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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 46 o swyddi gweinyddol (clerigol a phroffesiynol) ar lefel W1, a 3 swydd ar lefel W2. O ran swyddi W1, 
penodwyd 41 (89% o siaradwyr Cymraeg rhugl, a 5 (11%) sy’n siarad ychydig o Gymraeg. Ni phenodwyd neb heb 
sgiliau Cymraeg i’r swyddi hyn. 

Sylwadau  Y mae’r Brifysgol yn perfformio’n dda o safbwynt penodi siaradwyr Cymraeg i swyddi sy’n cael eu hysbysebu 
fel rhai Cymraeg yn Hanfodol.  

 O safbwynt y 5 aelod o staff sy’n nodi eu bod yn ‘siarad ychydig o Gymraeg’, penodwyd 3 ohonynt i swyddi 

achlysurol yn y Llyfrgell, un i Undeb y Myfyrwyr a’r llall i swydd cynorthwyydd gweinyddol. O safbwynt y 

sawl a benodwyd i’r swydd cynorthwyydd gweinyddol, cynhaliwyd y cyfweliad yn y Gymraeg. Aseswyd 

sgiliau iaith yr ymgeisydd gan y panel a phenderfynwyd bod ei sgiliau yn gryfach nag yr oedd yr ymgeisydd 

ei hun yn ei deimlo ac y byddai felly yn gallu ymgymryd yn llwyddiannus â dyletswyddau’r swydd. Mae’r 

enghraifft hon yn amlygu’r ffaith bod unigolion yn gallu tanbrisio eu sgiliau yn y Gymraeg a bod codi hyder 

                                                           
1 Dyddiad cywain yr holl ystadegau staffio oedd Awst 2015. Yng nghyd-destun yr holl ystadegau staffio a’r dadansoddiadau sydd yn cael eu cynnig yma, gofynnwn i chi 
nodi y bu i’r recriwtio yn 2014/15 unwaith eto gael ei ddylanwadu gan ailstrwythuro mewnol a’r ffaith na hysbysebwyd swyddi gweinyddol yn allanol.  
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ieithyddol yn rhan allweddol o gynllunio gweithlu dwyieithog. Fel yr adroddir yn Adran 2, mae hyn yn rhan 

ganolog o weledigaeth Prifysgol Bangor o safbwynt hyrwyddo’r Gymraeg. 

 

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 Stafffio Tabl 1, 2, 2a, 3 a 4.  

Sylwadau  O safbwynt datblygu ethos dwyieithog y sefydliad a sicrhau gweinyddiaeth ddwyieithog effeithiol, mae 
arwyddion yn y data ar gyfer 2014/15 sy’n dangos bod y Brifysgol yn parhau mewn sefyllfa gref er mwyn 
gwneud hynny. Yn wir ymddengys bod ei sefyllfa yn cryfhau. 

 

 Yn 2013/14 roedd 43% o staff y Brifysgol yn nodi eu bod yn siarad Cymraeg a 25% yn nodi eu bod yn siarad 
rhywfaint o Gymraeg. Gellir dweud felly bod 68% o staff yn meddu ar ryw lefel o sgiliau Cymraeg. Yn 2014/15 
roedd 45% o staff yn nodi eu bod yn siarad Cymraeg a 25% yn nodi eu bod yn siarad rhywfaint o Gymraeg. 
Bellach, felly, mae 70% o’r gweithlu yn meddu ar ryw lefel o sgiliau Cymraeg a dyma’r ganran uchaf ers o 
leiaf 2005/6. Y mae hyn yn rhoi sylfaen gref iawn ar gyfer datblygu gweithlu sy’n gweithredu’n ddwyieithog.  

 
 Gwelwyd cynnydd yn y ganran o staff ALC sy’n siarad Cymraeg rhwng 2013/14 a 2014/15 (o 50% i 52%). Mae 

canran y staff clerigol sy’n siarad Cymraeg wedi aros yn gyson (62%) ar draws y ddwy flynedd. 

 
 Yn 2013/14, 40% o’r rhai a benodwyd i swyddi clerigol oedd yn gallu siarad Cymraeg. Mynegwyd pryder am 

hyn gan fod y ganran hon gryn dipyn yn is na’r ganran gyffredinol o siaradwyr Cymraeg ymhlith staff clerigol. 
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Penderfynwyd y dylid monitro cytundebau 3 mis neu lai yn fanwl er mwyn sicrhau nad ydynt yn cael effaith 
ar ganrannau siaradwyr Cymraeg. O safbwynt swyddi clerigol yn gyffredinol, teimlwyd bod pwll digonol o 
siaradwyr Cymraeg ymhlith y boblogaeth leol i alluogi penodiadau cyfrwng Cymraeg i swyddi clerigol yn rhan 
fwyaf o achosion. Eleni, roedd 55% o benodiadau clerigol newydd yn siarad Cymraeg, sef 30 penodiad. Roedd 
11 o benodiadau clerigol heb unrhyw sgiliau Cymraeg. Fodd bynnag, mae’n amlwg mai swyddi arbenigol oedd 
o leiaf 10 o’r swyddi hyn, e.e. Cynorthwyydd Dysgu Graddedig, Arholwr IELTS, swydd sabothol yn Undeb y 
Myfyrwyr ac nad ydynt yn swyddi y byddai rhywun fel rheol yn eu hystyried yn rhai clerigol. Ymddengys felly 
bod y ffaith bod penodiadau 3 mis neu lai yn cael eu goruchwylio’n fanwl o gymorth i warchod canrannau 
siaradwyr Cymraeg ymhlith staff.  

 
 Roedd 55% o benodiadau ALC newydd yn siarad Cymraeg, sef 6 penodiad. Unwaith eto eleni, dylid nodi mai 

isel iawn oedd nifer y penodiadau ALC newydd (11).  

 
 safbwynt meithrin gweithlu dwyieithog ar gyfer y dyfodol, gellid nodi bod tri o’r penodiadau ALC newydd 

yn y band oed 26-35 (Tabl 2a) a bod 16 o’r penodiadau clerigol newydd yn y band oed 25 ac iau neu fand oed 
26-35.  

 
 

 Yn 2013/14, roedd 28% o uwch reolwyr yn siarad Cymraeg. Yn 2014/15, roedd 35% o uwch reolwyr yn siarad 
Cymraeg (Tabl 3).  
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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.  

Sylwadau  Dros y 3 blynedd diwethaf, gwelwyd cynnydd yng nghanran y staff academaidd sy’n siarad Cymraeg, o 28% 
(2012/13) i 30% (2013/14)  i 32% (2014/15) ac mae’r cynnydd hwn yn unol â’r targed uchod. Mae canran y 
staff academaidd sy’n nodi eu bod yn siarad rhywfaint o Gymraeg hefyd wedi cynyddu (o 23% i 26%).  

 

 Mae 5 o’r 21 penodiad academaidd newydd sy’n siarad Cymraeg wedi’u cyllido gan y CCC. Mae cyfraniad y 
Coleg Cymraeg yn parhau’n amlwg felly, ond mae’r data yma hefyd yn dangos bod Prifysgol Bangor ei hun yn 
buddsoddi mewn academyddion sy’n siarad Cymraeg.  

 

 Mae 14 o’r penodiadau academaidd newydd sy’n siarad Cymraeg yn 45 oed neu iau. Mae hyn yn argoeli’n 
dda o ran creu to newydd o academyddion sy’n gallu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.  

 

 Dylid nodi bod 9 allan o 24 ( 38%) o Benaethiaid Ysgolion Academaidd bellach yn siarad Cymraeg.  
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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.2 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 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: Gwasanaethau Tŷ Golchi  
Roedd y tendr yn gofyn i gyflenwyr ddisgrifio sut y bydden nhw’n sicrhau bod gwasanaethau ar gael yn 
ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg i fyfyrwyr. Amlinellodd y cwmni llwyddiannus y byddai cyfarwyddiadau ar 
waliau ac ar y peiriannau ar gael yn ddwyieithog ac y byddai eu gwefan hefyd yn ddwyieithog. Ar y wefan mae 
myfyrwyr yn gallu rhoi arian ar eu cerdyn golchi, gweld pa beiriannau sydd ar gael, rhoi gwybod am broblemau a 
chael cyngor ar olchi eu dillad. 
 
Cytundeb 2: System Llety ar gyfer Neuaddau Preswyl y Brifysgol 
Roedd y tendr yn gofyn am system oedd yn cynnig rhyngwyneb dwyieithog i’r myfyrwyr. Roedd gofyn i’r cwmnïau 
ddangos system ddwyieithog ar waith fel rhan o’r broses dendro. Roedd y dogfennau tendro yn tynnu sylw at 
ganllawiau Swyddfa’r Comisiynydd o ran datblygu meddalwedd ddwyieithog. 
 
Cytundeb 3: Darpariaeth Diogelwch wrth ddrws clwb nos Academi 
Nododd y cwmni llwyddiannus eu bod yn gallu darparu staff a chanddynt sgiliau dwyieithog. Nodwyd bod 
deunyddiau marchnata, arwyddion a ffurflenni’r cwmni yn ddwyieithog a bod ysgrifen ar iwnifform staff yn 
ddwyieithog. Roedd y cwmni yn gallu darparu tîm yn cynnwys 80% o staff dwyieithog i’r Brifysgol.  
 

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 yn Atodiad D. (Eleni, mae Pwyllgor Awdit a Risg y Brifysgol wedi gofyn i gwynion gael eu 
graddio yn  ôl difrifoldeb ac mae fformat newydd yn cael ei ddefnyddio er mwyn adrodd am gwynion). 
Derbyniwyd 17 o gwynion am weithrediad y Cynllun Iaith (derbyniwyd 13 o gwynion yn 2013/14) ac ymdriniwyd 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 Fel llynedd a’r flwyddyn flaenorol, parhaodd Cymraeg yn y Gweithle i fod yn thema bwysig wrth i’r Brifysgol 

ehangu a dyfnhau ei harbenigedd yn y maes hwn. 

Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg yn y Gweithle 

Cyflwynwyd Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg yn y Gweithle i Bwyllgor Gweithredu’r Brifysgol.  

Mae Maes Gwaith 4 y Strategaeth yn gosod nodau o safbwynt: Adnabod gweithleoedd sy’n gallu elwa o gydweithio 

dwys â Chanolfan Bedwyr, Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion ac eraill a datblygu seilwaith ymchwil perthnasol. Mae 

amcanion yr adran hon o’r Strategaeth yn cynnig cyfle i arloesi a datblygu arbenigedd ym maes Cymraeg yn y 

Gwaith. I’r perwyl hwnnw, cafwyd pedwar datblygiad pwysig yn 2014/15: 



10 
 

Adroddiad Blynyddol   2014/15 

 Llwyddwyd i ennill cyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ariannu PhD ym maes ‘Datblygu’r Defnydd o’r 

Gymraeg yn y Gweithle’. 

 Cynlluniwyd prosiect mentora ar gyfer Llyfrgell y Brifysgol 

 Cynlluniwyd cynhadledd genedlaethol yn edrych ar ddefnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle 

 Cynlluniwyd symposiwm rhyngwladol yn edrych ar droi siaradwyr amharod yn siaradwyr gweithredol 

Am y tro cyntaf yn 2014/15, cynhaliwyd Ffair Swyddi Cymraeg ar gyfer myfyrwyr. Bwriad y Ffair oedd tynnu sylw at 

yr angen am sgiliau Cymraeg mewn amrediad o swyddi. Mynychodd tua 30 o gyflogwyr a chafwyd adborth 

cadarnhaol ganddynt hwy a’r myfyrwyr. Bwriedir felly cynnal y Ffair Swyddi Cymraeg yn flynyddol.  

Y mae Pontio yn enghraifft nodedig o sut y mae’r Brifysgol yn ‘rhoi’r iaith yn y gwaith’. Mae pob swydd sydd wedi’i 

hysbysebu yn y ganolfan wedi bod yn swydd Cymraeg yn Hanfodol ac mae pob un o’r swyddi hynny wedi’u llenwi 

gan siaradwyr Cymraeg. Mae hyn yn galluogi i waith y ganolfan fynd rhagddo yn y Gymraeg mewn cyfarfodydd, 

dros e-byst, dros y ffôn ayb. Fel arwydd gweledol o bwysigrwydd y Gymraeg, mae’r seddi yn y mannau perfformio 

yn Pontio wedi’u llythrennu yn ôl y wyddor Gymraeg.  

Prosiect mawr arall sy’n galluogi staff i ddefnyddio’r Gymraeg yw’r Parc Gwyddoniaeth. Tri aelod o staff craidd 

sydd gan y Parc ar hyn o bryd ac maent i gyd yn siarad Cymraeg ac maent yn defnyddio’r Gymraeg yn y gwaith. 

Mae cyfarfodydd y Bwrdd Ymgynghorol a chyfarfodydd y Bwrdd Rhanddeiliaid yn cael eu cynnal yn Gymraeg.  

Systemau 

Mae’r Brifysgol yn parhau i ddatblygu systemau sy’n caniatáu lle amlwg i’r Gymraeg a materion yn ymwneud â 

datblygu a chynnal y Gymraeg. Enghraifft o hyn yn 2014/15 yw’r dashfwrdd penodol a grëwyd o fewn system 

Gwybodaeth Busnes y Brifysgol (Bangor BI). Mae’r dashfwrdd yn codi data o Banner (system cofnodion myfyrwyr y 

brifysgol) ar ddiwedd pob diwrnod gwaith.  Mae'n dangos nifer y myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn y flwyddyn 

academaidd gyfredol; niferoedd CALl cyfrwng Cymraeg; nifer y myfyrwyr sy'n astudio 5 o gredydau drwy'r 

Gymraeg; nifer y myfyrwyr sy'n astudio 40 neu fwy o gredydau drwy'r Gymraeg.  Mae'r dashfwrdd yn galluogi 

defnyddwyr i fynd i lawr fesul haen drwy fframwaith trefniadaethol y Brifysgol i lefel Coleg, Ysgol a chwrs gradd.  
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Mae datblygiad y dashfrwdd yn rhan o ymdrechion y Brifysgol i fireinio ei dulliau casglu data cyfrwng Cymraeg. 

Bydd y datblygiad hwn yn cael ei ddangos fel enghraifft o arfer dda i gynrychiolwyr Prifysgolion eraill Cymru. 

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 3 1.5 awr yr wythnos   Canolfan Brailsford  4 staff   2 reolwr, 2 gweinyddol 
Blwyddyn 3-4 1.5 awr yr wythnos   Uwch Reolwyr   8 staff     
Blwyddyn 1 1 awr yr wythnos  Darlithwyr/Rheolwyr             12 staff                                                                  
Blwyddyn 3-4 1 awr yr wythnos Darlithwyr/Rheolwyr  8 staff 
Blwyddyn 1 0.5 awr yr wythnos Llyfrgell                6 staff    Gweinyddol 

Blwyddyn 2/4 1.5 awr yr wythnos Llyfrgell                7 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 
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Uwch Reolwyr (cyfarfodydd)  5 staff 
Gwasanaethau Myfyrwyr  4 staff 
Canolfan Addysg Rhyngwladol            2 staff 
Llyfrgell  - desg                                       4 staff 
Undeb y Myfyrwyr                                4 staff 
Gweinyddwr Coleg                                1 staff 
 
Cymraeg yn y Gweithle – Cwrs 3 diwrnod i ddysgu iaith benodol ar gyfer y gwaith 
Nifer o staff y Brifysgol a fynychodd:   20 
Cyrsiau i Siaradwyr Rhugl 
Cyrsiau undydd: Cynhaliwyd 2 gwrs undydd ‘Cyflwyniad i Loywi Iaith’: 

 Medi 2014 (3 aelod – 2 o Pontio; 1 - Ysgol Addysg) 

 Chwefror 2015 (6 aelod – Gwyddorau Cymdeithas; Gwyddorau’r Eigion; Swyddfa Ymchwil a Menter; 
Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth) 
 

Cyrsiau wythnosol: cynhaliwyd tri chwrs staff wythnosol: 

 Medi-Rhagfyr 2014: 6 aelod o adrannau gwasanaeth 

 Ionawr-Chwefror 2015: 2 aelod o staff Pontio 

 Mawrth-Ebrill: 3 aelod (dau o adrannau gwasanaeth, 1 o Ysgol academaidd 
 

Staff y Llyfrgell: sesiwn awr (Sgiliau Ysgrifennu Cymraeg) ynghyd â 6 sesiwn dilyniant: 7 aelod ar lefel 4 

Staff y Ganolfan Rheolaeth: sesiwn awr (Ysgrifennu e-bost syml yn Gymraeg): 4 aelod. 

Cefnogaeth un-i-un: Rhoddwyd cefnogaeth unigol i un aelod newydd o staff academaidd. Hefyd, rhoddwyd 

sesiynau un-i-un ychwanegol fel a ganlyn:  

 un sesiwn o gefnogaeth ar gywair iaith i aelod arall o staff academaidd 
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 4 sesiwn awr o hyd i aelod o staff gweinyddol adran wasanaeth. 
 

Gweithdai Cymorth Cymraeg: Cynhaliwy gweithdai yn ystod awr ginio staff y Brifysgol ar wahanol themâu sy’n eu 

cynorthwyo i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith, yn cynnwys Gwneud cyflwyniadau yn Gymraeg, Drafftio 

dwyieithog, y Gymraeg ar y cyfrifiadur ac Ysgrifennu Cymraeg ar gyfer y we.   

 

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

Yn 2014/15, roedd 24 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 1-6 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. 

 

Datblygiadau i’w nodi  

Mae 9 o staff wedi ennill cymhwyster Cymraeg yn y Gweithle yn ystod y flwyddyn ar lefelau 1 a 2.  Mae profion 
bellach ar gael ar gyfer lefelau 3-5 yn ogystal, ac mae nifer o staff yn gweithio tuag at y lefelau hyn.  Mae’r profion 
ar bob lefel yn cael eu teilwra i gwrdd ag anghenion penodol y swydd er mwyn galluogi i staff ymdrin â sefyllfaoedd 
sy’n codi yn eu gwaith o ddydd i ddydd. 
 

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 121 o staff wedi ymgymryd â’r hyfforddiant Cymraeg yn y gweithle a 
amlinellir uchod. Yn sicr, mae llwyddiant yr Is-ganghellor wrth ddysgu Cymraeg yn cynnig arweiniad clir i staff yn 
gyffredinol ac yn pwysleisio bri’r Gymraeg o fewn y Brifysgol. Mae’r Is-ganghellor yn annerch staff newydd mewn 
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sesiynau Cynefino ac yn sôn am ei brofiadau ef yn dysgu Cymraeg. Gwelwyd fod hyn yn magu diddordeb y staff 
newydd yn y gwersi iaith sydd ar gael.  
 

 

 

 

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 Cyrsiau Ail Iaith 
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 dosbarth isod yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion:  
Blwyddyn 2-3 1 awr yr wythnos   Ysgol Gwyddorau Eigion  6 staff    Academaidd 
 
Cyrsiau Gloywi 
Cwrs Staff Academaidd: Cafodd y cwrs ei beilota am y tro cyntaf ddechrau’r haf, ar ffurf 5 sesiwn 1½ awr ar 

brynhawniau Mercher. Daeth 5 aelod o staff i un neu fwy o’r sesiynau. (Eu meysydd pwnc oedd: Ffrangeg, Gofal 

Iechyd, Y Gyfraith, Gwyddorau Eigion, Gwyddorau Cymdeithas.) 

Modiwlau Ôl-radd 

Mae’r modiwlau ar gyfer myfyrwyr ôl-radd yn cynnig cyfle i ddatlbygu sgiliau iaith sy’n berthnasol i’r byd gwaith: 
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Modiwl iaith ar MA Rheolaeth Amgylcheddol (ZXC 4002) – 2 fyfyriwr 

Modiwl ôl-radd Ymdrin â’ch Pwnc Drwy’r Gymraeg – (ZXC 4202) - 2 fyfyriwr  

 

Sylwadau Nifer fechan o staff sydd academaidd sy’n datblygu digon o hyder yn eu sgiliau iaith i ddarlithio’n rheolaidd yn y 
Gymraeg. Fodd bynnag, mae staff academaidd sydd yn dysgu Cymraeg yn aml yn gosod nodau i’w hunain o safbwynt 
datblygu eu defnydd o’r Gymraeg yn y gwaith. Yn yr eitem Newyddlen ‘Dysgu Cymraeg, Defnyddio’r Gymraeg’, er 
enghraifft, nododd Dr Ross Roberts ei fod yn gobeithio maes o law allu arwain seminarau yn y Gymraeg. 
 

 
 
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 2014-Mehefin 2015   
Cyrsiau cymunedol 1-2 sesiwn yr wythnos:      60 o staff 
Nifer o’r rhain sydd ar lefel uwch/Meistroli:    13 
Ysgol Galan Ionawr 2015:                                    25  
Ysgol Basg Mawrth 2015:                                      2  
Ysgol Haf 2015                                                         8 

Sylwadau Mae 95 o staff  wedi mynychu cyrsiau Cymraeg i Oedolion.  Mae 29 o staff wedi llwyddo mewn arholiadau CBAC 
Cymraeg i Oedolion yn ystod 2014/15: 
Mynediad     11 staff 
Sylfaen          14 staff 
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Canolradd       3 staff 
Uwch               1 staff 
 
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 
nifer fawr 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. Mae’r gweithgareddau yma’n cynnwys:  

 Cydweithio gyda myfyrwyr y Brifysgol i drefnu gweithgareddau ar gyfer diwrnod S’mae/Shwmai? 

 Cynnal 17 sesiwn paned a sgwrs ar draws Môn a Gwynedd mewn neuaddau, siopau coffi, orielau a 
thafarndai. 

 Annog dysgwyr i gymryd rhan mewn Eisteddfodau lleol a chenedlaethol. Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 
2015 gwelwyd dau gôr dysgwyr o’r gogledd yn cipio’r wobr gyntaf ar ail wobr yng nghystadleuaeth y grŵp 
canu a dau unigolyn o’r gogledd yn cael cyntaf ac ail am lefaru’n unigol ac unigolyn arall yn cael y wobr 
gyntaf am ysgrifennu adolygiad.  

 

 

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. 
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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 
2014/15, mynychodd 119 o staff y sesiynau hyn.  
 
Cyflwynodd yr adran Adnoddau Dynol gwrs ‘Newydd i Reolaeth’ sy’n rhoi trosolwg i reolwyr newydd o’u 
cyfrifoldebau. Sicrhawyd bod cyflwyniad ar eu cyfrifoldebau mewn perthynas â’r Cynllun Iaith a hyrwyddo’r 
defnydd o’r Gymraeg yn gyffredinol yn rhan o’r cwrs newydd hwn. Mynychodd 44 o reolwyr y cwrs.  
 
Fel rhan o gyfres hyfforddi Map a Chwmpawd ar Strategaeth y Brifysgol, cyflwynwyd sesiwn ar ‘Saith Rhyfeddod y 
Gymraeg ym Mangor’. Mynychodd 17 aelod o staff y sesiwn hon.  
 

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 

744.7  
(672.8 yn 2013/14, 667.1 yn 2012/13 a 575.5 yn 2011/12) * 
Gweler atodiad B tabl CY4 ac atodiad C 
 
Mae atodiad B tabl CY3 yn dangos fod 1607 o fyfyrwyr yn 
astudio rhyw gyfran o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, o’i 
gymharu â 1504 yn 2013/14. 
 
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 credyd 
o’u cwrs yn Gymraeg. Mae Cynllun Ffioedd y Brifysgol ar gyfer 
2016/17 yn cynnwys targedau ar gyfer y mesuryddion hyn: 
 
Bydd y cynnydd yn nifer y myfyrwyr sy’n astudio gwerth 5 credyd 
o leiaf o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei 
gynnal a'i gynyddu ymhellach i 1395 yn 2016/17. (Gwaelodlin 
2013/14: 1385). (Targed SG CCAUC T6) 

Mae’r Brifysgol yn adrodd twf 
sylweddol iawn yn ei niferoedd CALl 
cyfrwng Cymraeg ar gyfer 2014/15. 
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. Yr hyn sy’n gwneud y 
cynnydd yn wirioneddol drawiadol 
yw’r ffaith ei fod yn digwydd ar adeg 
pan mae’r pwll o siaradwyr Cymraeg 
rhugl yn parhau i grebachu, a 
hynny’n bennaf oherwydd ffactorau 
y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol.  
 
Mae’r cynnydd yn y niferoedd 
cyfrwng Cymraeg felly yn 
adlewyrchu ymdrechion bwriadus 
sydd wedi’u gwneud ar draws y 
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Bydd nifer y myfyrwyr sy’n astudio gwerth 40 credyd o leiaf o'u 
cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn codi i 900 erbyn 
2016/17 (Gwaelodlin 2012/13: 718). (Targed SG CCCAUC T6) 
 
Fel y gwelir yn atodiad CH, mae’r Brifysgol wedi parhau i wneud 
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 wedi’i oddiweddyd yn barod: 
 
                    2012/13 2013/14         2014/15 
Niferoedd 5 credyd       1,244 1,388              1548 
Niferoedd 40 credyd      718              769                  821 
 
 

Brifysgol i gynyddu cyfranogiad yn y 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gan 
fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith. 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. 
 
O fewn y cynnydd o 69.9 yn y 
niferoedd CALl, gwelir y patrymau 
bach o lanw a thrai sy’n arferol wrth 
gymharu un flwyddyn academaidd 
a’r nesaf. Ochr yn ochr â hynny, fodd 
bynnag, gwelir cynnydd dramatig yn 
niferoedd rhai ysgolion, yn cynnwys 
rhai meysydd lle mae’r ddarpariaeth 
yn parhau ar ei phrifiant. Mae’r 
cynnydd ar ei amlycaf yn un o 
gadarnleoedd y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg, sef maes 
Gwyddorau Iechyd, ond ceir 
cynnydd arwyddocaol iawn hefyd 
ym maes Gwyddorau Chwaraeon 
(1.7 > 12.0 > 21.8) lle mae’r 
ddarpariaeth wedi’i datblygu o’r 
newydd yn ystod y tair blynedd 
diwethaf. Mae’r gwaith yn y maes 
hwnnw yn deillio o fuddsoddiad gan 
y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r 
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Brifysgol ei hun. Er nad yw’r 
niferoedd yn agos at fod mor uchel,  
gwelir cynnydd o dros 50% hefyd 
mewn meysydd mor amrywiol â’r 
Gyfraith a Gwyddorau Biolegol.  
 
Mae’r ffaith fod y niferoedd CALl 
bellach wedi’u dosbarthu ar draws 
pob disgyblaeth yn galonogol iawn, 
ond mae’n deg cydnabod hefyd fod 
cyfran sylweddol o’r niferoedd yn 
parhau ynghlwm wrth y meysydd 
proffesiynol (Addysg, Gwyddorau 
Iechyd a Gwaith Cymdeithasol). 
Mae gwarchod y meysydd hynny 
felly yn allweddol i weledigaeth y 
Brifysgol a’i hymdrech “i gryfhau ein 
safle fel prif ddarparwr addysg uwch 
cyfrwng Cymraeg”.   
 
Wrth ystyried y patrwm cyffredinol 
o dwf, gellir ei briodoli i nifer o 
wahanol ffactorau, yn cynnwys 
buddsoddiad mewn staffio, 
gweithgarwch marchnata a 
recriwtio, ymdrechion arwrol staff 
academaidd i gyfeirio myfyrwyr at y 
ddarpariaeth Gymraeg, ynghyd â’r 
gwaith cyson sydd wedi’i wneud i 
wella dulliau o gywain data a 
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chofnodi gweithgarwch cyfrwng 
Cymraeg. Yn wir, mae’r adroddiad 
hwn yn ei grynswth yn tystio i 
ymdrechion staff ar draws y 
sefydliad i greu ethos sy’n gwneud y 
‘dewis Cymraeg’ yn un naturiol i 
fyfyrwyr ac yn ddewis hefyd sy’n 
cael ei ddiogelu gan isadeiledd 
cadarn.  
 
Fel yr amlygir yn y golofn 
‘Manylion’, y mae cynlluniau’r 
Brifysgol ar gyfer datblygiad pellach 
y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn 
cael eu llywio gan fesuryddion y 
Cyngor Cyllido erbyn hyn. Mae’r 
niferoedd CALl, fodd bynnag, yn 
parhau i fod yn fesur a meincnod 
defnyddiol iawn i ddynodi hyd, lled 
a dyfnder y ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. 
 

Cynlluniau gradd trwy gyfrwng y 
Gymraeg / dwyieithog 

  

Modiwlau Cymraeg / dwyieithog 
newydd 

Dyma rai o’r modiwlau cyfrwng Cymraeg newydd a ddilyswyd yn 
2014/15:  
 
Ysgol Cerddoriaeth 
WXC4011 Portffolio Rhan II  
WXC-1010 Celfyddyd Sonig 
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Ysgol Ieithoedd Modern 
LWC1402 Sbaeneg Rhagarweiniol Plws  
Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg 
HTC2152 Cymru: Delwedd a hunaniaeth   
HTC3152 Cymru: Delwedd a hunaniaeth  
HTC2153 Y Chwyldro Ffrengig  
HTC3153 Y Chwyldro Ffrengig   
HGC2006 Iwerddon 1912-1973  
HGC3006 Iwerddon 1912-1973  
HTC2156 Rhyfel Cartref America  
HTC3156 Rhyfel Cartref America  
HTC-2150 Cenedlaetholdeb yn Sbaen  
HTC-3150 Cenedlaetholdeb yn Sbaen  
HTC-2151 Gwladgarwyr a Gwladychwyr 
HTC-3151 Gwladgarwyr a Gwladychwyr 
 
Ysgol Athroniaeth a Chrefydd 
VPC2216 Llen a Chrefydd 1546-1659  
VPC3316 Llen a Chrefydd 1546-1659  
VPC2210 Cenedlaetholdeb, Crefydd a Chyfiawnder  
 

Enghreifftiau o adnoddau i 
gefnogi dysgu ac addysgu cyfrwng 
Cymraeg  

Technoleg Gwybodaeth: adnoddau a gweithgareddau i gefnogi 
dysgu 
 
Gweithdai Datblygu Staff - Darparwyd nifer helaeth o weithdai 
datblygu staff ar wahanol dechnolegau dysgu drwy gydol y 
flwyddyn yn arbennig ar ddulliau asesu ac adborth ar-lein yn 
ogystal â chreu Adnoddau Addysgol Agored. Darparwyd y 
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gweithdai hyn ym Mangor ac mewn sawl sefydliad arall fel rhan o 
raglen datblygu staff y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 
CADARN – Fel rhan o’r Project CADARN bu’r Tîm Technoleg 

Dysgu yn cydweithio â darlithwyr ac ôl-raddedigion i gynhyrchu 

Adnoddau Addysgol Agored i’w defnyddio ar gyfer myfyrwyr 

presennol ac i ddenu myfyrwyr newydd. Cynhyrchwyd adnoddau 

cyfrwng Cymraeg ym maes Sgiliau Astudio ac Ysgrifennu 

Creadigol. Mae’r adnoddau hyn ar gael ar wefan CADARN, ac ar 

weinydd ffrydio newydd ‘Stream’ https://stream.bangor.ac.uk/ 

sy’n agored i unrhyw aelod o staff uwchlwytho adnoddau agored 

iddo. Mae’r meddalwedd hwn ar gael yn y Gymraeg. 

Prosiect Creu cyfres o bodlediadau i hyrwyddo’r defnydd o e-

ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg – Derbyniwyd cyllid gan y 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol o dan y Cynllun Grantiau Bach i 

greu cyfres o bodlediadau gyda’r bwriad o annog cydweithwyr 

sy'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, i rannu eu defnydd o 

dechnolegau e-ddysgu gydag eraill, ar draws holl sefydliadau 

addysg uwch Cymru.  

Turnitin yn Gymraeg – Mae’r Grŵp Cyfoethogi Dysgu Trwy 

Dechnoleg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn parhau i geisio 

ymateb cadarnhaol gan y cwmni sy’n darparu Turnitin i ddarparu 

fersiwn Gymraeg o’r meddalwedd.  Mae Grŵp yr Is-Gangellorion 

bellach mewn trafodaethau gyda Turnitin ynglŷn â hyn. 

 
Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol  

https://stream.bangor.ac.uk/
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Ymgeisiodd 58 myfyriwr o Fangor am y DSI eleni, gyda 56 yn 

cwblhau’r ddwy elfen (llafar ac ysgrifenedig) a 53 o’r rheiny’n 

llwyddo i’w hennill. (Llwyddodd dros 73% o fyfyrwyr Bangor i 

ennill Clod neu Ragoriaeth.) Cynhaliwyd 21 o sesiynau paratoi a 

dewisodd nifer o’r myfyrwyr ddod i un neu fwy o’r sesiynau, 

gyda rhagor yn trefnu apwyntiad i weld y tiwtor. 

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

Gweithgareddau newydd er mwyn hyrwyddo a marchnata’r 
Brifysgol a’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gyda darpar 
fyfyrwyr  
 
Cynhaliwyd clinig galw i mewn ar gyfer cymorth efo’r Datganiad 
Personol a’r ffurflen UCAS. Roedd cyfle i fyfyrwyr ddod i’r 
Brifysgol er mwyn cael cymorth a gwybodaeth am sut i gwblhau 
eu Datganiad Personol. Cynhaliwyd sesiynau anffurfiol gydag 
aelodau o’r Tîm Cyswllt ag Addysg sydd yn brofiadol yn helpu 
myfyrwyr chweched dosbarth efo’r broses o wneud cais i astudio 
mewn prifysgol. 
 
Yn ystod mis Gorffennaf 2015 aeth criw o fyfyrwyr presennol 
Prifysgol Bangor ar daith o amgylch  nifer o ysgolion yn Ne 
Cymru i sôn wrth y disgyblion am eu profiadau ym Mangor a’r 
cyfleoedd a gynigir yma i astudio a byw drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

Cynhyrchwyd App dwyieithog newydd o'r enw Adolygu - Revision 

i gefnogi disgyblion ac ysgolion ledled Cymru. Hwn yw’r App 

dwyieithog cyntaf erioed i gael ei gynhyrchu i gefnogi disgyblion 

Blwyddyn 10 yng Nghymru gyda'u gwaith adolygu at arholiadau 
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Gwyddoniaeth TGAU. Mae'r ap, sydd i'w gael am ddim, yn cynnig 

deunydd i helpu disgyblion baratoi at eu harholiadau a hynny ar 

ffurf cwis 'yn erbyn y cloc'. Mae eisoes wedi profi’n boblogaidd 

iawn, gydag oddeutu 13k o ddefnyddwyr wedi ei lawr-lwytho. 

Cynhyrchwyd yr ap gyda chymorth grant yr Academi 

Wyddoniaeth Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru. 

Fel rhan o’r un prosiect i gynnig help a chefnogaeth i ddisgyblion 
ac ysgolion gyda phynciau gwyddonol drwy gyfrwng y Gymraeg 
a’r Saesneg, cyhoeddwyd y deunydd diweddaraf yng nghyfres 
Canllawiau Adolygu Gwyddoniaeth TGAU.  Cafodd y llyfrynnau 
adolygu Bioleg 3, Cemeg 3 a Ffiseg 3 eu paratoi gan athrawon 
profiadol a’u dosbarthu i bob ysgol yng Nghymru. Mae’r holl 
ddeunydd adolygu sy wedi ei greu gan y Brifysgol hefyd ar gael 
ar-lein i’w lawr-lwytho: www.bangor.ac.uk/adolyguTGAU 
<http://www.bangor.ac.uk/adolyguTGAU>  
 

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

Rhwng Medi 2014 a Chwefror 2015, cynhaliodd yr Ysgol 
Cerddoriaeth ymweliadau wythnosol ag Ysgol Gynradd 
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Llanbedrgoch, Ynys Môn fel rhan o brosiect caneuon gwerin 
(Cymru a Tsiena). Bu i’r Ysgol hefyd, fel rhan o’r gyfres Corneli 
Cudd weithio gyda disgyblion blwyddyn 12 ac 13 i greu 
preswyliadau cerddorol mewn cartrefi henoed. Fel rhan o’r 
cynllun Sistema Cymru Codi’r To, cynhaliwyd sesiynau cerddorol 
ar gyfer plant a phobl ifanc, athrawon ac aelodau staff Ysgolion 
Maesincla ac Ysgol Glan Cegin. Roedd y prosiectau hyn ar y cyd â 
Pontio.  
Bu’r Ganolfan Ehangu Mynediad yn cryfhau ei hymwneud â’r 
gymuned. Daeth criw o blant a phobl ifanc Cofis Bach i’r Brifysgol 
dros y Pasg i gynnal perfformiad cyfrwng Cymraeg yn Llyfrgell y 
Brifysgol. ‘Tocyn i Ble’ oedd y teitl a daeth nifer dda o rieni a 
theuluoedd ardal Caernarfon i’r Brifysgol, llawer ohonyn nhw am 
y tro cyntaf erioed. Mae’r Ganolfan hefyd yn arloesi gyda gwaith 
y Llofnod Dysgu Teulu sy’n gweithio gyda theuluoedd ysgolion 
cynradd ac uwchradd ardaloedd difreintiedig. Ym Mhrifysgol 
Bangor yn unig y cynigir gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg 
a’r Saesneg. 
 

 
Cyfraniadau gan staff y Brifysgol i fywyd deallusol, cymdeithasol 
a chyhoeddus Cymru 

 
Mae gwaith staff Prifysgol Bangor yn cael effaith bellgyrhaeddol 
ar ddefnydd y Gymraeg mewn bywyd dydd i ddydd ac ar ystod y 
meysydd a drafodir yn y Gymraeg . Y mae nifer o staff y Brifysgol 
hefyd yn rhoi o’u hamser i sicrhau bod y Gymraeg yn ffynnu’n 
gymdeithasol, yn aml yn lledaenu gwybodaeth am waith y 
Brifysgol drwy wneud hynny.  

 



27 
 

Adroddiad Blynyddol   2014/15 

Enillodd staff o’r Ysgol Gwyddorau Iechyd ddwy wobr  y Gymraeg 
mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 
gan Lywodraeth Cymru: i) Prosiect Pencampwyr y Gymraeg; ii) 
Cyfieithu a dilysu trwy’r Gymraeg Pecyn Offer Asesu Gwybyddol. 
Bu i Gwerfyl Roberts a Gwenan Prysor fwydo i mewn i ddatblygiad 
strategaeth gofal iechyd a chymdeithasol y Llywodraeth, ‘Mwy na 
Geiriau’.  
 
Mae gwaith Canolfan Bedwyr yn datblygu sgiliau Cymraeg 
ymarferwyr addysg o’r sectorau cynradd, uwchradd ac addysg 
bellach yn ganolog i strategaeth addysg Gymraeg y llywodraeth a 
chydnabuwyd llwyddiant unigolion yn datblygu’u sgiliau iaith 
mewn seremoni arbennig ym mis Gorffennaf.  
 
Datblygodd Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, 
Prifysgol Bangor ddau ap rhyngweithiol, hwyliog  i helpu dysgwyr 
Cymraeg i ymarfer tu allan i’r dosbarth. Lansiwyd yr apiau ar y 
gyfres deledu Cariad@Iaith. 
 
Lansiwyd gwefan genedlaethol newydd gan Uned Technolegau 
Iaith Canolfan Bedwyr. Mae’r Porth yn cynnwys adnoddau ac offer 
iaith gwerthfawr sydd ar gael yn agored ar gyfer datblygwyr mewn 
cwmnïau preifat a chyhoeddus.  

 
Ymddangosodd Daniel Roberts (darlithydd CCC yma ym 

Mheirianneg Electronig) ar raglen ar ‘Dibendraw’ ar S4C yn sôn 

am (ac yn ail greu) arbrofion Marconi i yrru tonnau radio ar 

draws y dŵr. Mae cyfraniadau fel hyn yn codi proffil 

gwyddoniaeth drwy’r Gymraeg y tu hwnt i furiau’r Brifysgol. 
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Unwaith eto eleni, bu i Dr Prysor Williams rhoi cyflwyniadau i lu 

o gymdeithasau am ei waith gwyddonol ef a chyfrannodd Deri 

Tomos i drafodaethau am wyddoniaeth ar y cyfryngau. Mae staff 

eraill (e.e. Dr Aled Llion Jones a Dr Myfanwy Davies) yn rheolaidd 

yn trafod materion cyfoes ar y cyfryngau hefyd. 

Yn gymdeithasol, mae nifer o staff y Brifysgol yn ymwneud â 

Menter Iaith Bangor a hefyd wedi bod yn weithredol yn y gwaith 

o drefnu Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. 

 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. Mae cynadleddau a’r prosiectau sydd yn cael eu cynnal yn  
sicrhau bod trafodaeth academaidd yn y Gymraeg yn gyfoes a byw 
a’r gwaith ymchwil yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o fywyd 
Cymru, yn y gorffennol ac yn y personol. Mae enghreifftiau o’r 
gwaith yma yn cynnwys: 

  
 

 Cynhadledd Menywod yng Nghymru (Archif Menywod 
Cymru) (Ysgol Cerddoriaeth) 

 ‘Boddi mewn Celfyddyd’: Cynhadledd i gofio Tryweryn 
(Ysgol Cerddoriaeth ac Ysgol y Gymraeg) 

 ‘Trwy Ddulliau Technoleg’ (Uned Technolegau Iaith 
Canolfan Bedwyr) 

 Gwaith ymchwil fel rhan o ysgoloriaeth KESS ar y cyd â 
Chwmni Da ar fywyd pobl ifanc yng Nghymru 
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 Gwaith ar bapurau Castell Penrhyn sydd yn archifau’r 
Brifysgol 

 Gwaith ymchwil yr Athro Nancy Edwards ar Fywyd yng 
Nghymru yn y Canol Oesoedd Cynnar 

 Gweithiau creadigol (e.e. drama gomisiwn i’r Eisteddfod 
Genedlaethol ar Nancy Richards gan yr Athro Angharad 
Price).  

 

Un prosiect diddorol a llwyddiannus a gynhaliwyd yn 2014/15 
oedd sefydlu Cyfres 6, sef cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus 
cyfrwng Cymraeg gan staff y Brifysgol yn Neuadd Ogwen, 
Bethesda rhwng Tachwedd a Rhagfyr 2014. Roedd y pynciau dan 
sylw yn cynnwys ‘zombies y Mabinogi, y Gymraeg ar Facebook, 
seicoleg plant, llên Cymry Llundain a sinema’r Eidal.   

 

Staffio Penodwyd 5 aelod newydd o staff academaidd o dan nawdd y 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2014/15, yn y meysydd canlynol: 

- Sgriptio 
- Hanes 
- Chwaraeon 
- Ffilm  
- Nyrsio 

 

 

Ysgoloriaethau PhD y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol 

Ymgymerwyd ag ysgoloriaethau PhD ym maes Seicoleg yn 
2014/15. 
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Yn ogystal, dyfarnwyd 9 ysgoloriaeth Lefel M y CCC ac ar lefel 
israddedig, dyfarnwyd 9 o Brif Ysgoloriaethau’r CCC, 30 o 
Ysgoloriaethau Cymhelliant a 6 o Ysgoloriaethau Hyblyg. 
  

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 y prosiectau isod o gronfa Grantiau Bach 
y CCC: 
 

 Cynhadledd Boddi mewn Celfyddyd: Gwaddol ’65,  

 Ysgrifau gan addaswyr ar gyfer y llwyfan 

 Mynychu seminarau rhyngwladol yng Nghanada 

 Cyfrol ar Wyddor Cyfieithu 

 Cynhadledd Dwyieithrwydd mewn Addysg 

 Cynhadledd Creu a Chyfleu Lle 

 Cynhadledd hanes genedlaethol: Cymru a’r Iwerddon 
 

 

 

Strategaeth Addysgu a Dysgu’r 
Brifysgol 

 Eleni, dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ddysgu i Eleri Hughes, 

Prif Diwtor Uned Gloywi Iaith Canolfan Bedwyr. Roedd 

hyn yn gydnabyddiaeth o bwysigrwydd y gefnogaeth 

ieithyddol sy’n cael ei rhoi i fyfyrwyr sy’n dewis astudio 

drwy’r Gymraeg.  

 

 Ym mis Ionawr, cynhaliwyd Seminar Data Cyfrwng 

Cymraeg. Bwriad y seminar oedd cryfhau gallu Prifysgol 

Bangor i gofnodi gweithgaredd cyfrwng Cymraeg yn yr 
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Ysgolion. Mynychodd tua 50 o staff y seminar, yn staff 

academaidd ac yn staff gweinyddol. Adnabuwyd nifer o 

gamau gweithredu yn cynnwys datblygu dashfwrdd 

cyfrwng Cymraeg yn BI (gweler Adran 2 yr adroddiad) a 

gwella sut yr ydym yn casglu data am weithgaredd 

myfyrwyr ôl-radd. Mae system electronig newydd ar 

gyfer dilysu modiwlau yn tynnu sylw at yr ystod o 

weithgareddau cyfrwng Cymraeg y dylid eu cofnodi. 

 

 

 Ar bwynt cyffredinol, mae’n werth nodi bod Prifysgol 

Bangor wedi perfformio’n arbennig o dda yn yr Arolwg 

Boddhad Myfyrwyr Cenedlaethol. Mae’n parhau i fod ar y 

brig yng Nghymru ac yn y 10 uchaf yn y DU. Gan fod 

myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn garfan arwyddocaol o 

fyfyrwyr y Brifysgol, mae eu llais hwy yn cael dylanwad ar 

y canlyniadau. 

Gweithgareddau Myfyrwyr  Enillodd Caryl Burke, myfyrwraig MA yn yr Ysgol 

Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, y wobr gyntaf yng 

ngŵyl ffilmiau Pics yn Ionawr 2015, yn y categori 18-25 

oed, am y ffilm fer Cofio. Bu Caryl hefyd yn cydweithio ar 

brosiect ffilmio cymunedol gyda’r grŵp Cofis Bach a oedd 

yn ymwneud ag ymweliad arbennig â llyfrgell y brifysgol. 

 Dewiswyd y ffilm Gymraeg ‘Jaman’, a gynhyrchwyd gan 

John Evans a Lester Hughes o’r Ysgol Astudiaethau 

Creadigol a’r Cyfryngau, ar gyfer rhestr fer y ffilm ffuglen 
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orau gan fyfyrwyr ôl-radd gan y Gymdeithas Teledu 

Brenhinol (RTS). Cynhaliwyd y seremoni yn Llundain ym 

Mehefin 2015 a dangoswyd y ffilm ar y sianeli Sky Arts a 

Pick TV. Dyma ffilm a oedd eisoes wedi cyrraedd rhestr 

fer yr un categori, ond i’r diwydiant yn gyffredinol, yn 

hytrach na myfyrwyr yn unig, yn yr Ŵyl Cyfryngau 

Celtaidd.  

 Yn ogystal â chyfrannu’n gyson i Golwg 360, mae Jamie 

Thomas, myfyriwr pedwaredd flwyddyn yn yr Ysgol 

Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, wedi bod yn 

ysgrifennu llyfr i wasg y Lolfa am ymgyrch tîm pêl-droed 

Cymru i gyrraedd rowndiau terfynol Pencampwriaethau 

Ewrop 2016 yn Ffrainc. 

 Enillodd Osian Huw Williams Dlws y Cerddor yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod. Mae Osian yn 

astudio am radd Meistr mewn cyfansoddi yn yr Ysgol 

Cerddoriaeth. Mae Osian yn brif leisydd y grŵp Candelas 

a cafodd y grŵp gryn amlygrwydd yn y flwyddyn dan 

sylw. 

 Enillodd Ffion Williams, cyn-fyfyrwraig Prifysgol Bangor, 

Fedal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili 

a’r Cylch 2015. 

 

 Enillodd Elis Dafydd, myfyriwr yn Ysgol y Gymraeg, Gadair 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerfili a’r Cylch 2015. 
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 BLAENORIAETHAU 2014/15 
 

 Maes 
 

Blaenoriaeth Canlyniad 

Blaenoriaeth 1 Cynllun Iaith 
 

Paratoi ar gyfer symud i drefn 
Safonau. 
 

Cwblhawyd – yn benodol drwy 
ymateb i’r 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. 
 

Ar waith – llwyddwyd i sicrhau 
cyllid i ariannu PhD yn y maes 

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 
 

Cwblhawyd – llwyddwyd i ddenu 
cyllid ar gyfer swyddi cyfrwng 
Cymraeg mewn meysydd 
academaidd newydd. 
 
Cwblhawyd – cynhaliwyd 
seminar lwyddiannus ar ddata 
cyfrwng Cymraeg ym mis Ionawr 
2015 

Blaenoriaeth 4 Pontio 
 

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

Mae Pontio yn gweithredu drwy 
gyfrwng y Gymraeg ac mae pob 
un o’r swyddi yn y ganolfan wedi 
bod yn swyddi Cymraeg yn 
Hanfodol. 

Blaenoriaeth 5 Myfyrwyr 
 

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

Cwblhawyd 
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BLAENORIAETHAU 2015/16 
 

 Maes 
 

Blaenoriaeth Amserlen 

Blaenoriaeth 1 Cynllun Iaith 
 

Paratoi ar gyfer symud i drefn 
Safonau. 
 

Drwy’r flwyddyn gan ymateb yn 
benodol i’r gofynion gan 
Swyddfa’r Comisiynydd 

Blaenoriaeth 2 Datblygu defnydd o’r Gymraeg 
 

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

Drwy’r flwyddyn ac yn benodol: 
datblygu’r cynllun mentora ar y 
cyd â’r Ganolfan Newid 
Ymddygiad; cynnal cynhadledd 
‘Rhoi’r Iaith yn y Gwaith’ 
(Tachwedd) ; cynnal symposiwm 
ar droi siaradwyr goddefol yn 
siaradwyr gweithredol (Rhagfyr)  

Blaenoriaeth 3 Darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
 

Meithrin y ddarpariaeth yn y 
meysydd newydd lle cafwyd 
penodiadau diweddar 
 
Parhau i fireinio ein dulliau o 
gasglu data am weithgaredd 
cyfrwng Cymraeg gan roi sylw 
penodol i ddata ôl-radd 
 

Drwy’r flwyddyn 
 
 
 
Drwy’r flwyddyn 

Blaenoriaeth 4 Pontio 
 

Sicrhau bod y Gymraeg yn 
parhau’n ganolog i’w holl 
weithgareddau nawr bod y 
Ganolfan wedi agor. 

Drwy’r flwyddyn 
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Blaenoriaeth 5 Myfyrwyr 
 

Cynnal Ffair Swyddi Cymraeg eto i 
godi ymwybyddiaeth myfyrwyr o’r 
cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg yn y 
byd gwaith a chan ehangu’r Ffair i 
fyfyrwyr chweched dosbarth y tro 
hwn. Bydd hyn yn annerch yr 
angen i annog myfyrwyr i ddewis 
llwybrau cyfrwng Cymraeg yn 
ogystal â meddwl am bosibiliadau 
gyrfa cyfrwng Cymraeg. 
 
 

Mawrth 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


