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Cynllun Gweithredu Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 

Rheswm dros yr Adroddiad 

1. Ystyried cynllun gweithredu diwygiedig ar gyfer Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 

(Atodiad A) fydd yn rhan o Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2018-19. 

Cefndir 

2. Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i osod dyletswyddau 

ar sefydliadau, yn cynnwys Awdurdodau Lleol, i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r 

iaith Gymraeg drwy is-ddeddfwriaeth (Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015). 

3. Nod Safonau’r Gymraeg yw:

 Gwella’r gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu cael yn y 

Gymraeg gan sefydliadau 

 Cynyddu’r defnydd a wna siaradwyr o wasanaethau Cymraeg 

 Ei gwneud yn glir i sefydliadau ynghylch yr hyn sydd angen iddynt ei wneud o 

ran y Gymraeg 

 Sicrhau bod elfen briodol o gysondeb o ran y dyletswyddau a osodir ar 

sefydliadau yn yr un sector. 

4. Rhoddwyd hysbysiad cydymffurfio i bob awdurdod lleol gan Gomisiynydd y Gymraeg 

ym Medi 2015, yn rhestru’r sefydliadau yr oedd disgwyl i sefydliadau gydymffurfio â 

nhw.  Rhoddwyd 171 o safonau i Gyngor Caerdydd.  Rhestrir y safonau a osodwyd ar 

Gyngor Caerdydd yn Hysbysiad  Cydymffurfio Cyngor Caerdydd - Adran 44 Mesur y 

Gymraeg (Cymru) 2011. Mae copi o’r safonau, y cyfeirir ato yn yr adroddiad hwn, ar 



gael o www.caerdydd.gov.uk/caerdyddddwyieithog 

<http://www.caerdydd.gov.uk/caerdyddddwyieithog>. Mae gan y Cyngor hefyd 

gyfrifoldeb statudol i baratoi adroddiad ar ei gydymffurfiaeth â’r safonau hyn. 

5. Mae Safon 145 Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol 

i’r Cyngor creu a chyhoeddi strategaeth bum mlynedd erbyn 30 medi 2016, yn nodi sut 

ydym yn hyrwyddo ac yn hwyluso defnydd o’r Gymraeg. Mae’r strategaeth hon yn 

cynnwys targed i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd yn ogystal â 

chamau penodol i hwyluso defnyddio’r iaith yn unol â Strategaeth y Gymraeg 

Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050 

Mae Safon y Gymraeg 145 yn datgan:

Rhaid i chi lunio, a chyhoeddi ar eich gwefan, strategaeth 5 mlynedd sy’n 
esbonio sut yr ydych yn bwriadu mynd ati i hybu’r Gymraeg ac i hwyluso 
defnyddio’r Gymraeg yn ehangach yn eich ardal; a rhaid i’r strategaeth 
gynnwys (ymysg pethau eraill) - (a) targed (yn nhermau canran y 
siaradwyr yn eich ardal) ar gyfer cynyddu neu gynnal nifer y siaradwyr 
Cymraeg yn eich ardal erbyn diwedd y cyfnod o 5 mlynedd dan sylw, a (b) 
datganiad sy’n esbonio sut yr ydych yn bwriadu cyrraedd y targed 
hwnnw; a rhaid i chi adolygu’r strategaeth a chyhoeddi fersiwn 
ddiwygiedig ohoni ar eich gwefan o fewn 5 mlynedd i ddyddiad 
cyhoeddi’r strategaeth (neu ddyddiad cyhoeddi fersiwn ddiwygiedig 
ohoni).

6. Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol dan safon 145 i gynnwys targed yn y 

strategaeth i gynyddu neu gynnal nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn diwedd y cyfnod 5 

mlynedd dan sylw. Er mwyn cefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru i gael miliwn o 

siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ac er mwyn i Gaerdydd chwarae ei rhan yn y gwaith o 

gyflawni’r weledigaeth hon, byddai angen i ni gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg (3+ 

oed) yng Nghaerdydd gan 15.9% o 36,735 (Cyfrifiad 2011) i 42,583 (Cyfrifiad 2021). 

Mae’r targed hwn wedi ei gynnwys yn Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog. 



7. Y fethodoleg a ddefnyddiwyd i greu’r targed hwn oedd cymhwyso’r ganran o gynnydd 

sydd ei hangen bob blwyddyn yn nifer y siaradwyr Cymraeg i gyrraedd miliwn erbyn 

2050 (o 562,016 yng Nghyfrifiad 2011). Bydda’r gyfradd twf o 1.5% y flwyddyn, wedi ei 

chymhwyso at Gaerdydd, yn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 42,584 erbyn 

Cyfrifiad 2021; cynnydd o 15.9% ar ffigwr  Cyfrifiad 2011. 

8. Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw cael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Er 

mwyn i Gaerdydd chwarae ei rhan yn y gwaith o gyflawni’r weledigaeth hon, byddai 

angen i ni gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg (3+ oed) yng Nghaerdydd gan 15.9% o 

36,735 (Cyfrifiad 2011) i 42,583 (Cyfrifiad 2021). Mae’r targed hwn wedi ei gynnwys 

yn Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog.  

9. Dros y 25 mlynedd diwethaf, mae nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd wedi 

mwy na dyblu gyda ffigyrau'r Cyfrifiad diwethaf yn 2011 yn dangos bod dros 16% o 

boblogaeth y ddinas yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg. Wrth i’r ddinas 

dyfu, nod y strategaeth hon yw cynyddu nifer a chanran siaradwyr a dysgwyr Cymraeg 

yng Nghaerdydd, yn ogystal â chynyddu’r defnydd o’r iaith yn y ddinas. 

Adolygiad Allanol Annibynnol 2018 

10.   Yn rhan o adroddiad y Cabinet ar gyfer Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 2017-22, 

ymrwymodd y Cyngor at adolygiad allanol annibynnol ar y strategaeth o fewn 

blwyddyn i'w chyhoeddi, er mwyn sicrhau bod y cynllun gweithredu yn briodol at y 

gwaith o gyflawni blaenoriaethau’r strategaeth. Dangosir yr adolygiad allanol, a wnaed 

gan Nico, yn Atodiad 1 

11.Mae’r adolygiad yn cynnwys yr 8 argymhelliad canlynol. 

A1 Ystyried adolygu o beth sy’n cael ei fesur (a phryd, sut a gan bwy) er 

mwyn atgyfnerthu dealltwriaeth gan bawb, cadw cofnodion mewn 



ffordd gadarn a thystiolaeth o gynnydd tuag at y blaenoriaethau 

strategol a’r targed trosfwaol. 

A2 Ystyried holi’n ddyfnach beth yw diffiniad Caerdydd wirioneddol 

ddwyieithog mewn termau y gellir eu meintioli yng nghyd-destun y 

blaenoriaethau strategol. Yn ogystal, ystyried creu cyswllt clir rhwng 

dangosyddion allweddol mesuradwy a cherrig milltir llwyddiant a’r 

cynllun gweithredu fel bod y partneriaid i gyd yn glir o ran yr hyn sydd 

i’w gyflawni a’i dystio. 

A3 Sicrhau bod cefnogaeth barhaus ac ymwneud â’r weledigaeth mewn 

cyd-destunau sy’n berthnasol i wahanol rannau o’r Cyngor, ac ymhlith 

partneriaid yn gyffredinol dros oes y strategaeth. Bydd hyn yn 

cynorthwyo i gryfhau bod diben y strategaeth yn cael ei rannu ymhlith 

pawb a bod pawb ynghlwm wrth wireddu’r strategaeth. 

A4 Fel yr awgrymwyd yng nghyfarfod y Fforwm, ystyried y posibilrwydd o 

estyn cyfarfod Fforwm unwaith y flwyddyn i gynnwys partneriaeth 

ehangach, er mwyn caniatáu i Gaerdydd Ddwyieithog gael mewnbwn 

ymarferol gan bartneriaid o bob diddordeb, ac atgyfnerthu 

perchenogaeth y ddinas gyfan dros y weledigaeth. 

A5 Ystyried datblygu a chynnal cynllun rheoli rhanddeiliaid er mwyn 

cynnal a maethu’r berthynas gadarnhaol gyda rhanddeilaid dros oes y 

Strategaeth. 

A6 Ystyried datblygu a chynnal rhaglen gyfathrebu’n gefn i waith 

gweithredu’r Strategaeth. 

A7 Law yn llaw ag A1 ac A2, ystyried adolygu’r cynllun gweithredu ar y 

cyd gyda phartneriaid allweddol (erbyn diwedd blwyddyn 2, Mawrth 

2019), gan ystyried diweddaru neu ddiwygio’r targedau. [Yn rhan o 

unrhyw adolygiad, ystyried sut bydd cyrraedd unrhyw dargedau 

newydd neu dargedau wedi eu haddasu yn alinio gyda’r gofynion i 

adrodd ar gynnydd o ran i) y cynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg a 

ii) y cynnydd mewn defnydd o’r Gymraeg a’r dystiolaeth ansoddol a 

meintiol sydd ei hangen.]



A8 Wrth gynnal adolygiad ar y cynllun gweithredu, ystyried adnabod 

meysydd strategol allweddol nad yw’r cynllun gweithredu presennol 

yn ymdrin yn ddigonol â nhw fel bod cofnod yn cael ei gadw a ‘rhestr 

ddymuniadau’ rhag ofn y cyfyd cyfleoedd cydariannu neu gyd-greu. 

Hefyd, dylid cofnodi unrhyw risgiau’n codi yn sgil diffyg adnoddau neu 

newidiadau mewn amgylchiadau a allai effeithio ar gyflawni unrhyw 

flaenoriaethau strategol yn llwyddiannus. 

12.Gofynnir i’r Pwyllgor ystyried yr argymelliadau, ond yn enwedig argymelliadau 7 ac 8, 

er mwyn cynorthwyo’r gwaith o ddatblygu’r cynllun gweithredu drafft. 

Strwythur Llywodraethu Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 

10.Sefydlwyd strwythur lywodraethu gadarn i gyflawni a monitro’r camau gweithredu yn y 

strategaeth, gan gynnwys creu Fforwm Caerdydd Ddwyieithog gyda chynrychiolaeth 

gan fwy na 35 o sefydliadau. Nodau a rôl y fforwm, sy’n cwrdd bob chwarter, yw:

 Sicrhau bod y cynrychiolwyr i gyd yn gyfrifol am fonitro’r camau gweithredu sy’n 

berthnasol i’w sefydliadau unigol. 

 Darparu adborth chwarterol ynghylch gweithredu camau perthnasol i Grŵp 

Aelodau Caerdydd Ddwyieithog y Cyngor 

 Cyfrannu at ymatebion ymgynghori’n ymwneud â’r Gymraeg, ar ran y fforwm.

 Rhannu arfer dda ac adnabod cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth er budd y 

Gymraeg yng Nghaerdydd. 

 Yn rhan o’u cylch gorchwyl, bydd Grŵp Aelodau Caerdydd Ddwyieithog hefyd yn 

rhoi diweddariadau’n rheolaidd i’r Cabinet, ynghylch gwaith yn ymwneud â 

Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog. 

Goblygiadau Cyfreithiol 

13.Mae gan y Pwyllgor Craffu'r grym i ymholi, ystyried, adolygu ac argymell ond nid i 

wneud penderfyniadau polisi. Gan mai er mwyn ystyried ac adolygu materion y mae'r 

argymhellion yn yr adroddiad hwn, does dim goblygiadau cyfreithiol uniongyrchol. 



Fodd bynnag; mae’n bosibl y bydd goblygiadau cyfreithiol yn codi os a phan weithredir 

y materion sydd dan arolwg, gyda neu heb addasiadau. Bydd unrhyw adroddiad ag 

argymhellion ar gyfer penderfyniad sy'n mynd i'r Cabinet/Cyngor yn nodi unrhyw 

oblygiadau cyfreithiol sy'n codi o'r argymhellion hynny. Bydd yn rhaid i bob 

penderfyniad y mae’r Cyngor yn ei wneud neu a wneir ar ran y Cyngor (a) fod o fewn 

pwerau cyfreithiol y Cyngor; (b) gydymffurfio ag unrhyw ofyniad  gweithdrefnol gan y 

gyfraith; (c) fod o fewn pwerau'r corff neu'r person sy'n defnyddio'r pwerau ar ran y 

Cyngor; (d) gael ei gymryd yn unol â gofynion gweithdrefnol y Cyngor e.e. Rheolau 

Gweithdrefn Craffu; (e) gael ei wneud ar sail gwybodaeth lawn a chywir; (f) gael ei 

wneud am y rhesymau cywir; (g) ystyried dyletswydd ymddiriedol y Cyngor i'w 

drethdalwyr; a (h) fod yn rhesymol ac yn gywir dan yr holl amgylchiadau

Goblygiadau Ariannol

14.Mae gan y Pwyllgor Craffu'r grym i ymholi, ystyried, adolygu ac argymell ond nid i 

wneud penderfyniadau polisi. Gan mai er mwyn ystyried ac adolygu materion y mae’r 

argymhellion yn yr adroddiad hwn, nid oes goblygiadau ariannol uniongyrchol i unrhyw 

ran o’r rhaglen waith yn y cam hwn. Fodd bynnag; mae’n bosibl y bydd goblygiadau 

ariannol os a phan weithredir y materion sydd dan arolwg, gyda neu heb addasiadau. 

Bydd unrhyw adroddiad ag argymhellion ar gyfer penderfyniad sy'n mynd i'r 

Cabinet/Cyngor yn nodi unrhyw oblygiadau ariannol sy'n deillio o'r argymhellion 

hynny.

ARGYMHELLION 

13.Argymhellir bod y Cabinet y gwneud y canlynol: 

a. ystyried y wybodaeth a ddarparwyd yn y cyfarfod hwn; a

b. phenderfynu a yw’n dymuno cyflwyno unrhyw sylwadau neu arsylwadau i’r Aelod 

Cabinet eu hystyried; ac 

c. ystyried y gofynion i graffu’n bellach ar y mater hwn. 

Davina Fiore
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol 
01 Mai 2019



Atodiadau 
Atodiad A – Cynllun Gweithredu Drafft Caerdydd Ddwyieithog 2019-2020 
Atodiad 1 – Adolygiad Allanol ar Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 


