Adroddiad Blynyddol
Safonau'r Gymraeg

1 Awst 2019 - 31 Gorffennaf 2020

Mae fersiwn Gymraeg o'r adroddiad hwn ar gael i'w lawrlwytho ar wefan y Brifysgol ac mae copïau
caled Cymraeg a Saesneg ar gael mewn swyddfeydd sydd ar agor i'r cyhoedd.
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Cyflwyniad
Mae'r Brifysgol yn falch o gyhoeddi ei Hadroddiad Monitro Blynyddol o Safonau'r
Gymraeg yn ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Awst 2019 a 31 Gorffennaf 2020. Mae'r
Brifysgol yn cydnabod pwysigrwydd y Safonau, nid yn unig fel gofyniad statudol wedi'i
ymgorffori ym Mesur y Gymraeg 2011, ond fel modd o gefnogi a galluogi defnydd y
Gymraeg yng ngwaith y Brifysgol.

Yn ystod 2019/20, rydym wedi parhau i ddatblygu a mewnosod agwedd gadarnhaol
at ymgysylltu â Safonau'r Gymraeg ar draws y Brifysgol. Mae'r Brifysgol yn gynyddol
ymwybodol o'i chyfrifoldebau cydymffurfio ac mae hyn wedi'i gefnogi gan ein gwaith
yn cwblhau archwiliad mewnol o Safonau'r Gymraeg a hap-wiriadau cyfredol ar draws
y campws. Rydym yn awyddus i fynd y 'tu hwnt i gydymffurfiaeth' ac wedi datblygu ein
Cynllun Atgyfnerthu cyntaf a fydd yn darparu ffocws da ar gyfer y flwyddyn nesaf. I
gefnogi ymgysylltiad cydweithwyr, rydym wedi parhau i ddiweddaru tudalennau
perthnasol ar ein mewnrwyd staff 'WGYOU' sydd nawr yn cynnwys Cwestiynau
Cyffredin a geirfa o Ymadroddion y Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Gymraeg ac yn
barod i'w defnyddio!

Mae ein Hyrwyddwr Iaith Gymraeg wedi canolbwyntio ar adeiladu a chefnogi cymuned
o staff sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg a chafwyd presenoldeb cynyddol gyda
menter newydd 'Coffi a Chlonc' yn ystod y flwyddyn. Cofrestrodd dros 20 o aelodau
staff ar y cwrs Cymraeg Gwaith a bydd y gwaith hwn yn datblygu dros y flwyddyn
nesaf. Rydym hefyd wedi gweld dull mwy systematig i ystyried darpariaeth iaith
Gymraeg fel rhan o'n prosesau i gefnogi a dilysu rhaglenni academaidd. Mae hyn wedi
cynorthwyo cydweithwyr i feddwl am eu haddysgu presennol a'r hyn y gellid ei gyflawni
ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru.

Fel Prifysgol sy'n falch o fod yng Nghymru, ac o ofalu am ei buddiannau, rydym yn
gweithio'n galed i gefnogi'r anghenion cymdeithasol, busnes, cyhoeddus a
chymunedol, lleol gwahanol. Un agwedd yr ydym wedi bod yn ceisio ei gwella yn
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ddiweddar, yw sut ydym yn defnyddio'r iaith Gymraeg yn fwy effeithiol yn ein gwaith
gyda'r cymunedau hyn. Yn ystod 2019/20, gwnaethom wahodd pobl yr ydym ni'n eu
hystyried yn 'gyfeillion' y Brifysgol i ymuno â
grŵp cynghori anffurfiol, dan arweiniad ein His-ganghellor. Mae aelodau'r grŵp wedi
bod wrth eu bodd yn cyfrannu ac edrychwn ymlaen at ddatblygu hyn yn y flwyddyn
nesaf.

Yn olaf, uchafbwynt y flwyddyn oedd Diwrnod Cerddoriaeth Gymraeg lle cynaliasom
amrywiaeth o berfformiadau ar y campws gyda chyfraniad gan fusnesau lleol a
Techniquest, mae rhagor o fanylion ynghylch y diwrnod hwn yn yr adroddiad hwn.
Roedd hwn yn ddathliad gwych o'r Gymraeg a'i diwylliant ac yn ddigwyddiad yr ydym
yn gobeithio ei chynnal eto yn y dyfodol.

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r cynnydd yr ydym wedi'i wneud mewn perthynas â
chydymffurfio â'r Safonau yn ystod 2019/20. Mae cynnydd da wedi'i wneud ac
edrychwn ymlaen at barhau â'r gwaith cadarnhaol hwn yn ystod 2020/21.

Yr Athro Claire Taylor
Dirprwy Is-ganghellor a Chadeirydd Pwyllgor Monitro Iaith Gymraeg
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Cefndir/cyd-destun yr adroddiad
Dan Fesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011, mae gofyn i bob corff cyhoeddus yng
Nghymru gydymffurfio â dyletswyddau iaith sy'n sicrhau na chaiff y Gymraeg ei thrin
yn llai ffafriol na'r Saesneg. Mae'r dyletswyddau yn cynnwys annog hyrwyddo'r iaith
Gymraeg ac yn gofyn bod darpariaeth Gymraeg ar gael i'r cyhoedd.
Yn unol ag Adran 44 o Fesur 2011, cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg Hysbysiad
Cydymffurfio ar 29 Medi 2017 i'r Brifysgol yn cynnwys 178 safon unigol y mae gofyn
i'r Brifysgol gydymffurfio â nhw dan y themâu canlynol; darparu gwasanaethau,
gweithdrefnol, llunio polisïau a chadw cofnodion.
Mae'r Safonau yn manylu ar ein cyfrifoldebau o safbwynt darparu gwasanaethau
dwyieithog er mwyn sicrhau na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.
Eu nod yw:


egluro'n glir wrth y Brifysgol beth yw ei dyletswyddau mewn perthynas â'r
Gymraeg,



egluro'n gliriach i fyfyrwyr, staff a'r cyhoedd sy'n siarad Cymraeg pa
wasanaethau gallant ddisgwyl eu derbyn drwy'r Gymraeg gan y Brifysgol



cysoni a gwella ansawdd gwasanaethau Cymraeg.

Mae gan Gomisiynydd y Gymraeg ddyletswydd statudol i fonitro cydymffurfiaeth
sefydliadau gyda Safonau'r Gymraeg, ac archwilio cwynion ac achosion o beidio â
chydymffurfio. Mae gan y Comisiynydd yr hawl i bennu camau gorfodi, dyfarniadau
llys sirol a dirwyon.

Mae gan y Brifysgol dudalen Polisi Iaith Gymraeg ddynodedig ar ei gwefan, a
ddangosir ar y sgrinlun isod. Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â
chyflwyno Safonau'r Gymraeg a dyma lle cewch Hysbysiad Cydymffurfio'r Brifysgol
hefyd. Yma, byddwch hefyd yn dysgu mwy am y gwasanaethau gall siaradwyr
Cymraeg eu disgwyl gennym, y gwasanaethau gall myfyrwyr eu disgwyl gennym,
dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg (fel gofal bugeiliol, asesiadau, cyfathrebu a llety). Ar
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y dudalen hon hefyd mae ein Polisi Iaith Gymraeg, Canllawiau Cwynion, Adroddiadau
Blynyddol a gwybodaeth gyswllt.

https://www.glyndwr.ac.uk/cy/YnglynaPhrifysgolGlyndwr/PolisiauaDogfennau/Polisir
Gymraeg/

Monitro cydymffurfiaeth
Gymraeg

â

Safonau'r

Fel corff cyhoeddus, mae gofyn i'r Brifysgol fod yn hunanreoleiddiol ar gyfer
Comisiynydd y Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys monitro ein cydymffurfiaeth â safonau'r
Gymraeg a sicrhau ein bod yn cynnig digon o gyfleoedd i bawb ddefnyddio'r iaith
Gymraeg wrth weithio, astudio neu ymweld â ni.
Mae monitro cydymffurfiaeth â'r safonau yn cynnwys cyhoeddi Adroddiad Monitro
Blynyddol ar y wefan allanol erbyn 31 Ionawr bob blwyddyn, i gynnwys y canlynol:


Y ffordd mae'r Brifysgol wedi cydymffurfio â gwahanol ddosbarthiadau o
safonau



Nifer y gweithwyr sydd â sgiliau iaith Gymraeg ar ddiwedd y flwyddyn dan sylw
- Safon 158
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Nifer (a chanran os yw'n berthnasol) y gweithwyr sydd wedi mynychu
hyfforddiant penodol y mae'n rhaid ei ddarparu drwy'r Gymraeg os yw ar gael
yn Saesneg (yn benodol recriwtio a chyfweld; rheoli perfformiad; gweithdrefnau
disgyblu a chwynion; cynefino; delio â'r cyhoedd ac iechyd a diogelwch) - Safon
159



Nifer y swyddi gwag a newydd sydd wedi'u categoreiddio fel rhai y mae Sgiliau
Iaith Gymraeg yn hanfodol, dymunol, ddim yn berthnasol ar eu cyfer neu angen
eu dysgu - Safon 162



Nifer y cwynion mae'r Brifysgol wedi'u derbyn ynghylch pob dosbarth o'r
safonau - Safon 166

Gweithredu Safonau'r Gymraeg
Llywodraethiant Pwyllgor Monitro Iaith Gymraeg
Sefydlwyd y pwyllgor hwn gan y Dirprwy Is-ganghellor ym mis Awst 2018 (yn dilyn
terfynu'r Grŵp Monitro Iaith Gymraeg anffurfiol blaenorol). Mae'r pwyllgor yn cynnwys
aelodau o'r uwch dîm rheoli a staff gweithredol ar lefel briodol, ac mae'n bwyllgor
ymgynghorol nad oes ganddo bwerau gwneud penderfyniadau dirprwyedig ac yn isbwyllgor i Dîm Gweithredol yr Is-ganghellor. Mae gan y Ddirprwy Is- Ganghellor
arweniyddiaeth strategol dros safonau’r Gymraeg o safbwynt chydymffurfiaeth a iaith.
Bodlonir gweithrediad o ddydd i ddydd y ddarpariaeth Gymraeg gan Gyfarwyddwr
Cynllunio Strategol a Gwasanaethau Myfyrwyr a Hyrwyddwr Cymraeg y Brifysgol.
Bodlonir gweithrediad o ddydd i ddydd cydymffurfiaeth â'r Gymraeg gan Gyfreithiwr y
Brifysgol a'r Uwch Swyddog Cydymffurfio. Yr Is-ganghellor sy'n gyfrifol yn y pen draw
am gydymffurfiaeth y Brifysgol â safonau'r Gymraeg.
Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bedair gwaith bob blwyddyn Academaidd yn unol â'i Gylch
Gorchwyl a bydd yn cwrdd yn rhithiol yn ystod unrhyw ganllawiau'r llywodraeth mewn
perthynas â phandemig 2020.
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Adolygwyd yr Adroddiad Blynyddol hwn gan y pwyllgorau a'r tîm canlynol yn y
Brifysgol:
 Pwyllgor Monitro'r Iaith Gymraeg
 Tîm Gweithredol yr Is-ganghellor
 Pwyllgor Adnoddau Dynol

Rôl a swyddogaeth y pwyllgor hwn yw cefnogi a hwyluso cydymffurfiaeth â Safonau'r
Gymraeg ledled y Brifysgol fel y manylir isod:
1. Polisïau a Gweithdrefnau - Sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau perthnasol yn
cael eu sefydlu er mwyn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaethau perthnasol, wrth
fonitro'r gweithredu a sicrhau bod yr holl bolisïau a gweithdrefnau o'r fath yn cael
eu diweddaru'n rheolaidd. Bwriedir adolygu'r Polisi Iaith Gymraeg Hydref 2021.

2. Rheoli Risg - Goruchwylio'r gwaith o weithredu'r strategaethau/polisïau sy'n
gysylltiedig â deddfwriaeth a monitro cydymffurfiaeth yn erbyn deddfwriaeth o'r
fath. Sicrhau bod y Brifysgol yn cadw cofnodion ac yn adrodd yn briodol ac yn
brydlon yn ôl y gofyn yn unol â Hysbysiad Cydymffurfio'r Brifysgol.
3. Arfer - Hyrwyddo a magu diwylliant o wella ansawdd a rhannu arfer dda mewn
perthynas â'r Iaith Gymraeg; sicrhau bod gwybodaeth o ansawdd uchel ar gael
wrth ddarparu gwasanaeth ynghyd ag unrhyw arweiniad a chefnogaeth, a helpu i
roi eglurder ynghylch dehongli Safonau perthnasol a sut all arferion y Brifysgol
gydymffurfio.
4. Cyfathrebiadau a datblygiad staff - Datblygu a goruchwylio'r gwaith o weithredu’r
rhaglen gyfathrebu a hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth o fewn y Brifysgol, a gydag
eraill fel sy'n briodol, ynglŷn â phob agwedd ar yr Iaith Gymraeg, cynnig cyngor
priodol mewn ymateb i ddigwyddiadau ac achosion a chefnogi staff i ddatblygu'r
sgiliau ac ymddygiadau sydd eu hangen er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth.

5. Cwynion - Derbyn adroddiadau, a gwneud argymhellion ar gamau gweithredu,
dilyn trywydd unrhyw gwynion (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i
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Safonau'r Gymraeg) a lle bo'n briodol, ymgymryd â chamau gweithredu adferol neu
eu hargymell, a monitro'r camau hyn a gymerwyd.

Darpariaeth Iaith Gymraeg
Caiff y gwaith o ddatblygu a gweithredu Cynllun Academaidd Cyfrwng Cymraeg y
Brifysgol ei arwain gan ein Hyrwyddwr Iaith Gymraeg sydd hefyd yn gweithio fel pwynt
cyswllt allweddol ar gyfer Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn ddiweddar, penododd y Brifysgol Swyddog Cangen Y Coleg Cymraeg sy'n
gweithio'n agos ag Undeb y Myfyrwyr i ddatblygu ein cymuned o fyfyrwyr Cymraeg
ynghyd â gweithio gyda'n myfyrwyr i hyrwyddo eu hawliau mewn perthynas â
Safonau'r Gymraeg.

Mae deiliaid y ddwy swydd yn aelodau o Bwyllgor Monitro Iaith Gymraeg ac wedi'u
lleoli yn y tîm Cynllunio Strategol a Gweinyddiaeth Myfyrwyr, dan arweiniad y
Cyfarwyddwr.

Cyflawnwyd gwelliant ac ymgysylltiad mewn cyfnod byr o amser, er enghraifft drwy:


Ddatblygu cymuned o staff sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg drwy annog
staff i gymryd rhan mewn gweithgareddau megis diwrnod hawliau'r iaith
Gymraeg, diwrnod cerddoriaeth Gymraeg a dathlu'r iaith a'i diwylliant ar gyfer
dydd Gŵyl Dewi. Yn ogystal, gwahoddir staff i fynychu boreau coffi iaith
Gymraeg sy'n galluogi staff i sgwrsio'n Gymraeg a dysgu'r iaith, caiff hyn ei
ddwysáu gan y cyfle i ddilyn cymhwyster mwy ffurfiol o'r enw Cymraeg Gwaith.



Mwy o bresenoldeb yn Coffi a Chlonc



Mae rhaglenni sydd newydd eu dilysu yn ystyried yn ofalus darpariaeth yr iaith
Gymraeg o ran dylunio cwricwlwm drwy'r prosesau IPPF, SHAPE a CREATE
yn y Brifysgol. Mae'r prosesau hyn yn gofyn i raglenni arddangos y ffordd y
byddant yn ystyried defnyddio'r iaith Gymraeg wrth ddylunio cwricwlwm eu
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rhaglen. Gofynnir i raglenni newydd ystyried yn ofalus mewnosod cyfleoedd i
fyfyrwyr astudio unrhyw agwedd ar y cwricwlwm y dymunant yn Gymraeg yn
ogystal â chynnig cyfle iddynt gael tiwtor personol Cymraeg, cyflwyno gwaith
yn Gymraeg ac ennill profiad yn y diwydiant drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg
Cyfrifoldeb yr Uwch Swyddog Cydymffurfio sy'n atebol i Gyfreithiwr y Brifysgol yw
rheoli risg, ymdrin â chwynion, hysbysiadau gorfodi, polisïau a gweithdrefnau yn unol
â Safonau'r Gymraeg. Mae Cyfreithiwr y Brifysgol yn aelod o Bwyllgor Monitro Iaith
Gymraeg ac mae'r Uwch Swyddog Cydymffurfio yn Glerc i'r pwyllgor hwn.
Ymdrinnir â gwaith monitro cydymffurfio ac ymgysylltu drwy:


Ymgymryd ag archwiliad mewnol o Safonau'r Gymraeg



Hap-wiriadau ar draws y campws ac ar-lein - gan gynnwys yn rhithiol drwy
gydol y pandemig.



Cynhyrchu Cynllun Gwella i ddatblygu'r llwyddiannau hyd yn hyn



Ymdrin â chwynion ffurfiol ac anffurfiol



Diweddariadau i dudalennau'r fewnrwyd



Cefnogi mentrau'r Hyrwyddwyr Iaith Gymraeg
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Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg
Mae gan y Brifysgol swydd sydd wedi'i neilltuo i gefnogi cyfathrebiadau corfforaethol
dwyieithog, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol.
Mae aelodau o staff sy'n siarad Cymraeg yn cefnogi cydweithwyr, lle bo'n bosibl, pan
fo angen darnau bach o waith cyfieithu. Ar gyfer darnau mwy o waith neu gyfieithiadau
brys, mae'r gwaith yn cael ei anfon yn allanol gyda chyfrifoldeb wedi'i ddatganoli i
ganolfannau cyllideb. Mae effeithiolrwydd gwariant y Brifysgol ar gyfieithu allanol dan
adolygiad ar hyn o bryd, a bydd canfyddiadau'r adroddiad yn cael eu hadrodd i'r
Pwyllgor Monitro Iaith Gymraeg. Bydd trafodaethau ac ystyriaethau yn cael eu cynnal
mewn perthynas â gofynion y Brifysgol yn y dyfodol.

Swyddi a Sgiliau Iaith Gymraeg
Dangosir y tabl isod gymhariaeth rhwng y nifer o swyddi gwag a newydd a oedd wedi'u
hysbysebu yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn ac adroddiad y llynedd, wedi'u
categoreiddio yn unol â'r gofynion mewn perthynas â sgiliau iaith Gymraeg.

Meini Prawf
Cymraeg yn Hanfodol
Cymraeg yn Ddymunol
Dim angen y Gymraeg

01.08.18 31.07.19
3
128
0

01.08.19 31.07.20
4
119
0

Yn eu sesiwn sefydlu, cynghorir ac anogir yn weithredol staff newydd y Brifysgol bod
cyrsiau Cymraeg am ddim ar gael iddynt i'w mynychu.
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Darpariaeth Hyfforddiant Iaith Gymraeg
Ar 1 Mehefin 2020, lansiwyd menter sy'n hyrwyddo/annog staff y Brifysgol i ennill
cymhwyster drwy ddysgu Cymraeg, drwy Cymraeg Gwaith. Dechreuodd y sesiynau
ar 6 Mehefin a chânt eu cynnal bob wythnos ar brynhawn Llun drwy Microsoft Teams,
gydag 20 aelod o staff yn gweithio tuag at eu cymhwyster.

Yn ogystal, cwblhaodd aelod o staff gwrs Cymraeg Gwaith Uwch yn Nant Gwrtheyrn
ym mis Gorffennaf 2019.

Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg a’i Diwylliant yn
weithredol
Mae'r Brifysgol yn datblygu cymuned o staff sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg
drwy annog staff i gymryd rhan mewn gweithgareddau megis diwrnod hawliau iaith
Gymraeg, diwrnod cerddoriaeth Gymraeg a dathlu'r iaith Gymraeg a'i diwylliant fel
rhan o Ddydd Gŵyl Dewi. Yn ogystal, gwahoddir staff i fynychu boreau coffi iaith
Gymraeg sy'n galluogi staff i sgwrsio'n Gymraeg a dysgu'r iaith, caiff hyn ei ddwysáu
gan y cyfle i ddilyn cymhwyster mwy ffurfiol o'r enw Cymraeg Gwaith a'r cwrs Cymraeg
Gwaith Uwch yn Nant Gwrtheyrn.

Hyrwyddir yn fewnol drwy'r fewnrwyd staff, porth newyddion mewnol, sesiynau sefydlu
gweithwyr a'r Cylchlythyr.

Cylchlythyr Cymraeg@Glyndŵr
Mae'r cyhoeddiad dwywaith y flwyddyn hwn, sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg,
gan yr Uwch Swyddog Cydymffurfio yn llawn newyddion, diweddariadau, cwisiau,
chwileiriau a ffeithiau difyr i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â
Cymraeg@Glyndŵr a thraddodiadau Cymreig.
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Cyhoeddir y cylchlythyr ar y fewnrwyd staff ac mae'r nifer o ymweliadau unigol â'r
rhifynnau Cymraeg a Saesneg yn cael eu cofnodi a'u hadrodd i'r Pwyllgor Monitro Iaith
Gymraeg, i fonitro ymgysylltiad a thrafod cyfleoedd i hyrwyddo. Mae'r nifer o
ymweliadau â phob rhifyn a dewis iaith isod:
Tudalen Gymraeg
Rhifyn Cyntaf (Rhagfyr 2019)

12

Ail Rifyn (Haf 2020)

23

Tudalen Saesneg
Rhifyn Cyntaf (Rhagfyr 2019)

39

Ail Rifyn (Haf 2020)

50

Cyn y Cyfnod Clo
Coffi a Chlonc
Dechreuwyd boreau coffi misol ym mis Hydref 2019, ac roeddem eisiau cynnig cyfle i
staff gwrdd ac ymarfer eu sgiliau iaith Gymraeg mewn amgylchedd anffurfiol, diogel
ac agored. Mae'r sesiynau wedi bod yn hwyliog ac anffurfiol a gwnaethom hyd yn oed
ganu carol Cymraeg gyda'n gilydd yn ein sesiwn olaf y flwyddyn ym mis Rhagfyr, a
oedd y tro cyntaf i rai ganu'n Gymraeg hyd yn oed.

Mae wedi bod yn wych gweld cymaint o bobl yn ymgysylltu â'r fenter hon hyd yn hyn,
ac mae cymysgedd go iawn o alluoedd yn bresennol. Weithiau, mae'n fater o bobl yn
colli'r hyder i siarad yr iaith os nad ydynt wedi gwneud hynny ers peth amser neu
ddysgwyr ddim yn cael y cyfle i ymarfer. Rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod pawb
yn y Brifysgol yn gallu cyfarch ei gilydd yn ddwyieithog, gan y gall y cyfarchiad syml,
'Bore Da', gael cryn argraff.
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Cymuned Gymreig y Brifysgol
Fel Prifysgol sy'n falch o fod yng Nghymru, ac o ofalu am ei buddiannau, rydym yn
gweithio'n galed i gefnogi'r anghenion cymdeithasol, busnes, cyhoeddus a
chymunedol, lleol gwahanol. Un agwedd yr ydym wedi bod yn ceisio ei gwella yn
ddiweddar yw sut ydym yn defnyddio'r iaith Gymraeg yn fwy effeithiol yn ein gwaith
gyda'r cymunedau hyn. Er ein bod wedi ehangu'n sylweddol y ddarpariaeth o
gyfleoedd addysgu a dysgu cyfrwng Cymraeg o fewn y Brifysgol yn ogystal â'r defnydd
o'r iaith Gymraeg yn ein cyfathrebiadau allanol, roeddem yn awyddus i wneud mwy a
gwneud yn siŵr bod yr hyn a wnawn yn gweithio.

Penderfynasom y byddai'n syniad da gwahodd pobl yr ydym yn eu hystyried yn
'gyfeillion' i'r Brifysgol i ymuno â grŵp cynghori anffurfiol, dan arweiniad ein Hisganghellor, maent yn cynnwys; Cymrodorion Prifysgol, Gweinidog lleol, cyfieithydd,
cynrychiolydd Menter Iaith, aelod o'n cymuned. Mae staff o'r Undeb Myfyrwyr,
Cyfadrannau a Chyfathrebu yn ymuno hefyd.

Mae rhai cyfarfodydd wedi'u cynnal hyd yn hyn ac maent yn profi yn fuddiol iawn gyda
thrafodaethau ynghylch:

Ymweliadau ysgol
Bydd cyfres o weithgareddau rhyngweithiol i ddatblygu'r Gymraeg yn y gymuned yn
cael eu trefnu a'u darparu gan Undeb y Myfyrwyr gyda chymeriad y Brifysgol, sef
'Glyn', i'w ddefnyddio yn dibynnu ar yr ysgol a'r lefel o Gymraeg a siaredir. I ddatblygu
a chryfhau'r syniad, trafododd y grŵp y posibilrwydd o wahanol gynrychiolwyr rhaglen
yn cefnogi cymeriadau 'Glyn' a 'Magi Ann' i gyfarfod o'r diwedd ac ymuno hefyd!
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Roedd aelodau'r grŵp yn falch iawn o fod yn rhan ohono a gwnaethant longyfarch y
Brifysgol ar safon ei gwefan Gymraeg a'r ohebiaeth y maent yn ei derbyn gan y
Brifysgol.

Codi proffil y Brifysgol
Dechreuodd y trafodaethau gyda rhoi sylw i'r hyn yr ydym wedi'i wneud a'r hyn y
byddwn yn ei wneud ym mhapur 'Y Clawdd' ac archebu swmp o gopïau i'w gwerthu ar
y campws. O ganlyniad i'r cyfarfod hwn, bu i ni drefnu rhifynnau i'w gwerthu ar y
campws, a gwerthodd bob un ohonynt!

Cytunodd pawb ar bwysigrwydd hyrwyddo storïau am y Brifysgol ac awgrymwyd y
gallai sylw cyffelyb yn 'Wrexham Leader' gyrraedd siaradwyr di-Gymraeg a thyfu
cynulleidfa bosibl.

Nosweithiau cwis dwyieithog
Caiff y rhain eu cynnal yn fisol yn Saith Seren, tafarn gymunedol, Gymraeg, leol yn y
dref, awgrymodd aelodau y dylid creu tîm i fynychu a chefnogi'r digwyddiad hwn. Bydd
aelod o dîm Saith Seren yn cael ei wahodd i fynychu'r cyfarfod nesaf i drafod
digwyddiadau'r dyfodol a sut gallwn gymryd rhan.

Meithrinfa campws y Brifysgol
Teimlai'r aelodau ei bod yn bwysig ystyried cael staff sy'n siarad Cymraeg yn y
feithrinfa ar y campws i gynnig gofal yn y Gymraeg, gan fod hyn yn eithaf prin yn yr
ardal.
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Diwrnod Hawliau'r Gymraeg - 6 Rhagfyr 2019
Mae yna dros 120 o sefydliadau yn gweithredu safonau'r Gymraeg a'r diwrnod hwn
oedd y diwrnod cyntaf i sefydliadau hyrwyddo rhai o'r gwasanaethau y maent yn eu
cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ei ddatganiad i'r wasg, dywedodd Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg; 'Rydym
yn falch bod sefydliadau megis Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cymryd y cyfle i
hyrwyddo hawliau'r Gymraeg.'

Diwrnod Cerddoriaeth Gymraeg - 7 Chwefror 2020

Diben y diwrnod hwn yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg, boed yn indie, roc,
pync, ffync, gwerin, electronica, hip hop neu unrhyw beth arall. Creasom weithgor i
gynllunio beth allwn ni ei wneud ar y campws y diwrnod hwnnw, a phenderfynwyd y
byddai'n 'ddigwyddiad cymunedol' ehangach a dyna'r diwrnod a gafwyd!
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Cynhaliwyd amrywiaeth o berfformiadau, gan gynnwys setiau gan Academyddion
PGW; Sara Wheeler ac Amy Rattenbury, yn ogystal â band pop lleol The Gogs, act
hip hop, Eight Star Music, a Chôr y Brifysgol ei hun.

Trefnodd y ffreutur fwydlen ar thema Gymreig gan gynnwys caws pob traddodiadol
Cymreig, cawl a theisennau cri.

Roedd gan fusnesau lleol, gan gynnwys Piccolos Crafts and Gifts, Billies Jewellery,
Doughnutology, Live Green with Rosadonna a Fizzing Fragrances stondinau yn y brif
dderbynfa gydag amrywiaeth o gynhyrchion ar gael i bori drwyddynt tra cynhaliodd
Techniquest arddangosiadau byw hefyd.
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Yn ystod y cyfnod clo
Cynaliasom y momentwm gyda dau ddatblygiad mawr, llwyddiannus yn ystod y cyfnod
hwn:
COFFI A CHLONC rhithiol!

Oherwydd mesurau'r cyfnod clo ac i'w ganiatáu i fynd rhagddo, cynhaliodd ein
Hyrwyddwr Cymraeg y fenter hon ar-lein, ac mae hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn
gyda mwy o aelodau yn ymuno drwy'r amser a sylwadau cadarnhaol gan y bobl a
fynychodd.
Hyrwyddwyd hyn yn ein Cylchlythyrau Cymraeg@Glyndŵr a thrwy Flog. Gwnaethom
hefyd bwysleisio i'n staff ein bod yn deall bod hyder yn chwarae rhan enfawr wrth
fynychu rhywbeth lle gallech chi fod y tu hwnt i'ch cylch cyfforddus, neu'n teimlo felly
h.y. byddech wrth eich bodd yn dysgu'r iaith ond rydych yn pryderu y bydd yn rhaid i
chi 'ymgysylltu' neu 'gael eich rhoi dan bwysau'. Gwnaethom addewid i beidio â
gwneud hyn a gwnaethom sicrhau bod croeso i bawb, beth bynnag yw eu gallu, dewch
draw ac ymunwch.
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Lansio Cymraeg Gwaith ar 1 Gorffennaf 2020
Wedi'i hyrwyddo ar Campus Talk, ein sianel newyddion ar-lein ar y fewnrwyd, yn Coffi
a Chlonc a hefyd yn ein Cylchlythyr, cyhoeddasom fenter newydd sy'n caniatáu i staff
ennill cymhwyster drwy ddysgu Cymraeg. Maent yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams
bob prynhawn Llun.

Ap Gwasanaethau Cyhoeddus Newydd
Codwyd ymwybyddiaeth staff ynghylch yr ap newydd sy'n rhad ac am ddim i gefnogi
siaradwyr Cymraeg nad ydynt yn rhugl sy'n gweithio gyda'r
cyhoedd, ac yn benodol yn y sector Gwasanaethau Cyhoeddus a
hoffai ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg.
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Dywediad Cymraeg yr Wythnos a Diweddariad Flogiau
Gwirfoddolodd Elen Mai Nefydd, ein Hyrwyddwr Iaith Gymraeg, i recordio Dywediad
Cymraeg yr Wythnos i gyflogeion eu dysgu ynghyd â diweddariadau flog dwyieithog,
rheolaidd ynglŷn â'i phrofiad o weithio gartref, a datblygodd hyn i geisiadau gan
gydweithwyr am eu hoff gerddi/emynau Cymraeg yr hoffent iddynt gael eu cyflwyno
yn Gymraeg. Roedd y rhain yn cynnwys cerdd gan Waldo Williams a'r emyn Calon
Lân.
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Nifer yr ymwelwyr ar y tudalennau gwe
Cymraeg a Saesneg

Mae'r Brifysgol wedi derbyn amrywiaeth o adborth cadarnhaol gan randdeiliaid
ynghylch safon ei thudalennau gwe, mae'r tabl isod yn dangos cymhariaeth rhwng
ymweliadau â'n tudalennau gwe yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn ac adroddiad y
llynedd. Cynnydd cadarnhaol! Y tudalennau mwyaf poblogaidd yn dal i fod yw'r rheiny
sy'n cynnwys gwybodaeth myfyrwyr, megis cyrsiau a diwrnodau agored.

Ymweliadau unigol
thudalennau

Gwefan Gymraeg

Gwefan Saesneg

8,582

1,103,631

14,618

1,439,524

+6,036

+335,893

1 munud 48 eiliad

1 munud 18 eiliad

2 funud 03 eiliad

1 munud 20 eiliad

+15 eiliad

+2 eiliad

â

01.08.18 - 31.07.19
01.08.19 - 31.07.20

Gwahaniaeth +/Amser cyfartalog ar y
dudalen
01.08.18 - 31.07.19
01.08.19 - 31.07.20
Gwahaniaeth +/-
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Nifer y staff sydd â sgiliau iaith Gymraeg
Mae'r adran Adnoddau Dynol yn cofnodi lefelau gweithwyr yn ystod y broses gynefino.
Mae gofyn i weithwyr ddewis eu lefel, o 0-8, o allu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg.
Mae arolwg hefyd yn cael ei gynnal unwaith y flwyddyn er mwyn sicrhau bod cofnodion
yn cael eu diweddaru.
Yn sgil y pandemig a oedd yn gorfodi'r holl staff i weithio o bell, a'r oedi gyda'r system
AD newydd (a fydd yn darparu elfen hunan-wasanaeth i staff gael nodi eu hyfedredd
a'u dewis iaith eu hunain), mae oedi wedi bod yn cynnal yr arolwg hwn.

Hyfforddiant a chyrsiau drwy gyfrwng y
Gymraeg
Ar hyn o bryd, mae hyfforddiant ar gael yn Gymraeg ar gais, fodd bynnag, hyd yn hyn,
nid oes cais am hyfforddiant yn Gymraeg wedi'i wneud. Ar hyn o bryd, oherwydd
adnoddau, nid yw hyfforddiant yn cael ei ddarparu yn Gymraeg a Saesneg yn
awtomatig, fodd bynnag, pe bai gweithiwr yn gwneud cais am hyn, byddai fersiwn
Gymraeg o'r hyfforddiant ar gael pe bai'n un o'r meysydd cydymffurfiaeth
statudol.

Mae sesiwn ar Safonau'r Gymraeg yn cael ei chynnwys yn y broses o

gynefino gweithwyr. Pe bai gweithiwr newydd yn gwneud cais i wneud y broses
gynefino yn Gymraeg, gallai'r adran AD ddarparu hynny.

Cwynion a wnaed yn uniongyrchol i'r
Brifysgol mewn perthynas â Safonau'r
Gymraeg
Mae'r Brifysgol yn croesawu ac yn annog adborth gan aelodau'r cyhoedd, ei staff a
myfyrwyr sy'n dymuno codi ymwybyddiaeth am unrhyw gamgymeriadau maent yn
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sylwi arnynt mewn perthynas â chydymffurfiaeth y Brifysgol â Safonau'r Gymraeg.
Wrth gael y gŵyn i law yn uniongyrchol, yn anffurfiol neu'n ffurfiol, mae'n ein galluogi i
ymchwilio'r mater, ei gywiro yn ôl yr angen ac ymateb yn gyflym i'r sawl sy'n cyflwyno'r
gŵyn.

Mae'r tabl cyntaf yn darparu categorïau'r safonau y cafwyd cwynion mewn perthynas
â nhw. Mae'r ail dabl yn rhoi manylion y materion a bwysleisiwyd i'r Uwch Swyddog
Cydymffurfio, y cywiriad a'r canlyniad.
Grŵp safonau

Nifer

Safonau darparu'r gwasanaeth

6

Safonau llunio polisïau

0

Safonau gweithredol

0

Mater

Manylion

Camgymeriad cyfieithu

Canlyniad

Arwydd y maes parcio Rhoddwyd

ymddiheuriad

a

gorlif yn nodi 'overfield' diolchwyd i'r sawl a gwynodd
yn hytrach na 'overflow' am ddwyn y mater i sylw'r
Brifysgol.

Tynnwyd yr arwydd oddi ar y
campws a gwiriwyd yr arwydd.
Cafwyd

e-bost

Saesneg.

yn E-bost
wedi'i

awtomatig Safon wedi'i chamddehongli yn
gynhyrchu

o yr adran, rhoddwyd cyngor a

system yn Saesneg yn sicrwydd y bydd gohebiaeth y
unig - yr unigolyn wedi dyfodol yn Gymraeg.
mynegi

dymuniad

i

dderbyn gohebiaeth yn Rhoddwyd
Gymraeg.

ymddiheuriad

a

diolchwyd i'r sawl a gyflwynodd
y gŵyn am ei dwyn i sylw'r
Brifysgol.

Cafwyd

e-bost

yn Fel yr uchod.

Fel yr uchod.

Saesneg.
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Cyfieithiad Cymraeg

Cwestiynu

safon Canfuwyd yn yr ymchwiliad

cyfieithiad Cymraeg ar bod
dudalen

cwmni

Cyfrwng cwblhau'r

Cymdeithasol.

allanol

gwaith

wedi

cyfieithu.

Cafodd y gwaith cyfieithu ei
wirio gan drydydd parti a
ddilysodd safon uchel y gwaith
a bod yr iaith a ddefnyddiwyd
yn

addas

at

ddibenion

Cyfryngau Cymdeithasol.
Diolchwyd y sawl a gyflwynodd
y

gŵyn

am

gysylltu

â'r

Brifysgol, rhoddwyd eglurhad a
derbyniwyd

y

canfyddiadau

gan y sawl a gyflwynodd y
gŵyn.
Testun Saesneg ar y

Testun

Saesneg

dudalen.

dudalen swyddi gwag atgoffa
myfyrwyr.

ar Anfonodd aelod o'r tîm nodyn
at

ynghylch

gydweithwyr

y

gofynion

gyhoeddi'n
chynhaliwyd

i

Gymraeg
cyfarfod

a
tîm

i

sicrhau bod pawb yn deall y
gofynion

yn

llwyr.

Gofynion/galluoedd y system
i'w

hadolygu.

diweddariad
gyflwynodd

i'r
y

Rhoddwyd
sawl
gŵyn,

a
gan

ddiolch am ei dwyn i'n sylw a
rhoddwyd ymddiheuriad.
Dau
Saesneg
Gymraeg.

gyhoeddiad Roedd
ar

gan

dudalen Cyfryngau
Cymdeithasol
gyhoeddiad

gyfrif Cadarnhaodd yr Adran eu bod
bob amser yn cyhoeddi ar eu
ddau cyfrifon cymdeithasol ar yr un

Saesneg pryd, fodd bynnag, ymddengys

ar ei dudalen Gymraeg. nad oedd y ddau gyhoeddiad
(y ddau ar yr un diwrnod)
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wedi'u cyfieithu a gellir ond
tybio

y

digwyddodd

oherwydd

hyn

anawsterau

technegol a achoswyd drwy
weithio
dynol.

o

bell/camgymeriad
Dilëwyd

y

cyhoeddiadau. Ymddiheurwyd
i'r sawl a gyflwynodd y gŵyn,
gan ddiolch am ei dwyn i'n
sylw.

Cysylltodd swyddfa'r Comisiynydd â'r Brifysgol ac Xplore! ynghylch y disgwyliadau
cyfieithu yn y cyfleuster newydd yn y dref. Er nad oes gan Xplore! restr Hysbysiad
Cydymffurfio yn yr un modd â'r Brifysgol, maent wedi bod yn gweithio gyda thîm y
Comisiynydd i sicrhau nad ydynt yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Hap-wiriadau Mewnol
Mae'r Uwch Swyddog Cydymffurfio yn ymgymryd â hap-wiriadau (mewnol ac allanol)
ac yn hysbysu cydweithwyr priodol o fewn adrannau am unrhyw faterion yr adnabuwyd
er mwyn eu cywiro. Caiff manylion y rhain a'r camau gweithredu a gymerwyd i fynd i'r
afael â nhw eu hadrodd i Bwyllgor Monitro'r Iaith Gymraeg.
Yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn, adnabuwyd a phwysleisiwyd y themâu canlynol i
gydweithwyr:


Ymatebion awtomatig y tu allan i'r swyddfa - roedd gan rai
testun Saesneg yn unig neu nid oedd testun Cymraeg yn
cyfateb i'r testun Saesneg ar y neges.



Testun Saesneg ar ddwy dudalen ar wahân o'r un dudalen Gymraeg ar y
wefan.



Sillafiad Cymraeg yn anghywir ar hysbyseb y Brifysgol ar gefn bws
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Er mwyn cynnal momentwm, caiff erthyglau eu cynnwys yn Campus Talk, sef y
diweddariad ar-lein wythnosol i staff ar y fewnrwyd, gall y rhain gynnwys nodiadau
atgoffa am safonau penodol neu gyfeirio staff at y tudalennau cefnogi sydd ar gael ar
y Fewnrwyd. Mae themâu a'r gwersi a ddysgwyd yn adran reolaidd yn ein Cylchlythyr
staff Cymraeg@Glyndŵr a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn.

Mae'r adroddiad hwn wedi'i gyhoeddi ar wefan y Brifysgol ac mae copi caled ar gael
mewn swyddfeydd sy'n agored i'r cyhoedd.

Dylid anfon unrhyw sylwadau ynghylch ymholiadau mewn perthynas â'r adroddiad
hwn i:
cydymffurfiocymraeg@glyndwr.ac.uk
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