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CYNLLUN IAITH GYMRAEG PRIFYSGOL CAERDYDD 
 
1 CYFLWYNIAD 
 
1.1  Cymeradwywyd Cynllun Iaith Gymraeg gwreiddiol y Brifysgol gan Fwrdd yr Iaith 

Gymraeg ar 1 Awst 2004 yn dilyn uno Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru a Phrifysgol 
Caerdydd. Mae'r cynllun diwygiedig hwn yn nodi sut y mae'r Brifysgol wedi datblygu ac 
adeiladu ar yr hyn a gyflawnwyd yn y Cynllun hwnnw ac mae wedi derbyn 
cymeradwyaeth Comisiynydd y Gymraeg o dan adran 14 (1) o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 
1993 ar 6 Chwefror 2014. 

 
1.2 Nod y Cynllun diwygiedig hwn yw, yn weithredol, hyrwyddo’r egwyddor na fydd yr iaith 

Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg wrth ddelio â'r cyhoedd yng 
Nghymru. Mae'r cyhoedd yn cynnwys staff y Brifysgol a myfyrwyr presennol ynghyd â 
darpar fyfyrwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol yng Nghymru. I roi’r egwyddor hon ar waith,  
mae'r Brifysgol yn amlinellu yn y ddogfen hon y mesurau y mae hi eisoes yn eu cymryd 
a'r rhai y mae'n bwriadu eu datblygu.  Mae'r Cynllun yn ymwneud â swyddogaethau 
gweinyddol ac academaidd y Brifysgol. 

 
1.3 Mae'r Cynllun yn nodi sut y bydd y Brifysgol yn gweithio i gynnwys yr iaith Gymraeg o 

fewn ei diwylliant a’i harferion gwaith a hefyd sut y bydd yn datblygu ei darpariaeth 
addysgol cyfrwng Cymraeg. Mae hefyd yn amlinellu'r prosesau y bydd y Cynllun yn cael 
ei fonitro yn eu herbyn er mwyn sicrhau bod cynnydd cyson yn cael ei wneud. 

 
1.4 Bydd y Cynllun yn cael ei ategu gan gyfres o Gynlluniau Gweithredu unigol a thargedau 

ar gyfer pob Coleg, Ysgol ac Adran.  Caiff y rheiny eu llunio gan Benaethiaid y Colegau, 
Ysgolion ac Adrannau ar y cyd â Hwyluswyr y Cynllun Iaith Gymraeg sydd wedi eu lleoli 
yn ganolog a’u cefnogi gan y Cyd-gysylltwyr Iaith Gymraeg lleol. Y nod yw sicrhau y 
cyflawnir targedau  y manylir arnynt yn y Cynllun ar draws sefydliad y Brifysgol a bydd 
adroddiadau rheolaidd yn cael eu cynhyrchu. 

 
1.5 Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn trosglwyddo swyddogaethau o Ddeddf yr Iaith 

Gymraeg 1993 sy’n ymwneud â'r cynlluniau iaith Gymraeg i Gomisiynydd y Gymraeg. 
Mae'r Mesur hefyd yn rhoi grym cyfreithiol i statws swyddogol y Gymraeg.  Dros gyfnod 
o amser, bydd cynlluniau iaith Gymraeg yn cael eu disodli gan safonau statudol a fydd 
yn gosod dyletswyddau ar sefydliadau i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith Gymraeg 
ac i sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.  Byddant yn 
nodi sut y disgwylir i sefydliadau ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd a sut y byddant yn 
trin a defnyddio'r Gymraeg. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i gymryd camau cadarnhaol 
i weithredu swyddogaethau o dan y Mesur newydd. 

 
2 SUT MAE'R CYNLLUN HWN YN YMWNEUD Â GWELEDIGAETH A CHENHADAETH Y  
 BRIFYSGOL 
 
2.1 Mae gan Brifysgol Caerdydd oddeutu 30,000 o fyfyrwyr a mwy na 6,000 o staff. Ar hyn 

o bryd mae'r Brifysgol yn cynnwys 27 o Ysgolion ac yn 2012/13 mae'r rhain wedi cael eu 
grwpio o fewn 3 Choleg.  Mae yna hefyd 13 o adrannau Gwasanaethau Proffesiynol. 
 

2.2 Mae'n aelod o Grŵp Russell o brifysgolion ymchwil dwys. Ei gweledigaeth yw bod yn 
Brifysgol fyd-eang, gydag ymchwil rhagorol, ac yn eithriadol yn addysgol, wedi ei gyrru 
gan greadigrwydd a chwilfrydedd, sy'n cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, 
diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Fel rhan o'i chyfraniad i 
ddiwylliant, cymdeithas ac economi Cymru mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i drin y 
Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Yn ogystal â bodloni ei 
rhwymedigaethau i'r cyhoedd yng Nghymru, mae hefyd yn ceisio hybu defnydd o'r 
Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd Prifysgol. 

 
2.3 Yr Egwyddorion Arweiniol ar gyfer ei holl weithredoedd yw: 
 

• Perfformiad academaidd a phroffesiynol eithriadol 
• Rhyddid Academaidd 
• Gonestrwydd 
• Deinamigrwydd 
• Hunan-benderfyniad 
• Parch tuag at bobl ac amrywiaeth 
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• Cadernid Ariannol 
• Sybsidiaredd 
• Atebolrwydd 
• Cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol. 

 
 

3 CYNLLUNIO A DARPARU’R GWASANAETH 
 
 Perchnogaeth o’r Cynllun 
 
3.1 Bydd y Cynllun a'i weithrediad yn cael ei oruchwylio gan Ddirprwy Is- 
 Ganghellor ar ran yr Is-Ganghellor. Darperir cyngor a chefnogaeth ar weithrediad y 

Cynllun a'i gynlluniau gweithredu cysylltiedig gan  Wasanaethau Cymraeg y Brifysgol, 
sy'n rhan o'r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr a Llywodraethu. Fodd bynnag, bydd 
Penaethiaid Colegau, Ysgolion ac Adrannau Gwasanaethau Proffesiynol yn gyfrifol am 
weithredu gofynion y Cynllun, a chyrhaeddiad targedau y cytunwyd arnynt yn eu 
hardaloedd eu hunain.  Mae Cydlynydd y Cynllun Iaith Gymraeg a enwebwyd yn 
cynorthwyo i weithredu a monitro'r Cynllun. 
 

3.2  Penodir cydlynydd uwch o fewn pob Coleg ac o’r Grŵp Gwasanaethau Proffesiynol; eu 
rôl fydd goruchwylio gwaith y Coleg, yr Ysgol a chyd-drefnwyr yr Adran, gweithredu fel 
y pwynt cyswllt gyda Hwyluswyr y Gymraeg ac i eistedd ar Grŵp Llywio sy'n gyfrifol am 
fonitro cynnydd yn erbyn y Cynllun. 

  
 Bydd cyfarfodydd chwarterol yn cael eu cynnal rhwng Hwyluswyr a Chydlynwyr Coleg/ 

Ysgol/Adran. Rôl a chyfrifoldebau cyd-gysylltwyr uwch i'w cytuno a chydlynwyr Uwch i 
gael eu penodi. 

 
3.3 Mae cyfrifoldebau Pennaeth Gwasanaethau Iaith Gymraeg y Brifysgol yn cynnwys: 
 

• Rheolaeth yr Uned Gwasanaethau’r Iaith Gymraeg 
• Cynghori ar weithrediad y Cynllun ym mhob Coleg, Ysgol ac Adran 
• Goruchwylio prosesau cyfieithu ar gyfer y Brifysgol 

 
 Cynorthwyir Pennaeth Gwasanaethau Iaith Gymraeg y Brifysgol gan ddau Hwylusydd 

sy'n cefnogi gweithrediad y Cynllun o ddydd i ddydd, gan weithio'n agos gyda 
Chydlynwyr Coleg/Ysgol/Adran. 

 
 

Cyhoeddusrwydd 
 
3.4 Mae'r Brifysgol yn sicrhau bod darpariaethau ei Chynllun yn cael eu gwneud yn hysbys i 

aelodau o'r cyhoedd, staff, myfyrwyr a darpar fyfyrwyr drwy gyhoeddiadau’r Brifysgol 
ac, yn arbennig, ei gwefan. 

 
 Polisïau a Mentrau Newydd 
 
3.5 Wrth ddatblygu polisïau a mentrau newydd mae’r Brifysgol yn manteisio ar gyfleoedd i 

weithredu'r egwyddor o gydraddoldeb. Mae'r brifysgol yn cynnal asesiadau effaith 
unrhyw bolisïau a mentrau newydd gan sicrhau bod y rhain yn gyson ag egwyddorion y 
Cynllun ac yn cydymffurfio â'r ymrwymiadau a roddir yn y Cynllun, a'u bod yn hwyluso 
ac yn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg. 

 
3.6 Bydd y Brifysgol yn ymgynghori â'r Comisiynydd ymlaen llaw ynghylch unrhyw gynnig a 

fydd yn effeithio ar y Cynllun neu ar Gynllun sefydliadau eraill ac ni fydd yn newid y 
Cynllun heb gytundeb Comisiynydd y Gymraeg. 

 
4 ANSAWDD 

 
4.1      Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon yr un mor uchel yn y  

Gymraeg a’r Saesneg ar draws yr holl Golegau, Ysgolion, Adrannau a champysau. Bydd 
yr ymrwymiad canolog hwn yn cael ei ddatgan yn glir yn yr holl ddogfennau strategol 
hy cynlluniau corfforaethol/busnes lle bydd yr egwyddor hon yn cael ei nodi.  Nodir 
hyn hefyd ar hysbysebion recriwtio, mewn llenyddiaeth personél ac mewn ardaloedd 
eraill lle gwneir datganiadau ar gyfleoedd cyfartal ac ansawdd y gwasanaeth. Bydd 
safon y gwasanaeth a gynigir yn y Gymraeg yn cael ei fonitro trwy'r Adroddiad 
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Blynyddol i'r Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a fydd yn tynnu sylw at y nifer a 
natur y cwynion a dderbyniwyd. 
 

4.2 Ceisir barn siaradwyr Cymraeg yn rheolaidd am ystod ac ansawdd y Gwasanaethau’r 
Iaith Gymraeg a ddarperir gan y sefydliad.  Dylai awgrymiadau ar gyfer gwelliannau yn 
y broses o weithredu'r Cynllun gael eu cyfeirio at Bennaeth Gwasanaethau’r Iaith 
Gymraeg y Brifysgol, a fydd yn gyfrifol am gofnodi’r awgrym a'i anfon ymlaen at yr 
unigolyn mwyaf priodol yn y Brifysgol ar gyfer ymateb. 

 
4.3      Mae'r Uned Gwasanaethau’r Iaith Gymraeg yn cysylltu â'r Rhwydwaith Staff Materion y 

Gymraeg (a sefydlwyd o dan nawdd y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth) Swyddog 
Etholedig Cymdeithas Myfyrwyr Cymru a Chyngor Myfyrwyr ar faterion sy'n deillio o'u 
cyfarfodydd rheolaidd, y corff myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg y 'Gym Gym' (Y 
Gymdeithas Gymraeg/Cymdeithas Gymraeg Myfyrwyr yn y Brifysgol) a Changen y 
Brifysgol/Cangen o Goleg Cenedlaethol Cymru. 

 
4.4      Bydd y Brifysgol yn cyflwyno adroddiad monitro blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg. 
 
5 DELIO Â’R CYHOEDD 

 
Gohebu â'r cyhoedd - cyfathrebu ysgrifenedig (yn cynnwys cyfathrebu electronig) 
 

5.1 Mae'r Brifysgol yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn ymrwymo bod pob 
gohebiaeth a dderbynnir gan y Brifysgol yn Gymraeg yn derbyn ateb wedi'i lofnodi yn 
Gymraeg neu ateb rhagargraffedig yn Gymraeg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain 
at oedi yn ymateb y Brifysgol i ymholiadau.  Pan fydd y Brifysgol yn ysgrifennu llythyr 
at unigolyn sydd wedi mynegi dymuniad i gael llythyron yn Gymraeg, neu at gorff y 
mae'n hysbys ei fod yn gweithio’n bennaf drwy’r Gymraeg neu sy'n dymuno cael 
llythyron yn Gymraeg, fe ysgrifennir y llythyr yn Gymraeg.  Os yw'r Brifysgol yn 
ysgrifennu at unigolyn yn dilyn cyfarfod wyneb-yn-wyneb neu sgwrs dros y ffôn yn 
Gymraeg, fe ysgrifennir y llythyr yn Gymraeg.   
 

5.2      Bydd cylchlythyron a llythyron safonol a anfonir at y cyhoedd yn ddwyieithog. Bydd yna  
achosion, fodd bynnag, lle mae'n dderbyniol i ysgrifennu yn Gymraeg yn unig, er 
enghraifft wrth ddelio ag ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg neu weithgareddau o 
fewn Ysgol y Gymraeg y Brifysgol. Bydd Colegau, Ysgolion ac Adrannau yn derbyn 
arweiniad ynghylch gofynion ieithyddol gohebu. 

        
5.3      Wrth gychwyn gohebiaeth, bydd y Brifysgol yn gohebu yn newis iaith y derbynnydd, os  

 yw'r dewis iaith yn hysbys. Os nad yw'n hysbys ai’r Gymraeg neu'r Saesneg yw dewis 
iaith y derbynnydd, bydd gohebiaeth yn cael ei chychwyn yn ddwyieithog. 
 

5.4      Gofynnir i fyfyrwyr, wrth iddynt gofrestru yn y Brifysgol, i nodi a fyddai’n well 
 ganddynt dderbyn eu gohebiaeth bersonol yn Gymraeg neu Saesneg neu’n ddwyieithog. 
Bydd gohebiaeth gyda myfyrwyr wedi hynny yn eu dewis iaith. 
 

5.5 Mae dewis iaith ymgeiswyr a darpar-fyfyrwyr yn cael ei gasglu adeg ymgeisio a  
 chynhyrchir llythyron yn ganolog yn eu dewis iaith. Mae myfyrwyr hefyd yn gallu 
cofrestru ar-lein trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
5.6      Gall staff gofrestru eu dewis iaith ar gyfer dibenion gohebiaeth trwy gyfrwng y 
  system rheoli Adnoddau Dynol. 

 
5.7      Lle bydd cyfarfod wyneb-yn-wyneb neu alwad ffôn wedi'i gynnal yn Gymraeg, yna bydd  
 unrhyw gyfathrebu ar ôl hynny hefyd yn Gymraeg. 
 
5.8 Os bydd gofyn i'r Brifysgol ddosbarthu gwybodaeth a gyhoeddir gan gyrff cyhoeddus 

eraill, bydd y Brifysgol yn annog y sefydliadau hynny i gydymffurfio â'u Cynlluniau Iaith 
Gymraeg eu hunain. 
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5.9 Anogir Colegau, Ysgolion ac Adrannau i ddefnyddio eu staff sydd â sgiliau iaith 
Gymraeg i ymdrin ag unrhyw ymholiadau. Rhoddir anogaeth i aelodau o staff sy'n 
dymuno dysgu Cymraeg neu wella eu sgiliau iaith Gymraeg fel rhan o Strategaeth 
Sgiliau iaith Gymraeg y Brifysgol (gweler adran 9 isod). 

 
5.10 Mae gohebiaeth electronig yn ddarostyngedig i'r holl gymalau yn yr adran hon. 
 

Cyfathrebu â’r cyhoedd dros y ffôn 
 

5.11 Mae'r Brifysgol yn croesawu ymholiadau ffôn yn Gymraeg. Atebir pob galwad allanol 
 yn ddwyieithog. Yna, caiff galwadau eu trosglwyddo i siaradwr(aig) Cymraeg priodol. 

 
5.12 Mae Cyfeirlyfr Cyfathrebu’r Brifysgol yn nodi staff sy'n siarad Cymraeg mewn Colegau, 

 Ysgolion ac Adrannau. Os oes siaradwr Cymraeg sy'n gallu ymdrin ag ymholiad, ond nad 
yw ar gael ar adeg yr alwad, bydd y galwr yn cael y dewis o adael neges a/neu 
siaradwr(aig) Cymraeg i'w ffonio'n ôl, neu barhau â'r alwad yn Saesneg.  Os nad oes 
siaradwr(aig) Cymraeg yn y Coleg, yr Ysgol neu'r Adran a all ddelio â'r ymholiad, bydd y 
galwr yn cael y dewis o barhau â'r alwad yn Saesneg, neu siarad ag un o Hwyluswyr y 
Cynllun Iaith Gymraeg, neu dderbyn ymateb ysgrifenedig yn Gymraeg. 

 
5.13 Bydd yr holl staff sy'n derbyn galwadau allanol yn cael hyfforddiant ar sut i ddarparu 

cyfarchiad dwyieithog. Hefyd, bydd hyfforddiant iaith parhaus ar gyfer staff rheng 
flaen sy'n delio'n rheolaidd ag ymholiadau gan y cyhoedd, myfyrwyr a staff yn cael ei 
darparu er mwyn hwyluso cynnydd graddol yng ngallu staff rheng flaen i ddelio ag 
ymholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
5.14 Bydd yr holl estyniadau ffôn, sy'n cynnwys peiriant ateb, yn cynnwys neges 

ddwyieithog. Pan fydd aelodau o'r cyhoedd yn cael eu gwahodd i adael negeseuon ar 
beiriant ateb neu debyg, bydd y neges a fydd wedi’i recordio yn dynodi y gall 
negeseuon gael eu gadael yn Gymraeg neu Saesneg. 
 
Cyfarfodydd cyhoeddus 
 

5.15 Mewn cyfarfodydd cyhoeddus a drefnir gan y Brifysgol, bydd croeso i’r rhai sy'n 
mynychu gyfrannu yn y Gymraeg neu Saesneg neu'n ddwyieithog. Bydd hysbysiadau a 
llythyron gwahoddiad i gyfarfodydd cyhoeddus o'r fath yn hysbysu'r cyhoedd o'r dewis 
hwn, ac yn gwahodd mynychwyr i hysbysu'r Brifysgol am eu dewis iaith ymlaen llaw. 
 

5.16 Mae'r Brifysgol yn sicrhau bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael yng nghyfarfodydd 
y Llys. 

 
5.17 Mae'r Brifysgol yn ystyried y priodoldeb o wasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer 

darlithoedd cyhoeddus, yn seiliedig ar natur ieithyddol y cynnwys, y mynychwyr a’r 
siaradwyr. 

 
5.18 Pan fydd cynrychiolwyr y Brifysgol sy'n siarad Cymraeg yn mynychu cyfarfodydd ac 

arddangosfeydd cyhoeddus, maent yn cael eu hannog i nodi eu hunain fel siaradwyr 
Cymraeg drwy wisgo bathodyn “Iaith Gwaith”. 

 
5.19 Cynhelir y seremonïau graddio yn ddwyieithog ac mae'r rhaglenni seremoni yn cael eu 

cynhyrchu'n ddwyieithog. 
 
Cyfarfodydd/cysylltiadau eraill â’r cyhoedd 
 

5.20 Yn ogystal â chyfarfodydd cyhoeddus, mae staff y Brifysgol yn cynnal llawer o 
gyfarfodydd eraill ag unigolion a sefydliadau. Pan drefnir cyfarfod ymlaen llaw gydag 
unigolyn neu sefydliad y gwyddys fod yn well ganddynt ddefnyddio'r Gymraeg, bydd y 
Brifysgol yn ceisio cynnal y cyfarfod yn Gymraeg. Lle nad yw hynny'n bosibl, bydd y 
Brifysgol yn cynnig trefnu gwasanaeth cyfieithu. 
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5.21 Nod y Brifysgol yw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn y gweithleoedd hynny lle 
mae'r Brifysgol mewn cysylltiad rheolaidd â'r cyhoedd, ar y cyfle cyntaf posibl. Bydd 
hyn yn cael ei hwyluso gan 

 
- Ddyrannu nifer priodol o staff dwyieithog i’r gweithleoedd hynny 
- Trefnu Colegau, Ysgolion neu Adrannau fel eu bod yn cynnwys staff sydd ar gael i 

gyfathrebu â'r cyhoedd yn ddwyieithog 
 
5.22 Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae’n bosibl na fydd staff mewn derbynfeydd, sy'n ymdrin 

â'r cyhoedd, yn gallu ymateb yn Gymraeg, byddant yn rhoi ymholwyr sy'n siarad 
Cymraeg mewn cysylltiad ag aelod priodol o'r staff. Bydd hyfforddiant priodol yn cael 
ei ddarparu i staff derbynfa. 

 
5.23 Anogir staff sy'n siarad Cymraeg mewn derbynfeydd neu borthordai diogelwch i wisgo 

bathodynnau sy’n dangos eu bod yn medru’r Gymraeg. 
 

Cyhoeddiadau 
 

5.24 Bydd yr holl gyhoeddiadau a deunyddiau printiedig a gynhyrchir yn ganolog gan y 
Brifysgol yn cael eu cyhoeddi'n ddwyieithog. 
 

5.25 Fel arfer, bydd y fersiynau Cymraeg a Saesneg yn cael eu cynhyrchu gyda'i gilydd 
mewn un ddogfen, mewn fformat ochr yn ochr. Mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd 
fformat cyhoeddi cefn-wrth-gefn yn fwy addas. 

 
5.26 Mae fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân yn cael eu ffafrio lle mae'r cyhoeddiad yn 

cael ei ddosbarthu yn eang y tu allan i Gymru. Bydd arweiniad ar gael oddi wrth yr 
Isadran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol (CAIRD) ar gyfer staff, ymgynghorwyr, 
dylunwyr a chyhoeddwyr ar gynhyrchu dogfennau dwyieithog a dogfennau Cymraeg a 
Saesneg.   Canllaw cyfeirio cyflym, hawdd ei defnyddio, ar gynhyrchu dogfennau 
dwyieithog i'w dosbarthu i staff allweddol ar draws y Brifysgol. 

 
5.27 Bydd gan bob Coleg, Ysgol ac Adran restr o gyhoeddiadau i'w cynhyrchu yn Gymraeg, a 

chaiff y rheiny eu blaenoriaethu gyda chymorth Cydlynwyr. 
 

5.28 Os yw cyhoeddiad ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, bydd datganiad yn y naill fersiwn 
a’r llall i ddweud bod y ddogfen ar gael yn yr iaith arall ac fe arddangosir y naill 
fersiwn a’r llall gyda'i gilydd. Caiff y ddwy iaith eu trin yn gyfartal o ran fformat, 
maint, ansawdd, eglurder ac amlygrwydd. Lle bo dogfennau Cymraeg a Saesneg ar 
wahân yn cael eu cynhyrchu byddant yn cael eu cyhoeddi’r un pryd a byddant ar gael  
yr un pryd. 

 
5.29 Bydd y Brifysgol yn cynhyrchu prosbectws Cymraeg a Saesneg. Bydd y cyhoeddiad 

Cymraeg o natur a thôn wahanol i’r cyhoeddiad Saesneg a bydd yn cael ei anelu at 
fyfyrwyr sydd yn dymuno derbyn gwybodaeth am y Brifysgol yn Gymraeg, yn ogystal â 
myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cwblhau’r cyfan neu ran o'u hastudiaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg.  Bydd hefyd yn cynnwys, fel y fersiwn Saesneg, wybodaeth 
gyffredinol am y Brifysgol. Bydd y fersiwn Saesneg yn cynnwys gwybodaeth yn Saesneg 
am gyrsiau a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg, natur ddwyieithog y Brifysgol a'i 
Gynllun Iaith Gymraeg. 

 
5.30 Yn achos cyhoeddiadau sydd wedi'u cyfeirio at garfannau neu grwpiau penodol o 

ddarllenwyr, y Gwasanaethau Iaith Gymraeg sy’n penderfynu a ddylid eu cyhoeddi’n 
ddwyieithog neu mewn un iaith, a hynny ar sail natur y deunydd, amlder y cyhoeddi, y 
gynulleidfa darged ac i ba raddau y mae'n cynnwys siaradwyr Cymraeg. (Gweler hefyd 
5.2).  Bydd unrhyw gyhoeddiadau y mae'r Brifysgol yn codi tâl amdanynt yr un pris, 
waeth a yw mewn Cymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog. 
 

5.31 Lle mae cwrs yn cael ei gynnig yn y Gymraeg, bydd deunyddiau hyrwyddo Cymraeg neu 
ddwyieithog yn cael eu cynhyrchu. 
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5.32 Bydd y prif gyhoeddiadau corfforaethol megis yr Adroddiad Blynyddol a Datganiad o 
Gyfrifon yn ddwyieithog. Bydd hysbysiadau cynnull cyfarfodydd y Llys, ynghyd â'r 
Agenda, a'r holl bapurau ar gyfer cyfarfodydd o'r fath, yn ddwyieithog. Bydd yr holl 
bapurau a ddosbarthwyd ar gyfer cyfarfodydd o’r Llys a’r Grŵp Llywio'r Iaith Gymraeg 
yn Gymraeg neu'n ddwyieithog. 

 
5.33 Nid oes angen cyhoeddi cyhoeddiadau sy’n ymwneud yn benodol â myfyrwyr 

rhyngwladol yn Gymraeg neu'n ddwyieithog.  
 
 

6 WYNEB CYHOEDDUS PRIFYSGOL CAERDYDD 
 

 Enw a Logo 
 

6.1      Mae enw'r Brifysgol, ym mha bynnag ffurf y caiff ei ddefnyddio, ei logo a’r wybodaeth  
 gysylltiedig am ei hunaniaeth gorfforaethol yn Gymraeg ac yn Saesneg ar bob arwydd, 
cloriau cyhoeddiadau, cerbydau a mathau eraill o ddeunydd arddangos cyhoeddus yn y 
Brifysgol a’i ddefnydd ledled Cymru. Fe fydd pob is-hunaniaethau yn ddwyieithog ac yn 
cael eu cymeradwyo gan Gysylltiadau Cyhoeddus y Brifysgol/grŵp uned argraffu, sy'n 
rhoi cyngor ar ofynion yr Iaith Gymraeg. 
 

6.2   Mae gan Ysgol y Gymraeg ganiatâd arbennig i arddangos logo'r Brifysgol gyda'r Gymraeg  
 yn ymddangos gyntaf yn ei holl gyhoeddusrwydd – mewn llenyddiaeth ac ar y we. 

 
 Deunyddiau Ysgrifennu 
 
6.3 Mae deunyddiau ysgrifennu a deunyddiau cysylltiedig, megis papurau ffacs, slipiau 

cyfarch a chardiau busnes yn ddwyieithog, gan drin y ddwy iaith yn gyfartal o ran 
fformat, maint, eglurder ac amlygrwydd.  Adolygir y cyflenwad presennol o ddeunydd 
ysgrifennu i sicrhau cydymffurfiaeth a chael cyflenwad yn eu lle. Cynhyrchir pob 
deunydd ysgrifennu’n ddwyieithog. 

 Ffurflenni a Llythyron 
 

6.4 Bydd pob ffurflen, ac unrhyw nodiadau esboniadol, i'w defnyddio gan y cyhoedd yng  
Nghymru, yn ddwyieithog. Y drefn arferol fydd cynhyrchu fersiynau dwyieithog. Ar yr 
achlysuron hynny pan fydd yn rhaid cynhyrchu fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân, 
bydd y ddau fersiwn ar gael yn rhwydd ar yr un pryd. Byddant yn cael eu dosbarthu 
gyda'i gilydd a bydd pob fersiwn yn cynnwys datganiad yn nodi bod y ffurflen ar gael 
hefyd yn yr iaith arall. 
 

6.5 Mae'r Brifysgol yn cynhyrchu llawer o ffurflenni, yn bennaf ar gyfer staff, myfyrwyr ac 
aelodau o bwyllgorau, yn ogystal ag ar gyfer darpar gyflogeion a myfyrwyr. Mae gan 
bob Coleg, Ysgol ac Adran restr o lythyron safonol, ffurflenni a chylchlythyrau sydd i’w  
cynhyrchu yn Gymraeg. 

 
 Bydd y Gwasanaethau Iaith Gymraeg yn cynnal archwiliad blynyddol o argaeledd 

ffurflenni ac ati sydd ar gael yn Gymraeg ar draws y Brifysgol er mwyn monitro'r 
ddarpariaeth a blaenoriaethu trefn eu cyfieithu neu eu hadolygiad. 

 
6.6      Bydd myfyrwyr newydd yn derbyn ffurflenni a llenyddiaeth yn yr iaith a ddewiswyd yn  

 ystod y broses dderbyn.  
 

Datganiadau i’r Wasg 
 

6.7 Cynhyrchir hysbysiadau i'r wasg i'w cyhoeddi yng Nghymru yn ddwyieithog a chaiff enw 
cyswllt sy'n siarad Cymraeg ei ddarparu. 
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Marchnata, Hysbysebu a Chyhoeddusrwydd 
 

6.8 Mae'r Brifysgol yn cynnal ei gweithgareddau marchnata, hysbysebu a chyhoeddusrwydd 
yng Nghymru yn ddwyieithog. Bydd y fersiynau Cymraeg a Saesneg o ddeunydd 
printiedig yn cael eu dangos gyda'i gilydd a byddant yn gyfartal o ran fformat, maint, 
ansawdd, eglurder ac amlygrwydd. Bydd deunydd arddangos i'w harddangos yng 
Nghymru yn ddwyieithog. 
 

6.9 Mae fersiynau Cymraeg a Saesneg o DVD hyrwyddol Preswylfeydd y Brifysgol ar gael i 
ddarpar fyfyrwyr. Bydd unrhyw fersiwn Cymraeg yn adlewyrchu yn ei gynnwys ei 
gynulleidfa darged hy myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg (ee opsiynau Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol).  Cynhyrchir gwybodaeth am holl Ddiwrnodau Agored y Brifysgol yn 
ddwyieithog. 

 
6.10 Ble addysgir modiwlau/cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg, gall unrhyw hysbysiadau a 

deunydd marchnata sy’n ymwneud â chyrsiau o'r fath, gael eu cynhyrchu yn y Gymraeg 
yn unig. 

 
 Hysbysiadau Swyddogol, hysbysiadau cyhoeddus a hysbysebion recriwtio a llenyddiaeth 
 
6.11 Mae hysbysiadau swyddogol a chyhoeddus a gylchredir yng Nghymru yn ddwyieithog.  

 
6.12 Bydd hysbysebion swyddi sy’n ymddangos yn y wasg yng Nghymru yn ddwyieithog.  
 
6.13 Bydd unrhyw hysbysebion ar gyfer swyddi ble mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol 

yn cael eu cyhoeddi yn Gymraeg yn unig mewn cyhoeddiadau cyfrwng Cymraeg, ac yn 
ddwyieithog ym mhob cyhoeddiad arall. 

 
6.14 Gall unrhyw hysbysebion am swyddi sy'n ymddangos yn y wasg Gymraeg fod yn 

Gymraeg yn unig. 
 
6.15 Gall hysbysebion sy'n ymddangos mewn cyhoeddiadau pwnc rhyngwladol penodol fod 

yn Saesneg yn unig. 

6.16 Bydd y fersiynau Cymraeg a Saesneg yn cael eu dangos gyda'i gilydd a byddant yn 
gyfartal o ran fformat, maint, ansawdd, eglurder ac amlygrwydd. 

 
 Gwefan 
 
6.17     Bydd holl dudalennau corfforaethol y Brifysgol ar gael yn Gymraeg a Saesneg.  
 
6.18     Bydd tudalen gartref pob Coleg, Ysgol ac Adran ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.  

 
6.19     Bydd Adrannau neu Ysgolion sy'n cynnig cyrsiau, neu fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg  

neu adrannau lle mae nifer sylweddol o staff a myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, yn 
darparu rhagor o wybodaeth am y ddarpariaeth hon yn Gymraeg ac yn Saesneg ar eu 
tudalen gartref. 

6.20 Bydd tudalen gartref yr holl ganolfannau ymchwil yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd  
tudalen gartref pob prosiect ymchwil neu fentrau ar y cyd, lle mae'r Brifysgol yn 
arweiniol neu’n bartner ariannu, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd yn fater i bob 
canolfan benderfynu p'un ai i gynnwys tudalennau dilynol yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

6.21 Pan fydd y rhyngrwyd yn cael ei ddefnyddio fel cyfrwng addysgu a dysgu (ee 
Blackboard) bydd y deunydd neu gyrsiau a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg ar gael yn 
y Gymraeg neu yn ddwyieithog. 
 

6.22 Bydd tudalen gartref gwefannau sy'n ymwneud â digwyddiadau a chynadleddau 
penodol, neu wybodaeth arall sy'n cael ei bostio ar y wefan am gyfnod penodol, yn 
ddwyieithog. Bydd yn fater i'r cydlynwyr digwyddiad i benderfynu, drwy ymgynghori â'r 
Rheolwr Cynnwys y Gymraeg/Gwasanaethau’r Iaith Gymraeg, a ddylid cynnwys y 
tudalennau dilynol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd y penderfyniad yn cael ei wneud 
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yn unol â chymalau 5.15-23 ac ar sail lleoliad y digwyddiad, y pwnc a phwy sy'n 
debygol o fod yn bresennol. 

 
6.23 Ni fydd gwybodaeth ar-lein yn ymwneud yn benodol â myfyrwyr rhyngwladol ar gael yn 

Gymraeg. 
  
6.24 Bydd yr holl dudalennau gwe Cymraeg a Saesneg yn gyfartal o ran dyluniad, ansawdd a 

chywirdeb a byddent yn cael eu diweddaru ar yr un pryd.  

6.25 Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol yn cynnal prosiect Trawsnewid Gwe i gyflawni 
gwelliannau i'w phresenoldeb ar y we ar gyfer pob defnyddiwr, gan gynnwys darparwyr 
cynnwys a gwasanaeth. Bydd Rheolwr(aig) Cynnwys y Gymraeg yn cael ei 
benodi/phenodi fel rhan o weithredu'r prosiect i hwyluso'r symudiad i wefan gwbl 
ddwyieithog. Bydd amserlen a thargedau yn cael eu gosod gan y Rheolwr(aig) Cynnwys 
y Gymraeg a chynnydd yn erbyn hyn yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad blynyddol i'r 
Comisiynydd. 

 
6.26 Bydd strwythur llywodraethu newydd a rheoli protocolau yn cael eu cyflwyno, a fydd 

yn berthnasol i gynnwys a gwasanaethau’r we Colegau, Ysgolion ac Adrannau yn ogystal 
â'r rhai a reolir yn ganolog. 

 
6.27 Bydd datblygiad y wefan ar gyfer pob Coleg/Ysgol/Adran yn cael ei benderfynu gan 

amserlen yn y Cynllun Gweithredu a fydd yn cael eu cytuno rhwng y Gwasanaethau 
Iaith Gymraeg a Phenaethiaid Colegau, Ysgolion ac Adrannau. Bydd canllawiau ar gyfer 
creu a chynnal tudalennau gwe dwyieithog yn cael eu creu a'u hysbysebu mewn 
ymgynghoriad â'r Rheolwr(aig) Cynnwys y Gymraeg. 

 
6.28 Bydd adroddiad monitro blynyddol yn cael ei baratoi ar gynnwys dwyieithog y wefan a 

fydd yn gwneud defnydd o dechnegau hapwirio yn ogystal â data mewnol. 
 
6.29 Bydd datblygu fersiwn Cymraeg o wefan y Brifysgol yn unol â Technoleg, Gwefannau 

a’r Meddalwedd: Ystyried y Gymraeg. 
 
6.30 Er mwyn cynyddu lefel y gwasanaethau a chyfleusterau yn y Gymraeg, bydd yr holl 

dechnolegau newydd yn cael eu datblygu'n ddwyieithog yn unol â Technoleg, 
Gwefannau a’r Meddalwedd: Ystyried y Gymraeg. 

 
 

Arwyddion 
 

6.31 Mae cynllun hunaniaeth weledol y Brifysgol yn pennu y bydd pob arwydd gwybodaeth 
barhaol yn adeiladau'r Brifysgol ac o'u hamgylch, ac eithrio arwyddion diogelwch a 
gydnabyddir yn rhyngwladol, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd maint, cydraddoldeb, 
eglurder ac amlygrwydd y testun ar arwyddion yn parchu'r egwyddor o gydraddoldeb 
rhwng ieithoedd. Bydd unrhyw arwyddion eraill y mae'r Brifysgol yn gyfrifol amdanynt, 
megis arwyddion priffyrdd yn gwbl ddwyieithog.  Bydd pob arwydd parhaol neu dros 
dro 'mewnol' a gynhyrchwyd gan Golegau, Ysgolion ac Adrannau newydd yn gwbl 
ddwyieithog. Mae'r rhain yn cynnwys penawdau hysbysfwrdd, arwyddion drws, 
arwyddion cyfeirio, arwyddion diwrnod agored, arwyddion cynadleddau ac ati.  Bydd yr 
holl Golegau, Ysgolion ac Adrannau yn gosod arwyddion dwyieithog ar unwaith. 
 
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Byrddau perthnasol eraill 
 

6.32 Ymgymerir â chyswllt priodol gyda Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
ynghylch perthnasedd arwyddion a rennir. Bydd pob arwydd o'r fath yn cadw at  
egwyddorion Cynlluniau Iaith y Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.  

 
  Gwneir adolygiad blynyddol o gynlluniau perthnasol bwrdd iechyd allanol er mwyn 

sicrhau cysondeb a chydraddoldeb (Gwasanaethau’r Iaith Gymraeg). 
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7. CEFNOGAETH Y GYMRAEG / CYFRWNG CYMRAEG AR GYFER MYFYRWYR (HEB 

GYNNWYS ADDYSGU DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG) 
 
 Ymgeiswyr 
 
7.1 Gall myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, os ydynt yn dymuno hynny, gael eu cyfweld trwy 

gyfrwng y Gymraeg. Mae cwestiwn penodol sy'n gofyn i'r ymgeisydd a yw'n dymuno cael 
cyfran o’r cyfweliad yn Gymraeg yn cael ei gynnwys yn y llythyr sy'n gwahodd 
ymgeiswyr i gyfweliad.  Ysgrifennir llythyron o'r fath yn ddwyieithog i ymgeiswyr yng 
Nghymru. 

 
7.2 Mae’r Gwasanaethau Iaith Gymraeg yn cysylltu'n rheolaidd ag Undeb y Myfyrwyr ac yn 

ei gynghori ar ei Gynllun Iaith Gymraeg, gan roi arweiniad a chefnogaeth i fyfyrwyr 
newydd yn y Brifysgol yn ôl yr angen. 

 
Ymwybyddiaeth Iaith 
 

7.3 Mae staff Gwasanaethau’r Iaith Gymraeg yn cysylltu ag Undeb y Myfyrwyr ac yn 
chwarae rhan weithredol mewn ymwybyddiaeth iaith a diwylliant o fewn y rhaglen 
gyfeiriadu i fyfyrwyr sy'n newydd i'r Brifysgol. Cynigir hyn i fyfyrwyr ar ddechrau pob 
sesiwn academaidd. 

 
 Bydd Gwasanaethau’r Iaith Gymraeg yn sefydlu cysylltiadau â Chynrychiolwyr Myfyrwyr 

newydd bob blwyddyn er mwyn hwyluso'r uchod. 
 
 Llety 

 
7.4 Cynigir cyfle i fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg i wneud cais am lety a neilltuwyd ar gyfer 

siaradwyr Cymraeg mewn dwy neuadd breswyl, Llys Senghenydd a Gogledd Talybont. 
Gwneir pob ymdrech i recriwtio Warden Myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg ar gyfer y 
preswylfeydd uchod yn unol â Strategaeth Sgiliau Iaith Gymraeg y Brifysgol. 

  
 Diwrnodau Agored 
 
7.5 Darperir gwybodaeth am y defnydd o'r Gymraeg yn y Brifysgol yn ystod diwrnodau 

agored a diwrnodau ymweld drwy ddarparu gwybodaeth am (inter alia) neuaddau 
preswyl, gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, yr 'Aelwyd' leol a'r corff myfyrwyr (Gym 
Gymru).  Darperir manylion am argaeledd modiwl cyfrwng Cymraeg drwy gangen y 
Coleg Cenedlaethol ac mae’r cyd-gysylltydd yn mynychu’r digwyddiad. Mae'r Brifysgol 
yn sicrhau bod nifer digonol o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn cael eu cyfweld a'u 
penodi fel cynorthwywyr rheolaidd pan fydd gan y Brifysgol gynrychiolaeth mewn 
digwyddiadau cenedlaethol a hefyd yn gweithio fel tywyswyr yn ystod Diwrnodau 
Agored.  

 
 Gofal Bugeiliol   

 
7.6 Caiff myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, os dymunant, diwtor personol sy’n siarad Cymraeg, 

cyhyd â bod aelodau o staff addysgu pwnc y myfyrwyr yn medru'r Gymraeg. Mewn 
achosion lle nad oes unrhyw siaradwyr Cymraeg ar y staff addysgu, penodir aelod 
priodol o staff o Ysgol arall. Yn Ysgol y Gymraeg a Chanolfan Cymraeg i Oedolion 
Caerdydd a Bro Morgannwg, mae gan bob myfyriwr diwtor sy'n siarad Cymraeg. 
 

 Cefnogaeth Myfyrwyr  
 
7.7 Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod o wasanaethau o ansawdd uchel sy'n cefnogi dysgu 

myfyrwyr trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae llawer o'r gwasanaeth a gynigir yn seiliedig ar 
fodel o ddarparu gwasanaethau un i un. Mae gan bob gwasanaeth o leiaf un 
siaradwr(aig) Cymraeg rhugl yn y man darparu, ac mae mynediad at weithwyr 
proffesiynol arbenigol allanol sy'n siarad Cymraeg yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn. 
Holir am anghenion ieithyddol y myfyrwyr wrth iddynt gyrraedd; gellir gofyn am 
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drefniadau penodol dros y ffôn neu drwy e-bost os yw myfyriwr yn gofyn am gymorth a 
chefnogaeth o bell.  Mae ffurflenni ar gyfer myfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu 
penodol ar gael yn Gymraeg ac mae'r Brifysgol wedi nodi dau ymgynghorydd dyslecsia 
allanol sy'n siarad Cymraeg sy'n gallu cefnogi myfyrwyr. 

 
 
 Y Ganolfan Iechyd 
 
7.8 Mae Canolfan Iechyd y Brifysgol yn darparu rhestr o bractisau meddygon teulu lleol i 

fyfyrwyr newydd yn ystod Wythnos y Glas, fel bo modd iddynt gofrestru gyda meddyg 
teulu sy'n gallu delio â chleifion sy’n fyfyrwyr drwy eu dewis iaith – y Gymraeg neu’r 
Saesneg. 

 
 Arholiad/Asesiad 

 
7.9 Cynigir y cyfle i bob myfyriwr(aig)  i sefyll arholiadau ysgrifenedig trwy gyfrwng y 

Gymraeg, p'un a ydynt wedi eu haddysgu yn Gymraeg ai peidio. Yn unol â'r polisi hwn, 
mae trefniadau yn cael eu gwneud ar gyfer cyfieithu gwaith cwrs, papurau arholiad a 
sgriptiau ble nad oes marcwyr Cymraeg eu hiaith ar gael. Gellir cael arweiniad a 
chyngor ar hawliau gan Wasanaethau’r Gymraeg. Mae pob trefniant o'r fath yn 
ddarostyngedig i unrhyw reoliadau cenedlaethol neu ganllawiau corff proffesiynol neu 
Ganllawiau’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch. 

 
 Caiff canllaw cynhwysfawr i hawliau a rhwymedigaethau’r myfyrwyr a'r Brifysgol yn  
 hyn o beth ei greu a'i ddarparu i staff allweddol o fewn Ysgolion sydd â chyfrifoldebau  
 o ran asesu.  Y Canllaw hwn i gael ei ail gadarnhau i Ysgolion yn flynyddol (Y  
 Gofrestrfa). 
 
 Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 
 
7.10 Mae'r Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn rhoi cyhoeddusrwydd eang i unrhyw 

wybodaeth a dderbynnir am gyfleoedd gwaith neu leoliad i fyfyrwyr ble mae sgiliau 
iaith Gymraeg yn ofyniad o’r swydd. 

7.11 Mae Gwasanaethau Gyrfaoedd y Brifysgol yn darparu gwasanaeth dwyieithog. Gall 
myfyrwyr nodi eu dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg) wrth archebu ymgynghoriadau 
gyrfa drwy'r system archebu apwyntiadau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, gyda 
chyfweliadau dilynol wedi eu darparu yn unol â dewis iaith y myfyriwr. 

7.12 Mae'r holl wybodaeth a gynhyrchir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i’w 
dosbarthu i fyfyrwyr a’r cyhoedd yn ddwyieithog. 

7.13 Mae'r Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn defnyddio copi electronig y Gofrestrfa 
o restr myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg. Bob tymor, anfonir e-bost yn Gymraeg neu’n 
ddwyieithog at y myfyrwyr hyn i’w hysbysu am yr ymgynghoriadau gyrfa sydd ar gael 
trwy gyfrwng y Gymraeg ac anfonir atynt fersiwn Gymraeg o'r Rhaglen Gyrfaoedd yn 
ogystal â chyfleoedd am swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg wrth iddynt godi. 

7.14 Ar wefan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, mae adran arbennig i siaradwyr Cymraeg gyda 
fersiynau Cymraeg y gellir eu llawrlwytho o'r Canllawiau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 
a’r Rhaglen Gyrfaoedd. Bydd tudalennau gwe Gyrfaoedd a'r porth cyflogadwyedd 
newydd, Gyrfa Ganolog, yn cael eu hadolygu'n rheolaidd i adlewyrchu anghenion a 
gofynion newidiol yr holl ddefnyddwyr, gan gynnwys siaradwyr Cymraeg. 

 
8. DARPARIAETH ACADEMAIDD  
 
8.1 Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo’n llawn i'r datblygiadau diweddar ar draws y sector 

mewn perthynas â darpariaeth cyfrwng Cymraeg a bydd yn cynyddu darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg a gynigir gan y Brifysgol. Bydd ein hadroddiad monitro blynyddol yn 
cynnwys manylion am nifer y cyrsiau a gynigir trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

8.2 Cyflwynwyd Strategaeth Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg (DCC) Prifysgol Caerdydd 2011-
2014 i CCAUC ym mis Gorffennaf 2011; ynghyd â'i chynllun gweithredu mae'n ffurfio 
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rhan o Strategaeth Addysg gyffredinol y Brifysgol. Mae'r strategaeth yn nodi prif 
flaenoriaethau'r Brifysgol ar gyfer datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg hyd at 2014 
ac mae'n darparu datganiad sefydliadol o fwriad mewn perthynas â rôl ganolog yr Iaith 
Gymraeg yng ngweledigaeth academaidd Prifysgol Caerdydd. 

 
8.3 Gall y Strategaeth Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg gael ei llawrlwytho o'r wefan. 

8.4 Mae'r Strategaeth yn anelu at: 
 

• Adeiladu ar ardaloedd presennol o gryfder disgyblaeth ym Mhrifysgol Caerdydd  
   o ran darpariaeth cyfrwng Cymraeg; (gan gynnwys gofal iechyd, gwyddorau  
   cymdeithasol a chyfraith). 
• Dargedu meysydd disgyblaeth blaenoriaeth ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol; 
• Ymchwilio i'r hyblygrwydd posibl sy'n bodoli o fewn strwythurau gradd i  
   gynyddu cyfleoedd ar gyfer rhaglenni astudio, modiwlau neu gyfran o fodiwlau  
   drwy gyfrwng y Gymraeg; 
• Sicrhau bod profiad myfyrwyr cyfrwng Cymraeg o safon uchel; 
• Dynnu sylw at sgiliau a chyflogadwyedd mewn perthynas â Darpariaeth  
   Cyfrwng Cymraeg; 
• Osod targedau clir a mesuradwy, gyda graddfeydd amser diffiniedig, mewn  
   perthynas â'r uchod. 

 
8.5 Y targed cyfan, fel y nodir yng Nghynllun Ffioedd y Brifysgol ar gyfer 2013/14, yw 

“Bydd nifer y myfyrwyr o Gymru yng Nghaerdydd sy'n ymgymryd â rhyw elfen o'u cwrs 
drwy gyfrwng y Gymraeg yn codi 58.5% (o 226 myfyriwr/myfyrwraig yn 2009/10 i 370 
erbyn 2013/14). ” 

 
8.6 Mae Cangen y Brifysgol o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, grŵp thematig o'r Rhwydwaith 

Polisi Addysg a Myfyrwyr, yn rhoi cyngor ar y strategaethau i ddatblygu darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg ac mae’n adrodd ar ddatblygiadau i aelodau’r gangen. 

 
8.7 Drwy’r Strategaeth Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg bydd cynnydd yn y cyfleoedd i 

fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith i ryngweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae 
myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, os ydynt yn dymuno, yn cael eu cyfeirio at diwtoriaid 
personol sy’n medru’r Gymraeg. Mewn achosion lle nad oes unrhyw aelodau o'r staff 
addysgu yn medru'r Gymraeg, gwneir pob ymdrech i sicrhau aelod priodol o staff o 
Ysgol arall.  

 
 Adnoddau Dysgu i Fyfyrwyr 

 
8.8 Fel rhan o'i gefnogaeth ar gyfer datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg, mae 

Gwasanaeth Llyfrgell y Brifysgol yn darparu mynediad i gasgliad priodol o gyfeirlyfrau 
Cymraeg. Mae catalog llyfrgell newydd wedi cael ei ddatblygu ar draws consortiwm o 
brifysgolion yng Nghymru sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg. 
 

8.9 Mae Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth y Brifysgol yn darparu ystod o sesiynau 
hyfforddiant TG ffurfiol ac anffurfiol i fyfyrwyr. Yn amodol ar argaeledd staff sy'n 
siarad Cymraeg, bydd y cyrsiau yn cael eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg.  Bydd hyn 
yn cael sylw yn y Strategaeth Sgiliau Ieithyddol. 

 
8.10 Mae rhwydwaith cyfrifiadurol academaidd y Brifysgol yn rhedeg pecynnau meddalwedd 

fel Cysill a Cysgair. Bydd y Gwasanaethau TG yn ymchwilio i adnoddau dysgu priodol 
eraill a allai fod ar gael i gefnogi dysgu ac addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
8.11 Mae gan gyfleuster rhith-amgylchedd dysgu Blackboard ryngwyneb a chefnogaeth 

Gymraeg. 

8.12 Mae Cadwrfa Sefydliadol y Brifysgol o brintiau electronig (sy'n cynnwys copïau o 
erthyglau cyfnodolion staff ymchwil, traethodau ymchwil ac adnoddau academaidd 
eraill) wedi'i gyfarparu â rhyngwyneb a chyfleuster chwilio Cymraeg. 

 
8.13 Mae set o ganllawiau a thudalennau gwybodaeth am y gwasanaethau Cymraeg a 

ddarperir gan TG a Gwasanaethau Llyfrgell ar gael ar y wefan. Mae'r wybodaeth yn 
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cynnwys crynodebau o'r cyfleusterau Cymraeg a gynigir a manylion cysylltiadau 
Cymraeg eu hiaith yn y gwasanaethau hyn.  Mae INSRV, fel mater o drefn, yn paratoi 
fersiynau Cymraeg o ddeunydd ysgrifennu newydd ac yn diweddaru cyhoeddiadau a 
fersiynau dwyieithog o ddeunyddiau. 

 
 Lleoliadau 

 
8.14 Mae myfyrwyr o nifer o ysgolion yn ymgymryd â lleoliadau fel rhan o'u hastudiaethau 

neu’n chwilio am brofiad gwaith sy’n gysylltiedig â’u cwrs yn ystod y cyfnod gwyliau. 
Mae myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, lle bo hynny'n ymarferol, yn cael y cyfle i ymgymryd 
â lleoliadau naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg.  Rhoir gwybod 
i fyfyrwyr am gyfleoedd lleoliad/profiad gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg a lleolir 
myfyrwyr mewn lleoliadau priodol yn unol â hynny. 
 

8.15 Bydd ysgolion o fewn cylch gwaith gofal iechyd yn gosod myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg 
mewn lleoliadau lle y gellid defnyddio’u cymhwysedd yn Gymraeg, ac fe gyfeirir yn 
ffurfiol at hynny yn neunydd cyhoeddusrwydd y Brifysgol. 

 
 Hyfforddiant Galwedigaethol i Fyfyrwyr 

 
8.16 Darperir cyrsiau sgiliau iaith ar gyfer myfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy'n dymuno gweithio 

drwy gyfrwng y Gymraeg yn eu dewis broffesiwn. 
 

Hyfforddiant Iaith i Fyfyrwyr 
 

8.17 Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddatblygu graddedigion sy'n gallu gweithio'n 
ddwyieithog yng Nghymru a bydd yn darparu datblygiad ieithyddol a gwelliant a 
hyfforddiant ar gyfer dechreuwyr a siaradwyr Cymraeg. Mae rhan o’r datblygiad sgiliau 
hyn yn cynnwys datblygiad ieithyddol ac mae'r Brifysgol yn datblygu rhaglen o gyrsiau i 
ddechreuwyr llwyr fel modiwlau achrededig ac anachrededig, cyrsiau gloywi 
galwedigaethol i siaradwyr Cymraeg rhugl a chyrsiau gloywi cyffredinol i siaradwyr 
Cymraeg rhugl.  Mae’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion yn cynnig 50% oddi ar ffioedd 
cyrsiau ar gyfer myfyrwyr y Brifysgol sy'n cofrestru ar gyrsiau sy’n cael eu rhedeg yn y 
gymuned y tu allan i'w rhaglenni astudio. 

 
9. POLISÏAU STAFFIO 

 
Ymwybyddiaeth Iaith 
 

9.1  Bydd pob Coleg, Ysgol ac Adran yn parhau i nodi staff sy'n gallu cynnal sgwrs drwy 
gyfrwng y Gymraeg ar atgyfeirio. Manylion y staff hyn i gael eu cyhoeddi yn lleol. 
 

9.2 Mae Adnoddau Dynol (AD) wedi datblygu modiwl hyfforddiant gorfodol, dwyieithog ar-
lein ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, ar gyfer staff, sy'n cynnwys ymwybyddiaeth o'r 
Iaith Gymraeg a chydymffurfio â'r Cynllun, a bydd hyfforddiant allanol yn cael ei 
gyflwyno i bob aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol (UEB). 

 
9.3 Bydd Uwch Reolwyr (UEB) yn ymgymryd â hyfforddiant a phob aelod newydd i wneud yr 

un fath o fewn 6 mis i'r penodiad. 
 

Strategaeth Sgiliau Ieithyddol 
 

9.4 Er mwyn i'r Brifysgol allu gwasanaethu siaradwyr Cymraeg a siaradwyr Saesneg fel ei 
gilydd “ar y sail eu bod yn gyfartal”, bydd y Brifysgol yn gwneud y trefniadau staffio 
angenrheidiol i sicrhau bod ganddi ddigon o siaradwyr Cymraeg sy'n meddu ar y sgiliau 
cyfathrebu priodol i ddarparu gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr adrannau a’r 
Ysgolion hynny lle mae cyswllt â'r cyhoedd yng Nghymru. 
 

9.5 Bydd trefniadau staffio pob Coleg, Ysgol ac Adran yn destun adolygiad parhaus, er 
mwyn adnabod y blaenoriaethau ar gyfer mynd i'r afael ag unrhyw ddiffygion sgiliau 
dwyieithog. 

 
9.6 Os yw'r angen yn bodoli, bydd pob Coleg, Ysgol ac Adran yn anelu at gynyddu nifer y 

staff yn y gweithle sy'n gallu siarad Cymraeg ac sy'n gallu gweithio drwy gyfrwng y 
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Gymraeg er mwyn cyflawni'r angen i gwrdd â'r gofyniad i ddarparu gwasanaeth 
dwyieithog o safon. 

 
9.7 Bydd y Brifysgol yn paratoi a mabwysiadu strategaeth sgiliau iaith i gyd-drefnu 

agweddau allweddol o’i drefniadau staffio hy 
 

• archwiliad parhaus o'r gofynion ar gyfer sgiliau dwyieithog; 
• archwiliad parhaus o sgiliau iaith y staff presennol; 
• dadansoddiad o unrhyw ddiffygion sgiliau a nodwyd gan gymharu 
   canfyddiadau’r ddau archwiliad uchod; 
• trefn recriwtio; 
• y drefn hyfforddi. 

 
9.8 Trwy gynnal a dadansoddi'r Archwiliad uchod yn barhaus, bydd swyddogion yn gallu 

nodi'r gweithleoedd hynny a'r swyddi hynny lle mae'r gallu i siarad Cymraeg yn 
hanfodol, yn ddymunol neu nad yw'n ofyniad. Gall y gofyniad gael ei adnabod fel un 
sy’n perthyn i weithle penodol, sefyllfaoedd neu dîm yn hytrach na swydd benodol. 
Bydd hyn yn galluogi'r swyddogion i ddyrannu swyddi newydd y Brifysgol a swyddi gwag 
yn un o'r tri chategori canlynol: 
 
CATEGORI A:  Swyddi y mae rhuglder yn y Gymraeg yn hanfodol oherwydd eu cysylltiad 

â'r cyhoedd, neu am resymau eraill (ee cyfieithwyr; swyddog y wasg) 
CATEGORI B:  Swyddi y mae rhuglder yn y Gymraeg neu wybodaeth o'r Gymraeg yn 

ddymunol   
CATEGORI C: Swyddi lle nad oes unrhyw ofyniad am sgiliau iaith Gymraeg  
 
Bydd pob swydd newydd yn y Brifysgol a phob swydd sy'n dod yn wag, ac y bwriedir 
iddi gael ei llenwi, yn cael eu gosod yn un o'r tri chategori canlynol: 
 

a) Er mwyn cynorthwyo'r swyddogion a'r pwyllgorau priodol i weithredu yn unol â'r 
amcanion staffio hyn, gofynnir i Golegau, Ysgolion ac Adrannau ddarparu 
strategaeth staffio gan nodi eu blaenoriaethau, eu hadnoddau staffio dwyieithog 
presennol ac unrhyw gamau tymor hir sydd angen eu cymryd er mwyn cyflawni 
lefelau digonol o sgiliau dwyieithog. 

b) Ym mhrif swyddfeydd y Brifysgol a'r prif weithleoedd, bydd yn sicrhau bod digon 
o staff sy'n gallu darparu gwasanaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

c) Bydd Penaethiaid timau o staff sy'n dod i gysylltiad â'r cyhoedd yn trefnu eu 
timau yn y fath fodd ag i sicrhau bod eu gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn 
unol â gofynion y cynllun hwn. 

 
Recriwtio 
 

9.9. Wrth recriwtio staff, bydd y Brifysgol yn ystyried hyfedredd yn y Gymraeg fel un o nifer 
o sgiliau gwahanol sy'n ofynnol ar gyfer gwasanaethu'r cyhoedd. Bydd y swydd 
ddisgrifiad /manyleb person perthnasol yn cael eu drafftio mewn modd sy'n nodi'n glir 
unrhyw ofynion ieithyddol y swyddi. 
 

9.10 Pan fydd y gallu i siarad Cymraeg yn gymhwyster hanfodol ar gyfer swydd, bydd hyn yn 
cael ei ddatgan yn glir yn yr hysbyseb. 
 

9.11 Mewn achos o fethiant i recriwtio siaradwr Cymraeg i swydd sy'n gofyn am sgiliau iaith 
Gymraeg i gyflawni dyletswyddau'r swydd, bydd y Brifysgol yn ystyried ail-hysbysebu'r 
swydd, gan nodi bod croeso i rai nad ydynt yn siarad Cymraeg wneud cais ar yr amod os 
bydd rhywun di-Gymraeg yn cael ei benodi/phenodi, bydd ef/hi yn dysgu Cymraeg i'r 
lefel ofynnol ar gyfer y swydd o fewn cyfnod y cytunir arno.  Bydd yr holl drefniadau o'r 
natur hon yn destun cytundeb dysgu a ddarperir gan y Brifysgol.  Caiff pob cytundeb o'r 
natur hon ei gweithredu fel partneriaeth deg ac adeiladol rhwng cyflogwr a chyflogai. 
 

9.12 Mae'r Brifysgol yn sylweddoli bod sicrhau cynrychiolaeth gref o siaradwyr Cymraeg o 
fewn yr Uwch Dîm Rheoli ac ar lefel uwch ar draws y Brifysgol yn allweddol wrth 
sicrhau statws a gweithrediad llawn y Cynllun. Aelod o’r Uwch Dîm Rheoli, sy'n siarad 
Cymraeg, fydd yn gyfrifol am yr iaith Gymraeg ac am weithredu'r Cynllun Iaith 



 

16 

 

Gymraeg.  Bydd uwch swyddi lle nad yw cymhwysedd yn y Gymraeg yn cael ei ystyried 
fel sgil hanfodol yn cael eu hysbysebu fel Cymraeg yn ddymunol yn unol â pholisi'r 
Brifysgol a bydd yn galw am ddealltwriaeth o natur ddwyieithog y sefydliad a safle'r 
Brifysgol mewn cenedl ddwyieithog. Bydd hyfforddiant addas yn cael ei gynnig os oes 
angen. 

 
9.13 Bydd Grŵp Llywio'r Gymraeg, mewn ymgynghoriad â'r adran Adnoddau Dynol, yn 

adolygu'r ffordd y mae’r polisi staffio hwn yn cael ei weithredu gan reolwyr ac eraill 
sy'n gyfrifol am recriwtio, hyfforddi a goruchwylio staff. 

 
9.14 Mae hysbysebion swyddi gwag a disgrifiadau swyddi, yn nodi pa sgiliau iaith sydd naill 

ai'n ddymunol neu'n hanfodol ar gyfer pob swydd. Bydd y Brifysgol yn cyfweld darpar 
aelodau o'r staff yn ddwyieithog os yw swydd wedi'i nodi fel un lle mae sgiliau iaith 
Gymraeg yn hanfodol. Bydd yr holl geisiadau a recriwtio yn cael ei wneud ar amser, yn 
unig drwy system e-recriwtio dwyieithog. 
 

9.15 Adnoddau Dynol sy’n gyfrifol am bostio pob hysbyseb swydd. Mae'n weithdrefn safonol 
yn y system e-recriwtio newydd ar gyfer yr holl swyddi gwag o fewn y Brifysgol i gael ei 
hysbysebu ar y ddau borth Cymraeg a Saesneg. Mewn achosion lle mae sgiliau iaith 
Gymraeg yn ofynnol/hanfodol ar gyfer swydd, bydd y swydd wag yn cael ei hysbysebu 
yn Saesneg ar y porth Saesneg ac yn Gymraeg ar y porth Cymraeg. Ar hyn o bryd, os 
nad yw swydd yn gofyn am sgiliau iaith Gymraeg, neu os bernir ei fod yn faen prawf 
dymunol, bydd y swydd wag yn dal i gael ei hysbysebu ar y porth Cymraeg, ond mae'r 
manylion (disgrifiad swydd/manyleb person ac ati) yn Saesneg yn unig. Ar gyfer y 
swyddi hyn, bydd y Brifysgol yn galluogi darparu’r holl wybodaeth am swyddi gwag yn y 
Gymraeg. Bydd hysbysebion yn ymddangos ar wefannau pwrpasol ar gyfer y rhai sy'n 
chwilio am waith lle mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol.  

 
9.16 Gall ymgeisydd wneud cais am swydd trwy gyfrwng y Gymraeg waeth pa iaith y mae 

wedi cael ei hysbysebu ynddo, ar yr amod bod yr ymgeisydd yn dewis y Gymraeg fel eu 
dewis iaith. 

 
9.17 Mae'r templed sylfaenol ar gyfer pecynnau swyddi gwag ar gael yn Gymraeg ac yn 

Saesneg gan alluogi darpariaeth gyflym. 
 
9.18 Mae deunydd hyrwyddo ar gyfer budd-daliadau o dan y Fenter Amgylchedd Gweithio 

Cadarnhaol yn ddwyieithog.  Gwneir cyhoeddiad Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 'Gweithio 
mewn Amgylchedd Dwyieithog' ar gael. Mae fersiynau Cymraeg o 'Budd-daliadau 
cadarnhaol' (Pensiynau, Gofal Plant, a beicio) wedi cael eu datblygu gan y grŵp 
Aberthu Cyflog. 

 
9.19  Mae holl arolygon boddhad staff Adnoddau Dynol yn ddwyieithog fel y mae  

 dogfennaeth arfarnu. 
 
Hyfforddiant galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg 

 
9.20 Pan fydd y Brifysgol yn trefnu hyfforddiant galwedigaethol ar gyfer ei staff, bydd yn 

rhoi sylw priodol i'r angen am hyfforddiant o'r math hwn drwy gyfrwng y Gymraeg er 
mwyn hwyluso gweithrediad y Cynllun hwn. Bydd yn annog ei swyddogion i fynychu 
cyrsiau perthnasol a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg, er mwyn iddynt ymgynefino â 
thrin a thrafod eu priod feysydd proffesiynol o weithgarwch yn y Gymraeg gyda'r 
cyhoedd. 
 
Hyfforddiant a datblygiad staff  
 

9.21 Mae'r gallu i weithio yn y Gymraeg yn unol â graddau amrywiol o allu ac mewn 
sefyllfaoedd gwasanaethol yn hanfodol i lwyddiant y cynllun. Mae'r Brifysgol hefyd yn 
cydnabod bod y gallu i ddeall a defnyddio'r iaith Gymraeg i safon dda yn y gweithle o 
ddydd i ddydd yn sgil gwerthfawr iawn a all gynorthwyo staff i: 

 
• Ddarparu gwell gwasanaeth i'r cyhoedd sy'n siarad Cymraeg, a 
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• Sicrhau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y Gwasanaethau fel 
Gwasanaethau dwyieithog cynaliadwy. 

 
9.22 Os yw'r angen yn bodoli, bydd pob Coleg, Ysgol ac Adran yn anelu at gynyddu nifer y 

staff yn y gweithle sy'n gallu siarad Cymraeg ac sy'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg 
er mwyn cyflawni'r angen i gwrdd â'r gofyniad i ddarparu gwasanaeth dwyieithog o 
ansawdd. 
 

9.23 Yn unol â hynny, bydd Penaethiaid Colegau, Ysgolion ac Adrannau yn cefnogi 
hyfforddiant angenrheidiol i'w galluogi i ddarparu gwasanaeth yn y Gymraeg i safon 
dderbyniol yn unol â gofynion y Ddeddf. Anogir aelodau o staff i fynychu'r cyrsiau hyn a 
bydd Penaethiaid Colegau, Ysgolion ac Adrannau yn hwyluso eu presenoldeb. 

9.24 Gall hyfforddi i ddysgu Cymraeg, neu wella neu gynyddu sgiliau iaith Gymraeg gael eu 
nodi fel agwedd bwysig o ddatblygiad personol unrhyw aelod o staff, i'w cynnwys yn ei 
raglen datblygiad personol ef/hi.  Mae gan aelodau staff sy'n dymuno dysgu Cymraeg 
neu ddatblygu eu gwybodaeth o'r iaith fynediad i gyrsiau Cymraeg a drefnwyd gan y 
Ganolfan Cymraeg i Oedolion o fewn y Brifysgol. Bydd staff academaidd hefyd yn cael 
mynediad at y rhaglen sgiliau/datblygiad sy’n cael ei rhedeg gan y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol. 

 
9.25 Bydd pob aelod o staff sy'n derbyn hyfforddiant iaith Gymraeg yn cael cyfle i ymarfer 

eu sgiliau iaith ac yn derbyn cefnogaeth gan diwtoriaid a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg 
eraill. Bydd Rhwydwaith Staff Cymraeg y Brifysgol yn darparu cyfleoedd mentora ac 
ymarfer. Bydd hyn yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad monitro blynyddol. 

 
9.26 Mae'r Brifysgol yn annog Colegau, Ysgolion ac Adrannau i gefnogi anghenion hyfforddi 

staff sydd â chyswllt arbennig gyda'r cyhoedd a chyda myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg, y 
ddau drwy dalu ffioedd dysgu ar gyfer cyrsiau a ddarperir gan y Brifysgol a thrwy 
ryddhau staff i fynychu cyrsiau o'r fath yn ystod oriau gwaith. 

 
 Hyfforddiant Anwytho 
 
9.27 Mae'r Brifysgol yn rhoi arweiniad manwl i aelodau staff ynghylch pob agwedd ar 

ddefnyddio'r Gymraeg o fewn y sefydliad, gan gynnwys cyngor ar weithrediad y 
Cynllun. Mae'r arweiniad hwn yn awr yn rhan o'r “pecyn croeso” i staff sydd newydd eu 
recriwtio i'r Brifysgol, a bydd ar gael i bob aelod o’r staff cyfredol.  Mae pob aelod 
newydd o staff yn cael gwybodaeth am Ymwybyddiaeth Iaith fel rhan o'u hyfforddiant 
anwytho. Darperir gwybodaeth anwytho ar USB ac mae’n  cynnwys dolenni i 
dudalennau gwe perthnasol gan gynnwys y Cynllun Iaith Gymraeg. 
 

9.28 Mae'r Uned Datblygu Staff sy'n gyfrifol am Anwytho Prifysgol yn sicrhau bod yr holl 
sesiynau cynefino staff sy'n mynychu yn cael gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael 
mewn perthynas â datblygiad sgiliau iaith Gymraeg. 

   
10. GWASANAETH CYFIEITHU 

 
10.1 Mae Uned Gyfieithu fewnol yn cael ei chreu a bydd dau gyfieithydd yn cael eu penodi. 

Bydd yr Uned yn darparu gwaith cyfieithu ysgrifenedig i bob Coleg, Ysgol ac Adran. 
 

10.2 Mae'r Uned hefyd yn darparu cyfieithiad o waith a gyflwynir gan fyfyrwyr sydd wedi 
dewis dilyn cyrsiau a modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg neu sydd wedi dewis sefyll 
arholiadau neu gyflwyno aseiniadau yn Gymraeg. 

 
10.3 Bydd yr Uned Gyfieithu yn cael rhestr o sefydliadau a chanolfannau sy'n gysylltiedig â'r 

Brifysgol sy'n gymwys ar gyfer gwasanaethau cyfieithu ac sy'n aelodau o Gymdeithas  
Cyfieithwyr Cymru. 

 
10.4 Bydd disgwyl i rai partneriaethau/prosiectau, sy'n derbyn mwyafrif o gyllid allanol,  

ariannu eu gwaith cyfieithu eu hunain. 
 
10.5 Bydd yr Uned Gyfieithu yn defnyddio gwasanaethau cyfieithu allanol i gefnogi ei waith 

ar adegau prysur. Bydd gyda’r Brifysgol drefn bendant o flaenoriaeth ar gyfer ceisiadau 
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am waith cyfieithu sy'n cynnwys yr holl ddeunydd y mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i’w 
ddarparu’n ddwyieithog yn unol â'r Cynllun. Bydd yr Uned yn gweithredu yn ôl eu 
canllawiau cyhoeddedig blynyddol a bydd yn cael cyhoeddusrwydd ymhlith holl 
adrannau/Colegau’r Brifysgol.  Nid yw'r Brifysgol yn ystyried cyfieithiadau electronig i'r 
Gymraeg yn dderbyniol oni bai fod y cyfieithiadau wedi cael eu prawf-ddarllen. 
 

10.6 Gall cyfranogwyr yn holl gyfarfodydd pwyllgor y Brifysgol a Llys y Brifysgol, y Senedd 
a'r Cyngor ofyn am gyfleusterau cyfieithu cyn belled â bod o leiaf wythnos o rybudd yn 
cael ei rhoi. Yn seiliedig ar y galw, ysgrifennydd pwyllgor, mewn ymgynghoriad â'r 
cadeirydd, fydd yn penderfynu a oes angen cyfleusterau cyfieithu a nodi’r sail ar gyfer 
ei benderfyniad/phenderfyniad. 
 

10.7 Bydd cyfleusterau cyfieithu ar gael hefyd, lle bo angen mewn unrhyw fforwm staff a 
gynullwyd gan yr Is-Ganghellor ac mewn cyfarfodydd Pwyllgorau sy'n ymdrin yn 
benodol â materion yr iaith Gymraeg ee Grŵp Llywio'r Iaith Gymraeg. 

 
10.8 Mewn cyfarfodydd pwyllgor lle nad oes cyfleusterau cyfieithu ar y pryd yn cael eu 

darparu, gellir gwneud trefniadau cyfieithu anffurfiol eraill os oes angen ee gall y 
cadeirydd gyfieithu, neu gellir gofyn i aelod arall o'r pwyllgor i gyfieithu neu ddarparu 
crynodeb. 

 
10.9 Bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu’n flynyddol gan Grŵp Llywio'r Iaith Gymraeg. 

 
11. GWASANAETHAU PRIFYSGOL A GONTRACTIWYD I DRYDYDD PARTI  
 
11.1 Mae’n ofynnol i wasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru a gontractiwyd i drydydd parti 

ar ran y Brifysgol gydymffurfio â’r Cynllun hwn. 

11.2 Er bod contractau “Ystadau” yn cael eu rheoli o fewn y Brifysgol, mae contractau 
“Pwrcasu” yn gynyddol yn cael eu dyfarnu ar sail genedlaethol neu ranbarthol. Mae 
contractau o'r fath yn ddarostyngedig i Gynllun Iaith y partner arweiniol mewn 
mentrau o'r fath. O ganlyniad, mae'r Brifysgol: 

 
• Yn annog partneriaid o'r fath i weithredu'n llawn ofynion eu Cynlluniau Iaith eu 

hunain. 
 

• Yn canolbwyntio ar y contractau y mae'n eu dyfarnu’n “lleol”. 
 
11.3 Wrth weinyddu'r contractau hyn, mae’r Brifysgol: 
 

• Yn sicrhau drwy drefniadau contractio bod yr asiant neu'r contractwr yn gallu, 
yn gwneud ac yn gweithredu unrhyw elfennau perthnasol o Gynllun y Brifysgol, 
wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd ar ei ran neu o dan ei ddarpariaeth. 

 
• Yn darparu’r dogfennau tendro creiddiol yn ddwyieithog pan fo elfen iaith 

  Gymraeg i'r gwasanaeth dan sylw. 
 

• Yn sicrhau bod cyfeiriad yn y ddogfennaeth dendro greiddiol at yr angen i 
unrhyw gontractwr llwyddiannus gydymffurfio'n llawn â gofynion Cynllun Iaith 
Gymraeg y Brifysgol. Bydd cyfeiriad o'r fath hefyd yn cael ei wneud yn y 
contract terfynol. 

 
• Yn darparu i staff weithdrefnau ysgrifenedig ar gyfer delio ag asiantau a 

chontractwyr a sefydlu prosesau i sicrhau bod staff yn arsylwi hwn. 
 

• Yn monitro cydymffurfiad â'r Cynllun gan asiantau a chontractwyr, a bydd yn 
cael adroddiadau perfformiad rheolaidd. 
 

• Bydd Pennaeth Gwasanaethau Iaith Gymraeg y Brifysgol, ar y cyd â'r Adrannau 
Pwrcasu ac Ystadau, yn cynnal archwiliad blynyddol o sampl o'r contractwyr i 
weld a ydynt yn cydymffurfio â thelerau 'ieithyddol' eu contract. 
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• Mewn achosion lle bydd trydydd parti yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth i 
fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau cyfrwng Cymraeg rhaid sicrhau bod y gwasanaeth 
hwnnw yn gyson â'r Cynllun Iaith. 
 

 
12 CYHOEDDI GWYBODAETH 
 
12.1 Bydd y Brifysgol yn cyhoeddi’r Cynllun diwygiedig hwn ar ei wefan a bydd yn gwneud y 

ddogfen hon ar gael, ar gais, i unrhyw berson. 
 

12.2 Bydd copïau yn cael eu hanfon at bob Coleg, Ysgol ac Adran yn ogystal â chanllawiau 
sydd wedi'u teilwra ar gyfer gweithredu rhannau perthnasol y Cynllun. 

 
12.3 Bydd cyfeiriadau at argaeledd y Cynllun yn cael ei wneud ym Mhrosbectysau a Llawlyfr 

y Brifysgol. 
 
12.4 Bydd cyfeiriad at y Cynllun hefyd yn cael ei wneud yn ystod y cwrs anwytho ar gyfer 

staff newydd a bydd taflen yn cynnwys crynodeb o'r cynllun yn cael ei dosbarthu i'r holl 
staff newydd gan yr adran Adnoddau Dynol. 

 
12.5 Caiff y Cynllun ei hyrwyddo a rhoddir cyhoeddusrwydd iddo yn fewnol ac mewn 

cysylltiad â chyrff allanol. 
 
12.6 Mae'r unigolion/Colegau/Ysgolion/Adrannau sy'n gyfrifol am hyrwyddo gwahanol 

agweddau ar y Cynllun yn cael eu rhestru yn y Cynllun Gweithredu (Atodiad 1). 
 
12.7 Rhoddir ethos dwyieithog y polisi hwn yn amlwg yn rhaglen gyhoeddusrwydd 

gyffredinol y Brifysgol sy'n cynnwys presenoldeb sefydliadol mewn digwyddiadau 
cenedlaethol. 

 
12.8 Cyhoeddir canlyniadau asesiadau o effaith polisïau a gweithdrefnau ar gydraddoldeb. 
 
13 CEFNOGI A MONITRO’R CYNLLUN  
 
13.1 Cymeradwywyd y Cynllun gwreiddiol gan y Senedd a Chyngor y Brifysgol cyn iddo gael 

ei gyflwyno i Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn 2004, ac felly mae iddo awdurdod llawn y 
Brifysgol ar gyfer ei weithredu. Mae'r Cynllun diwygiedig hwn wedi bod yn destun 
ymgynghori ag amrywiol grwpiau o staff a myfyrwyr. Caiff ei gyflwyno i Gomisiynydd y 
Gymraeg i’w gymeradwyo. 
 

13.2 Mae’r cyfrifoldeb dros weithredu'r Cynllun, yn y pen draw, yn nwylo Is-Ganghellor y 
Brifysgol, a gall ef/hi ddirprwyo'r cyfrifoldeb hwnnw i swyddogion priodol y Brifysgol. 

 
13.3 Bydd y Grŵp Llywio a sefydlwyd yn ddiweddar, ynghyd â Gwasanaethau’r Iaith 

Gymraeg yn sicrhau bod y Cynllun Iaith yn weithredol ar draws y Brifysgol. Byddant 
hefyd yn cynyddu ymwybyddiaeth ymysg Colegau, Ysgolion, Adrannau ac aelodau 
unigol o staff y ffyrdd y mae'r Cynllun am gael ei roi ar waith.  Bydd hyn yn cael ei 
wneud gan ganllawiau wedi'u teilwra, trwy ymgynghori gyda phenaethiaid y Colegau, 
Ysgolion ac Adrannau a thrwy gynnig cyrsiau priodol. 

 
13.4 Cyfrifoldeb Pennaeth y Coleg, yr Ysgol neu'r Adran honno yw gweithredu a gweinyddu'r 

Cynllun o fewn Coleg, Ysgol neu Adran benodol. 
 
13.5 Bydd targedau penodol ar gyfer gweithredu'r cynllun yn cael eu gosod. Bydd y targedau 

hyn yn nodi'r camau sydd eisoes wedi eu cymryd, y rhai y gellir eu rhoi ar waith ar 
unwaith, y rhai a nodwyd fel targedau tymor byr (blwyddyn), targedau tymor canolig 
(dwy flynedd) a thargedau tymor hwy (tair blynedd a mwy). 

 
13.6 Mae'r targedau hyn yn cael eu rhestru yn y Cynllun Gweithredu (Atodiad 1) ynghyd â 

manylion y rhai sy'n gyfrifol am weithredu ar bob targed. 
 
13.7 Ar ran Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, bydd Hwyluswyr y Cynllun Iaith Gymraeg a Grŵp 

Llywio'r Iaith Gymraeg yn paratoi adolygiad ysgrifenedig blynyddol o'r Cynllun Iaith yn 
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unol â fformat adolygiad blynyddol Comisiynydd y Gymraeg. Bydd adroddiadau ar nifer 
o ddangosyddion perfformiad yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad monitro blynyddol. 

 
13.8 Bydd yr adroddiad hwn yn cynnwys cymharu perfformiad Prifysgol Caerdydd â'r safonau 

a amlinellir yn y cynllun, esboniad o'r rhesymau pam nad yw unrhyw safonau neu 
dargedau wedi'u bodloni, ac amlinelliad o'r camau a gymerir i sicrhau gwell 
perfformiad. 

 
13.9 Bydd yr adroddiad yn cael ei drafod gan y pwyllgorau perthnasol, ac yna gan Gyngor y 

Brifysgol, ac yna bydd yn cael ei anfon at Gomisiynydd y Gymraeg, ynghyd ag unrhyw 
argymhellion ar gyfer gweithredu pellach fydd y pwyllgorau wedi eu gwneud. 

 
13.10 Bydd datganiad ar yr adroddiad hwn yn cael ei gynnwys yn Adolygiad Gweithredol ac 

Ariannol blynyddol y Brifysgol. 
 
13.11 Bob 2 flynedd, bydd arolwg staff yn cael ei gynnal er mwyn canfod barn am safon y 

gwasanaethau cyfrwng Cymraeg/dwyieithog a ddarperir (fel rhan o'r arolwg sgiliau). 
 
13.12 Bydd arolwg tebyg o fyfyrwyr hefyd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd. 
 
 
14. CWYNION A GWELLIANNAU 
 
14.1 Dylai cwynion gan y cyhoedd a staff y Brifysgol ynghylch gweithredu Cynllun y Brifysgol 

gael eu cyfeirio yn y lle cyntaf i sylw Pennaeth Gwasanaethau Iaith Gymraeg y 
Brifysgol.  Os, yn dilyn ymchwiliad, na chaiff y mater ei ddatrys er boddhad yr 
achwynydd, bydd y mater yn cael ei gyfeirio at Gyfarwyddwr y Gofrestrfa, 
Llywodraethu a Myfyrwyr i'w ystyried. Caiff cwynion gan fyfyrwyr eu hystyried a'u 
datrys yn unol â Gweithdrefn Gwynion Myfyrwyr y Brifysgol. 
 

14.2 Mae'r Brifysgol hefyd yn croesawu awgrymiadau ar gyfer gwella'i Chynllun, a dylid eu 
cyfeirio at Bennaeth Gwasanaethau Iaith Gymraeg y Brifysgol, Llywodraethu a 
Chydymffurfio, McKenzie House, 32-36 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0DE.  Bydd 
awgrymiadau o'r fath yn cael eu hystyried yn y lle cyntaf gan swyddogion y Brifysgol, 
ond caiff materion polisi pwysig eu cyfeirio at y pwyllgor perthnasol i'w hystyried. 
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Grŵp Llywio’r Iaith Gymraeg 
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Gwasanaethau’r Iaith Gymraeg 
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