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Crynodeb Gweithredol 

Mae dangosyddion perfformiad Adroddiad Blynyddol y Cynllun Iaith 2016/17 yn dangos bod Prifysgol Bangor unwaith eto wedi sicrhau bod y 

Gymraeg yn cael lle amlwg ym mhob agwedd ar ei gwaith, o ddatblygiadau academaidd i ddatblygiadau systemau a datblygiadau sylweddol 

newydd fel Parc Gwyddoniaeth Menai.   

Dengys yr ystadegau staffio yn Adran 1 bod canran y staff sy’n siarad Cymraeg neu’n siarad ychydig o Gymraeg wedi aros ar 70% am yr eilwaith 

yn flynyddol. Mae’r Brifysgol felly yn parhau yn sefydliad lle y mae’r Gymraeg yn cael ei chlywed a’i defnyddio’n ddyddiol. Mae’r data yn 

amlygu’r ffaith bod adrannau ar draws y Brifysgol yn cynllunio’u gweithlu mewn modd sy’n sicrhau bod gwasanaethau a’r cyfleoedd i weithio 

yn y Gymraeg yn cael eu cynnal. Mae hyn yn unol â’r pwyslais ar y Gymraeg mewn gweinyddiaeth fewnol yn y Safonau Iaith y bydd angen i’r 

Brifysgol gydymffurfio â nhw o 16/17 ymlaen. Fodd bynnag, mae arwyddion yn y data staffio bod canrannau siaradwyr Cymraeg yn gallu disgyn 

yn sydyn a bod newidiadau mawr yn gallu cael impact sylweddol ar broffil y gweithlu. Yn 2015/16, gwelwyd gostyngiad yng nghanran y staff 

clerigol sy’n siarad Cymraeg (o 62% i 60%). Ymddengys fod y newidiadau i faes Cymraeg i Oedolion wedi dylanwadu ar hyn gan fod 33 o 

diwtoriaid iaith (sy’n cael eu categoreiddio yn y band clerigol) wedi gadael y Brifysgol yn ystod y cyfnod dan sylw. O safbwynt staff academaidd 

gwelir bod y ganran o siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o 32% yn 14/15 i 31% yn 15/16. Fodd bynnag, gan ystyried mai dyma’r tro cyntaf ers 

pum mlynedd i staff academaidd a gyllidir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol beidio â chael eu penodi, mae’r ganran ar gyfer 15/16 yn dangos 

bod Prifysgol Bangor ei hun yn buddsoddi mewn academyddion sy’n siarad Cymraeg. Wrth wynebu sefyllfa ariannol heriol, nodir bod cynnal 

capasiti staffio dwyieithog ar draws y sefydliad yn flaenoriaeth i Brifysgol Bangor yn 2016/17.  

Cyfeiriwyd uchod at Barc Gwyddoniaeth Menai. Wrth edrych ar gytundebau trydydd parti, mae’r Adroddiad yn canolbwyntio ar y gwaith a 

wnaed gan y Parc Gwyddoniaeth yn y cyswllt hwn. Gwelir bod y tri chytundeb y cyfeirir atynt yn amrywiol; o gytundeb rheoli cyfleusterau i  

gytundeb adeiladu i gytundeb ymchwil. Mae’r tri chytundeb, fodd bynnag, yn gofyn am dystiolaeth o allu’r cwmni llwyddiannus i ddiwallu 

gofynion y Cynllun Iaith. Mae’r Gymraeg felly yn flaenoriaeth amlwg i’r Parc wrth iddo ddatblygu. 

Mae Adran 2 yr Adroddiad yn amlygu’r prosiectau a roddwyd ar waith er mwyn cynyddu defnydd o’r Gymraeg. Cadarnha’r dystiolaeth fod gan 

Brifysgol Bangor y profiad a’r gallu i arwain maes Cymraeg yn y Gwaith. Yn wir, cynhaliwyd cynhadledd genedlaethol a symposiwm 

rhyngwladol lwyddiannus a oedd yn edrych ar faterion sy’n greiddiol i’r maes hwn. Cefnogir y weledigaeth o weithle dwyieithog, lle mae staff 
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ar draws y sefydliad yn cael y cyfle i ddatblygu a defnyddio’u sgiliau, gan hyfforddiant iaith cynhwysol a phoblogaidd a chan ddatblygiad 

systemau pwrpasol.  

 
O ran datblygiadau academaidd, ar ôl adrodd cynnydd sylweddol iawn yn ei niferoedd CALl cyfrwng Cymraeg y llynedd, mae ystadegau’r Brifysgol 
ar gyfer 2015/16 yn dangos cwymp o 14.9 i 729.8. Wedi dweud hynny, mae’r ffigwr hwn yn parhau i fod yn sylweddol uwch na’r niferoedd CALl 
sydd wedi’u hadrodd mewn blynyddoedd blaenorol ac yn cadarnhau statws Bangor fel y Brifysgol arweiniol o ran addysg uwch Gymraeg. Mae’r 
data yn dangos bod rhai meysydd twf penodol (e.e. Gwyddorau Chwaraeon) tra bo’r cwymp mewn niferoedd mewn meysydd eraill (e.e. Y 
Celfyddydau a’r Dyniaethau) yn ddrych o’r ffordd y mae recriwtio i’r disgyblaethau hynny wedi mynd yn gynyddol heriol yn sgil codi’r cap ar 
niferoedd ym mhrifysgolion Lloegr. Yn gyffredinol, mae modd priodoli llawer iawn o’r cynnydd a wnaed dros y blynyddoedd diwethaf i 
fuddsoddiad mewn staffio o du’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Brifysgol ei hun. Wrth i gynllun staffio’r Coleg ddirwyn i ben dros y blynyddoedd 
nesaf, bydd angen sicrhau bod y datblygiadau a welwyd yn cael eu diogelu.  
 
 

Mae’r adroddiad mewn tair adran. Mae Adran 1 yn canolbwyntio ar staffio a chydymffurfio, mae Adran 2 yn canolbwyntio ar bolisïau a 

mentrau newydd ac Adran 3 yn canolbwyntio ar ddata academaidd. Oherwydd y newid yn y modd yr arolygir Adroddiadau Blynyddol gan 

Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, y mae’r adroddiad eleni yn fwy cryno ac yn canolbwyntio ar ddangosyddion perfformiad allweddol.  
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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 37 o swyddi gweinyddol (clerigol a phroffesiynol) ar lefel W1, a 7 swydd ar lefel W2. O ran swyddi W1, 
penodwyd 33 (89%) o siaradwyr Cymraeg rhugl, 3 (8%) sy’n siarad ychydig o Gymraeg a 1 (3%) sydd ddim yn siarad 
Cymraeg.  

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 3 aelod o staff sy’n nodi eu bod yn ‘siarad ychydig o Gymraeg’, fel a ddigwyddodd mewn achosion 
tebyg y llynedd, aseswyd sgiliau iaith yr ymgeisydd gan y panel a phenderfynwyd bod ei sgiliau yn ddigonol / 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 enghraifftiau hyn yn amlygu’r ffaith bod unigolion yn gallu tanbrisio eu sgiliau yn y 
Gymraeg a bod codi hyder 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. Yn achosion un o’r 
swyddi, roedd cohort o staff yn cael eu recriwtio a pendodwyd nifer penodol o siaradwyr Cymraeg o fewn y cohort 
hwnnw.  

                                                           
1 Dyddiad cywain yr holl ystadegau staffio oedd Awst 2016. Yng nghyd-destun yr holl ystadegau staffio a’r dadansoddiadau sy’n cael eu cynnig yma, gofynnwn i chi nodi y 
bu i’r recriwtio yn 2015/16 unwaith eto gael ei ddylanwadu gan ailstrwythuro mewnol a’r ffaith na hysbysebwyd swyddi gweinyddol yn allanol.  
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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 Tablau 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 2015/16 bod y Brifysgol yn parhau mewn sefyllfa gref i wneud hynny.  

 

 Yn 2014/15 adroddwyd bod 70% o’r gweithlu yn meddu ar ryw lefel o sgiliau Cymraeg ac mai dyma oedd y 
ganran uchaf ers o leiaf 2005/6. Mae’r ganran hon wedi’i chynnal yn y data ar gyfer 2015/16 ac mae 70% o’r 
gweithlu unwaith eto’n meddu ar ryw lefel o sgiliau Cymraeg. 

 

 Gwelwyd cynnydd yn y ganran o staff ALC sy’n siarad Cymraeg rhwng 2014/15 a 2015/16 (o 52% i 53%). Fodd 
bynnag, mae canran y staff clerigol sy’n siarad Cymraeg wedi gostwng rhwng 2014/15 a 2015/16 (o 62% i 
60%). Cyn 2015/16 roedd canran y siaradwyr Cymraeg ymhlith staff clerigol wedi aros yn gyson ar 62% ers 
2010/11 pan oedd y ganran hefyd yn 60%. Gellid priodoli’r gwahaniaeth hwn yn y ganran i’r ffaith bod 60 
aelod o staff clerigol sy’n siarad Cymraeg wedi gadael y Brifysgol yn 2015/16. Roedd 33 ohonynt yn diwtoriaid 
Cymraeg i Oedolion.  

 
 Ers 2013-14, nodwyd bod canran y penodiadau newydd sy’n siarad Cymraeg yn is na’r ganran gyffredinol 

ymhlith staff clerigol. Yn sgil hyn, mae penodiadau newydd yn cael eu monitro’n ofalus. Wrth wneud hyn, 
gwelwn fod swyddi na fyddai rhywun fel rheol yn eu hystyried yn rhai clerigol yn cael eu cynnwys yn y categori 
yma ac yn dylanwadu ar y data. Eleni roedd 48% o benodiadau clerigol newydd yn siarad Cymraeg, sef 24 
penodiad. Roedd 14 o benodiadau heb unrhyw sgiliau Cymraeg. Fodd bynnag, fel y llynedd, gwelir mai 
penodiadau i swyddi fel rhai Cynorthwywyr Graddedig (50%) a mentoriaid cyfoed (29%) oeddent.  
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 Unwaith eto eleni, isel iawn oedd nifer y penodiadau ALC newydd (5). Roedd 3 (60%) o’r penodiadau newydd 
yn siarad Cymraeg a 2 (40%) yn siarad ychydig o Gymraeg. 

 
 safbwynt meithrin gweithlu dwyieithog ar gyfer y dyfodol, mae’n werth  nodi bod 14 allan o’r 24 

penodiadau clerigol newydd yn y band oed 25 ac iau neu 26-35 (Tabl 2a).  

 
 Yn 2014/15, roedd 35% o uwch-reolwyr yn siarad Cymraeg. Yn 2015/16, roedd 39% 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 Tablau 1, 2, 5 a 5a.  

Sylwadau  Rhwng 2012/13 a 2014/15 gwelwyd cynnydd yng nghanran y staff academaidd sy’n siarad Cymraeg (o 28% i 
30% i 32%). Yn 2015/16, 31% o staff academaidd oedd yn siarad Cymraeg.  

 

 Mae 30% o’r penodiadau academaidd newydd yn siarad Cymraeg. 31% oedd y ganran yn 2014/15. Mae’n 
deg nodi fodd bynnag na fu i staff academaidd a gyllidir gan y CCC gael eu penodi yn 2015/16, a hynny am y 
tro cyntaf ers pum mlynedd. Er bod y ganran o staff academaidd sy’n siarad Cymraeg yn is yn 15/16 na’r 
flwyddyn flaenorol, mae’r ffaith bod y ganran yn parhau yn gymharol uchel (31%) yn dangos bod  Prifysgol 
Bangor ei hun yn buddsoddi mewn academyddion sy’n siarad Cymraeg.  

 

 Mae 15 allan o’r 20 penodiad 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.  

 

 Mae 9 allan o 24 (38%) o Benaethiaid Ysgolion Academaidd yn siarad Cymraeg, fel ag yn 2014/15.   
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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 Daw’r tair enghraifft isod o M-S Parc.  

 
Cytundeb 1: Rheoli Isadeiledd 
Mewn dogfennau tendr ar gyfer gwaith rheoli isadeiledd ar y ffyrdd i’r Parc Gwyddoniaeth a rheoli cyfleusterau, 
nodwyd y byddai’n rhaid i’r cyflenwr llwyddiannus sicrhau bod y gwasanaethau a ddarparwyd yn cydymffurfio â’r 
Cynllun Iaith.  

 
Cytundeb 2: Gwerthuso Prosiect 
Roedd y tendr yn gofyn i’r contractwyr ddangos eu gallu i gyfieithu deunyddiau ymchwil, cynnal arolygon yn 
ddwyieithog, cynnal grwpiau ffocws yn ddwyieithog a chyfieithu unrhyw ymatebion fel bo’r gofyn. 

 
Cytundeb 3: Cynllunio ac Adeiladu 

Mae anghenion y Gymraeg ar y fframwaith a buddion cymdeithasol wedi’u cynnwys yn y tendr.  
 

Sylwadau Mae’r tri phrosiect a ddisgrifir uchod – er yn amrywiol iawn eu natur - 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. 
Derbyniwyd 9 o gwynion am weithrediad y Cynllun Iaith (derbyniwyd 17 o gwynion yn 2014/15) 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 Ers sawl blwyddyn mae gan y Brifysgol brosesau cadarn yn eu lle er mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei phrif-

ffrydio i’w gweinyddiaeth. Prif  ffocws y blynyddoedd diwethaf fu cynyddu defnydd staff a myfyrwyr o’r Gymraeg a 

deall beth sy’n hwyluso a llesteirio hynny. Yn wir, yn ystod 2015/16, bu i Brifysgol Bangor lwyfannu trafodaethau 

cenedlaethol a rhyngwladol yn y maes hwn. Bu iddi hefyd gynnal ymchwil er mwyn ehangu a dyfnhau ei 

harbenigedd yn y maes. Drwy ymgymryd â’r gweithgareddau hyn, mae’r Brifysgol yn ymgyrraedd at y nodau a 

osodwyd yn ei Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg yn y Gweithle.   

 Cynhaliwyd prosiect mentora’r Gymraeg yn Llyfrgell y Brifysgol. Dathlwyd y cynllun mewn digwyddiad Gŵyl 

Dewi. Roedd cyflwyniadau gan staff yn ystod y dathliad yn dangos yn glir bod y cynllun wedi bod yn fodd o 

gynyddu defnydd o’r Gymraeg yn yr adran. Erbyn haf 2016, roedd y cynllun mentora iaith wedi’i roi ar waith 
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yn yr Adran Gwasanaethau Myfyrwyr hefyd. Yn yr adrannau  hyn, mae’r cynllun yn cael ei gefnogi gan 

ymchwil PhD. 

 Cynhaliwyd cynhadledd genedlaethol ‘Rhoi’r Iaith yn y Gwaith’ a oedd yn cynnig cyfle i ymarferwyr rannu 

gwybodaeth am arferion da ym maes Cymraeg yn y Gwaith. Y Prif Weinidog, Carwyn Jones, oedd prif 

siaradwyr y gynhadledd a mynychwyd y gynhadledd gan dros 100 o gynrychiolwyr o wahanol weithleoedd 

yng Nghymru. 

 Cynhaliwyd symposiwm rhyngwladol yn edrych ar droi siaradwyr cyndyn y  Gymraeg yn siaradwyr 

gweithredol. Mae’r trafodaethau yn y symposiwm wedi esgor ar waith ymchwil ym Mhrifysgol Bangor.  

 Llwyddwyd i ennill cyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ariannu PhD ym maes ‘Troi Siaradwyr 

Goddefol y Gymraeg yn Siaradwyr Gweithredol’. 

 Cynhaliwyd Ffair Swyddi Cymraeg i fyfyrwyr am yr eildro ym Mawrth 2016 gan estyn gwahoddiad i 

ddisgyblion blwyddyn 12 ac 13 y tro hwn hefyd.  Unwaith eto roedd y Ffair yn llwyddiant gyda chyflogwyr 

newydd yn cyfrannu. 

 Eleni eto, bu i’r Brifysgol ddatblygu systemau sy’n ei gwneud hi’n bosib i staff ddefnyddio’r Gymraeg yn eu 

gwaith. Cyflwynodd yr Adran Gwasanaethau Technoleg Gwybodeth system gymorth ar-lein newydd. Roedd 

rhannau safonol y system gan Manage Engine Service Desk Plus yn ddwyieithog eisoes. Fodd bynnag, 

sicrhaodd staff TG bod yr elfennau hynny sy’n benodol i Brifysgol Bangor hefyd ar gael yn ddwyieithog. Yn 

ogystal â chynnig rhyngwyneb dwyieithog, mae’r e-byst a gynhyrchir gan y feddalwedd hefyd yn 

ddwyieithog. Hwyluswyd y gwaith o gynnig y system hon yn y Gymraeg gan y ffaith bod modd i’r tîm TG 

gysylltu’r system â thudalennau gwe oedd eisoes ar gael yn y Gymraeg. Dengys hyn bod buddsoddiad dros 

amser mewn isadeiledd Cymraeg yn hollbwysig.  

 

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.  
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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 3-4 1.5 awr yr wythnos   Canolfan Brailsford               4 staff   2 reolwr, 2 gweinyddol 
Blwyddyn 3+ 1.5 awr yr wythnos   Uwch Reolwyr                6 staff     
Blwyddyn 1 1 awr yr wythnos  Darlithwyr/ Rheolwyr / Gweinyddol  10 staff   
Blwyddyn 2 1 awr yr wythnos  Darlithwyr/Rheolwyr / Gweinyddol   4 staff                                                               
Blwyddyn 3-4 1 awr yr wythnos Darlithwyr/Rheolwyr / Gweinyddol   6 staff 
Blwyddyn 1 0.5 awr yr wythnos Llyfrgell   Gweinyddol               6 staff     

Blwyddyn 2/4 1.5 awr yr wythnos Llyfrgell   Rheolwyr/ Gweinyddol 8 staff 

Blwyddyn 1      0.5 awr yr wythnos Tír na nÓg  Gweinyddol  3 staff     

 
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)  5 staff 
Gwasanaethau Myfyrwyr  4 staff 
Cofrestrfa / Llywodraethu                     2 staff 
Llyfrgell  - desg                                       4 staff 
Undeb y Myfyrwyr                                4 staff 
Gweinyddwr Coleg                                1 staff 
Gwasanaethau Masnachol                   2 staff 
 
Cymraeg yn y Gweithle – Cwrs 3 diwrnod i ddysgu iaith benodol ar gyfer y gwaith 
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Nifer o staff y Brifysgol a fynychodd:   9 
 
Cyrsiau i Siaradwyr Rhugl 
Cynhaliwyd 2 gwrs undydd: 

 Hydref 2015 (6 aelod – 1 Gwyddorau Biolegol, 1 Cynorthwydd Gwasanaeth Cwsmer, 1 Gwasanaethau 
Myfyrwyr, 1 Darlithydd, 2 fyfyriwr PhD) 

 Ionawr 2016 (3 aelod – Gwyddorau Cymdeithas; Ysgol Busnes, Adran TG) 
 

Gweithdai Cymorth Cymraeg: Cynhaliwyd pum gweithdy rhwng Mai-Gorffennaf 2016. Gweithdai yn ystod awr 

ginio staff y Brifysgol ar wahanol themâu sy’n eu cynorthwyo i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith yw’r sesiynau 

Cymorth Cymraeg, 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 2015/16, roedd 21 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 perthnasol 

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 11 o staff wedi ennill cymhwyster Cymraeg yn y Gweithle yn ystod y flwyddyn ar lefelau 1-5.  Mae nifer o staff 
yn gweithio tuag at y cymhwyster ar y gwahanol lefelau ar hyn o bryd.  Mae prawf ar gyfer lefel 6 bellach ar gael: 
mae’r lefel hon yn cynnwys elfen o fentora i helpu staff yn yr un adran ddatblygu sgiliau llafar Cymraeg i’w 
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defnyddio yn eu gwaith. Mae’r profion ar bob lefel yn cael eu teilwra i gwrdd ag anghenion penodol y swydd er 
mwyn galluogi staff i 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 cyfleoedd hyn gan fod  bron i 100 o staff wedi ymgymryd â’r hyfforddiant Cymraeg yn y gweithle 
a amlinellir uchod. Fel y nodwyd llynedd, mae’r Is-ganghellor bellach yn annerch staff newydd mewn 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.  
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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 a hefyd wedi cofrestru ar 
gyrsiau Cymraeg yn y gymuned. Yn ychwanegol cynhaliwyd y dosbarthiadau isod mewn ysgolion academaidd 
penodol 
Blwyddyn 2-3 1 awr yr wythnos   Ysgol Gwyddorau Eigion  5 staff    Academaidd 
Gloywi  1 awr yr wythnos Ysgol Addysg    4 staff     Academaidd 
 
Sesiynau ail iaith un i un 2-3 gwaith y mis: 
Ysgol Gwyddorau Chwaraeon  1 staff 
Ysgol yr Amgylchedd   1 staff 
Ysgol Seicoleg    1 staff 
Ysgol Ieithyddiaeth   1 staff 
Ysgol Gwyddorau Eigion  1 staff 
 
Cyrsiau Gloywi 
Cwrs Staff Academaidd: 8 aelod o faes Economeg, Sŵoleg, Gwyddorau Chwaraeon, Nyrsio, Y Gyfraith, 

Ieithyddiaeth, Gwyddorau Cymdeithas a Busnes. 

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: 

Modiwl iaith ar MA Rheolaeth Amgylcheddol (ZXC 4002) – 2 fyfyriwr 
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Darpariaeth sgiliau iaith ar y cwrs TAR Cynradd  

Sylwadau Mae’n galonogol adrodd fod nifer o’r staff academaidd sydd wedi ymroi i ddysgu Cymraeg bellach yn defnyddio 
rhywfaint o Gymraeg mewn seminarau a thiwtorialau. 
 

 
 
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 2015-Mehefin 2016   
Cyrsiau cymunedol 1-2 sesiwn yr wythnos:      50 o staff 
Nifer o’r rhain sydd ar lefel uwch/Meistroli:    14 
Ysgol Galan Ionawr 2016:                                    14  
Ysgol Haf 2015                                                         9 

Sylwadau Mae 73 o staff  wedi mynychu cyrsiau Cymraeg i Oedolion.  Mae 18 o staff wedi llwyddo mewn arholiadau CBAC 
Cymraeg i Oedolion yn ystod 2015/16: 
Mynediad     7 staff 
Sylfaen          5 staff 
Canolradd       4 staff 
Uwch               2 staff 
 
Yn ogystal, cynhelir sesiynau sgwrsio amser cinio i staff ac mae rhai dysgwyr yn mynychu cyfarfodydd Clwb Darllen 
Cymraeg y Brifysgol.   
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Yn allgyrsiol, er nad oes ffigurau manwl wedi’u casglu am resymau ymarferol, mae’r Ganolfan CiO wedi cydlynu 
nifer fawr o weithgareddau dysgu anffurfiol ar draws y gogledd, sy’n 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 hyn yn cynnwys:  

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

 Cynnal sesiynau 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. Mae nifer o staff yn aelodau o gôr 
dysgwyr y gogledd sydd wedi cipio sawl gwobr mewn gwahanol gystadlaethau.  Mae eraill yn cymryd rhan 
mewn cystadlaethau llefaru neu ysgrifennu i ddysgwyr.  
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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 
2015/16, mynychodd 132 o staff y sesiynau hyn.  
 
Am yr ail flwyddyn yn olynol, 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 hwn. Mynychodd 8 o reolwyr y cwrs.  
 
 

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 
 
* Mae’r dadansoddiad yn yr adran hon yn 
seiliedig ar y data a gasglwyd at 
ddibenion HESA. Ar adeg ysgrifennu’r 
adroddiad, daeth yn amlwg fod rhai 
bylchau yn y data. Mae’r broses o lenwi’r 
bylchau hynny yn parhau ar waith.    

729.8  
(744.7 yn 2014/15, 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 1568 o fyfyrwyr yn 
astudio rhyw gyfran o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, o’i 
gymharu â 1607 yn 2014/15. 
 
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, 
a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sgil hynny, 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 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.  
(Targed SG CCAUC T6) 
 

Ar ôl adrodd cynnydd sylweddol 
iawn yn ei niferoedd CALl cyfrwng 
Cymraeg y llynedd, mae ystadegau’r 
Brifysgol ar gyfer 2015/16 yn dangos 
cwymp o 14.9 i 729.8. Wedi dweud 
hynny, mae’r ffigwr hwn yn parhau i 
fod yn sylweddol uwch na’r 
niferoedd CALl sydd wedi’u hadrodd 
mewn blynyddoedd blaenorol ac yn 
cadarnhau statws Bangor fel y 
Brifysgol arweiniol o ran addysg 
uwch Gymraeg.  
 
Wrth graffu’n fanylach, mae’r 
cynnydd yn y niferoedd sy’n astudio 
40 credyd neu fwy trwy gyfrwng y 
Gymraeg (o 821 i 831) yn 
arwyddocaol, ac yn amlygu’r ffaith 
fod mwyafrif y myfyrwyr sy’n 
astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym 
Mangor yn gwneud hynny i raddau 
ystyrlon. Mae hynny hefyd yn 
adlewyrchu’r  ymdrechion sydd 
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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. 
(Targed SG CCCAUC T6) 
 
Fel y gwelir yn atodiad CH, mae cynnydd y Brifysgol o ran y 
targedau hyn yn parhau i fod yn dda. Yn achos niferoedd sy’n 
astudio o leiaf 5 credyd yn Gymraeg, fel y nodwyd yn adroddiad y 
llynedd, mae’r targed wedi’i oddiweddyd yn barod. Er gwaethaf y 
cyd-destun heriol, mae’r niferoedd sy’n astudio o leiaf 40 credyd 
yn parhau i gynyddu.  
 
 12/13 13/14 14/15 15/16 

Niferoedd 5 credyd 1244 1388 1548 1542 

Niferoedd 40 credyd 718 769 821 831 

 
 

wedi’u gwneud gan staff 
academaidd ar draws y Brifysgol i 
gynyddu cyfranogiad yn y 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gan 
fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith, a hynny 
ar adeg pan mae’r pwll o fyfyrwyr 
Cymraeg eu hiaith yn parhau i 
grebachu.   
 
 
 
Wrth ystyried y darlun ar draws yr 
ysgolion academaidd, y mae rhai 
patrymau yn cael eu hamlygu sy’n 
adlewyrchu tueddiadau y tu hwnt i 
faes astudiaethau cyfrwng 
Cymraeg. Mae’r cwymp mewn 
niferoedd cyfrwng Cymraeg ar 
draws y Celfyddydau a’r 
Dyniaethau, er enghraifft, yn ddrych 
o’r ffordd y mae recriwtio i’r 
disgyblaethau hynny wedi mynd yn 
gynyddol heriol yn sgil codi’r cap ar 
niferoedd ym mhrifysgolion Lloegr. 
 
Ochr yn ochr â hynny, fodd bynnag, 
y mae niferoedd cyfrwng Cymraeg 
yn y Coleg Iechyd ac Ymddygiad yn 
parhau i gynyddu, gyda’r twf ym 
maes Gwyddorau Chwaraeon yn 
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benodol (1.7 > 12.0 > 21.8 > 27.5) yn 
wirioneddol drawiadol, ac yn 
amlygu gwaith cynllunio bwriadus 
wrth i’r ddarpariaeth gael ei 
datblygu fesul blwyddyn law yn llaw 
â’r gwaith o feithrin carfan o 
fyfyrwyr a sefydlu ethos Gymraeg o 
fewn yr ysgol.  
 
Mae’r ffaith fod y niferoedd cyfrwng 
Cymraeg bellach wedi’u dosbarthu 
ar draws pob disgyblaeth yn 
galonogol iawn, ond mae’n bwysig 
cydnabod fod trwch y niferoedd yn 
parhau i fod ynghlwm wrth y 
meysydd proffesiynol (Addysg, 
Gwyddorau Iechyd a Gwaith 
Cymdeithasol). Fel y nodwyd 
droeon mewn adroddiadau 
blaenorol, mae gwarchod y 
meysydd hynny yn allweddol i nod 
strategol y Brifysgol o “gryfhau” ei 
safle “fel prif ddarparwr addysg 
uwch cyfrwng Cymraeg”.   
 
Mae modd priodoli llawer iawn o’r 
cynnydd a wnaed dros y 
blynyddoedd diwethaf i 
fuddsoddiad mewn staffio o du’r 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r 
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Brifysgol ei hun. Wrth i gynllun 
staffio’r Coleg ddirwyn i ben dros y 
blynyddoedd nesaf, bydd angen 
sicrhau bod y datblygiadau a 
welwyd yn cael eu diogelu.  
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BLAENORIAETHAU 2015/16 
 

 Maes 
 

Blaenoriaeth Canlyniad 

Blaenoriaeth 1 Cynllun Iaith 
 

Paratoi ar gyfer symud i drefn 
Safonau. 
 

Oherwydd na phasiwyd y 
Rheoliadau yn y Senedd ym mis 
Mawrth 2016, ni osodwyd y 
Safonau ar y Brifysgol yn 2015/16.  

Blaenoriaeth 2 Datblygu defnydd o’r Gymraeg 
 

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

Cwblhawyd bob targed.  

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 
 

Ar waith - parhaus 
 
 
 
Ar waith - parhaus 

Blaenoriaeth 4 Pontio 
 

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

Ar waith - parhaus 

Blaenoriaeth 5 Myfyrwyr 
 

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

Cwblhawyd 
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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. 
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BLAENORIAETHAU 2016/17 
 

 Maes 
 

Blaenoriaeth Amserlen 

Blaenoriaeth 1 Safonau Iaith 
 

Paratoi ar gyfer symud i drefn 
Safonau. 
 

Ymateb i amserlen yr Hysbysiad 
Cydymffurfio 

Blaenoriaeth 2 Cynllunio Gweithlu a datblygu 
defnydd o’r Gymraeg 
 

Mewn tirlun ariannol heriol, 
sicrhau bod y Gymraeg yn 
parhau’n ganolog wrth gynllunio’r 
gweithlu er mwyn cyflawni nodau 
strategol y Brifysgol a 
chydymffurfio â  gofynion y 
Safonau Iaith.  
 
Yn unol â’r Cynllun Strategol i 
Ddatblygu’r Defnydd o’r Gymraeg 
yn y Gweithle (Maes Gwaith 3), 
cynnal mas critigol o beuoedd sy’n 
gweinyddu’n y Gymraeg. 
 
Parhau i ddatblygu cynlluniau i 
gynyddu defnydd o’r Gymraeg gan 
gydweithio â’r tîm Newid 
Ymddygiad. 
 

Drwy’r flwyddyn. 

Blaenoriaeth 3 Darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
 

Cynllunio ar gyfer sicrhau 
cynaliadwyedd, ehangder a 
dyfnder y ddarpariaeth mewn cyd-

Drwy’r flwyddyn 
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destun lle mae llai o fuddsoddiad 
gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

 
 

Blaenoriaeth 4 Pontio 
 

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

Drwy’r flwyddyn 

Blaenoriaeth 5 Myfyrwyr 
 

Sicrhau bod myfyrwyr yn gallu 
derbyn ‘profiad prifysgol’ 
cynhwysfawr drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  
 

Drwy’r flwyddyn 

 
 


