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SAFON

Os byddwch yn cael unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg oddi wrth berson, rhaid ichi ateb yn Gymraeg (os
oes angen ateb), oni bai bod y person wedi dweud nad oes angen ateb yn Gymraeg.
Pan fyddwch yn anfon yr un ohebiaeth at nifer o bersonau, rhaid ichi anfon fersiwn Gymraeg o’r
ohebiaeth ar yr un pryd ag y byddwch yn anfon unrhyw fersiwn Saesneg ohoni.
Os nad ydych yn gwybod a yw person yn dymuno cael gohebiaeth oddi wrthych yn Gymraeg rhaid ichi
ddarparu fersiwn Gymraeg o’r ohebiaeth pan fyddwch yn gohebu â’r person hwnnw.

SUT MAE’R COLEG YN BWRIADU
CYDYMFFURFIO

Mae pob aelod staff sy’n gohebu ag eraill wedi
cael canllawiau manwl ar rwymedigaethau’r
coleg o dan Safonau’r Gymraeg. Mae cymorth
ar gael i alluogi staff i ohebu ag eraill yn y
Gymraeg drwy ddefnyddio cyfieithwyr ac
aelodau eraill o’r staff sy’n siarad Cymraeg.

Os byddwch yn llunio fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg gyfatebol o ohebiaeth, rhaid ichi beidio â
thrin y fersiwn Gymraeg yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg (er enghraifft, os yw’r fersiwn Saesneg wedi
ei llofnodi, neu os oes manylion cyswllt wedi eu darparu ar y fersiwn Saesneg, rhaid i’r fersiwn Gymraeg
gael ei thrin yn yr un modd).
Rhaid ichi ddatgan— (a) mewn gohebiaeth, a (b) mewn cyhoeddiadau a hysbysiadau sy’n gwahodd
personau i anfon ymateb neu i anfon gohebiaeth atoch, eich bod yn croesawu cael gohebiaeth yn
Gymraeg, y byddwch yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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Pan fydd person yn cysylltu â chi ar eich prif rif ffôn (neu ar un o’ch prif rifau ffôn), neu ar unrhyw rifau
llinell gymorth neu rifau canolfan alwadau, rhaid ichi gyfarch y person yn Gymraeg

Mae pob aelod o staff sy’n gohebu ag eraill
wedi cael canllawiau manwl ar
rwymedigaethau’r coleg o dan Safonau’r
Gymraeg wrth gyfarch galwyr.
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Pan fydd person yn cysylltu â chi ar eich prif rif ffôn (neu ar un o’ch prif rifau ffôn), neu ar unrhyw rifau
llinell gymorth neu rifau canolfan alwadau, rhaid ichi roi gwybod i’r person bod gwasanaeth Cymraeg ar
gael.
Pan fo person yn cysylltu â chi ar eich prif rif ffôn (neu ar un o’ch prif rifau ffôn), neu ar unrhyw rifau
llinell gymorth neu rifau canolfan alwadau, rhaid ichi ddelio â’r alwad yn Gymraeg os yw’r person yn
dymuno hynny— (a) hyd nes ei bod yn angenrheidiol trosglwyddo’r alwad i aelod o staff nad yw’n siarad
Cymraeg sy’n gallu darparu gwasanaeth ar bwnc penodol; a (b) hyd nes nad oes aelod o staff sy’n siarad
Cymraeg ar gael i ddarparu gwasanaeth ar y pwnc penodol hwnnw.

Mae’r coleg wedi buddsoddi mewn system
gweithredu ffonau newydd, sy’n
cydymffurfio’n llawn â’r Safonau sy’n
ymwneud â delio ag ymholiadau ffôn yn y
Gymraeg.

Pan fyddwch yn hysbysebu rhifau ffôn, llinellau cymorth neu wasanaethau canolfannau galwadau, rhaid
ichi beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Os byddwch yn cynnig gwasanaeth Cymraeg ar eich prif rif ffôn (neu ar un o’ch prif rifau ffôn), ar
unrhyw rifau llinell gymorth neu rifau canolfan alwadau, rhaid i rif ffôn y gwasanaeth Cymraeg fod yr un
peth â rhif ffôn y gwasanaeth Saesneg cyfatebol.
Pan fyddwch yn cyhoeddi eich prif rif ffôn, neu unrhyw rifau sydd gennych ar gyfer llinellau cymorth neu
wasanaethau canolfannau galwadau, rhaid ichi nodi (yn Gymraeg) eich bod yn croesawu galwadau yn
Gymraeg.
Os oes gennych ddangosyddion perfformiad ar gyfer delio â galwadau ffôn, rhaid ichi sicrhau nad yw’r
dangosyddion perfformiad hynny yn trin galwadau ffôn a wneir yn Gymraeg yn llai ffafriol na galwadau
a wneir yn Saesneg.
Rhaid i’ch prif wasanaeth (neu wasanaethau) ateb galwadau ffôn roi gwybod i bersonau sy’n galw, yn
Gymraeg, fod modd gadael neges yn Gymraeg.
Pan na fo gwasanaeth Cymraeg ar gael ar eich prif rif ffôn (neu ar un o’ch prif rifau ffôn), ar unrhyw
rifau llinell gymorth neu rifau canolfan alwadau, rhaid ichi roi gwybod i’r personau sy’n galw (pa un ai
drwy gyfrwng neges wedi ei hawtomeiddio neu fel arall) pryd y bydd gwasanaeth Cymraeg ar gael.
Os bydd person yn cysylltu ag un o’ch adrannau ar rif ffôn llinell uniongyrchol (gan gynnwys ar rifau
llinell uniongyrchol aelodau staff), a bod y person hwnnw’n dymuno cael gwasanaeth Cymraeg, rhaid
ichi ddelio â’r alwad yn Gymraeg— (a) hyd nes ei bod yn angenrheidiol trosglwyddo’r alwad i aelod o
staff nad yw’n siarad Cymraeg sy’n gallu darparu gwasanaeth ar bwnc penodol; a (b) hyd nes nad oes
aelod o staff sy’n siarad Cymraeg ar gael i ddarparu gwasanaeth ar y pwnc penodol hwnnw.

Dyma yw’n dull arferol ac mae’n cael ei fonitro
gan yr Adran Farchnata.
Amherthnasol

Mae’r coleg wedi buddsoddi mewn system
gweithredu ffonau newydd, sy’n
cydymffurfio’n llawn â’r Safonau sy’n
ymwneud â delio ag ymholiadau ffôn yn y
Gymraeg.
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Pan fydd person yn cysylltu â chi ar rif llinell uniongyrchol (pa un ai ar rif llinell uniongyrchol adran neu
ar rif llinell uniongyrchol aelod o staff), rhaid ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol
na’r Saesneg wrth gyfarch y person.
Pan fyddwch yn ffonio unigolyn (“A”) am y tro cyntaf, rhaid ichi ofyn i 01/04/2018
Gwasanaethau A a yw’n dymuno cael galwadau ffôn oddi wrthych yn Gymraeg, ac os yw A yn ymateb i
ddweud ei fod yn dymuno hynny, rhaid ichi gadw cofnod o’i ddymuniad, a chynnal galwadau ffôn a
wneir i A o hynny ymlaen yn Gymraeg. Rhaid ichi gydymffurfio â safon 21 ymhob amgylchiad, ac eithrio:
lle bo’n angenrheidiol i aelod o staff nad yw’n siarad Cymraeg ddarparu gwasanaeth ar bwnc penodol;
a lle nad oes aelod o staff sy’n siarad Cymraeg ar gael i ddarparu gwasanaeth ar y pwnc penodol
hwnnw.
22
Rhaid i unrhyw system ffôn wedi ei hawtomeiddio sydd gennych ddarparu’r gwasanaeth cyfan wedi ei
awtomeiddio yn Gymraeg.

Mae’r coleg wedi buddsoddi mewn system
gweithredu ffonau newydd, sy’n
cydymffurfio’n llawn â’r Safonau sy’n
ymwneud â delio ag ymholiadau ffôn yn y
Gymraeg.
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Os byddwch yn gwahodd un person (“P”) yn unig i gyfarfod, rhaid ichi ofyn i P a fyddai’n dymuno
defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, a hysbysu P y byddwch, os oes angen, yn darparu gwasanaeth
cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg at y diben hwnnw.
#Os byddwch wedi gwahodd un person (“P”) yn unig i gyfarfod, a bod P wedi eich hysbysu ei fod yn
dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, rhaid ichi drefnu bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r
Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y cyfarfod (oni bai eich bod yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb
gymorth gwasanaeth cyfieithu).
Os byddwch yn gwahodd unigolyn (“A”) i gyfarfod, ac (a) bod y cyfarfod yn ymwneud â chŵyn am A
neu gŵyn a wnaed gan A; (b) bod y cyfarfod yn ymwneud ag achos disgyblu ynghylch A; neu (c) mai
diben y cyfarfod yw darparu cymorth myfyrwyr i A, rhaid ichi—
(i) gofyn i A a yw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, a (ii) hysbysu A y byddwch, os oes
angen, yn darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg at y diben
hwnnw.
Rhaid ichi drefnu bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg
ar gael mewn cyfarfod— (a) os— (i) yw’r cyfarfod yn ymwneud â chŵyn am yr unigolyn (“A”) a
wahoddwyd neu gŵyn a wnaed gan A; (ii) yw’r cyfarfod yn ymwneud ag achos disgyblu ynghylch A; neu
(iii) diben y cyfarfod yw darparu cymorth myfyrwyr i A; a (b) os yw A wedi eich hysbysu ei fod yn
dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod; os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb
gymorth gwasanaeth cyfieithu.
Os byddwch yn gwahodd mwy nag un person i gyfarfod, rhaid ichi ofyn i bob person a yw’n dymuno
defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod.
Os byddwch wedi gwahodd mwy nag un person i gyfarfod, a bod o leiaf 10% (ond llai na 100%) o’r
gwahoddedigion wedi eich hysbysu eu bod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, rhaid ichi
drefnu bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y cyfarfod.
Os byddwch wedi gwahodd mwy nag un person i gyfarfod, a bod pawb a gafodd wahoddiad wedi eich
hysbysu eu bod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, rhaid ichi drefnu bod gwasanaeth
cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y cyfarfod (os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn
Gymraeg heb gymorth gwasanaeth cyfieithu).
Os byddwch yn gwahodd mwy nag un person i gyfarfod, ac (a) bod y cyfarfod yn ymwneud â chŵyn a
wnaed gan un neu ragor o’r unigolion a wahoddwyd neu gŵyn a wnaed am un neu ragor o’r unigolion

Mae pob aelod o staff sy’n trefnu cyfarfodydd
gydag eraill wedi cael canllawiau manwl ar
rwymedigaethau’r coleg o dan Safonau’r
Gymraeg. Mae cymorth ar gael i alluogi staff i
ohebu ag eraill yn y Gymraeg drwy ddefnyddio
cyfieithwyr ac aelodau eraill o'r staff sy’n
siarad Cymraeg.
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hynny; (b) bod y cyfarfod yn ymwneud ag achos disgyblu ynghylch un neu ragor o’r unigolion a
wahoddwyd; neu (c) mai diben y cyfarfod hwnnw yw darparu cymorth myfyrwyr i un neu ragor o’r
unigolion a wahoddwyd; rhaid ichi— (i) gofyn i’r unigolyn hwnnw neu bob un o’r unigolion hynny a
yw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod; a (ii) hysbysu’r unigolyn hwnnw (neu’r unigolion
hynny) y byddwch, os oes angen, yn darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r
Saesneg i’r Gymraeg at y diben hwnnw.
Rhaid ichi ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg
mewn cyfarfod— (a) os ydych wedi gwahodd mwy nag un person i’r cyfarfod; (b) os— (i) yw’r cyfarfod
yn ymwneud â chŵyn a wnaed gan un neu ragor o’r unigolion a wahoddwyd neu gŵyn a wnaed am un
neu ragor o’r unigolion hynny; (ii) yw’r cyfarfod yn ymwneud ag achos disgyblu ynghylch un neu ragor
o’r unigolion a wahoddwyd; neu (iii) diben y cyfarfod yw darparu cymorth myfyrwyr i un neu ragor o’r
unigolion a wahoddwyd; ac (c) os yw o leiaf un o’r unigolion hynny wedi eich hysbysu ei fod yn dymuno
defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod; os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb gymorth
gwasanaeth cyfieithu.
Os byddwch yn trefnu cyfarfod sy’n agored— (a) i’r cyhoedd, neu (b) myfyrwyr sydd o fewn carfan
benodol, rhaid ichi ddatgan ar unrhyw ddeunydd sy’n ei hysbysebu, ac ar unrhyw wahoddiad iddo, bod
croeso i unrhyw un sy’n bresennol ddefnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod.
Pan fyddwch yn anfon gwahoddiadau i gyfarfod yr ydych yn ei drefnu sy’n agored— (a) i’r cyhoedd, neu
(b) myfyrwyr sydd o fewn carfan benodol, rhaid ichi eu hanfon yn Gymraeg.
Os byddwch yn gwahodd personau i siarad mewn cyfarfod yr ydych yn ei drefnu sy’n agored— (a) i’r
cyhoedd, neu (b) myfyrwyr sydd o fewn carfan benodol, rhaid ichi— (i) gofyn i bob person a wahoddir
i siarad a yw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg, a (ii) os yw’r person hwnnw (neu o leiaf un o’r personau
hynny) yn eich hysbysu ei fod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, darparu gwasanaeth
cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg at y diben hwnnw (os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn
Gymraeg heb wasanaeth cyfieithu).
Os byddwch yn trefnu cyfarfod sy’n agored— (a) i’r cyhoedd, neu (b) myfyrwyr sydd o fewn carfan
benodol, rhaid ichi sicrhau bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r
Saesneg ar gael yn y cyfarfod, a rhaid ichi hysbysu’r rheini sy’n bresennol ar lafar yn Gymraeg— (i) bod
croeso iddynt ddefnyddio’r Gymraeg, a (ii) bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael.
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Os byddwch yn arddangos unrhyw ddeunydd ysgrifenedig mewn cyfarfod yr ydych yn ei drefnu sy’n
agored— (a) i’r cyhoedd, neu (b) myfyrwyr sydd o fewn carfan benodol, rhaid ichi sicrhau bod y
deunydd yn cael ei arddangos yn Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin unrhyw destun Cymraeg yn llai
ffafriol na’r testun Saesneg
Os byddwch yn trefnu digwyddiad cyhoeddus, neu’n ariannu o leiaf 50% o ddigwyddiad cyhoeddus,
rhaid ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg wrth hybu’r digwyddiad
(er enghraifft, o ran y ffordd y mae’r digwyddiad yn cael ei hysbysebu neu y rhoddir cyhoeddusrwydd i’r
digwyddiad).
Os byddwch yn trefnu digwyddiad cyhoeddus, neu’n ariannu o leiaf 50% o ddigwyddiad cyhoeddus,
rhaid ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yn y digwyddiad (er
enghraifft, mewn perthynas â gwasanaethau a gynigir i bersonau sy’n bresennol yn y digwyddiad, mewn
perthynas ag arwyddion a arddangosir yn y digwyddiad, ac mewn perthynas â chyhoeddiadau sain a
wneir ynddo).

Mae pob aelod perthnasol o'r staff wedi cael
canllawiau manwl ar hyrwyddo digwyddiadau
er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth lawn.
Cynhelir archwiliadau mewnol yn rheolaidd ac
mae prosesau ar waith i ddelio’n ddi-oed ag
unrhyw ddiffyg cydymffurfiaeth.

Rhaid i unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd neu ddeunydd hysbysebu yr ydych yn ei lunio gael ei lunio
yn Gymraeg, ac os byddwch yn llunio’r deunydd yn Gymraeg ac yn Saesneg, rhaid ichi beidio â thrin y
fersiwn Gymraeg yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg.
Rhaid i unrhyw ddeunydd yr ydych yn ei arddangos yn gyhoeddus 01/04/2018
Gwasanaethau gael ei arddangos yn Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin unrhyw fersiwn Gymraeg o’r
deunydd yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg. 41 Safonau Cyflenwi Gwasanaethau Os byddwch yn trefnu
seremoni raddio neu wobrwyo, rhaid ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r
Saesneg mewn perthynas â deunydd neu arwyddion a arddangosir gennych yn y lleoliad ac mewn
perthynas ag unrhyw wybodaeth a ddarperir am drefn y digwyddiadau yn y seremoni (pa un ai ar ffurf
electronig, ysgrifenedig neu lafar).
Os byddwch yn gwahodd personau i siarad mewn seremoni raddio neu wobrwyo, rhaid ichi— (a) gofyn i
bob person a wahoddwyd a yw’n dymuno defnyddio’r Gymraeg, a (b) os yw person (neu o leiaf un o’r
personau hynny) wedi eich hysbysu ei fod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y seremoni— (i) darparu
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg at y diben hwnnw, neu (ii) darparu cyfieithiad
Saesneg ysgrifenedig yn y seremoni.
.
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Rhaid i unrhyw ddogfennau at ddefnydd y cyhoedd neu at ddefnydd myfyrwyr yr ydych yn eu llunio gael
eu llunio yn Gymraeg

Mae’n ofynnol fod pob dogfen gyhoeddus yn
cael ei chymeradwyo gan yr Adran Farchnata.

CYDYMFFURFIO GYDA SAFONAU CYFLENWI GWASANAETHAU
Os byddwch yn llunio dogfen yn Gymraeg ac yn Saesneg (pa un ai ydynt yn fersiynau ar wahân ai
peidio), rhaid ichi beidio â thrin unrhyw fersiwn Gymraeg yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg.

Mae hynny’n dileu unrhyw risg o ddiffyg
cydymffurfiaeth.

Os byddwch yn llunio fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg o ddogfen ar wahân, rhaid ichi sicrhau bod y
fersiwn Saesneg yn datgan yn glir bod y ddogfen hefyd ar gael yn Gymraeg.
Rhaid i unrhyw ffurflen yr ydych yn ei rhoi ar gael i’r cyhoedd neu i fyfyrwyr gael ei llunio yn Gymraeg.
Os byddwch yn llunio fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg o ffurflen 01/04/2018
Gwasanaethau ar wahân, rhaid ichi sicrhau bod y fersiwn Saesneg yn datgan yn glir bod y ffurflen hefyd
ar gael yn Gymraeg.
Os byddwch yn llunio ffurflen yn Gymraeg ac yn Saesneg (pa un ai ydynt yn fersiynau ar wahân ai
peidio), rhaid ichi sicrhau nad yw’r fersiwn Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg,
a rhaid ichi beidio â gwahaniaethu rhyngddynt o ran unrhyw ofynion sy’n berthnasol i’r ffurflen (er
enghraifft mewn perthynas ag unrhyw ddyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen neu mewn perthynas
â’r amser a ganiateir ar gyfer ymateb i gynnwys y ffurflen).
Os byddwch yn mewnosod gwybodaeth ar fersiwn Gymraeg o ffurflen (er enghraifft, cyn ei hanfon at
aelod o’r cyhoedd er mwyn iddo wirio’r cynnwys neu er mwyn iddo lenwi gweddill y ffurflen), rhaid ichi
sicrhau bod yr wybodaeth yr ydych yn ei mewnosod yn cael ei mewnosod yn Gymraeg.

55-59

Rhaid ichi sicrhau— (a) bod testun pob tudalen ar eich gwefan ar gael yn Gymraeg, (b) bod pob tudalen
Gymraeg ar eich gwefan yn gweithredu’n llawn, ac (c) nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol
na’r Saesneg ar eich gwefan.
Pan fyddwch yn cyhoeddi tudalen newydd ar eich gwefan neu’n diwygio tudalen, rhaid ichi sicrhau— (a)
bod testun y dudalen honno ar gael yn Gymraeg, (b) bod unrhyw fersiwn Gymraeg o’r dudalen yn
gweithredu’n llawn, ac (c) nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg o ran testun y
dudalen honno.
Rhaid cydymffurfio â safon 57 mewn perthynas â’ch gwefannau corfforaethol.
58 Safonau Cyflenwi Gwasanaethau

Dyddiad gorfodi wedi’i ymestyn i 1/10/19
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Os oes gennych dudalen Gymraeg ar eich gwefan sy’n cyfateb i dudalen Saesneg, rhaid ichi nodi’n glir ar
y dudalen Saesneg bod y dudalen hefyd ar gael yn Gymraeg, a darparu dolen uniongyrchol at y dudalen
Gymraeg ar y dudalen Saesneg gyfatebol.
Rhaid ichi ddarparu’r rhyngwyneb a’r dewislenni ar bob tudalen ar eich gwefan yn Gymraeg.
01
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Rhaid ichi ddarparu meddalwedd gyfrifiadurol ar gyfer gwirio sillafu a gramadeg yn Gymraeg ar eich
mewnrwyd i fyfyrwyr, eich gwefannau rhith-ddysgu a’ch gwefannau porth dysgu.
Rhaid i bob ap yr ydych yn ei gyhoeddi weithredu’n llawn yn Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin y
Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg o ran yr ap hwnnw.
01/04/2018
62 Safonau Cyflenwi Gwasanaethau
Pan fyddwch yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, rhaid ichi beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol
na’r Saesneg. Rhaid cydymffurfio â safon 62 yn yr amgylchiadau isod: wrth ddefnyddio’r cyfryngau
cymdeithasol ar eich cyfrifon corfforaethol ac adrannol.
01/04/2018
63 Safonau Cyflenwi Gwasanaethau
Os bydd person yn cysylltu â chi drwy’r cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg, rhaid ichi ateb yn Gymraeg
(os oes angen ateb).

Rhaid ichi sicrhau bod unrhyw beiriannau hunanwasanaeth sydd gennych yn gweithio’n llawn yn
Gymraeg, a rhaid peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg mewn perthynas â’r peiriant
hwnnw.
Pan fyddwch yn gosod arwydd newydd neu’n adnewyddu arwydd 01/04/2018
Gwasanaethau (gan gynnwys arwyddion dros dro) rhaid i unrhyw destun sy’n cael ei arddangos ar yr
arwydd gael ei arddangos yn Gymraeg (pa un ai ar yr un arwydd sy’n arddangos y testun cyfatebol yn
Saesneg neu ar arwydd ar wahân); ac os yw’r un testun yn cael ei arddangos yn Gymraeg ac yn Saesneg,

Ar gael ar bob cyfrifiadur personol ar gyfer
staff a dysgwyr.
Mae’n ofynnol fod pob ap a phob cyfrif
cyfryngau cymdeithasol yn cael ei
gymeradwyo gan yr Adran Farchnata. Mae
hynny’n dileu unrhyw risg o ddiffyg
cydymffurfiaeth.

Sticeri Cymraeg wedi cael eu hychwanegu ar
beiriannau hunanwasanaeth.
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rhaid ichi beidio â thrin y testun Cymraeg yn llai ffafriol na’r testun Saesneg. 66 Safonau Cyflenwi
Gwasanaethau Pan fyddwch yn gosod arwydd newydd neu’n adnewyddu arwydd (gan gynnwys
arwyddion dros dro), a bod yr arwydd hwnnw’n cyfleu yr un wybodaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg,
rhaid i’r testun Cymraeg gael ei roi mewn safle fel mai hwnnw sy’n debygol o gael ei ddarllen yn gyntaf.
Rhaid ichi sicrhau bod y testun Cymraeg ar arwyddion yn gywir o ran ystyr a mynegiant.
68-72

Rhaid i unrhyw wasanaeth derbynfa yr ydych yn ei roi ar gael yn Saesneg hefyd fod ar gael yn Gymraeg,
a rhaid i unrhyw berson sydd am gael gwasanaeth derbynfa Cymraeg beidio â chael ei drin yn llai ffafriol
na pherson sydd am gael gwasanaeth derbynfa Saesneg.
Rhaid ichi arddangos arwydd yn eich derbynfa sy’n datgan (yn Gymraeg) fod croeso i bersonau
ddefnyddio’r Gymraeg yn y dderbynfa.

Mae pob aelod perthnasol o’r staff wedi cael
canllawiau manwl ar arwyddion, i sicrhau
cydymffurfiaeth lawn. Cynhelir archwiliadau
mewnol yn rheolaidd ac mae prosesau ar
waith i ddelio’n ddi-oed ag unrhyw ddiffyg
cydymffurfiaeth.
Mae pob aelod o staff y dderbynfa wedi cael
hyfforddiant a chanllawiau cynhwysfawr i
sicrhau cydymffurfiaeth lawn â phob safon
sy’n ymwneud â’u dyletswyddau. Cynhelir
archwiliadau mewnol yn rheolaidd ac mae
prosesau ar waith i ddelio’n ddi-oed ag unrhyw
ddiffyg cydymffurfiaeth.

Rhaid ichi sicrhau bod staff yn y dderbynfa sy’n gallu darparu gwasanaeth derbynfa Cymraeg yn gwisgo
bathodyn sy’n cyfleu hynny.
73-74

Rhaid i unrhyw hysbysiad yr ydych yn ei gyhoeddi neu ei arddangos gael ei gyhoeddi neu ei arddangos
yn Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin unrhyw fersiwn Gymraeg o’r hysbysiad yn llai ffafriol na fersiwn
Saesneg ohono.
Cyflenwi Pan fyddwch yn cyhoeddi neu’n arddangos hysbysiad sy’n cynnwys y 01/04/2018
Gwasanaethau testun Cymraeg yn ogystal â’r testun Saesneg, rhaid i’r testun Cymraeg gael ei roi mewn
safle fel mai hwnnw sy’n debygol o gael ei ddarllen yn gyntaf.
.

Mae’n rhaid i bob hysbysiad gael ei
gymeradwyo gan yr Adran Farchnata cyn cael
ei osod, i sicrhau cydymffurfiaeth lawn â’r
safonau perthnasol.
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Rhaid i unrhyw ddogfennau yr ydych yn eu cyhoeddi sy’n ymwneud â cheisiadau am grant neu gymorth
ariannol gael eu cyhoeddi yn Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin fersiwn Gymraeg o’r dogfennau hynny
yn llai ffafriol na fersiwn Saesneg ohonynt.
Pan fyddwch yn gwahodd ceisiadau am grant neu gymorth ariannol, rhaid ichi ddatgan yn y gwahoddiad
y caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn Gymraeg ac na fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn
cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.
Rhaid ichi beidio â thrin ceisiadau am grant neu gymorth ariannol a gyflwynir yn Gymraeg yn llai ffafriol
na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg (gan gynnwys, ymysg pethau eraill, mewn perthynas â’r dyddiad
cau ar gyfer cael ceisiadau, ac mewn perthynas ag amseriad rhoi gwybod i ymgeiswyr am
benderfyniadau).
Os byddwch yn cael cais am grant neu gymorth ariannol yn Gymraeg, a bod angen cyf-weld ag
ymgeisydd fel rhan o’ch asesiad o’r cais rhaid ichi— (a) cynnig darparu gwasanaeth cyfieithu o’r
Gymraeg i’r Saesneg er mwyn i’r ymgeisydd allu defnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad, a (b) os yw’r
ymgeisydd yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad, darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd at y
diben hwnnw (oni bai eich bod yn cynnal y cyfweliad yn Gymraeg heb wasanaeth cyfieithu).
Pan fyddwch yn rhoi gwybod i ymgeisydd beth yw’ch penderfyniad mewn perthynas â chais am grant
neu gymorth ariannol, rhaid ichi wneud hynny yn Gymraeg os cyflwynwyd y cais yn Gymraeg

Mae’r holl weithdrefnau ar gyfer grantiau neu
gymorth ariannol ar gael yn y Gymraeg ac ni
fydd ceisiadau yn y Gymraeg yn cael eu trin yn
llai ffafriol.
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80-84

Rhaid i unrhyw wahoddiadau i dendro am gontract yr ydych yn eu cyhoeddi gael eu cyhoeddi yn
Gymraeg, a rhaid ichi beidio â thrin fersiwn Gymraeg o unrhyw wahoddiad yn llai ffafriol na fersiwn
Saesneg ohono. Rhaid cydymffurfio â safon 80 yn yr amgylchiadau isod: os yw pwnc y gwahoddiad i
dendro am gontract yn awgrymu y dylid ei gyhoeddi yn Gymraeg, neu os yw’r gynulleidfa a ragwelir,
a’u disgwyliadau, yn awgrymu y dylid cyhoeddi’r gwahoddiad yn Gymraeg.
Pan fyddwch yn cyhoeddi gwahoddiadau i dendro am gontract, rhaid ichi ddatgan yn y gwahoddiad y
caniateir i dendrau gael eu cyflwyno yn Gymraeg, ac na fydd tendr a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei
drin yn llai ffafriol na thendr a gyflwynir yn Saesneg.
Rhaid ichi beidio â thrin tendr am gontract a gyflwynir yn Gymraeg yn llai ffafriol na thendr a gyflwynir
yn Saesneg (gan gynnwys, ymysg pethau eraill, mewn perthynas â’r dyddiad cau ar gyfer cael tendrau,
ac mewn perthynas ag amseriad rhoi gwybod i dendrwyr am benderfyniadau).

Bydd y coleg yn sicrhau bod pob gwahoddiad i
dendro am gontract yn y dyfodol yn cael ei
gyhoeddi yn y Gymraeg (ac na fydd y Gymraeg
yn cael ei thrin yn llai ffafriol) os yw pwnc y
tendr am gontract yn awgrymu y dylid ei
gynhyrchu yn y Gymraeg; neu os yw’r
gynulleidfa a ragwelir, a’i disgwyliadau, yn
awgrymu y dylid cynhyrchu’r ddogfen yn y
Gymraeg.

Os byddwch yn cael tendr yn Gymraeg, a bod angen cyfweld â thendrwr fel rhan o’ch asesiad o’r tendr
rhaid ichi— (a) cynnig darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg fel bod modd i’r tendrwr
ddefnyddio’r Gymraeg yn y cyfweliad, a (b) os yw’r tendrwr yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y
cyfweliad, darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd at y diben hwnnw (oni bai eich bod yn cynnal y
cyfweliad yn Gymraeg heb wasanaeth cyfieithu).
Pan fyddwch yn rhoi gwybod i dendrwr beth yw’ch penderfyniad mewn perthynas â thendr, rhaid ichi
wneud hynny yn Gymraeg os cyflwynwyd y tendr yn Gymraeg.
85
86-87

Rhaid ichi hybu unrhyw wasanaeth Cymraeg a ddarperir gennych, a hysbysebu’r gwasanaeth hwnnw yn
Gymraeg
Os byddwch yn darparu gwasanaeth yn Gymraeg sy’n cyfateb i wasanaeth yr ydych yn ei ddarparu yn
Saesneg, rhaid i unrhyw gyhoeddusrwydd neu ddogfen yr ydych yn ei llunio, neu wefan yr ydych yn ei
chyhoeddi, sy’n cyfeirio at y gwasanaeth Saesneg nodi bod gwasanaeth cyfatebol ar gael yn Gymraeg.
Pan fyddwch yn llunio, yn diwygio neu’n cyflwyno eich hunaniaeth gorfforaethol, rhaid ichi beidio â
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Bydd hyn yn digwydd ar bob platfform sydd ar
gael.
Mae’n ofynnol fod pob dogfen
gyhoeddusrwydd yn cael ei chymeradwyo gan
yr Adran Farchnata. Mae hynny’n dileu unrhyw
risg o ddiffyg cydymffurfio.
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88-89

Os byddwch yn cynnig cyfle dysgu sy’n agored i’r cyhoedd, rhaid ichi ei gynnig yn Gymraeg. Rhaid
cydymffurfio â safon 88 ymhob amgylchiad, ac eithrio: pan fo asesiad a gynhaliwyd yn unol â safon 89
yn dod i’r casgliad nad oes angen i’r cyfle dysgu hwnnw gael ei gynnig yn Gymraeg.

Mae pob cyfle dysgu newydd yn cael ei asesu o
ran yr angen i gynnig y ddarpariaeth honno yn
y Gymraeg. Mae’r gwerthusiadau hyn ar gael
at ddibenion archwilio.

Os byddwch yn datblygu cyfle dysgu sydd i’w gynnig i’r cyhoedd, rhaid ichi asesu’r angen i’r cyfle
hwnnw gael ei gynnig yn Gymraeg; a rhaid ichi sicrhau bod yr asesiad wedi ei gyhoeddi ar eich gwefan

90

Rhaid ichi hysbysu eich myfyrwyr y caniateir i unrhyw waith ysgrifenedig a gyflwynir ichi fel rhan o
asesiad neu arholiad gael ei gyflwyno yn Gymraeg, ac na fydd gwaith a gyflwynir ichi yn Gymraeg yn cael
ei drin yn llai ffafriol na gwaith ysgrifenedig a gyflwynir ichi yn Saesneg fel rhan o’r asesiad hwnnw neu’r
arholiad hwnnw.

Cysylltir yn bersonol â phob dysgwr sy’n siarad
Cymraeg i’w hysbysu am ei hawl i gyflwyno
gwaith yn y Gymraeg.

90A

Rhaid ichi beidio â thrin unrhyw waith ysgrifenedig a gyflwynir ichi yn Gymraeg fel rhan o asesiad neu
arholiad yn llai ffafriol na gwaith ysgrifenedig a gyflwynir ichi yn Saesneg fel rhan o’r asesiad hwnnw
neu’r arholiad hwnnw.

Ni fydd unrhyw adran yn trin gwaith a
gyflwynir yn y Gymraeg yn llai ffafriol na
gwaith a gyflwynir yn y Saesneg.
Cysylltir yn bersonol â phob dysgwr sy’n siarad
Cymraeg i’w hysbysu am ei hawl i gael
mynediad at diwtor personol sy’n siarad
Cymraeg.

Standard 93
Os ydych yn dyrannu tiwtor personol i fyfyriwr (“A”) rhaid ichi— (a) gofyn i A a yw’n dymuno cael tiwtor
personol sy’n siarad Cymraeg, a (b) os yw A yn eich hysbysu ei fod yn dymuno cael tiwtor personol sy’n
siarad Cymraeg, dyrannu tiwtor personol sy’n siarad Cymraeg i A.

