
 

Cynhyrchir y dogfennau hyn yn unol â gofynion 
mesur Safonau Iaith Gymraeg ADRAN 44 IAITH 
GYMRAEG (CYMRU) 2011 
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Cymraeg 

Safonau Iaith Gymraeg 

Mae Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 yn disodli Deddf yr Iaith 
Gymraeg 1993 ac fel rhan o'r ddeddfwriaeth newydd yng Nghymru 
mae gan yr Iaith Gymraeg statws cyfreithiol cyfartal ac ni ddylid ei drin 
yn llai ffafriol na Saesneg. 

Derbyniodd y Coleg Merthyr Tudful ei Hysbysiad Cydymffurfiaeth 
derfynol gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ar 29 Medi 2017. Roedd 
yr hysbysiad yn cynnwys 182 o'r Safonau Iaith Gymraeg statudol a 
sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru o dan Fesur yr Iaith Gymraeg 
(Cymru) 2011. Y dyddiad gweithredu ar gyfer y rhan fwyaf o'r Safonau 
yw 1af Ebrill 2018 gyda'r gweddill erbyn 1 Hydref 2018. 

Er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'r Safonau, byddwn yn 
monitro trwy gynllun gweithredu parhaus. Pan fyddwn yn gweld bod 
risg o beidio â chydymffurfio, byddwn yn paratoi ac yn darparu 
ymarferion hyfforddi sgiliau ac ymarfer ymwybyddiaeth briodol. Bydd y 
gweithgareddau hyn yn cael eu cofnodi yn ein hadroddiad blynyddol. 

 

 

Adroddiad Blynyddol 

Mae'n ofynnol i'r Coleg adrodd yn flynyddol ar ei gynnydd wrth 

gydymffurfio â Safonau Iaith Gymraeg o dan Fesur yr Iaith Gymraeg 

(Cymru) 2011 o fewn chwe mis ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol sy'n 

dod i ben ar 31 Gorffennaf bob blwyddyn. Bydd yr adroddiad yn cael 

ei gyhoeddi erbyn 31ain Ionawr bob blwyddyn. 

 

Cliciwch ar y ddolen isod i weld Coleg Merthyr Tudful HYSBYSIAD 

CYDYMFFURFIO – ADRAN 44 MESUR Y GYMRAEG (CYMRU) 2011 

 

 

 

 



 

Mae Coleg Merthyr Tudful yn sicrhau cydymffurfiaeth â'r Safonau y mae'n rhaid i'r 

Coleg gydymffurfio â nhw yn y ffyrdd canlynol: 

 

Safonau 
 

Mae Hysbysiad Cydymffurfiaeth Comisiynydd yr Iaith 
Gymraeg (sy'n nodi'r holl Safonau Darparu Gwasanaethau, 
Creu Polisïau, Gweithredol, Hyrwyddo a Chofnodion y mae 
dyletswydd ar y Coleg i gydymffurfio â hwy) wedi'i 
gyhoeddi ar Wefan y Coleg a'i arddangos yn y coleg er 
mwyn gweld y cyhoedd a mewnrwyd i staff. 

163, 167, 169, 175, 179, 181 
Mae Hysbysiad Cydymffurfiaeth Merthyr Tudful y Coleg 
sy'n cynnwys manylion y Safonau Darparu Gwasanaeth, 
Creu Polisi, Gweithredol a Safonau Cadw Cofnodion y 
mae'n rhaid i'r coleg gydymffurfio â nhw wedi'i chyhoeddi 
ar ein gwefan ac mae copi ar gael yn ein derbynfa. 

154, 156, 164, 176,  
Mae Polisi Cwynion Coleg Merthyr Tudful yn nodi'r 
weithdrefn ar gyfer gwneud cwynion, gan gynnwys y 
broses gwyno, a'r weithdrefn y mae'r Coleg Merthyr Tudful 
Bydd Tydfil yn dilyn ystyried cwynion yn benodol am yr 
iaith Gymraeg a chwynion cyffredinol eraill. Pob cwyn a 
dderbynnir yn ymwneud â chydymffurfio â safonau i'w 
gadw mewn ffeil cadw cofnodion. 

157, 165, 166, 167, 
170, 171, 172, 173, 
177, 178, 179 

Sicrheir goruchwyliaeth Safonau Iaith Gymraeg ar draws y 
Coleg yn y ffyrdd canlynol: 

 Bydd y modd y mae'r coleg yn cydymffurfio â 
safonau llunio Polisi yn cael ei gofnodi a gellir ei 
weld yn yr Asesiad Effaith Cydraddoldeb sydd ar 
gael ar y fewnrwyd. 

 Mae goruchwylio sut rydym yn cydymffurfio â 
darparu gwasanaethau a safonau gweithredol a 
llunio polisi ar wefan y coleg a gellir gweld dogfen 
o hyn yn ein derbynfa. 

 Mae'n ofynnol i'r Coleg adrodd yn flynyddol ar ei 
gynnydd wrth gydymffurfio â Safonau Iaith 
Gymraeg o dan Fesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 
2011 o fewn chwe mis ar ôl diwedd y flwyddyn 
ariannol sy'n dod i ben ar 31 Gorffennaf bob 
blwyddyn. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi 
erbyn 31 Ionawr bob blwyddyn.. Bydd yr 
adroddiad ar gael ar wefan y coleg a gellir dod o 
hyd i ddogfen yn dderbynfa'r coleg erbyn 31 
Ionawr bob blwyddyn. 

 Mae'r modd y mae'r coleg yn cydymffurfio â 
safonau darparu gwasanaethau yn cael ei 
gyhoeddi ar wefan y coleg ac mae dogfen ar gael 
yn dderbynfa'r coleg. 

 Nodir sut mae'r coleg yn ymdrin â chwynion ym 
mholisi cwynion y coleg ar gael ar wefan y coleg 
ac yn dderbynfa'r coleg. 

168, 174, 180 
Bydd y Coleg Merthyr Tudful yn darparu ceisiadau am 
wybodaeth gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ynglŷn â 
Safonau Iaith Gymraeg ar ffurf dogfennau, adroddiadau 
neu wybodaeth sydd wedi'u paratoi ar hyn o bryd os nad 
ydynt ar gael yn y ddogfen. 


