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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, 
Dechrau’n Deg, 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg) 
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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 



4 
 

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 
cyfryngau 

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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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 
cyflenwi mewn 

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

Cyngor 
Celfyddydau 
Cymru 
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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 
Allan’ – trefnwyr a 
lleoliadau  

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

Cyngor 
Celfyddydau 
Cymru 
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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 

1.6 

  

  

Datblygu cyfleoedd i 
blant a phobl ifanc 
mewn lleoliadau 
Saesneg i gysylltu 

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) 
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mewn modd 
cadarnhaol â’r 
Gymraeg 
 

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 

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 

Erbyn Mai 
2020 

 CCAF 
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Gymraeg, yn 
ogystal â 
digwyddiadau 
sgiliau ymarferol 
gydag ysgolion 
cynradd ac 
uwchradd. 

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) 

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  



15 
 

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 
pob Awdurdod 
Lleol o fis Hydref 
ymlaen bob 
blwyddyn. 
 
 

 

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

Mudiad 
Meithrin 
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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 

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 

6 o gyrsiau dwys 
Cymraeg Gwaith 

Medi 2019 – 
Awst 2020 

Y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol, y 

Prifysgol 
Caerdydd 
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â chynnig gwersi Ymwybyddiaeth 
iaith i staff mewn sefydliadau 
amrywiol yng Nghaerdydd. 

– dibynol ar ennill 
tendrau  

Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol 

(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 

 
 

 

Cymuned a Seilwaith 
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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  

Gweithredu Polisi Iaith Gleision 
Caerdydd 

Arwyddion Dwyieithog 
ar Barc yr Arfau. 
 
Sicrhau fod staff 
achlysurol mewn gemau 
cartref yn gallu cyfarch 
ym Gymraeg 
 

Ebrill 2019 – 
Mawrth 2020 
 

Cyngor 
Caerdydd 

Gleision 
Caerdydd  
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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 
 

2.2 

  

  

  

Cynyddu’r defnydd 
o’r Gymraeg ym 
mhob digwyddiad 
mawr, proffil uchel a 
gynhelir yng 
Nghaerdydd, 
cefnogi 

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 

Cynnal digwyddiad 
arddangos 

Tachwedd 
2019 

Llywodraeth 
Cymru 

Fforwm 
Partneriaid 
Caerdydd 
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digwyddiadau 
cymunedol Cymraeg 
sydd eisoes yn 
bodoli a rhannu 
arfer da. 

ddathlu Blwyddyn Ryngwladol 
Ieithoedd Brodorol 2019.  

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   

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 
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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   

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 

Cymeradwyaeth y 
cabinet i’r polisi enwi 
strydoedd 

Gorffennaf 
2019 

 Cyngor 
Caerdydd 
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pob stryd newydd yng 
Nghaerdydd. 

 

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) 

2.4 

  

  

Cyflwyno’r Gymraeg 
i gymunedau 
newydd a 
chymunedau sy’n 
dod i’r amlwg fel 
ffordd o gyfleu 

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 
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diwylliant Cymreig, 
a hyrwyddo dysgu 
Cymraeg ac addysg 
Gymraeg. 

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; 
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-

2019-2022 Prifysgol 
Caerdydd 

 

Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg) 
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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 
datblygu cyfleoedd i 

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, 
Stori Caerdydd, 
Bodlon 

Menter 
Caerdydd 

Cyngor 
Caerdydd 
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arddangos hanes a 
threftadaeth 
Gymraeg helaeth 
Caerdydd. 
 
 

 

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 

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 

40,000 o ymwelwyr i’r 
digwyddiad  
 

 

Mehefin 2019 
a phob 
blwyddyn 
wedi hynny 
 

Menter 
Caerdydd, 
Cyngor 
Caerdydd, 
Castell 
Caerdydd, 
Llywodraeth 
Cymru 

Menter 
Caerdydd 
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gymdeithasu ac ymgysylltu â’r 
Gymraeg, y sîn gerddoriaeth 
Gymraeg, llenyddiaeth, 
chwaraeon a diwylliant Cymraeg 

 

 

 

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 
hwyluso a chefnogi 
staff rhugl, yn 
ogystal a staff sy’n 
dysgu, i 
ddefnyddio’r 
Gymraeg yn y 
gweithle ac annog 
sefydliadau partner 

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 

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 

   CMC 
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Caerdydd 
ddwyieithog i wneud 
yr un modd. 
 

sefyll arholiad 
Mynediad 
CBAC   

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), 
Asiantaetha
u recriwtio     

Cyngor 
Caerdydd  

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

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 

 

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 

Adrodd yn 
flynyddol ar 
niferoedd a 
chnaran y staff 

Blynyddol Cyngor 
Caerdydd, 
Bwrdd 
Gwasanaet

Cyngor 
Caerdydd  
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cyhoeddus eraill Caerdydd ddwyieithog i 
fabwysiadu’r un dull.   

sydd wedi 
derbyn 
hyfforddiant   

hau 
Cyhoeddus, 
Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg) 
 
 

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 

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

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

Rhoi 
hyfforddiant i 
holl staff 
derbynfeydd 
CCAF 
 
 
 

O fis 
Gorffennaf 
2019 

  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 

Erbyn Medi 
2019 

Cymraeg yn 
y Gweithle  

CCAF 
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Gorffennaf 
2019. 

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

Gweinyddu’r Llyfr Ffôn – Cyfarwyddiadur, 
sydd yn amlinellu’r gwasanaethau Cymraeg 
sydd ar gael yn y ddinas i hyrwyddo a chodi 
ymwybyddiaeth am fusnesau preifat a 
gwasanaethau cyhoeddus.   

Cynnal un 
ymgyrch yn 
ystod y 
flwyddyn i 
ehangu’r llyfr 
ffôn  

Medi 2019  Menter 
Caerdydd 

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 
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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  

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  
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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  

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 

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

Erbyn Medi 
2019 

 Prifysgol 
Caerdydd 
(Ysgol y 
Gymraeg) 
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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. 
 
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)  
 
 

 


