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Rhagymadrodd i’r Polisi   
  
Cyfle Cyfartal    
Bydd y Coleg yn cydymffurfio â'r holl ddyletswyddau statudol mewn perthynas â 
chyfleoedd cyfartal ym meysydd rhyw, hil, oedran, anabledd, cyfeiriadedd 
rhywiol, trawsrywedd, crefydd, cred, beichiogrwydd, mamolaeth a thadolaeth, priodas 
a phartneriaeth sifil ac adsefydlu troseddwyr.  Bydd y Coleg hefyd yn cydymffurfio â 
Deddf Hawliau Dynol 1998 ac unrhyw ddeddfiadau neu addasiadau dilynol.    
    
Cynaliadwyedd   
Bydd y Coleg yn cydymffurfio â'r holl ddyletswyddau statudol mewn perthynas â 
datblygiad cynaliadwy trwy geisio gwella lles economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol hirdymor pobl a chymunedau. Mae angen i hyn gael ei wneud mewn 
ffyrdd sy'n hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, cyfleoedd cyfartal ac sy'n gwella'r 
amgylchedd naturiol a diwylliannol wrth barchu ei derfynau.   
    
Y Gymraeg  
Mae Mesur y Gymraeg 2011 yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg ochr yn ochr â'r 
Saesneg. Mae'r gyfraith hon wedi creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ac wedi cyflwyno 
nifer o Safonau'r Gymraeg y mae'r Coleg o dan ddyletswydd statudol i gydymffurfio â 
hwy. Mae hyn yn cynnwys cynnal Asesiadau Effaith ar y Gymraeg ar gyfer pob polisi 
newydd a diwygiedig.  
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1. Cyflwyniad 
 
Mae Coleg y Cymoedd wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bob dysgwr, aelod o staff ac 
aelod o'r cyhoedd fynediad at wasanaethau Cymraeg ac annog y gwasanaethau 
hynny yn weithredol. 

O dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 mae'r Coleg wedi derbyn nifer o Safonau y 
mae dan ddyletswydd statudol i gydymffurfio â hwy. Maent yn ymwneud â phob 
agwedd ar fywyd y Coleg. 

Mae Safon 105 yn gosod dyletswydd ar y Coleg i ddatblygu a chyhoeddi polisi ar 
ddefnyddio'r Gymraeg yn fewnol at ddiben hyrwyddo a hwyluso defnydd yr iaith. 

 
2. Hyrwyddo a hwyluso defnydd y Gymraeg ymhlith staff 

Mae gan y Coleg ddyletswydd statudol i ddangos ei hymrwymiad i hybu defnydd y 
Gymraeg yn y Coleg. Gwneir staff yn ymwybodol o gyfleoedd i ddefnyddio a 
datblygu eu sgiliau Cymraeg yn y Coleg. Bydd y Coleg yn manteisio ar bob cyfle i 
ddefnyddio'r Gymraeg yn fewnol yn y Coleg er mwyn hyrwyddo'r iaith ymysg staff, 
dysgwyr a'r cyhoedd. Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy gylch gorchwyl Tîm 
Datblygiadau'r Gymraeg gyda chymorth Grŵp Strategol y Gymraeg y Coleg. 
 
2.1 Recriwtio 
 
Bydd yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r broses recriwtio yn gwbl ddwyieithog gan 
gynnwys y canlynol: hysbysebion swyddi; disgrifiadau swydd; manylebau person; 
ffurflenni cais. Bydd gan ymgeiswyr yr hawl i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu cyfweliad. 
Os na ellir cynnal y cyfweliad yn Gymraeg, darperir gwasanaeth cyfieithu priodol. 
 
2.2 Dewis Iaith 
 
Bydd Adnoddau Dynol yn anfon e-bost at bob aelod o staff bob blwyddyn yn rhoi 
gwybod iddynt am eu hawliau o dan y safonau ac yn gofyn iddynt gofnodi eu dewis 
iaith ar gyfer gohebiaeth gan y Coleg. Gall staff dderbyn gohebiaeth Gymraeg, 
Saesneg neu ddwyieithog. Bydd AD yn anfon pob gohebiaeth yn yr iaith a ddymunir 
am weddill y flwyddyn. Bydd staff sy'n dymuno gofyn am wyliau blynyddol trwy 
gyfrwng y Gymraeg yn cael ffurflenni cais am wyliau blynyddol i'w cyflwyno i AD - fel 
arall bydd staff yn parhau i ddefnyddio'r rhaglen Team Spirit  i wneud cais am wyliau 
blynyddol. 
 
Mae gan staff yr hawl i ddefnyddio'r Gymraeg yn ystod cyfarfodydd disgyblu hefyd. 
Os na ellir cynnal y cyfarfod yn Gymraeg, darperir gwasanaeth cyfieithu priodol. 
Bydd y Coleg yn cynnig hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog yn 
y meysydd canlynol: sefydlu staff; iechyd a diogelwch; defnyddio'r Gymraeg yn 
effeithiol mewn cyfarfodydd, cyfweliadau a chwynion a gweithdrefnau disgyblu. 
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2.3 Sgiliau Iaith 
 
Bydd Tîm Datblygiadau'r Gymraeg yn cynnal arolwg i adnabod sgiliau Cymraeg yr 
holl staff bob dwy flynedd. Cynhelir yr arolygon nesaf yn 2019; 2021 a 2023. Mae'r 
arolwg hwn yn ddwyieithog. Mae hyn yn galluogi'r Coleg i ddiweddaru ei anghenion 
sgiliau ieithyddol ac i gydlynu a thargedu gweithgareddau hyfforddi a recriwtio. 
 
Mae'r arolwg yn gofyn i staff hunanasesu eu sgiliau Cymraeg eu hunain yn y 
meysydd canlynol trwy gwblhau holiadur ar-lein; 
* Siarad Cymraeg 
* Ysgrifennu Cymraeg 
* Deall Cymraeg llafar 
* Darllen Cymraeg. 
 
2.4 Hyfforddiant Cymraeg 

Bydd pob aelod o staff yn cael eu cefnogi i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg wrth 
gyfathrebu â'r cyhoedd a chyda dysgwyr. Bydd y Coleg yn anelu at gynnig ystod o 
gyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau Cymraeg, yn seiliedig ar anghenion ei weithlu, 
e.e. lefel a gallu ieithyddol; rôl ac amserlenni a dulliau dysgu a ffefrir. 

Ymhlith y cyfleoedd hyn mae'r canlynol ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt: 

• Rheolwyr i annog eu staff i gwblhau'r cwrs Cymraeg rhagarweiniol 10 awr ar-
lein a ddarperir gan raglen 'Cymraeg Gwaith' Y Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol. 

• Darperir rhaglen o gyrsiau Cymraeg yn fewnol ar gyfer staff yn ystod oriau 
gwaith. 

• Bydd y Coleg yn parhau i weithio gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol a Sgiliaith i gyflwyno cyrsiau i ddarlithwyr sy'n eu galluogi i 
gyflwyno’r Gymraeg i'w haddysgu neu i addysgu'n ddwyieithog. 

• Bydd y Coleg yn ystyried ariannu unrhyw hyfforddiant iaith Gymraeg y tu 
allan i oriau gwaith. 

• Bydd y Swyddog Iaith Gymraeg yn darparu sesiynau hyfforddi pwrpasol trwy 
gydol y flwyddyn academaidd i staff blaen y tŷ ar ddefnyddio'r Gymraeg wrth 
ddelio â'r cyhoedd. 

• Cynigir hyfforddiant ar fewnosod y Dimensiwn Cymreig yn eu gwersi yn ystod 
diwrnodau HMS staff. Mae'r hyfforddiant hwn yn cynnwys defnyddio Cymraeg 
achlysurol yn yr ystafell ddosbarth a bydd yn cael ei gyflwyno gan Sgiliaith a 
Phennaeth Datblygiadau'r Gymraeg. 

2.5 Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg 

Trwy gydweithio ag AD, bydd Tîm Datblygiadau’r Gymraeg yn darparu Hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg i'w staff trwy raglen dreigl o sesiynau DPP. Nod yr 
hyfforddiant fydd 
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• Deall pwysigrwydd a sefyllfa'r Gymraeg, yn hanesyddol ac yn y Gymru gyfoes. 
• Helpu staff i ddeall eu rôl a'u cyfrifoldebau eu hunain wrth ddarparu gwasanaethau 
Cymraeg a dwyieithog. 

2.6 Gwobrau Cydnabod Staff 

Mae'n bwysig cydnabod yn briodol ymdrechion i ddefnyddio'r iaith ymhlith staff. 
Mae'r Gwobrau Cydnabod Staff yn cynnwys 'Gwobr y Gymraeg' sy'n cydnabod 
unigolyn neu dîm sydd wedi hyrwyddo dwyieithrwydd ac sy’n ceisio meithrin ethos 
dwyieithog lle mae'r Gymraeg a dwyieithrwydd yn cael eu hymgorffori i werthoedd 
craidd. Gwahoddir enwebiadau lle mae unigolyn/unigolion yn gallu dangos eu bod yn 
ymgorffori dimensiwn Cymreig yn effeithiol mewn seremoni wobrwyo ffurfiol. 

2.7 Gwybodaeth ac Arweiniad 

2.7.1 Canllawiau 

Er mwyn hyrwyddo a hwyluso gweithredu’r Safonau a defnydd cyffredinol yr iaith, 
mae'r Coleg wedi creu canllawiau ar gyfer staff o'r enw "Safonau Iaith Gymraeg: Yr 
hyn y mae angen ichi ei wybod". Mae'r rhain yn cynnwys cyfarwyddiadau manwl ar 
sut i ddefnyddio'r iaith yn y cyd-destunau canlynol: Arwyddion a Hysbysiadau; 
Cyhoeddiadau a Dogfennau; Cyfryngau Cymdeithasol; Gohebiaeth; Galwadau Ffôn, 
Cyfarfodydd a Chyfieithu. 

Cynhyrchwyd canllawiau ar gyfer defnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfodydd a chreu 
posteri dwyieithog yn ogystal â chyfres o ganllawiau pwnc-benodol sy'n rhoi cyngor 
ac arweiniad ar sut i ymgorffori Dimensiwn Cymru ar draws y cwricwlwm. 

Mae'r canllawiau hyn ar gael ar Fywyd Staff ac fe'u hyrwyddir yn rheolaidd i staff 
trwy sesiynau briffio ac yn ystod sesiynau sefydlu a gyflwynir i aelodau newydd o 
staff gan y Swyddog Iaith Gymraeg. 

2.7.2 Llofnodion E-bost 

Bydd gan bob aelod o staff lofnodion e-bost a negeseuon o’r swyddfa dwyieithog. 
Dosbarthwyd logos llofnod e-bost a negeseuon o’r swyddfa dwyieithog i'r holl staff 
ac maent ar gael ar Fywyd Staff. 

2.7.3 Galwadau Ffôn 

Bydd pob aelod o staff yn ateb y ffôn gan gyfarch yn ddwyieithog. Os yw'r galwr yn 
dymuno parhau â'r alwad yn Gymraeg ond nid yw'r aelod o staff yn medru siarad 
Cymraeg; bydd yr alwad yn cael ei drosglwyddo i siaradwr Cymraeg. 

2.7.4 Arwyddion a Hysbysiadau 
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Bydd yr holl arwyddion a hysbysiadau ar draws y Coleg yn gwbl ddwyieithog gyda’r 
Gymraeg ar yr ochr chwith a’r Saesneg ar yr ochr dde neu’r Gymraeg uwchben y 
Saesneg. 

2.7.5 Cymorth 

Bydd Tîm Datblygiadau’r Gymraeg hefyd yn cynnig arweiniad a chyngor i'r holl staff, 
ynghyd â sefydliadau, cwmnïau ac unigolion sy'n darparu gwasanaethau ar ran y 
Coleg, ar faterion yn ymwneud â'r Gymraeg, cyfieithu ac ymroddiad y Coleg o dan 
Safonau’r Gymraeg statudol. 

2.8 Gwasanaeth a Chefnogaeth Cyfieithu 

Bydd Tîm Datblygiadau’r Gymraeg yn darparu gwasanaeth cyfieithu a chyfieithu ar y 
pryd rhwng y Gymraeg a’r Saesneg, a rhwng y Saesneg a’r Gymraeg i'r Coleg, ynghyd 
â gwasanaeth prawfddarllen ar gyfer staff sy'n siarad Cymraeg sy’n paratoi eu 
dogfennau eu hunain trwy gyfrwng y Gymraeg. Gwneir staff yn ymwybodol o'r 
gwasanaeth hwn yn ogystal ag offer ar-lein i helpu staff â chyfieithu. 

3 Hyrwyddo a hwyluso defnydd y Gymraeg ymhlith dysgwyr 

Bydd holl staff Coleg y Cymoedd yn annog dysgwyr i ddefnyddio a datblygu eu 
sgiliau Cymraeg yn ystod eu hamser yn y Coleg. Bydd Tîm Datblygiadau’r Gymraeg 
yn rheoli'r ymdrechion hyn gyda chymorth Grŵp Strategol y Gymraeg. Defnyddir yr 
iaith gyda dysgwyr yn y ffyrdd canlynol i hyrwyddo'r defnydd yr iaith yn y Coleg. 

3.1 Dewis Iaith 

Mae ffurflen gofrestru'r Coleg yn gofyn i ddysgwyr gofnodi eu dewis iaith a'u dewis o 
ran gohebiaeth gan y Coleg. Gall dysgwyr dderbyn gohebiaeth Gymraeg, Saesneg 
neu ddwyieithog. Unwaith y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chasglu, fe'i rhennir â 
phob aelod o staff. Bydd y Coleg yn parchu'r dewis iaith hwn ac yn defnyddio'r iaith 
honno ym mhob gohebiaeth gyffredinol gyda hwy yn ystod eu hamser yn y Coleg. 
(Nid yw hyn yn cynnwys gohebiaeth ynglŷn â chynnwys cwrs).  
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3.2 Sefydlu 

Yn ystod sesiynau sefydlu bydd dysgwyr yn derbyn gwybodaeth am eu hawliau i 
ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg yn y Coleg, gan gynnwys eu hawl i gyflwyno 
gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg (yn ddarostyngedig i ganllawiau'r corff dyfarnu) a'u 
hawl i gael cymorth dysgu a thiwtor personol sy'n siarad Cymraeg os oes angen. Bydd 
y wybodaeth hon hefyd yn cael ei chynnwys ar Fywyd Myfyriwr a bydd yn cael ei 
hyrwyddo trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y Coleg. 

3.3 Dogfennau a ffurflenni 

Bydd yr holl ddogfennau a ffurflenni a ddarperir ar gyfer dysgwyr ar lefel gyffredinol 
(nad ydynt yn rhan o gynnwys cwrs) yn cael eu darparu'n ddwyieithog. 

3.4 Darpariaeth Cyrsiau 

Rhaid i feysydd pwnc ddarparu 'Dimensiwn Cymreig' yn eu cyrsiau fel y bo'n briodol. 
Paratowyd ganllawiau gan Bennaeth Datblygiadau'r Gymraeg ar sut i ymgorffori'r 
'Dimensiwn Cymreig' i'r ddarpariaeth. Mae hyn yn golygu cynnwys dysgwyr yn y 
gwaith o gywain gwybodaeth a dealltwriaeth o nodweddion diwylliannol, 
economaidd, amgylcheddol, hanesyddol ac ieithyddol Cymru gan gynnwys creu 
cyfleoedd i ddysgwyr sy'n siarad Cymraeg a dysgwyr di-Gymraeg ddefnyddio'r 
Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth. Hyrwyddir y canllawiau hyn gan Bennaeth 
Datblygiadau'r Gymraeg yn ystod y sesiynau sefydlu 1 i 1 a gynhelir â phob aelod o 
staff addysgu ac asesu newydd. 

Bydd y Coleg hefyd yn parhau i ddatblygu ei ddarpariaeth Gymraeg trwy gynnig y 
cymhwyster Gofal Cwsmeriaid cyfrwng Cymraeg, Yr Iaith ar Waith, sydd wedi'i 
ymgorffori mewn cyrsiau galwedigaethol. Gellir cyflwyno'r cymhwyster hwn (gwerth 
2 gredyd) ar lefelau o Lefel Mynediad 3 i Lefel 3, ac felly mae'n ddigon hyblyg i 
ganiatáu gwahaniaethu ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg fel ei gilydd. 
Mae unedau ar gael i ddatblygu sgiliau llafar a sgiliau darllen ac ysgrifennu ac mae'r 
cymhwyster wedi'i achredu gan CBAC. 

Bydd pob dysgwr sy'n siarad Cymraeg yn ymwybodol y gallant gyflwyno eu gwaith 
cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ddarostyngedig i ganllawiau'r corff dyfarnu. 

3.5 Terminoleg 

Bydd y Coleg yn darparu rhestr o dermau ar gyfer pob maes galwedigaethol i 
gynorthwyo dysgwyr sy'n trosglwyddo o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg i ddarpariaeth 
cyfrwng Saesneg. Bydd y Swyddog Iaith Gymraeg yn creu amserlen ar gyfer datblygu'r 
rhestrau hyn. Bydd dysgwyr hefyd yn ymwybodol o wefannau ac apiau Cymraeg sy'n 
gallu eu cefnogi yn eu hastudiaethau. 

3.6 Gwobr Cyfraniad at y Gymraeg 
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Fel rhan o'r Digwyddiad Gwobrwyo blynyddol rhoddir gwobr i'r dysgwr sydd wedi 
dangos ymrwymiad i ddefnyddio'r iaith yn ystod eu hamser yn y Coleg. Dyma ran 
bwysig o fynegi sut y gall yr iaith fod yn ased gwych a sut y gwerthfawrogir gallu 
gweithio'n ddwyieithog yn y coleg a thu hwnt. 

3.7 Llysgenhadon sy’n siarad Cymraeg 

Wrth recriwtio Llysgenhadon Myfyrwyr ar gyfer y Coleg, gwneir pob ymdrech i 
adnabod dysgwyr sy'n siarad Cymraeg. Mae hyn yn golygu y gellir clywed yr iaith 
Gymraeg yn ystod diwrnodau/nosweithiau agored a digwyddiadau eraill a gynhelir yn 
y Coleg. 

3.8 Gweithgareddau anffurfiol ar gyfer dysgwyr 

Mae'r Coleg yn cydnabod ei rôl o ran annog dysgwyr sy'n siarad Cymraeg i 
ddefnyddio'u sgiliau iaith trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau anffurfiol. Bydd 
calendr llawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n hyrwyddo'r Gymraeg yn cael 
eu cyhoeddi bob blwyddyn a byddant yn cael eu hysbysebu'n helaeth trwy gydol y 
flwyddyn gyda chymorth y Tîm Marchnata. 
 
Bydd y Swyddog Iaith Gymraeg yn creu 'Grŵp Cymraeg' ar gyfer dysgwyr sy'n siarad 
Cymraeg a fydd yn cwrdd ddwywaith y tymor ar bob un o'r pedwar campws. Trefnir 
calendr llawn o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y dysgwyr hyn a 
bydd yn cynnwys sesiynau sy'n canolbwyntio ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol; 
creu cynnwys Wicipedia Cymraeg; teithiau i ddigwyddiadau Cymraeg ac unrhyw 
weithgareddau eraill ar gais aelodau'r 'Grŵp Cymraeg'. 

4 Monitro ac Adolygu’r Polisi 

Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu bob 3 blynedd ond fe'i hadolygir yn gynharach 
yng ngoleuni newidiadau i ddeddfwriaeth neu bolisi Llywodraeth Cymru sy'n 
gysylltiedig â'r Gymraeg. 

4.1 Grŵp Strategol y Gymraeg  

Mae'r Grŵp Strategol y Gymraeg yn cyfarfod bob tymor ac mae ei aelodaeth fel a 
ganlyn: 

• Is-Bennaeth (Cadeirydd) 
• Pennaeth Datblygiadau'r Gymraeg 
• Swyddog Iaith Gymraeg 
• Penaethiaid Cynorthwyol 
• Cynrychiolydd Adnoddau Dynol 
• Cynrychiolydd Gwasanaethau Campws 
• Cynrychiolydd Gwasanaethau Dysgwyr 
• Cynrychiolydd Ystadau 
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• Cynrychiolydd TG 
• Cynrychiolydd Ardal Weithredol Ychwanegol 

Cylch gwaith y grŵp yw: 

• Derbyn gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru a chyrff eraill ynghylch datblygu'r 
ddarpariaeth Gymraeg 

• Trafod a gwerthuso Strategaeth y Coleg o ran datblygu ei ddarpariaeth 
Gymraeg 

• Derbyn gwybodaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg a chyrff eraill ynglŷn â 
chydymffurfio â Safonau'r Gymraeg 

• Trafod a gwerthuso Strategaeth y Coleg o ran cydymffurfio â Safonau'r 
Gymraeg 

• Cymeradwyo dogfennau (adroddiadau / arolygon / gwerthusiadau) a luniwyd 
gan Dîm Datblygiadau'r Gymraeg y Coleg 

• Trafod unrhyw fusnes arall sy'n gysylltiedig â'r Gymraeg ar lefel strategol. 
• Fel rhan o'r cylch gwaith hwn, bydd y polisi hwn yn eitem agenda sefydlog 

yng nghyfarfodydd Grŵp Strategol y Gymraeg. 
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