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CYNGOR CAERDYDD

CYFARFOD CABINET14 MEHEFIN 2018

CAERDYDD DDWYIEITHOG – CYNGOR DWYIEITHOG: 
HYRWYDDO A DEFNYDDIO'R GYMRAEG YN Y CYNGOR

ARWEINYDD (CYNGHORYDD HUW THOMAS)
EITEM AGENDA:   4

 
Rhesymau dros yr Adroddiad hwn

1. Cytuno a chymeradwyo cynnwys polisi ‘Caerdydd Ddwyieithog – Cyngor 
Dwyieithog’ yn unol â Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 dan 
Fesur yr Iaith 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 ar gael yn 
www.caerdydd.gov.uk/caerdydd-ddwyieithog.

3. Mae Safon 98 Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn gofyn i’r 
Cyngor lunio polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol at ddiben 
hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r iaith. Roedd canllawiau drafft i staff yn 
seiliedig ar fesurau a oedd ar waith eisoes yn unig ar gael ar fewnrwyd y 
Cyngor o fis Mawrth 2016, er mwyn cydymffurfio â’r terfyn amser 
statudol. 

Mae Safon y Gymraeg 98 yn datgan: 

Rhaid i chi lunio polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol at ddiben 
hyrwyddo a hwyluso defnyddio’r iaith a rhaid i chi gyhoeddi’r polisi 
hwnnw ar eich mewnrwyd.

4. Mae’r Cyngor yn ymrwymedig wrth hyrwyddo a hwyluso defnyddio’r 
Gymraeg yn ei weinyddiaeth fewnol, ac fel awdurdod prifddinas Cymru, 
cred Cyngor Caerdydd mewn gweithle dwyieithog lle mae defnyddio’ch 



Page 2 of 5

Cymraeg yn cael ei werthfawrogi a’i annog.

Nodau’r polisi hwn yw:
 Datblygu defnyddio’r Gymraeg yn ffurfiol a chymdeithasol ymhlith 

ein gweithlu drwy gynnig cyfleoedd dysgu a chymdeithasu 
rheolaidd, a chyfranogiad ehangach mewn amrywiaeth o 
rwydweithiau a digwyddiadau iaith ffurfiol ac anffurfiol. 

 Cynyddu’r cyfleoedd i staff ddatblygu eu sgiliau yn y Gymraeg, 
gwella eu hyder, a gwella’r gwasanaethau dwyieithog a ddarparwn 

 Hyrwyddo ac annog ethos gweithlu dwyieithog yn allanol gyda’r 
bwriad o ddenu mwy o staff dwyieithog.  

Arolwg Canfyddiadau Staff 

5. Anfonwyd arolwg canfyddiad staff ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg 
at yr holl staff ar 25 Ionawr mewn cysylltiad â Dydd Santes Dwynwen. 
Cafwyd 214 o ymatebion, wedi’u casglu a’u dadansoddi gan Ganolfan 
Ymchwil Caerdydd. Canfu'r arolwg

 Fod traean (34.4%) o’r ymatebwyr yn dweud eu bod yn rhugl a 
dywedodd bron i hanner (47.8%) eu bod yn ddysgwyr.

 Roedd gan dri chwarter (74.0%) o’r ymatebwyr ddiddordeb mewn 
mynychu cwrs i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg.

 Byddai tri chwarter (75.2%) o’r ymatebwyr yn hapus i ymuno â 
rhwydwaith newydd Cyngor Caerdydd o siaradwyr/dysgwyr y 
Gymraeg.

 Roedd chwarter (25.4%) yn ‘cytuno’n gryf’ a thraean pellach yn 
‘cytuno’ bod eu hadran/gwasanaeth yn gefnogol iawn o’r Gymraeg 
ac yn cynnig llawer o gyfleoedd i gefnogi siaradwyr Cymraeg. Yn 
gyferbyniol, roedd 13.2% yn anghytuno â’r gosodiad hwn.

Pan ofynnwyd “Beth hoffech chi ei weld yn digwydd parthed y 
defnydd o’r Gymraeg yn fewnol yn eich adran/yng Nghyngor 
Caerdydd?” o’r 143 o ymatebwyr: 

 Hoffai 42% weld y Gymraeg yn cael ei hannog yn eu hadran, a 
chodi ymwybyddiaeth ar draws y Cyngor cyfan.

 Roedd ychydig dros chwarter (25.9%) o ymatebwyr am y cyfle i 
fwy o gyrsiau hyfforddi fod ar gael i bobl sydd am ddysgu’r iaith.

Pan ofynnwyd “Pa gamau y credwch chi y gallai’r Cyngor eu cymryd 
i gyfrannu at weledigaeth o Gaerdydd ‘Ddwyieithog’?” O’r 118 o 
ymatebwyr  

 Dywedodd 37% fod angen darpariaethau megis rhoi cyfle i fwy o 
bobl ddysgu Cymraeg yn ogystal â’i hyrwyddo yn effeithiol.

 Roedd ychydig dros chwarter (25.4%) o’r farn y dylid cael gwell 
cydlyniad mewnol ledled y Cyngor.

 Gydag ychydig yn llai na chwarter (19.5%) o ymatebwyr yn dweud 
y dylid gwneud y Gymraeg yn rhan fwy normal o’r broses o ddydd 
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i ddydd.

6. Noda’r polisi weledigaeth y Cyngor i greu sefydliad dwyieithog sy’n 
hyrwyddo’r Gymraeg ac sy’n enghraifft dda i gyflogwyr eraill yn y ddinas.  
Byddwn yn rhoi cyfleoedd i weld, clywed a defnyddio'r Gymraeg wrth 
gynnal eich busnes a darparu ein gwasanaethau, gwaredu unrhyw 
rwystrau rhag dwyieithrwydd a hyrwyddo buddion y Gymraeg ymhlith 
staff. Mae datganiad cenhadaeth Cyngor Caerdydd – ‘Caerdydd 
Ddwyieithog – Cyngor Dwyieithog’ yn atodiad 1.

7. Mae Cyngor Caerdydd wedi cymryd camau breision dros y blynyddoedd 
diwethaf i greu Dinas ddwyieithog. Trwy ein Strategaeth Caerdydd 
Ddwyieithog 2017-2022, rydym ar siwrne i ddod yn ddinas wirioneddol 
ddwyieithog. 
Fel prif gyflogwr yn y Ddinas, mae angen i’r Cyngor hefyd adlewyrchu’r 
uchelgais hwn yn ei weithlu. Fel sefydliad, rydym am arwain drwy 
esiampl ac annog defnyddio’r Gymraeg yn fewnol, a chynyddu’r 
cyfleoedd i weld, clywed a defnyddio’r iaith wrth ein gwaith. 

8. Daw’r polisi hwn ag arferion, polisïau ac adnoddau ynghyd o ran 
hyfforddiant Cymraeg, Safonau’r Gymraeg a’n dull corfforaethol o 
ddefnyddio Cymraeg yn y gweithle. Drwy’r polisi hwn, byddwn yn 
gweithio tuag at fod yn sefydliad cynyddol ddwyieithog lle caiff y ddwy 
iaith eu gwerthfawrogi a’u defnyddio’n naturiol, yn ffurfiol ac yn anffurfiol. 
Nid yn unig y bydd hyn yn gwella ein gallu i gynnig gwasanaethau 
cyhoeddus dwyieithog o safon uchel, bydd hefyd yn ein helpu i wireddu 
ein gweledigaeth o brifddinas wirioneddol ddwyieithog, yn ogystal â 
sicrhau ein bod yn cyfrannu at wireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru 
o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

9. Mae tan-gynrychiolaeth ar hyn o bryd o siaradwyr Cymraeg ar hyn o bryd 
yn y gweithlu o’i gymharu â phoblogaeth gyffredinol Caerdydd.  Ar 31 
Mawrth 2018, o’r cyflogeion nad ydynt mewn ysgolion sydd wedi nodi 
sgiliau, dywedodd 9.8% fod ganddynt rywfaint o sgiliau Cymraeg, o’i 
gymharu â 16.2% ym mhoblogaeth gyffredinol Caerdydd. Drwy 
normaleiddio dwyieithrwydd yn ein sefydliad a chefnogi staff i ddefnyddio 
eu sgiliau Cymraeg, byddwn hefyd yn gwella gwasanaethau dwyieithog 
yr ydym yn eu darparu i’r cyhoedd.  Ein nod yw bod staff yn teimlo’n 
hyderus yn defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle; cefnogi a rhoi gwerth ar 
ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol, a chynyddu pa mor weledol yw’r iaith 
yn y Cyngor trwy gyfrwng hyrwyddo a chefnogi’n effeithiol. Bydd hyn yn 
ei dro yn ein helpu i gyflwyno ethos gweithle dwyieithog sy’n rhoi gwerth 
ar ac yn denu staff dwyieithog.

10. Cymeradwywyd Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 2017-2022 gan y 
Cabinet ar 23 Mawrth 2017. Un o flaenoriaethau’r strategaeth yw:

11.
Cynyddu nifer/canran y siaradwyr Cymraeg yng Nghyngor Dinas 
Caerdydd a galluogi a chefnogi staff rhugl, yn ogystal â staff sy’n 
dysgu, i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle, ac annog sefydliadau 

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Strategies-plans-and-policies/Bilingual-Cardiff/Documents/Bilingual%20Cardiff%20Strategy.pdf
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partner Caerdydd Ddwyieithog i ddefnyddio’r un dull.

Mae’r strategaeth hon yn cynnwys cam gweithredu i gynyddu nifer y staff 
yng Nghyngor Caerdydd â sgiliau yn y Gymraeg gan 50% rhwng 2017 a 
2022.

Ymgynghoriad

12. Ystyriwyd y polisi drafft gan yr UDRh, Grŵp Aelodau Caerdydd 
Ddwyieithog, rhwydwaith Cydlynwyr a Hyrwyddwyr y Gymraeg, AD, 
Undebau Llafur, a rhwydweithiau cyflogeion, cyn i’r Cabinet ei ystyried.

Rhesymau dros yr Argymhellion

13. Mae Safon 98 Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn gofyn i’r 
Cyngor lunio polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol at ddiben 
hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r iaith.

Goblygiadau Ariannol

14. Mae’r Polisi hwn yn nodi arferion ac adnoddau i gyflawni’r amcanion. Er y 
rhagwelir bod modd cyflawni rhan fwyaf y Polisi o fewn adnoddau 
presennol, mae’n hanfodol nodi cyllid cyn comisiynu’r gwaith perthnasol. 

Goblygiadau Cyfreithiol 

15. Mae Safon 98 Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (1) yn gofyn i’r Cyngor 
‘lunio polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol at ddiben hyrwyddo a 
hwyluso defnyddio’r iaith’ a rhaid cyhoeddi’r polisi ar fewnrwyd y Cyngor.

Goblygiadau AD

16. Bydd hyrwyddo a defnyddio’r Gymraeg yn y Cyngor yn gofyn am 
ddatblygu sgiliau Cymraeg ar draws y gweithlu yn barhaus yn unol â 
Strategaeth Gweithlu arfaethedig y Cyngor.

ARGYMHELLION

Argymhellir bod y Cabinet yn cymeradwyo’r polisi ar hyrwyddo a defnyddio’r 
Gymraeg yn y Cyngor (atodir fel Atodiad A) yn unol â Safonau’r Gymraeg 
(Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011).

Atodir yr Atodiadau canlynol: 

Atodiad A: Polisi Drafft Caerdydd Ddwyieithog

CHRISTINE SALTER
Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau

Uwch Swyddog Cyfrifol

7 Mehefin 2018
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Atodiad A1: Datganiad Cenhadaeth: Caerdydd Ddwyieithog – Cyngor 
Dwyieithog
Atodiad A2: Hyfforddiant Cymraeg – Canllawiau i Staff
Atodiad A3: Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb


