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CYNGOR CAERDYDD 
CARDIFF COUNCIL 
 
CYFARFOD CABINET:  25 CHWEFROR 2021 

 

STRATEGAETH SGILIAU’R GYMRAEG 

 

YR ARWEINYDD (Y CYNGHORYDD HUW THOMAS) 
 

EITEM AGENDA:4 
 

  
Rheswm dros yr Adroddiad hwn 
 
1. Cytuno a chymeradwyo Strategaeth Sgiliau Iaith Gymraeg ddiwygiedig 

y Cyngor yn unol â Safonau Cymraeg 127-140 a 151-154, a sicrhau bod 
gwasanaethau Cymraeg a Saesneg o ansawdd uchel yn cael eu darparu 
i bobl Caerdydd.  

 
Cefndir 
 
2. Yn unol â Safonau'r Gymraeg 158, 164 a 170, mae gan Gyngor Caerdydd 

ddyletswydd statudol i ddarparu'r wybodaeth ganlynol yn ei Adroddiad 
Blynyddol ar Safonau'r Gymraeg: 
 

Sgiliau Cymraeg Cyflogeion  

 
Nifer y cyflogeion sydd â sgiliau Cymraeg ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 
dan sylw. 
 

Hyfforddiant cyfrwng Cymraeg 

 
Nifer yr aelodau staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi a gynigiwyd yn 
Gymraeg yn ystod y flwyddyn. 
 
Os cynigiwyd fersiwn Gymraeg o gwrs yn ystod y flwyddyn honno, canran 
cyfanswm y staff a fynychodd y cwrs a fynychodd y fersiwn Gymraeg. 

 

Swyddi a Hysbysebwyd 

 
Nifer y swyddi newydd ac a oedd yn wag a hysbysebwyd yn ystod y 
flwyddyn ac a gafodd eu categoreiddio fel swyddi lle: 
 

 mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol; 
 

 bydd angen dysgu sgiliau Cymraeg yn dilyn penodiad i'r swydd; 
 

 mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol  
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 nid oedd sgiliau Cymraeg yn angenrheidiol. 
 

 
Mae Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg yn darparu templed safonol ac 
unffurf er mwyn cefnogi adrodd ar yr uchod.   
 

3. Diben y Strategaeth yw galluogi'r Cyngor i gynnal trosolwg o'i anghenion 
a'i adnoddau sgiliau ieithyddol a chydlynu ei weithgareddau hyfforddi a 
recriwtio.  Mae’n dwyn ynghyd gweithdrefnau staffio, hyfforddi a recriwtio 
er mwyn sicrhau bod trigolion Caerdydd â’r un hawl i gyrchu’n 
gwasanaethau p’un a ydynt yn dewis ymwneud â’r Cyngor drwy gyfrwng 
y Gymraeg neu’r Saesneg, p’un a ydynt yn unigolion, grwpiau neu 
gymunedau, neu’r cyhoedd yn gyffredinol, a ph’un ai drwy ohebiaeth, ffôn, 
mewn cyfarfodydd neu drwy unrhyw ddull arall. 
 

4. Mae’r Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg yn ddiwygiad o'r strategaeth 
flaenorol a gymeradwywyd gan y Cabinet yn 2014.  

 
Cyd-destun Deddfwriaethol 
 
5. Mae’r Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg yn cefnogi gweithredu Safonau'r 

Gymraeg. Mae'r Safonau'n deillio o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a 
disgrifio sut mae Cyngor Caerdydd yn sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael 
ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg yng Nghymru. Mae’r Strategaeth 
Sgiliau'r Gymraeg yn darparu canllawiau gweithdrefnol ar gyfer recriwtio, 
hyfforddiant iaith Gymraeg, dynodi a hysbysebu swyddi fel swyddi 
Cymraeg hanfodol, a chofnodi data staffio. Mae gan y Cyngor ddyletswydd 
statudol i gofnodi ac adrodd ar nifer o agweddau ar ddarpariaeth 
gwasanaethau Cymraeg (fel y disgrifir yn adran 2. uchod).  Mae’r 
Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg yn darparu templed safonol ar gyfer yr 
adroddiad hwn y gellir ei gymhwyso ar draws holl Adrannau a 
Gwasanaethau Cyngor Caerdydd. 
 

Cyd-destun Strategol 
 

6. Mae Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 2017-2022 yn cefnogi targed 
Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, fel y disgrifir 
yn ei strategaeth Cymraeg 2050, ac mae'n cynnwys targed i gynyddu nifer 
y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd gan 15.9% o Gyfrifiad 2011 i 
Gyfrifiad 2021. 
 

7. Y fethodoleg a ddefnyddiwyd i greu’r targed hwn oedd cymhwyso’r ganran 
o gynnydd sydd ei hangen bob blwyddyn yn nifer y siaradwyr Cymraeg i 
gyrraedd miliwn erbyn 2050 (o 562,016 yng Nghyfrifiad 2011).  Byddai'r 
gyfradd twf hon o 1.5% y flwyddyn pe bai'n cael ei chymhwyso i Gaerdydd 
yn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 42,584 erbyn Cyfrifiad 2021; 
cynnydd o 15.9% ar ffigur Cyfrifiad 2011.  
 

8. Mae’r Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg yn cefnogi Strategaeth a Chynllun 
Gweithredu Dwyieithog Caerdydd ar gyfer 2017-2022.Mae cynhyrchu a 
chyhoeddi cynllun gweithredu 5 mlynedd i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd 
o'r Gymraeg yn ofyniad statudol yn unol â Safon 145 Safonau'r Gymraeg.  
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9. Mae Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog yn nodi ein blaenoriaethau o dan 

3 maes strategol: 
 

1) Y Teulu, Plant a Phobl Ifanc 
 

2) Cymuned a Seilwaith 
 

3) Gwasanaethau Cymraeg a’r Gweithle  
 
Mae’r Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg yn cefnogi'r gwaith o gyflawni pob 
un o'r tri maes strategol. Fodd bynnag, mae'n ymwneud yn bennaf â 
datblygu a chynnal gallu Cyngor Caerdydd i ddarparu gwasanaethau 
Cymraeg o ansawdd uchel a hyrwyddo'r Gymraeg yn y gweithle.  Bydd 
ymrwymiadau'r Strategaeth i roi cyfle i'r holl staff fanteisio ar hyfforddiant 
iaith Gymraeg, a darparu canllawiau i sicrhau bod swyddi Cymraeg 
Hanfodol yn cael eu nodi'n unffurf ar draws y Cyngor, yn gweithio i 
gynyddu proffil yr iaith a hyrwyddo diwylliant gweithio dwyieithog.    
 

10. Mae’r Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg hefyd yn cefnogi'r targed a osodwyd 
o fewn Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg yng ngweithlu’r Cyngor 50% erbyn 2022. Y ffigwr yn Adroddiad 
Blynyddol 2019/20 oedd 776, sy'n gynnydd o 81.7% ers 2017 (427).   
 

11. Mae’r Strategaeth Sgiliau’r Gymraeg  hefyd yn cefnogi strategaeth 
Caerdydd Ddwyieithog - Cyngor Dwyieithog Cyngor Caerdydd. Mae hyn 
yn disgrifio ymrwymiad y Cyngor i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r 
Gymraeg o fewn ei weinyddiaeth fewnol.  Fel yr Awdurdod Lleol sy'n 
gwasanaethu prifddinas Cymru, mae Cyngor Caerdydd yn credu mewn 
amgylchedd gwaith dwyieithog lle mae staff, sy'n defnyddio sgiliau 
Cymraeg yn y gweithle, yn cael eu gwerthfawrogi a'u hannog yn 
weithredol. 
 

12. Nodau strategaeth Caerdydd Ddwyieithog – Cyngor Dwyieithog yw: 
 

 datblygu defnydd ffurfiol a chymdeithasol y Gymraeg ymhlith 
gweithlu'r Cyngor trwy ddarparu cyfleoedd dysgu a chymdeithasol 
rheolaidd a mwy o gyfranogiad mewn amrywiaeth o rwydweithiau a 
digwyddiadau iaith ffurfiol ac anffurfiol; 
 

 cynyddu nifer y cyfleoedd sydd ar gael i staff ddatblygu eu sgiliau 
Cymraeg, cynyddu hyder, a gwella ansawdd y gwasanaethau 
dwyieithog a ddarperir; a  

 

 hyrwyddo ac arddangos ethos gweithle dwyieithog er mwyn denu 
mwy o staff dwyieithog. 

 
13. Cefnogir y nodau gan ymrwymiadau a wnaed yn Strategaeth Sgiliau'r 

Gymraeg fel isod: 
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 rhoi cyfle i'r holl staff ddysgu Cymraeg i Lefel 1 yn unol â fframwaith 
hyfedredd ieithyddol ALTE1, neu wella eu hyfedredd yn y Gymraeg, 
drwy ddarparu hyfforddiant iddynt; 
 

 cofnodi a dadansoddi nifer y swyddi Cymraeg hanfodol ledled y 
Cyngor er mwyn sicrhau bod gan bobl Caerdydd fynediad at 
wasanaethau Cymraeg o ansawdd uchel bob amser; a 

 

 bodloni gofynion adrodd statudol y Cyngor mewn perthynas â 
sgiliau Cymraeg staff, nifer y swyddi Cymraeg hanfodol a dymunol 
a hysbysebwyd, a nifer y staff sydd wedi derbyn hyfforddiant iaith 
Gymraeg.  

 
14. Bydd darparu cyfleoedd hyfforddiant iaith Gymraeg i staff, a hyrwyddo 

Cyngor Caerdydd fel cyflogwr dwyieithog drwy'r cyfleoedd hyfforddi hyn a 
nodi swyddi Cymraeg Hanfodol, yn gweithio'n uniongyrchol i gynyddu nifer 
y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd.  Bydd yn cryfhau'r Gymraeg fel sgil 
busnes gwerthfawr ac yn creu cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc sydd wedi 
ymgysylltu ag addysg cyfrwng Cymraeg.   

 
Ystyriaethau 
 
15. Mae'r Strategaeth (sydd wedi'i chynnwys fel Atodiad A) yn cefnogi 

gweithrediad Cyngor Caerdydd o ran Safonau'r Gymraeg ac 
ymrwymiadau polisi allweddol eraill megis strategaeth Caerdydd 
Ddwyieithog 2017-2022 a strategaeth Caerdydd Ddwyieithog – Cyngor 
Dwyieithog. Mae'n darparu fframwaith i gynorthwyo gwasanaethau i 
ddatblygu a chynnal proffil sgiliau Cymraeg cyflogeion er mwyn sicrhau 
bod gwasanaethau, o safon yr un mor uchel a’i gilydd, yn cael eu darparu 
yn Gymraeg ac yn Saesneg. 
 

16. Mae 25% o'r holl staff a gofrestrwyd ar system Digigov yn adrodd bod 
ganddynt ryw lefel o hyfedredd yn y Gymraeg, fel rhan o'r adroddiadau ar 
gyfer Adroddiad Blynyddol 2019/20 ar Safonau'r Gymraeg. Fodd bynnag, 
mae data a dderbyniwyd gan Adran Adnoddau Dynol y Cyngor yn dangos 
mai dim ond 1.7% o'r holl swyddi yn y Cyngor sydd wedi'u dynodi'n 
Cymraeg Hanfodol ac, o'r rhain, dim ond 26.4% ar hyn o bryd sydd â 
siaradwyr Cymraeg cymwysedig.  
 

17. Mae'r canrannau hyn yn isel iawn ac ysgrifennodd Grŵp Aelodau 
Dwyieithog Caerdydd at y Cabinet i godi eu pryderon yn dilyn craffu ar 
Adroddiad Safonau Blynyddol 2019-20, yn gofyn am fynd i'r afael â'r mater 
hwn ar frys. Cytunwyd y byddai diwygio'r Strategaeth Sgiliau’r Gymraeg 
fyddai'r ffordd fwyaf effeithiol o gyflawni hyn. 

 
Cyngor Dwyieithog 

 
18. Yn yr Arolwg Canfyddiad Staff a gwblhawyd ddiwethaf (2018), roedd gan 

74.0% o ymatebwyr ddiddordeb mewn mynychu cwrs i ddatblygu eu 

                                            
1Mae Fframwaith Hyfedredd Ieithyddiaeth ALTE wedi'i gynnwys fel Atodiad 2 yn Strategaeth 
Sgiliau'r Gymraeg. 
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sgiliau Cymraeg. Cynigir y dylid rhoi cyfle i holl staff y Cyngor gymryd rhan 
mewn hyfforddiant i ddatblygu neu wella eu sgiliau Cymraeg ymhellach.   
 

19. Mae hyfedredd mewn sawl iaith yn sgil busnes pwysig ac mae'n cefnogi 
darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl Caerdydd yn yr iaith o'u 
dewis.   
 

20. Mae ymchwil wedi dangos bod dwyieithrwydd ac amlieithrwydd yn fuddiol 
o ran iechyd meddwl a lles staff, ac y gallai dwyieithrwydd ohirio dechrau 
cyflyrau fel dementia a chlefyd Alzheimer (gweler y cyfeiriad yn y 
Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg am ragor o wybodaeth).  
 

21. Bydd hyfforddiant Cymraeg yn rhoi cyfle i staff Cyngor Caerdydd ddysgu'r 
iaith, neu wella eu sgiliau Cymraeg, felly gallant gefnogi ac ymgysylltu'n 
uniongyrchol ag addysg Gymraeg eu plant.   
 

Ymgynghoriad 
 
22. Mae'r strategaeth ddiwygiedig wedi'i hystyried gan yr Uwch Dîm Rheoli, 

Grŵp Aelodau Caerdydd Ddwyieithog, Rhwydwaith Cydgysylltwyr y 
Gymraeg Cyngor Caerdydd, Adnoddau Dynol, a'r Undebau Llafur cyn cael 
ei hystyried gan y Cabinet. 

 
Rhesymau dros yr Argymhellion   
 
23. Bydd y fframwaith a gyflwynwyd yn y Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg yn: 

 

 hwyluso adrodd ar nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
ym mhob un o adrannau'r Cyngor, gan gynnwys lefel eu 
hyfedredd;  
 

 nodi'n effeithiol rolau sy’n Gymraeg Hanfodol er mwyn sicrhau 
digon o gapasiti ac arbenigedd i ddarparu gwasanaethau 
Cymraeg o ansawdd uchel; 

 

 llywio gweithdrefnau i sicrhau bod digon o aelodau staff sy'n 
siarad Cymraeg yn cael eu recriwtio i gynnal gwasanaethau 
Cymraeg;  

 

 rhoi cyfle i holl aelodau staff y Cyngor ymgysylltu â hyfforddiant 
iaith Gymraeg er mwyn cyrraedd hyfedredd Lefel 1 ar y 
fframwaith ALTE; a 

 

 chyd-gysylltu llwyfannau Adnoddau Dynol fel Talentlink a 
Digigov ar draws y Cyngor. 

 
Bydd hyn yn cefnogi gweithrediad y Cyngor o Safonau'r Gymraeg, yn 
bodloni gofynion adrodd statudol, ac yn cyfrannu at gyflwyno dogfennau 
polisi allweddol megis strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 2017-2022 a 
strategaeth Caerdydd Ddwyieithog – Cyngor Dwyieithog. 
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Goblygiadau Ariannol 
 
24. Mae Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg yn nodi cyfres o gamau gweithredu 

arfaethedig yn unol â Safonau'r Gymraeg.  Os bydd unrhyw un o'r camau 
hyn yn arwain at gostau, yna bydd angen nodi'r cyllid o fewn dyraniad 
cyllidebol presennol y cyfarwyddiaethau unigol perthnasol.   

 
Goblygiadau Cyfreithiol 
 
25. Mae’n rhaid i’r Cyngor ystyried Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a 

Safonau’r Gymraeg wrth wneud unrhyw benderfyniadau polisi ac ystyried 
yr effaith ar yr iaith Gymraeg ac mae’r adroddiad yn ymdrin â’r 
ymrwymiadau hyn.  
 

26. Mae’n rhaid i’r Cyngor ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 a sut gall y strategaeth hon wella llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2016 (“y Ddeddf”) yn gosod ‘dyletswydd 
llesiant’ ar gyrff cyhoeddus a’r nod o geisio cyflawni 7 nod llesiant 
cenedlaethol Cymru – Cymru sydd yn ffyniannus, yn wydn, iachach, mwy 
cyfartal, a chymunedau cydlynol, diwylliant bywiog a’r Gymraeg yn ffynnu, 
ac yn gyfrifol ar lefel byd-eang.   
 

27. Wrth arfer ei ddyletswyddau o dan y Ddeddf, mae’r Cyngor wedi gosod a 
chyhoeddi amcanion llesiant sydd wedi eu dylunio i wneud y gorau o’i 
gyfraniad i gyflawni’r nodau llesiant cenedlaethol.  Nodir yr amcanion lles 
yng Nghynllun Corfforaethol Caerdydd 2020-23. 
 

28. Wrth arfer ei swyddogaethau, mae’n ofynnol i’r Cyngor gymryd pob cam 
rhesymol i gyflawni ei amcanion lles.  Golyga hyn y dylai’r sawl sy’n 
penderfynu ystyried sut bydd y penderfyniad arfaethedig yn cyfrannu at 
gyflawni'r amcanion llesiant a’u bod wedi eu bodloni bod pob cam 
rhesymol wedi ei gymryd i gyflawni’r amcanion hynny. 
 

29. Mae’r ddyletswydd llesiant hefyd yn gofyn bod y Cyngor yn gweithredu yn 
unol â’r ‘egwyddor datblygu cynaliadwy’.  Mae’r egwyddor yn mynnu bod 
y Cyngor yn gweithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y 
presennol yn cael eu bodloni heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r 
dyfodol i ateb eu hanghenion eu hunain.  Yn syml, golyga hyn fod gofyn i’r 
rhai sy’n penderfynu yn y Cyngor ystyried effaith eu penderfyniadau ar 
bobl sy’n byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol.  Wrth wneud hynny, 
rhaid i’r Cyngor: 
 

 edrych i’r tymor hir 
 

 canolbwyntio ar atal trwy ddeall gwreiddiau problemau 
 

 cyflawni ymagwedd integredig i gyflawni’r 7 nod lles 
cenedlaethol 

 
 gweithio mewn cydweithrediad gydag eraill i ddod o hyd i 

ddatrysiadau cynaliadwy 

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Strategaethau-cynlluniau-a-pholisiau/Y-Cynllun-Corfforaethol/Pages/Cynllun-Corfforaethol.aspx
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 cynnwys pobl o bob rhan o’r gymuned o ran y penderfyniadau 

sy’n effeithio arnynt 
 

30. Rhaid i’r sawl sy’n penderfynu fod wedi eu bodloni fod y penderfyniadau 
arfaethedig yn unol â’r egwyddorion uchod; a dylid rhoi ystyriaeth ddyledus 
i’r Canllaw Statudol a roddwyd gan Weinidogion Cymru. 
 

31. Rhaid i’r Cyngor hefyd gyflawni ei ddyletswyddau sector cyhoeddus dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (gan gynnwys dyletswyddau sector 
cyhoeddus Cymraeg) – Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Gyhoeddus 
(DCSG). Mae’r dyletswyddau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor roi 
ystyriaeth ddigonol i’r canlynol:  
 

 dileu gwahaniaethu anghyfreithlon;   
 

 datblygu cydraddoldeb cyfle; a   
 

 meithrin perthnasau da ar sail nodweddion gwarchodedig  
 

32. Y ‘Nodweddion Gwarchodedig’ yw:   
 

 oedran;  
 

 ailbennu rhywedd; 
 

 rhyw; 
 

 hil (gan gynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu 
genedligrwydd); 

 

 anabledd; 
 

 beichiogrwydd a mamolaeth; 
 

 priodas a phartneriaeth sifil; 
 

 cyfeiriadedd rhywiol; a 
 

 chrefydd neu gred (yn cynnwys diffyg cred)  
 

Pan fo penderfyniad yn debygol o gael effaith niweidiol ar unrhyw grwp 
sy’n rhannu Nodwedd a Ddiogelir, rhaid ystyried dulliau i liniaru’r niwed. 
Os na ellir osgoi’r niwed, rhaid i’r sawl sy’n penderfynu, bwyso a mesur yr 
effaith niweidiol yn erbyn cryfder yr angen cyhoeddus cyfreithlon i fwrw 
ymlaen â’r ymagwedd a argymhellir. Rhaid i’r sawl sydd yn penderfynu fod 
wedi ei fodloni wedi ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol a’r DCSG, y 
gellir cyfiawnhau'r cynigion, a bod pob ymdrech rhesymol wedi ei wneud i 
liniaru’r niwed.  

 
 
 

https://llyw.cymru/deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru-2015-canllawiau
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Goblygiadau AD 
 
33. Mae'r goblygiadau Adnoddau Dynol sy'n deillio o gymeradwyo'r 

Strategaeth yn bennaf o fewn meysydd hyfforddiant, recriwtio a rheoli 
staff.  Mae’r rhain yn cynnwys:    

 

 darparu'r cyfle i ddarparu hyfforddiant Cymraeg er mwyn i holl 
staff y Cyngor gyrraedd hyfedredd lefel 1 yn unol â'r Fframwaith 
ALTE;  
 

 gosod sgiliau iaith Gymraeg a/neu ieithoedd Cymunedol, sy'n 
gyson â lefel 3 ar y fframwaith ALTE, fel gofyniad recriwtio 
dymunol ar gyfer pob rôl sy'n wynebu cwsmeriaid; 

 

 archwiliad rheolaidd dan arweiniad rheolwr i ganfod nifer a 
chanran y staff sy'n siarad Cymraeg ym mhob adran a lefel eu 
hyfedredd;  

 

 adrodd yn rheolaidd ar nifer y swyddi Cymraeg hanfodol ym 
mhob adran a'r nifer a lenwyd ar hyn o bryd gan siaradwyr 
Cymraeg cymwysedig;  

 

 dadansoddiad cymharol reolaidd o nifer y staff sy'n siarad 
Cymraeg a nifer y swyddi Cymraeg hanfodol ym mhob adran. 
Bydd y dadansoddiad hwn yn darparu sylfaen i lywio 
penderfyniad recriwtio er mwyn sicrhau bod y gallu i ddarparu 
gwasanaethau Cymraeg o ansawdd uchel yn cael ei gynnal neu 
ei wella yn ôl y gofyn;  

 

 darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth Gymraeg i'r holl staff; a 
 

 pharhau â hyfforddiant iaith Gymraeg i'r holl staff sy'n dymuno 
gwella’u sgiliau Cymraeg. 

 
Goblygiadau Eiddo 
 
34. Mae’r goblygiadau Ystadau Strategol sy’n deillio o’r argymhelliad hwn yn 

ymwneud gan fwyaf â chyfathrebu gwarged a gwaredu asedion pan bydd 
yn angenrheidiol cyfieithu pob dogfen a ffurf o gyfathrebiad allanol. Bydd 
hefyd yn gymwys i bob cynghorydd a apwyntir gan y Cyngor.  
 

35. Bydd cyfieithu dogfennau a chyhoeddiadau mewnol yn parhau yn gyson 
â’r rheoliadau sydd eisoes yn bodoli. 

 
ARGYMHELLION 
 
Argymhellir bod y Cabinet yn cymeradwyo'r Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg 
(wedi'i atodi fel Atodiad A).  
 

UWCH SWYDDOG CYFRIFOL SARAH McGILL 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a 
Chymunedau 
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19 Chwefor 2021 

 
Atodir yr atodiadau canlynol:  
 
Atodiad A   Strategaeth Sgiliau’r Gymraeg 2021 ddiwygiedig Cyngor 
Caerdydd 


