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Cyflwyniad
Mae Cymwysterau Cymru yn sefydliad dwyieithog sy'n cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg
a'r Saesneg.
Cyflwynwyd Mesur y Gymraeg (Cymru) yn 2011, yn gwneud y Gymraeg yn iaith swyddogol
yng Nghymru, ac yn cyflwyno cyfres o ofynion sy'n rhwymol yn gyfreithiol, sef Safonau'r
Gymraeg. Cyflwynodd y Mesur yr egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r
Saesneg
Nid oes unrhyw ofynion statudol yn gymwys i Cymwysterau Cymru hyd yma, er rydym yn
disgwyl bod yn rhan o Safonau’r Gymraeg ymhen amser.
Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymo i'w gyfrifoldebau fel corff sector cyhoeddus. Er nad
oes disgwyl i ni gyrraedd Safonau’r Gymraeg hyd yma, rydym wedi cadarnhau ein
hymrwymiad i ddatblygu a gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg (y Cynllun) ar sail wirfoddol.
Rhoddwyd y Cynllun cyfredol ar waith yn weithredol o fis Ebrill 2019. Mae'r Cynllun yn nodi
sut y bydd Cymwysterau Cymru yn darparu gwasanaethau Cymraeg fel rhan o'i
weithrediadau o ddydd i ddydd.
Yn ôl y ddeddfwriaeth a greodd Cymwysterau Cymru, mae'n ofynnol i ni ystyried ‘wyth
mater’ wrth ystyried sut mae’r sefydliad yn cyflawni ei swyddogaethau. Un o'r materion hyn
yw ‘dymunoldeb hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg’.
Roeddem eisoes yn cyflawni llawer o'r ymrwymiadau a restrir yn y Cynllun cyn Ebrill 2019.
Fodd bynnag, nod y Cynllun yw creu ffocws parhaus i gyflawni gwelliannau pellach wrth
ddarparu gweithle dwyieithog a darpariaeth Gymraeg trwy gydol ein gwaith.
Nod yr adroddiad cynnydd hwn yw darparu gwybodaeth am yr hyn a gyflawnwyd eisoes ac
sydd bellach wedi'i ymgorffori mewn arferion gwaith yn y sefydliad, ynghyd â darparu
gwybodaeth am yr hyn y mae'r sefydliad yn ceisio'i gyflawni yn y cyfnod adrodd sydd i ddod.
Cynhaliwyd trafodaethau gyda swyddfa Comisiynydd y Gymraeg cyn cyhoeddi’r Cynllun a
darparwyd copi iddynt. Er bod y Comisiynydd yn rhagweld y gellir cymhwyso'r Safonau i
Cymwysterau Cymru yn 2020, roeddent yn croesawu cyhoeddi'r Cynllun fel mesur dros dro.
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Datganiad o Ymrwymiad
Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae Cymwysterau Cymru wedi mabwysiadu'r
egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal ei fusnes a'i
gyfathrebiadau cyhoeddus yng Nghymru.
Bydd yn ofynnol i Cymwysterau Cymru gydymffurfio â Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (rhif
2) 2016 maes o law. Hyd hynny, mae Bwrdd a Gweithrediaeth Cymwysterau Cymru wedi
penderfynu dangos eu hymrwymiad i'r Gymraeg drwy lunio a chyhoeddi Cynllun yn
wirfoddol. Noda'r Cynllun hwn sut bydd Cymwysterau Cymru yn rhoi egwyddor
cydraddoldeb ar waith wrth gyflawni ein swyddogaethau a chyfathrebu â'r cyhoedd yng
Nghymru.
Yn y Cynllun hwn, golyga 'y cyhoedd' ein cynulleidfaoedd a'n rhanddeiliaid. Mae'n cynnwys
y cyhoedd yn gyffredinol, yn ogystal ag aelodau unigol o’r cyhoedd. Mae'r term hefyd yn
cynnwys cyrff dyfarnu, sefydliadau gwirfoddol, elusennau, a'n rhanddeiliaid yn y sector
addysg, ac mewn llywodraeth leol a chenedlaethol.
Mae'r Cynllun wedi'i awdurdodi, ei gefnogi a'i gymeradwyo'n llawn gan Fwrdd a
Gweithrediaeth Cymwysterau Cymru.
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Trosolwg o’r Cynllun
Mae'r Cynllun yn nodi sut mae'r sefydliad yn cynnal ei fusnes. Mae hyn yn cynnwys dulliau
gweithredol presennol, yn ogystal â meysydd y mae'r sefydliad yn dymuno eu gwella a'u
datblygu dros amser. Mae’n nodi’r camau y mae'r sefydliad eisoes wedi'u cymryd i gyflawni
ei ymrwymiadau i'r Gymraeg.
Yn benodol, mae’n gwneud y canlynol:
•
•
•

mynegi popeth y byddwn yn ei wneud neu'n ei gyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg;
nodi fframwaith monitro ar gyfer y Cynllun;
rhoi canllawiau i staff ynghylch sut byddwn yn gweithio gyda'r Gymraeg.

Gan gydnabod ein rôl fel rheoleiddiwr cyhoeddus yn arfer swyddogaethau statudol, mae
ein Cynllun yn disgrifio'r camau y byddwn yn eu cymryd er mwyn annog, galluogi, hwyluso
neu gefnogi'r defnydd o'r Gymraeg wrth gyflawni ein swyddogaethau.

Y Cynllun

Mae gan y Cynllun bedair elfen (neu 'feysydd ffocws'), fel y'u nodir yng nghanllawiau
Comisiynydd y Gymraeg. Mae'r rhain yn dilyn penawdau allweddol Rheoliadau Safonau'r
Gymraeg (rhif 2) 2016, y mae disgwyl y bydd gofyn i ni gydymffurfio â nhw maes o law.
Mae’r rhain yn cynnwys:
•
•
•
•

Darparu gwasanaeth
Llunio polisïau
Gweithrediadau mewnol
Gweinyddu a monitro’r Cynllun

Mae rhai o'r pedwar maes yn torri ar draws y sefydliad. Mae rhai ohonynt yn gyfrifoldeb
timau penodol o fewn Cymwysterau Cymru. Bwrdd Cymwysterau Cymru sy'n berchen ar y
Cynllun cyffredinol a bydd y Bwrdd, ar y cyd â'r Weithrediaeth, yn cymryd cyfrifoldeb am
sicrhau ein bod yn cyflawni ein hymrwymiadau, ac yn ceisio gwneud gwelliannau lle bo'n
bosibl ac yn briodol.
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Darparu Gwasanaeth – y rhyngwyneb cyhoeddus
Hunaniaeth Gorfforaethol
Mae enw, cyfeiriad a logo Cymwysterau Cymru i gyd yn ddwyieithog. Maent yn ffurfio craidd
ein hunaniaeth gorfforaethol ac fe'u defnyddir yn ein holl gyhoeddiadau, cyfathrebiadau
electronig, ffurflenni, cyflwyniadau, deunyddiau arddangos, marchnata ac unrhyw
ddeunyddiau eraill yn y parth cyhoeddus.
Rydym yn cydnabod ei bod yn bwysig bod ein hunaniaeth gorfforaethol yn hygyrch i bawb.
Rydym yn parhau i amddiffyn, hyrwyddo a monitro'r defnydd o'n hunaniaeth gorfforaethol
yn y ddwy iaith, a sicrhau bod staff yn ymwybodol o ganllawiau a'r gofynion yn y Cynllun.

Gohebiaeth Ysgrifenedig
Wrth ymdrin â gohebiaeth Gymraeg boed hynny trwy lythyr neu e-bost, byddwn yn ymateb
yn Gymraeg. Cyhoeddir yr holl ohebiaeth gorfforaethol ffurfiol a gyhoeddir gan ein Timau
Cyfathrebu neu Lywodraethu Corfforaethol yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Mae gwaith wedi dechrau i gofnodi dewisiadau iaith unigolion ar ein cronfa ddata Rheoli
Cysylltiadau â Chwsmeriaid (CRM), a ddefnyddir i gofnodi manylion a rhyngweithiadau ein
rhanddeiliaid, gan gynnwys hysbysiadau wedi'u targedu.
Rydym yn bwriadu cofnodi dewisiadau ar gyfer cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn Gymraeg,
Saesneg neu'r naill iaith neu'r llall, a byddwn yn trafod y dull hwn gyda Chomisiynydd y
Gymraeg cyn ei weithredu. Bydd gwaith pellach i’r gronfa ddata CRM yn ystod 2020-21 yn
caniatáu i ni gofnodi ac felly cynhyrchu dewisiadau unigol yn ôl yr angen.
Yn ystod y cyfnod adrodd, cawsom gŵyn ynghylch ein cydymffurfiad â'n Cynllun Iaith
Gymraeg. Roedd y gŵyn hon yn ymwneud ag ymateb a gyhoeddwyd yn Saesneg trwy
gamgymeriad. Gwnaethom gadarnhau'r gŵyn ac er mwyn mynd i'r afael â'r gwall,
gwnaethom gymryd camau i godi ymwybyddiaeth o'r Cynllun gyda chyflogeion, yn enwedig
yn gynnar wrth sefydlu gweithwyr newydd a gweithwyr dros dro.

Galwadau Ffôn
Caiff galwyr ffôn sy'n defnyddio ein rhifau cyhoeddedig eu cyfarch yn Gymraeg ac yn
Saesneg, ac mae'r gwasanaeth y tu allan i oriau yn cynnig opsiynau gwybodaeth Cymraeg a
Saesneg.

Ymwelwyr â’n Derbynfa
Bydd ymwelwyr yn gweld arwydd yn eu gwahodd i sgwrsio yn Gymraeg, os mai honno yw eu
dewis iaith. Gall ymwelwyr ddisgwyl i aelod o'r staff sy'n siarad Cymraeg fod ar gael i’w
cynorthwyo.
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Er mwyn cyflawni ein targedau darparu gwasanaeth ar gyfer galwadau ffôn ac ymwelwyr,
mae cydweithwyr sy'n ymgymryd â dyletswyddau yn y dderbynfa yn derbyn hyfforddiant
adeg sefydlu yn y maes gwaith hwn ac yn cael eu briffio'n llawn ar bob proses. Mae llawlyfr
Cyfarwyddiadau Cyfleusterau/Derbynfa yn cael ei adolygu'n rheolaidd ac yn cael ei gadw
wrth law ar gyfer cydweithwyr sy'n ymgymryd â dyletswyddau yn y dderbynfa.
Cedwir rhestr o'r holl aelodau staff dwyieithog yn y dderbynfa i hwyluso delio â galwadau
ffôn ac ymwelwyr, sy'n dymuno defnyddio'r Gymraeg.

Cyfarfodydd a digwyddiadau cyhoeddus
Caiff cyfarfodydd cyhoeddus a drefnir gan y sefydliad eu hysbysebu a'u hyrwyddo'n
ddwyieithog bob amser, gyda gwahoddiadau yn cael eu hanfon drwy gyfrwng y Gymraeg a'r
Saesneg. Rydym yn annog cyfranogiad yn Gymraeg mewn digwyddiadau.
Rydym yn sicrhau bod staff sy'n mynychu digwyddiadau yn cael eu briffio'n llawn a bod
siaradwyr Cymraeg yn gwneud eu hunain yn hawdd i'w hadnabod.
Pan fyddwn yn cyhoeddi adroddiadau neu gofnodion o ddigwyddiadau rydym wedi'u cynnal,
bydd y rhain ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Fel rhan o'r gwaith a wnaed ar ein prosiect ar gyfer datblygu cymwysterau newydd ar gyfer
pobl ifanc 14-16 oed i gefnogi'r cwricwlwm newydd, roedd ein hymgynghoriad 'Cymwys ar
gyfer y Dyfodol' yn cynnwys 13 o ddigwyddiadau gyda rhanddeiliaid i gyd wedi'u cyflwyno'n
ddwyieithog, gan gynnwys nifer a oedd wedi’u targedu ar gyfer ymgysylltu â dysgwyr. Yn y
digwyddiadau hyn, gwnaethom ymateb i ddewis iaith y gynulleidfa; darparwyd deunyddiau'r
digwyddiadau yn ddwyieithog, ac roedd staff Cymraeg ar gael i annog defnyddio'r Gymraeg.
Pan lansiwyd ein hymgynghoriad ‘Cymwys ar gyfer y Dyfodol’ cyntaf ym mis Tachwedd 2019,
gwnaethom ddefnyddio nifer o fformatau cyfathrebu, gan gynnwys fersiwn o’r ymgynghoriad
sy’n gyfeillgar i ieuenctid. Cynhyrchwyd y rhain i gyd yn ddwyieithog ar-lein. Cawsom
gyfanswm o 667 o ymatebion, gyda 50 ohonynt yn yr iaith Gymraeg.

Cyhoeddusrwydd, cyhoeddiadau a hysbysiadau cyhoeddus
Darperir holl gyhoeddusrwydd, cyhoeddiadau a hysbysiadau cyhoeddus Cymwysterau Cymru
ar yr un pryd yn Gymraeg a Saesneg. Mae deunyddiau adnoddau i gefnogi ein gwaith hefyd
yn cael eu cynhyrchu'n ddwyieithog.
Efallai y bydd eithriadau i hyn lle na fwriedir i'r cyhoedd ddarllen adroddiad neu os bydd
nifer y darllenwyr yn gyfyngedig iawn. Weithiau, bydd dogfennau a gyhoeddir gan
sefydliadau eraill sydd ar gael yn Saesneg yn unig, ar gael ar ein gwefan os byddwn yn
ystyried eu bod o ddiddordeb neu'n ddefnyddiol i'n rhanddeiliaid.
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Gwnaethom gyhoeddi 74 o gyhoeddiadau/adroddiadau yn ystod 2019, yr oedd pob un
ohonynt yn ddwyieithog. Roedd y rhain yn cynnwys adroddiadau rheoleiddio ac ymchwil, a
hefyd wybodaeth ystadegol.
Caiff deunyddiau rydym yn eu cyflwyno mewn digwyddiadau cyhoeddus, a hysbysiadau i’r
wasg eu cyhoeddi ar yr un pryd yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Cyfryngau cymdeithasol
Rydym yn cyhoeddi ac yn ymateb i negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg
ac yn Saesneg. Dros y cyfnod adrodd, cyhoeddwyd pob un o'r 359 neges yn
ddwyieithog.
Gwefan
Mae gwefan Cymwysterau Cymru yn hollol ddwyieithog, gyda thudalennau Cymraeg
a Saesneg â chyfarwyddiadau clir a hwylus i alluogi darllenwyr i newid o un iaith i'r
llall.
Rydym yn monitro ein gwefan ac yn ceisio adborth – gan roi gwelliannau a
newidiadau ar waith lle y bo'n briodol.
Gwasanaethau cyfieithu
Rydym yn defnyddio gwasanaethau cyfieithu o ansawdd uchel i sicrhau bod testun a
dogfennau yn gywir ac yn adlewyrchu ein harddull a ‘chywair’ Cymwysterau Cymru.
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Llunio polisïau – Corfforaethol a Rheoleiddiol
Polisïau Corfforaethol
Wrth gymeradwyo polisi newydd neu adolygu polisïau sy'n bodoli eisoes, rydym yn ystyried
sut y byddai penderfyniad polisi yn effeithio ar y cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg.
Mae ein Hamcanion Cydraddoldeb yn cynnwys cyfeiriad at ein Cynllun Iaith Gymraeg, gan
sicrhau ein bod yn gwella'n barhaus sut rydym yn gweithredu fel sefydliad cynhwysol. Fel
rhan o'n Hamcanion Cydraddoldeb, rydym yn monitro bod y Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu
trin yn gyfartal.
Mae ein nodau a'n hamcanion polisi yn cael eu cyfleu i'n staff trwy ein proses sefydlu ac yn
rheolaidd drwy gydol y prosesau cyfathrebu mewnol.

Polisi Rheoleiddiol
Diffinnir pwerau a dyletswyddau Cymwysterau Cymru fel rheoleiddiwr annibynnol yn ein
deddfwriaeth, sy'n cadarnhau'r materion y dylem eu hystyried, ac yn ein gorfodi i nodi ein
polisïau rheoleiddiol. Un o'r ‘wyth mater’ rydym yn rhoi sylw dyledus iddynt yw "dymunoldeb
hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg".
Yn ystod 2019-20, rydym wedi adolygu ein Strategaeth Cyfrwng Cymraeg, sy'n nodi ein dull
rheoleiddio. Cyhoeddir ein strategaeth newydd yn ystod 2020-21.
Rydym yn parhau i geisio ymgysylltu â siaradwyr Cymraeg ac annog cyfraniadau yn y
Gymraeg pan fyddwn yn cynnal ymgynghoriadau mewn perthynas â'n swyddogaethau
rheoleiddio. Mae ein dogfennau rheoleiddio ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Rydym yn parhau i fonitro'r ffordd yr ymgysylltir â siaradwyr Cymraeg mewn unrhyw
brosesau ymgynghori er mwyn sicrhau y cânt eu cynrychioli a'u cynnwys.

Ymchwil
Pan fyddwn yn comisiynu ymchwil, bydd ein proses moeseg ymchwil yn ystyried unrhyw
effaith bosibl ar y Gymraeg.
Rydym wedi sicrhau ein bod yn cynnwys gofynion y Cynllun mewn nodiadau ymchwil a
chontractau, fel y bo'n briodol.
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Gweithrediadau mewnol
Recriwtio staff
Rydym yn parhau i sicrhau bod ymrwymiadau a wnaed yn ein Cynllun mewn perthynas â
recriwtio staff yn cael eu cynnal. Mae'r rhain yn cynnwys ystyried gofynion Cymraeg unrhyw
swydd, hysbysebu swyddi yn ddwyieithog a chynnig yr opsiwn o gynnal cyfweliadau am
swyddi yn Gymraeg.
Rydym yn ei gwneud yn glir ein bod yn croesawu ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg ac yn
monitro nifer y swyddi sy'n gofyn am sgiliau Cymraeg. Yn ystod y flwyddyn adrodd
gwnaethom gynnal 20 o ymgyrchoedd recriwtio. Hyrwyddwyd pob ymgyrch yn ddwyieithog
ar ein gwefan, gyda phyrth ychwanegol Cymraeg yn cael eu defnyddio, fel Golwg 360, Lleol a
Safle Swyddi.

Arferion penodi a chyflogi Adnoddau Dynol
Rydym wedi cychwyn ar y broses o sicrhau bod nifer o arferion cyflogaeth ar gael yn
Gymraeg os gofynnir am hynny. Ein nod yw sicrhau bod hyn yn cael ei gyfleu'n llawn i'r holl
staff yn ystod 2020-21. Mae enghreifftiau o arferion cyflogeion a fydd ar gael yn cynnwys y
prosesau disgyblu neu gwyno, ac ymchwiliadau chwythu'r chwiban.

Hyfforddiant a sgiliau
Rydym wedi parhau i gefnogi cyfleoedd i ddysgu Cymraeg drwy roi gyllido aelodau o staff i
ymgymryd ag astudiaethau personol, yn ogystal â hyrwyddo'r modiwlau dysgu ar-lein a
ddatblygwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
Rydym yn bwriadu gwella ymhellach a chynnig cyfleoedd i uwch reolwyr ac aelodau'r Bwrdd
dderbyn hyfforddiant i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu rolau.
Rydym wedi ystyried sut y gallwn gynnwys y Cynllun yn well yn ein rhaglen sefydlu staff
newydd a pharhau i gyfathrebu ar y Cynllun (a'i gynnydd) gyda staff. Byddwn yn cynnwys y
Cynllun yn llawn yn ein proses sefydlu yn ystod 2020-21.
Dros y cyfnod adrodd, mae 29 o weithwyr wedi ymgymryd â hyfforddiant sgiliau iaith Gymraeg
ar-lein, tra bod aelod arall o staff sy’n cymryd dosbarthiadau nos yn derbyn cefnogaeth.
Mynychodd tri o’n cyflogeion sesiynau preswyl a gyflwynwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg
Genedlaethol, sy'n trwytho dysgwyr yn yr iaith er mwyn adeiladu ar sgiliau iaith sydd ganddynt
eisoes neu'n cychwyn unigolion ar eu taith i ddysgu'r Gymraeg.
Ym mis Medi, gwnaethom gyflwyno hyfforddiant ‘Cymraeg mewn Cyd-destun’ mewn
partneriaeth ag Ateb i godi ymwybyddiaeth o hanes y Gymraeg ac adeiladu a datblygu
dealltwriaeth cyflogeion o’n Cynllun Iaith Gymraeg a Safonau’r Gymraeg. Mynychodd 35 aelod
o staff y sesiynau hyn.
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Technoleg gwybodaeth
Fel y manylir yn y Cynllun, darperir ein hunaniaeth gorfforaethol o fewn cyfathrebu
electronig yn Gymraeg a Saesneg fel y safon arferol.
Bydd cydymffurfio â'r dull hwn yn cael ei gynnwys yn y broses monitro sampl yr ydym yn
bwriadu ei rhoi ar waith ar gyfer 2020-21, i sicrhau bod gofynion y Cynllun yn cael eu cynnal
wrth symud ymlaen.
Rydym hefyd yn ymchwilio i weld a yw'n bosibl defnyddio offer cyfieithu ar-lein yn effeithiol
i’n galluogi i gyfieithu deunydd cyfathrebu annhechnegol yn gyflymach.
Yn ddiweddar, rydym wedi cyflwyno Hyfforddiant Goruchwyliwr ar-lein ar gyfer swyddogion
arholi mewn canolfannau. Yn flaenorol, darparwyd yr hyfforddiant hwn fel rhan o gyflwyniad
ac ni chyflwynwyd ef yn yr iaith Gymraeg. Darperir yr hyfforddiant bellach trwy offeryn ar-lein
cwbl ddwyieithog sy'n cynnwys clipiau fideo modiwl sy'n ymdrin â phynciau allweddol, a'r holl
ddogfennau ategol. Mae'r hyfforddiant yn parhau i gefnogi canolfannau trwy ddiwallu
anghenion yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Caffael a chontractau
Rydym yn parhau i sicrhau bod yr holl brosesau caffael a chontract yn cydymffurfio â'n
hymrwymiad yn y Cynllun.
Rydym wedi penodi cyfieithwyr sy'n aelodau o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.
Rydym hefyd yn parhau i sicrhau bod contractwyr yn ymwybodol o'n Cynllun a'n
hymrwymiad parhaus i'r Gymraeg.

Grantiau
Rydym wedi parhau i sicrhau ein bod yn gyson yn ein dull o ddyfarnu grantiau a bod
gofynion y Cynllun yn cael eu cynnwys yn y broses.
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Rhagolwg
Yn ystod 2020-21, rydym yn bwriadu symud y meysydd canlynol ymlaen ymhellach:
•

Datblygiad cyflawn y gronfa ddata rheoli cysylltiadau â chwsmeriaid (CRM) i gofnodi
dewis iaith unigol ein rhanddeiliaid ar gyfer cyfathrebiadau ysgrifenedig a llafar.

•

Ymgorffori'r disgwyliadau yn y Cynllun a'r ymrwymiad i'r Gymraeg ymhellach yn ein
proses sefydlu.

•

Gwella ymwybyddiaeth staff o'r arferion cyflogaeth sydd ar gael trwy'r Gymraeg.

•

Adolygu'r cyfleoedd sydd ar gael i uwch reolwyr ac aelodau'r Bwrdd dderbyn
hyfforddiant ar ddefnyddio'r Gymraeg yn eu rôl.

•

Creu proses fonitro i fonitro ein cydymffurfiad â'n hymrwymiadau yn y Cynllun ar
draws gweithrediadau'r sefydliad.

•

Ymchwilio i weld a yw'n bosibl defnyddio offer cyfieithu ar-lein yn effeithiol i’n
galluogi i gyfieithu deunydd cyfathrebu annhechnegol yn gyflymach.

Byddwn yn monitro darpariaeth y rhain trwy ein Cynllun Gweithredol mewnol ar gyfer
2020-21.

Mai 2020
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