael ei ddefnyddio. Archwilir 
cynlluniau i adfer yr ap neu ddatblygu opsiynau amgen yn 2021-22. 
 
Mae Swyddog y Gymraeg a'r Rheolwr Marchnata wedi cynhyrchu cwrs DPP ar-lein o’r enw 
'Y Gymraeg a'r Cyfryngau Cymdeithasol.' Mae hyn yn egluro Safonau 62 a 63 ac yn rhoi 
cyngor ar sut i gydymffurfio â'r Safonau hyn a sut i greu cynnwys dwyieithog effeithiol ar 
gyfryngau cymdeithasol. Rhaid i staff gyflawni 100% mewn cwis ar ddiwedd y cwrs i ennill 
bathodyn ‘Y Gymraeg a'r Cyfryngau Cymdeithasol’. Gwiriodd Swyddog y Gymraeg y maes 
hwn yn helaeth ym mis Ionawr 2021 ac roedd lefelau uchel o gydymffurfiaeth drwyddi draw. 
Hysbyswyd staff o adrannau y canfuwyd nad oeddent yn cydymffurfio'n llawn a chynigwyd 
cefnogaeth i sicrhau cydymffurfiaeth lawn wrth symud ymlaen. Hapwiriwyd y cyfryngau 
cymdeithasol fel maes ym mis Ionawr 2021. Roedd lefel y cydymffurfio yn gymharol uchel, a 
rhannwyd rhestr o broblemau gyda'r rheolwyr perthnasol. 
 
Mae'r holl ddogfennaeth sy'n ymwneud â thendrau yn adlewyrchu rhwymedigaethau'r Coleg 
o dan Safonau'r Gymraeg (Safon 80-84). 
 
Bellach mae gan lifftiau ar gampws Aberdâr a Bloc D campws Nantgarw gyhoeddiadau sain 
dwyieithog. O ran y lifftiau ar bob campws arall, naill ai nid oes ganddynt gyfleuster sain neu 
mae’r chyhoeddiadau sain yn Saesneg yn unig. Mae cynllun graddol ar waith i sicrhau bod 
negeseuon sain dwyieithog yn cael eu gosod ym mhob lifft Coleg y Cymoedd sydd â 
chyfleuster sain. 
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Mae Safon 93 yn nodi bod y Coleg yn cynnig tiwtor personol Cymraeg ei iaith i'r rhai sydd ei 
angen. Diffiniad y Coleg (a gymeradwywyd gan y Comisiynydd) o ‘diwtor personol’ yw “aelod 
o staff, a’i rôl yw darparu cefnogaeth i A gyda materion personol a allai fod yn effeithio ar allu 
A i barhau a llwyddo yn astudiaethau A”. Cred y Coleg fod y diffiniad hwn yn disgrifio ei 
Swyddogion Lles a Llesiant a'i Hyfforddwyr Dysgu. Ar hyn o bryd, mae gan y Coleg 1 
Swyddog Lles a Llesiant a 2 Hyfforddwr Dysgu sy'n gallu darparu gwasanaethau yn y 
Gymraeg. 
 
Cyhoeddodd Tîm Datblygu’r Gymraeg lyfryn yn 2020 o’r enw ‘Cymraeg yn y Coleg’. Mae’r 
llyfryn hwn yn cynnwys adran ar hawliau myfyrwyr o dan Safonau’r Gymraeg h.y., yr hawl i 
diwtor personol sy’n siarad Cymraeg; yr hawl i ohebiaeth Gymraeg; yr hawl i gyflwyno gwaith 
yn Gymraeg (gyda chymeradwyaeth y corff dyfarnu) ac ati. Anfonwyd y llyfryn hwn at bob 
myfyriwr a arferai fynychu ysgol cyfrwng Cymraeg a'r rheini sydd wedi gofyn am ohebiaeth 
Gymraeg/ddwyieithog. Mae'r llyfryn hwn hefyd ar gael ym mhob derbynfa ac ar adran Bywyd 
Myfyrwyr y wefan. 
 
Hefyd, mae llawlyfr cwrs y Coleg yn cynnwys adran ‘Cymraeg yn y Coleg’ sy’n amlinellu 
cyfleoedd i ddefnyddio Cymraeg yn y Coleg a hawliau o dan Safonau’r Gymraeg. Mae pob 
myfyriwr yn derbyn y llawlyfr hwn ar ddechrau eu cwrs. 
 
Rhwng Gorffennaf 2020 a Gorffennaf 2021, roedd 25 o ddysgwyr wedi gofyn am adnoddau 
yn y Gymraeg, megis: 

• rhestrau o derminoleg ddwyieithog (Mathemateg a’r Gwyddorau yn bennaf) 
• cyfieithiadau o adnoddau/asesiadau 
• y cyfle i ddatblygu sgiliau Cymraeg - drwy'r Clwb ‘Dragon Bites’ a sesiynau yn ystod 

yr Wythnos Gymreig. 
 
Yn 2020/21, cyflawnwyd cymhwyster uned gofal cwsmeriaid cyfrwng Cymraeg ‘Cymraeg 
Gwaith’ mewn 11 maes pwnc galwedigaethol: 

• Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
• Gofal Plant 
• Busnes 
• Arlwyo 
• Teithio a Thwristiaeth 
• Trin Gwallt a Harddwch 
• Peirianneg 
• Adeiladu 
• Y Diwydiannau Creadigol 
• Chwaraeon 
• Gwasanaethau Cyhoeddus 

 
Llwyddodd 503 o ddysgwyr i gwblhau a chyrraedd lefelau Mynediad 3 i Lefel 1. 
   
Cyflwynodd y Ganolfan Safon Uwch gyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 2020-21. Dilynodd 
12 dysgwr opsiwn dwyieithog Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Safon UG a dilynodd 5 opsiwn 
dwyieithog Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Safon Uwch yn 2020-21. Cwblhaodd 1 dysgwr 
Safon Uwch yn y Gymraeg (ail iaith) a chwblhaodd 3 Safon UG yn y Gymraeg (ail iaith). 
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Yn 2020-21, dilynodd 3 dysgwr y cwrs ailsefyll TGAU Mathemateg cyfrwng Cymraeg a 
gyflwynwyd gan yr Ysgol Saesneg, Mathemateg, Addysg Sylfaen i Oedolion ac ESOL. 
Rhoddwyd yr opsiwn i bob dysgwr sefyll eu profion PCSHC drwy gyfrwng y Gymraeg. 
   
Mae argyfwng Covid-19 wedi gorfodi’r Coleg i gynnal y mwyafrif o gyfarfodydd ffurfiol yn 
rhithwir. Ym mis Mai 2020, cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg ganllaw ar gyfer cyrff o’r 
enw ‘Cynnal Cyfarfodydd Dwyieithog’. Treialodd Swyddog y Gymraeg wahanol ddulliau o 
ddarparu cyfieithu ar yr un pryd mewn cyfarfodydd rhithwir, gan ofyn am arweiniad gan 
sefydliadau eraill a chyfieithwyr ar y pryd proffesiynol. Cyhoeddwyd dogfen ganllaw i staff ar 
gynnal cyfarfodydd rhithwir yn ddwyieithog yng Ngholeg y Cymoedd ym mis Medi 2020 ac 
mae’r ddogfen ar gael ar borth Bywyd Staff. 
 
Cydymffurfio â’r Safonau Llunio Polisi 
 
Cynhelir asesiad effaith ar bob polisi newydd a diwygiedig o ran amrywiaeth, cynaliadwyedd 
a'r Gymraeg. Llenwir ffurflen asesu effaith gan awdur y polisi ac fe’i cymeradwyir gan y panel 
Asesu Effaith. Mae'r ffurflen yn gofyn i awdur y polisi ateb y cwestiynau canlynol ynglŷn â'r 
Gymraeg: 
 
Pa effeithiau, os o gwbl (boed gadarnhaol neu niweidiol), fyddai'r polisi yn eu cael ar 
gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg?  

Sut y gellid diwygio'r polisi fel y byddai'n cael effaith gadarnhaol neu fwy o effaith gadarnhaol 
ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg?  

Sut y gellid diwygio'r polisi fel y byddai'n cael effaith gadarnhaol neu fwy o effaith gadarnhaol 
ar drin y Gymraeg yn ddim llai ffafriol na'r iaith Saesneg?  

Sut y gellid diwygio'r polisi fel na fyddai'n cael effaith andwyol neu fel y byddai wedi lleihau 
effaith andwyol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg?  

Sut y gellid diwygio'r polisi fel na fyddai'n cael effaith andwyol neu fel y byddai wedi lleihau 
effaith andwyol ar drin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r iaith Saesneg?  

Mae'r ffurflen hon hefyd yn cynnwys arweiniad i gynorthwyo staff wrth iddynt ateb y cwestiynau 
hyn. 
 
Mae Polisi Cronfa Ariannol Wrth Gefn y Coleg yn adlewyrchu rhwymedigaethau'r Coleg o dan 
Safonau'r Gymraeg o ran ceisiadau am grantiau a chymorth ariannol. 
 
Mae'r Coleg wedi dewis ymgorffori'r Gymraeg yn ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-
2024. Er nad yw'n nodwedd warchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sefydlodd Mesur 
y Gymraeg (Cymru) fframwaith cyfreithiol i osod dyletswyddau ar sefydliadau cyhoeddus i 
gydymffurfio â safonau ymddygiad yn ymwneud â’r Gymraeg. Mae hyn yn golygu na ddylid 
trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. Gyda'i gilydd, mae'r agendâu polisi Cydraddoldeb 
a’r Gymraeg yn ategu ei gilydd ac yn bwydo i'w gilydd. 
 
Cydymffurfio â’r Safonau Gweithredol 
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Mae'r Coleg wedi datblygu polisi ar ddefnyddio'r Gymraeg yn fewnol at ddibenion hyrwyddo 
a hwyluso'r defnydd o'r iaith. Cymeradwywyd y polisi hwn gan yr Uwch Dîm Arwain; Tîm 
Rheoli'r Coleg a'r Llywodraethwyr yn 2018. 

 

Mae Safonau’r Gymraeg yn gofyn bod pob polisi sy'n ymwneud ag ymddygiad; iechyd a lles; 
cyflogau a buddion yn y gweithle; rheoli perfformiad; absenoldeb o'r gwaith; amodau gwaith 
a phatrymau gwaith ar gael yn ddwyieithog. 

 

Hapwiriwyd y Ganolfan Ddogfennau ar Fywyd Staff ym mis Mawrth 2021. Mae'r mwyafrif o 
bolisïau y mae'n ofynnol iddynt fod yn Gymraeg ar gael yn Gymraeg. Nid yw llond llaw o 
bolisïau sy'n dod o dan yr uchod wedi'u cyfieithu: 

• Polisi Defnyddio Grym Rhesymol  
• Polisi Caniatâd Absenoldeb 
• Polisi Rheoli Straen 
• Polisi Gweithio Gartref o Bell 
• Polisi Graddio 

  
Ar hyn o bryd mae'r Coleg wrthi'n ailysgrifennu ei holl bolisïau. Ar ôl cwblhau'r ymarfer hwn, 
bydd yr holl bolisïau'n cael eu cyfieithu. 

 

Darperir yr holl ddogfennaeth yn ymwneud â'r broses recriwtio gan gynnwys hysbysebion 
swyddi; disgrifiadau swydd; manylebau person; ffurflenni cais yn ddwyieithog. 

 

Mae'r holl ddogfennaeth sy'n ymwneud â chyflogaeth, perfformiad neu anghenion 
hyfforddiant yn y Coleg ar gael i gydweithwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg. Gofynnwyd i staff 
ar 8 Chwefror 2021 a hoffent gael fersiynau Cymraeg o ddogfennaeth a gohebiaeth yn 
ymwneud â'u cyflogaeth ac a hoffent ddilyn hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Ym mis Mehefin 2021, dechreuodd y Coleg gyflwyno system AD newydd yn raddol, a 
ddarperir gan iTrent. Mae'r system newydd hon wedi disodli'r systemau Team Spirit a 
Passport to Success. Y nod hwn yw i'r system hunanwasanaeth newydd hon fod yn gwbl 
ddwyieithog erbyn Ionawr 2022. Bydd y system newydd hon yn cynnig cyfle i staff wneud y 
canlynol drwy gyfrwng y Gymraeg: 
 

• Bwcio gwyliau blynyddol 
• Bwcio gweithgaredd dysgu  
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• Diweddaru manylion personol 
• Rhoi gwybod am absenoldebau 
• Gweld slipiau cyflog a P60 
• Gweld dogfennau sy'n gysylltiedig ag ADP (Adolygiad Datblygu Perfformiad) a 
Datblygiad Gyrfa 
 

Mae meddalwedd ar gyfer gwirio sillafu a gramadeg yn Gymraeg (Cysgliad) ar gael ar holl 
gyfrifiaduron personol a gliniaduron y Coleg. 
 
Mae gan Borth Bywyd Staff y Coleg rhagdudalen sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr 
ddewis iaith. Drwy ddewis ‘Cymraeg’, mae gan staff fynediad at fersiwn Gymraeg o'r holl 
ddogfennaeth a gwybodaeth a gwmpesir gan Safonau’r Gymraeg. Mae gan borth Bywyd 
Staff y Coleg dudalen o’r enw ‘Y Gymraeg yng Ngholeg y Cymoedd.’ Defnyddir y dudalen 
hon i hyrwyddo’r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael yn y Coleg ac mae’n dal adnoddau i 
helpu staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu rôl. Mae'r dudalen bellach yn haws ei defnyddio 
gan roi mynediad rhwydd i staff at wybodaeth ddefnyddiol sy'n gysylltiedig â'u maes eu 
hunain. 
 
Fe wnaeth Swyddog y Gymraeg hapwirio arwyddion a hysbysiadau  ar bob campws ym mis 
Tachwedd 2020. Roedd lefel y cydymffurfio yn uchel iawn gyda dim ond mân newidiadau i'w 
gwneud ar bob campws. Rhannwyd rhestr o broblemau gyda staff perthnasol 
Gwasanaethau Campws ac Ystadau. 
 
Mae pob aelod o staff wedi cael llofnodion e-bost a negeseuon ‘o’r swyddfa’ dwyieithog. 
Rhoddir y rhain i staff newydd fel rhan o'u cyfnod sefydlu i'r Coleg. Darperir logos priodol i 
siaradwyr Cymraeg a staff sy’n dysgu Cymraeg i'w cynnwys yn eu llofnodion e-bost a 
chynigir llinynnau gwddf i'w gwisgo i ddangos eu bod yn siaradwyr Cymraeg/dysgu 
Cymraeg. Roedd 19 aelod o staff yn gwisgo llinyn/bathodyn i ddangos eu gallu i siarad 
Cymraeg (gan gynnwys y rhai sy'n dysgu Cymraeg) yn 2020-21. 
 
Monitro Cydymffurfiaeth 
 
Yn 2020-2021, adolygodd y Coleg ei Weithdrefn Monitro Safonau’r Gymraeg. Mae'r 
newidiadau fel a ganlyn: 
 

• Mae arolwg newydd sy'n defnyddio MS Forms wedi disodli'r hen pro-fforma MS 
Word. 

• Mae'n ofynnol i reolwyr rhai meysydd (meysydd swyddogaethol ac ysgolion 
academaidd) ar draws y Coleg gwblhau arolwg, gan adrodd ar gydymffurfiaeth â'r 
Safonau sy'n effeithio arnynt yn benodol. Mae'r arolwg yn gofyn i reolwyr nodi lefel eu 
cydymffurfiaeth (1 i 5) a chynnig sylwadau ategol. 

• Mae’n ofynnol i reolwyr rhai meysydd (meysydd swyddogaethol ac ysgolion 
academaidd) ar draws y Coleg gwblhau arolwg ‘Cydymffurfiaeth â’r Safonau 
Cyffredinol’, gan adrodd ar gydymffurfio â Safonau cyffredinol sy’n effeithio ar y 
Coleg yn ei gyfanrwydd. Mae'r arolwg yn gofyn i reolwyr nodi lefel eu cydymffurfiaeth 
(1 i 5) a chynnig sylwadau ategol. Ychwanegwyd disgrifyddion ar bob lefel i 
gynorthwyo'r gwaith o gwblhau. 
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• Cyflwynir pob arolwg i Swyddog y Gymraeg i’w trafod yn ystod cyfarfodydd gyda'r Is-
Bennaeth - Prif Swyddog Gweithredu. 

• Mae Swyddog y Gymraeg yn paratoi papur ar y canlyniadau sy'n cael ei drafod yng 
nghyfarfodydd Grŵp Cydymffurfiaeth y Coleg. 

• Rhoddir adborth i bob rheolwr, gyda chyfle i drafod a datrys materion yn ymwneud â 
chydymffurfiaeth. 

 
Mae'r weithdrefn yn sicrhau bod gan Swyddog y Gymraeg olwg eang ar y sefyllfa ar draws y 
Coleg ac yn creu lefel uchel o atebolrwydd ymhlith staff y coleg. Mae'r weithdrefn hefyd yn 
sicrhau y gellir mynd i'r afael ag unrhyw broblemau yn brydlon. 
 
Mae Swyddog y Gymraeg yn cynnal amserlen hapwirio gynhwysfawr sy'n rhoi golwg gywir 
o'r sefyllfa o ran cydymffurfio ar draws y Coleg. Cyhoeddir y canlyniadau yn fewnol ym mis 
Awst ac fe'u rhoddir yn ôl i'r adrannau perthnasol. Roedd yr amserlen ar gyfer 2020-21 fel a 
ganlyn: 
Medi Gwefan 
Hydref  Ap 
Tachwedd  Arwyddion a Hysbysiadau 
Rhagfyr  Peiriannau Ateb 
Ionawr Cyfryngau Cymdeithasol 
Chwefror  Cyfarfodydd 
Mawrth Polisïau 
Ebrill Derbynfeydd 
Mai Gohebiaeth â Dysgwyr 
Mehefin Ffurflenni 
Gorffennaf Gohebiaeth â Staff 
 
 
Cwynion 
 

Ni dderbyniwyd unrhyw gwynion am unrhyw agwedd ar wasanaethau Cymraeg rhwng 31 
Gorffennaf 2020 a 31 Gorffennaf 2021. 
 
Mae gan Bolisi Cwynion y Coleg atodiad sy'n delio'n benodol â chwynion sy'n ymwneud â 
Safonau’r Gymraeg a'r Gymraeg. 
 
Ymdrinnir â chwynion sy'n ymwneud â Safonau’r Gymraeg y mae'n rhaid i'r Coleg 
gydymffurfio â hwy yn yr un modd ag unrhyw gŵyn arall, drwy ddefnyddio Gweithdrefn 
Gwynion y Coleg. Dylid cyfeirio unrhyw gŵyn at y Pennaeth a chedwir copïau o'r holl 
gwynion. 
 
Penodir rheolwr Coleg i adolygu cwyn a thrafod y materion gyda'r partïon priodol o dan Gam 
1 y Weithdrefn Gwynion (Datrysiad Rheng Flaen) neu i ymchwilio o dan Gam 2 y Weithdrefn 
Gwynion (Ymchwiliad). 
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Sgiliau Cymraeg Staff 
 

Rhaid i'r holl staff gwblhau arolwg sgiliau ieithyddol ar-lein bob dwy flynedd. Cynhaliwyd yr 
arolwg diweddaraf ym mis Ionawr 2021 ac mae disgwyl yr un nesaf gael ei gynnal ym mis 
Ionawr 2023. Mae'r arolwg yn cynnwys cwestiynau ar ddeall Cymraeg llafar, siarad 
Cymraeg, darllen Cymraeg, ac ysgrifennu'r Gymraeg ac mae'n casglu gwybodaeth am y 
cymwysterau Cymraeg sydd gan staff. 

 

Cedwir data ar ffurf taenlen a gellir ei ddadansoddi fesul sawl newidyn gan gynnwys rolau 
addysgu/rolau nad ydynt yn addysgu, campws, cyfadran, ysgol, rôl a lefel iaith. 

Dadansoddir hyfedredd iaith gan ddefnyddio'r disgrifyddion canlynol: 
Siarad Cymraeg 
Lefel 0 – Yn methu â siarad Cymraeg 

Lefel 1 - Yn gallu ynganu enw’r Coleg/enw’r campysau/enw’r adran, defnyddio cyfarchion 
syml, dweud ‘Ni allaf siarad Cymraeg’ ac ‘Un funud os gwelwch yn dda’. 
Lefel 2 - Yn gallu cyfleu gwybodaeth sylfaenol, gofyn cwestiynau syml a rhoi 
cyfarwyddiadau syml i ddysgwyr, staff ac ymwelwyr 
Lefel 3 - Yn gallu cyfrannu at sgwrs syml ar bwnc sy'n gysylltiedig â gwaith. Yn gallu 
cymryd a throsglwyddo negeseuon i ddysgwyr, staff ac ymwelwyr yn ystod diwrnod gwaith 
arferol. 
Lefel 4 - Yn gallu cyfrannu mewn sgwrs anffurfiol sy'n gysylltiedig â gwaith gyda rhywfaint 
o ruglder. O bosibl yn troi i'r Saesneg neu’n gofyn am eglurhad yn Saesneg pan 
ddefnyddir iaith gymhleth neu dechnegol. 

Lefel 5 – Yn hollol rugl a hyderus ym mhob sefyllfa. Yn gallu cynnal cyfweliadau swydd a 
chymryd rhan ynddynt a rhoi cyfweliadau i'r cyfryngau. Yn gallu asesu lefel ieithyddol pobl 
eraill. 
Ysgrifennu Cymraeg 
Lefel 0 - Yn methu ag ysgrifennu yn Gymraeg 
Lefel 1 - Yn gallu ysgrifennu geiriau cyfarwydd ac ymadroddion byr, sylfaenol. 
Lefel 2 - Yn gallu ysgrifennu ymadroddion, cwestiynau a chyfarwyddiadau syml ar gyfer 
dysgwyr, staff ac ymwelwyr 
Lefel 3 - Yn gallu ysgrifennu memos mewnol anffurfiol, negeseuon e-bost a delio â 
cheisiadau cyffredin, wedi'u gwirio gan siaradwr Cymraeg 
Lefel 4 - Yn gallu paratoi ac ymateb i ddogfennau ffurfiol, gyda chefnogaeth olygyddol. Yn 
gallu cymryd nodiadau gweddol gywir mewn cyfarfodydd ac ysgrifennu 
adroddiadau/dogfennau syml yn ymwneud â'r swydd. 
Lefel 5 - Yn gallu ysgrifennu adroddiad, llythyrau a chyflwyniadau yn hyderus a gwneud 
nodiadau llawn a chywir mewn cyfarfod. 
Deall Cymraeg Llafar 
Lefel 0 – Yn methu deall Cymraeg llafar 
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Lefel 1 - Yn gallu deall cyfarchion a gwybodaeth sylfaenol. Deall ceisiadau sylfaenol fel ‘A 
gaf i siarad â…’ 
Lefel 2 - Yn gallu deall cwestiynau ac ymholiadau syml a hanfod sgyrsiau syml 
Lefel 3 - Yn gallu deall y mwyafrif o negeseuon a deall llawer o'r hyn a ddywedir yn y 
gwaith neu mewn cyfarfod os yw'r siaradwr yn siarad yn glir 
Lefel 4 - Yn gallu deall Cymraeg lafar anffurfiol a gweddol ffurfiol a ddefnyddir yn y gwaith 
Lefel 5 - Yn gallu deall Cymraeg lafar yn llawn ym mhob sefyllfa a deall iaith gymhleth ac 
arbenigol. 
Darllen  Cymraeg 
Lefel 0 – Yn methu â darllen Cymraeg 
Lefel 1 - Yn gallu darllen geiriau cyfarwydd yn ymwneud â'r rôl 
Lefel 2 - Yn gallu darllen gwybodaeth ffeithiol syml mewn neges neu ddogfen 
Lefel 3 - Yn gallu darllen testunau syml, cysylltiedig â’r  swydd e.e. negeseuon e-bost, 
llythyrau, nodiadau, gyda chymorth geiriadur 

Lefel 4 - Yn gallu darllen y mwyafrif o destunau – deunydd cysylltiedig nad yw'n cynnwys 
gwybodaeth gymhleth neu dechnegol gyda chymorth geiriadur a thrwy wirio gyda siaradwr 
Cymraeg 
Lefel 5 - Yn gallu darllen Cymraeg yn hyderus a deall gwybodaeth a syniadau a fynegir 
mewn iaith gymhleth neu arbenigol. 

 
Cwblhaodd 100% o staff yr arolwg ym mis Ionawr 2021, sy'n rhoi trosolwg cynhwysfawr i'r 
Coleg o sgiliau Cymraeg staff (Deall Cymraeg Llafar; Siarad Cymraeg; Darllen Cymraeg; 
Ysgrifennu Cymraeg). 
 
Mae'r prif ganfyddiadau fel a ganlyn (mae saethau'n dynodi cymhariaeth ag arolwg 2019): 
 
 Siarad Ysgrifennu Deall Darllen 
Lefel 5 17 (8) 

2.41% 
14 (2)  25  (5)  19 (12)  

Lefel 4 37 (26) 
5.26%  

16 (6)  24 (4)  34 (14)  

Lefel 3 15 (3)  
2.13% 

28 (1)  17 (32)   26 (5)  

Lefel 2 91 (35) 
12.93% 

50 (19)   92 (18)  67 (7)   

Lefel 1 339 (29)  
48.15% 

252 (27)  300 (20) 281 (4)  

Lefel 0  205 (20) 
29.12% 

346 (12) 246 (39) 227 (50) 

 
Siaradwyr Cymraeg 
 
Y ddau gategori sy'n nodi a oes ganddynt sgiliau y gellid eu datblygu i'w galluogi i wella 
darpariaeth/gwasanaethau Cymraeg yn y Coleg yw: 
 



   
 

14 
 

Lefel 4 - Yn gallu cyfrannu mewn sgwrs anffurfiol sy'n gysylltiedig â gwaith gyda rhywfaint o ruglder. 
O bosibl yn troi i'r Saesneg neu’n gofyn am eglurhad yn Saesneg pan ddefnyddir iaith gymhleth neu 
dechnegol. 
Lefel 5 – Yn hollol rugl a hyderus ym mhob sefyllfa. Yn gallu cynnal cyfweliadau swydd a chymryd 
rhan ynddynt a rhoi cyfweliadau i'r cyfryngau. Yn gallu asesu lefel ieithyddol pobl eraill. 
 

Wrth adio’r 17 aelod o staff (2.41%) sy'n ystyried eu hunain yn siaradwyr Cymraeg rhugl a'r 
37 aelod o staff (5.26%) sy'n nodi eu bod yn gallu siarad yn hyderus yn Gymraeg yn y 
mwyafrif o sefyllfaoedd, ceir cyfanswm o 7.67% (54 aelod o staff). Mae hyn yn is na chanran 
y siaradwyr Cymraeg ym mwrdeistrefi sirol Caerffili a Rhondda Cynon Taf (11.2% a 12.3% 
yn y drefn honno). 
 
Hyfforddiant 
 

Rhwng 31 Gorffennaf 2020 a 31 Gorffennaf 2021, cynhaliodd 25 aelod o staff wersi 
Cymraeg yn ystod oriau gwaith (ac eithrio cyrsiau ar-lein). 11 o’r rheini fel rhan o’r 
ddarpariaeth DPP (unedau Agored) a ddarperir gan diwtor Cymraeg y Coleg: 5 ym 
Mlwyddyn 1 (Lefel Mynediad); 3 ym Mlwyddyn 3 (Lefel Sylfaen) a 3 ym Mlwyddyn 6 (Lefel 
Canolradd). 

 

Yn ogystal â’r ddarpariaeth DPP wyneb yn wyneb, yn 2020-21, cafodd staff y Coleg fynediad 
at gyrsiau ar-lein y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol - Cwrs Croeso a Cwrs Croeso 
Nôl. 

 

Cymerodd y Coleg ran hefyd ym mhrosiect AB Cymraeg Gwaith. Ariennir y prosiect gan y 
Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol drwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe’i cydlynir 
gan ColegauCymru a'i nod yw cefnogi darlithwyr mewn colegau AB i ddefnyddio'r Gymraeg 
yn hyderus yn yr ystafell ddosbarth. Cwblhaodd 14 aelod o staff o ystod o feysydd pwnc y 
cwrs. Roedd y rhaglen yn cynnwys 120 awr o hyfforddiant ac roedd yn seiliedig ar gyfuniad o 
sesiynau addysgu, sesiynau mentora 1-1, arsylwi ar addysgu darlithwyr ac astudio 
annibynnol. Cyflwynwyd yr hyfforddiant gan Diwtor Cymraeg y Coleg. 

 

Yn 2018-19, lansiodd y Coleg ei Hwb DPP - gan roi mynediad i'r holl staff at hyfforddiant 
DPP ar-lein sy'n gysylltiedig ag amrywiol agweddau ar eu datblygiad. Ar ddiwedd y cwrs, 
rhaid i'r aelod o staff gwblhau cwis i ennill bathodyn sy'n profi eu bod wedi cwblhau'r cwrs. 
Mae'r Hwb hwn yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP sy'n gysylltiedig â’r Gymraeg.  
 

1. Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg – cwblhawyd gan 12 aelod o staff yn 2020-21 
2. Safonau’r Gymraeg - beth sydd angen i chi ei wybod – cwblhawyd gan 10 aelod 

o staff yn 2020-21 
3. Y Gymraeg a'r Cyfryngau Cymdeithasol - cwblhawyd gan 10 aelod o staff yn 

2020-21 
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4. Sut i ddrafftio dogfennau dwyieithog - cwblhawyd gan 6 aelod o staff yn 2020-21 
5. Gofyn am gyfieithu - cwblhawyd gan 8 aelod o staff yn 2020-21 

 
* Rhaid i staff newydd gwblhau'r cyrsiau hyn fel rhan o'u cyfnod sefydlu. 
 
Ym mis Mehefin 2021, cyflwynodd Swyddog y Gymraeg hyfforddiant diweddaru ar Safonau’r 
Gymraeg i oddeutu 150 o staff o ysgolion academaidd fel rhan o ddiwrnod HMS y Coleg. 
 
Ym mis Medi 2019, lansiodd y Coleg yr ymgyrch ‘Rho Gynnig Arni’. Mae'r ymgyrch wedi'i 
hanelu at y rhai sydd â sgiliau Cymraeg sydd â diffyg hyder wrth ddefnyddio'r iaith yn eu 
gwaith. Cyfeirir y rhai sy’n cymryd rhan yn yr ymgyrch ‘Rho Gynnig’ i’r cwrs ‘Creu Dogfennau 
Dwyieithog’ ar yr Hwb DPP ac yna gofynnir iddynt ddrafftio eu dogfennau dwyieithog eu 
hunain cyn eu hanfon at Swyddog y Gymraeg i’w gwirio yn hytrach na’u cyfieithu. Bob tymor, 
mae Swyddog y Gymraeg yn cynnig adborth ar eu sgiliau ysgrifenedig Cymraeg yn ystod 
sesiynau galw heibio ar-lein ac wyneb yn wyneb. 
 
Mae 7 aelod o staff wedi ymuno â'r prosiect hyd yma. Cynhaliodd Swyddog y Gymraeg dair 
sesiwn galw heibio ar-lein ac wyneb yn wyneb drwy gydol y flwyddyn. Roedd hwn yn gyfle i 
staff:  

• Gael eu dogfennau wedi’u gwirio 
• Mynnu adborth ar eu dogfennau ysgrifenedig 
• Gwirio terminoleg a phwyntiau gramadegol 
• Mynnu cyngor ar fformatio 
• Dysgu am adnoddau ar-lein defnyddiol i gynorthwyo cyfieithu. 

.  
Mae Safon 135 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Coleg ddarparu hyfforddiant yn Gymraeg yn y 
meysydd a ganlyn, os yw'n darparu hyfforddiant o'r fath yn Saesneg – 

• recriwtio a chyfweld; 
• rheoli perfformiad; 
• cwynion a gweithdrefnau disgyblu; 
• sefydlu; 
• delio â'r cyhoedd; 
• iechyd a diogelwch. 

 
Gofynnwyd i'r holl staff a fynychodd hyfforddiant rhwng 31 Gorffennaf 2020 a 31 Gorffennaf 
2021 yn y meysydd hyn nodi a oeddent yn dymuno derbyn yr hyfforddiant yn Gymraeg neu 
yn Saesneg. Gofynnodd un aelod o staff i fynychu sesiwn sefydlu yn y Gymraeg yn ystod y 
cyfnod hwn ond dewisodd fynychu'r sesiwn cyfrwng Saesneg yn lle hynny yn pen draw. Ni 
dderbyniwyd unrhyw geisiadau eraill am hyfforddiant yn Gymraeg. 
 
Recriwtio i Swyddi Gwag 
 
Yn 2020-2021, hysbysebwyd pob swydd wag (114 cais staffio) fel swydd ‘Cymraeg 
Dymunol’ ar wahân i chwe swydd a hysbysebwyd fel swydd ‘Cymraeg Hanfodol’ - Rheolwr y 
Gymraeg; Partner Busnes AD; Cynhyrchydd Cynnwys Digidol; Darlithydd Bagloriaeth Cymru 
a dau estyniad o gontract. Polisi’r Coleg yw bod pob swydd yn cael ei hysbysebu fel 
‘Cymraeg Dymunol’ o leiaf. Cedwir copïau o'r holl asesiadau a wneir gan y rheolwr 
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perthnasol mewn perthynas â'r sgiliau Cymraeg sy'n ofynnol ar gyfer swyddi newydd a 
gwag. 
 
Rhagor o Wybodaeth 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr adroddiad hwn neu unrhyw agwedd ar 
gydymffurfiaeth Coleg y Cymoedd â Safonau’r Gymraeg, cysylltwch â: 

 

Lois Roberts 

Rheolwr y Gymraeg 

Coleg y Cymoedd 

Campws Ystrad Mynach 

Ffordd y Twyn 

Ystrad Mynach 

Hengoed 

CF82 7XR 
lois.roberts@cymoedd.ac.uk 
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