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ADRAN 1 

Sicrhau’r cyfleusterau i unigolion ymwneud â’r Brifysgol ar bob achlysur ac at bob pwrpas yn 

y Gymraeg neu Saesneg yn ôl eu dewis. 

a. STAFFIO1 

BLAENORIAETH Cynnig gwasanaeth dwyieithog i staff, myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd mewn sefyllfaoedd ‘cyswllt cyntaf’. 
 

Dangosydd 
Perfformiad 

Nifer y swyddi gweinyddol a hysbysebwyd ble nodwyd y Gymraeg fel sgil hanfodol a’r ganran a lenwyd gan 
siaradwyr Cymraeg. 

Targed Hysbysebu pob swydd ‘cyswllt cyntaf’ fel swydd ‘Cymraeg Hanfodol’. 

Canlyniad Hysbysebwyd 55 o swyddi gweinyddol (clerigol a phroffesiynol) ar lefel W1, a 2 swydd ar lefel W22. O ran swyddi 
W1, penodwyd 49 (86%) o siaradwyr Cymraeg rhugl, 3 (5%) sy’n siarad ychydig o Gymraeg a 5 (9%) sydd ddim yn 
siarad Cymraeg.  

Sylwadau  Yn gyffredinol, mae’r ystadegau ar gyfer 2013/14 yn dangos bod y Brifysgol yn perfformio’n dda o safbwynt 
penodi siaradwyr Cymraeg i swyddi sydd yn cael eu dynodi fel rhai Cymraeg yn Hanfodol neu Gymraeg yn 
ddymunol. Yn y rhan helaethaf o achosion (87%), mae siaradwyr Cymraeg yn cael eu penodi i swyddi Cymraeg 
yn Hanfodol.  

 Yn achos y 8 unigolyn sydd yn ‘siarad ychydig o Gymraeg’ neu ‘ddim yn siarad Cymraeg’ a benodwyd i swyddi 
Cymraeg yn Hanfodol, mae eglurhad dros hyn; hysbysebwyd nifer o swyddi ar unwaith yn Llyfrgell y Brifysgol 
ac nid oedd digon o ymgeiswyr a oedd yn siarad Cymraeg i lenwi pob un ohonynt. Dylid nodi mai swyddi oriau 
isel tymhorol oedd y rhain oedd yn cael eu llenwi gan fyfyrwyr. 

                                                           
1 Dyddiad cywain yr holl ystadegau staffio oedd Awst 2014. Yng nghyd-destun yr holl ystadegau staffio a’r dadansoddidau sydd yn cael eu cynnig yma, gofynnwn i chi 
nodi y bu’r patrwm recriwtio ar gyfer 2013/14 yn wahanol i flynyddoedd blaenorol. Ni hysbysebwyd swyddi gweinyddol yn allanol ac yn ogystal bu’n gyfnod o 
ailstrwythuro mewnol.  
2 W1 = Cymraeg yn Hanfodol; W2 = Cymraeg yn Hanfodol neu ymrwymiad i ddysgu i safon penodedig. 
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 Un datblygiad cadarnhaol yw mai dim ond 2 swydd glerigol a gafodd eu hysbysebu ar lefel W2 ac felly mae’r 
Brifysgol yn gweithio tuag at ei tharged o gadw’r categori W2 (Cymraeg yn hanfodol neu ymrwymiad i ddysgu) 
ar gyfer swyddi arbenigol yn unig. 

 

b. STAFFIO 

BLAENORIAETH Cynyddu’r nifer o staff ar draws y lefelau swyddi clerigol ac academaidd gysylltiedig sy’n gallu gweithredu’n 
ddwyieithog er mwyn datblygu ethos dwyieithog y sefydliad. 
 

Dangosydd 
Perfformiad 

Nifer a chanran y staff gweinyddol sy’n gallu siarad Cymraeg yn ôl gradd y swydd. 

Targed Dangos cynnydd blynyddol (yn ôl canran) yn nifer y siaradwyr Cymraeg ymhlith staff clerigol ac academaidd 
gysylltiedig. 

Canlyniad Gweler Ystadegau Staffio Tabl 1, 2, 2a, 3 a 4. Mae canran y staff ALC a chanran y staff clerigol sydd yn siarad Cymraeg 
yn rhugl wedi aros yr un fath yn 2013/14 ag yr oedd o yn 2011/12 ac yn 2012/13 (50% staff ALC a 62% staff clerigol). 
Mae canran o’r rhai sy’n siarad ychydig o Gymraeg wedi aros yr un fath ymhlith staff ALC ac wedi gostwng 3% ymhlith 
staff clerigol.    

Sylwadau O ran datblygu ethos dwyieithog y sefydliad a sicrhau gweinyddiaeth ddwyieithog effeithiol, mae arwyddion yn y 
data ar gyfer 2013/14 sy’n dangos bod y Brifysgol yn parhau mewn sefyllfa gref er mwyn gwneud hynny: 

 Mae canran y siaradwyr Cymraeg ar draws y sefydliad wedi aros yn gyson (43%). O gyfuno canran y siaradwyr 
rhugl â’r ganran o staff sy’n dysgu Cymraeg, gwelwn fod 68% o staff y Brifysgol yn nodi bod ganddynt ryw 
lefel o allu yn y Gymraeg. Mae hyn yn sail gadarn iawn ar gyfer sicrhau gweithlu dwyieithog.  

Isel iawn yw nifer y penodiadau ALC newydd (9). Ymhlith y penodiadau hyn, gwelwyd cynnydd o 8% yn y rhai 
sy’n siarad Cymraeg. Mae hynny yng nghyd-destun nifer llai o benodiadau.  

 Y mae mwy o bryder am y penodiadau clerigol newydd. Penodwyd staff i 78 o swyddi clerigol. 40% o’r rhai a 
benodwyd oedd yn siarad Cymraeg. Ymhlith staff clerigol yn gyffredinol, y mae 62% yn siarad Cymraeg. O’i 
gymharu â’r data ar gyfer penodiadau newydd ymhlith staff clerigol yn 2012/13, gwelir 32% o ostyngiad yn y 
penodiadau clerigol sy’n siarad Cymraeg yn 2013/14. Neu, o’i fynegi fel arall, yn 2012/13 roedd 3/5 penodiad 
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clerigol newydd yn siarad Cymraeg; yn 2013/14 roedd 2/5 penodiad clerigol newydd yn siarad Cymraeg. Os 
pery’r patrwm hwn, bydd canran cyffredinol y siaradwyr Cymraeg ymhlith staff clerigol yn gostwng.  

 Wedi dweud hyn, fodd bynnag ac fel y nodir yn nhroed nodyn 1 uchod, mae’r patrwm recriwtio yn 2013/14 
wedi’i effeithio gan ailstrwythuro mewnol a chyfyngiadau cyllidol sy’n golygu na hysbysebwyd swyddi 
gweinyddol yn allanol. Y mae hyn i ryw raddau yn egluro’r canlyniadau yng nghyd-destun swyddi clerigol. 
Dyma broffil y ganran o staff clerigol newydd a nododd nad oedden nhw’n siarad Cymraeg neu’n ‘siarad 
ychydig o Gymraeg’: 15 o Gynorthwywyr Dysgu Graddedig, 2 swyddogion sabothol, 2 arholwr IELTS. Roedd y 
rhain yn cynrychioli 40% o swyddi clerigol newydd yn 2013/14 a 27% yn y flwyddyn flaenorol.  

 Yn fwy cadarnhaol, mae 13 (58%) o’r penodiadau clerigol newydd sy’n siarad Cymraeg yn y band oed 25 ac 
iau sy’n golygu bod to newydd o weinyddwyr sy’n gallu’r Gymraeg wedi ymuno â’r Brifysgol.  

 Ymhlith penaethiaid adrannau (tabl 3) mae canran y siaradwyr Cymraeg wedi aros yn gyson  (28%) tra bo 
canran y rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg wedi codi (14%) a chanran y rhai sy’n dysgu Cymraeg wedi 
gostwng (9%).  

 
Yng nghyd-destun y dangosydd perfformiad hwn a’r dangosydd blaenorol, bydd y Brifysgol yn cadw golwg manwl ar 
y capasiti i siarad Cymraeg ymhlith penodiadau clerigol newydd. Mae’n ymddangos mai maes sydd angen sylw 
penodol yw’r swyddi clerigol hynny sydd yn swyddi tymor byr yn y lle cyntaf (llai na 3 mis) ac sydd ddim felly yn cael 
eu hysbysebu. Bydd Pwyllgor Ymgynghorol y Cynllun Iaith (PYCI) yn gofyn am adroddiad rheolaidd ar y swyddi hyn.   
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c. STAFFIO 

BLAENORIAETH Sicrhau bod sefyllfa staffio’r Brifysgol yn cynnal parhad a datblygiad y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. 
 

Dangosydd 
Perfformiad 

Nifer a chanran y staff academaidd sy’n gallu siarad Cymraeg yn ôl gradd y swydd. 
 

Targed Dangos cynnydd blynyddol (yn ôl canran) yn nifer y siaradwyr Cymraeg ymhlith staff academaidd. 

Canlyniad Gweler Ystadegau Staffio Tabl 1, 2, 5 a 5a. Yn 2012/13 roedd 28% o staff academaidd yn siarad Cymraeg. Yn 2013/14, 
roedd 30% o staff academaidd yn siarad Cymraeg. O ran y canrannau fesul gradd swydd, mae’r ystadegau yn dangos 
fod canran y siaradwyr Cymraeg yn parhau i leihau wrth fynd o raddfa G007 i raddfa ATHRO. 

Sylwadau  Mae’n galonogol gweld cynnydd yng nghanran y siaradwyr Cymraeg rhugl ymhlith penodiadau academaidd 
yn gyffredinol ac mae’r cynnydd hwn yn unol â’r targed a nodir uchod.  

 Mae 5 o’r 14 staff academaidd newydd sy’n siarad Cymraeg yn cael eu hariannu gan y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol. Mae cyfraniad y Coleg tuag at gynnal parhad a datblygiad y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 
felly yn amlwg eto eleni.  

 Y mae 13 allan o’r 14 penodiad academaidd newydd sy’n siarad Cymraeg yn y bandiau oedran 55 ac iau. Yn 
wahanol i’r llynedd felly, mae’r ystadegau yn awgrymu bod y penodiadau newydd hyn yn rhai hirdymor yn 
hytrach na phenodiadau tymor byr. Mae hyn yn galonogol wrth ystyried cynaliadwyedd y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg.  

 Mae’r lleihad yng nghanran y siaradwyr Cymraeg wrth fynd i fyny’r graddfeydd swydd yn adlewyrchu patrwm 
y blynyddoedd blaenorol. Gan mai penodiadau ar ddechrau gyrfa yw’r rhan fwyaf o benodiadau’r Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol, nid yw’r patrwm hwn yn syndod. Yn 2013/14, fodd bynnag, bu i staff academaidd 
sy’n siarad Cyrmaeg gael eu dyrchafu i raddfeydd uwch a chael eu penodi’n benaethiaid ysgolion.  
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ch. STAFFIO 
BLAENORIAETH Sicrhau bod sefyllfa staffio’r Brifysgol yn sicrhau parhad a datblygiad y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. 

 
Dangosydd Perfformiad Nifer a chanran y staff academaidd sy’n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg fesul Ysgol. 

Nifer a chanran y staff academaidd sy’n medru dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg fesul Ysgol.3 
Targed Sicrhau bod y Brifysgol yn rhoi cyfle i staff gynnal a datblygu eu sgiliau ieithyddol i’w galluogi i ddarlithio drwy 

gyfrwng y Gymraeg. 
Canlyniad Gweler Ystadegau Staffio Tabl 8. Yn y mwyafrif o’r ysgolion academaidd, mae trwch y staff sy’n siarad Cymraeg 

hefyd yn dysgu drwy’r Gymraeg. 
Sylwadau Unwaith eto eleni, mae’r canlyniad yma yn galonogol gan ei fod yn golygu bod modd cynnal ac ehangu’r ddarpariaeth 

cyfrwng Cymraeg. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 At bwrpas yr Adroddiad hwn, cymharwyd nifer y siaradwyr Cymraeg fesul ysgol gyda’r nifer o staff sy’n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg (yn hytrach na’r nifer sydd wedi 
nodi eu bod yn gallu dysgu drwy’r Gymraeg ar system Adnoddau Dynol). 
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d. 3ydd PARTI – GWASANAETHAU AR GYTUNDEB 

BLAENORIAETH Sicrhau bod gofynion y Cynllun Iaith yn cael eu cynnwys mewn cytundebau trydydd parti. 
 

Dangosydd 
Perfformiad 

Nifer a chanran y cytundebau a gafodd eu monitro sy’n cydymffurfio â gofynion y Cynllun Iaith.  
 

Targed Monitro 3 chytundeb y flwyddyn. 

Canlyniad Cytundeb 1: System tocynnau Pontio 
Adroddwyd y llynedd bod y Brifysgol wedi cynnal proses dendro ar gyfer cyflenwi system docynnau ar gyfer 
gweithgareddau Pontio. Roedd y system a ddewiswyd, Audienceview, yn unol â gofynion y fanyleb, yn cynnig 
rhyngwyneb cyhoeddus dwyieithog.  Yn ystod 2013/14 bu i Uned Cymraeg Clir, Canolfan Bedwyr gydweithio gydag 
Audienceview trwy Pontio i sicrhau bod ochr weinyddol y system (h.y. yr elfennau y bydd staff Pontio yn ei 
defnyddio) hefyd yn ddwyieithog. Mae’r ffaith fod y rhyngwyneb gweinyddol hefyd ar gael yn Gymraeg yn cyd-fynd 
ag ethos Pontio o weithredu yn Gymraeg. Dyma, mae’n debyg, fydd y system docynnu gyntaf i fod yn drwyadl 
ddwyieithog – h.y. o safbwynt y cwsmer ac o safbwynt y staff sy’n gweinyddu’r system.  
 
Cytundeb 2: System Reoli Llyfrgell 
Mae Llyfrgell y Brifysgol wedi bod yn rhan o drafodaethau cenedlaethol i gael system rheoli newydd i lyfrgelloedd 
Prifysgolion Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol a Phrifysgolion Gwasanaeth Iechyd Cymru. Yn sgil pwysau o du 
Prifysgol Bangor a’r Llyfrgell Genedlaethol, sicrhawyd y bydd y system hon yn darparu rhyngwyneb chwilio cwbl 
ddwyieithog ar gyfer y defnyddiwr yn ogystal â rhyngwyneb gweinyddol dwyieithog.  
 
Cytundeb 3: System Rhestrau Darllen 
Bu’r Llyfrgell hefyd yn flaengar wrth sicrhau mewn cydweithrediad â Chanolfan Bedwyr fod y system rheoli 
rhestrau darllen y mae wedi’i phrynu – Tallis Aspire – ar gael yn ddwyieithog.  
 
 

 
Sylwadau Mae’r tri phrosiect a ddisgrifir uchod yn dangos fel y mae sylw priodol yn cael ei roi i ofynion y Cynllun Iaith wrth 

sefydlu cytundebau â 3ydd parti.  
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dd. CWYNION 

BLAENORIAETH Sicrhau bod y brifysgol yn ymateb i weithred neu ymddygiad sy’n tanseilio egwyddorion y Cynllun Iaith. 
 

Dangosydd 
Perfformiad 

Nifer y cwynion a dderbyniwyd am weithrediad y Cynllun Iaith a chanran y cwynion yr ymdriniwyd â hwy yn unol â 
safonau’r sefydliad. 

Targed Cofnodi pob cwyn a gaiff ei derbyn. Ymchwilio i’r cwynion hynny sy’n awgrymu bod diffyg dealltwriaeth o’r Cynllun 
a / neu fethiant cyson i’w weithredu’n gywir. 

Canlyniad Gweler rhestr y cwynion a dderbyniwyd ar ddiwedd yr adroddiad. 
Derbyniwyd 13 o gwynion am weithrediad y Cynllun Iaith (derbyniwyd 7 o gwynion yn 2012/13) ac ymdrinwyd â 
100% ohonynt yn unol â safonau’r sefydliad.  

Sylwadau Mae systemau cadarn yn eu lle er mwyn delio â chwynion.  
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ADRAN 2 
 
Datblygu ethos Cymraeg y Brifysgol gan weithredu’r egwyddor o gydraddoldeb yn ei holl 

weithgareddau a chan feithrin ysbryd o gytgord a chyd-gynhaliaeth rhwng y diwylliannau 

 

PRIF FFRYDIO’R GYMRAEG 

BLAENORIAETH Prif ffrydio’r Gymraeg i holl weinyddiaeth y brifysgol a datblygu mentrau newydd i hybu defnydd o’r Gymraeg 
ymhlith staff / myfyrwyr. 
 

Dangosydd 
Perfformiad 

Nifer a chanran y polisïau a mentrau newydd a oedd yn destun asesiad ieithyddol.   
 

Targed Monitro a gafodd materion ieithyddol eu hystyried wrth i bolisïau a mentrau newydd gael eu datblygu. Monitro 3 
polisi newydd y flwyddyn; paratoi a / neu weithredu’n llawn dau gynllun newydd y flwyddyn sydd yn annog neu 
gynorthwyo staff i ddefnyddio’r Gymraeg.  

Canlyniad Parhaodd ‘Cymraeg yn y Gweithle’ yn thema bwysig ar gyfer y Brifysgol yn 2013/14 a bu i amrywiol brosiectau yrru’r 

agenda hon yn ei blaen: 

Cynllunio Strategol 

Dechreuwyd ar y gwaith o ddatblygu cynllun strategol ar gyfer hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn adrannau’r 

Brifysgol. Mae’r strategaeth yn cwmpasu cynlluniau traws-sefydliadol yn ogystal â chynlluniau i weithio’n ddwys 

gydag adrannau unigol, gan ddechrau yn Llyfrgell y Brifysgol. Un o elfennau mwyaf cyffrous y cynllun yw’r bwriad i 

gydblethu gwaith cynllunio iaith â gwaith Canolfan Newid Ymddygiad Cymru er mwyn cynyddu’r defnydd o’r 

Gymraeg ymhlith staff. 
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Prosiectau Technegol 

Bu i dîm TG y Brifysgol ddatblygu modd i arddangos gallu iaith staff o fewn system e-bost Outlook. Bellach mae ‘tool 

tip’ yn ymddangos pob tro y mae cyfeiriad e-bost aelod o staff sy’n siarad Cymraeg neu’n dysgu Cymraeg yn cael ei 

fewnbynnu gyda neges yn nodi: ‘Rwy’n siarad Cymraeg’ neu ‘Rwy’n siarad rhywfaint o Gymraeg’. Bwriad y datblygiad 

hwn yw annog staff i arfer eu Cymraeg ysgrifenedig a hynny yng nghyd-destun anffurfiol e-bost.  

Yn 2013/14 defnyddiwyd nodwedd arall o Outlook i hwyluso’r broses o ddarllen negeseuon e-bost dwyieithog. 

Dechreuwyd annog staff i osod testun dwyieithog mewn e-bost ochr yn ochr, yn hytrach na gyda’r Gymraeg uwchben 

y Saesneg. Roedd rhai aelodau staff yn rhwystredig eu bod yn gorfod ‘scrolio i lawr’ i ddod o hyd i’r neges Saesneg. 

Mae’r drefn newydd yn osgoi hyn, ond hefyd ar lawer ystyr, yn amlygu’r Gymraeg ac yn annog staff i roi cynnig ar ei 

darllen.  

 

Hyfforddiant Recriwtio 

Mae recriwtio staff â gallu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer sicrhau ein bod yn gallu gweithredu ein Cynllun Iaith. 

Yn 2013/14, datblygodd yr Adran Adnoddau Dynol raglen hyfforddiant recriwtio newydd. Sicrhawyd bod 

gweithredu’r Cod Ymarfer ar Benodi Staff yn Unol â’r Cynllun Iaith yn rhan greiddiol o’r hyfforddiant hwnnw. Bydd y 

rhaglen yn cael ei chyflwyno am y tro cyntaf yn 2014/15. 

 

Cymorth Cymraeg 

Cynhaliwyd rhaglen o weithdai o dan frand Cymorth Cymraeg unwaith eto, gydag ystod o bynciau yn cael eu trafod, 

o ddrafftio dwyieithog i ysgrifennu ar gyfer y we.  

 

‘Dysgu Cymraeg, Defnyddio’r Gymraeg’ 

Y mae eitem sefydlog wedi’i sefydlu yn Newyddlen Staff y Brifysgol, sef ‘Dysgu Cymraeg, Defnyddio’r Gymraeg’. 

Ynddi, y mae aelod o staff sydd wedi dysgu Cymraeg neu sydd wedi ail-afael yn eu Cymraeg yn ateb cwestiynau 
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ynglŷn â pham a phryd y maen nhw’n defnyddio’r Gymraeg a’u gobeithion ar gyfer eu defnydd o’r iaith. Proffilir staff 

academaidd a staff gweinyddol yn yr eitem hon a’r gobaith yw y byddant yn ysbrydoli eraill a hefyd yn codi 

ymwybyddiaeth gyffredinol o’r awydd sydd ymhlith staff (o wahanol gefndiroedd ac arbenigeddau) i ddefnyddio’r 

Gymraeg. 

 

Annog myfyrwyr i ddefnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y Brifysgol 

Gwnaed ymdrech benodol eleni i recriwtio myfyrwyr Cymraeg i weithio / gwirfoddoli yn y Brifysgol. Mae hyn yn 

hanfodol ar gyfer sicrhau gwasanaeth dwyieithog mewn mannau arlwyo ac ar gyfer gweithgareddau megis rhai 

Pontio. Cafwyd derbyniad da gan y myfyrwyr a lluniwyd rhestr o fyfyrwyr a fyddai’n awyddus i gael eu hystyried am 

swyddi / cyfloed gwirfoddoli ac fe rannwyd y rhestr gydag adrannau yn y Brifysgol.  

 

Datblygu gweithlu arbenigol cyfrwng Cymraeg 

Y mae Pontio a Pharc Gwyddoniaeth Menai yn ddau brosiect mawr y mae’r Brifysgol yn gyfrifol amdanynt ac a fydd 

yn cael effaith pellgyrhaeddol ar yr ardal leol a thu hwnt. Bellach, y mae Pontio yn cyflogi 26 o staff. Y mae pob un 

o’r staff yma yn siarad Cymraeg. Y mae gan amryw o’r rhai a benodwyd sgiliau arbenigol ac y mae dyfodiad Pontio 

wedi rhoi cyfle iddynt ddychwelyd i’w hardal enedigol a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn eu proffesiwn. Y mae 

gan y Parc Gwyddoniaeth 3 aelod o staff craidd ac unwaith eto, y mae pob un o’r unigolion hyn yn rhugl yn y Gymraeg. 

Y mae’r Gymraeg felly yn ganolog i holl weithgareddau’r ddau brosiect arwyddocaol hwn.   

 

Cymhwyster newydd ‘Cymraeg yn y Gweithle’ 

Sefydlwyd cymhwyster newydd ‘Cymraeg yn y Gweithle’ ar lefel 1 a 2 ar gyfer staff Prifysgol Bangor.  Mae’r 

cymhwyster yn galluogi staff i ganolbwyntio ar y sgiliau Cymraeg sydd eu hangen ar gyfer eu swydd: 

Lefel 1 - ynganu enwau pobl a lleoedd, teitl swydd, enw’r adran neu ysgol, ymadroddion cyfarch, cynnig 

gwasanaeth, cyfarfodydd ayyb 
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Lefel 2 - defnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd penodol ar gyfer y swydd e.e. staff derbynfa - ateb ffôn; staff y 

Llyfrgell - ymholiadau desg; uwch-reolwyr - cadeirio cyfarfod/e-bost i gydweithiwr 

Hyd yma mae 11 o staff wedi cael prawf ac ennill tystysgrif lefel 1, a 5 o staff wedi llwyddo yn y prawf i gyrraedd 

lefel 2. 

Byddwn yn parhau i gynnal cymhwyster Cymraeg yn y Gweithle Lefel 1 a 2 i staff yn y gwahanol adrannau, a 

gweithio ar ddatblygu Lefel 3 i staff sydd eisoes yn gallu defnyddio’r Gymraeg yn y gwaith ond sydd angen ennill 

hyder i’w defnyddio’n rheolaidd. 

 

Sylwadau Mae’r ystod o weithgareddau sydd wedi’u hamlinellu uchod yn dangos yn glir fod Prifysgol Bangor yn rhoi 
blaenoriaeth i’r Gymraeg a bod yr iaith wedi’i phrif-ffrydio i weithgareddau’r Brifysgol.  

 

 

HYFFORDDIANT CYMRAEG YN Y GWEITHLE (a) 

BLAENORIAETH Datblygu gallu staff presennol y sefydliad i ddefnyddio’r Gymraeg, yn enwedig staff sydd mewn cyswllt cyson â’r 
cyhoedd. 

Dangosydd 
Perfformiad 

Nifer a chanran y staff gweinyddol sydd wedi derbyn hyfforddiant iaith Gymraeg yn y gweithle fesul adran / ysgol. 

Targed Cynnig o leiaf dau gwrs ‘Cymraeg yn y gweithle’ y flwyddyn sydd wedi’u teilwra i anghenion grwpiau penodol o 
staff. 

Canlyniad Cyrsiau ail iaith wythnosol i staff mewn adrannau / ysgolion 
Blwyddyn 2 1.5 awr yr wythnos   Maes Glas   4 staff   2 reolwr, 2 gweinyddol 
Blwyddyn 3 1.5 awr yr wythnos   Uwch Reolwyr   4 staff     
Blwyddyn 1 1 awr yr wythnos  Darlithwyr/Rheolwyr  10 staff                                                                  
Blwyddyn 3 1 awr yr wythnos Darlithwyr/Rheolwyr  6 staff 
Blwyddyn 3 1 awr yr wythnos Llyfrgell                5 staff    Gweinyddol 
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Blwyddyn 3 0.5 awr yr wythnos Dyniaethau   5 staff    Gweinyddol 

Sesiynau ail iaith un i un 2-3 gwaith y mis  i ddatblygu sgiliau penodol ar lefel benodol: 
Canolfan Rheolaeth (derbynfa) 2 staff 
Uwch Reolwyr (cyfarfodydd)  2 staff 
Gwasanaethau Myfyrwyr  5 staff 
Canolfan Addysg Rhyngwladol            1 staff 
Llyfrgell  - desg                                       4 staff 
 
Cymraeg yn y Gweithle – Cwrs 3 diwrnod i ddysgu iaith benodol ar gyfer y gwaith 
Nifer o staff y Brifysgol a fynychodd:   25 
 
Cyrsiau Gloywi Cyffredinol 
Mynychodd 14 o staff gyrsiau gloywi undydd. 

Mynychodd 6 aelod o staff gyrsiau gloywi wythnosol. 

 

Cyrsiau Gloywi i adrannau penodol 

Llyfrgell                              9 staff 

Y Ganolfan Rheolaeth     4 staff 

 

Staff sy’n dysgu Cymraeg fel rhan o’u swydd 

Yn 2013/14, roedd 23 o staff yn dysgu Cymraeg fel rhan o’u swydd. Mae pob un o’r staff hyn yn dilyn cynllun 

datblygu sgiliau Cymraeg sy’n cynnwys targedau penodol i’w cyrraedd o fewn amser penodol yn dibynnu ar y 

swydd.  Y Tiwtor Cymraeg i’r Staff sy’n cytuno ar y cynllun a’r targedau gyda’r aelod o staff a’r rheolwr yn dilyn y 

penodiad.  Gall y targedau gynnwys arholiadau Cymraeg i Oedolion CBAC yn ogystal â chymhwyster Cymraeg yn y 

Gweithle Lefel 1 a 2 Prifysgol Bangor.  Mae’r tiwtor yn cynnig gwersi ychwanegol i’r staff i gyrraedd y targedau os 

bydd angen, ac yn ymweld â’r staff i adolygu pob cynllun o leiaf unwaith y flwyddyn.  Os bydd angen gohirio’r 

targedau oherwydd pwysau gwaith neu resymau eraill, mae hyn yn cael ei drafod gyda’r rheolwr neu bennaeth yr 

adran/ysgol i gytuno ar y ffordd briodol ymlaen. 
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Datblygiadau i’w nodi  

 Mae’r Is-Ganghellor wedi cael gradd A yn yr arholiad Defnyddio’r Gymraeg Uwch ac yn parhau i gael gwersi 
gloywi 
 

Sylwadau Mae’r gweithgareddau uchod yn dangos yn glir bod y Brifysgol yn cynnig cyfleoedd amrywiol i staff i ddatblygu eu 
sgiliau Cymraeg fel eu bod yn gallu defnyddio’r iaith yn y gwaith. Mae’r ystadegau hefyd yn dangos bod staff yn barod 
iawn i ymgymryd â’r cyfleodd hyn gan fod  126 o staff wedi ymgymryd â’r hyfforddiant Cymraeg yn y gweithle a 
amlinellir uchod. Yn sicr, mae llwyddiant yr Is-ganghellor wrth ddysgu Cymraeg, a hynny mewn cyfnod byr, yn cynnig 
arweiniad clir i staff yn gyffredinol ac yn pwysleisio bri’r Gymraeg o fewn y Brifysgol.  
 

 

 

HYFFORDDIANT CYMRAEG YN Y GWEITHLE (b) 

BLAENORIAETH Datblygu gallu staff presennol y sefydliad i ddefnyddio’r Gymraeg.   

Dangosydd 
Perfformiad 

Nifer a chanran y staff academaidd sydd wedi derbyn hyfforddiant iaith Gymraeg fesul adran / ysgol. 

Targed Sicrhau bod y Brifysgol yn rhoi cyfle i staff gynnal a datblygu eu sgiliau ieithyddol i’w galluogi i ddarlithio drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Canlyniad Mae rhai academyddion wedi mynychu’r cyrsiau ail iaith a nodir yn y tabl blaenorol ac hefyd wedi cofrestru ar 
gyrsiau Cymraeg yn y gymuned. Yn ychwanegol cynhaliwyd y dosbarthiadau isod yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion:  
Blwyddyn 2 1 awr yr wythnos   Ysgol Gwyddorau Eigion  5 staff    Academaidd 
Blwyddyn 3 1 awr yr wythnos   Ysgol Gwyddorau Eigion  4 staff    Academaidd 
 
Gloywi 
Mae staff academaidd a myfyrwyr ôl radd yn manteisio ar y ddarpariaeth gloywi sydd ar gael.  

Sylwadau Er nad oes llawer o academyddion di-Gymraeg  yn datblygu’n ddigon hyderus i ddefnyddio’r Gymraeg i ddarlithio, 
fel y nodwyd y llynedd, y mae codi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a datblygu gallu i ddefnyddio’r iaith mewn rhai cyd-
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destunau yn rhywbeth sydd yn digwydd fwyfwy ymhlith academyddion trwy ddosbarthiadau ffurfiol. Yn sgil hyn,  y 
mae defnydd naturiol o’r iaith, yn llafar ac yn ysgrifenedig, yn datblygu mewn cyd-destunau a fyddai wedi bod yn 
uniaith Saesneg tan yn ddiweddar iawn. 
 

 
HYFFORDDIANT IEITHYDDOL EHANGACH 
 

BLAENORIAETH Cynnal cyfleoedd i staff ddatblygu’i sgiliau iaith ar gyrsiau cymunedol ac mewn sesiynau anffurfiol. 
 

Dangosydd 
Perfformiad 

Nifer y staff sy’n mynychu gwersi Cymraeg sydd heb gael eu teilwra’n benodol i anghenion eu swydd. 
 

Targed Sicrhau cyfle i staff gofrestru ar wersi Cymraeg. 

Canlyniad Staff a fynychodd gyrsiau Cymraeg i Oedolion Medi 2013-Mehefin 2014   
Cyrsiau cymunedol 1-2 sesiwn yr wythnos:   117 o staff 
Nifer o’r rhain sydd ar lefel uwch/Meistroli:   17 
Cymraeg yn y gweithle (Medi 2013):                25  
Ysgol Galan Ionawr 2014:                                   19  
Ysgol Basg Mawrth 2014:                                      2  
Ysgol Haf 2014                                                      13 

Sylwadau Mae nifer uchel o staff (176)  wedi mynychu cyrsiau Cymraeg i Oedolion.  Yn ogystal, cynhelir sesiynau sgwrsio 
amser cinio i staff ac mae rhai dysgwyr yn mynychu cyfarfodydd Clwb Darllen Cymraeg y Brifysgol.   
 
Yn allgyrsiol, er nad oes ffigurau manwl wedi eu casglu am resymau ymarferol, mae’r Ganolfan CiO wedi cydlynu 
trefniadau dros 500 o weithgareddau dysgu anffurfiol ar draws y gogledd, sydd yn naturiol wedi arwain at 
gannoedd o ddysgwyr unigol yn cael mynediad at y Gymraeg y tu allan i’r dosbarth ffurfiol, gan roi’r cyfle iddynt 
ymarfer ac ennill hyder. 
 
Un o brif amcanion y ganolfan yw cynyddu nifer y dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau dwys.  Er bod 2013/14 wedi bod yn un 
anodd (yn genedlaethol) o ran recriwtio oherwydd yr hinsawdd economaidd, gwelwyd cynnydd o 1.2% yn y 
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ddarpariaeth ddwys a gynhaliwyd.  Parhawyd hefyd gyda’r bwrsari yn y flwyddyn hon sy’n galluogi dysgwyr i ddilyn 
cyrsiau dwys iawn. 

 

 

CODI YMWYBYDDIAETH O’R CYNLLUN IAITH 

BLAENORIAETH Cynyddu ymwybyddiaeth o gynllun iaith y brifysgol ymhlith staff gan bwysleisio pam y dylid ei weithredu a  sut i’w 
weithredu. 
 

Dangosydd 
Perfformiad 

Nifer y staff sydd wedi derbyn cyflwyniad i’r Cynllun Iaith.  
 

Targed Cynnal y cyfleoedd cyfredol i gyflwyno’r Cynllun Iaith i staff (e.e. cynefino misol) a datblygu un cyfle ychwanegol y 
flwyddyn i wneud hynny – un ai trwy gwrs ymwybyddiaeth iaith neu trwy hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

Canlyniad Mae cyflwyniad i’r Cynllun Iaith yn parhau i fod yn rhan greiddiol o’r Cynefino i staff newydd a gynhelir yn fisol. Yn 
2013/14, mynychodd 158 o staff y sesiynau hyn.  
 
Paratowyd sesiynau ymwybyddiaeth penodol ar gyfer staff Y Llyfrgell, staff Arlwyo a staff yng nghanolfan 
chwaraeon y Brifysgol. Ar gyfer staff y ganolfan chwaraeon, cynhyrchwyd llawlyfr i’w cynorthwyo wrth gynnig 
dewis iaith i blant ysgol a oedd yn mynychu sesiynau hyfforddi yn ystod y gwyliau.  
 

Sylwadau Mae’r Brifysgol yn codi ymwybyddiaeth o’r Cynllun Iaith yn rheolaidd ac mewn dulliau a fforymau amrywiol.  
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ADRAN 3 

Hyrwyddo, datblygu ac ymestyn gwaith cyfrwng Cymraeg y Brifysgol gan amcanu at wireddu 

hawl myfyrwyr i dderbyn addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg a / neu’r Saesneg 

Maes Datblygu Manylion  Sylwadau 
 

Nifer y myfyrwyr (CALL) cyfrwng 
Cymraeg 

672.8  
(667.1 yn 2012/13 a 575.4 yn 2011/12) * 
Gweler atodiad B tabl CY4 
 
Yn dilyn cyfnod lle gwelwyd niferoedd siaradwyr Cymraeg rhugl 
ymhlith myfyrwyr yn gostwng o 1795 yn 2010/11 i 1576 yn 
2011/12 a 1429 yn 2012/13, y mae’n dda gallu adrodd fod y 
niferoedd wedi’u hadfer i 1788 yn 2013/14, a hynny er gwaethaf 
cwymp yn y niferoedd a recriwtiwyd o Wynedd a Môn o 2153 yn 
2011/12 i 1547 yn 2013/14.  
Gweler atodiad B tabl CY1 
 
Mae atodiad B tabl CY3 yn dangos fod 1504 o fyfyrwyr yn 
astudio rhyw gyfran o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, o’i 
gymharu â 1337 yn 2012/13. 
 
Tra bo’r adroddiad blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg yn mesur 
sefyllfa’r ddarpariaeth yn nhermau niferoedd CALl, y mae 
Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 
bellach yn mesur llwyddiant sefydliadau yn ôl niferoedd 
myfyrwyr yn ymgymryd ag o leiaf 5 credyd, neu o leiaf 40 

Unwaith eto eleni y mae’r Brifysgol 
yn adrodd twf yn ei niferoedd CALl 
cyfrwng Cymraeg. Yn wir, ers 
cyflwyno’r dull presennol o adrodd 
ar ystadegau cyfrwng Cymraeg yn 
2000/1, dyma’r nifer uchaf o 
fyfyrwyr (CALl) cyfrwng Cymraeg y 
mae’r Brifysgol wedi’i gofnodi. Er 
nad yw’r cynnydd (5.7) mor 
ddramatig â’r hyn a adroddwyd y 
llynedd, y mae’r patrymau o dwf ar 
draws nifer o wahanol 
ddisgyblaethau yn fwy calonogol 
mewn gwirionedd na thwf a seiliwyd 
ar gynnydd mawr mewn un maes yn 
2012/13.  
 
Gellir priodoli’r cynnydd i nifer o 
wahanol ffactorau, yn cynnwys 
buddsoddiad mewn staffio, 
ymdrechion marchnata a recriwtio, 
dulliau trosi myfyrwyr i’r 
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credyd o’u cwrs yn Gymraeg. Mae Cynllun Ffioedd y Brifysgol ar 
gyfer 2014/15 yn cynnwys targedau ar gyfer y mesuryddion hyn: 
 
Bydd niferoedd yn astudio o leiaf 5 credyd yn codi i 1350 yn 
2014/15. 
Bydd niferoedd yn astudio o leiaf 40 credyd yn codi i 900 erbyn 
2014/15. 
 
Fel y gwelir yn atodiad B tabl CY8, mae’r Brifysgol wedi gwneud 
cynnydd pwrpasol at y targedau hyn yn ystod y flwyddyn dan 
sylw. Yn achos niferoedd sy’n astudio o leiaf 5 credyd yn 
Gymraeg, y mae’r targed esioes wedi’i gyrraedd: 
 
                    2012/13              2013/14 
Niferoedd 5 credyd       1,244              1,388 
Niferoedd 40 credyd      718                           769 
 
 

ddarpariaeth Gymraeg a gwelliant 
mewn dulliau o gywain data a 
chofnodi gweithgarwch cyfrwng 
Cymraeg. Gyda’i gilydd, mae’r 
ffactorau hyn yn  adlewyrchu 
ymdrech sylweddol gan y  Brifysgol i 
gynnal ei statws fel prif ddarparwr 
addysg uwch trwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 
Y mae llawer o’r meysydd lle 
gwelwyd cynnydd sylweddol yn 
adlewyrchu’r  buddsoddiad  a 
gafwyd mewn staffio (yn bennaf 
drwy’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol). Yn achos rhai o’r 
meysydd hynny (e.e. Hanes - twf o 
12.2 i 20.3 a Gwyddorau Cymdeithas 
- twf o 55.0 i 70.5), mae’r 
buddsoddiad a gafwyd o du’r Coleg 
yn adeiladu ar fuddsoddiad a 
gafwyd o du’r brifysgol ers 
blynyddoedd. Mae’r cynnydd a 
welwyd ym maes Addysg wedyn 
(twf o 255.5 i 264.3) wedi’i sicrhau 
heb unrhyw fuddsoddiad o du’r 
Coleg.  Mewn meysydd eraill lle nad 
oes cymaint o draddodiad i’r 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg (e.e. 
Ieithyddiaeth - twf o 3.2 i i 9.6, 
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Gwyddorau Chwaraeon - twf o 1.7 i 
12.0, Cemeg - twf o 5.5 i 8.1, 
Seicoleg - twf o 19.5 i 21.3), mae’r 
cynnydd wedi’i sbarduno i raddau 
helaeth gan fuddsoddiad y Coleg. 
 
Yn achos penodol Seicoleg, dyma’r 
bedwaredd flwyddyn yn olynol y 
gwelwyd cynnydd pwrpasol yn 
niferoedd CALl yr ysgol. Mae’r 
patrwm hwn o gynnydd (11.6 > 14.5 
> 19.5 > 21.3) yn adlewyrchu gwaith 
cynllunio bwriadus yn ogystal ag  
ymdrechion y tîm dysgu i annog 
myfyrwyr Cymraeg eu hiaith i 
ddewis y ddarpariaeth honno. Yn 
wir, ar draws y mwyafrif helaeth o 
feysydd astudio’r Brifysgol y mae’r 
gymhareb CALl cyfrwng Cymraeg 
fesul myfyriwr Cymraeg ei iaith, yn 
dangos cynnydd. 
 
Fel y nodir yn y golofn ‘Manylion’, y 
mae cynlluniau’r Brifysgol ar gyfer 
datblygiad pellach y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg yn cael eu gyrru 
gan fesuryddion y Cyngor Cyllido 
erbyn hyn. Mae’r niferoedd CALl, 
fodd bynnag, yn parhau i fod yn 
fesur defnyddiol iawn i ddynodi hyd, 
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lled a dyfnder y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol 
Bangor. 
 

Cynlluniau gradd trwy gyfrwng y 
Gymraeg / dwyieithog 

Ym mis Awst 2014, lansiwyd cwrs MA newydd Llenyddiaethau 
Cymru. Hwn yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n 
canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif 
draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r 
Saesneg). Mae’r cwrs yn ffrwyth cydweithio rhwng yr Ysgol 
Saesneg ac Ysgol y Gymraeg.  

 

Modiwlau Cymraeg / dwyieithog 
newydd 

Isod y mae enghreifftiau o fodiwlau Cymraeg a ddatblygwyd neu 
a gyflwynwyd am y tro cyntaf yn 2013/14: 
 
Ysgol y Gymraeg 
Y Sgrin Fach Gymraeg  
 
Ysgol Gwyddorau Cymdeithas 
Cymdeithaseg a’r Byd Cyfoes (modiwl a gynigir i fyfyrwyr ledled 
Cymru fel rhan o becyn dysgu o bell y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol) 
 
Ysgol Busnes 
Fel rhan o’r gwaith o ehangu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, 
yn 2013/14 bu i’r Ysgol Busnes ail-godio modiwlau er mwyn 
sicrhau bod elfen o ddysgu cyfrwng Cymraeg ar bob modiwl lle 
nad oedd darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael yn flaenorol. 
Digwyddodd hyn ar gyfer modiwlau blwyddyn 1, 2 a 3. Y model a 
ddefnyddir yw bod y brif ddarlith yn cael ei chynnig yn Saesneg a 
bod tiwtorial cefnogol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn 
ogystal ag ehangu’r ddarpariaeth, mae’r model hwn yn fodd i 
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staff darlithio sy’n siarad Cymraeg, ond sydd ddim wedi arfer 
dysgu drwy’r Gymraeg, i fagu profiad o’r cyfrwng dysgu newydd.  
 
Y mae’n werth nodi bod Dr Mari Wiliam wedi ennill Gwobr 
Athro / Athrawes y flwyddyn yng Ngwobrau Dysgu Dan 
Arweiniad Myfyrwyr 2014 y Brifysgol. Y mae Mari yn dysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac 
Archaeoleg.  

Enghreifftiau o adnoddau i gefnogi 
dysgu ac addysgu cyfrwng 
Cymraeg  

Technoleg Gwybodaeth: adnoddau a gweithgareddau i gefnogi 
dysgu 
 
Office 2013 a Lync: Cychwynnwyd ar y gwaith o uwchraddio’r 
meddalwedd Office ar gyfrifiaduron staff, mewn darlithfeydd 
ynghyd â’r peiriannau mewn ystafelloedd cyfrifiadurol i Office 
2013.  Mae fersiwn Gymraeg o Office 2013 ar gael i unrhyw aelod 
o staff sy’n dymuno hynny.  Fel rhan o’r pecyn Office 2013 bydd 
nodwedd newydd ar gael o’r enw ‘Lync’. Mae’r nodwedd hwn yn 
galluogi staff a myfyrwyr i gyfathrebu ar ffurf negeseuon, sgyrsiau 
llafar, sgyrsiau fideo yn ogystal â chydweithio mewn amser real. 
Lync 2013 

 
Prosiect Technolegau Symudol: Cwblhawyd y gwaith ar y prosiect 
yma o dan nawdd Cynllun Grantiau Bach y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol. Mae’r adnodd a grëwyd sy’n cynnwys adolygiad o’r 
meddalwedd sydd ar gael i’w defnyddio ar ddyfeisiadau 
technolegol symudol sy’n hyrwyddol dysgu trwy gyfrwng y 
Gymraeg, ar gael fel adnodd agored ar y Porth. 

 
Prosiect Cadarn: Mae Prifysgol Bangor yn un o bump sefydliad yng 
Ngogledd a Chanolbarth Cymru i dderbyn cyllid i gyfrannu at 
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borth dysgu fydd yn cynnwys nifer helaeth o Adnoddau Dysgu 
Agored.  Un o’r adnoddau cyntaf i’w creu fel rhan o’r prosiect 
Cadarn yw cyfres o saith fideo Cymraeg eu hiaith, yn rhoi 
amlinelliad a blas o argraffiadau myfyrwyr o draethodau 
academaidd, eu pryderon a’r  anawsterau ddaw i’w rhan, ynghyd 
ag awgrymiadau a chyngor gan ddarlithwyr ar sut i fynd ati i lunio 
traethawd llwyddiannus yn y flwyddyn gyntaf.  Mae’r clipiau fideo 
hyn a grëwyd ar y cyd rhwng y Ganolfan Sgiliau Astudio a 
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth ar gael fel adnodd agored 
ar y Porth. Mae rhagor o adnoddau Cymraeg eu hiaith ar y gweill 
fel rhan o’r cynllun hwn. 

 
Y Porth: Bu Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth yn cydweithio 
â staff y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Abertawe i greu 
cysylltiad uniongyrchol o Blackboard Bangor i’r Porth heb orfod 
mewngofnodi ddwywaith. Unwaith y bo aelod o staff neu fyfyriwr 
wedi mewngofnodi i Blackboard Bangor maent bellach yn gallu 
cael mynediad uniongyrchol at unrhyw fodiwl y maent wedi 
cofrestru arnynt ar Y Porth. 

 
Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol  
Bu i 39 o fyfyrwyr Bangor sefyll yr arholiad Tystysgrif Sgiliau Iaith 
yn 2013/14. Cynigwyd 15 o sesiynau paratoi ar wahanol 
agweddau o’r arholiad ar wahanol ddyddiau ac amseroedd. 
 

Enghreifftiau o weithgareddau y 
tu allan i’r dysgu ffurfiol a 
ddatblygwyd er mwyn cefnogi a 
hyrwyddo’r dysgu ac addysgu 
cyfrwng Cymraeg 

Gweithgareddau gyda darpar fyfyrwyr  
Yn ystod gwyliau’r Pasg cynhaliwyd Cyrsiau Adolygu 
Gwyddoniaeth TGAU newydd ar gyfer disgyblion ysgol sydd ym 
mlwyddyn 11. 
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Ym mis Mawrth 2014, cynhaliwyd cynllun peilot Cysgodi 
Myfyrwyr efo’r Ysgol Seicoleg a’r Ysgol Addysg ble daeth 
myfyrwyr blwyddyn 12 o ysgolion lleol i Brifysgol Bangor am 
ddiwrnod er mwyn cysgodi myfyrwyr presennol y Brifysgol ac i 
brofi diwrnod fel myfyriwr yn astudio ar gwrs gradd.  

 
Fel rhan o raglen o waith yn pontio’r bwlch rhwng ysgolion ac 
astudio Cymdeithaseg yn y Brifysgol, bu i Cynog Prys, 
Cymdeithasegydd sy’n arbenigo yn y defnydd o Gymraeg ar lein, 
gyflwyno cyngor adolygu o’r cyfrif Twitter @CymdeithasegUG yn 
ystod y tair wythnos cyn arholiadau lefel A.  

 
Cynhaliodd yr Ysgol Cerddoriaeth gynhadledd undydd (cyfrwng 
Cymraeg) ar gyfer disgyblion Cerdd (TGAU) o ysgolion Gogledd 
Ddwyrain Cymru ym Mhafiliwn Llangollen. Cafwyd diwrnod o 
drafod, cyfansoddi, cyflwyno a dadansoddi Cerddoriaeth o bob 
math (cerddoriaeth werin, cerddoriaeth gyfoes Glasurol, 
cerddoriaeth bop a cherddoriaeth gan fawrion y traddodiad 
Ewropeaidd).  

 
Yn ystod 2014 lansiodd Ensemble Cymru gryno ddisg (cyfrwng 
Cymraeg) 'Pedr a'r Blaidd' gan Prokofiev sy'n cyflwyno 
offerynnau'r gerddorfa i blant a phobl ifanc. I gyd-redeg â'r 
perfformiadau ledled Cymru, darparodd yr ensemble adnoddau 
dysgu Cymraeg ar gyfer plant ac oedolion drwy gyfrwng ei safle 
gwe. Yr actor Rhys Ifans oedd y storïwr/adroddwr. Daeth 3,500 o 
blant ysgol (oed cynradd) i'r perfformiadau cyhoeddus cyn 
lansio'r CD. Mae Ensemble Cymru yn ensemble preswyl yn yr 

Ysgol Cerddoriaeth. 
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Mae gwaith y Ganolfan Ehangu Mynediad a sefydlwyd 18 mis yn 
ôl yn rhoi cyfleoedd newydd, unigryw i greu prosiectau gydag 
ysgolion cynradd ac uwchradd ynghyd â’r gymuned yn 
gyffredinol, llawer o’r rheini’n digwydd trwy’r Gymraeg neu’n 
ddwyieithog. Bu cyfle, er enghraifft, i Lyfrgell y Brifysgol agor ei 
drysau i’r gymuned gan groesawu llawer o grwpiau i weld yr 
adnoddau gwerthfawr sydd yno ar gyfer y cyhoedd. Mae cryfhau 
cyswllt y Brifysgol â’i chymuned yn golygu bod cyfleoedd 
cyfrwng Cymraeg ar gael lle nad oeddynt yn bodoli cyn hynny. 

 
Cyfraniadau gan staff y Brifysgol i fywyd diwylliannol a deallusol 
Cymru 
 
Mae staff y Brifysgol, o amrywiol adrannau, yn cyfrannu’n gyson 
tuag at ddatblygiad trafodaethau deallusol yn yr iaith Gymraeg ac 
yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r gwaith sydd yn mynd 
rhagddo yn y Brifysgol. Mae staff Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r 
Cyfryngau, er enghraifft, wedi cyfrannu’n gyson i nifer o raglenni 
teledu a radio Cymraeg yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys Post 
Cyntaf, Post Prynhawn a Newyddion 9, gan drafod amryw o 
bynciau ym maes y diwydiannau creadigol. Yr oedd Ifan Morgan 
Jones, yn un o’r sylwebwyr a fu’n cyfrannu i ddarllediadau Radio 
Cymru ar noson refferendwm annibyniaeth yr Alban. Mae Dr 
Myfanwy Davies a Dr Jonathan Ervine, i enwi dim ond dau staff o 
adrannau academaidd eraill,  wedi eu gwahodd i drafod materion 
cyfoes ar y cyfryngau yn ogystal â meysydd gwaith sydd yn 
berthnasol i’w harbenigeddau academaidd.  

 
Mae ymwneud staff y Brifysgol â sefydliadau Cymraeg Cymru yn 
gwneud cyfraniad pwysig i hyfywedd y sefydliadau hynny. 
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Penodwyd Dr Prysor Williams, Ysgol Amgylchedd, Adnoddau 
Naturiol a Daearyddiaeth, yn Llywydd yr Urdd yn 2013-14. Yn 
ychwanegol at ei waith gyda’r Urdd, mae’n werth nodi iddo hefyd 
gyflwyno darlithoedd i dros ugain o gymdeithasau / mudiadau 
gwahanol ledled Cymru yn trafod gwaith ymchwil y Brifysgol. 
Traddododd Dr Llion Jones y feirniadaeth yng nghystadleuaeth y 
Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac fe’i penodwyd hefyd yn 
Fardd Preswyl y BBC ym mis Mehefin.  
 
Y mae nifer o staff yn aelodau o bwyllgorau ac yn cyfrannu eu 
harbenigeddau er budd cymdeithasau’r ardal ac yn genedlaethol. 
Mae Elizabeth Woodcock yn Ymddiriedolwr a Thrysorydd yr 
elusen Cyfeirio Gwynedd, sef elusen sy’n galluogi plant cyn oed 
ysgol gydag anableddau i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn 
lleol, sydd yn gwella eu mynediad at yr iaith Gymraeg ar lefel 
gymunedol. Mae Mair Rowlands yn Gynghorydd Sir ar Gyngor Sir 
Gwynedd a Dr Einir Young yn Gadeirydd Partneriaeth 
Amgylcheddol Gwynedd. Yn 2013 sefydlwyd Menter Iaith Bangor 
ac mae nifer o staff y Brifysgol wedi chwarae rhan weithredol 
wrth i’r fenter gael ei datblygu.  
 

 Ymchwil  Mae gwaith ymchwil staff academaidd Bangor yn parhau i wneud 
cyfraniad pwysig i’n dealltwriaeth o fywyd Cymraeg Cymru ac yn 
symud sawl maes gwaith sydd yn allweddol i ffyniant yr iaith yn 
ei flaen. 
 
Yn 2013/14, cynhaliwyd sawl cynhadledd bwysig ym Mangor, a 
oedd yn arloesol yn eu defnydd o’r Gymraeg: 

- Cynhadledd i drafod cyfraith hawlfraint a cherddoriaeth 
mewn iaith leiafrifol 
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- Cynhadledd Seicoleg gyntaf i’w chynnal yn y Gymraeg 
- Cynhadledd Cyfrwng yn trafod heriau’r cyfryngau 
- Cynhadledd Hacio’r Iaith yn trafod y berthynas rhwng y 

Gymraeg a thechnoleg 

 
Mae enghreifftiau o waith ymchwil y Brifysgol sy’n cyfoethogi ein 
dealltwriaeth o fywyd Cymru, yn y gorffennol ac yn y personol, yn 
cynnwys: 
 

- Dadansoddiad newydd Yr Athro Gerwyn Wiliams o Gwaed 
Gwirion 

- Astudiaeth rhwng yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac 
Archeoleg a’r Ysgol Cyfrifiadureg o Feini Hirion Môn 

- Astudiaeth y Dr Andrew Edwards o’r berthynas 
dymhestlog rhwng Margaret Thatcher a Chymru 

- Astudiaeth Dr Siôn Aled Owen o pam fod plant yn 
amharod i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r dosbarth. 

- Astudiaeth Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodegs o le’r 
Gymraeg yn y sector wirfoddol 

- Astudiaeth ar y cyd rhwng yr Ysgol Astudiaethau Creadigol 
a’r Cyfryngau a’r Ysgol Busnes i’r berthynas rhwng ffrydio 
a gwerthiant cerddoriaeth Cymraeg 

- Astudiaeth Dr Eben Muse yn ystyried agweddau 
llyfrwerthwyr Cymru at rwydweithio cymdeithasol 

- Prosiect datblygu rhwng Geriant Ellis a Ffion Haf Jones o’r 
Brifysgol gyda cwmni teledu Cwmni Da a Chyngor Ynys 
Môn yn ymchwilio i’r defnydd o ddeunydd aml-gyfrwng fel 
atyniad i ymwelwyr yng Ngharchar Biwmares. 

- Mae Ffion Haf Jones, sydd yn ddarlithydd Theatr rhan 
amser yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfrynghau, 
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hefyd wedi bod yn flaenllaw dros ben yn ei gwaith 
cynhyrchu theatr gyda Theatr Genedlaethol Cymru a 
Chwmni’r Frân Wen yn ystod y flwyddyn. Perfformiwyd 
ei chynhyrchiad Dim Diolch yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, 
ac enillodd enwebiad am un o’r cynyrchiadau gorau i 
bobl ifanc yng Ngwobrau’r Beirniaid Ifanc  

- Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn arloesi 
wrth iddynt ddatblygu technoleg Adnabod Lleferydd 
cyfrwng Cymraeg ac yn gweithio ar y cyd gydag S4C yn y 
maes hwn. 

- Yn eu gwaith gyda busnesau amrywiol, mae Canolfan 
Newid Ymddygiad Cymru yn codi ymwybyddiaeth iaith 
ymhlith eu cleientiaid gan gynnwys cynnal gweithdy 
‘Ymwybyddiaeth Iaith i Fusnes’. Bu iddynt wella polisïau 
a / neu ddefnydd o’r Gymraeg o fewn busnes gydag 8 
client gwahanol yn y cyfnod dan sylw. Maent hefyd wedi 
dechrau gweithio gyda 2 fusnes mewn prosiect lle mae 
newid ymddygiad yng nghyd-destun y Gymraeg yn brif 
ffocws i’w gwaith. Mae’r Ganolfan yn cynghori’r 
llywodraeth a Mentrau Iaith Cymru ynglŷn â newid 
ymddygiad a’r Gymraeg.  

- Canolfan Ymchwil arall sy’n codi ymwybyddiaeth o’r 
Gymraeg yn eu hymwneud â busnesau yw Synnwyr 
Busnes a Rhwydwaith WISE. Trwy Bartneriaeth 
Trosglwyddo Gwybodaeth, mae’r tîm yn gweithio ar 
brosiect yr Eco-Amgueddfa  ar y cyd ag Oriel Plas Glyn-y-
Weddw.  Nod y prosiect yw datblygu Eco-Amgueddfa ym 
Mhen Llŷn er mwyn dathlu cyfoeth yr ardal gyfan wrth i 
saith sefydliad treftadol ddod ynghyd i weithio mewn 
partneriaeth. Mae’r saith sefydliad yn gweithredu trwy 
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gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog. Partneriaeth 
Trosglwyddo Gwybodaeth arall yw’r gwaith ar y cyd â’r 
Eisteddfod Genedlaethol Cymru sydd yn ceisio darganfod 
gwir werth Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 
gymdeithasol ac economaidd. Mae tîm SBBS a 
Rhwydwaith WISE yn rheolaidd hyrwyddo eu gwaith yn 
ddwyieithog drwy wefannau a rhwydweithiau 
cymdeithasol. 

 

Staffio Penodwyd 5 aelod newydd o staff academaidd o dan nawdd y 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2013/14, yn y meysydd 
canlynol: 

- Cyfrifeg 
- Y Gyfraith 
- Gwyddor Cyfrifiadurol 
- Seicoleg  
- Nyrsio 

 

 

Ysgoloriaethau PhD y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol 

Ymgymerwyd ag ysgoloriaethau PhD yn y meysydd isod yn 
2013/14: 

 Gwyddorau Eigion 

 Addysg 

 
Yn ogystal, dyfarnwyd 11 ysgoloriaeth Lefel M y CCC ac ar lefel 
israddedig, dyfarnwyd 14 o Brif Ysgoloriaethau’r CCC, 27 o 
Ysgoloriaethau Cymhelliant ac 15 o Ysgoloriaethau Hyblyg. 
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Prosiectau cyfrwng Cymraeg o dan 
nawdd y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol 

Llwyddodd y prosiect Swyddi Preswyl Seicoleg i ddenu arian 

sylweddol o gronfa Grantiau Strategol y CCC.  

Dyfarnwyd cyllid ar gyfer 6 o brosiectau o gronfa Grantiau Bach y 
CCC, ar y themâu isod: 

- Sefydlu Pencampwyr y Gymraeg ym maes Nyrsio  

 

- Cyfres o seminarau cyhoeddus ym maes Daearyddiaeth 

- Nodi marcwyr clinigol namau ieithyddol mewn plant 

dwyieithog Cymraeg-Saesneg 

 

Strategaeth Addysgu a Dysgu’r 
Brifysgol 

Ymhlith y gweithgareddau i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn 

Strategaeth Addysgu a Dysgu’r Brifysgol, gellir nodi cynyddu’r 

nifer o fyfyrwyr a oedd yn dewis sefyll arholiad Tystysgrif Sgiliau 

Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i 27 yn 2013/14 (o 9 yn 

2012/13). Llwyddwyd i fynd y tu hwnt i’r targed hwn gan i 39 o 

fyfyrwyr sefyll yr arholiad yn 2013/14.   

 

 

Gweithgareddau Myfyrwyr Enillodd Owain Jones o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac 

Archaeoleg fedal arian Cwmni’r Brethynwyr am gyfraniad 

eithriadol gan fyfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor. Mae hon 

yn wobr o fri, sy’n rhoi ystyriaeth i ansawdd ymchwil, addysgu a 

gwasanaeth myfyriwr i’r Brifysgol a’r gymuned. Yn ddiweddar 

cwblhaodd Owain ei draethawd PhD yn llwyddiannus ar 

ysgrifennu hanesyddol yng Nghymru’r oesoedd canol, ac ar hyn 

o bryd mae’n ddarlithydd sydd wedi’i noddi gan y Coleg 
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Cymraeg Cenedlaethol yn Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac 

Archaeoleg. 

Unwaith eto, bu myfyrwyr Cymraeg Bangor (yn gyn-fyfyrwyr ac 

yn fyfyrwyr presennol) yn amlwg iawn ar y llwyfan cenedlaethol. 

- Enillodd Rhian Owen, myfyrwraig MA mewn ysgrifennu 

Creadigol yn Ysgol y Gymraeg, Goron Eisteddfod Môn 

- Enillodd Gruffudd Antur, myfyriwr ymchwil yn Ysgol y 

Gymraeg, y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd am yr ail dro 

- Enillodd Guto Dafydd, cyn-fyfyriwr yn Ysgol y Gymraeg, y 

Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol 

- Enillodd Sioned Eleri Roberts, cyn-fyfyrwraig yn yr Ysgol 

Cerddoriaeth, Dlws y Cerddor yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol 

- Enillodd Dewi Wyn Williams, cyn-fyfyriwr Cymraeg a 

Drama yn y Brifysgol, y Fedal Ddrama yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol 

- Yn ogystal ag ennill gradd dosbarth cyntaf a gwobr 

arbennig am ei chyfraniad cyffredinol gan yr Ysgol 

Astudiaethau Creadigol ar Cyfryngau, dewiswyd Caryl 

Burke o Borthmadog i chwarae un o’r prif rannau yn y 

gomedi sefyllfa FM, a gynhyrchwyd gan gwmni Rondo 

Media i S4C. Bu Caryl hefyd yn llwyddiannus gyda chais 

am ysgoloriaeth Mynediad i Feistri (ATM); mae’n dilyn 

cwrs MA Creu Ffilmiau eleni, a bydd yn cwblhau prosiect 

archifo gyda Chwmni Da fel rhan o’r cynllun ysgoloriaeth. 
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Dewiswyd Caryl hefyd ar gyfer prosiect mynediad gan 

Radio 1, a bu’n un o griw o fyfyrwyr o’r Ysgol 

Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau a fu’n gweithio’n 

rhan amser i Radio Cymru yn ystod y flwyddyn. 

- Yr oedd eleni yn flwyddyn lwyddiannus iawn unwaith eto 

i Osian Williams o Bontypridd, sydd newydd gwblhau’r 

cwrs MA Creu Ffilmiau ym Mangor. Ymhlith nifer o 

ddatblygiadau eraill, bu Osian yn cyfarwyddo’r rhaglen tu 

ôl i’r llenni am y cynhyrchiad ffilm diweddar o Dan y 

Wenallt. Osian hefyd oedd enillydd gwobr RTS Cymru 

eleni am y ffilm ddogfen orau gan fyfyriwr, gyda’i 

brosiect gradd am gartref henoed Plas Hedd. Mae cwmni 

Osian SSP Media, yn mynd o nerth i nerth, ac fel rhan o’i 

brosiect Mynediad i Feistri llynedd, bu’n gweithio fel dyn 

camera ar gynhyrchiad Cwmni Da, Pwy laddodd Ian 

Parry, a ddarlledwyd dros y Nadolig. 

- Cynhyrchodd John Evans o Fangor y ffilm Gymraeg 

Jaman ar gyfer ei astudiaeth derfynol ar y cwrs MA Creu 

Ffilmiau, a chafodd y ffilm ei henwebu llynedd ar gyfer y 

wobr ar gyfer y Ddrama Fer Orau yn yr Ŵyl Cyfryngau 

Celtaidd a gynhaliwyd yn St. Ives, Cernyw. Cyn-fyfyriwr 

Cyfathrebu a Chyfryngau o Fangor, Guto Williams, oedd 

cyfarwyddwr y ffilm Gerallt, a enillodd y wobr am y 

cynhyrchiad dogfen gelfyddydol orau yn yr ŵyl. 



32 
 

Adroddiad Blynyddol   2013/14 

Wedi ei hailsefydlu, cyflwynodd Cymdeithas Ddrama Gymraeg y 

Brifysgol berfformiad o Siwan, Saunders Lewis a Bobi a Sami gan 

Wil Sam. 
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BLAENORIAETHAU 2012-13 
 

 Maes 
 

Blaenoriaeth Canlyniad 

Blaenoriaeth 1 Cynllun Iaith 
 

Cynnal gweithdai ar draws pob 
rhan o’r campws i godi 
ymwybyddiaeth o’r Cynllun Iaith ac 
edrych ar y strwythurau sy’n 
cefnogi’r Cynllun. 
 
Dechrau edrych ar yr oblygiadau 
wrth symud o’r Cynllun Iaith tuag 
at Safonau. 
 

Cwblhawyd 

Blaenoriaeth 2 Datblygu defnydd o’r Gymraeg 
 

Ymestyn y gefnogaeth a gynigir 
trwy Cymorth Cymraeg. 
 
Datblygu cymhwyster sefydliadol 
‘Cymraeg yn y Gwaith’. 
 
Edrych ar botensial sefydlu cynllun 
mentora ar gyfer datblygu hyder 
staff i siarad Cymraeg. 
 

Cwblhawyd 

Blaenoriaeth 3 Darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
 

Mewn cydweithrediad â’r Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol, cyflwyno 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
mewn meysydd newydd. 
 

Parhaol 
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Blaenoriaeth 4 Pontio 
 

Sicrhau bod y Gymraeg yn 
flaenllaw wrth i’r prosiect symud 
i’w gartref parhaol yn ystod haf 
2014.  
 

Er gwaetha’r ffaith y bu rhaid oedi 
cyn i Pontio symud i’w gartref 
parhaol, mae’r Gymraeg wedi 
parhau’n greiddiol i’r 
gweithgareddau a gynhelir. 

Blaenoriaeth 5 Myfyrwyr 
 

Cynnal dau brosiect yn edrych ar 
resymau myfyrwyr dros ddewis / 
beidio â dewis addysgu uwch 
cyfrwng Cymraeg.   
 
 
 

Cwblhawyd 
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BLAENORIAETHAU 2014-15 

 Maes 
 

Blaenoriaeth Amserlen 

Blaenoriaeth 1 Cynllun Iaith 
 

Paratoi ar gyfer symud i drefn 
Safonau. 
 

Drwy’r flwyddyn ond gan 
ganolbwyntio ar yr Holiadur 
Ymchwiliad Safonau 

Blaenoriaeth 2 Datblygu defnydd o’r Gymraeg 
 

Datblygu Strategaeth i gynyddu’r 
defnydd o Gymraeg gan staff gan 
gydweithio â’r Ganolfan Ymchwil 
Newid Ymddygiad. 
 

Cynnal cynllun peilot yn Llyfrgell y 
Brifysgol erbyn haf 2015 

Blaenoriaeth 3 Darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
 

Mewn cydweithrediad â’r Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol, cyflwyno 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
mewn meysydd newydd. 
 
Mireinio ein dulliau o gasglu data 
am weithgaredd cyfrwng Cymraeg 
 

Drwy’r flwyddyn, gyda ffocws ar 
geisiadau i Gynllun Staffio’r Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol 
 
 
Cynnal Seminar Data Cyfrwng 
Cymraeg i adnabod pwyntiau 
gweithredu 

Blaenoriaeth 4 Pontio 
 

Sicrhau bod y Gymraeg yn 
parhau’n ganolog i’w holl 
weithgareddau. 

Drwy’r flwyddyn 

Blaenoriaeth 5 Myfyrwyr 
 

Cynnal Ffair Swyddi Cymraeg i godi 
ymwybyddiaeth myfyrwyr o’r cyfle 
i ddefnyddio’r Gymraeg yn y byd 
gwaith. 
 
 

Mawrth 2015 
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CWYNION YN YMWNEUD Â’R CYNLLUN IAITH 
 
Cwynion yn ymwneud â phroffil / statws y Gymraeg yn y Brifysgol 

[1]  Derbyniwyd cwyn gan fyfyriwr ynglŷn â’r ffaith bod gwefan y Brifysgol yn mynd i’r ochr Saesneg yn ddiofyn. Mewn cyfarfod o’r Ysgol Astudiaethau 

Trwy’r Gymraeg yn ogystal cafwyd trafodaeth ar y mater hwn a’r ffaith nad oedd cyfeiriad at y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar ochr y wefan ar ei 

newydd wedd.  

Canlyniad: Sefydlwyd is-bwyllgor i edrych ar y mater a drafododd y pwyntiau isod: 

 Datblygu cwymplen dewis iaith i fynd i’r afael â’r trafferthion llywio. 

 Gwybodaeth am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg - annog adrannau i gydweithio â’r uned recriwtio myfyrwyr er mwyn i’r wybodaeth sydd ei 

hangen gael ei chynnwys ar y wefan.  

 

[2]  Derbyniwyd cwyn gan fyfyriwr ynglŷn â’r ffaith bod y Gymraeg ar waelod rhestr opsiynau iaith ar beiriannau argraffu’r Brifysgol. 

Canlyniad: Tynnwyd sylw at hyn mewn cyfarfod o PYCI. Mae’r adaran TG wedi gwneud gwaith arloesol eisoes yn sicrhau bod yr opsiwn Cymraeg ar 

gael ac mae Bangor ar flaen y gad yn hyn o beth. Bydd yr adran TG yn parhau i edrych ar sut i gynnal a gwella dewis iaith i ddefnyddwyr ar gyfer eu 

holl wasanaethau.  

 

[3] Derbyniwyd cwyn gan fyfyriwr ynglŷn â’r ffaith bod y system ar gyfer mynd â llyfr allan / i mewn yn ‘defaultio’ i’r Saesneg. 

Canlyniad: Y Llyfrgell fydd yr adran beilot ar gyfer Cynllun Strategol Cymreigio’r Gweithle a bydd hyn yn fater fydd yn cael sylw mewn trafodaethau 

gyda staff. 

 

[4]  Derbyniwyd cwyn gan aelod o’r cyhoedd yn nodi nad oedd y Gymraeg i’w gweld ar beiriannau ymarfer yng Nghanolfan Brailsford. 

Canlyniad: O ran y cyfarwyddiadau uniaith a’r rhybuddion diogelwch ar y peirannau yr oedd y gwyn yn ymwneud â nhw, ar y peirannau pwysau yn 

unig y mae’r rheiny ac maent wedi’u mewnosod (embedded) i’r peiriannau. Dylid nodi bod y Gymraeg ar ryngwyneb bob un o’r deugain o 

beiriannau newydd sydd yng Nghanolfan Brailsford ac roedd hynny yn amod tendr. Gan mai peiriannau ar brydles ydynt, nid yw’n bosib tynnu’r 
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cyfarwyddiadau a’r rhybuddion diogelwch Saesneg oddi arnynt. Cynigwyd cymorth i Ganolfan Brailsford i weld a ellir goresgyn y broblem hon yn 

ymarferol. Mae rheolwr y Ganolfan wedi pwysleisio bod y Ganolfan yn ymroddedig i roi profiad dwyieithog i’w defnyddiwr.  

 

[5]  Derbyniwyd cwyn ynglŷn â drafft o lyfryn ar gyfer myfyrwyr Seicoleg a oedd yn awgrymu nad oedd angen i fyfyrwyr boeni am ddefnyddio’r Gymraeg 

ym Mangor. 

Canlyniad: Trafodwyd y sefyllfa gyda’r Ysgol Seicoleg a chytunwyd yn syth i newid y geiriad gan bwysleisio nad oedd unrhyw fwriad i ymddangos yn 

negyddol tuag at y Gymraeg. 

 

Cwynion yn ymwneud â materion staffio 

[6]  Yn dilyn ail strwythuro ar gyfer sefydlu ‘hub’ weinyddol ar gampws y Normal a fyddai’n gwasanaethu’r Ysgol Addysg a’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon 

derbyniwyd cwyn ynglŷn â’r ffaith fod pryder na fyddai gofynion yr Ysgol Addysg o safbwynt y Gymraeg yn cael eu diwallu. 

Canlyniad: Tynnwyd hyn i sylw uwch swyddogion y Brifysgol a rhoddwyd camau ar waith er mwyn dod o hyd i ddatrysiad.  

 

Cwynion yn ymwneud ag arwyddion / gohebiaeth / hysbysebion / ffurflenni  

[7] Derbyniwyd cwyn ynglŷn â neges ‘all staff’ a yrrwyd gyda’r Saesneg uwchben y Gymraeg. 

Canlyniad: Cafodd y neges ei hail-yrru gyda’r Gymraeg yn gyntaf. Y mae fformat newydd ar gyfer negeseuon ‘all-staff’ bellach yn cael ei annog, sef 

bod y Gymraeg a’r Saesneg yn ymddangos ochr yn ochr.  

 

[8] Derbyniwyd cwyn gan fyfyrwyr ynglŷn â diffyg presenoldeb y Gymraeg ar wefan Facebook Maes Glas. 

Canlyniad: Tynnwyd y mater i sylw’r Dirprwy Is-ganghellor â chyfrifoldeb dros y Ganolfan a hysbyswyd staff y Ganolfan o’r angen i gydymffurfio â’r 

Cynllun Iaith.  

 

[9] Derbyniwyd cwyn ynglŷn ag arwyddion dros dro uniaith Saesneg yn yr Ysgol Cemeg.  

Canlyniad: Cyfeiriwyd y mater i sylw Pennaeth yr Ysgol. 
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[10] Derbyniwyd cwyn am arwyddion uniaith Saesneg sefydlog yn yr Ysgol Busnes (arwyddion ‘Allanfa Dân’) 

Canlyniad: Cyfeiriwyd y mater i sylw’r Adran Ystadau. 

 

[11] Derbyniwyd cwyn am hysbyseb uniaith Saesneg ar gyfer cyrsiau cyfrifiaduron a oedd yn cael eu cynnal drwy’r Ganolfan Ymestyn yn Ehangach.  

Canlyniad: Cyfeiriwyd y mater i sylw Cyfarwyddwr y Ganolfan a sicrhaodd bod y deunydd ar gael yn ddwyieithog.  

 

[12]  Derbyniwyd cwyn am y ffaith ei bod hi’n anos dod o hyd i ffurflen Gymraeg ar gyfer cofrestru ar gyfer cyrsiau MA ar wefan y Brifysgol.  

Canlyniad: Darganfuwyd bod fersiwn Gymraeg o’r ffurflen ar gael ond bod y modd y mae gwefan y Brifysgol yn ‘defaultio’ i’r Saesneg yn golygu nad 

yw ochr Gymraeg y wefan yn ymddangos yn gyntaf, oni bai bod unigolyn wedi ail-osod ei gyfrifiadur/chyfrifiadur i sicrhau bod hyn yn digwydd.  

 

 

Cwynion yn ymwneud â safon y Gymraeg 

[13] Derbyniwyd cwynion ynglŷn â safon y Gymraeg ar wefan y Brifysgol neu mewn negeseuon gan staff y Brifysgol, yn cynnwys gan ddau aelod o’r 

cyhoedd. 

Canlyniad: Yn yr achosion hyn, yr arfer yw delio’n gynhaliol ag adrannau ac unigolion. Mewn un achos, er enghraifft, roedd neges ddrafft a oedd 

wedi’i gyrru i gael ei phrawf ddarllen gan yr uned gyfieithu wedi’i gyrru at fyfyriwr mewn camgymeriad yn hytrach na’r neges ar ei ffurf derfynol. 

Mae’r Brifysgol yn awyddus i gadw cydbwysedd rhwng gwarchod cywirdeb ieithyddol ar y naill law ac annog defnydd o’r iaith ymhlith staff ar y llall.  

 
 

 


