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CYNGOR CAERDYDD 
CARDIFF COUNCIL  
 
CYFARFOD CABINET: 17 MEHEFIN 2021 

 

SAFONAU’R GYMRAEG: ADRODDIAD BLYNYDDOL 2020-21 

 

YR ARWEINYDD (Y CYNGHORYDD HUW THOMAS) 
 

EITEM AGENDA:2 
 

  
Rheswm dros yr Adroddiad hwn 
 
1. Cytuno ar gynnwys Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2020-21 a’i 

gymeradwyo cyn cyhoeddi’n ffurfiol, yn unol â Safonau’r Gymraeg o dan 
Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.   

 
Cefndir - Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2020-21 
 
2. Mae dyletswydd statudol ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i 

gydymffurfio â Rheoliadau Safonau’r Gymraeg sy’n sefydlu sut y dylai 
sefydliadau 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 (Safonau Rheoliadau’r 
Gymraeg (Rhif 1) 2015).  

 
3. Rhestrir y safonau a gyflwynwyd i Gyngor Caerdydd yn 'Hysbysiad 

Cydymffurfio Cyngor Dinas Caerdydd - Adran 44 Mesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011’. Mae copi o'r safonau, y cyfeirir ato yn yr adroddiad hwn, ar 
gael o:  
 
www.caerdydd.gov.uk/caerdydd-ddwyieithog 

 
4.  

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. 

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

 

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

 cynyddu’r defnydd a wna pobl o wasanaethau Cymraeg;  
 

http://www.cardiff.gov.uk/bilingualcardiff
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 ei wneud yn glir i sefydliadau beth mae’n rhaid iddynt ei wneud 
yn nhermau’r iaith Gymraeg; a 

 

 sicrhau bod lefel briodol o gysondeb o ran y dyletswyddau a 
roddir ar sefydliadau yn yr un sectorau.  
 

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

 
7. Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol i gydymffurfio â safonau’r 

Gymraeg sy'n cynnwys y gofyniad i gynhyrchu adroddiad blynyddol ar 
gydymffurfiaeth â’r safonau hyn.  

    
8. Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol gyhoeddi adroddiad blynyddol bob 

blwyddyn sy'n nodi’r wybodaeth ganlynol. 
 

Cwynion 

 
Nifer y cwynion a gafwyd yn ystod y flwyddyn ariannol honno sy'n 
ymwneud â chydymffurfio â 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 gennych 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;  
 

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

 mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol, neu   
 

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

10. Mae angen cymeradwyaeth gan y Cyngor cyn ei gyhoeddi ar wefan y 
Cyngor erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 30 Mehefin 2021. 

 
Cefndir - Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 2017-2022 
 
11. Mae Safon 145 Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn ei 

gwneud yn ofynnol i’r Cyngor creu a chyhoeddi strategaeth bum mlynedd 
erbyn 30 Medi 2016, yn nodi sut ydym yn hyrwyddo ac yn hwyluso defnydd 
o’r Gymraeg.  Mae’r strategaeth hon yn cynnwys targed i gynyddu nifer y 
siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd yn ogystal â chamau penodol i 
hwyluso defnyddio’r iaith yn unol â Strategaeth y Gymraeg Llywodraeth 
Cymru, Cymraeg2050  
 
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). 

 
12. Dros y 25 mlynedd diwethaf, mae nifer y siaradwyr Cymraeg yng 

Nghaerdydd wedi mwy na dyblu gyda ffigyrau'r Cyfrifiad diwethaf yn 2011 
yn dangos bod dros 16% o boblogaeth y ddinas yn meddu ar un neu fwy 
o sgiliau yn y Gymraeg. Wrth i’r ddinas dyfu, nod y strategaeth hon yw 
cynyddu nifer a chanran y siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yng 
Nghaerdydd., yn ogystal â chynyddu’r defnydd ar y Gymraeg yn y ddinas. 
 

13. Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol dan safon 145 i gynnwys targed 
yn y strategaeth i gynyddu neu gynnal nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn 
diwedd y cyfnod 5 mlynedd dan sylw.  Er mwyn cefnogi gweledigaeth 
Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ac er 
mwyn i Gaerdydd chwarae ei rhan yn y gwaith o gyflawni’r weledigaeth 
hon, byddai angen i ni gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg (3+ oed) yng 
Nghaerdydd gan 15.9% o 36,735 (Cyfrifiad 2011) i 42,583 (Cyfrifiad 2021). 
Mae’r targed hwn wedi ei gynnwys yn Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog.  

  
14. Y fethodoleg a ddefnyddiwyd i greu’r targed hwn oedd cymhwyso’r ganran 

o gynnydd sydd ei hangen bob blwyddyn yn nifer y siaradwyr Cymraeg i 
gyrraedd miliwn erbyn 2050 (o 562,016 yng Nghyfrifiad 2011).  Bydda’r 
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gyfradd twf o 1.5% y flwyddyn, wedi ei chymhwyso at Gaerdydd, yn 
cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 42,584 erbyn Cyfrifiad 2021; cynnydd 
o 15.9% ar ffigwr  Cyfrifiad 2011.  
 

15. 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   
 
ac yn nodi'r newid y bydd angen i ni ei wneud i wireddu'r weledigaeth a 
nodir yn y strategaeth.   

 
16. Mae cefnogi pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau i ddysgu a siarad 

Cymraeg hefyd wrth wraidd y gwaith o gyflawni ein huchelgeisiau.  Yn 
ddiweddar, mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nhwf addysg Gymraeg 
yn y ddinas, gyda chynnydd parhaus yn nifer y plant a phobl ifanc sy’n cael 
addysg Gymraeg. Bydd y system addysg a Chynllun Strategol Cymraeg 
mewn Addysg y Cyngor yn chwarae rôl allweddol yn sicrhau twf yr iaith yn 
y dyfodol wrth i ni geisio cynyddu nifer y plant – a’r rhieni - sy'n cael y cyfle 
i ddysgu a siarad Cymraeg, a chael cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith y tu allan 
i glwydi'r ysgol. 

 
17. Mae hon yn strategaeth i’r ddinas gyfan, nid i un sefydliad yn unig.  Bydd 

cyflawni’r strategaeth yn dibynnu ar weithio mewn partneriaeth: rhwng 
partneriaid sector cyhoeddus, rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat ac 
addysg yn ogystal â’r dinasyddion.  
 

18. Mae Cynllun Gweithredu Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog (2020-21) 
wedi'i atodi fel Atodiad 1 ac yn amlinellu'r cynnydd a wnaed yn erbyn yr 
holl gamau gweithredu perthnasol o fewn y flwyddyn adrodd fel rhan o 
Adroddiad Blynyddol cyffredinol Safonau'r Gymraeg. 

 
Goblygiadau Ariannol  
 
19. Mae'r Adroddiad Blynyddol yn nodi perfformiad y Cyngor yn unol â 

Safonau'r Gymraeg. Cynhaliwyd yr holl weithgareddau a drafodir yn 
adroddiad blynyddol 2020/21 a'r Cynllun Gweithredu cysylltiedig o fewn yr 
adnoddau ariannol a ddyrannwyd.  Wrth barhau ag unrhyw un o'r camau 
hynny yn 2021/22, mae angen rhoi ystyriaeth i sicrhau bod costau'n 
parhau i gael eu cynnwys yn y dyraniad cyllidebol cyffredinol. Mae’r 
adroddiad cyffredinol yn tynnu sylw at y posibilrwydd ar gyfer gosod 
sancsiynau ariannol o ganlyniad i beidio â chydymffurfio â Safonau’r 
Gymraeg. Bydd angen talu am unrhyw gosbau ariannol a gyflwynir gan 
ddefnyddio arian o ddyraniad cyllidebol cyffredinol y gyfarwyddiaeth 
briodol. 
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Goblygiadau Cyfreithiol 
 
20. 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.  
 

21. Dyletswydd Cydraddoldeb. 
Wrth ystyried y mater hwn, rhaid i’r Cyngor barchu ei ddyletswyddau 
cyfle cyfartal sector gyhoeddus o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (gan 
gynnwys dyletswyddau penodol i’r sector gyhoeddus yng Nghymru). Mae 
hyn yn golygu bod rhaid i'r Cyngor roi sylw dyledus i'r angen i 
 
(1) dileu gwahaniaethu anghyfreithlon,  
 
(2) datblygu cydraddoldeb cyfle a   
 
(3) meithrin perthnasau da ar sail nodweddion a ddiogelir  
 
Y nodweddion a ddiogelir yw: oed, ailbennu rhywedd, rhyw, hil – gan 
gynnwys tras ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd, anabledd, 
beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd 
rhywiol, crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred.   

 
Wrth wneud penderfyniadau strategol, mae gan y Cyngor ddyletswydd 
statudol hefyd i roi sylw dyledus i'r angen i leihau anghydraddoldebau o 
ran canlyniadau sy'n deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol ('y 
Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol' a osodir o dan adran 1 Deddf 
Cydraddoldeb 2010).   
 
Wrth ystyried hyn, rhaid i'r Cyngor ystyried y canllawiau statudol a 
gyhoeddir gan Weinidogion Cymru (WG42004 Cymru fwy cyfartal Y 
Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010 
(llyw.cymru)  a rhaid iddo allu dangos sut y mae wedi cyflawni ei 
ddyletswydd.  

 
Goblygiadau AD 
 
22. Mae Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg yn cynnwys cydymffurfio â’r 

safonau hynny sy'n ymwneud â rôl y Cyngor fel cyflogwr. Mae'r 
goblygiadau Adnoddau Dynol sy'n deillio o gymeradwyo'r adroddiad yn 
bennaf o fewn y maes datblygu drwy gyrsiau hyfforddi ffurfiol neu 
ddigwyddiadau anffurfiol.  Mae'r manylion yn cynnwys:   

 

 Parhau â sesiynau anffurfiol wythnosol i roi cyfleoedd i 
siaradwyr Cymraeg gyfarfod ac ymarfer; 

 

 sicrhau darpariaeth hyfforddiant barhaus i gynyddu nifer y 
siaradwyr Cymraeg ar draws y Cyngor yn unol â Strategaeth 
Gweithlu a Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg y Cyngor; 
 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/a-more-equal-wales.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/a-more-equal-wales.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/a-more-equal-wales.pdf
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 darparu hyfforddiant iaith Gymraeg ar bob lefel ar gyfer pob 
cyflogai; 

 

 darparu hyfforddiant arall fel Cymorth Cyntaf a chyrsiau Iechyd 
a Diogelwch yn Gymraeg; 

 

 hyrwyddo cyfleoedd gwaith i grwpiau sy'n fedrus yn y Gymraeg; 
a 
 

 sicrhau bod nifer y swyddi sydd â'r Gymraeg fel meini prawf 
hanfodol neu ddymunol yn cynyddu. 

 
Goblygiadau Eiddo 
 
27. Nid oes goblygiadau eiddo yn deillio o’r adroddiad hwn.  Gall yr holl staff 

Ystadau Strategol gael hyfforddiant ac fe'u cefnogir i ddefnyddio eu sgiliau 
Cymraeg wrth gyfathrebu â'r cyhoedd fel y bo'n briodol.  
 

28. Mae'r effaith Ystadau Strategol yn weithredol yn ymwneud yn bennaf â 
chyfathrebu gwarged a gwaredu asedau, lle mae angen cyfieithu 
dogfennau penodol a’r defnydd o unrhyw fath o gyfathrebu allanol a bydd 
hyn hefyd yn berthnasol i gynghorwyr penodedig sy'n gweithredu ar ran y 
Cyngor. Bydd cyfieithu dogfennau a chyhoeddiadau mewnol yn parhau yn 
unol â'r rheoliadau presennol 

 
 
ARGYMHELLION 
 
Argymhellodd y Cabinet y dylai’r Cyngor:   
 
1) Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2020-21 (ynghlwm 

fel Atodiad A) cyn ei gyhoeddi'n ffurfiol yn unol â Mesur Safonau'r 
Gymraeg (y Gymraeg) 2011). 

 
 

UWCH SWYDDOG CYFRIFOL SARAH McGILL 
 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a 
Chymunedau 
 

 

 
Atodir yr atodiadau canlynol:  
 
Atodiad A   Adroddiad Blynyddol Safonau’r Iaith Gymraeg 2020-21 
 
Atodiad 1 Cynllun Gweithredu Diwygiedig Strategaeth Caerdydd 

Ddwyieithog 2020-21  
 
Atodiad 2 Llwybrau Academi Cyngor Caerdydd ar gyfer Dysgu 

Cymraeg 


