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Cyflwyniad  

1. Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn cefnogi gweledigaeth 

Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn unol â 

‘Cymraeg 2050’. Rydym yn cydnabod bod Cymraeg 2050: strategaeth yr Iaith 

Gymraeg yn nod allweddol yng ngwaith Comisiynydd y Gymraeg. Rydym wedi 

ymateb yn bositif i’r agenda hon ac rydym yn croesawu rôl addysg uwch mewn 

cefnogi cyrraedd y targed hwn.                    

 

2. Mae strategaeth gorfforaethol CCAUC 2017-2020 yn hyrwyddo nod Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol o Gymru â diwylliant ac iaith fywiog. Fel sefydliad rydym 

wedi ymrwymo i weithio gyda gwahanol randdeiliaid i sicrhau cymaint â phosib o 

ddarpariaeth addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg. Fodd bynnag, nid oes 

gennym rôl yn y gwaith o fonitro sut mae darparwyr AU yn cadw at Safonau’r 

Iaith Gymraeg. Yn unol â hynny, hwy sydd i benderfynu ar eu hymatebion unigol 

i’r ymgynghoriad hwn.          

 

Sicrwydd Ansawdd   

3. Fel rhan o’n cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015, 

rydym yn gweithio gyda’r Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch 

(QAA) yng Nghymru, sydd hefyd yn dod o dan Safonau’r Iaith Gymraeg ac yn 

gwerthfawrogi’r gofynion iaith Gymraeg. Mae ein gofynion ni ar gyfer sicrwydd 

ansawdd allanol yn ystyried yr iaith Gymraeg ac, yn yr un modd, mae gan QAA 

gontract gan Brifysgolion Cymru i ddarparu gwasanaethau sicrwydd ansawdd, 

gan gynnwys gofynion cyfrwng Cymraeg. Ym mis Mehefin 2018, lansiwyd y 

Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru gennym, yn ymgorffori’r iaith 

Gymraeg fel rhan o’r gofynion rheoleiddio sylfaen. Mae’r gofynion hyn yn 

ystyried Safonau’r Iaith Gymraeg wrth adolygu ansawdd yr addysg mewn 

sefydliadau a reoleiddir.       

 

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

4. Roedd ein llythyr cylch gwaith ar gyfer 2017-18 gan Lywodraeth Cymru’n 

cydnabod ein gwaith partneriaeth gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (y Coleg) 

ac, er gwaethaf newidiadau cyllido, yn datgan disgwyliadau i ni barhau i gefnogi 

cyflawni nodau strategol y Coleg. Yn yr un modd, ailadroddodd ein llythyr cylch 

gwaith ar gyfer 2018-19 yr angen am berthynas waith agos gyda’r Coleg. Rydym 

yn cadw rôl fel arsylwr ar fwrdd cyfarwyddwyr y Coleg ac mae Prif Weithredwr y 

Coleg yn Aelod o Bwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd y Myfyrwyr CCAUC. Hefyd 

rydym yn cynnal cyfarfodydd cyswllt rheolaidd a chyfarfod o’r Prif Weithredwyr 

yn flynyddol. Rhennir data â’r Coleg drwy Femorandwm o Ddealltwriaeth sy’n 

hwyluso monitro’r defnydd o’r iaith Gymraeg mewn addysg uwch.     

 

5. Rydym wedi cysylltu’n rheolaidd â’r Coleg i benderfynu a yw’r targedau cyfrwng 

Cymraeg a gyflwynwyd gan ddarparwyr AU yn y Cynlluniau Mynediad a Ffioedd 

yn ddigon uchelgeisiol. Rydym wedi annog argaeledd eang cyrsiau drwy 

http://www.hefcw.ac.uk/documents/publications/corporate_documents/HEFCW%20Corporate%20Strategy%202017-20%20English.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/documents/publications/circulars/circulars_2018/W18%2005HE%20Annex%20A.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/documents/policy_areas/learning_and_teaching/BRR%20publication%20for%20web%20final.pdf
http://www.colegcymraeg.ac.uk/en/media/main/dogfennau-ccc/s-2164/CCC_2015-16_E_WEB_llai.pdf
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gyfrwng y Gymraeg ar draws pob sefydliad addysg uwch a sefydliadau addysg 

bellach a reoleiddir yng Nghymru. Fel y gwelir isod, mae ein dull o weithredu 

wedi bod yn llwyddiannus, oherwydd gwelwyd cynnydd flwyddyn ar ôl blwyddyn 

hyd at 2015/16 yn nifer y 5+ a 40+ o gredydau yr ymgymerir â hwy drwy gyfrwng 

y Gymraeg. Er gwaetha’r gostyngiad yn y ffigurau ar gyfer 2016/17, a fydd yn 

effeithio ar y data yn y tymor byr efallai, mae patrwm y cynnydd yn dangos bod 

mwy o fyfyrwyr yn astudio 5+ a 40+ o gredydau drwy gyfrwng y Gymraeg.   
 

Bydd nifer y myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau addysg uwch mewn sefydliadau addysg uwch a sefydliadau addysg bellach 

yng Nghymru ac sy’n ymgymryd ag o leiaf 5 credyd o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, y flwyddyn, yn codi o 4,335 yn 

2011/12 i 5,600 yn 2016/17, gan gynnwys cynnydd o 2,269 i 3,030 yn nifer y rhai sy’n astudio o leiaf 40 o gredydau y 

flwyddyn. 

 2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  

5+ o gredydau 4,335  4,882  4,832  5,399  6,784  5,767  

40+ o gredydau  
 

2,269  2,360  2,445  2,633  2,860  2,284  

DS mae diwygiadau maniwal wedi bod i ddata’r flwyddyn flaenorol ar y mesur strategaeth hwn  
 

 

Craffu ôl ddeddfwriaethol ar Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 – i asesu 
llwyddiant a chyfyngiadau ymddangosiadol y ddeddfwriaeth, ac effaith ac 
effeithiolrwydd Safonau’r Iaith Gymraeg o ran gwella a chynyddu mynediad i 
wasanaethau yn y Gymraeg. 
 
6. Rydym wedi llwyddo i weithredu’r gyfres o Safonau’r Iaith Gymraeg (y Safonau) 

sy’n berthnasol i CCAUC drwy adolygu a diwygio ein cynllun gweithredu a thrwy 

drafod â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg. Hyrwyddwyd yr ymwybyddiaeth o’r 

Safonau yn CCAUC drwy gyfrwng sesiynau trafod gyda’r staff i baratoi ar gyfer 

eu gweithredu. Yn ein harolwg blynyddol ar y Gymraeg ymhlith ein staff yn 

2016/17, dim ond dau aelod o staff oedd ddim yn ymwybodol o’r Safonau chwe 

mis cyn eu gweithredu.              

 

7. Bob blwyddyn rydym wedi paratoi adroddiad ar ein defnydd o’r iaith Gymraeg ar 

gyfer Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac, yn fwy diweddar, Comisiynydd y Gymraeg. 

Mae ein hadroddiadau blynyddol yn nodi’r dogfennau a’r adroddiadau sydd wedi 

cael eu cyhoeddi’n ddwyieithog a swmp yr ohebiaeth a’r galwadau ffôn yn y 

Gymraeg gan y cyhoedd. Yn 2017/18, cawsom 21 o negeseuon e-bost a llai na 

10 galwad ffôn yn y Gymraeg. Hefyd rydym wedi sicrhau bod cyflwyniadau 

dwyieithog wedi bod ar gael mewn cyfarfodydd cyhoeddus ac mae’r unigolion 

sy’n bresennol wedi cael eu hannog i ddefnyddio’r iaith o’u dewis mewn 

digwyddiadau o’r fath.  

 

8. Rydym wedi teimlo bod y gyfres o Safonau ar gyfer sefydliadau addysg uwch, er 

yn wahanol i CCAUC, yn ddefnyddiol wrth ganolbwyntio ar y darlun mwy o ran 

Cymraeg 2050. Fel sefydliad cyhoeddus sy’n gweithio i hwyluso defnyddio’r iaith 

Gymraeg, rydym wedi cydnabod y gofynion i sefydliadau addysg uwch. Rydym 

wedi gallu cynorthwyo gyda darparu cyfarwyddyd dwyieithog ac rydym wedi 

http://www.hefcw.ac.uk/documents/about_us/bilingualism/HEFCW%20Welsh%20Language%20Standards%20Implementation%20plan%20Feb2018%20English.pdf
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sicrhau bod templedi Cynlluniau Mynediad a Ffioedd yn y Gymraeg ar gael, sy’n 

helpu i hwyluso hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn y sector. Bydd dull rhagweithiol o 

weithredu’n galluogi pob sefydliad i ymateb i broses y Cynlluniau Mynediad a 

Ffioedd naill ai yn y Gymraeg neu yn Saesneg, gan ddefnyddio adnoddau sydd 

ar gael iddynt, heb fod angen cyfieithu.  

 

Llwyddiannau 

9. Nodwyd y meincnod ar gyfer cyflawniad iaith Gymraeg CCAUC cyn cyflwyno’r 

Safonau yn adroddiad ein cynllun iaith Gymraeg 2010. Roedd adolygu’r 

adroddiad yn gyfle i werthuso sefyllfa bresennol yr iaith Gymraeg yn CCAUC a 

rhoi sylw i’r gofynion ar gyfer symud ymlaen tuag at weithredu’r Safonau. 

Diwygiwyd ein gweithdrefnau Asesu Effaith ar gyfer polisïau newydd i 

adlewyrchu’r gofynion hyn ac i adlewyrchu ein hymrwymiad penodol ni i’r iaith 

Gymraeg.  

 

10. Mae gwell dealltwriaeth o’r iaith Gymraeg wedi’i ddatblygu yn dilyn gweithredu’r 

Safonau. Cyn cyflwyno’r Safonau ar 1 Ebrill 2018, hyfforddwyd y staff i gyd i 

ateb y ffôn gyda chyfarchiad dwyieithog. Hefyd mae’r staff Cymraeg eu hiaith 

wedi cael eu hannog i wisgo bathodynnau a labeli crog ‘Cymraeg’ a ‘Dysgwr’ fel 

sy’n briodol, i ddangos eu bod yn gallu darparu gwasanaeth yn y Gymraeg ac i 

hybu siarad Cymraeg â rhanddeiliaid allanol, yn ogystal ag yn CCAUC. Hefyd 

cynhaliwyd nifer o sesiynau briffio i ateb unrhyw ymholiadau gan y staff ynghylch 

gweithredu’r Safonau. Rydym yn dal i ddarparu diweddariadau mewn perthynas 

â’r Safonau, a sesiynau dilynol ar gais ac wrth groesawu staff newydd. Fel 

sefydliad sy’n dod o dan y Safonau, rydym yn croesawu gohebiaeth yn y 

Gymraeg a’r Saesneg.  

 

11. Roedd hysbysiad cydymffurfio Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 o 

gymorth wrth ddrafftio cynllun gweithredu i gadw at y Safonau. Ar ôl gweithredu’r 

Safonau, gwelsom ble gellid gwneud cynnydd pellach i annog a hwyluso’r 

defnydd o’r iaith Gymraeg. Mae ein gwefan wedi bod yn ddwyieithog erioed ar 

gyfer aelodau’r cyhoedd. Mae ein system ‘mysite’ (mewnrwyd) sy’n cynnwys 

polisïau a ffurflenni ar-lein perthnasol i adnoddau dynol wrthi’n cael ei gwneud 

yn ddwyieithog erbyn 2019-20. Hefyd rydym wedi gwneud nifer o ddiwygiadau 

i’n system gaffael er mwyn annog ceisiadau dwyieithog. Rydym wedi parhau i 

gyhoeddi pob datganiad i’r wasg yn ddwyieithog er nad yw hyn yn ofynnol o dan 

y Safonau. 

 

12. Yn gyffredinol, mae’r broses o weithredu’r Safonau wedi cael effaith bositif ar yr 

iaith Gymraeg yn CCAUC. Mae wedi ehangu ei phroffil a chreu amgylchedd 

mwy croesawus i weithio yn y Gymraeg yn y gweithle. Yn 2017-18, dim ond un 

rhan o bump o staff y sefydliad oedd yn ateb y ffôn yn ddwyieithog a nawr, o dan 

y Safonau, mae hyn yn berthnasol i’r staff i gyd. Yn gyffredinol, mae wedi annog 

siarad Cymraeg yn y gweithle. Yn ein harolwg diweddar ar yr iaith Gymraeg, 

roedd gan draean o’r sefydliad ddiddordeb mewn ymgymryd â hyfforddiant 

Cymraeg yn ystod 2018-19. Mae hyn yn gynnydd ar y 10 aelod o staff a 

http://www.hefcw.ac.uk/documents/about_us/bilingualism/HEFCW%20Welsh%20language%20scheme%20compliance%20report%20May%202018%20English.pdf
http://www.hefcw.ac.uk/documents/about_us/bilingualism/HEFCW%2020170929%20Compliance%20Notice44%20English.pdf
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ddangosodd ddiddordeb yn flaenorol yn 2017-18. Rydym wedi annog y staff i 

fynd ar gyrsiau Cymraeg, ac wedi eu cefnogi’n ariannol i wneud hynny, gan 

gynnwys opsiynau preswyl, a byddwn yn cydweithio â Llywodraeth Cymru wrth 

adolygu’r trefniadau hyfforddi yn y dyfodol. Rydym wedi cysylltu â’r Ganolfan 

Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg ac wedi manteisio ar gyrsiau ‘Dysgu 

Cymraeg y Gwaith’ sy’n cael eu cynnal gan Lywodraeth Cymru.  

 

13. Hefyd mae CCAUC wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau a dogfennau’n 

ddwyieithog, gan gynnwys ein hadroddiad blynyddol, ymatebion i 

ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru a’n Hadroddiad Blynyddol ar 

Gydraddoldeb. Mae hyn wedi adlewyrchu ein barn o ran pwysigrwydd hybu a 

hwyluso cynnydd yr iaith Gymraeg. 

 

14. Rydym wedi mynd ati i annog darparu cyrsiau AU ychwanegol drwy gyfrwng y 

Gymraeg mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac wedi cefnogi 

darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn addysg gychwynnol i athrawon, sy’n 

cynyddu mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg yn gyffredinol. Rydym yn 

cydnabod pwysigrwydd darparu cyfleoedd mewn addysg uwch drwy gyfrwng y 

Gymraeg a’r gallu i roi cyfle i fwy o unigolion ymwneud â’r iaith mewn gwahanol 

amgylcheddau.                

 
Cyfyngiadau  

15. Rydym wedi wynebu nifer o gyfyngiadau o ran y cynnydd cysylltiedig â’r iaith 

Gymraeg. Fel sefydliad bychan, gall darparu arbenigedd drwy gyfrwng y 

Gymraeg fod yn heriol. Nid yw pob maes polisi’n cynnwys siaradwyr Cymraeg 

rhugl, sy’n golygu nad oes posib i ni bob amser fel sefydliad ddarparu cyngor 

polisi manwl i randdeiliaid allanol drwy gyfrwng y Gymraeg. Fodd bynnag, rydym 

yn dilyn gweithdrefnau penodol yn unol â’r safonau darparu gwasanaeth 

perthnasol i sicrhau cymaint o gyfleoedd â phosib i ddefnyddio’r Gymraeg wrth 

ymwneud â’r cyhoedd.         

 

16. Cawsom rai problemau gyda dehongli’r Safonau a dull o weithredu llymach 

swyddfa Comisiynydd y Gymraeg. Gan fod cwestiynau’n aml ynghylch dehongli’r 

Safonau, byddem yn croesawu argaeledd cymorth ac arweiniad ymarferol gan y 

Comisiwn. Rydym wedi teimlo bod rhai Safonau’n rhy feichus i sefydliad 

cymharol fach fel CCAUC ac rydym wedi rhoi sylw i’r materion hyn yn ein 

hymateb cychwynnol i’r ymgynghoriad gwreiddiol.  

 

17. Mae’r staff wedi nodi bod y Safonau’n canolbwyntio ar gydymffurfio yn hytrach 

na hyrwyddo’r iaith. Pe bai gwaith swyddfa’r Comisiynydd yn cynnwys 

hyrwyddo’r iaith yn y gweithle a sicrhau bod adnoddau ar gael, neu’n annog 

trafod rhwng sefydliadau, gellid canfod cyfleoedd pellach i wella’r defnydd o’r 

iaith Gymraeg. Hefyd rydym yn dibynnu ar Lywodraeth Cymru i roi sylw i rai 

materion penodol o dan ei rhwymedigaethau ei hun, o ystyried ein sefyllfa fel 

tenant yn ei hadeilad.  
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Asesu a yw’r fframwaith deddfwriaethol yn cefnogi neu’n cyfyngu ar hybu’r 
iaith Gymraeg a’i defnydd. 

18. Rydym yn gwerthfawrogi bod Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg 

eisiau gweld trefniadau cadarn yn eu lle i sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn ymateb 

i’w cyfrifoldebau mewn perthynas â chefnogi a hybu’r iaith Gymraeg. Rydym yn 

derbyn, ar hyn o bryd, y dylai Comisiynydd y Gymraeg fonitro sut mae cyrff 

cyhoeddus yn cyflawni eu dyletswyddau iaith Gymraeg, a fyddai’n cynnwys y 

Safonau. Fodd bynnag, rydym yn ystyried bod cydbwysedd i’w gyflawni rhwng 

rheoleiddio, cefnogi a chyfarwyddyd. Byddem yn eirioli dull o weithredu sy’n 

cefnogi yn hytrach na chosbi yn wyneb methu cydymffurfio. O ganlyniad, 

byddem yn annog dull agored o weithredu, gyda swyddfa Comisiynydd y 

Gymraeg yn gweithio gyda sefydliadau’r sector cyhoeddus, gan gynnwys 

Llywodraeth Cymru, i sicrhau defnydd effeithiol o’r iaith Gymraeg. Gallai hyn 

gynnwys ailsefydlu nifer o rwydweithiau cefnogi’r iaith Gymraeg ar gyfer grwpiau 

sector. Ein dull ni o weithredu fel ymateb i’r Safonau yw sefydlu arfer da ac 

annog dwyieithrwydd mewn addysg uwch a sefydliadau addysg bellach a 

reoleiddir, i sicrhau cynnydd tuag at nod Llywodraeth Cymru.  

 

19. Hefyd dylai hybu a hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg ganolbwyntio ar 

gymdeithas Cymru yn ehangach, y tu hwnt i sefydliadau’r gwasanaeth 

cyhoeddus. Mae sefydliadau addysg uwch wedi ein cynorthwyo ni gyda’n gwaith 

o hwyluso ffyniant yr iaith Gymraeg drwy gyfrwng nifer o brosiectau, fel y 

dangosir yn ein dogfen Addysg Uwch ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol. Er 

enghraifft, mae gan Brifysgol Aberystwyth bartneriaeth gydag Urdd Gobaith 

Cymru sydd wedi darparu cyfleoedd i hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg mewn 

chwaraeon. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi darparu dosbarthiadau 

Cymraeg i’w staff ac mae Prifysgol Bangor wedi annog siaradwyr gwadd i 

gynnal gweithgareddau’n ddwyieithog yn y sefydliad.          

 

20. Roedd ein cyhoeddiad Torri Tir Newydd: ar Dir Cyffredin yn cydnabod ehangder 

y gwaith sy’n cael ei wneud gan sefydliadau addysg uwch, sy’n cynnwys hybu’r 

iaith Gymraeg yn y gymuned leol. Er enghraifft, mae’r Brifysgol Agored yn 

darparu OpenLearn Cymru fel adnodd dysgu dwyieithog ar-lein ar gyfer 

dysgwyr, i wella sgiliau ac annog llwybrau at addysg uwch. Mae Prifysgol 

Bangor wedi ceisio hybu’r iaith Gymraeg drwy ei Huned Technoleg Iaith gyda’r 

sectorau iechyd, addysg, polisi cymdeithasol a thechnoleg ddigidol. Yn y 

cyhoeddiadau hyn rydym wedi cydnabod pwysigrwydd y prosiectau uchod a 

hefyd ein cefnogaeth barhaus i ddod â chymunedau lleol at ei gilydd i hybu 

uchelgais Llywodraeth Cymru o ran Cymraeg 2050. Yn y dyfodol, rydym yn 

awgrymu y dylid rhoi mwy o flaenoriaeth i’r mathau hyn o weithgareddau sy’n 

annog ac yn hwylsuo’r iaith Gymraeg yn y cyd-destun ehangach, yn hytrach na 

datblygu rhagor o reoliadau.          

 

21. O ganlyniad i’r Safonau rydym yn credu bod proffil darpariaeth cyfrwng Cymraeg 

mewn addysg uwch wedi gwella. Mae ymwybyddiaeth o gyfleoedd pellach ym 

myd addysg ac yn y gweithle yn dilyn addysg ddwyieithog wedi cael ei 

chydnabod a’i hyrwyddo’n eang. Gall gweithredu fel hyn gryfhau’r defnydd o’r 

http://www.hefcw.ac.uk/documents/publications/hefcw_reports_and_statistics/higher%20education%20for%20future%20generations%20english.pdf
http://www.hefcw.ac.uk/documents/publications/hefcw_reports_and_statistics/INNOVATION%20NATION%20-%20ON%20COMMON%20GROUND%20-%20FINAL%20ENGLISH.pdf
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iaith Gymraeg yn uniongyrchol yn y gweithlu yn y dyfodol ac wrth weithio tuag at 

Cymraeg 2050.  

 
22. Yn gyffredinol fel sefydliad rydym wedi llwyddo i ddiwygio ein harferion i 

adlewyrchu ein gofynion yn unol â’r Safonau. Roeddem eisoes yn cadw at nifer 

o’r gofynion cyn eu gweithredu, fel asesiad blynyddol o sgiliau ein staff yn yr iaith 

Gymraeg, a byddwn yn parhau i fynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir gennym fel 

sefydliad os ydym yn gallu, er enghraifft, drwy gyhoeddi datganiadau i’r wasg 

dwyieithog. Bydd sefydliadau sy’n cefnogi’r agenda hon yn parhau i’w hybu, ac 

efallai na fydd dull o weithredu o gydymffurfio â safonau’n helpu yn y cyd-destun 

hwnnw. Rydym yn ystyried ein bod wedi croesawu’r newidiadau hyn ac yn 

parhau i weithio i wella ein harferion o ran hybu menter Cymraeg 2050 

Llywodraeth Cymru. 

 
 
 


