
CYDYMFFURFIO GYDA SAFONAU POLISI 

RHIF 
SAFON 

SAFON SUT MAE’R COLEG YN BWRIADU 
CYDYMFFURFIO 

94-96 Pan fyddwch yn llunio polisi 
newydd, neu’n adolygu neu’n 
addasu polisi sydd eisoes yn 
bodoli, rhaid ichi ystyried pa 
effeithiau, os o gwbl (pa un ai yw’r 
rheini’n bositif neu’n andwyol) y 
byddai’r penderfyniad polisi yn eu 
cael ar— (a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a (b) 
peidio â thrin y Gymraeg yn llai 
ffafriol na’r Saesneg.  
 
Pan fyddwch yn llunio polisi 
newydd, neu’n adolygu neu’n 
addasu polisi sydd eisoes yn 
bodoli, rhaid ichi ystyried sut y 
gellid llunio’r polisi (neu sut y gellid 
newid polisi sydd eisoes yn bodoli) 
fel y byddai’r penderfyniad polisi’n 
cael effeithiau positif, neu 
effeithiau mwy positif, ar— (a) 
cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r 
Gymraeg, a (b) peidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg.  
 
Pan fyddwch yn llunio polisi 
newydd, neu’n adolygu neu’n 
addasu polisi sydd eisoes yn 
bodoli, rhaid ichi ystyried sut y 
gellid llunio’r polisi (neu sut y gellid 
newid polisi sydd eisoes yn bodoli) 
fel na fyddai’r penderfyniad polisi’n 
cael effeithiau andwyol, neu fel y 
byddai’n cael effeithiau llai 
andwyol, ar—  
 (a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a (b) 
peidio â thrin y Gymraeg yn llai 
ffafriol na’r Saesneg. 

Bydd y coleg yn asesu effaith unrhyw 
bolisi newydd ar yr iaith Gymraeg ar ôl 1 
Ebrill 2018, o ran —(a) cyfleoedd i 
bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a (b) 
peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg, ac yn ystyried ffyrdd y gallai 
polisïau gael effaith mwy cadarnhaol. 
Bydd pob awdur polisi yn cwblhau adran 
asesu effaith ar gyfer pob polisi newydd a 
bydd Tîm Safonau’r Gymraeg yn adolygu 
hwn. 
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977-99 Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen 
ymgynghori sy’n ymwneud â 
phenderfyniad polisi, rhaid i’r 
ddogfen honno ystyried a cheisio 
barn ynghylch yr effeithiau (pa un 
ai yw’r rheini’n bositif neu’n 
andwyol) y byddai’r penderfyniad 
polisi o dan ystyriaeth yn eu cael 
ar— (a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a (b) 
peidio â thrin y Gymraeg yn llai 
ffafriol na’r Saesneg.  
 
Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen 
ymgynghori sy’n ymwneud â 
phenderfyniad polisi, rhaid i’r 
ddogfen honno ystyried a cheisio 
barn ynghylch sut y gellid llunio 
neu addasu’r polisi o dan 
ystyriaeth fel y byddai’n cael 
effeithiau positif, neu effeithiau 
mwy positif, ar— (a) cyfleoedd i 
bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, 
a (b) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg.  
 
Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen 
ymgynghori sy’n ymwneud â 
phenderfyniad polisi, rhaid i’r 
ddogfen honno ystyried a cheisio 
barn ynghylch sut y gellid llunio 
neu addasu’r polisi o dan 
ystyriaeth fel na fyddai’n cael 
effeithiau andwyol, neu fel y 
byddai’n cael effeithiau llai 
andwyol, ar— (a) cyfleoedd i 
bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, 
a (b) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg 

Bydd unrhyw ddogfen ymgynghori a 
gyhoeddir ar neu ar ôl 1 Ebrill 2018 yn 
rhoi ystyriaeth i bob elfen o Safonau  97 a 
98. Bydd pob awdur dogfen ymgynghori  
yn cwblhau adran asesu effaith a bydd 
Tîm Safonau’r Gymraeg yn adolygu hwn. 
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100 Rhaid ichi lunio a chyhoeddi polisi 
ar ddyfarnu grantiau neu ddarparu 
cymorth ariannol (neu, pan fo’n 
briodol, ddiwygio polisi sydd 
eisoes yn bodoli) sy’n ei gwneud 
yn ofynnol ichi ystyried y materion 
a ganlyn pan fyddwch yn gwneud 
penderfyniadau ynghylch dyfarnu 
grant neu ddarparu cymorth 
ariannol—  (a) pa effeithiau, os o 
gwbl (a pha un a yw’r rheini’n 
bositif neu’n andwyol), y byddai 
dyfarnu grant neu ddarparu 
cymorth ariannol yn eu cael ar—  
(i) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a  (ii) 
peidio â thrin y Gymraeg yn llai 
ffafriol na’r Saesneg;  (b) sut y 
gellid gwneud neu weithredu 
penderfyniad (er enghraifft, drwy 
osod amodau) fel y byddai’n cael 
effeithiau positif, neu effeithiau 
mwy positif, ar—  (i) cyfleoedd i 
bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, 
a  (ii) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg;  (c) sut y 
gellid gwneud neu weithredu 
penderfyniad (er enghraifft, drwy 
osod amodau) fel na fyddai’n cael 
effeithiau andwyol, neu fel y 
byddai’n cael effeithiau llai 
andwyol ar—  (i) cyfleoedd i 
bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, 
a  (ii) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg;  (ch) a 
oes angen ichi ofyn i’r ymgeisydd 
am grant am unrhyw wybodaeth 
ychwanegol er mwyn eich 
cynorthwyo i asesu effaith dyfarnu 
grant neu ddarparu cymorth 
ariannol ar—  (i) cyfleoedd i 
bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, 
a  (ii) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg. 

Bydd y polisi presennol yn cael ei 
ddiwygio i roi ystyriaeth i Safon 100 a 
bydd yn cael ei lwytho i fyny i wefan y 
coleg ar neu cyn 1 Ebrill 2018. 



CYDYMFFURFIO GYDA SAFONAU POLISI 

101-103 Pan fyddwch yn comisiynu neu‘n 
gwneud gwaith ymchwil y bwriedir 
i‘ch cynorthwyo i wneud 
penderfyniad polisi, rhaid ichi 
sicrhau bod yr ymchwil yn ystyried 
pa effeithiau, os o gwbl (a pha un 
ai ydynt yn rhai positif neu‘n rhai 
andwyol), y byddai‘r penderfyniad 
polisi sydd o dan ystyriaeth yn eu 
cael ar— (a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio‘r Gymraeg, a (b) 
peidio â thrin y Gymraeg yn llai 
ffafriol na‘r Saesneg.  
 
Polisi Pan fyddwch yn comisiynu 
neu’n gwneud gwaith ymchwil y 
bwriedir i’ch cynorthwyo i wneud 
penderfyniad polisi, rhaid ichi 
sicrhau bod yr ymchwil yn ystyried 
sut y gellid gwneud y penderfyniad 
polisi sydd o dan ystyriaeth fel y 
byddai’n cael effeithiau positif, neu 
effeithiau mwy positif, ar— (a) 
cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r 
Gymraeg, a (b) peidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg.  
 
Pan fyddwch yn comisiynu neu’n 
gwneud gwaith ymchwil y bwriedir 
i’ch cynorthwyo i wneud 
penderfyniad polisi, rhaid ichi 
sicrhau bod yr ymchwil yn ystyried 
sut y gellid gwneud y penderfyniad 
polisi sydd o dan ystyriaeth fel na 
fyddai’n cael effeithiau andwyol, 
neu fel y byddai’n cael effeithiau 
llai andwyol, ar— (a) cyfleoedd i 
bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, 
a (b) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg.  
 

Bydd cydymffurfiaeth â Safonau 101, 102 
a 103 yn rhan o unrhyw dendr am unrhyw 
waith a wneir ar ran y coleg. Mae hyn yn 
cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, 
Safonau Llunio Polisi.    
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104 Pan fyddwch yn datblygu neu’n 
addasu cwrs (neu unrhyw gydran 
o gwrs), rhaid ichi ystyried—  (a) 
pa effeithiau, os o gwbl (a pha un 
a yw’r rheini’n bositif neu’n 
andwyol), y byddai’r cwrs hwnnw 
yn eu cael ar—  (i) cyfleoedd i 
bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, 
a  (ii) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg;  (b) sut y 
byddai’r cwrs hwnnw yn cael 
effeithiau positif, neu effeithiau 
mwy positif, ar—  (i) cyfleoedd i 
bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, 
a  (ii) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg;  (c) sut 
na fyddai’r cwrs hwnnw yn cael 
effeithiau andwyol, neu fel y 
byddai’n cael effeithiau llai 
andwyol ar—  (i) cyfleoedd i 
bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, 
a  (ii) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg. 

Ar ôl 1 Ebrill 2018, bydd pob ffurflen gais 
am gwrs newydd a anfonir at 
Gyfarwyddwr y Cwricwlwm yn nodi’r 
canlynol: 
 
(a) pa effeithiau, os o gwbl (a pha un a 
yw’r rheiny’n bositif neu’n andwyol), y 
byddai’r cwrs hwnnw’n eu cael ar  
(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r 
Gymraeg, a (ii) peidio â thrin y Gymraeg 
yn llai ffafriol na’r Saesneg; (b) sut y 
byddai’r cwrs hwnnw’n cael effeithiau 
positif, neu effeithiau mwy positif ar - (i) 
cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r 
Gymraeg, a (ii) peidio â thrin y Gymraeg 
yn llai ffafriol na’r Saesneg; (c) sut na 
fyddai’r cwrs hwnnw’n cael effeithiau 
andwyol, neu fel y byddai’n cael effeithiau 
llai andwyol ar - (i) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a (ii) peidio â thrin 
y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 
 
Bydd hyn yn cael ei adolygu gan 
Gyfarwyddwr y Cwricwlwm a Thîm 
Safonau’r Gymraeg cyn cymeradwyo. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


