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Adran 1 – Cyflwyniad  

Trosolwg  

Yn yr un modd â darparwyr addysg uwch eraill, rhoddwyd hysbysiad cydymffurfio i’r 

Brifysgol Agored gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 29 Medi 2017. Er bod y Brifysgol Agored 

yn gweithredu ar sail rhannol ddatganoledig (Y Brifysgol Agored yng Nghymru), mae’r 

hysbysiad cydymffurfio a’r safonau dilynol yn gymwys i’r Brifysgol Agored yn ei 

chyfanrwydd. Mae’r safonau eu hunain, fodd bynnag, yn gymwys i staff, myfyrwyr ac 

aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru.  

Cyn iddi weithredu’n unol â’r safonau, roedd gan y Brifysgol Gynllun Iaith Gymraeg. Mae 

datblygiadau hanesyddol o dan y cynllun hwn wedi golygu y bu modd i’r Brifysgol Agored 

ddarparu llawer o wasanaethau yn Gymraeg, gan ein rhoi ni mewn sefyllfa dda i fodloni 

gofynion llawer o’r safonau o dan y system newydd. Mae Safonau’r Gymraeg yn rhoi cyfle 

i’r Brifysgol Agored ddatblygu ei darpariaeth a’i gwneud yn fwy eglur beth y gall staff a 

myfyrwyr ddisgwyl ei dderbyn yn Gymraeg.  

Mae’r Brifysgol Agored yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 yn 2019. Ers ei sefydlu, mae wedi 

cynnig llwybr amgen at addysg uwch, gan ddefnyddio dulliau addysgu arloesol i sicrhau 

bod addysg ar gael i fwy o bobl. Rydym yn dymuno gwneud yr hyn sy’n iawn i’n staff, ein 

myfyrwyr a’n cymunedau, ac mae darparu gwasanaeth o ansawdd da a sicrhau bod 

hawliau siaradwyr Cymraeg yn cael eu bodloni’n llawn yn hanfodol bwysig.  

Rydym yn falch o’r lle sydd gennym ym mywyd Cymru ac yn dathlu’r ffaith ein bod yn 

ddarparwr addysg uwch mawr yng Nghymru. Fodd bynnag, fel Prifysgol pedair cenedl, sy’n 

canolbwyntio ar ddysgu o bell, darparwr cyfrwng Saesneg ydym yn bennaf. Caiff popeth, 

heblaw am elfennau penodol o un o’r cyrsiau a gynigir gennym, ei addysgu drwy gyfrwng y 

Saesneg. Nid yw hyn yn lleihau ein hymrwymiad i gefnogi a hyrwyddo’r iaith Gymraeg, ond 

mae’n golygu bod yn rhaid i ni fynd ati i gydymffurfio â’r safonau mewn ffordd sy’n 

pwysleisio ac yn canolbwyntio mwy ar elfennau penodol. 

Rydym yn ddiolchgar i swyddfa Comisiynydd y Gymraeg am ei chefnogaeth yn ystod y 

cyfnod pontio hwn, ac am ei pharodrwydd i drafod sut y gall y safonau gael eu rhoi ar waith 

erbyn y dyddiadau gosod perthnasol.  

  

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20180509%20Hysbysiad%20Cydymffurfio44%20Y%20Brifysgol%20Agored%20(cy).pdf
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Paratoi ar gyfer y safonau 

Mae’r Brifysgol Agored wedi bod yn drefnus wrth baratoi am y dyddiadau gosod. 

Defnyddiwyd dull rheoli prosiect, a phenodwyd ymgynghorwyr cydymffurfio Cymraeg, Ateb, 

i gefnogi’r dull hwn a chynnig arbenigedd mewn meysydd penodol.  

Gyda chymorth Ateb, cynhaliwyd dadansoddiad o’r bylchau i fesur pa mor barod oedd y 

Brifysgol Agored i gydymffurfio â safonau penodol, a rhoddwyd cynllun gweithredu ar waith 

i sicrhau ein bod yn bodloni’r dyddiadau terfyn ar gyfer cydymffurfio.  

Cafodd y safonau eu rhannu i ffrydiau gwaith perthnasol, sef: 

• Y Brifysgol Agored yng Nghymru 

• Cysylltu â’r Brifysgol Agored 

• Myfyrwyr 

• Adnoddau Dynol 

• Polisïau nad ydynt yn ymwneud ag Adnoddau Dynol  

• Cyhoeddusrwydd 

• Cyhoeddiadau 

• Ffurflenni  

• Y We 

• Tendro 

• TG 

Penodwyd swyddog arweiniol ar gyfer pob ffrwd waith i weithio ar sicrhau cydymffurfiaeth 

â’r safonau perthnasol. Crëwyd grŵp llywio, dan gadeiryddiaeth Louise Casella, 

Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru. Ym mis Gorffennaf 2018, penodwyd 

Rheolwr Cyfathrebu â chyfrifoldeb penodol dros gydymffurfiaeth â safonau’r Gymraeg. Yn 

fuan wedi hynny, crëwyd grŵp cyfeirio i gefnogi datblygiadau gweithredol, wedi’i gadeirio 

gan y Rheolwr Cyfathrebu.   

Ymhlith y cyflawniadau cynnar, mae’r canlynol: 

• llunio canllawiau a dogfennau newydd a diwygiedig yn cwmpasu ystod eang o 

feysydd er mwyn helpu staff y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd a thu hwnt i Gymru i 

gydymffurfio â’r safonau. 
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• cyhoeddi fersiynau Cymraeg o’n prosbectysau cyrsiau israddedig, cyrsiau ôl-radd a 

chyrsiau mynediad, a hynny ar-lein ac ar bapur 

• creu tudalen benodol ar wefan y Brifysgol Agored yng Nghymru, yn rhoi manylion am 

gydymffurfiaeth y Brifysgol Agored a’r gwasanaethau y gall y cyhoedd eu disgwyl yn 

Gymraeg, gan gynnwys manylion am ein gweithdrefn gwyno  

• sefydlu tudalen debyg gyda chanllawiau i staff yng Nghymru a ledled y DU ar 

fewnrwyd y Brifysgol Agored yng Nghymru  

• paru myfyrwyr Cymraeg eu hiaith sydd wedi nodi yr hoffent gael cymorth yn 

Gymraeg â staff cynghori sy’n siarad Cymraeg.  

  

http://www.open.ac.uk/wales/cy/cynllun-iaith-gymraeg
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Adran 2 - cydymffurfiaeth 

A) Safonau Darparu Gwasanaeth  

Bydd yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y safonau isod, sydd â dyddiad gosod o 1 Ebrill 

2018. Bydd adroddiadau ar y safonau sydd â dyddiad gosod o 1 Hydref yn cael eu cynnwys 

yn yr adroddiad ar gyfer 2018-19.  

Safonau Dyddiad gosod 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 24A, 26A, 27, 

27A, 27D, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 40, 40A, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 52, 53A, 53B, 54, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 76A, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

90A, 93 

1 Ebrill 2018 

53, 55, 80, 81, 81A, 83, 84 1 Hydref, 2018 

Rydym o’r farn ein bod yn cydymffurfio â’r safonau gofynnol yn llwyddiannus yn y maes 

hwn. Ni ddaeth unrhyw gwynion i law am y safonau darparu gwasanaeth yn ystod y cyfnod 

adrodd.  

Cwblhawyd y gwaith canlynol i baratoi’r Brifysgol Agored ar gyfer y dyddiad gosod: 

• Gofynnwyd i’r disgyblion cofrestredig a hoffent dderbyn gohebiaeth yn Gymraeg gan 

y Brifysgol Agored. Caiff yr ateb ei gofnodi, a chaiff gohebiaeth Gymraeg ei hanfon at 

y myfyrwyr hyn.   

• Crëwyd gweithgor i helpu i sicrhau bod gohebiaeth awtomataidd sy’n cael ei hanfon 

at fyfyrwyr yng Nghymru ar gael yn Gymraeg.  

• Cyhoeddwyd canllawiau i staff ar asesu gofynion iaith Gymraeg ar gyfer cyfarfodydd 

cyhoeddus, digwyddiadau cyhoeddus a darlithoedd cyhoeddus ar ein mewnrwyd.  
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• Cyhoeddwyd canllawiau i staff ar sut i gaffael gwasanaethau cyfieithu ar ein 

mewnrwyd, a bu hyn yn effeithiol wrth leihau’r amser y mae’n ei gymryd i gyfieithu 

dogfennau a deunyddiau y mae’n ofynnol eu cynhyrchu yn Gymraeg.  

• Crëwyd templed i’r staff cyfathrebu er mwyn sicrhau y caiff datganiadau i’r wasg eu 

drafftio’n ddwyieithog 

• Darparwyd laniardau a bathodynnau Iaith Gwaith i bob aelod o staff Cymraeg ei 

iaith, yn ogystal â laniardau dysgwr i ddysgwyr.  

• Nid yw’r Brifysgol Agored yn addysgu drwy diwtoriaid personol ond mae wedi creu 

swyddi tiwtor ymarfer i gefnogi prentisiaeth radd newydd y Brifysgol Agored yng 

Nghymru mewn peirianneg meddalwedd. Rydym wedi diffinio gofynion y rôl hon i 

gyfateb â chwmpas rôl y tiwtor personol fel yr amlinellir yn y Rheoliadau (Rhif 6) ac 

wedi penodi siaradwr Cymraeg i weithredu fel un o’r tiwtoriaid ymarfer. Gwneir 

ymdrech benodol i baru’r tiwtor hwn â phrentisiaid Cymraeg eu hiaith.  
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B) Safonau Llunio Polisïau  

Oherwydd amseru dyddiad gosod safon 172, nid oes unrhyw ofyniad i adrodd ar gyfer y 

cyfnod 17/18. Fodd bynnag, ceir rhestr isod o’r safonau yn y maes hwn, yn ogystal ag 

amlinelliad o’r gwaith a wnaed i baratoi’r Brifysgol Agored ar gyfer y dyddiad gosod: 

Safonau Dyddiad gosod 

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 

104  
1 Hydref, 2018 

Cwblhawyd y gwaith canlynol i baratoi’r Brifysgol Agored ar gyfer y dyddiad gosod: 

• Nodwyd y polisïau sy’n dod o dan gwmpas y safonau drwy’r ffrwd waith polisïau nad 

ydynt yn ymwneud ag Adnoddau Dynol.  

• Nodwyd proses ar gyfer sgrinio polisïau newydd.  

• Mae methodoleg ar gyfer gweithredu’r gwaith hwn wedi’i ychwanegu i’n fframwaith 

Polisïau a Gweithdrefnau Myfyrwyr.   
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c) Safonau gweithredol  

Bydd yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y safonau isod, sydd â dyddiad gosod o 1 Ebrill 

2018. Bydd adroddiadau ar y safonau sydd â dyddiad gosod o 1 Hydref 2018 yn cael eu 

cynnwys yn yr adroddiad ar gyfer 2018-19.  

Safonau Dyddiad gosod 

106, 107, 108, 109, 110, 111, 119, 119A, 

121, 122, 123, 123A, 125, 126, 127, 132, 

134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 144A, 145, 145A, 146, 146A, 

146B, 148, 149, 150, 151, 152, 153 

1 Ebrill 2018 

105, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 1 Hydref, 2018 

111 1 Ebrill 2019 

Rydym o’r farn ein bod yn cydymffurfio â’r safonau gofynnol yn llwyddiannus yn y maes 

hwn. Ni ddaeth unrhyw gwynion i law am y safonau gweithredol yn ystod y cyfnod adrodd. 

Cwblhawyd y gwaith canlynol i baratoi’r Brifysgol Agored ar gyfer y dyddiad gosod 

• Sefydlwyd proses ar gyfer sicrhau bod contractau cyflogaeth ar gael yn Gymraeg ar 

gais.  

• Mae’r ffurflenni datblygiad personol wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg ac maent ar gael i’r 

staff.  

• Mae’r polisïau Adnoddau Dynol perthnasol wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg 

• Mae cymhwyster Cymraeg Lefel 1 yn cael ei gynnig ar hyn o bryd ac yn cael ei 

ddarparu i nifer o staff yng Nghymru.   
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Sgiliau iaith Gymraeg – Yn unol â safonau 134 a 158 

Mae’r Brifysgol Agored wedi cynnal archwiliad o sgiliau iaith Gymraeg ei staff. Mae 

canlyniadau’r arolwg, yn seiliedig ar gyfradd cwblhau 81%, wedi’u dangos yn y tabl hwn: 

Sgiliau gwrando Cymraeg Rhif % 

Dim sgiliau 30 34.89 

Yn y broses o ddatblygu sgiliau  19 22.09 

Gallu deall ymholiadau elfennol yn y Gymraeg  11 12.79 

Gallu deall sgwrs gymdeithasol elfennol yn y Gymraeg 4 4.65 

Gallu dilyn sgyrsiau gwaith arferol rhwng siaradwyr Cymraeg rhugl 4 4.65 

Gallu dilyn y mwyafrif o sgyrsiau yn ymwneud a gwaith 4 4.65 

Gallu deall pob sgwrs yn ymwneud â gwaith 14 16.28 

Sgiliau darllen Cymraeg Rhif % 

Dim sgiliau 28 32.56 

Yn y broses o ddatblygu sgiliau  16 18.60 

Gallu darllen geiriau ac ymadroddion syml  18 20.93 

Gallu darllen deunyddiau elfennol yn ymwneud â gwaith (yn araf) 4 4.65 

Gallu darllen deunyddiau arferol gyda chymorth geiriadur  2 2.33 

Gallu darllen y rhan fwyaf o ddeunyddiau yn ymwneud â’ch maes gwaith 4 4.65 

Gallu darllen pob math o ddeunyddiau yn ymwneud â’ch maes gwaith 14 16.28 

Sgiliau siarad Cymraeg Rhif % 

Dim sgiliau 30 34.89 
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Yn y broses o ddatblygu sgiliau  20 23.26 

Gallu ymateb i gwestiynau elfennol  13 15.11 

Gallu ateb ymholiadau syml ynglŷn a gwaith  2 2.33 

Gallu siarad gydag eraill, gyda peth oedi, am faterion yn ymwneud â gwaith 4 4.65 

Gallu siarad Cymraeg yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd  4 4.65 

Rhugl – gallu cynnal sgwrs ac ateb cwestiynau am gyfnod estynedig  13 15.11 

Sgiliau ysgrifennu Cymraeg Rhif % 

Dim sgiliau 33 38.37 

Yn y broses o ddatblygu sgiliau  20 23.26 

Gallu ysgrifennu negeseuon elfennol  9 10.46 

Gallu ymateb i ohebiaeth syml, gyda chymorth 6 6.98 

Gallu drafftio gohebiaeth arferol, gyda chymorth golygu 3 3.49 

Gallu paratoi y mwyafrif o ddeunyddiau ysgrifenedig, gyda peth adolygu 2 2.33 

Medrus – gallu cwblhau gwaith ysgrifenedig cymhleth heb adolygu 13 15.11 

 

Hyfforddi – Yn unol â safonau 135 a 159 

Yn unol â safon 135, rydym wedi gwneud darpariaethau i roi’r cyfle i’n staff gael 

hyfforddiant iaith Gymraeg perthnasol, pan fo hyfforddiant yn y meysydd hynny yn cael ei 

gynnig yn Saesneg. Yn ystod y cyfnod adrodd, ni wnaeth unrhyw aelod o’r staff ddewis yr 

opsiwn Cymraeg.   

Recriwtio – Yn unol â safon 145 a 162  

O 1 Ebrill 2018 i 31 Gorffennaf 2018, recriwtiodd y Brifysgol Agored y nifer ganlynol o 

swyddi â gofynion iaith penodol: 
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(i) Roedd sgiliau Cymraeg yn hanfodol      2 

(ii) Roedd angen i ddeiliad y swydd ddysgu sgiliau Cymraeg ar ôl ei benodi i’r swydd   

 0 

(iii) Roedd sgiliau Cymraeg yn ddymunol      7 

(iv) Nid oedd sgiliau Cymraeg yn angenrheidiol       0 
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Adran 3 – Canolbwyntio ar y flwyddyn i ddod 

Mae 2018-19 yn cynnig nifer o gyfleoedd i’r Brifysgol Agored yng Nghymru ryngweithio â’n 

myfyrwyr a’r cyhoedd yng Nghymru yn gyffredinol. Wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 50,  

rydym yn disgwyl cael mwy o gysylltiad â chymunedau ledled Cymru yn ystod rhaglen o 

ddigwyddiadau ymgysylltu a chysylltiadau cyhoeddus cadarnhaol.  

Mae dysgu rhan-amser ac o bell wedi dod yn opsiwn mwy fforddiadwy ar gyfer astudio yng 

Nghymru, ac wedi arwain at dwf parhaus yn ein niferoedd. Rydym yn mynd ati’n 

rhagweithiol i ofyn i fyfyrwyr am eu dewis iaith ac yn gobeithio darparu gwasanaethau 

Cymraeg i fwy o ddysgwyr.  

Rydym wedi llwyddo i wella ymwybyddiaeth y staff o’r iaith, hanes Cymru a 

chydymffurfiaeth drwy gyfathrebu mewnol a sesiynau briffio wyneb yn wyneb mewn nifer o 

safleoedd ledled y DU. Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, byddwn yn gwneud hyn eto yn 

ogystal â chynnig sesiynau ar-lein i staff sy’n gweithio o gartref.  

Rydym wedi sefydlu prosiect TG ar Safonau’r Gymraeg er mwyn gweithio i oresgyn rhai o’r 

rhwystrau i gydymffurfiaeth sy’n gysylltiedig â TG, ac i sicrhau bod unrhyw ddatblygiadau a 

all fod â gofynion iaith Gymraeg yn gysylltiedig â nhw yn addas ar gyfer y dyfodol.  

Rydym yn gobeithio gweld mwy o gyfleoedd dysgu ar gael yn Gymraeg, gan gynnwys cwrs 

newydd ar sgiliau hanfodol mewn Mathemateg, a fydd yn cael ei lansio’n fuan ar ein llwyfan 

OpenLearn Cymru.  

  


