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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 y cyfeirir atynt yn yr adroddiad hwn, ar gael yn 
www.caerdydd.gov.uk/caerdyddddwyieithiog.  
 
1. Cyflwyniad 
 
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 hytrach na bod y cyfrifoldeb ar y defnyddiwr gwasanaeth neu’r gweithiwr unigol i wneud cais am wybodaeth neu wasanaethau yn y 
Gymraeg. Mae gofyn i bob awdurdod lleol gyhoeddi adroddiad blynyddol yn nodi’r wybodaeth ganlynol 
 
Cwynion 
Nifer y cwynion a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn ariannol honno oedd yn ymwneud â chydymffurfiaeth â Safonau’r 
Gymraeg.  
 
Sgiliau Cymraeg Cyflogeion 
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 categoreiddio fel swyddi lle'r oedd -  
• 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 
• dim angen sgiliau yn y Gymraeg. 

 

http://www.caerdydd.gov.uk/caerdyddddwyieithiog
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Rhoddwyd hysbysiad cydymffurfio i bob awdurdod lleol gan Gomisiynydd y Gymraeg, sy’n rhestru’r safonau, a dyddiad cydymffurfio ar gyfer pob 
un o’r safonau.  
Caiff Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg ei gytuno a’i gymeradwyo gan y Cyngor cyn ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor yn unol â gofynion 
statudol y safonau.  

Bydd yr adroddiad ar gael i’w lawrlwytho ar wefan y Cyngor o 30 Mehefin 2019 yn www.caerdydd.gov.uk/caerdydd-ddwyieithog  

2. Cyflawniadau  

• Daeth mwy na 40,000 o bobl i ŵyl Tafwyl ym mis Gorffennaf 2018 gyda budd economaidd o tua £2.5m i Gaerdydd. Cynhaliwyd yr Eisteddfod 
Genedlaethol ym Mae Caerdydd hefyd ym mis Awst, a ddenodd fwy na hanner miliwn o ymwelwyr yn ystod yr wythnos.  Cefnogwyd y ddau 
ddigwyddiad yma gan Gyngor Caerdydd. 

• Cyfieithodd Caerdydd Ddwyieithog 11,488,333 o eiriau, sy’n fwy nag erioed o’r blaen. (Dychwelwyd 99.1% o’r holl geisiadau i’r cleient erbyn y 
dyddiad cau y cytunwyd arno). Cyfieithodd y tîm fwy o eiriau nag mewn unrhyw flwyddyn flaenorol; cynnydd o 27% ar nifer y geiriau a 
gyfieithwyd yn 2017-18.  

• Cafodd polisi Caerdydd Ddwyieithog – Cyngor Dwyieithog ei fabwysiadu i gefnogi a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn fewnol yn yr 
awdurdod. 

• Cafodd y Polisi Enwi Strydoedd drafft newydd ei fabwysiadu ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gan y Cabinet. Nod y polisi arfaethedig yw 
sicrhau cydraddoldeb rhwng nifer yr enwau strydoedd Cymraeg a Saesneg ac ymrwymo i ddefnyddio enwau strydoedd Cymraeg sydd â 
chysylltiad hanesyddol lleol ar gyfer pob datblygiad newydd yng Nghaerdydd, ac i sefydlu panel Enwi Strydoedd newydd i ymchwilio i enwau 
strydoedd newydd.  

• Bydd y Cyngor llawn yn ystyried Canllaw Cynllunio Atodol newydd ar Flaenau ac Arwyddion Siopau ym mis Mehefin 2019, sy’n cynnwys 
argymhellion ar y defnydd o arwyddion dwyieithog a gwybodaeth a chyngor pellach ar yr adnoddau sydd ar gael i elusennau a’r sector preifat.  

• Ar ôl i’r CCA gael ei gymeradwyo, gall Adran Gynllunio’r Cyngor gynnwys argymhellion ar gyfer arwyddion dwyieithog ym mhob hysbysiad 
penderfyniad cynllunio perthnasol sy’n ymwneud â datblygiadau masnachol. 

• Roedd Adroddiad Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg yn gadarnhaol ar y cyfan ac yn cydnabod gwelliannau i wasanaethau ar draws y 
sefydliad. 

• Gwnaeth Caerdydd Ddwyieithog gyflwyniad yn Seminar Arfer Gorau Comisiynydd y Gymraeg oherwydd ystyrir bod strategaeth hyrwyddo 5 
mlynedd y Gymraeg (Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 2017-22) yn un o’r enghreifftiau gorau yng Nghymru. 

• Cafodd Dydd Miwsig Cymru (08/02/2019) a Diwrnod Shwmae (15/10/2018) eu hyrwyddo’n llwyddiannus ar draws y Cyngor. 
• Lansiad C4 (Clwb Cymraeg Cyngor Caerdydd) ar Ddydd Gŵyl Dewi yn yr Hen Lyfrgell. 
• Mae gwaith yn cael ei wneud mewn ysgolion i hyrwyddo Cyngor Caerdydd fel cyflogwr cyfrwng Cymraeg. 
• Cafodd swydd tiwtor Cymraeg ei chreu dan y Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog i gynnig hyfforddiant Cymraeg mewnol i staff y Cyngor. 
• Mae nifer y staff sydd â sgiliau Cymraeg wedi cynyddu gan 22.5% ers 2017-18.  

http://www.cardiff.gov.uk/bilingualcardiff
http://cardiff.moderngov.co.uk/ieDecisionDetails.aspx?Id=899&LLL=1
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• Cwblhaodd 409 aelod o staff hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith yn 2018-19, ac mae cyfanswm o 2284 aelod o staff wedi cwblhau'r modiwl 
hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith corfforaethol ar-lein hyd yma (31/03/2019).  

• Hysbysebodd y Cyngor 44 swydd lle’r oedd sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ac 20 swydd arall gyda'r Gymraeg fel sgil dymunol. 
 

3. Caerdydd Ddwyieithog: Strategaeth 5 Mlynedd y Gymraeg 2017-2022 
Seminar Arferion Llwyddiannus Comisiynydd y Gymraeg 
Ym mis Hydref 2018, gwahoddwyd Caerdydd Ddwyieithog i arddangos y Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog yn Seminar Arferion Llwyddiannus 
Comisiynydd y Gymraeg. Ystyrir y Strategaeth yn un o’r enghreifftiau mwyaf llwyddiannus o strategaeth hyrwyddo ieithyddol 5 mlynedd gan 
awdurdod lleol oherwydd ei strwythur llywodraethu cadarn, gweledigaeth glir, ymgynghoriad helaeth a chyfathrebu. 
 
Barn Comisiynydd y Gymraeg 
 
Mae ymrwymiad Cyngor Caerdydd i gyfrannu at weledigaeth Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr wedi ei osod yn glir. 
Rwy’n croesawu’r modd y mae’r Cyngor wedi mynd ati yn rhagweithiol i sicrhau bod rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol nid yn unig 
yn cyfrannu at amcanion Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog ond hefyd yn ei pherchnogi. Mae traweffaith y Strategaeth i’w gweld yn 
barod ac edrychaf ymlaen at weld cynnydd pellach yn erbyn ei hamcanion dros y blynyddoedd i ddod.  
 
Comisiynydd y Gymraeg  
Strategaethau 5 mlynedd: canllaw arfer gorau i gynghorau sir a bwrdeistref sirol ac awdurdodau Parciau Cenedlaethol 
 
Ym mis Hydref 2018, cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg ddogfen gynghori i roi cefnogaeth i awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol yng 
Nghymru wrth iddynt weithredu eu strategaethau 5 mlynedd i hyrwyddo’r Gymraeg yn unol â gofynion safonau 145 a 146 fel y nodir yn 
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015.  
 
Tynnir sylw at Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 2017-22 a dull gweithredu Cyngor Caerdydd a’i bartneriaid drwy gydol y ddogfen fel enghraifft 
o arfer gorau.  
 
Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn dangos nad unwaith yn unig y mae modd hyrwyddo’r weledigaeth – mae wedi achub ar y cyfle fwy nag 
unwaith i godi proffil y strategaeth. Flwyddyn ar ôl ei chyhoeddi, fe ryddhaodd Arweinydd y Cyngor ddatganiad a gafodd sylw yn y 
wasg genedlaethol i dynnu sylw pellach at y weledigaeth. (Comisiynydd y Gymraeg)  
 
Adolygiad Allanol Caerdydd Ddwyieithog 
Roedd un o argymhellion adroddiad cabinet y Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog yn cynnwys mynd i’r afael ag adolygiad allanol o’r strategaeth 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/Astudiaeth%20Achos%2011%20-%20Datblygu%20Strategaeth%20i%20Hybu%27r%20Gymraeg.pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20181031%20GC%20Safonau%20ynghylch%20hybu%27r%20Gymraeg%20(Cymraeg)%20-%20Terfynol.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=12645&LLL=1


 

5 
 

a’r cynllun gweithredu o fewn blwyddyn. Mae’r adolygiad yn dod i’r casgliad fod gan y Cyngor weledigaeth, blaenoriaethau a chyfeiriad clir ar 
gyfer yr iaith Gymraeg yn y ddinas. Nodiadau’r adolygiad 
 
 
O ystyried y Strategaeth yng ngoleuni arferion gorau cydnabyddedig a sylwadau gan randdeiliaid, canfu’r adolygiad hwn fod y 
Strategaeth wedi’i llunio ar seiliau cryf gwaith ymgynghori a chyfathrebu, ac mae fframwaith cydymffurfio a chraffu cryf ar waith ar ei 
chyfer.  
 
Mae’r blaenoriaethau strategol a nodwyd yn cyfateb i’r weledigaeth genedlaethol, ac maent yn seiliedig ar waith ymgynghori agos â 
phartneriaid. Maent yn adlewyrchiad naturiol o anghenion penodol y boblogaeth, ac maent wedi’u crynhoi mewn 3 maes strategol. 
Mae’r targedau sy’n deillio ohonynt yn amlygu ystyriaeth o’r ddarpariaeth gyfredol a’r cyfyngiadau ariannol sy’n bodoli, ac yn ôl 
rhanddeiliaid allweddol, maent yn rhai realistig a chyraeddadwy.  
 
Mae’r strategaeth yn cael ei gyrru gan weledigaeth bwrpasol a gefnogir gan arweinyddiaeth a phersonél allweddol rhagweithiol, 
ynghyd â phroses atebolrwydd gadarn sy’n cynnwys elfen o graffu allanol gan bartneriaid allweddol a pherthynas gref drwy Fforwm 
Caerdydd Ddwyieithog. 

 
Argymhellion  
Roedd yr adolygiad allanol yn cynnwys nifer o argymhellion. A1.  Dylid ystyried adolygiad o’r hyn a gaiff ei fesur, (a phryd, sut a chan bwy) er 
mwyn atgyfnerthu cyd-ddealltwriaeth, proses gadarn o ran cadw cofnodion a thystiolaeth o gynnydd tuag at y blaenoriaethau strategol a’r targed 
cyffredinol. 

A2.  Dylid ystyried ymhellach yr hyn a olygir wrth Gaerdydd wirioneddol ddwyieithog mewn termau meintiol yng nghyd-destun y blaenoriaethau 
strategol. Dylid hefyd ystyried sicrhau cyswllt rhwng dangosyddion allweddol mesuradwy a cherrig milltir llwyddiant â’r cynllun gweithredu 
fel bod pob partner yn deall yr hyn sydd i’w gyflawni a’r dystiolaeth sydd angen ei chasglu. 

A3.  Dylid sicrhau cefnogaeth a chyswllt parhaus i egluro’r weledigaeth mewn cyd-destunau sy’n berthnasol i adrannau gwahanol y Cyngor, ac 
ymhlith partneriaid yn gyffredinol yn ystod oes y strategaeth. Bydd hyn yn gymorth i gryfhau’r gyd-ddealltwriaeth o bwrpas ac o wireddu’r 
strategaeth yn ystod ei hoes. 

A4.  Fel yr awgrymwyd yng nghyfarfod y Fforwm, dylid ystyried y posibilrwydd o ehangu cyfarfod o’r Fforwm unwaith y flwyddyn i bartneriaid 
ehangach er mwyn caniatáu i Gaerdydd Ddwyieithog sicrhau mewnbwn ymarferol gan bartneriaid sy’n cynrychioli amryw fuddiannau, ac i 
atgyfnerthu perchnogaeth ddinas gyfan ar y weledigaeth. 
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A5.  Dylid ystyried datblygu a chynnal cynllun rheoli rhanddeiliaid er mwyn cynnal a meithrin y berthynas gadarnhaol gyda rhanddeiliaid 
allweddol yn ystod oes y Strategaeth. 

A6.  Dylid ystyried datblygu a chynnal rhaglen gyfathrebu i gefnogi gweithrediad y Strategaeth. 

A7.  Ar y cyd ag A1 ac A2, dylid ystyried adolygu’r cynllun gweithredu mewn ymgynghoriad â’r prif bartneriaid (erbyn diwedd blwyddyn 2, 
Mawrth 2019) gyda’r bwriad o ddiweddaru neu addasu’r targedau. [Fel rhan o unrhyw adolygiad, dylid ystyried sut y bydd cyflawni unrhyw 
dargedau newydd neu ddiwygiedig, yn alinio â’r gofynion i adrodd ar gynnydd o ran i) cynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg, a ii) cynnydd 
yn y defnydd o’r Gymraeg, a beth yw’r dystiolaeth feintiol ac ansoddol sydd ei hangen.] 

A8.  Wrth gynnal adolygiad o’r cynllun gweithredu, dylid ystyried nodi unrhyw feysydd strategol allweddol nad ydynt wedi’u cwmpasu yn y 
cynllun gweithredu presennol, fel bod cofnod, neu ‘rhestr ddymuniadau’, wedi’i nodi petai unrhyw gyfleoedd cyd-ariannu neu gyd-gynhyrchu 
yn codi. Hefyd, dylid cofnodi unrhyw risgiau sy’n deillio o ddiffyg adnoddau neu newid mewn amgylchiadau a fyddai’n effeithio ar lwyddiant 
cyflawni unrhyw flaenoriaethau strategol.  

Gweler y cynllun gweithredu diwygiedig am Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 2017-22 yn unol â’r argymhellion uchod (atodiad 1)  
 

4. Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020 
 
Datganiad Cenhadaeth y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) 

Bydd pob plentyn yn ein dinas yn hyderus o ran ei allu i ddefnyddio’r Gymraeg erbyn 2050, er mwyn cyfrannu at greu Caerdydd wirioneddol 
ddwyieithog lle y caiff y Gymraeg ei diogelu a’i meithrin i genedlaethau’r dyfodol ei defnyddio a’i mwynhau.  

Gweledigaeth WESP 

Bydd system addysg Caerdydd yn gweithredu fel sbardun allweddol i sicrhau y gall plant ddatblygu eu sgiliau Cymraeg a chreu siaradwyr 
newydd i gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  

Er bod nifer a chanran y disgyblion a gofrestrwyd mewn Dosbarthiadau Derbyn cyfrwng Cymraeg wedi cynyddu’n gyson rhwng 2004/05 a 2012/13, 
mae’r niferoedd wedi amrywio rhwng 2013/14 a 2017/18. Fodd bynnag, y ganran o ddisgyblion a gofrestrwyd yn 2017/18 yw’r ganran uchaf o 
ddisgyblion a gofrestrwyd mewn Dosbarthiadau Derbyn cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd. Gan fod nifer y disgyblion sy’n cael eu cofrestru mewn 
dosbarthiadau cyfrwng Cymraeg yn uniongyrchol gysylltiedig â’r boblogaeth o ddisgyblion, a allai gynyddu neu ostwng, mae cynnydd yn y ganran 
yn fesur mwy priodol o’r llwyddiant o ran hyrwyddo addysg Gymraeg. Gweler tabl 1 isod: 
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Blwyddyn 
Ysgol 

Nifer Derbyn 
Gwirioneddol 

(CC) 

Nifer Derbyn 
Gwirioneddol 

(CC, CS a 
Ffydd) 

% Nifer 
Derbyn 

Gwirioneddol 
(CC) 

Blwyddyn 
Ysgol 

Nifer Derbyn 
Gwirioneddol 

(CC) 

Nifer Derbyn 
Gwirioneddol 

(CC, CS a 
Ffydd) 

% Nifer 
Derbyn 

Gwirioneddol 
(CC) 

2004/05 421 3,333 12.6% 2011/12 651 4,019 16.2% 
2005/06 455 3,402 13.4% 2012/13 686 4,221 16.3% 
2006/07 465 3,257 14.3% 2013/14 678 4,256 15.9% 
2007/08 519 3,463 15.0% 2014/15 706 4,246 16.6% 
2008/09 555 3,474 16.0% 2015/16 690 4,335 15.9% 
2009/10 572 3,683 15.5% 2016/17 744 4,340 17.1% 
2010/11 594 3,859 15.4% 2017/18 707 4,098 17.3% 

 
Tabl 1: Niferoedd a Chanran disgyblion a dderbyniwyd i addysg Gymraeg o 2004/05 i 2017/18 
 
Mae’n bwysig cydnabod mai dim ond hyn a hyn o adnoddau ariannol sydd ar gael, felly mae ffocws go iawn ar sicrhau defnydd effeithiol ac 
effeithlon o arian cyhoeddus a datblygu partneriaethau cryf i alluogi canlyniadau gwell gyda llai o adnoddau. Mae Fforwm Addysg Gymraeg 
Caerdydd yn bartneriaid allweddol wrth helpu i arwain a llywio datblygiad addysg Gymraeg ledled y ddinas a bydd yn chwarae rhan allweddol yn 
y gwaith o gyflawni'r uchelgeisiau o fewn WESP 2017-2020.  

Yn ystod 2018/19 cafodd adeiladau ysgol newydd ar gyfer Ysgol Glan Ceubal, gydag Uned Drochi, Ysgol Glan Morfa ac Ysgol Hamadryad eu 
cwblhau ac maent nawr wedi’u meddiannu. Enillodd y Cyngor gyllid mewn egwyddor gan Lywodraeth Cymru fel cyfalaf tuag at ehangu darpariaeth 
Gymraeg, gan gynnwys ehangu Ysgol y Wern i dri dosbarth mynediad, gan gynnwys cyfleusterau hyfforddi athrawon, ehangu darpariaeth i gynnig 
lleoedd ychwanegol i wasanaethu ardal Canol Caerdydd ynghyd â datblygu darpariaeth blynyddoedd cynnar.  
 
Mae’r Cynllun Cymraeg mewn Addysg cymeradwy i’w weld ar wefan y Cyngor yn: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Strategaethau-
cynlluniau-a-pholisiau/Addysg/Pages/default.aspx  
 

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Strategaethau-cynlluniau-a-pholisiau/Addysg/Pages/default.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Strategaethau-cynlluniau-a-pholisiau/Addysg/Pages/default.aspx
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5. Caerdydd Ddwyieithog – Cyngor Dwyieithog 
 

Mae Safon 98 o Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor ddatblygu polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn 
fewnol at y diben o hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r iaith.  
Ym mis Mehefin 2018, cymeradwyodd y Cabinet bolisi Caerdydd Ddwyieithog – Cyngor Dwyieithog newydd i’w ddatblygu ar gyfer hyrwyddo 
a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn ei weinyddiaeth fewnol. 
 
Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn ei weinyddiaeth fewnol, ac fel awdurdod prifddinas Cymru, mae 
Cyngor Caerdydd yn credu mewn gweithle dwyieithog lle mae defnyddio’ch Cymraeg yn cael ei werthfawrogi a’i annog. 
 
Gweledigaeth Cyngor Dwyieithog 
Ein Gweledigaeth yw i ddod yn sefydliad dwyieithog. Sefydliad sydd yn gwerthfawrogi a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg ymhlith ei staff; gan 
hyrwyddo ethos ddwyieithog lle caiff y ddwy iaith eu defnyddio, a bod staff yn teimlo cefnogaeth i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg. Fel dinas, 
trwy ein Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 2017-2022, rydym ar siwrne i ddod yn ddinas gwirioneddol ddwyieithog. 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. 

 
Nodau’r polisi hwn yw: 

• Datblygu’r defnydd ffurfiol a chymdeithasol o’r Gymraeg ymhlith ein gweithlu drwy gyfleoedd 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 Cymraeg, 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.  

  
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 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.  
 
Fel rhan o’r polisi, yn 2018 cafodd MailTips eu hychwanegu at gyfrifon e-bost staff sydd wedi cofnodi sgiliau Cymraeg (Uwch/Hyfedredd), yn nodi 
“Rwy’n siarad Cymraeg / I’m a Welsh speaker”. Y gobaith yw y bydd hyn yn annog staff i ddefnyddio’u sgiliau Cymraeg ac y bydd yn galluogi 
staff mewnol i wybod, cyn anfon e-bost, a yw’r gweithiwr mewnol a fydd yn derbyn yr e-bost yn siarad Cymraeg.  
 

http://cardiff.moderngov.co.uk/ieDecisionDetails.aspx?Id=899&LLL=1
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At hynny, lansiwyd C4 (Clwb Cymraeg Cyngor Caerdydd) ar Ddydd Gŵyl Dewi 2019. Mae’n rhwydwaith staff i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg. 
Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf ar Ddydd Gŵyl Dewi yn yr Hen Lyfrgell (canolfan Gymraeg).  
 

6. Cyfieithu  
Dychwelodd uned Caerdydd Ddwyieithog 99.1% o geisiadau am gyfieithiadau erbyn y dyddiadau cau a gytunwyd (11,488,333 gair). Cyfieithodd 
y tîm fwy o eiriau nag mewn unrhyw flwyddyn flaenorol; cynnydd o 27% ar nifer y geiriau a gyfieithwyd yn 2017-18.  
Yn ogystal â chynnig gwasanaethau cyfieithu i Gyngor Caerdydd, mae gan Caerdydd Ddwyieithog gytundebau lefel gwasanaeth â nifer o 
sefydliadau cyhoeddus eraill ar gyfer gwasanaethau cyfieithu.  
 
 
Nifer y geiriau a gyfieithwyd gan Caerdydd Ddwyieithog 2004/5 - 2018/19 
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7. Cwynion yn erbyn Safonau’r Gymraeg 2018-19
Yn ystod 2018/19, daeth cyfanswm o 12 o gwynion yn ymwneud â Safonau’r Gymraeg i law – gweler atodiad 2 am ragor o wybodaeth. P’un a 
ddaeth y cwynion i law yn Gymraeg neu Saesneg, aethpwyd i’r afael â hwy yn unol â’r weithdrefn gwyno gorfforaethol.  

Roedd y Cyngor hefyd yn destun 12 ymchwiliad i fethiant posibl i gydymffurfio â’r safonau o dan adran 71 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 gan 
Gomisiynydd y Gymraeg. Yn 2018/19 derbyniodd y Cyngor:  

• 6 phenderfyniad terfynol yn cadarnhau bod y Cyngor wedi methu â chydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.
• 3 phenderfyniad yn cadarnhau y byddai’r ymchwiliad yn cael ei ddirwyn i ben.

Mae cofrestr o gamau gorfodi ar gael i’w gweld ar wefan Comisiynydd y Gymraeg 

Mae nifer yr ymchwiliadau newydd sydd wedi dod i law Comisiynydd y Gymraeg (12) yn uwch nag yn 2017-18 (3), ond mae nifer y cwynion 
cyhoeddus parthed safonau’r Gymraeg (12) wedi gostwng o gymharu â 2017-18 (16). 

8. Swyddi a hysbysebwyd yn 2018-19
Yn ystod 2018-19 hysbysebwyd 1044 o swyddi – gweler atodiad 3 am fanylion y swyddi Cymraeg Hanfodol a hysbysebwyd. 

• Hysbysebwyd 44 o swyddi lle’r oedd sgiliau Cymraeg yn hanfodol.
• Hysbysebwyd 20 o swyddi lle’r oedd sgiliau Cymraeg yn ddymunol.
• Hysbysebwyd 980 o swyddi lle ystyriwyd nad oedd sgiliau Cymraeg yn angenrheidiol ar hyn o bryd.

Nodwch fod y ffigyrau hyn hefyd yn cynnwys swyddi wedi’u hail-hysbysebu.

Nid oes gwybodaeth gan y Cyngor ar hyn o bryd yn ymwneud â sgiliau Cymraeg y mae gofyn eu dysgu pan gaiff pobl eu penodi i swyddi, 
oherwydd dan Strategaeth Sgiliau Cymraeg y Cyngor caiff swyddi eu dynodi un ai fel rhai Cymraeg hanfodol, dymunol neu ddianghenraid. Mae 
achosion wedi bod lle mae swyddi wedi’u hail-hysbysebu gan ei gwneud hi’n ofynnol i’r ymgeiswyr llwyddiannus fynychu hyfforddiant iaith 
Gymraeg.  

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Sefydliadau/Gorfodi%20safonau/Pages/ygofrestr.aspx
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9. Cyrsiau hyfforddiant Cyfrwng Cymraeg a Hyfforddiant Iaith Gymraeg  
Yn 2018-19, dilynodd 201 o aelodau o staff gyrsiau hyfforddiant iaith Gymraeg. O’r rheiny: 

• Mae 17 aelod o staff wedi cwblhau cwrs ‘Croeso Cymraeg’ 10-awr ar-lein ac mae 7 o’r rhain wedi cwblhau modiwlau Croeso Nôl dilynol.  
• Dilynodd 81 aelod o staff gyrsiau Cymraeg drwy Brifysgol Caerdydd. 
• Dilynodd 4 aelod o staff gyrsiau preswyl 5-diwrnod drwy’r cynllun ‘Iaith Gwaith’.  
• Mynychodd 47 aelod o staff hyfforddiant Cymraeg i ddechreuwyr a ddatblygwyd yn fewnol. O’r rhain, mynychodd 34 aelod o staff sesiynau 

Croeso Cymraeg gyda 6 yn cyflawni tystysgrif am fynychu 10 neu fwy. Mae 13 aelod o staff wedi dechrau modiwlau Croeso Cymraeg, gan 
weithio tuag at raglen 60-awr.   

• Mynychodd 9 aelod o staff gwrs Sylfaen (lefel 2) 120-awr a ddatblygwyd yn fewnol.  
• Mynychodd 12 aelod o staff Weithdai Iaith Gwaith ar gyfer dysgwyr lefel 3 ac uwch a ddatblygwyd yn fewnol.  
• Dilynodd 28 aelod o staff hyfforddiant Cymraeg dwys drwy’r cynllun ‘Iaith Gwaith’. 
• Cyflawnodd 3 uwch aelod o staff, gan gynnwys 2 gyfarwyddwr ac 1 Rheolwr Gweithredol, sesiynau Cymraeg pwrpasol.  

Yn 2018-19, cwblhaodd 409 aelod staff hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith, ac o’r rheiny: 

• Cwblhaodd 105 aelod staff o’r gwasanaethau Plant ac Oedolion hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith a ddarperir gan y cydlynydd iaith ar gyfer y 
Gwasanaethau Oedolion.  

• Cyflawnodd 25 o brentisiaid hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith fel rhan o’r Wythnos Hyfforddiant Prentisiaid.  
• Mae 279 aelod o staff wedi cwblhau’r hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith corfforaethol ar-lein. 

Yn ogystal: 

• Mae 2284 aelod o staff wedi cwblhau’r modiwl ymwybyddiaeth iaith ers ei lansiad ym mis Medi 2015. 

Caiff nifer a chanran y staff sydd wedi derbyn hyfforddiant iaith Gymraeg a hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith eu monitro’n agos a chaiff cofnodion 
unigol eu cadw ar system AD fewnol y Cyngor (DigiGov).  

Ym mis Medi 2018, penodwyd Arweinydd Darparu Gwasanaeth sy’n gyfrifol am gyflwyno cyrsiau hyfforddiant Cymraeg a chyrsiau drwy gyfrwng 
y Gymraeg yn ôl y galw. Mae’r gwaith o ddatblygu capasiti yn barhaus ac mae’r Academi yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn bodloni gofynion 
hyfforddiant Cymraeg dan y safonau. Mae capasiti eisoes ar gael ar gyfer cyflwyno aseiniadau Rhaglen Rheolwyr Caerdydd yn Gymraeg ac i 
ddarparu sesiynau drwy gyfrwng y Gymraeg lle mae galw digonol.  
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Mae safon rhif 128 wedi’i chyflwyno i Gyngor Caerdydd, sy’n nodi bod yn rhaid i ni ddarparu hyfforddiant i staff yn Gymraeg yn y meysydd 
canlynol, os cânt eu darparu yn Saesneg:  

• Recriwtio a chyfweld;  
• Rheoli perfformiad;  
• Cwynion a gweithdrefnau disgyblu;  
• Sefydlu; 
• Delio â’r cyhoedd; ac 
• Iechyd a diogelwch. 

Mae trefniadau ar waith i sicrhau y gall staff ofyn i dderbyn eu hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg yn unol â safon 128. Yn 2018-19, ni chafwyd 
unrhyw geisiadau penodol am hyfforddiant Cymraeg. Mae Academi Caerdydd yn bwriadu ychwanegu cwestiwn penodol ar gyfrwng darpariaeth 
i’r broses gofrestru yn y dyfodol i sicrhau bod hyfforddiant Cymraeg yn cael ei hyrwyddo’n weithredol a bod staff yn ymwybodol o’u hawl i gael 
hyfforddiant yn y meysydd uchod yn Gymraeg. Lle mae digon o alw, byddwn yn ceisio datblygu capasiti ar gyfer darpariaeth Gymraeg yn fewnol.  
 

10. Sgiliau Cymraeg Cyflogeion 
Mae datblygiad y system AD (DigiGov), a’r cyfle i aelodau o staff ddilysu eu data personol eu hunain, wedi galluogi’r Cyngor i gofnodi sgiliau 
Cymraeg (ac ieithoedd eraill) aelodau staff. Ar 31 Mawrth 2019, nodwyd bod 6301 o aelodau o staff (nad ydynt mewn ysgolion) wedi’u cyflogi 
gan Gyngor Caerdydd, ac o’r rhain, dilysodd cyfanswm o 4463 o aelodau o staff eu cofnodion ar y system AD. O’r rhain mae 523 aelod o staff 
wedi nodi bod ganddynt sgiliau yn y Gymraeg. Mae hyn yn cynrychioli 11.72% o’r rhai sydd wedi cofrestru ar y system.  

Cyfrif Hyfedredd yn y Gymraeg Hyfedredd yn y Gymraeg 

Gwasanaeth Lefel Mynediad Sylfaen Canolradd  Uwch Hyfedr Cyfanswm 

DATBLYGU ECONOMAIDD 21 4 11 4 8 48 

ADDYSG A DYSGU GYDOL OES 27 7 5 6 17 62 

LLYWODRAETHU A GWASANAETHAU 
CYFREITHIOL 8 3 4 4 5 24 
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TAI A CHYMUNEDAU 46 19 15 16 17 113 

PERFFORMIAD A PHARTNERIAETHAU 4 2 2 1 15 24 

CYNLLUNIO, TRAFNIDIAETH A’R 
AMGYLCHEDD 12 5 8 5 3 33 

ADNODDAU 32 20 10 12 19 93 

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL  53 21 19 10 23 126 

Cyfanswm 203 81 74 58 107 523 

 

Mae nifer y staff sydd â sgiliau yn y Gymraeg wedi cynyddu 22.5% ers 2017-18. (523 o gymharu â 427). Gellir priodoli cynnydd o’r fath yn 
rhannol i drefniadau cofnodi gwell a chodi ymwybyddiaeth, yn ogystal â’r Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog, sy’n cynnwys targed i gynyddu nifer 
y staff â sgiliau Cymraeg a chyrsiau Cymraeg trwy’r Cynllun ‘Iaith Gwaith’. Mae staff wedi eu hatgoffa’n rheolaidd i ddiweddaru eu cofnod 
personol ar DigiGov, sy’n cynnwys hyfedredd yn y Gymraeg.  
 

11. Mwy na Geiriau  
Fframwaith Strategol ar gyfer y Gymraeg yn y meysydd Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol  

Mae Cyngor Caerdydd a’i bartneriaid yng Nghyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol 
Felindre wedi sefydlu Fforwm Iaith Gymraeg i ddatblygu amcanion Mwy na Geiriau.   

Gwnaeth y Fforwm gyfarfod sawl gwaith yn ystod y flwyddyn, gan rannu arferion a dysgu.    Mae’r grŵp wedi dechrau trafod y themâu canlynol 
dan yr amcanion Mwy na Geiriau.  Bydd y grŵp, gyda’i gilydd, yn bwrw ymlaen â chamau gweithredu cysylltiedig yn ystod 2019/20. 

Amcan 1: Arweiniad Cenedlaethol a Lleol, a Pholisi Cenedlaethol 

• Mae uwch swyddog yn parhau i ysgwyddo’r swyddogaeth Pencampwr y Gymraeg ar draws y gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol. 
Cefnogir y pencampwr gan ddau gydlynydd y Gymraeg.   
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• Mae codi proffil y Fforwm newydd a’r amcanion Mwy na Geiriau, drwy strwythurau llywodraethu sefydliadol a phartneriaethau priodol, wedi’i 
nodi fel maes datblygu y bydd y Fforwm yn gweithio arno dros y flwyddyn i ddod.   

Amcan 2: Mapio, Archwilio, Casglu Data ac Ymchwilio 

• Proffiliwyd yr angen am wasanaethau Cymraeg yn Asesiad Anghenion y Boblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg ar gyfer Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Mae’r Fforwm newydd yn bwriadu mapio’r galw a gallu gwasanaethau i ymateb i’r 
galw hwnnw yn y flwyddyn i ddod.  Un o’r blaenoriaethau fydd deall ffynonellau a chyfyngiadau data sydd ar gael, gan weithio tuag at 
ddatblygu proffil cymunedol a gweithlu wedi’i ddiweddaru yn ystod 2019/20. 

• Mae manylion sgiliau Cymraeg y gweithlu a phroffil y gymuned Gymraeg ei hiaith yn parhau i gael eu cynnwys yn adroddiad blynyddol yr 
adran gwasanaethau cymdeithasol.             

• Mae cwestiynau’n parhau i gael eu cynnwys yn system cofnodion cleientiaid y Gwasanaethau Cymdeithasol i gofnodi dewis iaith y 
defnyddiwr gwasanaeth.   

Amcan 3: Cynllunio Gwasanaeth, Comisiynu, Contractio a Chynllunio’r Gweithlu ac Amcan 4: Hyrwyddo ac Ymgysylltu  

• Mae staff ar draws y sefydliad yn parhau i gael eu hatgoffa’n rheolaidd am ofynion safonau’r Gymraeg a’r gofyn i wneud cynnig 
rhagweithiol trwy gyfrwng ‘Cylchlythyr Materion Cymraeg’ a gaiff ei ddosbarthu i’r holl staff ar e-bost. 

• Mae adroddiad cyhoeddedig blynyddol cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol yn cynnwys ymrwymiad i’r Gymraeg.   
• Bydd y Fforwm yn gweithio i gymryd camau i:  

 Ddenu a datblygu gweithlu Cymraeg ei iaith, ac atgyfnerthu cysylltiadau â Strategaethau Gweithlu sefydliadau.  
 Gwerthuso beth sy’n gweithio a beth gellir ei ddatblygu drwy hyfforddiant sgiliau iaith staff. 
 Deall pa safonau y dylid eu cyfathrebu i ddarparwyr dan gontract, a sut mae gwneud hynny. 
 Bydd cysylltiadau’n cael eu creu rhwng comisiynu, contractio a chynllunio’r gweithlu a chaiff y gwaith proffilio ei wneud dan amcan 2.   

Amcan 5: Addysg ac Amcan 6: Cymraeg yn y Gweithle 

• Mae cyfleoedd hyfforddiant Cymraeg yn parhau i gael eu hyrwyddo’n rheolaidd ar draws y Cyngor a’r gwasanaeth.  Cynigir hyfforddiant i 
bawb o ddechreuwyr i ddysgwyr mwy profiadol.   

• Mae hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith yn elfen orfodol o hyfforddiant sefydlu yn y maes gofal cymdeithasol, yn rhan o’r rhaglen sefydlu 
lleoliadau gwaith cymdeithasol ac yn elfen hanfodol o’r rhaglen hyfforddiant Tair Blynedd Gyntaf yn Ymarfer.   
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12. Monitro a Goruchwylio Cydymffurfiaeth â’r Safonau 

PENCAMPWYR A CHYDLYNWYR Y GYMRAEG                                                                                                                                                 
Mae gan y Cyngor rwydwaith o gydlynwyr a phencampwyr y Gymraeg ar draws ein Cyfarwyddiaethau a’n Gwasanaethau amrywiol, sy’n cefnogi 
gwaith tîm Caerdydd Ddwyieithog o ran gweithredu Safonau’r Gymraeg a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn fewnol. Mae rôl y rhwydwaith 
cydlynwyr yn cynnwys: 
 

• Cynorthwyo eu gwasanaeth neu gyfarwyddiaethau i gydymffurfio â pholisïau ac ymrwymiadau cyfreithiol y Cyngor i’r Gymraeg.  
• Rhoi adborth ar unrhyw faterion yn ymwneud â’r Gymraeg yn y gwasanaeth i’r grŵp, ac fel arall yn ôl yr angen.  
• Rhoi adborth ar unrhyw gwynion neu faterion yn ymwneud â’r iaith Gymraeg gan ddefnyddwyr gwasanaeth i’r grŵp.  
• Dosbarthu dogfennaeth berthnasol a gwybodaeth o fewn y gwasanaethau.  
• Cydlynu ymateb y gwasanaeth i’r Adroddiad Blynyddol ar weithredu Safonau’r Gymraeg. 

 
Nid oes angen i Gydlynwyr a Phencampwyr allu siarad Cymraeg, ac mae pob cyfarwyddiaeth yn gyfrifol am enwebu o leiaf un Cydlynydd, ac un 
Pencampwr, ar lefel Rheolwr Gweithredol neu uwch, i gynrychioli eu cyfarwyddiaeth.   
 
Mae’r Pencampwr yn bwynt cyswllt ar lefel uwch-reoli o ran materion Cymraeg sy’n benodol i’r Gyfarwyddiaeth. Mae hefyd yn monitro agendâu’r 
grŵp rheoli ar gyfer eitemau â goblygiadau i Safonau’r Gymraeg ac yn cynorthwyo Cydlynydd Cymraeg y gwasanaeth â’i waith wrth hwyluso 
gweithrediad Safonau’r Gymraeg yn y gyfarwyddiaeth. 

Mae cyfarfodydd y cydlynwyr yn cael eu cadeirio gan Caerdydd Ddwyieithog ac yn cael eu cynnal bob mis yn Neuadd y Sir. Mae rhestr o 
Gydlynwyr a Phencampwyr ar gael ar y dudalen fewnrwyd Caerdydd Ddwyieithog.  

CYNLLUNIAU CYFLAWNI CYFARWYDDIAETHOL 
I fonitro’r gwaith o gydymffurfio â safonau’r Gymraeg, disgwylir i bob cyfarwyddiaeth gynnwys amcan/ion yn ymwneud â chyflawni safonau’r 
Gymraeg o fewn ei Chynlluniau Cyflawni Cyfarwyddiaethol bob blwyddyn er mwyn sicrhau bod gofynion y safonau wedi’u perchenogi’n 
gorfforaethol.    Mae’r amcanion a gafodd eu cynnwys yng nghynlluniau cyflawni’r Gyfarwyddiaeth wedi eu nodi yn atodiad 4. 

Fel rhan o’n gwaith monitro cydymffurfiaeth, bydd angen i bob cyfarwyddwr gwblhau ‘Datganiad sicrwydd y Gymraeg’ (atodiad 5) yn 2019-20 ar 
gyfer ei gyfarwyddiaeth. 

UWCH DÎM RHEOLI                                                                                                                                                                                                  
Mae materion yn ymwneud a safonau’r Gymraeg, gan gynnwys gwybodaeth am ymchwiliadau Comisiynydd y Gymraeg, yn cael eu cyflwyno 
gerbron yr UDRh yn rheolaidd o ran cyflwyno gwybodaeth a rhoi arweiniad.   
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GRŴP AELODAU CAERDYDD DDWYIEITHOG                                                                                                                                                                     
Sefydlwyd grŵp trawsbleidiol Grŵp Aelodau Caerdydd Ddwyieithog i arwain y gwaith o ddatblygu Caerdydd wirioneddol ddwyieithog lle gall 
dinasyddion a staff Cyngor Caerdydd gyrchu gwasanaethau a chael yr un cymorth yn y naill iaith neu’r llall trwy wella gwaith partneriaeth. Yn 
ystod 2018-19 gwnaeth y grŵp gyfarfod 4 gwaith i drafod materion y Gymraeg, gan gynnwys gweithrediad Safonau’r Gymraeg a Strategaeth 
Caerdydd Ddwyieithog 2017-2022 (Safon 145), a chafwyd hefyd nifer o gyflwyniadau allanol gan bartneriaid yn y Fforwm Caerdydd Ddwyieithog 
(y Fforwm Iaith Gymraeg gynt), gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol, yr Urdd, Menter Caerdydd a Tafwyl.  
 
CABINET A’R CYNGOR LLAWN                                                                                                                                                                            
Caiff Adroddiad Blynyddol Cyngor Caerdydd ar Safonau’r Gymraeg ei ystyried gan y Cabinet a’r Cyngor llawn er mwyn sicrhau craffu ar y lefel 
uchaf.  
 

13. Adroddiad Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg 2017-18 
Yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst 2018, cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg ei adroddiad sicrwydd blynyddol, Mesur Llwyddiant 

Mae’r adroddiad yn asesu sefyllfa gwasanaethau cyhoeddus Cymraeg yn gyffredinol, ac mae’n dangos bod gwasanaethau ar draws Cymru yn 
gwella. Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad blynyddol, cafwyd cyfarfod rhwng y Cyngor a swyddogion y Comisiynydd lle rhannwyd a thrafodwyd 
canfyddiadau penodol mewn cysylltiad â pherfformiad y Cyngor.  

Nod Adroddiad Sicrwydd Blynyddol y Comisiynydd yw rhoi barn annibynnol ar wasanaethau Cymraeg, yn seiliedig ar dystiolaeth, er mwyn:  

• rhoi gwybodaeth i siaradwyr Cymraeg ynghylch y graddau y mae sefydliadau cyhoeddus yn cynnig gwasanaethau iddynt, a gwybodaeth 
am ansawdd y gwasanaethau hynny;  

• tynnu sylw sefydliadau at arfer llwyddiannus a lle mae angen datblygu trefniadau cydymffurfio i’w galluogi i gydymffurfio a gwella profiadau 
defnyddwyr;  

• rhoi tystiolaeth i wleidyddion a llunwyr polisi eraill ynghylch y graddau y mae sefydliadau cyhoeddus yn cynnig gwasanaethau o ansawdd 
yn Gymraeg, ac i ba raddau mae’r safonau’n llwyddiannus. (Comisiynydd y Gymraeg) 

Roedd perfformiad y Cyngor yn dda ar y cyfan ac mae’n dangos gwelliant parhaus yn y rhan fwyaf o feysydd. Dangosodd arolwg y Comisiynydd 
fod rhywfaint o le i wella mewn meysydd fel sicrhau bod gwasanaeth Cymraeg ar gael wrth dderbynfeydd. Gweler atodiad 6 am y canlyniadau 
perfformiad llawn.  

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/REF18075%20-%20Summary%20Report%20Welsh%20-%20STP.pdf


 

17 
 

Ystyriodd yr Uwch Dîm Rheoli yr adroddiad ym mis Chwefror 2019. Yn ogystal â rheoli risg, fel awdurdod lleol rydym yn parhau i geisio sicrhau 
bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael yr un gwasanaethau o safon uchel p’un a fyddant yn dewis ymwneud â ni yn Gymraeg neu Saesneg.  
 

14. Hyrwyddo a Hwyluso’r Safonau  
CANLLAWIAU STAFF                                                                                                                                                                                               
Er mwyn hyrwyddo a hwyluso’r gwaith o weithredu'r safonau, mae'r Cyngor wedi creu a diweddaru canllawiau i staff.  Mae’r rhain yn cynnwys: 

• Crynodeb o’r ‘Safonau Darparu Gwasanaethau’  
• Cyfathrebu’n Ddwyieithog 
• Gwasanaeth Derbynfa Dwyieithog  
• Cynnal Cyfarfodydd Dwyieithog  
• Galwadau Cymraeg  
• Nodyn Canllaw: Arwyddion a Hysbysiadau Swyddogol Dwyieithog  
• Canllawiau Cyfieithu  
• Safonau’r Gymraeg: Canllaw ar Enillion Cyflym  
• Safonau’r Gymraeg: Canllaw i Drydydd Partïon  

Mae’r canllawiau hyn ar gael i staff ar y dudalen fewnrwyd Caerdydd Ddwyieithog ac maent wedi eu hyrwyddo i staff yn gyson trwy ddulliau 
cyfathrebu cyfarwydd gan gynnwys y Briff Craidd misol a chylchlythyron ‘Materion Cymraeg’ a gaiff eu dosbarthu i’r holl staff. Mae erthyglau 
rheolaidd hefyd wedi ymddangos ar hafan mewnrwyd y Cyngor.  

Mae arwyddion derbynfa (safon 67) a logos llofnod e-bost (safon 134) hefyd ar gael i aelodau staff ar y dudalen fewnrwyd Caerdydd Ddwyieithog 
yn ogystal â chopi o’r safonau llawn, adroddiadau blynyddol, a’r ffurflen ar gyfer gwneud cais am gyfieithiad ar-lein. 

Mae cynnwys y we a’r ffurflen i wneud cais am gyfieithiad wedi’u diweddaru i atgoffa staff i gynnwys y datganiadau corfforaethol i gydymffurfio â 
safonau 2, 3 a 7 (Gohebiaeth), 49 (ffurflenni) a 50A (dogfennau).   

BRIFF ‘MATERION CYMRAEG’                                                                                                                                                                                
Caiff briff Materion Cymraeg ei ddosbarthu i staff trwy gyfrwng rhwydwaith cydlynwyr y Gymraeg. Mae’r briff yn cynnwys cyngor polisi ar 
gydymffurfio â safonau’r Gymraeg, gwybodaeth am hyfforddiant Cymraeg ac erthyglau eraill yn ymwneud ag agenda’r Gymraeg.  
 
CAERDYDD DDWYIEITHOG: CYNGOR POLISI A CHYFIEITHU 
Mae Caerdydd Ddwyieithog yn cynnig gwasanaeth cyfieithu a chyfieithu ar y pryd llawn i holl Gyfarwyddiaethau’r Cyngor.  
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Mae’r tîm yn cynnig arweiniad a chyngor i bob aelod o staff y Cyngor, ynghyd â sefydliadau, cwmnïau ac unigolion sy’n cynnig gwasanaethau ar 
ran y Cyngor, ar faterion sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg, cyfieithu ac ymrwymiad y Cyngor i Safonau statudol y Gymraeg.  

STRATEGAETH SGILIAU IAITH GORFFORAETHOL  
Er mwyn sicrhau y gall y Cyngor fodloni ei ddyletswydd statudol i gynnig gwasanaeth cwbl ddwyieithog mae ganddo Strategaeth Sgiliau Iaith 
Gorfforaethol (SSIG). Cymeradwywyd y strategaeth ddiwygiedig hon gan y Cabinet ym mis Mawrth 2014 ac mae’n dwyn ein gweithdrefnau 
staffio, hyfforddiant a recriwtio ynghyd er mwyn sicrhau bod gan bobl Caerdydd fynediad cydradd at ein gwasanaethau p’un a ddewisant ddelio â 
ni’n Gymraeg neu Saesneg. 
 
Mae pob rheolwr tîm yn gyfrifol am sicrhau bod ei dîm yn gallu sicrhau gwasanaeth cydradd i gwsmeriaid Cymraeg a Saesneg eu hiaith. Mae’r 
SSIG yn cynnwys adnodd asesu ieithyddol y dylai rheolwyr ei gwblhau wrth recriwtio i benderfynu a ddylai sgiliau Cymraeg fod yn hanfodol 
(‘Cymraeg hanfodol’) wrth hysbysebu swydd.  
 
O 2017, mae adnodd asesu ieithyddol SSIG wedi’i integreiddio ym mhroses recriwtio DigiGov i gydymffurfio â safon 136 sy’n gofyn i’r Cyngor 
asesu a oes angen sgiliau Cymraeg cyn hysbysebu unrhyw swydd wag. Mae hyn yn galluogi’r Cyngor i adrodd a monitro’n gywir sawl swydd a 
ddynodir yn Gymraeg hanfodol neu ddymunol.   
 
Er mwyn sicrhau gwasanaeth dwyieithog ar y pwynt cyswllt cyntaf ar bob adeg (i dimau sy’n delio â’r cyhoedd yn rheolaidd) byddai hyn yn gofyn 
am y canlynol: 

• o leiaf 10% o staff mewn timau mwy (20+ aelod) yn meddu ar y sgiliau Cymraeg angenrheidiol, neu  
• o leiaf 2 aelod o staff mewn timau llai, yn unol â’r SSIG.  

Os nad yw tîm sy’n delio’n rheolaidd â’r cyhoedd yn gallu sicrhau gwasanaeth dwyieithog (fel y diffinnir uchod) caiff swyddi eu dynodi’n Gymraeg 
hanfodol (lefel 1 [mynediad] i 5 [hyfedr]) yn seiliedig ar ddyletswyddau’r swyddi. Mae pob swydd derbynfa Cymraeg Hanfodol wedi ei dynodi ar o 
leiaf lefel 3 ‘canolradd’, ac mae gwybodaeth am sut i gwblhau’r asesiad Cymraeg ar DigiGov ar gael i reolwyr ar y tudalennau mewnrwyd AD.  

Fel arfer caiff pob swydd Cymraeg Hanfodol allanol ei hysbysebu ar www.lleol.cymru, gwefan sy’n arbenigo mewn hysbysebu swyddi Cymraeg 
hanfodol ar ran sefydliadau ledled Cymru. 

HYFFORDDIANT CYMRAEG 
Cefnogir staff i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg wrth gyfathrebu â’r cyhoedd. Ar hyn o bryd gall staff ddewis o blith dros 100 o gyrsiau cymeradwy 
ym Mhrifysgol Caerdydd neu yn y gymuned, sy'n amrywio o ddysgwyr llwyr i siaradwyr rhugl, ar adeg a lleoliad sy'n gyfleus iddyn nhw. 

O fis Medi 2018, mae Academi Caerdydd wedi penodi hyfforddwr sy’n gyfrifol am gynnig hyfforddiant Cymraeg i staff y Cyngor. 

http://www.lleol.cymru/
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Mae cyllideb gorfforaethol ar gael ar gyfer hyfforddiant Cymraeg, felly mae’r cyrsiau am ddim i staff Cyngor Caerdydd a’u cyfarwyddiaethau a 
chredydir oriau staff am yr amser a neilltuir ganddynt i fynychu cyrsiau. Rhoddir blaenoriaeth i staff rheng flaen. 

Trwy gyfrwng y cynllun ‘Iaith Gwaith’, mae staff y Cyngor wedi mynychu nifer o gyrsiau Cymraeg gan gynnwys cwrs 10 awr ‘Croeso Cymraeg’, 
cwrs preswyl 5 diwrnod a chyrsiau dwys newydd. Caiff y cyrsiau hyn eu hariannu’n llawn gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  

HYFFORDDIANT YMWYBYDDIAETH IAITH AR-LEIN                                                                                                                                          
Mae modiwl hyfforddi Ymwybyddiaeth Iaith wedi’i lunio ar gyfer staff Cyngor Caerdydd, ac ar gael ar safle Cronfa Ddysgu Academi Caerdydd.  

Nod y cwrs yw sicrhau bod staff yn:  

• Deall pwysigrwydd y Gymraeg o ran cynnig gwasanaethau'r Cyngor yng Nghymru.  
• Deall eu rôl a’u cyfrifoldebau eu hunain o ran cynnig gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog.  
• Asesu sut maent yn cynnig gwasanaethau Cymraeg ar hyn o bryd a nodi meysydd i'w gwella.  
• Deall a gallu defnyddio geiriau a brawddegau Cymraeg syml wrth ddelio â defnyddwyr gwasanaeth Cymraeg eu hiaith.  

BATHODYNNAU A CHORTYNNAU GWDDF ‘IAITH GWAITH’ 

Caiff cortynnau gwddf Iaith Gwaith eu cynhyrchu gan Gomisiynydd y Gymraeg ar gyfer staff Cymraeg er mwyn dangos i ddefnyddwyr 
gwasanaeth a chydweithwyr fod staff yn siarad Cymraeg. Caiff y cortynnau hyn, a chortynnau i ddysgwyr, eu cynnig i staff pan fyddant yn derbyn 
neu adnewyddu eu cardiau adnabod, neu maent ar gael ar unrhyw adeg gan Caerdydd Ddwyieithog. Mae pob briff ‘Materion Cymraeg’ misol a 
gaiff ei ddosbarthu i staff trwy eu cyfarwyddiaeth neu eu cydlynydd Cymraeg yn cynnwys nodyn yn atgoffa staff i ofyn am gortynnau gwddf gan 
Caerdydd Ddwyieithog.  
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Atodiad 1 – Cynllun Gweithredu Diwygiedig Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 

Teuluoedd, Plant a Phobl Ifanc 
CYF  BLAENORIAETH  AMCANION  TARGED  AMSERLEN PARTNERIAID 

CYFLENWI   
PARTNER 
ARWEINIOL  

1.1 

  

  

  

Hyrwyddo 
manteision Addysg 
Gymraeg i holl 
gymunedau 
Caerdydd a rhoi 
Cynllun 
Gweithredu’r 
Gymraeg mewn 
Addysg ar waith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhannu gwybodaeth a darpar rieni 
a rhieni newydd, parthed addysg 
Gymraeg a gofal plant trwy’e 
sector iechyd.  

Cymraeg i Blant i 
drefnu dau 
ymweliad y mis â 
chlinigau a 
grwpiau cyn-geni 
ym mhob rhan o’r 
bwrdd iechyd. 

 

 

 

Ebrill 2019 – 
Ebrill 2020 

Timoedd 
Bydwragedd ac 
Ymwelwyr 
Iechyd 
Caerdydd a’r 
Fro, Dechrau’n 
Deg, 
Cofrestrydd 
Genedigaethau, 
GGD Caerdydd, 
Menter 
caerdydd, 
Dysgu Cymraeg 
Caerdydd 

Mudiad 
Meithrin 

Cyngor 
Caerdydd  

Rhoi Cynllun Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg 2017 – 2020 ar 
waith.    

 

 

 

 

Cynyddu nifer y 
disgyblion sy’n 
mynychu ysgolion 
Cymraeg 12.3% 
erbyn 2022.  

2022 Cyngor 
Caerdydd – 
Addysg a Dysgu 
Gydol Oes   

Cyngor 
Caerdydd  
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Treialu digwyddiad ‘un mewn 
miliwn’ gan dargedu disgyblion 
blwyddyn 8 a 9 yn Ysgol Plasmawr 
gan ddangos gwerth addysg 
Gymraeg a manteision 
dwyieithrwydd ar yr oed allweddol 
hwn. Cyflwyno i ysgolion uwchradd 
Cymraeg eraill os yw’r canlyniadau 
yn gadarnhaol 
 

Holiaduron 
seicoleg iaith cyn 
ag wedi’r 
digwyddiad 
 
 

Tachwedd 
2019 

Holl bartneriaid 
Fforwm 
Caerdydd 
Ddwyieithog 

Ysgol Gyfun 
Gymraeg 
Plasmawr  

Cymryd rhan yn yr orymdaith i 
ddathlu 70 mlynedd o addysg 
Gymraeg yng Nghaerdydd 

Yr holl bartneriaid 
i adrodd nôl i 
gyfarfod Fforwm 
Caerdydd 
Ddwyieithog 

Mehefin 2019 Holl bartneriaid 
Fforwm 
Caerdydd 
Ddwyieithog 

Cyngor 
Caerdydd 
 
Menter 
Caerdydd 

Cynnig rhaglen gynhwysfawr o 
gyrsiau Cymraeg i’r teulu a 
chyrsiau i deuluoedd mewn 
ardaloedd adfywio 

6 o gyrsiau Medi 2019 – 
Awst 2020 

Mudiad 
Meithrin, Y 
Ganolfan Dysgu 
Cymraeg 
Genedlaethol, 
Cymraeg i 
Blant, 
Dechrau’n Deg, 
ysgolion lleol, 
Menter 
Caerdydd 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg) 

Gweithio gydag ysgolion a’r 
unedau meithrin Cymraeg er mwyn 
cynnig gwersi i rieni a darpar rieni  

6 o gyrsiau Medi 2019 – 
Awst 2020 

Mudiad 
Meithrin, Y 
Ganolfan Dysgu 
Cymraeg 
Genedlaethol, 
Cymraeg i 
Blant, 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg) 
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Dechrau’n Deg, 
ysgolion lleol, 
Menter 
Caerdydd 

Datblygu Strategaeth Addysg 
Gymraeg newydd ar gyfer y 
Brifysgol gyfan er mwyn cynyddu’r 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Y 
bwriad yw llunio strategaeth erbyn 
diwedd 2019. Y Coleg Cymraeg yn 
bartner  

Llunio 
strategaeth erbyn 
diwedd 2019. 
Yna cymeradwyo 
Strategaeth 
Addysg Gymraeg 
newydd. 
 

Diwedd 2019 Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg) 

1.2 

  

  

  

Gwella darpariaeth a 
safonau’r Gymraeg 
mewn ysgolion 
Cymraeg a Saesneg 
trwy gyfrwng 
Cynllun Strategol y 

Rhoi Cynllun Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg 2017 – 2020 ar 
waith.   

 

Cynyddu canran 
y dysgwyr sydd 
yn ennill A*- C 
mewn Cymraeg 
Iaith Gyntaf 
TGAU erbyn 
diwedd Cyfnod 
Allweddol 4 i 85% 
erbyn 2020. 

2020 Cyngor 
Caerdydd – 
Addysg a Dysgu 
Gydol Oes 

Cyngor 
Caerdydd 
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Gymraeg mewn 
Addysg 

 Cynyddu nifer y 
dysgwyr sydd yn 
astudio’r cwrs 
Cymraeg Ail Iaith 
amser llawn i o 
leiaf 80% erbyn 
2020.   

2020 Cyngor 
Caerdydd – 
Addysg a Dysgu 
Gydol Oes  

Cyngor 
Caerdydd  

Cynyddu canran 
carfan blwyddyn 
11 sy’n ennill 
graddau A* - C 
mewn Cymraeg 
ail iaith TGAU i 
40% erbyn 2020.  

2020. Cyngor 
Caerdydd – 
Addysg a Dysgu 
Gydol Oes  

Cyngor 
Caerdydd  

Cynnig cyrsiau DPP i athrawon a 
chynorthwywyr dysgu yn y sector 
Gymraeg a Saesneg 

 

Cynllun Sabothol: 
Dau gwrs 
blwyddyn i 14 
ymarferwr addysg 
o Gonsortiwm 
Canol y De a 
Consortiwm y De 
Ddwyrain + 
cyrsiau atodol lle 
bo galw 

Medi 2019 – 
Awst 2020 

Consortiwm 
Canolbarth y 
De, Swyddogion 
Cymraeg/Ymgy
nghorywr Her, 
Llywodraeth 
Cymru  

Prifysgol 
Caerdydd 
(Cymraeg i 
Oedolion) 
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Cynnal dosbarthiadau adolygu a 
dosbarthiadau meistri ar gyfer 
myfyrwyr Lefel-A Mamiaith ac Ail-
Iaith  

Yn ôl y galw [heb 
ei bennu eto, ond 
fel rheol yn 
cynnal o leiaf un 
dobarth meistr 
yng Nghaerdydd] 
 

Medi 2019 – 
Awst 2020 

Ysgolion Lleol Prifysgol 
Caerdydd 
Cymraeg i 
Oedolion 

1.3 
  

  

Hyrwyddo 
manteision 
trosglwyddo’r 
Gymraeg o fewn y 
teulu, a rhoi’r cyfle i 
blant a phobl ifanc i 
ddod yn oedolion 
hyderus. 
ddod yn oedolion 
hyderus. 

Ymweld â 50% o bob ysgol 
Gymraeg yng Nghaerdydd i 
gyflwyno gwasanaethau Menter 
Caerdydd a manteision y Gymraeg 
i holl rieni’r plant sydd yn dechrau 
mewn dosbarth derbyn ym mis 
Medi 2019.   
 

Cadw cofnod o 
50% o’r ysgolion  
yr ymwelwyd â 
hwy yn 2019 

 (50% yn 2020) 

Mehefin – 
Medi 2019 

 

Cyngor 
Caerdydd 

 

Menter 
Caerdydd 

 

Datblygu sesiynau cynhwysfawr 
wyneb yn wyneb ledled caerdydd 
ar gyfer yeuluoedd er mwyn 
crynhoi manteision dwyieithrwydd 
yn ogystal â chynnig gwybodaeth a 
deunyddiau cryno ar feithrinfeydd 
ac ysgolion Cymraeg.   

4 sesiwn y 
flwyddyn. 
 
Coladu (neu 
gynhyrchu) 4 
fideo byr ar gyfer 
y cyfryngau 
cymdeithasol bob 
blwyddyn 
(cyfanswm o 16) 
yn mynd i’r afael 
â’r pwnc ar 
adegau gwneud 
dewisiadau 
allweddol. Fideos 
ar gael ar-lein ac 
wedi eu 
hyrwyddo ar y 

O Fis Medi 
2019 - 2022   

Menter 
Caerdydd, 
Cyngor 
Caerdydd – 
Addysg a Dysgu 
Gydol Oes – a 
Caerdydd 
Ddwyieithog, 
Dechrau’n Deg, 
Mudiad 
Meithrin, 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd, 
RhAG  
 

Cyngor 
Caerdydd 
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cyfryngau 
cymdeithasol. 
(Addysg/Caerdyd
d Ddwyieithog) 

Hyrwyddo Radio Platform (gorsaf 
radio’r Ganolfan sy’n cael ei redeg 
gan bobl ifanc) 

Cwrs 6 wythnos gyda chymhwyster 
AGORED i bobl ifanc 14-25 oed. 
Ffrwd Cymraeg a Saesneg ar gael. 

Ebrill i Mawrth 
2019/20 
- 2 x ffrwd 
Gymraeg ar gyfer 
cwrs 6 wythnos 
gyda chyfanswm 
o 20-30 o bobl 
ifanc 14-25 oed 
(gan gynnwys 
Ysgol Plasmawr).  
 
2020/21 a 
2021/22 
- 3 x ffrwd 
Gymraeg ar gyfer 
30-45 o bobl 
ifanc 14-25 oed 
(yn Ne Ddwyrain 
Cymru) 
 
Ar ben hynny, yn 
2019/20 
lleiafswm o 3 
gweithdy 
allgymorth y 
flwyddyn, gan 
gynyddu i chwe 
gweithdy bob 
blwyddyn yn 

Bob blwyddyn 
2019-2022 

Ysgolion 
Uwchradd, 
Menter 
Caerdydd  

Canolfan y 
Mileniwm 
Caerdydd 
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2020/21 a 
2021/22 
 

Cynnig cyfleoedd i blant a phobl 
ifanc yng Nghaerdydd i ddatblygu 
eu sgiliau Cymraeg trwy gyfrwng 
Eisteddodau / gwersylloedd / 
Chwaraeon a chyfleoedd yn y 
gymuned.    

4500 o blant a 
phobl ifanc wedi 
cofrestru 

Ebrill 2019 i 
Mawrth 2020 

 

Ysgolion 
Caerdydd 

Urdd 

Cynnig sesiynau blasu Cymraeg i 
Oedolion i gyrsiau rhai sydd am 
wella/hyfedredd. 

1000 o ddysgwyr Medi 2019 – 
Awst 2020 

Y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol, 
Cymraeg i 
Blant, 
Dechrau’n Deg, 
ysgolion lleol 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Cymraeg i 
Oedolion) 

1.4 
  

Cynnig cyfleoedd i 
deuluoedd 
ddefnyddio’r 
Gymraeg gyda’i 
gilydd. 
 

Cynllunio a datblygu projectau 
penodol yn tragedu teuluoedd iaith 
gymysg o bob oed a mapio’r 
ddarpariaeth bresennol, nodi 
partneriaid newydd a chynnal 3 
digwyddiad yn ystod y flwyddyn.   

Cynnal 3 
digwyddiad yn 
ystod 2019-20   

Erbyn Mawrth 
2020 

Menter 
Caerdydd, 
Cymraeg i 
Blant, 
Amgueddfa 
Genedlaethol 
Cymru, Mudiad 
Meithrin 

Coleg Caerdydd 
a’r Fro (CCAF) 

Menter 
Caerdydd 
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Cynyddu nifer y sesiynau darllen 
yn uchel neu weithgareddau 
Cymraeg eraill i rieni a phlant yn 
holl lyfrgelloedd a hybiau 
Caerdydd.   

Cynnydd o 25% 
erbyn 2022.  
 

O fis Medi 
2018 a phob 
blwyddyn wedi 
hynny   
 

Cyngor 
Caerdydd, 
Menter 
Caerdydd, 
Mudiad Meithrin 

Cyngor 
Caerdydd  
 

Datblygu a hyrwyddo calendr o 
ddigwyddiadau a gweithgareddau i 
deuluoedd fle y gall plant a rhieni 
ddysgu Cymraeg gyda’i gilydd.  

Un digwyddiad 
fesul tymor 

Medi 2019 – 
Awst 2020 

Y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol, 
Cymraeg i 
Blant, 
Dechrau’n Deg, 
ysgolion lleol 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Cymraeg i 
Oedolion) 

Datblygu Rhwydwaith i ddefnyddio 
sianeli cyfathrebu ysgolion gyda 
phartneriaid i hysbysebu 
perfformiadau Cymraeg yn y 
ddinas (i Oedolion, plant a 
theuluoedd).  

Sefydlu 
Memorandwm o 
Ddealltwriaeth 
gyda phartneriaid  
 
Negeseuon i fynd 
allan  

Medi 2019 Ysgolion 
cynradd, 
swyddogion 
Siartr y 
Gymraeg, 
consortiwm 
Addysg, 
cwmnïau theatr, 
Menter 
Caerdydd, 
Cyngor 
Celfyddydau 
Cymru 

Cyngor 
Celfyddydau 
Cymru  

Datblygu Rhwydwaith ‘Noson Mas’ 
yng Nghaerdydd – hyrwyddwyr a 
lleoliadau cymunedol, i ddenu mwy 
o berfformiadau Cymraeg i 
Gaerdydd a hyrwyddo 
digwyddiadau Cymraeg. 
 
 

Cysylltu â 
darparwyr 
celfyddydol i nodi 
yr hyn y gellir ei 
gyflenwi  
 
Partneriaid i 
gytuno ar gynllun 

Medi 2019 Urdd, Menter 
Caerdydd, 
Ysgolion, 
Cyngor 
Celfyddydau 
Cymru, Cyngor 
Caerdydd. 

Cyngor 
Celfyddydau 
Cymru 
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cyflenwi mewn 
ymgynghoriad ag 
ysgolion cynradd 
Cymraeg. 

Cynnal digwyddiadau fesul tymor i 
gynyddu’r cyfleoedd cymdeithasol 
a chodi ymwybyddiaeth am y 
Gymraeg i rieni a phlant bach 
ledled y ddinas.   

3 digwyddiad Miri 
meithrin i gael eu 
cynnal i blant cyn 
oed ysgol ganj 
Fenter Caerdydd 
a Cymraeg i Blant 

Ebrill 2019 – 
Ebrill 2020 

Cymraeg i 
Blant, Menter 
Caerdydd, 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd, 
Dysgu Cymraeg 
Caerdydd, 
Llyfrgelloedd/Hy
biau  

Mudiad 
Meithrin 

Menter 
Caerdydd 

 

1.5 

  

  

  

Cynyddu 
darpariaeth 
gweithgareddau 
Cymraeg 
allgwricwlaidd a 
chyfleoedd di blant 
a phobl ifanc 
ddefnyddio’r 
Gymraeg y tu allan i 
gatiau’r ysgol. 

Cydlynu a gweinyddu rhaglen lawn 
o ofal gwyliau, gweithgareddau 
chwarae a hamdden i blant 4-11 
oed gan gynnwys gofal dydd, 
sesiynau chwarae agored a 
gweithgareddau hamdden yn 
ogystal ag amrywiol weithgareddau 
gwyliau i bobl ifanc 11-16 oed. 

10 wythnos o ofal 
gwyliau yn denu 
400 o blant yr 
wythnos 

7 wythnos o 
chwarae agored 
mewn 6 ardal, yn 
denu 500 o blant 
yr wythnos 

Lleiafswm o 8 
gweithgaredd 
hamdden y tymor 
yn ystod gwyliuau 
ysgol, yn denu 
200 o blant/pobl 
ifanc i gofrestru 
bob blwyddyn 

O Ebrill 2019 
ac yn flynyddol 
wedi hynny. 

Menter 
Caerdydd 

CCAF 

Menter 
Caerdydd 
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  Datblygu rhaglen o weithdai a 
gweithgareddau i blant a phobl 
ifanc. 

Cydlynu bwydlen 
o gyfleoedd ac 
anelu i gynnig 15 
fesul tymor, gan 
ddenu o leiaf 200 
o blnat a phobl 
ifanc 

O Ebrill 2019 
ac yn flynyddol 
wedi hynny. 

Menter 
Caerdydd 

Menter 
Caerdydd 

 

 

Defnyddio Dydd Miwisg Cymru fel 
modd o ddenu pobl ifanc i gymryd 
rhan yn y Sîn Gerddoriaeth 
Gymraeg yn gymdeithasol ac fel 
artistiaid.  

Creu Cynllun 
Gweithredu 
newydd ar gyfer 
Dydd Miwsig 
Cymru 

Erbyn Hydref 
2019 

Llywodraeth 
Cymru 

Llywodraeth 
Cymru, 
Clwb Ifor 
Bach, 
Cyngor 
Caerdydd  

Cyflogi Swyddog Ieuenctid i 
weithio gyda phobl ifanc yn 
Ysgolion Uwchradd Caerdydd i 
ddatblygu cyfleoedd newydd i bobl 
ifanc ddefnyddio’u Cymraeg.  

Swyddog newydd 
yn ei swydd 
erbyn Medi 2019 

Medi 2019 – 
Medi 2020 

 

Ysgolion 
Uwchradd 
Caerdydd 

Cyngor 
Caerdydd 

Menter 
Caerdydd 

CCAF 

Urdd 

 

Sefydlu ‘Criw Awn i Weld’ ar gyfre 
plent i fynychu perfformiadau 
mewn grwpiau gyda hebryngwyr 
gan gynnwys gwerth ychwanegol 
e.e. cwrdd â’r cast, trafod y sioe, 
ysgrifennu adolygiad byr. 
Mynediad gefn llwyfan – oll trwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Cytuno a 
datblygu cynllun 
gyda phartneriaid 
 
Cynllun peilot 
gydag ysgol 
gynradd 
 

Ionawr 2020  Ysgolion / Siartr 
y Gymraeg, 
Urdd, Menter 
Caerdydd 

Cyngor 
Celfyddydau 
Cymru 
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Cyflwyno i 
ysgolion cynradd 
Cymraeg eraill   

Cynyddu darpariaeth celfyddydol 
Cymraeg i blant yng Nghaerdydd 
trwy gyfrwng cyfres o gyrsiau a 
digwyddiadau, bwydo i 
gystadlaethau Celf a Chrefft yr 
Urdd. 

Cysylltu a 
darparwyr celf 
gan gynnwys 
lleoliadau ac 
Asiantau Dysgu 
Creadigol i nodi 
yr hyn y gellir ei 
gyflenwi  
 
Partneriaid i 
gytuno ar gynllun 
cyflenwi mewn 
ymgynghoriad ag 
ysgolion cynradd 
Cymraeg.  

Medi 2019 Ysgolion / Siartr 
y Gymraeg, 
Urdd, Menter 
Caerdydd 

Cyngor 
Celfyddydau 
Cymru 

Datblygu sîn Gymraeg (theatr neu 
Roc) rhwng sawl ysgol gan 
ddefnyddio cynllun ‘Noson Allan yr 
Ifanc’ a grant ‘Ewch i Weld’  

Trefnu 1 
perfformiad fel 
peilot 
 
Gwerthuso a 
rhannu 
canfyddiadau 
gydag ysgolion 
eraill  
 
Sefydlu 
rhwydwaith 
cymuned ‘Noson 

Rhagfyr 2019 Ysgolion / Siartr 
y Gymraeg, 
Urdd, Menter 
Caerdydd, 
cyngor 
Caerdydd 

Cyngor 
Celfyddydau 
Cymru 
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Allan’ – trefnwyr a 
lleoliadau  
 

Sefydlu is-grŵp i edrych ar 
ddarpariaeth gelfyddydol yn y 
ddinas. 

Is-grŵp i adrodd 
yn ôl i Fforwm 
Caerdydd 
Ddwyieithog bob 
chwarter 

Medi 2019 Urdd, Menter 
Caerdydd, 
Cyngor 
Celfyddydau 
Cymru, 
partneriaid arall, 
Swyddog 
Consortiwm 
Addysg (Siartr y 
Gymraeg)  

Cyngor 
Celfyddydau 
Cymru 

Arwain ar ddatblygu’r Fforwm 
Ieuenctid Caerdydd cyfrwng 
Cymraeg cyntaf i bobl ifanc 16+ yn 
y ddinas.   

Cynnal 4 
digwyddiad 
blynyddol ac 
adrodd yn ôl i 
Fforwm Caerdydd 
Ddwyieithog 

Mehefin 2019 Menter 
Caerdydd, Urdd 
Gobaith Cymru. 
Fforwm 
Caerdydd 
Ddwyieithog  
Clwb Ifor Bach, 
Pyst. UMCC. 
Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol, 
Colegau Cymru, 
Adran Ieuenctid 
Cyngor 
Caerdydd  

Menter 
Caerdydd 
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1.6 

  

  

Datblygu cyfleoedd i 
blant a phobl ifanc 
mewn lleoliadau 
Saesneg i gysylltu 
mewn modd 
cadarnhaol â’r 
Gymraeg 
 

Cynnig cymhwyster Iaith ar 
Waith/Working Welsh mewn sawl 
maes ar draws y coleg.  

1200 o ddysgwyr  Erbyn Ebrill 
2020 

CBAC ac 
Athrawon 
Cymraeg  

Coleg 
Caerdydd a’r 
Fro (CCAF) 

Cynnig cyfleoedd i blant a phobl 
ifanc yng Nghaerdydd mewn 
lleoliadau Saesneg i ddatblygu eu 
sgiliau Cymraeg trwy gyfrwng 
Eisteddodau / gwersylloedd / 
Chwaraeon a chyfleoedd yn y 
gymuned.    

4,500 o blant a 
phobl ifanc wedi 
eu cofrestru 
erbyn diwedd 
Mawrth 2020 

Ebrill 2019 
ymlaen  

Ionawr – 
Mawrth 2020 - 
Eisteddfodau 

Ebrill 2019 – 
Mawrth 2020 
Gwersylloedd 
yr Urdd  

Ebrill 2019 – 
Mawrth 2020 
Gweithgaredd
au Chwareon 

 

CMC 

Ysgolion 
Saesneg  
 

Urdd 

Cydweithio gydag ysgolion 
uwchradd Caerdydd trwy gyfrwng y 
project Cymraeg Bob Dydd i 
gynnig cyfleoedd cadarnhaol i bobl 
ifanc mewn lleoliadau Saesneg i 
ddefnyddio’r Gymraeg.  

Cynnig 40 o 
weithgareddau 
bob blwyddyn i 
40 o ysgolion gan 
gynnig cyfle i 
dros 1000 o blant 
a phobl ifanc i 
ddefnyddio’u 
Cymraeg  
 

Ebrill 2019 
ymlaen 

Ysgolion 
Saesneg  
 

Urdd 
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1.7 

  

  

  

  

  

Gwella cyfraddau 
cynnydd rhwng y 
blynyddoedd cynnar 
ac addysg ôl-16  
 

Gweithio gydag ysgolion cynradd 
ac uwchradd a lleoliadau addysg 
uwch i sicrhau dilyniant eglur ar 
gyfer addysg Gymraeg.  

Gydol y flwyddyn     
Mynychu 
nosweithiau/digw
yddiadau 
dewisiadau yn y 
tair ysgol 
uwchradd 
Gymraeg, yn 
ogystal â 
digwyddiadau 
sgiliau ymarferol 
gydag ysgolion 
cynradd ac 
uwchradd. 

Erbyn Mai 
2020 

 CCAF 

Hyrwyddo ein hymrwymiad i 
addysg Gymraeg a dwyieithrwydd 
er mwyn gwella cyfraddau dilyniant 
yn y sector Gymraeg.  

Grwpiau strategol 
i barhau â 
datblygu 
adnoddau, staff a 
darpariaeth.  

 

Erbyn 9 Medi 
2020 

Pob ysgol yng 
Nghaerdydd, 
Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol  

CCAF 

Hyrwyddo Uned Drochi’r Gymraeg 
Cyngor Caerdydd (cynradd ac 
uwchradd) sy’n cynnig dysgu 
Cymraeg dwys i alluogi plant i 
ennill digon o ruglder i 
drosglwyddo i addysg mewn ysgol 
Gymraeg.  
 
 

Cyflwyniad 
blynyddol i rieni 
newydd 3-7 oed                            
Hyrwyddo cyson 
ar y cyfryngau 
cymdeithasol 

Erbyn Medi 
2019 

 Cyngor 
Caerdydd 
(Addysg a 
Dysgu Gydol 
Oes) 
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Rhoi Cynllun Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg 2017 – 2020 ar 
waith.   

Cynyddu nifer y 
plant saith oed 
sy’n derbyn 
addysg Gymraeg 
1.2% , o 15.2% 
yn Ionawr 2016 i 
16.4%  

Erbyn 2020   Cyngor 
Caerdydd a’r 
Fforwm Addysg 
Gymraeg  

Cyngor 
Caerdydd  

Cynyddu nifer y 
dysgwyr ym 
mlwyddyn naw 
sy’n cael eu 
hasesu yn 
Gymraeg 
(Mamiaith) 1.5% i 
14.4%  

Erbyn 2020  Cyngor 
Caerdydd a’r 
Fforwm Addysg 
Gymraeg  

Cyngor 
Caerdydd  

Cynyddu canran 
y dysgwyr 17 oed 
sy’n astudio 2 
neu fwy o 
bynciau drwy 
gyfrwng y 
Gymraeg 4% i 
95%  

Erbyn 2020  Cyngor 
Caerdydd a’r 
Fforwm Addysg 
Gymraeg  

Cyngor 
Caerdydd  

Casglu data dilyniant o 
ddarpariaeth y Blynyddoedd 
Cynnar (grwpiau meithrin) ar gyfer 
Ysgolion felly gall Llywodraeth 
Cymru eu rhannu gyda’r sir ar 
gyfer y CSGA.  Annog pontio 
rhwng y meithrinfeydd a’r ysgolion 
sy’n bwydo iddynt. 

Casglu data 
pontio o 
Gylchoedd 
Meithrin i 
Ysgolion yn 
flynyddol.  
Mae data ar gael 
gan Lywodraeth 
Cymru ar gyfer 

Ebrill 2019-20 Mudiad Meithrin 
a’r aelodau yn 
cydweithio 
gydag ysgolion 
cynradd  

Mudiad 
Meithrin 
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pob Awdurdod 
Lleol o fis Hydref 
ymlaen bob 
blwyddyn. 
 
 

 

1.8 

  

  

Sicrhau fod y 
Gymraeg yn cael ei 
gweld fel sgil 
gwerthfawr ar gyfer 
hyfforddiant a 
chyflogaeth. 
 

Cynyddu ymwybyddiaeth ac annog 
pobl ifanc i ystyried y Gymraeg fel 
sgil wrth edrych am waith a 
hyfforddiant trwy gyfrwng cyfres o 
gyflwyniadau 1:1 gyda Swyddog y 
Gymraeg mewn Busnes 

Ymweld â’r 3 
ysgol uwchradd 
Gymraeg erbyn 
Hydref 2019 

Erbyn diwedd 
Hydref 2019 

Menter 
Caerdydd, 
Cymraeg ym 
Myd Busnes 

Menter 
Caerdydd 

Darparu gwybodaeth gyfredol a 
rheolaidd i bobl ifanc parthed 
cyfleoedd gwaith a 
phrentisiaethau, sy’n galw am 
sgiliau dwyieithog.   

Datblygu 
strategaeth ar y 
cyd 

Erbyn Ebrill 
2020 

Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol, 
Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg), 
Prifysgol De 
Cymru, Colegau 
Cymru, Cyngor 
Caerdydd, 
Menter 
Caerdydd 

Coleg 
Cymraeg 
Cenedlaethol 

Cynyddu ymwybyddiaeth cyflogwyr 
o’r sgiliau Cymraeg sydd gan 
ddysgwyr pan fyddant yn gadael y 
coleg a’r gwerth ychwanegol y 
mae’r sgiliau hyn yn ei rhoi i 
gyflogwyr.   

Partneriad CDd i 
drefnu / mynychu 
ffeiriau swyddi 
ac i adrodd yn ôl 
yn flynyddol sawl 
ffair a drefnwyd 
neu a fynychwyd  

O fis Medi 
2019 

CBAC, 
Pob Partner 
Caerdydd 
Ddwyieithog  

CCAF 
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Cynnig cyfleoedd i bobl ifanc 
Caerdydd i wirfoddoli gyda’r Urdd a 
sicrhau swyddi Cymraeg.   

50 gwirfoddolwr Ebrill 2019 i 
Mawrth 2020 

 

Ysgolion 
Caerdydd 

Prifysgol 
Caerdydd 

Urdd 

Parhau i weithio gyda a hyrwyddo 
strategaeth Cymraeg Gwaith y 
Ganolfan Genedlaethol yn ogystal 
â chynnig gwersi Ymwybyddiaeth 
iaith i staff mewn sefydliadau 
amrywiol yng Nghaerdydd. 

6 o gyrsiau dwys 
Cymraeg Gwaith 
– dibynol ar ennill 
tendrau  

Medi 2019 – 
Awst 2020 

Y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol, y 
Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Cymraeg i 
Oedolion) 

Rhannu manteision siarad dwy 
iaith gyda myfyrwyr Bydwreicaeth 
ac Ymwelwyr Iechyd ym mhrifysgol 
Caerdydd a gyda myfyrwyr gofal 
plant yng Ngholeg Addysg Bellach 
Caerdydd a’r Fro a disgyblion yr 
Ysgolion Uwchradd Cymraeg  

Cyflwyniad i 
fyfyrwyr 
bydwreica  
 
Cyflwyniad i 
fyfyrwyr Ymweld 
Iechyd  
 
Cyflwyniad i 
fyfyrywr Gofal 
Plant yng 
Nghaerdydd a’r 
Fro  
 
Bydd staff 
Mudiad Meithrin 
yn mynychu 
‘Diwrnod Pontio’ 
yn Ysgol 
Plasmawr 
 

Gorffennaf 
2019 

 
Ionawr 2020  

 
Hydref 2019 

 
 
Gorffennaf 
2019 
 

Arweinydd 
Cwricwlwm y 
cwrs 
Bydwreicaeth ac 
Ymweld Iechyd 
ym Mhrifysgol 
Caerdydd, 
Coleg Caerdydd 
a’r Fro, 
Penaethiaid 
Glantaf, 
Plasmawr a Bro 
Edern  

Mudiad 
Meithrin 
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Cymuned a Seilwaith 
 

CYF  BLAENORIAETH  AMCANION  TARGED AMSERLEN PARTNERIAID 
CYFLENWI   

PARTNER 
ARWEINIO
L  

2.1 

  
Hyrwyddo'r 
Gymraeg fel pwynt 
gwerthu unigryw i 
Gaerdydd fel 
prifddinas a dinas 
graidd, a hyrwyddo’r 
brand ‘Caerdydd 
Ddwyieithog’. 
  

Trefnu amrywiaeth o 
ddigwyddiadau fel noson agored 
a digwyddiadau busnes yn 
ystod y flwyddyn i hyrwyddo 
manteision dwyieithrwydd a 
gweledigaeth Caerdydd 
Ddwyieithog.  

4 – 6 digwyddiad y 
flwyddyn 
 

 

O fis 
Gorffennaf 
2019  
 

 Pob partner  CCAF 

Sicrhau fod gwybodaeth 
farchnata economaidd, busnes 
a thwristiaeth yn cynnwys 
cyfeiriad at Gaerdydd fel dinas 
ddwyieithog.    
 
 

Gwiriadau ar hap o 
ddeunyddiau marchnata 
unwaith y flwyddyn 

Erbyn Ebrill  
2020 
 
 

Caerdydd 
Ddwyieithog a 
thimoedd 
Twristiaeth a 
Datblygu 
Economaidd 
Cyngor 
Caerdydd    

Cyngor 
Caerdydd  

Annog busnesau preifat sy’n 
cefnogi’r Gymraeg i ddangos 
neu arddangos brand Caerdydd 
ddwyieithog yn eu siopau a’u 
busnesau e.e. tacsis, bysiau, 
gwestyau ayb 
 

Busnesau a sefydliadau 
perthnasol i ddefnyddio 
logo Caerdydd 
Ddwyieithog  

O fis Ebrill 
2019 

Cymraeg Byd 
Busnes, Cyngor 
Ceaerdydd, 
Menter 
Caerdydd   
Yr Hen Lyfrgell 

Cyngor 
Caerdydd  
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Gweithredu Polisi Iaith Gleision 
Caerdydd 

Arwyddion Dwyieithog 
ar Barc yr Arfau. 
 
Sicrhau fod staff 
achlysurol mewn gemau 
cartref yn gallu cyfarch 
ym Gymraeg 
 
Cryfhau’r berthynas â 
sefydliadau Cymraeg fel 
Tafwyl a’r cyfryngau 
Cymraeg. 
 
Parhau i gynyddu’r 
cynnwys Cymraeg ar 
wefan y Gleision ac ar y 
llwyfannau cymdeithasol 
 
Cyflwyno’r Gymraeg ar 
ddeunyddiau marchnata 
fel dillad 
 
Gwella’r profiad ar 
ddiwrnod gêm gyda 
chyhoeddiadau cyson 
yn Gymraeg a 
cherddoriaeth o Gymru 
dros y PA 
 
Hyrwyddo athletwyr sy’n 
medru’r Gymraeg yn y 
sgwad ar y cyfryngau 
Cymraeg 
 

Ebrill 2019 – 
Mawrth 2020 
 

Cyngor 
Caerdydd 

Gleision 
Caerdydd  
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2.2 

  

  

  

Cynyddu’r defnydd 
o’r Gymraeg ym 
mhob digwyddiad 
mawr, proffil uchel a 
gynhelir yng 
Nghaerdydd, 
cefnogi 
digwyddiadau 
cymunedol Cymraeg 
sydd eisoes yn 
bodoli a rhannu 
arfer da. 

Gweinyddu a chynnal 
rhwydwaith electronig yn 
hyrwyddo digwyddiadau 
Cymraeg a dwyieithog ledled y 
ddinas.  

Cyrraedd lleiafswm o 
7000 o bobl ar draws y 
ddinas er mwyn 
hyrwyddo ein 
gwasanaethau 

O fis Medi 
2019 ac yn 
barhaus wedi 
hynny 

Menter 
Caerdydd  

Menter 
Caerdydd 

Trefnu digwyddiad Fforwm 
Caerdydd Ddwyieithog i 
arddangos gwaith y Fforwm ac i 
ddathlu Blwyddyn Ryngwladol 
Ieithoedd Brodorol 2019.  

Cynnal digwyddiad 
arddangos 

Tachwedd 
2019 

Llywodraeth 
Cymru 

Fforwm 
Partneriaid 
Caerdydd 
Ddwyieitho
g 
 

Noddi a bod â phresenoldeb 
cryf yn Tafwyl (Gŵyl gymunedol 
Gymraeg flynyddol)  

Pob partner i adrodd nôl 
i Fforwm Caerdydd 
Ddwyieithog  

Mehefin 2019 Cyngor 
Caerdydd  

Holl Bartneriaid 
Caerdydd 
Ddwyieithog 

CCAF 

 

Trefnu 10 Eisteddfod Cylch / 
digwyddiadau Dawns / Region / 
Celf a Chrefft ar draws 
Caerdydd i dros 3500 o blant a 
phobl ifanc a chynnal 10 
cystadleuaeth chwaraeon i dros 
3,000 o blant trwy gyfrwng y 
Gymraeg.   

10 Eisteddfod Cylch â 
3,500 o blant a phobl 
ifanc yn mynychu 

 

10 digwyddiad 
chwaraeon a 3,000 o 
blant a phobl ifanc yn 
mynychu 

O fis Ebrill 
2019 yn 
flynyddol 

  Urdd 

Ceisiadau Trwydded 
(digwyddiadau) i gynnwys 
amodau sy’n sicrhau arwyddion 
a chyhoeddiadau dwyieithog.  

Gwiriadau ar hap 
blynyddol 

O fis Medi 
2019 

  Cyngor 
Caerdydd   
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Cynnig cymorth drwy fod â 
phresenoldeb mewn 
digwyddiadau – teilwra 
deunyddiau marchnata ‘ 
gwybodaeth am gyrsiau a 
sesiynau blasu byrion  

Eisteddfod yr Urdd 
Tafwyl 
Digwyddiadau mewn 
ardaloedd penodol e.e. 
Carnifal Butetown 

Haf 2019  Holl 
Aelodau 
Fforwm 
Caerdydd 
Ddwyieitho
g 

2.3 

  

  

Sicrhau bod yr iaith 
Gymraeg yn fwy 
gweladwy i 
adlewyrchu 
Caerdydd 
Ddwyieithog trwy 
fecanweithiau 
Cynllunio sy’n bod 
eisoes. 
 

Darparu sesiynau 
ymwybyddiaeth iaith, cyngor a 
chymorth ymarferol i fusnesau 
bach a chanolig er mwyn 
cyflwyno a defnyddio’r Gymraeg 
mewn busnes    

Cynnal o leiaf 5 sesiwn 
yn ystod y flwyddyn 

O fis Medi 
2019 

Cymraeg yn y 
Byd Busnes, 
Menter 
Caerdydd, FOR 
Caerdydd, 
FfBB, Busnes 
Cymru  

Menter 
Caerdydd 

Cynnal arolygon chwarterol i 
sicrhau fod y Gymraeg i’w gweld 
ar yr holl ddeunyddiau a gaiff eu 
cynhyrchu gan y Cyngor o fis 
Medi 2017 ymlaen. 
    

Adrodd nôl ar 
ganfyddiadau i’r Uwch 
Dîm Rheoli a Fforwm 
Caerdydd Ddwyieithog 
bob blwyddyn 

O fis Ebrill 
2020  

Cyngor 
Caerdydd 

Cyngor 
Caerdydd 

Hysbysiadau o benderfyniadau 
cynllunio ar gyfer ceisiadau 
masnachol perthnasol i 
gynnwys argymhellion er mwyn 
sicrhau arwyddion dwyieithog. 

Canllawiau Blaen 
Siopau a Chanllawiau 
Cynllunio Atodol i’w 
cymeradwyo gan y 
Cyngor (Mehefin 2019) 
 
Paratoi canllaw ‘arfer 
gorau’ gydag 
enghreifftiau sy’n bod 
eisoes i fusnesau – 
Hydref 2019 
 

O fis Medi 
2019 

  Cyngor 
Caerdydd   
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Mabwysiadu polis enwi 
strydoedd newydd a fydd yn 
cadarnhau yr enwau strydoedd 
dwyieithog presennol a gyda’r 
nod o roi enw Cymraeg i bob 
stryd newydd gyda’r pwyslais ar 
enwau hanesyddol/treftadaeth 
yr ymchwiliwyd iddynt ac gyfer 
pob stryd newydd yng 
Nghaerdydd. 

 

Cymeradwyaeth y 
cabinet i’r polisi enwi 
strydoedd 

Gorffennaf 
2019 

 Cyngor 
Caerdydd 

Creu adnodd ar-lein i ledaenu 
gwybodaeth parthed ystyron 
hanesyddol neu ieithyddol y tu 
cefn i enwau’r strydoedd 
newydd. 

 

Creu adran ar wefan y 
Cyngor 

O fis Ebrill 
2020 

 Cyngor 
Caerdydd 

Cadarnhau rhestr o enwau 
llefydd safonol yng Nghaerdydd 
ar gyfer Comisiynydd y 
Gymraeg. 

Cyhoeddi rhestr o bob 
enw lle yng Nghaerdydd 

O fis Ebrill 
2020 

Comisiynydd y 
Gymraeg 

Cyngor 
Caerdydd   

Rhannu ein deunyddiau 
marchnata, gwybodaeth am 
gyrsiau a digwyddiadau yn eang 
ar draws y ddinas. 

 

 

O leiaf 1000 o ddysgwyr 
ar gyrsiau prif ffrwd yn 
ogystal â thua 150 yn y 
gweithle   

Haf 2020   Prifysgol 
Caerdydd 
(Cymraeg i 
Oedolion) 
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2.4 

  

  

Cyflwyno’r Gymraeg 
i gymunedau 
newydd a 
chymunedau sy’n 
dod i’r amlwg fel 
ffordd o gyfleu 
diwylliant Cymreig, 
a hyrwyddo dysgu 
Cymraeg ac addysg 
Gymraeg. 

Swyddog ysgolion i ymweld â 
phob ysgol uwchradd i sôn am 
addysg Gymraeg, dysgu 
Cymraeg ac ymwybyddiaeth 
ddiwylliannol.  

Cyflwyno cyflwyniad 
CCAF ar gyfleoedd 
gyrfa i bob ysgol 
uwchradd leol i godi 
ymwybyddiaeth o 
fanteision 
dwyieithrwydd.  
 

O fis 
Gorffennaf 
2019 

Holl Bartneriaid 
Caerdydd 
Ddwyieithog 

CCAF 

Cydlynu â’r trydydd sector i 
ddatblygu dosbarthiadau 
Cymraeg i gymunedau newydd 
ac arfaethedig, gan gynnwys 
ffoaduriaid a mudwyr, i nodi 
cyfleoedd pellach er mwyn i 
gymunedau newydd yn y ddinas 
i ddysgu Cymraeg.     

4 dosbarth blasu ar gael  
 

Erbyn Ionawr 
2020 

Ysgol y 
Gymraeg 
(Cymraeg i 
Oedolion) 
Prifysgol 
Caerdydd, Y 
Ganolfan Dysgu 
Cymraeg 
Genedlaethol, 
Cyngor 
Caerdydd, 
Cyngor 
Ffoaduriaid 
Cymru   

Prifysgol 
Caerdydd 
(Cymraeg i 
Oedolion) 

Cwblhau y projectau presennol 
sy’n ymwneud â’r grant arloesi 
ar gyfer Canolfan ddysgu 
Cymraeg (addysgu mewn 
cymunedau difreintiedig ac 
addysgu Ceiswyr Lloches a 
Ffoaduriaid)  

Cyflwyno’r iaith i 
gymunedau newydd a 
chymunedau sy’n anos 
eu cyrraedd trwy 
ddosbarthiadau iaith ac 
addysgu anffurfiol.  

Gorffennaf 
2019 

Y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Cymraeg i 
Oedolion) 

Sicrhau fod agwedd Gymraeg i 
weithgareddau ac allbwn project 
CAER: 
https://caerheritageproject.com  

Dehongliad treftadaeth 
ddwyieithog gyda 
deunydd gwreiddiol am 
y Gymraeg yn yr ardal; 

2019-2022 Prifysgol 
Caerdydd 

 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg) 
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gweithgareddau cyfrwng 
Cyrmaeg i ysgolion lleol 
2019-22 
 
https://www.cardiff.ac.uk
/cy/news/view/1463026-
1.65m-community-
project-to-reveal-6,000-
year-old-hidden-historic-
site-in-cardiff 
 

Datblugu grwpiau meithrin Ti a fi 
newydd trwy sefydlu cynlluniau 
Sefydlu a Symud mewn 
ardaloedd newydd.   

Cylch Meithrin newydd 
yn Ysgol Hamadryad, 
Bae Caerdydd i gynnig 
gofal cofleidiol i 
ddisgyblion 3 oed sydd 
yn derbyn Addysg ran 
amser  

 

O fis Medi 
2019 

 

 

 

 

  Mudiad 
Meithrin 
mewn 
partneriaeth 
â Chyngor 
Caerdydd 

Hyrwyddo ein gwaith mewn 
cymunedau newydd ar draws y 
ddinas   

 

Cynnal cyfres o grwpiau 
Cymraeg i blant â rhieni 
newydd yn Butetown a 
datblygu cysylltiadau 
cryf gydag Iechyd 

Ebrill 2019 – 
Mawrth 2020 

Cymraeg i blant Mudiad 
Meithrin 

2.5 Cefnogi’r Hen 
Lyfrgell, Canolfan 
Gymraeg Caerdydd, 
i gynyddu 
gweithgareddau 
sy’n estyn allan a 

Sefydlu swyddfa newydd Menter 
Caerdydd yn yr Hen Lyfrgell gan 
greu Hyb Cymraeg a rhaglen o 
ddigwyddiadau tymhorol ac 
ymgyrchoedd yng Nghanol y 
Ddinas   
 

Rhaglen dymhorol i’w 
pharatoi a’i dosbarthu ar 
ddechrau pob chwarter 
gan ddechrau yn Haf 
2019 

Ebrill/Mai 
2019  
 

Menter 
Caerdydd, 
Cyngor 
Caerdydd, 
Llaeth & Siwgr, 
Dysgu Cymraeg 
Cenedlaethol, 

Menter 
Caerdydd 

Cyngor 
Caerdydd 
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datblygu cyfleoedd i 
arddangos hanes a 
threftadaeth 
Gymraeg helaeth 
Caerdydd. 
 
 

 

Stori Caerdydd, 
Bodlon 

Menter Caerdydd i arwain ar 
gynllunio, cydlynu, a hyrwyddo 
calendr digwyddiadau  i 
gyflwyno’r Gymraeg i 
gynulleidfaoedd newydd.  

Paratoi calendr 
digwyddiadau a’i 
ddosbarthu ar ddechrau 
bob chwarter gan 
ddechrau mis Medi 
2019 

O fis Medi 
2019 

Menter 
Caerdydd, 
Cyngor 
Caerdydd, 
Prifysgol 
Caerdydd, 
Amgueddfa 
Genedlaethol 

Menter 
Caerdydd 

Cynnig sesiynau hyfforddiant 
amrywiol ar sgiliau 
galwedigaethol trwy gyfrwng y 
Gymraeg  

Mewn partneriaeth â 
Menter Caerdydd, 
cynnig amrywiaeth o 
weithdai sgiliau yn y 
Gymraeg (e.e. gwallt a 
harddwch) 

Ionawr 2020 

 

Menter 
Caerdydd, 
Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol, 
Urdd.  

CCAF 

Sefydlu lefel y gefnogaeth i greu 
pwyllgorau sefydlog i godi arian 
i hyrwyddo’r Gymraeg fel un o 
sgil effeithiau Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd 2018 ac 
adrodd nôl i Fforwm Caerdydd 
Ddwyieithog 

Bwydo canlyniadau nôl i 
Fforwm Caerdydd 
Ddwyieithog ym mis 
Medi 2019 
 

Erbyn Medi 
2019 

Eisteddfod 
Genedlaethol, 
Menter 
Caerdydd, 
Caerdydd 
Ddwyieithog   

Cyngor 
Caerdydd 
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Cynnal Tafwyl bob blwyddyn 
trwy weithio gyda’r sectorau 
gwirfoddol, cyhoeddus aphreifat 
i greu digwyddiad cenedlaethol 
9 diwrnod er mwyn hyrwyddo a 
chodi ymwybyddiaeth o’r 
Gymraeg a denu’r cymunedau 
Cymraeg a’r di-Gymraeg i 
gymdeithasu ac ymgysylltu â’r 
Gymraeg, y sîn gerddoriaeth 
Gymraeg, llenyddiaeth, 
chwaraeon a diwylliant Cymraeg 

40,000 o ymwelwyr i’r 
digwyddiad  
 

 

Mehefin 2019 
a phob 
blwyddyn 
wedi hynny 
 

Menter 
Caerdydd, 
Cyngor 
Caerdydd, 
Castell 
Caerdydd, 
Llywodraeth 
Cymru 

Menter 
Caerdydd 

 

 

 

Gwasanaethau Cymraeg a’r Gweithle  
 

CYF  BLAENORIAETH  AMCANION  TARGED AMSERLEN PARTNERI
AID 
CYFLENWI   

PARTNER 
ARWEINIO
L  

3.1 

  

  

Cynyddu 
nifer/canran 
siaradwyr y 
Gymraeg yng 
Nghynor Caerdydd a 

Cynnig gwersi Cymraeg i diwtoriaid CCAF, 
ac ymchwilio i’r posibilrwydd  o gyflwyno’r 
rhain mewn partneriaeth â sefydliadau eraill 
Caerdydd Ddwyieithog.  

Cynyddu 
niferoedd ar y 
project 
Cymraeg yn y 
gweithle 10%  

Medi 2019 Cymraeg yn 
y Gweithle, 
Sgiliaith, 
Menter 
Caerdydd  

CCAF 
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hwyluso a chefnogi 
staff rhugl, yn 
ogystal a staff sy’n 
dysgu, i 
ddefnyddio’r 
Gymraeg yn y 
gweithle ac annog 
sefydliadau partner 
Caerdydd 
ddwyieithog i wneud 
yr un modd. 
 

Sicrhau fod holl staff CMC yn cael cynnig 3 
lefel o wersi Cymraeg 1) 10 awr derbyn ar-
lein 2)cwrs dwys 3) cwrs gloywi i siaradwyr 
rhugl.  Rhannu ystyriaethau ymarferol ac 
adnoddau gyda phartneriaid fforwm CDd 
gyda golwg ar gael y partneriaid i ddilyn.   

Caiff y gwersi 
eu rhoi yn 
ystod oriau 
gwaith yn y 
Ganolfan 
Dysgu 
Cymraeg     
Bydd myfyrwyr 
y cwrs dwys yn 
sefyll arholiad 
Mynediad 
CBAC   

   CMC 

Cynnal sesiynau coffi a chlonc wythnosol 
anffurfiol ar gyfer holl bartneriaid Caerdydd 
Ddwyieithog er mwyn rhoi cyfle i siaradwyr 
Cymraeg ar bob lefel i gwrdd ac i ymarfer.  

 Wythnosol o 
fis Mehefin 
2019 ymlaen  

Menter 
Caerdydd; 
Cyngor 
Caerdydd   

CMC 

Cynyddu niferoedd y staff dwyieithog yng 
nghyngor Caerdydd i adlewyrchu canran y 
siaradwyr Cymraeg yn y gymuned ac annog 
sefydliadau cyhoeddus eraill Caerdydd 
ddwyieithog i fabwysiadu’r un dull.   

Cynyddu nifer 
y staff sydd a 
sgiliau 
Cymraeg yng 
ngweithlu’r 
Cyngor 20%  
 
Rhannu arfer 
da gyda 
sefydliadau 
cyhoeddus 
eraill  

O 2018/19 i 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erbyn Ebrill  
2022   

Cyngor 
Caerdydd, 
Coleg 
Cymraeg 
Cenedlaeth
ol, Prifysgol 
De Cymru, 
Colegau 
Cymru, 
Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg), 

Cyngor 
Caerdydd  
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Asiantaetha
u recriwtio     

Cynyddu nifer staff Cyngor Caerdydd sydd 
yn mynychu cyrsiau Cymraeg 10% rhwng 
2018-19 a 2022.  

Cynnydd o 
10%  

Rhwng 
2018/19 a 
2022 

  Cyngor 
Caerdydd 
(Academi 
Caerdydd) 

Academi Cyngor Caerdydd i gynnal 
digwyddiadau i hyrwyddo hyfforddiant 
Cymraeg a chefnogi staff i fynychu.  

Dwy waith y 
flwyddyn bob 
blwyddyn  

O 2019 - 2022   Cyngor 
Caerdydd 
(Academi 
Caerdydd) 

Hyrwyddo ein cyrsiau Cymraeg i oedolion 
(prif ffrwd a chyrsiau haf dwys) yn ogystal â’r 
Rhaglen Sabothol er mwyn cynyddu’r 
niferoedd sy’n defnyddio’r Gymraeg o fewn 
y sefydliadau.  

O leiaf 1000 o 
ddysgwyr ar 
gyrsiau prif 
ffrwd yn 
ogystal â thua 
200 yn y 
gweithle  

Haf 2019-20 Consortiwm 
Addysg y 
Canolbarth 
a’r De, 
Swyddogion 
Cymraeg / 
ymgynghor
wyr her; 
Llywodraeth 
Cymru 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Cymraeg i 
Oedolion) 

Ehangu Cynllun Iaith Mudiad Meithrin 
(Croesi’r Bont) er mwyn helpu i ddatblygu 
sgiliau staff a phlant yn y meithrinfeydd  

Targed i’w 
gadarnhau ym 
mis Medi 2019 
 

Amserlen i’w 
gadarnhau ym 
mis Medi 2019 

  Mudiad 
Meithrin 

3.2 

  

Annog sefydliadau 
partner Caerdydd 
Ddwyieithog i 

Cynnig cyrsiau hyfforddi amrywiol yn y 
Gymraeg e.e. Cymorth cyntaf, Iechyd a 
Diogelwch, Cymwysterau Chwarae lefel 2 a 
3 i bobl Caerdydd.  

Darparu o leiaf 
6 chwrs 
hyfforddi’r 
flwyddyn 

O fis Medi 
2019 a 
blynyddol wedi 
hynny 

Cyngor 
Caerdydd 
(Academi)  

Menter 
Caerdydd 
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gynnig hyfforddiant 
Cymraeg a 
hyfforddiant 
ymwybyddiaeth 
Gymraeg i bob 
Uwch Reolwr ac i 
staff 

Sicrhau fod staff a rheolwyr Cyngor 
Caerdydd yn mynychu sesiynau 
ymwybyddiaeth iaith ac annog sefydliadau 
cyhoeddus eraill caerdydd ddwyieithog i 
fabwysiadu’r un dull   

Adrodd yn 
flynyddol ar 
niferoedd a 
chnaran y staff 
sydd wedi 
derbyn 
hyfforddiant   
 

Blynyddol Cyngor 
Caerdydd, 
Bwrdd 
Gwasanaet
hau 
Cyhoeddus, 
Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg) 

Cyngor 
Caerdydd  

Cyngor Caerdydd i sicrhau fod cyrsiau i 
ddysgwyr Cymraeg a rhai sydd am wella’u 
Cymraeg ar gael i bob aelod o staff sy’n 
ymwneud â’r cyhoedd ac annog sefydliadau 
cyhoeddus eraill Caerdydd ddwyieithog i 
fabwysiadu’r un dull.   

Adrodd yn 
flynyddol ar 
niferoedd a 
chnaran y staff 
sydd wedi 
derbyn 
hyfforddiant   

Blynyddol Cyngor 
Caerdydd, 
Bwrdd 
Gwasanaet
hau 
Cyhoeddus, 
Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg) 
 
 

Cyngor 
Caerdydd  

Siaradwyr Gwadd amrywiol o’r fforwm i 
gynnal sesiynau i godi ymwybyddiaeth am 
eu gwaith / ymwybyddiaeth iaith.  

Rhaglen o 
sesiynau  

Erbyn 
Gorffennaf 
2019 

Mudiad 
Meithin, 
Menter 
Caerdydd,  

Sgiliaith, 
Urdd, 
Cymraeg ar 
gyfer Byd 
Busnes, 
CMC  

CCAF 
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Sicrhau fod staff derbynfa ymmhrif 
swyddfeydd, llyfrgelloedd a hybiau 
cymunedol y cyngor yn cwblhau hyfforddiant 
cyfarch a hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith a 
chynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth wyneb 
yn wyneb i bartneriaid eraill Fforwm 
Caerdydd Ddwyieithog. 

Holl staff 
derbynfeydd i 
dderbyn 
hyfforddiant  
 
 
 

Erbyn Ebrill  
2020 

Holl 
bartneriaid 
fforwm CDd 

Cyngor 
Caerdydd   

Cynnig cwrs ar y dull trochi iaith i aelodau 
AcadeMi a chynnig hyfforddiant perthnasol i 
bartneriaid Caerdydd Ddwyieithog lle bo’n 
briodol/perthnasol. 

Targed i’w 
gadarnhau fis 
Medi 2019 

Amserlen i’w 
gadarnhau fis 
Medi 2019 

  Mudiad 
Meithrin 

Cynnig hyfforddiant wedi ei deilwra i 
anghenion y sefydliad, gan gynnwys cwrs 
ymwybyddiaeth iaith y gellir ei addasu i 
wahanol sefydliadau unigol. 

3 Chwrs 
Ymwybyddiaet
h Iaith – 1 bob 
tymor (yn 
ddibynnol ar y 
galw)  

Haf 2019-20 Y Ganolfan 
Dysgu 
Cymraeg 
Genedlaeth
ol 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Cymraeg i 
Oedolion) 

Sicrhau fod pob aelod o staff yn y Ganolfan 
yn derbyn sesiynau ymwybyddiaeth iaith fel 
rhan o’u hyfforddiant sefydlu a chynnig 
hyfforddiant perthnasol i bartneriaid 
Caerdydd ddwyieithog lle bo’n 
briodol/perthnasol.  

 

 

Sesiynau 
gloywi i gael 
eu cynnig cyn 
digwyddiadau 
mawr fel yr 
Eisteddfod 
Genedlaethol 
neu Eisteddfod 
yr Urdd ym 
Mae Caerdydd   

Parhaus Ateb cyf yn 
gweithio 
gyda’r 
Ganolfan i 
greu ac 
arwain rhai 
o’r sesiynau 
hyn  

 

CMC 

3.3 

  

Gweithredu 
Safonau’r Gymraeg 
gan sefydliadau 

Adran gyfathebu CCAF i gynnig gwersi 
Cymraeg i bob cynorthwy-ydd busnes.  

Rhoi 
hyfforddiant i 
holl staff 
derbynfeydd 

O fis 
Gorffennaf 
2019 

  CCAF 
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  Caerdydd 
Ddwyieithog 
perthnasol gan 
arwain at gynyddu 
argaeledd a’r 
defnydd gaiff ei 
wneud o 
wasanaethau 
Cymraeg 

CCAF 
 
 
 

Hysbysu cynorthwywyr o wersi a 
digwyddiadau penodol i wella eu sgiliau 
Cymraeg.  

Hysbysiadau o 
wersi, 
sesiynau blasu 
a chyrsiau i’r 
holl staff 
academaidd 
erbyn 
Gorffennaf 
2019. 

Erbyn Medi 
2019 

Cymraeg yn 
y Gweithle  

CCAF 

Cynnal arolygon Siopwr Cudd misol ar 
wasanaethau Cymraeg Cyngor Caerdydd. 

Adrodd nôl ar 
ganfyddiadau 
i’r Uwch Dîm 
Rheoli a 
Fforwm 
Caerdydd 
Ddwyieithog 
bob blwyddyn 

O fis Medi 
2019 – Mawrth 
2020 

  Cyngor 
Caerdydd 

Datblygu rhaglen siopwr cudd gyda 
phartneriaid â diddordeb i adrodd ar 
effeithiolrwydd y gwasanaethau Cymraeg o 
fewn y sefydliadau hyn.  
 

Datblygu 
rhaglen          
Ymarferion 
Siopa cudd  
 

Erbyn Rhagyr 
2019 
 
I ddechrau 
Ebrill 2020 

 Partneriaid 
Fforwm 
Caerdydd 
Ddwyieitho
g 

3.4 Dangos ymrwymiad 
cryf i'r iaith 
Gymraeg mewn 

Gweinyddu’r Llyfr Ffôn – Cyfarwyddiadur, 
sydd yn amlinellu’r gwasanaethau Cymraeg 
sydd ar gael yn y ddinas i hyrwyddo a chodi 

Cynnal un 
ymgyrch yn 
ystod y 
flwyddyn i 

Medi 2019  Menter 
Caerdydd 
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trefniadau 
cydweithredu a 
dogfennau 
comisiynu a 
chontractau 3ydd 
parti a sicrhau y 
caiff y Gymraeg ei 
hystyried o’r 
dechrau’n deg. 
 

ymwybyddiaeth am fusnesau preifat a 
gwasanaethau cyhoeddus.   

ehangu’r llyfr 
ffôn  

Gweithredu llwyfan CitizenBot Microsoft i 
gynnig gwasanaeth cwsmeriaid sgyrsiol ei 
natur wedi ei awtomeiddio a’i yrru gan AI 
drwy gyfrwng chatbot (ar-lein a Negesydd 
Facebook), sianeli llais  a thechnolegau 
cymorth rhirhiol (Alexa, Siri ayb) 
 

CitizenBot 
cwbl 
ddwyieithog 

Mawrth 2020  Cyngor 
Caerdydd 

3.5 

  

Cynyddu cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio 
gwasanaethau 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yn 
Gymraeg. 

 

 

 

 

 

 

Trefnu cynhadledd gofal plant a gofal iechyd 
a chymdeithasol dwyieithog.  

Trefnu 
cynhadledd  

Rhwng Medi 
2019 – Mawrth 
2020 

Menter 
Caerdydd, 
Coleg 
Cymraeg 
Cenedlaeth
ol, Mudiad 
Meithrin.  

CCAF 

Sicrhau bod ‘Cynnig Actif’ o wasanaethau 
Cymraeg yn cael ei rannu â holl staff y 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac o fewn 
gwasanaethau a gomisiynir.         
 

Darparu 
hyfforddiant 
staff ar y 
‘Cynnig Actif’ 
bob chwarter. 

Mawrth 2020 Cyngor 
Caerdydd, 
Bwrdd 
iechyd 
Caerdydd 
a’r Fro   

Cyngor 
Caerdydd  

Cynnwys gwasanaeth Cymraeg mewn 
manylion contract trydydd parti ac 
annibynnol, contractau lefel gwasanaeth a 
phrosesau cyllid grant lle bo angen.   

Cyfathrebu 
gofynion 
safonau’r 
Gymraeg i bob 
contractwr 
newydd. 

Mawrth 2020 Cyngor 
Caerdydd, 
Bwrdd 
iechyd 
Caerdydd 
a’r Fro   

Cyngor 
Caerdydd  
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Sicrhau ein bod yn gallu darparu cymaint o 
wasanaethau â phosibl yn Gymraeg. Lle 
nodir bylchau yng nghapasiti’r gweithlu i 
gynnig gwasanaethau yn Gymraeg dylid 
adlewyrchu’r rhain yn Strategaeth Sgiliau 
Dwyieithog y sefydliad.    

Cynyddu 
niferoedd staff 
y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
sydd â sgiliau 
Cymraeg 20% 
 
Adrodd ar y 
niferoedd yn 
flynyddol yn 
adroddiad 
blynyddol 
safonau’r 
Gymraeg 
 
 
 
 
 
 

Ebrill 2019 – 
Mawrth 2022  

Cyngor 
Caerdydd, 
Bwrdd 
Iechyd 
Caerdydd 
a’r Fro   

Cyngor 
Caerdydd  

 
O fewn ymgyrch Recriwtio Gwaith 
Cymdeithasol y Cyngor, a’n hymwneud â’r 
cwrs gradd gwaith cymdeithasol ym 
Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol 
Metropolitan Caerdydd a’r Brifysgol Agored, 
byddwn yn pwysleisio: 
a) Pwysigrwydd defnyddio sgiliau Cymraeg 

ym maes gwaith cymdeithasol; 
b) Hyrwyddo’r gefnogaeth a’r cyfleodd sydd 

ar gael yn y cyngor i staff sy’n siarad 
Cymraeg a’r rhai sydd am ddysgu neu 
wella eu sgiliau Cymraeg. 

 

Cynyddu 
niferoedd staff 
y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
sydd â sgiliau 
Cymraeg 20% 

 

Ebrill 2019 – 
Mawrth 2022 

 
 
Cyngor 
Caerdydd, 
Bro 
Morgannwg, 
Prifysgol 
Caerdydd, 
Prifysgol 
Fetropolitan 
Caerdydd 
Y Brifysgol 
Agored 

 
 
Cyngor 
Caerdydd  
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3.6 

  

Archwilio’r ffordd y 
mae ein 
gwasanaethau’n 
cael eu cynnig i’r 
cyhoedd a gweithio 
gydag arbenigwyr 
mewn 
pensaernïaeth dewis 
iaith i sicrhau dewis 
iaith teg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicrhau fod stondin Gymraeg a/neu 
gyflwyniad yn wythnos y glas a nosweithiau 
agored i hyrwyddo astudio trwy gyfrwng y 
Gymraeg neu yn ddwyieithog gan gynnwys 
gwybodaeth ar argaeledd cyrsiau Cymraeg.  

Cynyddu 
ymwybyddiaet
h o gyfleoedd 
dwyieithog 
sydd ar gael ei 
ddysgwyr 
newydd yn 
CCAF 

Medi – Hydref 
2019 

Pob coleg a 
Phrifysgol 

CCAF 

Cynnal ymchwil gychwynnol ac arbrofion 
a.neu os yn briodol, drafodaethau â chyrff 
eraill, i edrych ar gwestiwn sut y gall 
newidiadau bychain ddylanwadu ar y 
dewisiadau a wneir wrth ddefnyddio 
gwasanaethau cyfrifiadurol y Cyngor trwy 
gyfrwng pensaerniaethau dewis iaith, er 
mwyn sefydlu pa rai sydd fwyaf tebygol o 
sicrhau y defnydd uchaf o’r Gymraeg. 
 

Canlyniadau 
i’w cyflwyno i 
Caerdydd 
Ddwyieithog 
rbyn diwedd 
Medi 2019 

Erbyn Medi 
2019 

 Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg) 

Cynnal ymchwil wedi ei ganoli ar rieni plant 
oed cyn-ysgol er mwyn canfod pa 
fecanweithiau pensaernïaeth dewis iaith 
a/neu ystyriaethau y dylai’r Cyngor eu 
sefydlu er mwyn cynyddu niferoedd y rhieni 
sydd yn dewis addysg Gymraeg i’w plant 
yng Nghaerdydd. 
 

Defnyddio’r 
canfyddiadau 
ymchwil a’r 
casgliadau i 
fwydo 
newidiadau i’r 
gwasanaeth 
(os o gwbl) 
mewn pryd ar 
gyfer y rownd 
dderbyniadau 
ysgol nesaf yn 
gynnar fis 
Tachwedd 

Gorffennaf – 
diwedd Hydref 
2019 

 Cyngor 
Caerdydd, 
Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg)  
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Atodiad 2 – Cwynion cyhoeddus 2018-19  
 

 
 
 
 

Dyddiad Derbyn Manylion y Gŵyn  
 

Gwasanaeth:  

Ebrill 2018 Gwallau ar Ohebiaeth Gymraeg   Adnoddau (Cyllid – Treth Gyngor) 
Mai 2018 Testun Cymraeg anghywir ar faner yn Ras Fôr Volvo. Datblygu Economaidd (Diwylliant, 

Lleoliadau, Twristiaeth a 
Digwyddiadau)   

Gorffennaf 2018 Cwyn ynghylch y lifft yn Yr Hen Lyfrgell (Canolfan y Gymraeg) nad oedd yn gweithio 
a’r ffaith na all pob aelod o staff y caffi siarad Cymraeg. 

Dd/b 

Gorffennaf 2018 Gwallau ar wefan / gohebiaeth y Gwasanaethau Etholiadol 
householdresponse.com/cardiff   
 

Gwasanaethau Llywodraethiant a 
Chyfreithiol (Gwasanaethau 
Etholiadol) 

Gorffennaf 2018 Cwyn ynghylch anfon llythyron (llythyron atgoffa am gofrestru etholiadol) yn 
ddwyieithog yn hytrach nag yn unol â dewis iaith / yn Saesneg yn ddiofyn. 

Corfforaethol / Caerdydd 
Ddwyieithog 

Awst 2018 Cwyn ynghylch diffyg y Gymraeg yn nigwyddiad dod adref Geraint Thomas (Awst 
2018). 

Datblygu Economaidd (Diwylliant, 
Lleoliadau, Twristiaeth a 
Digwyddiadau)   

Awst 2018 Diffyg darpariaeth Gymraeg yn Pride Cymru 2018 (digwyddiad allanol nad oedd y 
Cyngor yn gysylltiedig ag ef). 

Dd/b 

Hydref 2018 Gwall ar fersiwn Gymraeg arolwg ymgynghori. Polisi a Phartneriaethau 
(Canolfan Ymchwil Caerdydd) 

Tachwedd 2018 Ynghylch anfon Hysbysiadau Cosb Benodedig yn Gymraeg a Saesneg. Corfforaethol (Caerdydd 
Ddwyieithog) 

Ionawr 2019  Cwyn ynghylch safon y Gymraeg ar wefan y Cyngor. Addysg a Dysgu Gydol Oes 
(Derbyn i Ysgolion) 

Ionawr 2019 Derbyniodd cwsmeriaid a gadarnhaodd mai Cymraeg yw eu dewis iaith lythyr yn 
Saesneg. 

Rhentu Doeth Cymru 

Mawrth 2019 Diffyg gwasanaeth Cymraeg yn y Llyfrgell Ganolog Cymunedau a Thai 
(Canol y Ddinas a Gwasanaethau 
Cynghori) 

http://householdresponse.com/cardiff


 
Ymchwiliadau i Gwynion 2018-19 Comisiynydd y Gymraeg 
 

CYF DISGRIFIAD  CYFARWYDDIAE
TH 

PENDERFYNIAD 
/ STATWS 

DYDDIAD 
DERBYN 

DYDDIAD 
PENDERF
YNU 
OLAF 

CSG319 Gwallau ar Hysbysiad Tâl Cosb Cymraeg Cynllunio, 
Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd 
(Rheoli Gwastraff) 

Derbyniwyd y 
Penderfyniad 
Terfynol – Safon 
wedi’i thorri 

11/04/2018 05/04/2019 

CSG346  Cyfuno 2 gŵyn ar wahân:  CSG312 Arwyddion ffordd uniaith 
Saesneg yn Heol y Dug a CSG315 Arwyddion ffordd uniaith 
Saesneg yn Penarth Rd / Taff Embankment 

Cynllunio, 
Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd 
(Priffyrdd) 

Derbyniwyd y 
Penderfyniad 
Terfynol – Safon 
wedi’i thorri 

09/05/2018 22/03/2019 

CSG367 Cwyn ynghylch fersiwn Cymraeg o wefan Cadw Caerdydd yn 
Symud 

Cynllunio, 
Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd 
(Trafnidiaeth) 

Derbyniwyd y 
Penderfyniad 
Terfynol – Safon 
wedi’i thorri 

16/05/2018 10/12/2018 

CSG370 Cwyn ynghylch hysbysebion cyfryngau cymdeithasol uniaith 
Saesneg ar dudalen Facebook Croeso Caerdydd 

Datblygu 
Economaidd 
(Diwylliant, 
Lleoliadau, 
Twristiaeth a 
Digwyddiadau)   

Ymchwiliad wedi’i 
Derfynu  

18/05/2018 18/10/2018 

CSG374 Hysbysiad Tâl Cosb wedi’i anfon yn uniaith Saesneg Cynllunio, 
Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd 
(Trafnidiaeth) 

Ymchwiliad wedi’i 
Derfynu  

04/06/2018 30/07/2018 

CSG403 Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: Dim ymateb ffôn Cymraeg 
(llinell Gymraeg)  

Gwasanaeth 
Rheoliadol a 

Derbyniwyd y 
Penderfyniad 

28/08/2018 22/03/2019 



Rennir (Bro 
Morgannwg ar ran 
Cyngor Caerdydd) 

Terfynol – Safon 
wedi’i thorri 

CSG413 Ymateb Saesneg i e-bost Cymraeg gan 
CymorthBusnes@caerdydd.gov.uk  

Cynllunio, 
Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd  

Penderfyniad 
Dros Dro – Safon 
wedi’i Thorri  

10/09/2018 PARHAUS  

CSG414 Testun Saesneg ar wefan Cymraeg www.caerdydd.gov.uk  Cymunedau a Thai 
(Tîm y We) 

Ymchwiliad wedi’i 
Derfynu  

10/09/2018 05/03/2019 

CSG435 Gwallau ar wefan Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro Datblygu 
Economaidd 
(Gwasanaeth 
Cerdd Caerdydd 
a’r Fro) 

Ymchwiliad 
Parhaus 

22/10/2018 PARHAUS  

CSG439 Ymateb Saesneg i e-bost Cymraeg  Datblygu 
Economaidd 
(Rheoli a Datblygu 
Canol y Ddinas) 

Derbyniwyd y 
Penderfyniad 
Terfynol – Safon 
wedi’i thorri 

24/10/2018 05/04/2019 

CSG473 E-bost Saesneg wedi’i dderbyn ar ôl cyflwyno sylwadau Cymraeg 
ar gyfer cais cynllunio ar-lein 

Cynllunio, 
Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd 
(Cynllunio) 

Ymchwiliad 
Parhaus 

14/12/2018 PARHAUS  

CSG514 Ymchwiliad i 3 chwyn ar wahân a dderbyniwyd (CSG490, CSG491, 
CSG496 gynt)    

• bod trwyddedau parcio a thacsis y Cyngor yn cynnwys testun 
uniaith Saesneg; (Parcio a Thrwyddedu) 

• bod arwyddion ‘Canton’ uniaith Saesneg wedi’u codi ac nad 
yw’r Cyngor yn cydnabod mai’r enw swyddogol yw ‘Treganna’; 
(Trafnidiaeth) 

•  bod llythyr a thrwydded uniaith Saesneg wedi’u cyhoeddi gan 
adran Gwasanaethau Parcio'r Cyngor (Parcio) 

Cynllunio, 
Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd 
(Parcio a 
Thrafnidiaeth) 
 
Adnoddau 
(Llywodraethu 
Gwybodaeth) 

Ymchwiliad 
Parhaus 

19/03/2019 PARHAUS  

mailto:CymorthBusnes@caerdydd.gov.uk


• nad oes datganiad ar ohebiaeth sy’n nodi bod y Cyngor yn 
gwahodd ac yn derbyn ymateb yn Gymraeg; (Parcio) 

• nad yw cwyn wedi’i gyflwyno i’r Cyngor ym mis Medi 2017 
wedi’i chynnwys yn adroddiad blynyddol y Cyngor ar gyfer 
2017-2018; (Parcio) 

• bod llythyr uniaith Saesneg wedi’i anfon mewn ymateb i gais 
rhyddid gwybodaeth a anfonwyd yn Gymraeg. (Llywodraethu 
Gwybodaeth) 

Gwasanaethau 
Rheoliadol a 
Rennir 
 
(Trwyddedu) 

 



ATODIAD 3: Swyddi Cymraeg Hanfodol 2018-19 
 

GWASANAETH RHIF Y 
SWYDD 

DYNODIAD SWYDD NIFER Y 
SWYDDI 
YCHWANEGOL 

GRADD STATWS 

Cymunedau, Tai a 
Gwasanaethau 
Cwsmeriaid 

CS50215388 Cynrychiolwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid (Cymraeg 
Hanfodol) 

0 Gradd 4 Parhaol 

Cymunedau, Tai a 
Gwasanaethau 
Cwsmeriaid 

CS50252451 Swyddog Hyb (Cymraeg Hanfodol)  0 Gradd 4 Parhaol 

Gweithrediadau’r Ddinas  EN50009878 Uwch Syrfëwr Rheoli Adeiladu  0 Gradd 9  Parhaol  

Gweithrediadau’r Ddinas  EN50246100 Syrfëwr Rheoli Adeiladu  0 Gradd 7  Parhaol 

Cymunedau, Tai a 
Gwasanaethau 
Cwsmeriaid 

CS50229532 Hyfforddai Tai (Cymraeg Hanfodol) 0 Gradd 3 Dros dro 

Addysg a Dysgu Gydol 
Oes 

ED50049492 Athro Arbenigol Anabledd a Chynhwysiant 
(Cymraeg Hanfodol) 

0 PRC Dros dro 

Addysg a Dysgu Gydol 
Oes  

ED50225175 Gweithiwr Pontio’r Blynyddoedd Cynnar  0 Gradd 6 Dros dro  

Gweithrediadau’r Ddinas EN50008687 Cofrestrydd (Cymraeg Hanfodol) 0 Gradd 6  Parhaol 

Tai a Chymunedau CS50252737 Uwch Gynorthwy-ydd Clercaidd (Cymraeg 
Hanfodol)  

0 Gradd 3  Parhaol  

Adnoddau HR50252410 Arweinydd Darpariaeth Gwasanaeth – Cymraeg 
Hanfodol  

0 Gradd 7  Dros dro  

Gweithrediadau’r Ddinas  EN50009878 Uwch Syrfëwr Rheoli Adeiladu  0 Gradd 9  Parhaol  



Gweithrediadau’r Ddinas  EN50252811 Swyddog Cymorth – Cymraeg Hanfodol  0 Gradd 5 Parhaol  

Gwasanaethau 
Cymdeithasol Oedolion 

HS50238876 Gweithiwr Asesiadau Gofalwyr – Cymraeg 
Hanfodol  

0 Gradd 5  Parhaol  

Addysg a Dysgu Gydol 
Oes 

ED50253943 Swyddog Ymgysylltu Cynnig Gofal Plant (Cymraeg 
yn Hanfodol) 

0 Gradd 4 Dros dro  

Tai a Chymunedau  CS50252451 Swyddog Hyb (Cymraeg Hanfodol) 0 Gradd 4 Parhaol  

Addysg a Dysgu Gydol 
Oes 

ED50049491 Athro Arbenigol 0 PRG/URG Dros dro 

Addysg a Dysgu Gydol 
Oes 

ED50049493 Athro Arbenigol (Cymraeg Hanfodol) 0 PRG/URG Parhaol 

Addysg a Dysgu Gydol 
Oes 

ED50253940 Swyddog Cymorth Busnes y Cynnig Gofal Plant 0 Gradd 4 Dros dro 

Adnoddau  RS50005648 Swyddog LFMS (Cymraeg Hanfodol)  0 Gradd 6 Parhaol  

Adnoddau  RS50246799 Swyddog Marchnata RhDC  0 Gradd 7 Parhaol 

Tai a Chymunedau  CS50215427 Swyddog Hyb (Cymraeg Hanfodol)  0 Gradd 4 Parhaol 

Datblygu Economaidd  ET50009786 Uwch Gynorthwy-ydd Clercaidd 0 Gradd 4 Parhaol 

Tai a Chymunedau  CS50223752 Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Cymraeg Hanfodol  0 Gradd 2 Parhaol  

Adnoddau  RS50005601 Cynorthwy-ydd Casgliadau (Cymraeg Hanfodol)  0 Gradd 4 Parhaol  

Tai a Chymunedau CS50186177 Swyddog Hyb (Cymraeg Hanfodol)  0 Gradd 4 Dros dro 

Tai a Chymunedau CS50196453 Swyddog Hyb (Cymraeg Hanfodol)  0 Gradd 4 Parhaol 

Adnoddau  RS50005601 Cynorthwy-ydd Casgliadau (Cymraeg Hanfodol)  0 Gradd 4 Parhaol  

Adnoddau RS50006789 Ymgynghorydd y Cyfryngau  0 Gradd 7 Parhaol 

Adnoddau RS50256924 Rheolwr Busnes Caerdydd Ddwyieithog 0 Gradd 9 Parhaol 



Addysg a Dysgu Gydol 
Oes  

ED50255451 Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu 0 Gradd 5 Dros dro 

Addysg a Dysgu Gydol 
Oes 

ED50257167 Swyddog Derbyn i Ysgolion 0 Gradd 4 Parhaol 

Tai a Chymunedau CS50257576 Swyddogion Cyswllt Porth Teulu (Cymraeg 
Hanfodol) 

1 Gradd 5 Parhaol  

Tai a Chymunedau CS50257588 Ymgynghorwyr Helpu Teuluoedd (Cymraeg 
Hanfodol)  

1 Gradd 6 Parhaol  

Tai a Chymunedau CS50257588 Ymgynghorwyr Helpu Teuluoedd (Cymraeg 
Hanfodol)  

1 Gradd 6 Parhaol  

Addysg a Dysgu Gydol 
Oes  

ED50010319 Uwch Swyddog Derbyn i Ysgolion  0 Gradd 6 Parhaol  

Datblygu Economaidd  ET50219575 Goruchwylydd Blaen y Tŷ (Cymraeg Hanfodol)  0 Gradd 5 Parhaol  

Adnoddau RS50243472 Rhentu Doeth Cymru – Swyddog Gorfodi 0 Gradd 6 Parhaol 

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd  

ST50009948 Cofrestrydd – Cymraeg Hanfodol  0 Gradd 6 Parhaol  

Tai a Chymunedau CS50006204 Hyfforddai Budd-daliadau (Cymraeg Hanfodol) 0 Gradd 3 Dros dro 

 



Atodiad 4 – Cynlluniau Cyflawni’r Gyfarwyddiaeth – Strategaeth Gweithredu’r Safonau’r Gymraeg 2018 - 2019 
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Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd [Gweithrediadau’r Ddinas] 
Amcan 
Yn rhan o’r gweithgareddau sy’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd, bydd adolygiad o gydymffurfiaeth y gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd â Safonau’r 
Gymraeg yn cael ei gynnal erbyn 31 Mawrth 2019. Bydd hyn yn rhoi gwybod i’r gyfarwyddiaeth am ddiffygion a chyfleoedd.   
Mae Safonau’r Gymraeg wedi’u mabwysiadu mewn modd holistig ym mhob rhan o’r gyfarwyddiaeth. Fodd bynnag, dylid nodi bod cyfyngiadau ar yr adnoddau e.e. diffyg 
siaradwyr Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd wyneb yn wyneb yn effeithio ar hyn; ond mae mesurau lleddfu’n cael eu gweithredu ar gais / yn ôl yr angen, megis siaradwyr 
Cymraeg o leoedd eraill.  
Caiff brîff Materion Cymraeg ei rannu â’r gyfarwyddiaeth (Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd). Anogir y swyddogion i’w ddefnyddio fel adnodd ac i fabwysiadu’r 
egwyddorion a nodir ynddo. 
Anogir Swyddogion i gymryd unrhyw gyfleoedd i gael hyfforddiant ar y Gymraeg.  
Mae cydlynydd y Gymraeg wedi’i benodi ar gyfer Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd. 
Pobl a Chymunedau [Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid] 
Amcan 
Ffurflenni a Dogfennau: Cynnal archwiliad i sicrhau bod yr hyn a ganlyn yn ddwyieithog:  
Agendau a chofnodion cyfarfodydd, cynadleddau a seminarau sy’n gyhoeddus; Trwyddedau; Tystysgrifau; Llyfrynnau; Taflenni, pamffledi neu gardiau; Polisïau, strategaethau, 
adroddiadau blynyddol a chynlluniau; Canllawiau, Codau Ymddygiad a Rheolau; Datganiadau i’r Wasg – cofnodi’r canfyddiadau a chreu Cynllun Gwella (neu IACTs) i fynd ar ôl 
unrhyw feysydd nad ydynt yn cydymffurfio 
Ymwybyddiaeth Iaith: Sicrhau bod bob aelod staff sydd â mynediad at gyfrifiadur yn cwblhau’r e-hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith ar wefan Learning Pool Caerdydd.  
Dyfarnu Grantiau: Sicrhau bod pob derbynnydd grant yn ymwybodol bod angen cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg cyn belled ag y bont yn ymwneud â darpariaeth y 
gwasanaeth(au) ac yn cofnodi sut mae’r wybodaeth hon wedi’i rhannu. Cynnal archwiliad mewnol i sicrhau bod grantwyr yn ymwybodol o’r ffordd y gall y safonau fod yn 
berthnasol i’w gwasanaeth, a chofnodi’r canlyniadau gan gynnwys unrhyw fesurau gwella ychwanegol. 
Cyrsiau Addysg: Asesu’r angen am gynnig pob cwrs addysg yn y Gymraeg a chyhoeddi’r wybodaeth hon ar wefan y Cyngor. Sicrhau bod pob aelod staff sy’n gyfrifol am drefnu 
cyrsiau addysg yn ymwybodol o’r angen i asesu’r angen i’r cyrsiau gael eu darparu yn Gymraeg, a dangos tystiolaeth o sut mae hyn wedi’i gyflawni. 
Gwasanaethau Derbynfa: Adnabod yr holl wasanaethau derbynfa a sicrhau eu bod yn cynnig gwasanaethau dwyieithog (neu’n ymwybodol o’r broses os nad oes siaradwr 
Cymraeg ar gael) drwy gynnal ymarfer siopwr dirgel. Rhoi mesurau ar waith i fynd ar ôl unrhyw achosion o beidio â chydymffurfio. Sicrhau bod pob aelod staff yn ymwybodol 
o’r Canllawiau Gwasanaeth Derbynfa Dwyieithog. 
Arwyddion, Hysbysiadau a Deunyddiau Arddangos: Cynnal archwiliad i sicrhau bod yr holl arwyddion presennol yn ddwyieithog a chreu Camau Gweithredu Gwella newydd i 
fynd ar ôl unrhyw achosion o beidio â chydymffurfio. Sicrhau bod pob aelod staff yn ymwybodol o’r gofyn i fod ag arwyddion a hysbysiadau dwyieithog gyda’r testun 
Cymraeg yn gyntaf (pob arwydd ar ôl 30 Mawrth 2016) a dangos tystiolaeth o hyn. 
Gwefannau, Gwasanaethau Ar-lein a’r Cyfryngau Cymdeithasol: Cynnal archwiliad i sicrhau bod pob gwefan yn ddwyieithog, a rhoi mesurau ar waith i fynd ar ôl unrhyw 
achosion o beidio â chydymffurfio. Sicrhau bod pob aelod staff yn ymwybodol o’r gofyn i sicrhau bod cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog ac yn gweithredu’n 
ddwyieithog, a chadw cofnod o sut mae’r wybodaeth hon wedi’i rhannu. 
 
Digwyddiadau Cyhoeddus: Sicrhau bod pob digwyddiad cyhoeddus sy’n cael ei drefnu neu ei ariannu gennym ni’n ddwyieithog, drwy greu rhestr wirio o’r gofynion 
dwyieithog canlynol ar gyfer bob digwyddiad: Deunyddiau cyhoeddusrwydd, arwyddion, cyhoeddiadau sain a gwasanaethau a gynigir i bobl sy’n mynychu’r digwyddiad, a 



 

sicrhau bod cofnodion cywir a chyfredol yn cael eu cadw sy’n nodi bod pob elfen yn ddwyieithog ar gyfer bob digwyddiad. 
Cyfarfodydd: Sicrhau bod pob aelod staff yn gwybod am y Canllaw ar gyfer Cynnal Cyfarfodydd, a chofnodi sut mae’r wybodaeth honno wedi’i rhannu. Cynnal archwiliad 
mewnol i sicrhau bod aelodau staff yn ymwybodol o’r canllaw gan gynnwys cynnig dewis iaith a threfnu cyfieithydd ar y pryd os oes angen. Cofnodi canlyniadau’r archwiliad 
gan gynnwys mesurau gwella ychwanegol ar gyfer unrhyw achosion o beidio â chydymffurfio. 
Galwadau Ffôn: Sicrhau bod pob aelod staff wedi derbyn ac yn gwybod am y broses o ymdrin â galwadau ffôn Cymraeg a chofnodi sut mae’r wybodaeth honno wedi’i 
rhannu. Cynnal archwiliad mewnol i sicrhau bod aelodau staff yn ymwybodol o’r broses y cytunwyd arni fel y’i nodir yn y canllawiau, gan gynnwys ateb y ffôn yn ddwyieithog 
a throsglwyddo’r alwad yn gywir.  Cofnodi canlyniadau’r archwiliad gan gynnwys mesurau gwella ychwanegol ar gyfer unrhyw achosion o beidio â chydymffurfio. 
Gohebiaeth: Creu cronfa ddata o ddewis iaith unigolion (Cymraeg/Saesneg) a/neu sicrhau bod gennych broses ar waith er mwyn cofnodi’r dewis iaith e.e. SAP CRM. 
Cofnodwch y gronfa ddata neu’r broses sydd ar waith gennych. Cynhaliwch archwiliad i sicrhau bod llythyrau a negeseuon e-bost safonol yn cael eu hanfon yn ddwyieithog ac 
yn cynnwys datganiad ynghylch dewis iaith. Cofnodwch ganlyniadau’r archwiliad gan gynnwys mesurau gwella ychwanegol ar gyfer unrhyw lythyrau a/neu negeseuon e-bost 
nad ydynt yn cydymffurfio. 
Datblygu Economaidd 
Amcan 
Dogfennau: Agendau a chofnodion dwyieithog ar gyfer cyfarfodydd  • cynadleddau a seminarau sydd ar agor i’r cyhoedd. • Trwyddedau • Tystysgrifau • Llyfrynnau • 
Taflenni, pamffledi neu gardiau • Polisïau, strategaethau, adroddiadau a chynlluniau blynyddol • Canllawiau, Codau Ymddygiad a Rheolau • Datganiadau i’r Wasg. 
Rhaid i bob aelod staff sydd â mynediad at gyfrifiadur gwblhau’r e-hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith ar wefan Learning Pool Caerdydd.  
GWASANAETHAU DERBYNFA – Rhaid i bob derbynfa yn y Gyfarwyddiaeth ddarparu gwasanaethau dwyieithog (neu fod yn ymwybodol o’r broses os nad oes siaradwr 
Cymraeg ar gael). Dylai bob aelod staff fod yn ymwybodol o’r Canllaw Gwasanaeth Derbynfa Dwyieithog.  
ARWYDDION, HYSBYSIADAU A DEUNYDD ARDDANGOS – Rhaid i’r holl arwyddion fod yn ddwyieithog ac unrhyw arwyddion newydd fod â’r testun Cymraeg yn gyntaf (pob 
arwydd ar ôl 30 Mawrth 2016). 
GWEFANNAU, GWASANAETHAU AR-LEIN A CHYFRYNGAU CYMDEITHASOL – Rhaid i bob gwefan sy’n ymwneud â’r Gyfarwyddiaeth fod yn ddwyieithog. Rhaid i bob cyfrif 
cyfryngau cymdeithasol fod yn ddwyieithog a gweithredu’n ddwyieithog. 
DIGWYDDIADAU CYHOEDDUS - Sicrhau bod pob digwyddiad cyhoeddus sy’n cael ei drefnu neu ei ariannu gennym ni’n ddwyieithog - Gweler y rhestr wirio atodol ddylid ei 
defnyddio ar gyfer POB DIGWYDDIAD. 
CYFARFODYDD: Dylai bob aelod staff fod yn ymwybodol o’r Canllaw ar gyfer Cynnal Cyfarfodydd.  Mae hyn yn cynnwys cynnig dewis iaith a threfnu cyfieithydd ar y pryd os 
oes angen. 
GALWADAU FFÔN: Rhaid i bob aelod staff yn y Gyfarwyddiaeth fod yn ymwybodol o’r broses o ran delio â galwadau Cymraeg. Mae’r broses y cytunwyd arni’n cynnwys ateb 
y ffôn yn ddwyieithog a throsglwyddo’n gywir. 
GOHEBIAETH: Cadw cofnod neu greu cronfa ddata o ddewis iaith unigolion (Cymraeg/Saesneg) a/neu sicrhau bod gennych broses ar waith er mwyn cofnodi’r dewis iaith e.e. 
SAP CRM. 
 
Addysg 
Amcan 
Bydd y Gyfarwyddiaeth yn cynnal archwiliad cydymffurfiaeth yn erbyn Safonau’r Gymraeg newydd. Bydd hyn yn llywio cynllun gweithredu i gyflawni’r newidiadau gofynnol o 
ran blaenoriaeth.  
Llywodraethu a Gwasanaethu Cyfreithiol 



 

Amcan 
Caiff brîff Materion Cymraeg ei rannu â’r gyfarwyddiaeth. Anogir y swyddogion i’w ddefnyddio fel adnodd ac i fabwysiadu’r egwyddorion a nodir ynddo. 
Anogir Swyddogion i gymryd unrhyw gyfleoedd i gael hyfforddiant ar y Gymraeg.  
Yn dilyn cwyn i Gomisiynydd y Gymraeg, datblygu cyfarwyddiadau gwaith i alluogi Cofnodion ac Agendau Cyfarfodydd Pwyllgorau i gael eu cyhoeddi’n Gymraeg 
mewn modd amserol.  
Adnoddau 
Amcan 
Recriwtio Hyfforddwr y Gymraeg (Gradd 7) i Academi Caerdydd ar sail adfer costau, fydd yn y swydd tan 2020/21.  
Gwaith y Swyddfa Cabinet i sicrhau bod Caerdydd Ddwyieithog yn derbyn pob cais am gyfieithiad ar Modern Gov cyn gynted â phosibl, er mwyn sicrhau bod y broses o 
wneud penderfyniadau yn agored, yn dryloyw ac yn ddwyieithog.  
Cynnal archwiliad o siaradwyr Cymraeg yn Adnoddau  
Adnabod/cyfathrebu pwy yw’r siaradwyr Cymraeg allweddol yn y gwasanaeth fel bod modd atgyfeirio cwsmeriaid os hoffent gyfathrebu yn Gymraeg.  
Adnabod os oes gennym unrhyw swyddi/gofynion Cymraeg hanfodol  
Sicrhau bod pob aelod staff (sydd â mynediad at gyfrifiadur) yn cwblhau’r modiwl e-ddysgu Ymwybyddiaeth Iaith  
Pan fo’n briodol:  
Gwasanaethau Derbynfa: Adnabod yr holl wasanaethau derbynfa a sicrhau eu bod nhw’n cynnig gwasanaethau dwyieithog (neu’n ymwybodol o’r broses os nad oes siaradwr 
Cymraeg ar gael) drwy gynnal ymarfer siopwr dirgel. Rhoi mesurau ar waith i fynd i’r afael ag unrhyw achosion o beidio â chydymffurfio. Sicrhau bod pob aelod staff yn 
ymwybodol o’r Canllawiau Gwasanaeth Derbynfa Dwyieithog. 
Pan fo’n briodol:  
Gwefannau, Gwasanaethau Ar-lein a’r Cyfryngau Cymdeithasol Cynnal archwiliad i sicrhau bod pob gwefan yn ddwyieithog, a rhoi mesurau ar waith i fynd ar ôl unrhyw 
achosion o beidio â chydymffurfio. Sicrhau bod pob aelod staff yn ymwybodol o’r gofyn i sicrhau bod cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog ac yn gweithredu’n 
ddwyieithog, a chadw cofnod o sut mae’r wybodaeth hon wedi’i rhannu. 
Pan fo’n briodol:  
Galwadau Ffôn: Sicrhau bod pob aelod staff wedi derbyn ac yn gwybod am y broses o ymdrin â galwadau ffôn Cymraeg a chofnodi sut mae’r wybodaeth honno wedi’i 
rhannu. Cynnal archwiliad mewnol i sicrhau bod aelodau staff yn ymwybodol o’r broses y cytunwyd arni fel y’i nodir yn y canllawiau, gan gynnwys ateb y ffôn yn ddwyieithog 
a throsglwyddo’r alwad yn gywir. Cofnodi canlyniadau’r archwiliad gan gynnwys mesurau gwella ychwanegol ar gyfer unrhyw achosion o beidio â chydymffurfio. 
 
Pan fo’n briodol:  
Gohebiaeth: Creu cronfa ddata o ddewis iaith unigolion (Cymraeg/Saesneg) a/neu sicrhau bod gennych broses ar waith er mwyn cofnodi’r dewis iaith e.e. SAP CRM. 
Cofnodwch y gronfa ddata neu’r broses sydd ar waith gennych. Cynhaliwch archwiliad i sicrhau bod llythyrau a negeseuon e-bost safonol yn cael eu hanfon yn ddwyieithog ac 
yn cynnwys datganiad ynghylch dewis iaith. Cofnodwch ganlyniadau’r archwiliad gan gynnwys mesurau gwella ychwanegol ar gyfer unrhyw lythyrau a/neu negeseuon e-bost 
nad ydynt yn cydymffurfio. 
 
Pan fo’n briodol:  
Ffurflenni a Dogfennau: Cynnal archwiliad i sicrhau bod yr hyn a ganlyn yn ddwyieithog:  
Agendau a chofnodion cyfarfodydd, cynadleddau a seminarau sy’n gyhoeddus; Trwyddedau; Tystysgrifau; Llyfrynnau; Taflenni, pamffledi neu gardiau; Polisïau, strategaethau, 



 

adroddiadau blynyddol a chynlluniau; Canllawiau, Codau Ymddygiad a Rheolau; Datganiadau i’r Wasg – cofnodi’r canfyddiadau a chreu Cynllun Gwella (neu IACTs) i fynd ar ôl 
unrhyw feysydd nad ydynt yn cydymffurfio 
Pan fo’n briodol:  
Cyfarfodydd: Sicrhau bod pob aelod staff yn gwybod am y Canllaw ar gyfer Cynnal Cyfarfodydd, a chofnodi sut mae’r wybodaeth honno wedi’i rhannu. Cynnal archwiliad 
mewnol i sicrhau bod aelodau staff yn ymwybodol o’r canllaw gan gynnwys cynnig dewis iaith a threfnu cyfieithydd ar y pryd os oes angen. Cofnodi canlyniadau’r archwiliad 
gan gynnwys mesurau gwella ychwanegol ar gyfer unrhyw achosion o beidio â chydymffurfio. 
Pan fo’n briodol:  
Arwyddion, Hysbysiadau a Deunyddiau Arddangos: Cynnal archwiliad i sicrhau bod yr holl arwyddion presennol yn ddwyieithog a chreu Camau Gweithredu Gwella newydd i 
fynd ar ôl unrhyw achosion o beidio â chydymffurfio. Sicrhau bod pob aelod staff yn ymwybodol o’r gofyn i fod ag arwyddion a hysbysiadau dwyieithog gyda’r testun 
Cymraeg yn gyntaf (pob arwydd ar ôl 30 Mawrth 2016) a dangos tystiolaeth o hyn. 
Gwasanaethau Cymdeithasol  
Amcan - Cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Gymraeg: 
Sicrhau bod Cynnig Actif o wasanaethau Cymraeg yn cael ei rannu â holl staff y Gwasanaethau Cymdeithasol ac o fewn gwasanaethau a gomisiynir.   
Cynnwys gwasanaeth Cymraeg ym manylebau contractau, cytundebau lefel gwasanaeth a phrosesau cyllid grant trydydd sector ac annibynnol lle bo angen. 
Datblygu cynlluniau i fanteisio ar y gallu i gynnig gwasanaethau yn Gymraeg gyda staff presennol sy’n siarad Cymraeg; os yw bylchau’n cael eu hadnabod o ran gallu’r 
gweithlu i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg dylid adlewyrchu’r rhain yn Strategaeth Sgiliau Dwyieithog y Sefydliad 
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd yn cydnabod pa mor bwysig yw diwallu anghenion ieithyddol yn rhan o asesiadau a gofal arferol, ac rydym wedi 
ymrwymo i ddatblygu a chynnig gwasanaethau Cymraeg.  Ymhlith y cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn mae: 

• Fforwm Rhanbarthol wedi’i greu.  Bydd hyn yn  gwella cydlyniad gweithgareddau Cymraeg gyda’r gwasanaeth a phartneriaid, a bydd yn allweddol i ddatrys 
heriau/problemau mewn modd cydlynol. 

• Rydym wrthi’n creu swyddi gwaith cymdeithasol Cymraeg 
• Mae cyfleoedd hyfforddiant Cymraeg yn parhau i gael eu cynnig yn rheolaidd ar draws y gwasanaeth – o hyfforddiant dechreuwyr i hyfedredd. 
• Mae enghreifftiau positif o weithwyr cymdeithasol sy’n sensitif i adnabod anghenion iaith Gymraeg yn ystod eu gwaith achos, ac wedi cael canlyniadau positif.  

Mae angen gwaith pellach i adnabod sut mae hyn yn cael ei wneud ledled y gwasanaeth a chan weithwyr cymdeithasol nad ydynt yn siarad Cymraeg. 
• 60 o siaradwyr Cymraeg yn y Gyfarwyddiaeth. 
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Cyfarwyddiaeth…………………… 
Datganiad Sicrwydd Safonau’r Gymraeg – 2019/20 

 
Datganiadau Sicrwydd  1. Heb Weithredu 

 
Dim tystiolaeth o gyflawniad 
effeithiol. 
 

2. Defnydd Cyfyngedig 
 
Peth tystiolaeth o ddefnydd, 
ond cyfyngedig yw’r 
effeithiolrwydd cyflawniad.  

3. Defnydd Cymysg 
 
Tystiolaeth gymysg o 
ddefnydd effeithiol, gyda 
pheth tystiolaeth dda a rhai 
bylchau o ran defnydd neu 
dystiolaeth.  

4. Defnydd Cryf 
 
Tystiolaeth gref o ddefnydd 
effeithiol drwy’r 
gyfarwyddiaeth ar sail cyson a, 
lle’n berthnasol, trwy 
gydweithredu a 
phartneriaethau.   

5. Gwreiddio 
 
Tystiolaeth glir o ddefnydd 
effeithiol  wedi ei wreiddio i 
bob gweithrediad a’i 
weithredu yn gyson trwy’r 
gyfarwyddiaeth a, lle bo’n 
berthnasol, trwy 
gydweithredu a 
phartneriaethau. 

1. Gwasanaethau Derbynfeydd ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
• Rwyf wedi nodi pob gwasanaeth derbynfa a sicrhau eu bod oll yn darparu 

gwasanaethau dwyieithog (neu eu bod yn ymwybodol o’r broses os nad oes siaradwr 
Cymraeg ar gael) drwy gynnal ymarferiad siopa cudd. 

• Rwyf wedi rhoi camau ar waith i fynd i’r afael ag unrhyw enghreifftiau o ddiffyg 
cydymffurfio.  

• Rwyf wedi sicrhau fod yr holl staff yn ymwybodol o Ganllaw Gwasanaeth Derbynfa 
Ddwyieithog. 

 

Darparwch sylwadau i gefnogi, enghreifftiau, tystiolaeth/archwiliadau ac eithriadau, ac unrhyw gamau a gymerwyd o ganlyniad i 
gwynion/ymchwiliadau a wnaed gan Gomisiynydd y Gymraeg. 
 
 

2. Gwefannau, Gwasanaethau Ar-lein a’r Cyfryngau Cymdeithasol ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
• Rwyf wedi cynnal archwiliad er mwyn sicrhau fod yr holl wefannau a chyfrifon 

cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog ac wedi rhoi camau ar waith er mwyn mynd i’r 
afael ag unrhyw enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfio.  

• Rwyf wedi sicrhau fod yr holl staff yn ymwybodol o’r gofyniad fod gofyn i’r holl gyfrifon 
cymdeithasol fod yn ddwyieithog a gweithredu’n ddwyieithog ac wedi cofnodi sut 
cafodd y wybodaeth yma ei dosbarthu.  

 

Darparwch sylwadau i gefnogi, enghreifftiau, tystiolaeth/archwiliadau ac eithriadau, ac unrhyw gamau a gymerwyd o ganlyniad i 
gwynion/ymchwiliadau a wnaed gan Gomisiynydd y Gymraeg. 
 

3. Galwadau Ffôn ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
• Rwyf wedi sicrhau fod yr holl staff wedi derbyn ac yn ymwybodol o’r broses i ddelio a 

galwadau Cymraeg ac wedi cofnodi sut caiff y wybodaeth ei dosbarthu. 
• Rwyf wedi cynnal archwiliad mewnol er mwyn sicrhau fod pobl yn dilyn prosesau a 

gytunwyd fel y nodir yn y canllawiau gan gynnwys ateb y ffôn yn ddwyieithog a 
throsglwyddo’r alwad yn gywir. Mae canlyniadau’r archwiliad wedi eu cofnodi, gan 
gynnwys camau gwella ar gyfer unrhyw enghreifftiau o fethu â chydymffurfio. 

 

Darparwch sylwadau i gefnogi, enghreifftiau, tystiolaeth/archwiliadau ac eithriadau, ac unrhyw gamau a gymerwyd o ganlyniad i 
gwynion/ymchwiliadau a wnaed gan Gomisiynydd y Gymraeg. 
 

4. Cyfathrebu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
• Rwyf wedi cynnal archwiliad er mwyn sicrhau fod yr holl lythyrau safonol ac e-byst yn 

(a) cael eu gyrru’n ddwyieithog neu yn unol â dewis iaith 
(b) fod yr holl ohebiaeth allanol (ac eithrio e-byst) yn cynnwys datganiad yn ymwneud â 
dewis iaith  
(c) bod gan bob tîm broses i’w gweithredu er mwyn trin gohebiaeth Gymraeg.  

• Mae canlyniadau’r archwiliad wedi eu cofnodi, gan gynnwys mesurau gwella 
ychwanegol ar gyfer unrhyw lythyron a/neu e-byst nad oedd yn cydymffurfio.  

 

Darparwch sylwadau i gefnogi, enghreifftiau, tystiolaeth/archwiliadau ac eithriadau, ac unrhyw gamau a gymerwyd o ganlyniad i 
gwynion/ymchwiliadau a wnaed gan Gomisiynydd y Gymraeg. Cofnodwch y cofnod neu’r gronfa ddata neu broses a weithredir gennych  
 

5. Ffurflenni a Dogfennau  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
• Rwyf wedi cynnal archwiliad er mwyn sicrhau fod y canlynol yn ddwyieithog:  

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd, cynadleddau a seminarau sy’n agored i’r cyhoedd; 
Trwyddedau; Tystysgrifau; Llyfrynnau; Taflenni; Pamffledi neu Gardiau; Polisïau , 
Strategaethau, Adroddiadau a Chynlluniau Blynyddol; Canllawiau, Codau Ymarfer a 
Rheolau; Datganiadau i’r Wasg.   

Darparwch sylwadau i gefnogi, enghreifftiau, tystiolaeth/archwiliadau ac eithriadau, ac unrhyw gamau a gymerwyd o ganlyniad i 
gwynion/ymchwiliadau a wnaed gan Gomisiynydd y Gymraeg. 
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• Rwyf wedi cofnodi canfyddiadau a pharatoi Cynllun Gwella (neu IACTau) i fynd i’r afael 

â meysydd o ddiffyg cydymffurfio.  
6. Cyfarfodydd. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

• Rwyf wedi sicrhau fod yr holl staff yn ymwybodol o  Ganllawiau Cynnal cyfarfod ac wedi 
cofnodi sut y dosbarthwyd y wybodaeth.  

• Rwyf wedi cynnal archwiliad mewnol er mwyn sicrhau fod staff yn ymwybodol o’r 
canllawiau gan gynnwys cynnig dewis iaith a threfnu cyfieithydd ar y pryd yn ôl yr 
angen.   

• Mae canlyniadau’r archwiliad wedi eu cofnodi, gan gynnwys mesurau gwella ar gyfer 
unrhyw enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfio a ganfuwyd.  

Darparwch sylwadau i gefnogi, enghreifftiau, tystiolaeth/archwiliadau ac eithriadau, ac unrhyw gamau a gymerwyd o ganlyniad i 
gwynion/ymchwiliadau a wnaed gan Gomisiynydd y Gymraeg. 
 

7. Arwyddion, Hysbysiadau a Deunydd Arddangos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
• Rwyf wedi cynnal archwiliad er mwyn sicrhau fod unrhyw arwyddion sy’n bodoli eisoes 

yn ddwyieithog ac wedi creu Camau Gwella newydd er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw 
enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfio. 

• Rwyf wedi sicrhau fod yr holl staff yn ymwybodol o’r gofynion i gael arwyddion a 
hysbysiadau dwyieithog gyda’r Gymraeg wedi ei gosod yn gyntaf (pob arwydd oddi ar 
30 Mawrth 2016) a gallaf dystio sut mae hyn wedi cael ei gyflawni. 

 

Darparwch sylwadau i gefnogi, enghreifftiau, tystiolaeth/archwiliadau ac eithriadau, ac unrhyw gamau a gymerwyd o ganlyniad i 
gwynion/ymchwiliadau a wnaed gan Gomisiynydd y Gymraeg. 
 

8. Digwyddiadau Cyhoeddus  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
• Rwyf wedi sicrhau fod yr holl ddigwyddiadau cyhoeddus a drefnir neu a ariennir 

gennym yn ddwyieithog drwy greu rhestr wirio o’r gofynion dwyieithog canlynol ar 
gyfer pob digwyddiad: Deunydd cyhoeddusrwydd, arwyddion, cyhoeddiadau sain a 
gwasanaethau a gaiff eu cynnig i bobl sy’n mynychu’r digwyddiad a sicrhau fod 
cofnodion cywir a chyfredol yn cael eu cadw fod pob elfen yn ddwyieithog ar gyfer pob 
digwyddiad.  

 

Darparwch sylwadau i gefnogi, enghreifftiau, tystiolaeth/archwiliadau ac eithriadau, ac unrhyw gamau a gymerwyd o ganlyniad i 
gwynion/ymchwiliadau a wnaed gan Gomisiynydd y Gymraeg.. 
 
 

9. Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
• Rwyf wedi sicrhau fod yr holl staff sydd yn gallu cyrchu Cyfrifiadur wedi cwblhau cwrs e-

hyfforddiant Ymwybyddiaeth y Gymraeg ar safle porthol Dysgu Caerdydd.  
[http://cardiff.learningpool.com/course/view.php?id=540#section-2] 

 

Darparwch sylwadau i gefnogi, enghreifftiau, tystiolaeth/archwiliadau ac eithriadau, ac unrhyw gamau a gymerwyd o ganlyniad i 
gwynion/ymchwiliadau a wnaed gan Gomisiynydd y Gymraeg.. 
 
 

 
  



Atodiad 6 

Datganiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2019/20 – Materion o Bwys  
 
MATERION O BWYS  
 
Caiff y canlynol eu cydnabod yn faterion o bwys sydd wedi digwydd yn ystod cyfnod ariannol 2019/20 o fewn y Gyfarwyddiaeth yr ydw i yn gyfrifol amdanynt, y gellid eu hystyried yn briodol i’w cynnwys yn Adroddiad Blynyddol 
Comisiynydd y Gymraeg 2019/20. Os yw Comisiynydd y Gymraeg wedi ymchwilio cwyn i faes o fewn eich cyfarwyddiaeth dylech ei nodi yma. 
 
Bydd ymatebion cydlynus y Datganiadau Sicrwydd yn cael eu hadolygu a’u cyflwyno i’r Uwch Dîm Rheoli.  
 

 
Mater o Bwys 

 

 
Cam a weithredwyd / a argymhellir  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Fel arall, 
 

Ni nodwyd unrhyw fater o bwys     

 
 
Datganiad  
 
Mae’r wybodaeth a’r ymatebion a roddir yn y datganiad hwn wedi eu rhoi hyd eithaf fy ngwybodaeth ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 (Hyd yma). 
 

Llofnod:  

Swydd:  

Dyddiad:  

 

 



 
 

Atodiad 6 – Adroddiad Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg 2017-18. Perfformiad Cyngor Caerdydd  
 

 Perfformiad Cyngor Caerdydd  Perfformiad Cenedlaethol 
 

Ateb gohebiaeth  
 

Ymholiadau wedi derbyn ymateb (mewn unrhyw iaith):  
• 3 o 3 ymholiad e-bost Cymraeg / 2 o 3 ymholiad e-bost 

Saesneg;  
• 3 o 3 ymholiad Facebook Cymraeg / 3 o 3 ymholiad Facebook 

Saesneg.  
 
Ymholiadau wedi derbyn ymateb Cymraeg:  
• 3 o 3 ymholiad e-bost Cymraeg;  
• 2 o 3 ymholiad Facebook Cymraeg. 1 
 
Amser ymateb cyfartalog:  
• e-bost Cymraeg – 0.7 diwrnod / e-bost Saesneg – 0.5 diwrnod;  
• neges Facebook Gymraeg – 0.3 diwrnod / neges Facebook 

Saesneg – 0.3 diwrnod.  
 
Ymateb yn ateb yr ymholiad yn llawn:  
• 3 o 3 ymholiad e-bost Cymraeg / 2 o 3 ymholiad e-bost 

Saesneg;  
• 2 o 3 ymholiad Facebook Cymraeg / 3 o 3 ymholiad Facebook 

Saesneg.  
 
Ymateb yn cynnwys gwybodaeth neu ddogfennaeth 
ychwanegol:  
• 2 o 3 ymholiad e-bost Cymraeg / 2 o 3 ymholiad e-bost 

Saesneg;  
• 2 o 3 ymholiad Facebook Cymraeg / 3 o 3 ymholiad Facebook 

Saesneg.  
 
 

Ymholiadau wedi derbyn ymateb (mewn unrhyw iaith):  
• 75% o ymholiadau e-bost Cymraeg / 80% o ymholiadau e-bost 

Saesneg;  
• 51% o ymholiadau Facebook Cymraeg / 49% o ymholiadau 

Facebook Saesneg.  
 
Ymholiadau wedi derbyn ymateb Cymraeg:  
• 93% o ymholiadau e-bost Cymraeg;  
• 95% o ymholiadau Facebook Cymraeg.  
 
Amser ymateb cyfartalog:  

• e-bost Cymraeg – 2.1 diwrnod / e-bost Saesneg – 1.8 
diwrnod;  

• neges Facebook Gymraeg – 1.2 diwrnod / neges Facebook 
Saesneg – 0.8 diwrnod.  

 
Ymateb yn ateb yr ymholiad yn llawn:  

• 92% o ymholiadau e-bost Cymraeg / 97% o ymholiadau e-
bost Saesneg;  

• 96% o ymholiadau Facebook Cymraeg / 98% o ymholiadau 
Facebook Saesneg.  

 
Ymateb yn cynnwys gwybodaeth neu ddogfennaeth 
ychwanegol:  

• 30% o ymholiadau e-bost Cymraeg / 49% o ymholiadau e-
bost Saesneg;  

• 33% o ymholiadau Facebook Cymraeg / 60% o ymholiadau 
Facebook Saesneg.  

 

                                            
1 Gohebiaeth 
Roedd y neges Facebook Gymraeg a dderbyniodd ymateb Saesneg yn ymholiad cyffredinol ynghylch sut mae cyflwyno cwyn sain. 
 



 
 

Ymateb yn cynnwys datganiad am ohebu yn Gymraeg:  
• 3 o 3 ymholiad e-bost Cymraeg / 2 o 3 ymholiad e-bost 

Saesneg;  
• 0 o 6 ymholiad Facebook.  
 
Ymateb yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg (gwedd / 
fformat / amlygrwydd):  
• 0 o 3 ymholiad e-bost Cymraeg;  
• 0 o 3 ymholiad Facebook Cymraeg.  
 
 

Ymateb yn cynnwys datganiad am ohebu yn Gymraeg:  
• 57% o ymholiadau e-bost Cymraeg / 53% o ymholiadau e-

bost Saesneg;  
• dim o’r ymatebion i ymholiadau Facebook.  

 
 
Ymateb yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg (gwedd / 
fformat / amlygrwydd):  

• 13% o ymholiadau e-bost Cymraeg;  
• dim o’r ymholiadau Facebook Cymraeg.  

 
Ateb galwadau ffôn  
 

Cyfarchiad Cymraeg gan y derbynnydd yn ystod 3 o 3 galwad  
 
Rhoddodd y sefydliad wybod i’r galwr fod gwasanaeth Cymraeg ar 
gael ar ddechrau 3 o 3 galwad  
 
Delio’n llawn â’r ymholiad ffôn yn Gymraeg mewn 2 o 3 galwad. 
 
3 o 3 peiriant awtomatig yn cynnig opsiynau Cymraeg  
 
Roedd yn rhaid i’r galwyr ofyn am wasanaeth Cymraeg yn ystod 3 o 
3 galwad  
 
Agwedd y sefydliad at ymgais i ddefnyddio’r Gymraeg yn 
gadarnhaol mewn 3 o 3 galwad   
 

Cyfarchiad Cymraeg gan y derbynnydd yn ystod 89% o’r galwadau  
Rhoddodd y sefydliad wybod i’r galwr fod gwasanaeth Cymraeg ar 
gael ar ddechrau 86% o alwadau  
 
90% o’r sefydliadau y mae’n ofynnol iddynt ddelio’n llawn ag 
unrhyw ymholiad ffôn yn Gymraeg wedi gwneud hynny  
 
98% o beiriannau awtomatig yn cynnig opsiynau Cymraeg  
Roedd yn rhaid i’r galwyr ofyn am wasanaeth Cymraeg yn ystod 
19% o’r galwadau ffôn  
 
Agwedd y sefydliad at ymgais i ddefnyddio’r Gymraeg yn 
gadarnhaol mewn 86% o’r galwadau  

Peiriannau 
hunanwasanaeth  
 

Ni fu’r cyngor yn rhan o’r arolwg  
  

100% o’r peiriannau hunanwasanaeth a brofwyd yn gweithio’n llawn 
yn Gymraeg. 
  
54% o’r peiriannau hunanwasanaeth yn gwneud cynnig 
rhagweithiol i ddefnyddio’r Gymraeg  

Arwyddion 3 o 3 arwydd a fonitrwyd ar gael yn Gymraeg  
 
0 o 3 arwydd yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg  
 
3 o 3 arwydd gyda’r Gymraeg yn debygol o gael ei darllen gyntaf   

82% o’r arwyddion a fonitrwyd ar gael yn Gymraeg  
 
15% o arwyddion yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg  
 
67% o arwyddion gyda’r Gymraeg yn debygol o gael ei darllen 
gyntaf  



 
 

Derbynfaeydd2 Cyfarchiad Cymraeg neu ddwyieithog mewn 0 o 3 ymweliad â 
derbynfeydd  
 
Ymateb i ymholiad syml yn Gymraeg mewn 0 o 3 ymweliad  
 
Gwelwyd arwydd yn nodi bod modd defnyddio’r Gymraeg mewn 3 o 
3 ymweliad  
 
Roedd staff Cymraeg yn gwisgo bathodyn yn dangos hynny mewn 
2 o 3 ymweliad  

Cyfarchiad Cymraeg neu ddwyieithog mewn 39% o ymweliadau â 
derbynfeydd  
 
Ymateb i ymholiad syml yn Gymraeg mewn 37% o achosion  
 
Mewn 60% o ymweliadau â derbynfeydd y gwelwyd arwydd yn nodi 
bod modd defnyddio’r Gymraeg  
 
Mewn 46% o ymweliadau roedd staff Cymraeg yn gwisgo bathodyn 
yn dangos hynny  

Cyfarfodydd a 
digwyddiadau  
 

Ar gyfer y cyfarfod cyhoeddus a fynychwyd, nid oedd y sefydliad 
wedi datgan mewn deunydd hysbysebu fod croeso i bobl 
ddefnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod  
 
Ar gyfer y cyfarfod cyhoeddus a fynychwyd, nid oedd gwasanaeth 
cyfieithu ar y pryd ar gael  
 
Ar gyfer y cyfarfod cyhoeddus a fynychwyd, roedd deunydd  
ysgrifenedig a arddangoswyd ar gael yn Gymraeg  
 
Ar gyfer y digwyddiad cyhoeddus a fynychwyd, nid oedd deunydd 
ysgrifenedig wedi ei arddangos yn Gymraeg, ac nid oedd 
cyhoeddiadau sain yn Gymraeg  

 O’r 10 cyfarfod cyhoeddus a fynychwyd, dim ond ar gyfer 2 
ohonynt roedd y sefydliad wedi datgan mewn deunydd hysbysebu 
fod croeso i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod  
 
O’r 10 cyfarfod cyhoeddus a fynychwyd, roedd gwasanaeth 
cyfieithu ar y pryd ar gael yn ystod 5 ohonynt yn unig  
 
O fewn hanner y cyfarfodydd lle arddangoswyd deunydd 
ysgrifenedig roedd y deunydd hwnnw ar gael yn Gymraeg  
 
Mewn digwyddiadau cyhoeddus, roedd deunydd ysgrifenedig wedi 
ei arddangos yn Gymraeg 76% o’r amser, ond dim ond yn achos 
18% o ddigwyddiadau perthnasol roedd cyhoeddiadau sain yn 
Gymraeg  

Deunydd 
cyhoeddusrwydd 3 

1 o 1 poster ar gael yn Gymraeg  
1 o 1 taflen ar gael yn Gymraeg  

78% o bosteri ar gael yn Gymraeg  
79% o daflenni ar gael yn Gymraeg  

                                            
2 Gwasanaethau Derbynfa 
Derbynfa yr ymwelwyd â hi: Neuadd y Sir 
Ymweliad 1: Roedd yr aelod staff sy’n siarad Cymraeg ar y ffôn ar yr adeg. Roedd yr aelod staff arall yn gallu deall yr ymholiad cyffredinol (ynghylch bagiau 
ailgylchu) ond nid oedd yn gallu ymateb yn Gymraeg. 
Ymweliad 2: Nid oedd staff y dderbynfa yn gallu cynnig gwasanaeth Cymraeg. 
Ymweliad 3: Roedd yr aelod staff sy’n siarad Cymraeg ar y ffôn ar yr adeg.  
 
3 Cyfarfodydd 
1. Cyfarfod ynghylch ymestyn trwydded alcohol y Tramshed, Grangetown am 10am ar 06.04.18  
2. Ffair Swyddi Neuadd y Ddinas 07.03.18 – Pob bwrdd swyddi yn Saesneg yn unig 
 



 
 

 1 o 1 fideo ar gael yn Gymraeg  
  

60% o fideos ar gael yn Gymraeg  

Rheolau, ffurflenni a 
hysbysiadau 
swyddogol  
 

2 o 2 set o reolau ar gael yn Gymraeg  
2 o 2 ffurflen ar gael yn Gymraeg  
2 o 2 hysbysiad swyddogol ar gael yn Gymraeg  
0 o 2 hysbysiad swyddogol gyda’r Gymraeg yn gyntaf 4 

70% o reolau ar gael yn Gymraeg  
79% o ffurflenni ar gael yn Gymraeg  
69% o hysbysiadau swyddogol ar gael yn Gymraeg  
9% o hysbysiadau swyddogol gyda’r Gymraeg yn gyntaf  
 
  

Hunaniaeth 
gorfforaethol (h.y. 
logos)  
 

Roedd 3 o 3 enghraifft o hunaniaeth gorfforaethol y sefydliad ar 
gael yn Gymraeg  
Roedd 0 o 3 enghraifft o hunaniaeth gorfforaethol y sefydliad yn trin 
y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg  

88% o sefydliadau â hunaniaeth gorfforaethol Gymraeg  
 
12% o logos a oedd yn ymddangos yn Gymraeg yn trin y Gymraeg 
yn llai ffafriol na’r Saesneg  
 

Apiau  
 

Ni fu’r cyngor yn rhan o’r arolwg  
 

Ar 62% o’r apiau a fonitrwyd roedd pob tudalen a brofwyd 
(uchafswm o 10) ar gael yn Gymraeg, gydag 14% pellach ar gael 
yn Gymraeg yn rhannol. 
 
89% o’r apiau a oedd ar gael yn Gymraeg yn gwneud cynnig 
rhagweithiol o ran y Gymraeg  
 
25% o’r apiau perthnasol oedd ar gael yn Gymraeg yn trin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg wrth gyhoeddi deunydd (er 
enghraifft taflenni, fideos neu glipiau sain)  

Adroddiadau 
blynyddol 
(rheoliadau rhif 1)  
 

Ar 12/07/2018, roedd y sefydliad wedi cyhoeddi adroddiad 
blynyddol safonau’r Gymraeg.  
 
O edrych ar yr adroddiad:  
 
• adroddwyd ar niferoedd cwynion;  
• adroddwyd ar nifer y staff sydd â sgiliau Cymraeg;  
• adroddwyd yn llawn ar nifer y swyddi gwag a newydd a 

gategoreiddiwyd fel bod angen sgiliau Cymraeg;  

Ar 12/07/2018, roedd 21 o’r 26 sefydliad wedi cyhoeddi adroddiad 
blynyddol safonau’r Gymraeg, gyda statws drafft i leiafrif bychan.  
 
Derbyniwyd 2 adroddiad arall dros e-bost, heb eu cymeradwyo.  
O’r 23 adroddiad a wiriwyd, roedd:  
 
• 23 wedi adrodd ar niferoedd cwynion;  
• 23 wedi adrodd ar nifer y staff sydd â sgiliau Cymraeg;  
• 19 wedi adrodd yn llawn ar nifer y swyddi gwag a newydd a 

gategoreiddiwyd fel bod angen sgiliau Cymraeg;  

                                            
4 Hysbysiadau Swyddfa gyda’r testun Saesneg yn gyntaf 
1. Amserlen Hybiau Cymunedol – dolen gwefan gyda’r amserlen Saesneg ac yna’r amserlen Gymraeg  
2. Canlyniadau Etholiadau Seneddol y DU – Enwau’r pleidiau gwleidyddol wedi’u rhestru’n ddwyieithog gyda’r testun Saesneg yn gyntaf  
 



 
 

• adroddwyd ar nifer y staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi 
penodol a gynigiwyd yn Gymraeg.  

 

• 14 wedi adrodd ar nifer y staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi 
penodol a gynigiwyd yn Gymraeg, gyda rhai o'r rheiny heb 
adrodd yn llawn.  
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Teitl Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth: 
 
Cynllun Gweithredu Strategol Caerdydd Ddwyieithog Diwygiedig 
 
Newydd/Presennol/Diweddaru/Addasu: 
 
Diweddaru/Addasu 
 

 
Pwy sy’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu’r 
Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth? 
 
Enw: 
Ffion Gruffudd 
Dylan Hughes 

Teitl y Swydd: 
Pennaeth Caerdydd Ddwyieithog 
Rheolwr Busnes Caerdydd Ddwyieithog 

Tîm Gwasanaeth: 
Caerdydd Ddwyieithog  

Gwasanaeth: 
Pobl a Chymunedau 

Dyddiad Asesu: 
22.05.19 

 
1. Beth yw amcanion y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/ 
 Gwasanaeth/ Swyddogaeth?             
 

 
“Gweledigaeth y strategaeth hon yw datblygu Caerdydd gwbl ddwyieithog. Caerdydd 
lle gall ein dinasyddion fyw, gweithio a chwarae yn ogystal â manteisio ar wasanaethau 
a chymorth yn Gymraeg neu Saesneg yn yr un modd. Prifddinas lle mae dwyieithrwydd 
yn cael ei hyrwyddo fel rhywbeth cwbl naturiol, a lle mae’r iaith Gymraeg yn cael ei 
diogelu a’i meithrin i genedlaethau'r dyfodol ei mwynhau a'i defnyddio.” 
 
Nod yr amcanion yng Nghynllun Gweithredu Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog yw 
gwireddu'r weledigaeth hon. 
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2. Rhowch wybodaeth gefndirol am y 
Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth ac 
unrhyw ymchwil a wneir [e.e. data defnyddwyr gwasanaeth yn erbyn 
ystadegau demograffig, Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol tebyg a wnaed 
ac ati.]  

 
 
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 Safon 145 Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn mynnu bod y Cyngor yn 
cynhyrchu a chyhoeddi strategaeth 5 mlynedd erbyn 30ain Medi 2016 sy'n nodi sut y 
byddwn yn hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o’r Gymraeg. Mae’r strategaeth yn cynnwys 
targed i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd yn ogystal â chamau 
penodol i hwyluso’r defnydd o’r iaith yn unol â Strategaeth y Gymraeg 2012 - 17 
Llywodraeth Cymru a strategaeth ddrafft Llywodraeth Cymru (a fabwysiadwyd erbyn 
hyn) o gael Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 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). 

 
Mae’r strategaeth yn cynnwys targed ar gyfer cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng 
Nghaerdydd dros gyfnod o bum mlynedd yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru 
am filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Er mwyn i Gaerdydd chwarae ei rhan yn 
cyflawni'r weledigaeth hon, rydym wedi gosod targed o gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg yng Nghaerdydd gan 15.9% i 42,584 erbyn Cyfrifiad 2021. Cyflawnir hyn yn 
bennaf drwy’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020. 
 
Mae'r Cynllun Gweithredu diwygiedig hwn yn dilyn adolygiad llawn o'r 
Strategaeth a gynhaliwyd yn 2018, ac mae'n adlewyrchu'r argymhellion a 
nodwyd yn yr adolygiad hwnnw. 
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3 Asesu Effaith ar y Nodweddion Gwarchodedig 
 
3.1 Oed 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Weithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan sylw 
yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl iau/hŷn?  
 

                                                                                                        Bydd Na 
fydd 

Dd/B 

Hyd at 18 oed    
18-65 oed    
Dros 65 oed     

 
Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth.  
 
Mae gan y Cynllun Gweithredu y potensial i ddarparu gwell mynediad at wasanaethau 
Cymraeg, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a chefnogaeth berthnasol, i bob grŵp oedran 
o ran camau gweithredu, targedau a phartneriaid ynghyd ag amserlenni cyflawni. 
 
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 
 
Dim 
 

 
3.2 Anabledd 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl anabl?  
 

 Bydd Na 
fydd 

Dd/B 

Nam ar y clyw     
Nam Corfforol    
Nam ar y Golwg    
Anabledd Dysgu    
Salwch neu Gyflwr Iechyd Tymor Hir    
Iechyd Meddwl     
Camddefnyddio Sylweddau    
Arall     

  
Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
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Mae gan y Cynllun Gweithredu y potensial i ddarparu gwell mynediad at wasanaethau 
anabledd arbenigol yn y Gymraeg, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a chefnogaeth 
berthnasol, i unrhyw unigolyn neu eu teuluoedd/gofalwyr/gweithwyr cymorth, o'r holl 
sefydliadau partner perthnasol. 
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 
 
Dim 
 

 
3.3 Ailbennu Rhywedd 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl drawsryweddol?  
 

 Bydd Na 
fydd 

Dd/B 

Pobl Drawsryweddol  
(Pobl sy’n bwriadu ymgymryd, sy’n ymgymryd neu sydd wedi 
ymgymryd â phroses [neu ran o broses] i ailbennu eu rhyw trwy 
newid priodoleddau ffisiolegol neu briodoleddau eraill rhyw). 

   

 
Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
 
Mae gan y Cynllun Gweithredu y potensial i ddarparu gwell mynediad at wasanaethau 
arbenigol yn y Gymraeg, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a chefnogaeth berthnasol, i 
unrhyw unigolyn neu eu teuluoedd, o'r holl sefydliadau partner dan sylw, p’un a yw'r 
unigolyn hwnnw'n ystyried, neu yn y broses o drawsnewid, neu sydd wedi trawsnewid. 
 
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 
 
Dim 
 

 
 
3.4.  Priodas a Phartneriaeth Sifil  
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar briodas a phartneriaeth 
sifil? 
 

 Byd
d 

Na 
fydd 

Dd/
B 

Priodas    
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Partneriaeth Sifil    
 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
 
Mae gan y Cynllun Gweithredu y potensial i ddarparu gwell mynediad at wasanaethau 
Cofrestru trwy gyfrwng y Gymraeg, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a chymorth 
perthnasol, i unrhyw unigolyn sydd, er enghraifft, yn dymuno priodi neu ymrwymo i 
bartneriaeth sifil. 
 
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 
 
Dim 
 

 
3.5 Beichiogrwydd a Mamolaeth 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar feichiogrwydd a 
mamolaeth?  
 

 Byd
d 

Na 
fydd 

Dd/
B 

Beichiogrwydd    
Mamolaeth    

 
Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
 
Mae gan y Cynllun Gweithredu y potensial i ddarparu gwell mynediad at wasanaethau 
Cymraeg arbenigol, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a chymorth perthnasol, i unrhyw 
unigolyn neu ei deulu o ran materion beichiogrwydd a mamolaeth. 
 
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 
 
Dim 
 

 
3.6 Hil 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar y grwpiau canlynol?  
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 Byd
d 

Na 
fydd 

Dd/
B 

Gwyn    
Grwpiau Cymysg/Aml-ethnig    
Asiaidd/ Asiaidd Prydeinig    
Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig     
Grwpiau Ethnig Eraill    

 
Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
 
Mae gan y Cynllun Gweithredu y potensial i ddarparu gwell mynediad at wasanaethau 
Cymraeg arbenigol, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a chymorth perthnasol, i unrhyw 
unigolyn neu ei deulu, waeth beth fo'u tarddiad ethnig. Mae'r iaith Gymraeg yn 
perthyn i, ac ar gael i, bob cymuned sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd ac i'r rhai 
sy'n ymweld. 
 
Mae'r Cynllun Gweithredu hefyd yn cefnogi'r gwaith o fewn polisïau a dyletswyddau 
statudol canlynol y Cyngor: 
 

• Amcan Cydraddoldeb Strategol 7 Cyngor Caerdydd (Adeiladu cymunedau cryf 
a chydlynol lle mae pobl yn teimlo'n ddiogel ac yn gallu dathlu amrywiaeth 
Caerdydd) 

• Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 o ran Cymru o 
gymunedau cydlynol. 

 
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 
 
Dim 
 

 
3.7 Crefydd, Credoau, neu Ddiffyg Credo  
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl sydd â 
chrefyddau, credoau neu ddiffyg credo?  
 

 Bydd Na 
fydd 

Dd/B 

Bwdhydd    
Cristion    
Hindŵ     
Dyneiddiwr    
Iddew    
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Mwslim     
Sîc    
Arall    

 
Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
 
Yn yr un modd â Hil a ddangosir uchod, mae gan y Cynllun Gweithredu y potensial i 
ddarparu gwell mynediad at wasanaethau Cymraeg, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a 
chymorth perthnasol, i unrhyw unigolyn neu deulu, beth bynnag fo'u credoau 
crefyddol ac mae hefyd yn cefnogi'r gwaith o fewn polisïau a dyletswyddau statudol 
canlynol y Cyngor: 
 

• Amcan Cydraddoldeb Strategol 7 Cyngor Caerdydd (Adeiladu cymunedau cryf 
a chydlynol lle mae pobl yn teimlo'n ddiogel ac yn gallu dathlu amrywiaeth 
Caerdydd) 

• Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 o ran Cymru o 
gymunedau cydlynol 

 
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 
 
Dim 
 

3.8 Rhywedd 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar ddynion a/neu 
fenywod?  
 

 Byd
d 

Na 
fydd 

Dd/
B 

Dynion    
Menywod    

 
Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
 
Mae gan y Cynllun Gweithredu'r potensial i ddarparu gwell mynediad at wasanaethau 
Cymraeg arbenigol, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a chymorth perthnasol, i unrhyw 
unigolyn neu ei deulu, waeth beth fo'u rhywedd. 
 
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 
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Dim 
 

 
3.9 Cyfeiriadedd Rhywiol 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar y grwpiau canlynol?  
 

 Bydd Na 
fydd 

Dd/B 

Deurywiol     
Dynion Hoyw    
Menywod Hoyw/Lesbiaid     
Heterorywiol/Syth    

 
Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
 
Mae gan y Cynllun Gweithredu y potensial i ddarparu gwell mynediad at wasanaethau 
Cymraeg, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a chymorth perthnasol, i unrhyw unigolyn neu 
ei deulu, waeth beth fo'u cyfeiriadedd rhywiol. 
 
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 
 
Dim 
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3.10  Y Gymraeg 
 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar y Gymraeg?  
 

 Byd
d 

Na 
fydd 

Dd/
B 

Y Gymraeg 
 

   

 
Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
 
Bydd y Cynllun Gweithredu oherwydd ei natur yn ei gwneud yn haws cael gafael ar 
wasanaethau Cymraeg, nod y Strategaeth a'r Cynllun yw datblygu Caerdydd sy'n 
wirioneddol ddwyieithog lle y gall dinasyddion gael gafael ar wasanaethau a chymorth 
yn y Gymraeg neu'r Saesneg yn gyfartal. 
 
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 
 
Dim 
 

 
4. Ymgynghori ac Ymgysylltu 
Pa drefniadau a wnaed i ymgynghori/ymgysylltu â’r gwahanol Grwpiau 
Cydraddoldeb?  
 

Roedd ymgyngoreion mewnol yn cynnwys: 
• Grŵp Cydlynwyr a Hyrwyddwyr yr Iaith Gymraeg, 
• Gweithgor aelodau Caerdydd Ddwyieithog, 
• Pwyllgor Adolygu Polisi a Pherfformiad 
• Uwch Dîm Rheoli 

 
Roedd ymgyngoreion allanol yn cynnwys: 
Prifysgol Caerdydd, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, Menter Caerdydd, CAVC, Mudiad Meithrin, 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Urdd Gobaith Cymru. 
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5. Crynodeb o Gamau Gweithredu [a restrir yn yr adrannau uchod] 
 

Grwpiau  Camau Gweithredu 
Oed 

Nid oes angen camau gweithredu, bydd y Cynllun 
Gweithredu yn ôl ei natur yn cael effaith 
gadarnhaol ar bob siaradwr Cymraeg a dysgwr heb 
effeithio'n negyddol ar y di-Gymraeg. 

Anabledd 
Ailbennu Rhywedd 
Priodas a Phartneriaeth 
Sifil  
Beichiogrwydd a 
Mamolaeth 
Hil 
Crefydd/Credo 
Rhywedd 
Cyfeiriadedd Rhywiol 
Y Gymraeg 
Cyffredinol Generig [yn 
berthnasol i’r holl 
grwpiau] 

 
6. Rhagor o Gamau Gweithredu 
Dylid cynnwys unrhyw argymhellion ar gyfer camau gweithredu yr ydych yn bwriadu 
eu gwneud o ganlyniad i'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb hwn (a restrir yn y 
Crynodeb Camau Gweithredu) fel rhan o Gynllun Busnes eich Gwasanaeth i'w 
fonitro'n rheolaidd.  
 
7.       Awdurdod 
Dylai’r templed gael ei lenwi gan Swyddog Arweiniol y 
Polisi/Strategaeth/Project/Swyddogaeth a nodwyd a’i gymeradwyo gan y Rheolwr 
priodol ym mhob Gwasanaeth.   
 

Cwblhawyd Gan: David Thomas Dyddiad: 22-05-2019 
Swydd: Cyfieithydd  
Cymeradwywyd gan: Dylan Hughes  
Swydd: Rheolwr Busnes Caerdydd Ddwyieithog  
Gwasanaeth: Pobl a Chymunedau - Caerdydd Ddwyieithog   

 
7.1 Ar ôl cwblhau’r Asesiad hwn, sicrhewch y caiff y Ffurflen ei phostio ar 

Dudalen eich Cyfarwyddiaeth ar CIS – Ledled y Cyngor/Systemau 
Rheoli/Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb – fel bod cofnod o’r holl 
asesiadau yr ymgymerir â nhw yn y Cyngor.    

 
I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â’r Tîm Cydraddoldeb ar 029 
2087 2536 / 3262 neu e-bostiwch timcydraddoldeb@caerdydd.gov.uk                         
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