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Rhagymadrodd

Dyma bedwerydd Adroddiad Monitro Blynyddol Coleg Penybont ar Safonau’r 
Gymraeg. Ers 1 Ebrill 2018 mae Safonau’r Gymraeg wedi disodli Cynllun Iaith 
Gymraeg y coleg. Mae’r adroddiad hwn yn ymdrin â gweithgarwch yn ystod y cyfnod 
rhwng 1 Awst 2021 a 31 Gorffennaf 2022.

Mae cenhadaeth y coleg ‘Byddwch yn bopeth gallwch fod’ wrth galon diwylliant y 
sefydliad. Mae’n berthnasol i bob dysgwr a phob aelod o staff ac yn ysgogi 
uchelgais i wella ac arloesi’n barhaus.  Ers lansiad cychwynnol Safonau’r Gymraeg 
ym mis Ebrill 2018, mae Coleg Penybont wedi cymryd agwedd ragweithiol at 
hyrwyddo Safonau’r Gymraeg gan gynnwys ymgyrch barhaus ynghylch hawliau 
myfyrwyr, #maegenihawl.

Mae’r adroddiad hwn yn dangos sut mae’r coleg wedi gweithredu Safonau’r 
Gymraeg a sut mae’r coleg wedi bod yn rhagweithiol wrth wella gwasanaethau 
Cymraeg.

Yn ystod 2021/22 mae’r coleg wedi:

• Cynyddu capasiti’r tîm Cymraeg yn sylweddol, gan gyflogi 3 aelod newydd o staff 
   a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gan arwain at gynnydd yn y 
   defnydd o’r Gymraeg mewn meysydd blaenoriaeth ac ar draws y coleg

• Gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid mewnol ac allanol i gynyddu’r 
   cyfleoedd i ddysgwyr a staff ddatblygu a defnyddio eu sgiliau Cymraeg o fewn y 
   cwricwlwm ac fel rhan o’r gweithgareddau cyfoethogi

• Darparu hyfforddiant pwrpasol i bob arweinydd a rheolwr ar Safonau’r Gymraeg  
   gan arwain at well dealltwriaeth o’r cyfrifoldeb a’r atebolrwydd sydd gan bawb 
   o ran defnyddio a hyrwyddo’r Gymraeg

• Cyflwyno cynlluniau gweithredu gweithredol tymor byr, tymor canolig a thymor 
   hir ar draws holl adrannau a thimau’r coleg
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Cefndir

Mae Coleg Penybont yn darparu rhaglenni addysg bellach, addysg uwch a dysgu 
seiliedig ar waith i tua 7,000 o ddysgwyr llawn amser a rhan amser, ac yn cyflogi 
tua 800 o staff ar draws pedwar campws ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, 
Pencoed a Heol y Frenhines. Mae Coleg Penybont yn gwasanaethu ei ddysgwyr 
trwy gynnig ystod eang o gyrsiau, o lefel cyn-mynediad i lefel gradd, mewn dros 20 
maes galwedigaethol. Daw tua hanner y dysgwyr o fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr.

Ysgol Gyfun Llangynwyd ger Maesteg yw’r unig ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae pedair ysgol gynradd yn ei dalgylch, sef Ysgol Bro 
Ogwr (Pen-y-bont), Ysgol y Ferch o’r Sgêr (Corneli), Ysgol Cynwyd Sant (Maesteg), 
ac Ysgol Calon y Cymoedd (Betws). Mae yna 10 ysgol gyfun cyfrwng Saesneg a 46 
ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn y fwrdeistref sirol.

Proffil ieithyddol
Mae tua 10% o fyfyrwyr Coleg Penybont wedi mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg 
ar draws De-ddwyrain Cymru.

Yng Nghyfrifiad 2021 dywedodd 13,043 (9.2%) o bobl yn sir Pen-y-bont ar Ogwr eu 
bod yn gallu siarad Cymraeg.

Yn ôl yr arolwg cenedlaethol, Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Y gallu i siarad 
Cymraeg fesul awdurdod lleol a blwyddyn, mae 18.3% o boblogaeth Pen-y-bont ar 
Ogwr yn siarad Cymraeg, cynnydd bach o’r 17.8% a adroddwyd yn y flwyddyn 
flaenorol: Data am y Gymraeg o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth: Hydref 2020 i 
Fedi 2021.

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Welsh-Language/Annual-Population-Survey-Welsh-Language/annualpopulationsurveyestimatesofpersonsaged3andoverwhosaytheycanspeakwelsh-by-localauthority-measure
https://www.llyw.cymru/data-am-y-gymraeg-or-arolwg-blynyddol-or-boblogaeth-hydref-2020-i-fedi-2021?_ga=2.221076827.27127586.1643287232-156698301.1643287232
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Gweithredu a Monitro
Cydymffurfiaeth

Mae gan Bennaeth y Gymraeg gyfrifoldeb cyffredinol am ddatblygu’r Gymraeg a 
gweithredu a monitro Safonau’r Gymraeg yn y coleg. Mae Pennaeth y Gymraeg yn 
adrodd yn uniongyrchol i'r Dirprwy Bennaeth.

Mae'r Gymraeg yn eitem sefydlog ar agenda bob cyfarfod rheoli gan gynnwys yr Uwch 
Dîm Arwain, Tîm Arwain y Cwricwlwm, Tîm Cyflawni'r Cwricwlwm, Tîm Gweithredol y 
Coleg a'r Corff Llywodraethu. Mae hyn yn sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei hystyried yn 
holl benderfyniadau'r coleg. Sefydlwyd Grŵp Llywio’r Gymraeg yn 2021. Mae’r grŵp 
hwn yn cyfarfod bob tymor ac mae’n bwydo i mewn i Bwyllgor Llywio Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant ehangach y coleg sy’n cael ei gadeirio gan y Pennaeth a 
Phrif Weithredwr.

Mae arweinwyr a rheolwyr unigol yn gyfrifol am weithredu ac adolygu cynlluniau 
gweithredu safonau Cymraeg sy’n amlygu’r safonau sy’n berthnasol i’w hadrannau a’u 
meysydd cymorth busnes eu hunain.

Mae Tîm y Gymraeg yn cyflawni swyddogaeth graidd i hybu a chynyddu’r defnydd o’r 
Gymraeg yn unol â strategaeth Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol

Mae Safonau’r Gymraeg wedi’u cynnwys fel rhan o gylch archwilio allanol Coleg 
Penybont. O bryd i'w gilydd bydd Coleg Penybont yn gofyn i archwilwyr allanol gynnal 
archwiliad mewnol o'i gydymffurfiaeth o dan ei ddyletswyddau yn unol â Safonau'r 
Gymraeg. Mae’r archwiliad nesaf wedi’i drefnu ar gyfer Chwefror 2023.

Mae Pennaeth y Gymraeg yn sicrhau bod hapwiriadau yn cael eu cynnal bob tymor. 
Ymchwilir i unrhyw enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfio. Cysylltir â’r rheolwr perthnasol 
a’u gwneud yn ymwybodol o’n hymrwymiad o dan Safonau’r Gymraeg. Lle bo angen, 
bydd Pennaeth y Gymraeg yn gweithio gydag unigolion ar gynllun gweithredu i fynd i'r 
afael â materion sy'n codi.

Mae Pennaeth y Gymraeg yn mynychu cyfarfodydd rheolaidd gyda phartneriaid megis 
Grŵp Cynllunio Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) a Grŵp Llywio Cyfalaf y 
Gymraeg Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hefyd cyfarfodydd gyda Grŵp 
Llywio Ôl-16 y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Grŵp Datblygu Dwyieithrwydd Ôl-16 
Llywodraeth Cymru, a'r Fforwm Sirol (dan gadeiryddiaeth Menter Bro Ogwr sy'n 
cynnwys cynrychiolaeth o bob ysgol cyfrwng Cymraeg, cymdeithasau Cymraeg a 
sefydliadau megis Mudiad Meithrin, a'r Urdd). Trwy gyfathrebu'n rheolaidd â'r grwpiau 
hyn, anogir siaradwyr Cymraeg i ofyn am wasanaeth cyfrwng Cymraeg yn y Coleg. Pe 
bai unrhyw berson sy'n cysylltu â'r Coleg yn digwydd cael profiad o wasanaeth uniaith 
byddent yn cael eu hannog i gysylltu â'r tîm Cymraeg ar unwaith fel y gellir gweithredu. 
Cyflwynir unrhyw dystiolaeth o ddiffyg cydymffurfio i’r Uwch Dîm Arwain, Grŵp 
Cyflawni’r Cwricwlwm a Grŵp Gweithredol y Coleg. Caiff cynllun gweithredu ei greu 
gan Bennaeth y Gymraeg a chaiff pob pwynt gweithredu ei fonitro'n agos.

https://www.colegcymraeg.ac.uk/en/media/main/2015colegcymraeg/dogfennau/s-2210/tuagatcymraeg2050.pdf
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Safonau Cyflenwi Gwasanaethau

Mae’r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau (1-93 a safonau atodol 163-168) yn set o 
ofynion cyfreithiol sy’n anelu at hybu neu hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg o fewn:

1. Cymuned y coleg - myfyrwyr, prentisiaid, staff a’r corff llywodraethu

2. Y gymuned ehangach - ymgeiswyr newydd, rhieni, gwarcheidwaid, cleientiaid ac
aelodau o'r cyhoedd

Mae adran ‘Popeth Cymraeg’ cwbl ddwyieithog ar gael ar fewnrwyd y staff i 
hyrwyddo a hwyluso gweithrediad y Safonau Cyflenwi Gwasanaethau. Mae'r 
dudalen yn cynnwys adrannau ar sut i osod llofnodion e-bost, geiriau Cymraeg bob 
dydd, Cysgliad - meddalwedd gwirio sillafu Cymraeg a Safonau'r Gymraeg.

Mae'r coleg wedi cyhoeddi dogfen bolisi Defnydd o'r Gymraeg yng Ngholeg 
Penybont ar y Porth.

Mae amcanion y polisi hwn yn cynnwys:

• Codi ymwybyddiaeth o sut mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio a'i hyrwyddo yn y
coleg;

• Hwyluso gweithgareddau ymwybyddiaeth ddiwylliannol, hanesyddol ac
economaidd-gymdeithasol Gymreig;

• Cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y coleg;

• Annog a chynnig pob cyfle i staff ddysgu a gloywi eu sgiliau iaith Cymraeg

Mae gwybodaeth am Safonau’r Gymraeg yn cael ei chynnwys ym mhob un o 
sesiynau briffio’r staff gan y Pennaeth a thrwy gyfarfodydd gweithredol y coleg ar 
draws y strwythur rheoli.

Mae Corff Llywodraethol Coleg Penybont wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg. Enghraifft o'i ymrwymiad yw 
bod cofnodion yn cael eu cyfieithu i'r Gymraeg a bod aelodau o'r Corff 
Llywodraethol sy'n siarad Cymraeg yn cael eu hannog i ddefnyddio'r Gymraeg ym 
mhob un o gyfarfodydd y Bwrdd.

Pan fydd siaradwyr Cymraeg yn mynychu Cyfarfodydd llawn y Corff Llywodraethol, 
darperir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd. Enghraifft o hyn fyddai cyfarfod Mehefin 
2022 pan roddodd un o Lysgenhadon Cymraeg gyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg.
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Mae dau gyfeiriad e-bost yn cael eu hysbysebu drwy’r porth staff:

1. welshlanguagestandards@bridgend.ac.uk: lle gall staff gyflwyno unrhyw 
gwestiynau neu ymholiadau am y safonau. Mae staff hefyd yn gallu gofyn am 
gyfieithiad o unrhyw ddogfennaeth drwy'r cyfeiriad e-bost hwn. Mae'r coleg yn 
cyflogi cyfieithydd amser llawn sy'n gallu ymateb i bob cais cyfieithu mewnol

2. cymraeg@penybont.ac.uk: lle gall staff ddangos diddordeb mewn dysgu 
Cymraeg

Mae gwybodaeth am Safonau’r Gymraeg wedi’i chynnwys yn y pecyn sefydlu i bob 
gweithiwr newydd. Fel rhan o sesiynau sefydlu staff newydd, rhoddir 
cyfarwyddiadau i staff am batrymluniau llofnodion e-bost y coleg. Gofynnir i bob 
aelod o staff ddewis templedi perthnasol yn ôl eu statws - siaradwyr Cymraeg, 
dysgwyr Cymraeg a dim Cymraeg.

Mae dogfen ganllaw cam wrth gam ar gael ar borth y staff, sy’n rhoi cyfarwyddiadau 
ar sut i osod llofnod e-bost a neges allan o’r swyddfa ddwyieithog. Mae staff sy'n 
rhugl yn y Gymraeg yn cael laniardau sydd â'r symbol oren ‘Cymraeg Gwaith’ 
arnynt. Mae staff sy’n dysgu Cymraeg hefyd yn cael laniard gyda’r symbol oren 
Cymraeg Gwaith yn ogystal â’r gair ‘DYSGWR’ arno.

Rhoddir cyfle i bob ymgeisydd newydd ddewis ym mha iaith yr hoffent gael 
gohebiaeth gan y coleg wrth iddynt wneud cais.

Wrth gofrestru, mae myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn cael cardiau adnabod a 
laniardau sy’n cynnwys y logo oren ‘Cymraeg Gwaith’ arnynt. Mae hyn yn caniatáu i 
fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg gael eu hadnabod cyn iddynt gychwyn ar eu taith yn y 
coleg. Mae hyn hefyd yn eu helpu i adnabod myfyrwyr a staff eraill sy'n siarad 
Cymraeg fel y gallant gyfathrebu â nhw yn eu dewis iaith. Gofynnir hefyd i 
ymgeiswyr nodi ar y ffurflen gofrestru a fyddai'n well ganddynt sesiynau tiwtorial 
trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhoddir llyfryn dwyieithog i fyfyrwyr am fywyd coleg sy'n cynnwys adran ar 
gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae’r llyfryn hefyd yn cynnwys y 10 hawl iaith 
fwyaf perthnasol a amlygwyd yn ymgyrch ‘Mae Gen i Hawl’ Comisiynydd y Gymraeg. 
Fel rhan o'r rhaglen sefydlu myfyrwyr, crëwyd fideo croeso yn nodi’r gwasanaethau 
allweddol sydd ar gael i fyfyrwyr i’w ddangos i bob myfyriwr. Roedd y fideo yn 
cynnwys Cymraeg a Saesneg ar lafar a gwybodaeth am ddefnyddio'r Gymraeg yng 
Ngholeg Penybont.

Darperir yr holl wybodaeth argraffedig h.y. dogfennau, ffurflenni, posteri ac ati yn 
ddwyieithog.

Mae staff a myfyrwyr yn gallu defnyddio gwasanaeth cyfieithu mewnol sy'n 
cynnwys cyfieithu a phrawfddarllen Cymraeg i Saesneg a Saesneg i Gymraeg yn 
ogystal â chyngor ac arweiniad ynghylch dylunio dwyieithog e.e. cyflwyniadau, 
posteri, taflenni myfyrwyr a nodiadau.



Safonau Llunio Polisi

Mae’r Safonau Llunio Polisi (94-104 a safonau atodol 169-174) yn gyfres o ofynion 
cyfreithiol sy’n ceisio sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei hystyried wrth lunio unrhyw 
bolisïau newydd a dyfarnu grantiau/cymorth ariannol.

Mae'r Coleg yn gweithredu proses hunanasesu gadarn sy'n gofyn i staff roi 
sylwadau a gwerthuso datblygiad y gwasanaethau a'r ddarpariaeth Gymraeg. Yn 
ogystal, mae'r Coleg yn gweithredu cylch hunanasesu ac arolygu mewnol trwyadl 
sy'n cynnwys asesiad o’r cynnydd a wnaed o ran y Gymraeg/dwyieithrwydd ym 
mhob adran.

Defnyddir offeryn Asesu Effaith Cydraddoldeb wrth ysgrifennu polisïau newydd a 
diwygiedig. Mae'r offeryn Asesu Effaith yn galluogi'r awdur i nodi problemau sy’n 
ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth, y Gymraeg a chynaliadwyedd. Mae'r holl 
bolisïau newydd a diwygiedig yn destun cyfnod o ymgynghori. Cyhoeddir y 
wybodaeth hon yn Gymraeg ar fewnrwyd y coleg.

Darperir yr holl wybodaeth am grantiau sydd ar gael i fyfyrwyr yn Gymraeg, gan 
gynnwys y Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA), Grant Dysgu Llywodraeth Cymru 
(WGLG) a’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF).

Mae holl bolisïau newydd y coleg ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni rennir 
polisïau newydd a diwygiedig yn fewnol nac yn allanol oni bai eu bod ar gael yn y 
ddwy iaith.
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Derbynnir galwadau ffôn i'r coleg yn ganolog gan y Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr. 
Mae staff wedi derbyn hyfforddiant ar sut i ateb y ffôn gyda chyfarchiad dwyieithog. 
Mae staff yn gallu trosglwyddo galwadau i gydweithwyr sy'n siaradwyr Cymraeg 
hyderus pan fydd galwyr yn datgan eu bod yn dymuno parhau â'r alwad yn 
Gymraeg. Mae holl staff Gwasanaethau Myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant iaith 
Gymraeg naill ai drwy’r ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion neu drwy’r cyrsiau 
mewnol teilwredig sy’n anelu at ddatblygu eu sgiliau Cymraeg wrth ymwneud â 
myfyrwyr, staff ac ymwelwyr.



Safonau Gweithredol

Mae’r Safonau Gweithredu (105-153 a safonau atodol 175-180) yn gyfres o ofynion 
cyfreithiol sy’n anelu at hybu neu hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg o fewn prosesau 
mewnol ac annog mwy o staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol.

Mae dogfennau sy'n ymwneud â'r broses recriwtio ar gael yn Gymraeg ac yn 
Saesneg. Mae'r coleg yn parhau i weithio gyda Lingua Skin i sicrhau bod staff yn 
gallu cael mynediad i'r system AD fewnol (iTrent) trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae cyfres o fodiwlau ymwybyddiaeth o’r Gymraeg ar-lein wedi’u datblygu mewn 
partneriaeth â Sgiliaith. Mae hyn yn cynnwys modiwlau generig ar gyfer yr holl 
staff a modiwlau pwrpasol ar gyfer staff addysgu a dysgu.

Safonau Cadw Cofnodion

08

Mae’r Safonau Cadw Cofnodion (154-162 a safonau atodol 181-182) yn set o ofynion 
cyfreithiol sy’n datgan bod angen i’r coleg gadw cofnod o:

• Nifer y cwynion, a chopïau o unrhyw gwynion ysgrifenedig a gawsom ynghylch
cydymffurfio â’r safonau, a’r Gymraeg

• Y camau a gymerwyd i sicrhau cydymffurfiaeth â’r safonau llunio polisi

• Nifer y staff sydd â sgiliau Cymraeg, a lefelau'r sgiliau hynny

• Nifer y staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi a ddarparwyd yn Gymraeg

• Pob asesiad a wnaed o sgiliau iaith Gymraeg mewn perthynas â swydd newydd
neu wag

• Nifer y swyddi a hysbysebwyd gyda'r sgiliau Cymraeg yn hanfodol, yn ddymunol,
neu’n nodi bod angen dysgu Cymraeg ar ôl penodi.

Cwynion
Ni dderbyniwyd unrhyw gwynion am wasanaethau Cymraeg rhwng 1 Awst 2020 a 
31 Gorffennaf 2021. Bydd trefn gwyno newydd yn cael ei chyflwyno yn nhymor yr 
hydref 2022.

Llunio Polisi
Defnyddir offeryn Asesu Effaith Cydraddoldeb wrth ysgrifennu polisïau newydd a 
diwygiedig. Mae'r offeryn Asesiad Effaith yn galluogi'r awdur i nodi problemau sy’n 
ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth, y Gymraeg a chynaliadwyedd.
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Sgiliau Iaith Gymraeg Staff

Mae tîm AD Coleg Penybont yn gofyn i staff nodi eu sgiliau Cymraeg ar MyPage gan 
ddefnyddio'r lefelau canlynol. Mae tua 65 o staff nad ydynt wedi cwblhau unrhyw un 
o'u sgiliau Cymraeg ar MyPage. Mae'r tîm AD wedi bod yn rhagweithiol wrth anfon 
e-byst atgoffa at unigolion, yn gofyn iddynt gwblhau Ffurflen Google neu
ddiweddaru eu sgiliau ar MyPage. O ganlyniad, mae sgiliau nifer o unigolion
bellach wedi cael eu diweddaru. Mae’r tabl isod yn amlinellu pob cymhwysedd yn
ogystal â’r gwahanol lefelau o hyfedredd yn y Gymraeg.

Disgrifyddion Lefel Cymraeg

GwrandoLefel

5

4

3

2

1

0

Darllen Siarad Ysgrifennu

Gallu deall pob 
sgwrs sy'n 
ymwneud â 
gwaith.

Gallu deall yr 
holl ddeunydd 
sy'n ymwneud â 
gwaith.

Rhugl – gallu cynnal 
sgwrs ac ateb 
cwestiynau, am 
gyfnod estynedig o 
amser lle bo angen.

Medrus – gallu 
cwblhau gwaith 
ysgrifenedig 
cymhleth heb fod 
angen adolygu.

Gallu dilyn y 
mwyafrif o 
sgyrsiau sy'n 
ymwneud â gwaith 
gan gynnwys 
trafodaethau 
grŵp.

Gallu darllen 
deunydd arferol 
gyda geiriadur.

Gallu siarad yr iaith 
yn y mwyafrif o 
sefyllfaoedd gan 
ddefnyddio rhai 
geiriau Saesneg.

Yn gallu paratoi'r 
rhan fwyaf o 
ddeunydd 
ysgrifenedig sy'n 
ymwneud â'r maes, 
gyda pheth cymorth 
o ran adolygu.

Gallu dilyn 
sgyrsiau arferol yn 
ymwneud â gwaith 
rhwng siaradwyr 
Cymraeg rhugl.

Gallu darllen 
deunydd arferol 
gyda geiriadur.

Gallu sgwrsio â 
rhywun arall, gyda 
pheth petruster, 
ynghylch materion 
gwaith arferol.

Gallu drafftio 
testun arferol, gyda 
chymorth golygu.

Yn gallu deall 
sgwrs 
gymdeithasol 
sylfaenol yn 
Gymraeg.

Gallu darllen 
deunydd 
sylfaenol sy'n 
ymwneud â 
gwaith (yn araf).

Gallu ateb 
ymholiadau syml yn 
ymwneud â gwaith.

Gallu ateb 
gohebiaeth syml 
gyda chymorth.

Yn gallu deall 
ymholiadau 
sylfaenol yn y 
Gymraeg (“Ble 
Mae...?”; “Ga i 
siarad â ..?”)

Gallu darllen 
geiriau ac 
ymadroddion 
sylfaenol e.e. 
arwyddion neu 
nodiadau byr a 
syml.

Gallu cynnal sgwrs 
gyffredinol 
(cyfarchion, enwau, 
dywediadau, enwau 
lleoedd)

Gallu ysgrifennu 
negeseuon syml – 
“Diolch am y llythyr. 
Dyma gopi o’r 
map”.

Dim sgiliau 
Cymraeg o gwbl.

Dim sgiliau 
Cymraeg o 
gwbl.

Dim sgiliau 
Cymraeg o gwbl.

Dim sgiliau 
Cymraeg o gwbl.
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Mae'r siartiau canlynol yn dangos sgiliau Cymraeg presennol ein staff ar hyn o 
bryd. Cynhaliwyd yr adroddiad ar 20 Medi 2022. Mae'r ffigurau'n cynnwys y staff 
llawn amser, rhan amser ac achlysurol y mae’r Coleg yn eu cyflogi.

Ffigurau Cyffredinol

Sgiliau Cymraeg staff rhwng Awst 2021 a Gorffennaf 2022

10 2 3 4 5
Heb ei
Gwblhau

Cyfanswm
terfynolCymhwysedd

Dim sgiliau Cymraeg 
wedi'u nodi

65

Yr iaith Gymraeg - 
gwrando

62203375307381 878

65

Yr iaith Gymraeg - 
darllen

54293871319367 878

Yr iaith Gymraeg - 
siarad

59262655328384 878

Yr iaith Gymraeg - 
ysgrifennu

45282655253471 878

Cymraeg
gwrando

Cymraeg
darllen

Cymraeg
siarad

Cymraeg
ysgrifennu

500

400

300

200

100

0

Lefel 0

Lefel 1

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5
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Yr Cymraeg - Gwrando

Lefel 0 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3 Lefel 4 Lefel 5 Heb ei
gwblhau
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100
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Yr Cymraeg - Darllen

Lefel 0 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3 Lefel 4 Lefel 5 Heb ei
gwblhau
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367
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71
38 29

54 65
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Yr Cymraeg - Siarad

Lefel 0 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3 Lefel 4 Lefel 5 Heb ei
gwblhau
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100

0

384

328

55
26 26

59 65

Yr Cymraeg - Ysgrifennu

Lefel 0 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3 Lefel 4 Lefel 5 Heb ei
gwblhau

400

500

300

200

100

0

471

253

55
26 28 45

65



Hyfforddiant
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Ymwybyddiaeth o'r Gymraeg
Mae modiwl ymwybyddiaeth o’r Gymraeg ar-lein, a ddatblygwyd fel rhan o brosiect 
cydweithredol gyda Sgiliaith wedi cael ei ychwanegu at y gyfres o fodiwlau hyfforddi 
ar gyfer yr holl staff.

Hyfforddiant cyfrwng Cymraeg
Mae'r coleg wedi cyfieithu 4 o'r 5 cwrs Skillgate ar-lein ar gyfer staff sef: Prevent, 
Gweithio'n Ddiogel, Diogelu ac EDI. Bydd y cwrs GDPR ar gael yn Gymraeg erbyn 
Rhagfyr 2022. Mae’r holl bolisïau a chanllawiau’r rheolwyr ar gael i’r staff i gyd yn 
Gymraeg neu Saesneg.

Sgiliau Cymraeg
Mae Coleg Penybont wedi ymrwymo i ddatblygu sgiliau ieithyddol yr holl staff 
ymhellach. Anogir yr holl staff i fynychu dosbarthiadau Cymraeg. Lle bo modd, caiff 
staff sy'n dysgu Cymraeg eu lleoli i weithio ochr yn ochr â staff o'r ysgolion cyfrwng 
Cymraeg i wella eu sgiliau ieithyddol ymhellach. Targedir staff y coleg ar gyfer 
datblygu a gwella eu sgiliau iaith Gymraeg fel a ganlyn:

• Staff addysgu – mae staff yn gallu cael mynediad at ddarpariaeth Gymraeg
deilwredig drwy brosiect ‘Cymraeg Gwaith’ ColegauCymru a Chronfa Dysgu
Proffesiynol Cydweithredol 2021/22

• Staff blaen tŷ a staff sy’n delio â’r cyhoedd yn ddyddiol – mae amrywiaeth eang o
gyrsiau Cymraeg i Oedolion a chyrsiau Say Something in Welsh yn cael eu cynnig
trwy gydol y flwyddyn, i gyd â chymhorthdal   llawn.

Cymraeg Gwaith
Mabwysiadwyd agwedd fwy strategol yn ystod 2021/22, gan roi pwyslais ar greu 
llwybrau dilyniant mwy cadarn i’r rhai sy’n dysgu Cymraeg, yn enwedig yn y 
meysydd blaenoriaeth.

Ymhlith yr uchafbwyntiau allweddol mae’r canlynol:

• Safodd 3 aelod staff arholiadau llafar CBAC ym mis Mehefin 2022 (1 ar lefel
Mynediad a 2 ar lefel Sylfaen). Llwyddodd y 3 gan ennill marciau uchel

• Ymunodd staff a oedd wedi bod mewn dosbarthiadau bach (ee 4 neu lai) â
chyrsiau prif ffrwd

• Parhaodd 5 dysgwr gyda dosbarth dilyniant Canolradd wyneb yn wyneb

• Cofrestrodd 49 aelod o staff, sef y nifer uchaf erioed, ar y cwrs hunan-astudio
ar-lein newydd sbon

• Gwelwyd cynnydd yn y defnydd o’r Gymraeg yn nosbarthiadau’r staff a
dderbyniodd wersi wyneb yn wyneb, fel y cofnodwyd fel rhan o weithgareddau
Teithiau Dysgwyr ar draws y coleg yn ystod tymor y Gwanwyn

• Cymerodd 10 aelod o staff ran yng nghynllun Trionglau Addysgu arloesol y
coleg, gyda thri ohonynt hefyd yn cymryd rhan yn y prosiect Cymraeg Gwaith



Recriwtio i Swyddi Gwag

Asesiad Cymraeg ar gyfer swyddi newydd neu wag
Gwnaethpwyd asesiad o sgiliau Cymraeg ar gyfer pob swydd newydd neu wag.

Swyddi Cymraeg yn hanfodol / yn ddymunol
Hysbysebwyd 5 swydd Cymraeg yn hanfodol yn ystod 2021/22, gan gynnwys swyddi 
Swyddog Cymorth y Gymraeg newydd a’r swydd Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol. Hysbysebwyd swydd Swyddog Gweithredol Cyfryngau Cymdeithasol a 
Marchnata Digidol bum gwaith cyn i'r swydd gael ei llenwi'n yn ystod tymor yr Haf. 
Mae hyn yn dangos yr her barhaus o recriwtio siaradwyr Cymraeg rhugl mewn ardal 
lle mai dim ond 9.2% o’r boblogaeth leol sy’n siarad Cymraeg.

14

Yn ystod y broses recriwtio, bydd ymgeiswyr yn cwblhau eu proffil sgiliau Cymraeg. 
Rhwng 1 Awst 2021 a 31 Gorffennaf 2022 cawsom 245 o ymgeiswyr ac isod mae 
tabl sy'n dangos lefelau eu sgiliau Cymraeg.

Sgiliau Cymraeg ymgeiswyr Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Gwrando Darllen Siarad Ysgrifennu
0

50

100

150 Lefel 0

Lefel 1

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

10 2 3 4 5 Cyfanswm terfynolCymhwysedd: ymgeisydd

Yr iaith Gymraeg - gwrando 28721589105 246

Yr iaith Gymraeg - darllen 30441192104 245

Yr iaith Gymraeg - siarad 26811687107 245

Yr iaith Gymraeg - ysgrifennu 22921571126 245



Carys Swain
Pennaeth y Gymraeg

Coleg Penybont
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3DF

01656 302302 estyniad 330
cswain@bridgend.ac.uk 

Gwybodaeth 
Bellach
Mae Coleg Penybont yn croesawu unrhyw 
sylwadau a/neu ymholiadau ynghylch yr 
adroddiad hwn. Cysylltwch â:


