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CARDIFF COUNCIL 
CYNGOR CAERDYDD

CYFARFOD CABINET: 14 MEHEFIN 2018

SAFONAU’R GYMRAEG: ADRODDIAD BLYNYDDOL 2017-18

ARWEINYDD (CYNGHORYDD HUW THOMAS)

EITEM AGENDA:  3 

 
Rhesymau dros yr Adroddiad hwn

1. Cytuno ar gynnwys Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2017-18 a’i 
gymeradwyo cyn cyhoeddi, yn unol â Safonau’r Gymraeg o dan Fesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011.  

Cefndir

2. Mae dyletswydd ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i gydymffurfio â 
rheoliadau newydd Safonau’r Gymraeg sy’n esbonio sut y dylai, fel 
sefydliad, ddefnyddio’r Gymraeg mewn gwahanol sefyllfaoedd. Sefydlodd 
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i osod dyletswyddau 
ar sefydliadau penodol i gydymffurfio â safonau mewn perthynas â’r 
Gymraeg trwy is-ddeddfwriaeth (Rheoliadau Safonau’r Gymraeg [Rhif 1] 
2015). Rhestrir y safonau a gyflwynwyd i Gyngor Dinas Caerdydd yn 
'Hysbysiad Cydymffurfio Cyngor Dinas Caerdydd - Adran 44 Mesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011’. Mae copi o’r safonau a gyfeirir atynt yn yr 
adroddiad hwn, ar gael yn www.caerdydd.gov.uk/caerdyddddwyieithog.

3.
Prif nod y ddeddfwriaeth (safonau) yw sicrhau na chaiff y Gymraeg 
ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg, gyda’r pwyslais ar gynnig a 
chofnodi dewis iaith yn ymarferol yn hytrach na bod y cyfrifoldeb ar 
y defnyddiwr gwasanaeth neu’r gweithiwr unigol i wneud cais am 
wybodaeth neu wasanaethau yn y Gymraeg.  

4. Rhestrir y safonau yn y categorïau canlynol:  

Safonau darparu gwasanaethau
Mewn cysylltiad â darparu gwasanaethau er mwyn hyrwyddo neu 
hwyluso defnydd o’r Gymraeg, neu i sicrhau na chaiff ei thrin yn llai 
ffafriol na’r Saesneg. 

Safonau llunio polisi
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Ei gwneud hi’n ofynnol i sefydliadau ystyried pa effaith y bydd eu 
penderfyniadau polisi yn eu cael ar allu personau i ddefnyddio’r iaith ac 
ar yr egwyddor na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

Safonau gweithredol
Safonau sy’n mynd i’r afael â defnydd mewnol o’r Gymraeg gan 
sefydliadau. 

Safonau hyrwyddo
Ei gwneud hi’n ofynnol i sefydliadau fabwysiadu strategaeth sy’n nodi sut 
y mae’n bwriadu hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r Gymraeg.

Safonau yn ymwneud â chadw cofnodion
Bydd y safonau hyn yn ei gwneud hi’n angenrheidiol i gadw cofnodion 
am rai o’r safonau eraill, ac am unrhyw gwynion a dderbynnir gan 
sefydliad.  Bydd y cofnodion hyn yn cynorthwyo’r Comisiynydd i 
reoleiddio cydymffurfiaeth y sefydliad â’r safonau.
.

5. Mae safonau’r Gymraeg wedi’u drafftio gyda’r bwriad o:

 Wella’r gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu derbyn 
gan sefydliadau yn Gymraeg

 Cynyddu defnydd pobl o wasanaethau Cymraeg
 Egluro i sefydliadau beth sydd angen iddyn nhw ei wneud o ran y 

Gymraeg 
 Sicrhau bod lefel briodol o gysondeb o ran y dyletswyddau a roddir ar 

sefydliadau yn yr un sectorau. 

6. Mae pob awdurdod lleol wedi derbyn hysbysiad cydymffurfio gan 
Gomisiynydd y Gymraeg ym mis Medi 2015 sy’n rhestru’r safonau a’r 
dyddiad cydymffurfio y mae disgwyl i’r sefydliad gydymffurfio â nhw.  
Cyflwynwyd 171 o safonau i Gyngor Dinas Caerdydd.  

7. Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg 
sy'n cynnwys y gofyniad i gynhyrchu Adroddiad blynyddol ar gydymffurfiaeth 
â’r safonau hyn. 

8. Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys diweddariad ar Strategaeth Caerdydd 
Ddwyieithog 2017-22 ac adolygiad allanol o’r strategaeth, a gyhoeddwyd ym 
mis Mawrth 2017 yn dilyn cymeradwyaeth y Cyngor llawn.

Materion

9. Mae Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg wedi’i gwblhau i fodloni 
gofynion Safonau’r Gymraeg (Mesur y Gymraeg [Cymru] 2011)    

10.Mae gofyn i bob awdurdod lleol gyhoeddi adroddiad blynyddol yn rhoi’r 
wybodaeth ganlynol
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Cwynion
Nifer y cwynion a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn ariannol honno oedd 
yn ymwneud â chydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg.

Sgiliau Cymraeg y Gweithwyr 
Nifer y cyflogeion sydd â sgiliau yn y Gymraeg ar ddiwedd y flwyddyn 
ariannol dan sylw.

Hyfforddiant Cyfrwng Cymraeg
 Nifer yr aelodau staff a fynychodd gyrsiau hyfforddiant drwy gyfrwng y 

Gymraeg ar ddiwedd y flwyddyn.
 Os cafodd fersiwn Gymraeg o’r cwrs ei gynnig gennych chi yn ystod y 

flwyddyn, canran cyfanswm y staff a wnaeth hynny drwy gyfrwng y 
Gymraeg.

Nifer y swyddi a hysbysebwyd
Nifer y swyddi newydd a gwag a hysbysebwyd yn ystod y flwyddyn a 
gafodd eu categorïo fel swyddi lle roedd - 
 sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol,
 angen dysgu sgiliau yn y Gymraeg ar ôl cael penodiad i’r swydd, 
 sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol, neu
 doedd dim angen sgiliau yn y Gymraeg.

11.Mae angen cymeradwyaeth gan y Cyngor cyn i’r adroddiad gael ei gyhoeddi 
ar wefan y Cyngor erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 30 Mehefin 2018.

12.Gall Comisiynydd y Gymraeg ymchwilio i unrhyw fethiant i gydymffurfio â 
Safonau’r Gymraeg a gall gymryd camau gorfodi, yn cynnwys gosod cosb 
sifil, gan ei gwneud hi’n ofynnol cael cynllun gweithredu i wneud iawn am 
dorri’r safonau.

Rhesymau dros yr Argymhellion

13.Mae Safon 158, 164 a 170 yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Cyngor gynhyrchu 
adroddiad blynyddol, yn ymwneud â phob blwyddyn arall, sy’n ymdrin â'r 
ffordd y mae’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r safonau mewn cysylltiad â 
chyflenwi gwasanaethau, llunio polisïau a gweithredu.  

Goblygiadau Ariannol

14.Mae’r Adroddiad Blynyddol yn nodi cyfres o gamau ac argymhellion 
arfaethedig yn unol â Safonau’r Gymraeg. Yn achos unrhyw un o’r camau 
hyn yn arwain at gostau, bydd angen nodi’r cyllid o gyllideb bresennol 
cyfarwyddiaethau unigol y Cyngor. Mae’r adroddiad cyffredinol yn tynnu sylw 
at y posibilrwydd ar gyfer gosod sancsiynau ariannol o ganlyniad i beidio â 
chydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. Bydd angen talu am unrhyw gosbau a 
gyflwynir gan ddefnyddio arian o ddyraniad cyllidebol cyffredinol y 
gyfarwyddiaeth briodol.
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Goblygiadau Cyfreithiol (gan gynnwys Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb lle bo’n briodol)

15.Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn cyflwyno system newydd o 
reoliadau gan ddefnyddio ‘safonau’, sy’n nodi sut y dylai sefydliad 
ddefnyddio'r Gymraeg. Mae swydd Comisiynydd y Gymraeg wedi’i chreu yn 
rhan o’r Mesur hefyd. Mae’n ofyniad statudol i gydymffurfio â Mesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011.

Mae’r Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn nodi safonau yn 
ymwneud â dull gweithredu Cynghorau Sir. Cyflwynodd Comisiynydd y 
Gymraeg hysbysiad cydymffurfio i’r Cyngor ar 30 Medi 2015. Mae hwn yn 
cynnwys 5 math gwahanol o Safonau; safonau yn ymwneud â chyflenwi 
gwasanaethau, safonau yn ymwneud â llunio polisïau, safonau gweithredol, 
safonau hyrwyddo a safonau yn ymwneud â chadw cofnodion. 

Mae Safon 158 yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Cyngor gynhyrchu adroddiad 
monitro blynyddol ar gyfer pob blwyddyn ariannol sy’n ymdrin â'r ffordd y 
mae’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r safonau yn ymwneud â chyflenwi 
gwasanaethau; yn yr un modd mae safon 164 yn gwneud hyn yn ofynnol 
mewn cysylltiad â safonau llunio polisi ac mae safon 170 yn gofyn am yr un 
peth o ran y safonau cyflawni gweithredol. Mae’n rhaid i’r adroddiad 
blynyddol gynnwys nifer y cwynion y mae'r Cyngor wedi'u derbyn yn ystod y 
flwyddyn honno yn ymwneud â chydymffurfiaeth â'r safonau, manylion am 
sgiliau Cymraeg staff y Cyngor, cyrsiau hyfforddiant a gynigiwyd ac a 
fynychwyd gan staff y Cyngor a nifer y swyddi a hysbysebwyd gyda’r 
Gymraeg fel gofyniad. Mae’n rhaid cyhoeddi’r adroddiad blynyddol erbyn 30 
Mehefin fan bellaf yn dilyn y flwyddyn ariannol y mae’r adroddiad yn 
berthnasol iddi, ac mae’n rhaid ei gyhoeddi a’i roi ar wefan y Cyngor yn 
ogystal ag yn unrhyw un o swyddfeydd y Cyngor sy’n agored i’r cyhoedd. 

Gall Comisiynydd y Gymraeg ymchwilio i unrhyw fethiant i gydymffurfio â 
Safonau’r Gymraeg a gall gymryd camau gorfodi, yn cynnwys gosod cosb 
sifil, gan ei gwneud hi’n ofynnol cael cynllun gweithredu i wneud iawn am 
dorri’r safonau neu roi cyhoeddusrwydd i’r achos o dorri’r safonau. 

 
Goblygiadau AD

16.Mae Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg yn cynnwys cydymffurfio â’r 
safonau sy’n ymwneud â rôl y Cyngor fel cyflogwr. Does dim goblygiadau 
AD uniongyrchol yn deillio o gymeradwyo’r adroddiad, heblaw am sicrhau 
darpariaeth hyfforddi parhaus i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn y 
Cyngor, yn unol â Strategaeth y Gweithlu arfaethedig y Cyngor.

ARGYMHELLION
Argymhellir y dylai’r Cyngor gymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau’r 
Gymraeg 2017-18 (wedi’i atodi yn Atodiad I) a chytunir y dylai’r Cyngor ystyried 
yr adroddiad cyn ei gyhoeddi yn unol â Safonau’r Gymraeg (Mesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011).
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Atodir yr Atodiadau canlynol: 

Atodiad A – Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2017-18
Atodiad A1 – Amcanion Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 2017-18
Atodiad A2 – Adolygiad Allanol Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog
Atodiad A3 – Cwynion 2017-18
Atodiad A4 – Swyddi Cymraeg Hanfodol 2017-18
Atodiad A5 - Amcanion Safonau’r Gymraeg Cyfarwyddiaethau 

CHRISTINE SALTER
Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau

Uwch Swyddog Cyfrifol

7 Mehefin 2018


