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STRATEGAETH SGILIAU'R IAITH GYMRAEG  
GRŴP NPTC 2016-2020 

 
Crynodeb Gweithredol 
 
Nodau Strategaeth Sgiliau Iaith y Grŵp yw: 
 

• datblygu dull strategol (Strategaeth Sgiliau Iaith) tuag at recriwtio a hyfforddi staff i 
gau'r bwlch sgiliau rhwng y capasiti presennol a'r gofynion a nodwyd yn y Cynllun 
Iaith Gymraeg (WLS) a'r 'Safonau' sydd ar ddod 
 

• Blaenoriaethu darparu opsiynau modiwlau'r cwricwlwm yn y dyfodol yn ddwyieithog 
neu drwy y gyfrwng y Gymraeg i adlewyrchu meysydd blaenoriaeth Llywodraeth 
Cymru lle mae'r galw am bobl â sgiliau dwyieithog yn fwyaf tebygol o gynyddu 

 
Amcanion Strategaeth Sgiliau Iaith y Grŵp yw: 
 

• darparu mwy o wasanaethau o ansawdd uchel, ar lafar ac yn ysgrifenedig, trwy 
gyfrwng y Gymraeg; 

 
• darparu amrywiaeth ehangach o wasanaethau Cymraeg; 

 
• darparu mecanwaith ar gyfer sefydlu ein sefyllfa bresennol, i'n galluogi i osod 

targedau ac adrodd ar berfformiad yn y dyfodol; 
 

• nodi ein buddsoddiad mewn datblygu sgiliau Cymraeg; 
 

• hysbysu ein rhanddeiliaid, gan gynnwys staff a'r cyhoedd am y polisi. 
 
 
1. Beth mae'r Coleg yn eu ddymuno? 
 
Mae Cynllun Iaith Gymraeg statudol cyfredol Grŵp NPTC yn cynnwys y nodau canlynol:  
 
“Mae'r Coleg wedi ymrwymo i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg sy'n meddu ar y sgiliau 
priodol i ddarparu gwasanaethau'r Coleg yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
“Mae ei staff yn ganolog i sicrhau bod y bwriadau a nodir yn y cynllun yn cael eu cyflawni. Er 
mwyn cyflawni hyn, mae'r Coleg, trwy ei Grŵp Rheoli Datblygu Dwyieithrwydd, yn cydnabod 
ei bod yn hanfodol datblygu sgiliau'r staff o ran siarad a darparu'r Gymraeg. 
 
“Bydd y Coleg yn datblygu fframwaith sgiliau ieithyddol a fydd yn cael ei ddefnyddio i nodi yn 
ei strwythur staffio y swyddi hynny lle mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ofynnol i raddau 
amrywiol a bydd yn sicrhau, lle mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol neu'n ddymunol ar 
gyfer unrhyw swydd, bydd hyn yn cael ei nodi wrth recriwtio i'r swydd honno.  
 
“Bydd y Coleg yn asesu sgiliau ac anghenion ieithyddol yr holl staff sydd newydd eu penodi 
yn unol â gweithrediad y Cynllun.” 
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2. Pam mae hyn yn bwysig i'r Coleg? 
 
Mae Grŵp NPTC yn dymuno sicrhau bod y gwasanaeth Cymraeg a ddarperir gan y Coleg 
o'r un ansawdd a hygyrchedd â'r gwasanaeth Saesneg a ddarperir.  
 
Mae Grŵp NPTC yn cydnabod nad yw'n gallu darparu'r un gwasanaeth o ansawdd ar hyn o 
bryd.  
 
Fodd bynnag, bydd yn helpu i sicrhau cydraddoldeb y gwasanaeth trwy'r camau canlynol: 
 

• Bydd yr egwyddor yn cael ei chynnwys fel un o flaenoriaethau strategol allweddol y 
Grŵp. 

 
• Bydd yr egwyddor yn cael ei hymgorffori yn rhaglen Asesu Cydraddoldeb ac Effaith 

Ieithyddol y Grŵp. 
 

• Hysbysir yr egwyddor i randdeiliaid y Grŵp er mwyn eu hymgyfarwyddo â nodau ac 
egwyddorion y strategaeth. 

 
• Bydd y Grŵp yn mesur ei berfformiad yn erbyn y targed hwn a bydd yn darparu'r 

canlyniadau i Fwrdd y Gorfforaeth a'r Uwch Dîm Rheoli at ddibenion craffu. 
 
Bydd gallu yn yr iaith Gymraeg at ddibenion gwaith yn cael ei drin fel gofyniad sgil fel unrhyw 
un arall. 
 
Bydd aelodau o staff yn cael eu cefnogi a'u hannog i gaffael a defnyddio'u sgiliau dwyieithog. 
 
3. Beth yw canlyniadau peidio â chyflawni'r strategaeth? 
 

• Methu â chyflawni targedau addysg cyfrwng Cymraeg/dwyieithog a disgwyliadau 
ehangach Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru (fel y manylir yn Llythyr 
blynyddol y Gweinidog Addysg) 

 
• Methu â chyrraedd disgwyliadau ansawdd Estyn mewn perthynas â darpariaeth 

addysg Gymraeg a dwyieithog 
 

• Diffyg cydymffurfio â'r Cynllun Iaith Gymraeg presennol a 'Safonau' Llywodraeth 
Cymru (iaith Gymraeg) sydd ar ddod (a reoleiddir gan Gomisiynydd y Gymraeg) 

 
4. Sut mae hyn yn gweddu?  
 
Mae CDA y Coleg ar gyfer 2015-16 yn cynnwys y camau gweithredu canlynol mewn 
perthynas â datblygu'r ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithog: 
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Cryfhau arbenigedd 
staff i gynnig 
cyrsiau cyfrwng 
Cymraeg 
ychwanegol 

Cefnogi datblygiad 
staff yn Gymraeg, 
blaenoriaethu'r 
Gymraeg ar 
brosesau recriwtio 

Tîm AD PC AD Mehefin 
2016 

19 2.1.3ii 

Sicrhau bod 
diwylliant 
Cymreig/datblygiad 
iaith Cymraeg 
wedi'i integreiddio 
i'r rhaglenni dysgu 
newydd 

Pob rhaglen ddysgu 
i nodi meysydd i 
ddatblygu'r 
Gymraeg Holl staff 

addysgu 

AG D&A 
a PC 
Ansawdd  

Mehefin 
2016 

 
 
5. Ble ydyn ni nawr?  
 
Mewn ymateb i'r CDA, roedd Cynlluniau Gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg NPTC ar gyfer 
2014-15 a 2015-16 yn cynnwys yr ymrwymiadau canlynol: 
 

• "Datblygu dull strategol (Strategaeth Sgiliau Iaith AD) tuag at recriwtio a hyfforddi 
staff i gau'r bwlch sgiliau rhwng y capasiti presennol a'r gofynion a nodwyd yn y 
Cynllun Iaith Gymraeg newydd." 
 

• "Blaenoriaethu darparu opsiynau modiwlau'r cwricwlwm yn y dyfodol yn ddwyieithog 
neu drwy y gyfrwng y Gymraeg i adlewyrchu meysydd blaenoriaeth Llywodraeth 
Cymru lle mae'r galw am bobl â sgiliau dwyieithog yn fwyaf tebygol o gynyddu" 
 

Yn ogystal, roedd Ymateb ffurfiol Comisiynydd y Gymraeg i Adroddiad Monitro Blynyddol 
Cynllun Iaith Gymraeg 2014-15 y Coleg yn cynnwys y sylw a ganlyn:   

“Hoffem drafod datblygiad y Strategaeth Sgiliau Ieithyddol yn ystod ein cyfarfod adborth, 
gan gynnwys yr amserlen a'r targedau ar gyfer ei chwblhau." 

6. Beth wnawn ni i gyrraedd yno? 
 
Darpariaeth y Cwricwlwm 
 
Mae Grŵp NPTC wedi ymrwymo i flaenoriaethu darparu opsiynau modiwlau'r cwricwlwm yn 
y dyfodol yn ddwyieithog neu drwy gyfrwng y Gymraeg i adlewyrchu wyth maes blaenoriaeth 
Llywodraeth Cymru lle mae'r galw am bobl â sgiliau dwyieithog yn fwyaf tebygol o gynyddu: 
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1. Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
 
2. Gofal Plant 
 
3. Amaethyddiaeth a Diwydiannau'r Tir 
 
4. Gweinyddiaeth Fusnes a TG 
 
5. Hamdden a Thwristiaeth 
 
6. Astudiaethau'r Cyfryngau a'r Celfyddydau Perfformio 
 
7. Adeiladwaith 
 
8. Peirianneg 
 
Pan fydd swyddi addysgu yn dod yn wag (ym mhob un o feysydd pwnc blaenoriaeth 
Llywodraeth Cymru), bydd y Coleg yn sicrhau bod: 
 

• o leiaf un aelod o staff yn cael ei recriwtio gyda'r gallu - neu'r gallu posibl - i addysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog.  

 
• cymorth datblygu staff digonol a mesurau eraill yn cael eu rhoi ar waith i helpu 

ymgeiswyr â'r potensial i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog. 
 

Ymarfer Meincnodi a Gweithredu Cychwynnol (gweler Atodiad 1) 
 

Bydd y Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd ar y cyd â'r Tîm Dwyieithrwydd a'r Uned AD yn gweithio 
gyda Phenaethiaid Ysgolion/Rheolwyr Llinell i bennu sgiliau iaith y Coleg trwy fapio 
anghenion sgiliau iaith fesul gweithle a swydd yn erbyn y nod, gan ddefnyddio'r Canllaw 
Asesu Sgiliau Iaith, gan sicrhau bod modd cyfiawnhau unrhyw sgil. 

 
Bydd y Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd ar y cyd â'r Tîm Dwyieithrwydd a'r Uned AD yn gweithio 
gyda Phenaethiaid Ysgolion/Rheolwyr Llinell i bennu sgiliau iaith y staff presennol.   
 
Bydd y Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd ar y cyd â'r Tîm Dwyieithrwydd a'r Uned AD yn gweithio 
gyda Phenaethiaid Ysgolion/Rheolwyr Llinell i fapio'r capasiti presennol o fewn gweithleoedd 
a swyddi o'r wybodaeth a gasglwyd a defnyddio'r wybodaeth hon i osod meincnod, gan 
gynnwys targedau'r dyfodol.  

 
Gan ddefnyddio'r wybodaeth feincnodi, bydd y Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd a'r Tîm 
Dwyieithrwydd yn gweithio gyda'r Uwch Swyddog: Datblygu Staff i ddatblygu a gweithredu 
Matrics Hyfforddiant Dwyieithrwydd. 
 
Bydd y Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd ynghyd â'r Uwch Swyddog: AD yn datblygu mecanwaith 
ar gyfer cofnodi a diweddaru sgiliau iaith staff yn rheolaidd. 
 
Bydd yr holl bolisïau ac arferion recriwtio a dewis a datblygu yn cynnwys yr amcanion a'r 
trefniadau iaith a sgiliau. 
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7. Sut ydyn ni'n gwerthuso'r llwyddiant? 
 
Bydd angen cyflwyno pob cymeradwyaeth ar gyfer swyddi gwag i'r Prif Weithredwr (PW) a 
byddant yn cynnwys manylion y gofynion o ran sgiliau ieithyddol ar gyfer y swydd. Bydd 
angen darparu'r manylion hyn cyn rhoi awdurdod i recriwtio.   

 
Bydd angen llenwi pob swydd wag yn unol â'r map sgiliau dwyieithog, oni bai y gall y 
Rheolwr Llinell ddarparu cyfiawnhad gwrthrychol i'r gwrthwyneb, a fydd yn cael ei gofnodi fel 
gwyriad. Bydd angen i'r cyfiawnhad hwn gael ei gefnogi gan y Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd 
fel rhan o'r gwaith papur cymeradwyo swyddi gwag a gyflwynir i'r Prif Weithredwr. 

 
Bydd yr Uwch Swyddog: Recriwtio a Dethol yn gweithio gyda Phenaethiaid 
Ysgolion/Rheolwyr Llinell i ddarparu arweiniad ar eiriad hysbysebion a swydd ddisgrifiadau i 
sicrhau eu bod yn cwrdd â'r gofynion dwyieithrwydd. 

 
Bydd yr Uwch Swyddog: Recriwtio a Dethol hefyd yn gweithredu fel y pwynt cyswllt AD ar 
gyfer pob ymholiad a monitro ynghylch cadw at y Strategaeth Sgiliau Ieithyddol 
 
Bydd y Strategaeth yn cael ei hadolygu o bryd i'w gilydd i sicrhau ei bod yn parhau i 
gyflawni'r amcanion a'r egwyddorion sylfaenol: 
 

• cau'r bwlch sgiliau rhwng y capasiti presennol a'r gofynion a nodwyd yn y CIG 
 

• cynyddu'r ddarpariaeth o opsiynau modiwlau'r cwricwlwm yn ddwyieithog neu drwy y 
gyfrwng y Gymraeg i adlewyrchu meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru lle mae'r 
galw am bobl â sgiliau dwyieithog yn fwyaf tebygol o gynyddu 

 
 
Casgliad 
 

Mae'r Strategaeth Sgiliau Iaith yn darparu arweiniad cynhwysfawr i bob rheolwr llinell o ran 
asesu gofynion sgiliau iaith yn y gweithle yn eu meysydd fel a ganlyn: 

• Nodi a deall eu rôl fel rheolwyr llinell 
 

• defnyddio'r Canllaw Cynllunio Gweithle fel offeryn i'w helpu fel rheolwr 
llinell/Pennaeth Ysgol i ddarganfod yn wrthrychol pa lefelau o sgiliau iaith Gymraeg 
sy'n ofynnol (os oes rhai) i gyflawni'r rolau/swyddi y maent yn gyfrifol amdanynt 
 

• cofnodi'r lefelau sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer pob rôl/swydd ar y templed tabl Mapio 
gofynion sgiliau iaith Gymraeg 

 
O ganlyniad, mae'r Strategaeth wedi'i chynllunio i gryfhau ethos a darpariaeth ddwyieithog y 
Coleg mewn modd gwrthrychol, pragmatig ac ymarferol - yn unol â'r arweiniad diweddaraf 
ac enghreifftiau o arfer da sydd ar gael ym maes cynllunio iaith.   
  



     
Cynllun Gweithredu ar gyfer y Strategaeth Sgiliau Iaith 
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ATODIAD 1 

  
Rhif Tasg Manylion a Mesur Person 

Arweiniol 
Dyddiad 

1 Darparu hyfforddiant i Reolwyr Llinell ar 
Strategaeth Sgiliau Iaith y Coleg. 

Amlygu eu cyfrifoldeb, sut y dylid defnyddio'r 
weithdrefn yn wrthrychol, a pha wybodaeth y dylid 
ei chasglu a'i hadrodd. 
 

CD 
RhLl 

 

2 Mapio anghenion sgiliau iaith fesul 
gweithle a swydd  
 

 CD 
RhLl 

 

3 Pennu sgiliau iaith y staff presennol 
 

 CD 
RhLl 

 

4 Nodi meincnodi ar draws 
Ysgolion/Meysydd Swyddogaethol 

Cymharu capasiti ag angen, yn thematig ar lefel 
sefydliad (ee canrannau/lefel gallu ieithyddol, 
lleoliad, teitl/gradd, nifer y siaradwyr iaith 
gyntaf/dysgwyr, proffil oedran, ac ati) ac yna fesul 
adran, gwasanaeth, tîm, gweithle a swydd, fel y 
bo'n briodol. 
 

CD 
RhLl 

 

5 Datblygu a gweithredu Matrics 
Hyfforddiant Dwyieithrwydd a Chynllun 
Datblygu Sgiliau Iaith Gymraeg. 
 

 US:DS  

6 Datblygu mecanwaith ar gyfer cofnodi a 
diweddaru sgiliau iaith staff yn 
rheolaidd. 
 

 US:AD  



     
Cynllun Gweithredu ar gyfer y Strategaeth Sgiliau Iaith 
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ATODIAD 1 

 
Rhif Tasg Manylion a Mesur Person 

Arweiniol 
Dyddiad 

7 Adolygu'r polisïau ac arferion recriwtio 
a dethol a datblygu i gynnwys yr 
amcanion a'r trefniadau iaith a sgiliau 
 

 US: R&D 
US:DS 

 

8 Gosod nod cynnydd ar gyfer y 
strategaeth, yn dilyn y cam gweithredu 
uchod.  
 

Gosod targedau penodol yn deillio o'r broses 
mapio a chymharu. 

CD  

9 Datblygu a gweithredu rhaglen adrodd 
gorfforaethol.  
 

Datblygu trosolwg dadansoddol manwl o'r sefyllfa 
i'w ddarparu i'r Uwch Dîm Rheoli a Bwrdd y 
Gorfforaeth. 

CD  


