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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). 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  
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CYNNWYS

Dyma Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg (Drafft) Cyngor Caerdydd 2019 -2020. 

O ganlyniad i amgylchiadau eithriadol argyfwng Covid 19 nid oedd yn bosib cyflwyno’r 
Adroddiad yn ffurfiol i Gabinet Cyngor Caerdydd a cytunwyd i gyhoeddi’r adroddiad drafft i 
gwrdd â’r gofynion statudol a’r dyddiad cyhoeddi o 30 Mehefin 2020. 

Disgwylir cyflwyno’r adroddiad terfynol i’r Cabinet yn mis Medi 2020 a’i gyhoeddi ar wefan y 
Cyngor yn fuan wedi hyn.
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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’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,  

•  bydd angen dysgu sgiliau Cymraeg yn dilyn penodiad i’r swydd, 

•  mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol, 

•  nid oedd sgiliau Cymraeg yn angenrheidiol.

Mae pob awdurdod lleol wedi derbyn hysbysiad cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg sy’n 
rhestru’r safonau a’r dyddiad cydymffurfio ar gyfer pob un o’r safonau.  

Cytunir ar Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg gan y Cyngor llawn a’i gymeradwyo, 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 2020 
www.caerdydd.gov.uk/caerdydd-ddwyieithog  
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2. LLWYDDIANNAU  

•  Aeth 37,000 o bobl i Tafwyl ym mis Gorffennaf 2019 gydag effaith economaidd 
amcangyfrifedig o £1,832,485 ar Gaerdydd. Cefnogwyd Tafwyl gan Gyngor Caerdydd. 

•  Cyfieithodd Caerdydd Ddwyieithog 12,632,732 o eiriau (dychwelwyd 98.6% o bob cais yn ôl i’r 
cleient erbyn y terfyn amser a gytunwyd). Cyfieithodd y tîm fwy o eiriau nag unrhyw flwyddyn 
flaenorol; cynnydd o 10% yn nifer y geiriau a gyfieithwyd o’i gymharu â 2018/19. 

•  Cafodd Polisi Enwi Strydoedd newydd Cyngor Caerdydd, sy’n sicrhau cydraddoldeb rhwng 
enwau strydoedd Cymraeg a Saesneg yn y ddinas, ei gymeradwyo ar 24 Hydref 2019

•  Cafodd canlyniadau Adroddiad Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg 2018-19 dderbyniad 
cadarnhaol, gweler adran am ragor o fanylion.  

•  Cynhaliwyd y ffair recriwtio Gymraeg gyntaf erioed yng Nghaerdydd, sef Gyrfa Gymraeg, ar 2 
Mawrth yn Neuadd y Ddinas gyda dros 200 o ddisgyblion o dair ysgol uwchradd Gymraeg y 
ddinas yn bresennol.

•  Cafodd Dydd Miwsig Cymru (07/02/2020) a Diwrnod Shwmae (15/10/2019) eu hyrwyddo’n 
llwyddiannus ar draws y Cyngor.

•  Mae nifer y staff sydd â sgiliau Cymraeg wedi cynyddu gan 32.9% ers 2018-19.  

•  Cwblhaodd 955 o staff hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith Gymraeg yn 2018-19, ac mae 
cyfanswm o 914 aelod o staff wedi cwblhau’r modiwl hyfforddi ar-lein corfforaethol ar 
Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg hyd yma (31/03/2020).

Hysbysebodd y Cyngor 32 o swyddi Cymraeg hanfodol, a 62 o swyddi ychwanegol lle’r oedd y 
Gymraeg yn ofyniad dymunol.
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3. POLISI ENWI STRYDOEDD CYNGOR CAERDYDD

Cafodd Polisi Enwi Strydoedd newydd Cyngor Caerdydd, sy’n sicrhau cydraddoldeb rhwng enwau 
strydoedd Cymraeg a Saesneg yn y ddinas, ei gymeradwyo ar 24 Hydref 2019. 

Yn dilyn cymeradwyaeth, mae gwaith wedi dechrau i ddilysu enwau strydoedd dwyieithog cyfredol, 
paratoi a safoni rhestr o enwau strydoedd dwyieithog ychwanegol, a chreu enwau strydoedd 
dwyieithog newydd.

Mae’r ddwy ran gyntaf uchod ar fin cael eu cwblhau a byddant yn cael eu hanfon i’w cymeradwyo 
gan y Cyngor cyn symud ymlaen i’r cam terfynol. Ar ôl ei chymeradwyo, bydd y wybodaeth yn cael 
ei hychwanegu at restr swyddogol y Cyngor. 

Fel rhan o’r broses safoni, mae mannau gwyrdd a pharciau yn y ddinas wedi derbyn enwau 
dwyieithog yn ogystal ag ardaloedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig ac ardaloedd cadwraeth.

Bydd dinasyddion Caerdydd yn cael mynediad at adnodd o fewn map ishare y Cyngor lle byddant yn 
gallu clywed ynganiad enw’r stryd a gweld crynodeb cryno o hanes yr enw. 

DRAFFT
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4. CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG  
2017-2020

DATGANIAD CENHADAETH CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG (CSGA/WESP)

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

GWELEDIGAETH CSGA

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 oedd wedi’u cofrestru ar ddechrau’r dosbarth derbyn mewn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg wedi tyfu’n gyson rhwng 2004/05 a 2012/13, roedd y niferoedd wedi 
amrywio yn ystod y cyfnod o 2012/13 i 2016/17 ac maent wedi gostwng ers hynny. Roedd y ganran 
o ddisgyblion oedd wedi’u cofrestru yn 2017/18 yn cynrychioli canran uchaf Caerdydd o ddisgyblion 
mewn dosbarthiadau Derbyn Cymraeg. Mae nifer y disgyblion sydd wedi’u cofrestru yn 2019/20 
wedi gostwng ychydig tra bod y ganran mewn addysg cyfrwng Cymraeg wedi aros yn gyson (16.6% 
yn 2019/20 o’i gymharu â 16.9% yn 2018/19). Gan fod perthynas uniongyrchol rhwng nifer y 
disgyblion a gofrestrwyd mewn dosbarthiadau Cymraeg â phoblogaeth disgyblion, sy’n gallu esgyn 
neu ddisgyn, mae cynnydd yn y ganran yn fesur mwy priodol o lwyddiant hybu addysg Gymraeg.

Gweler tabl 1 isod: 

Blwyddyn 
Ysgol

Nifer derbyn 
gwirioneddol 

(C)

Nifer derbyn 
gwirioneddol 
(C, S a Ffydd)

% Nifer 
derbyn 

gwirioneddol 
(C)

Blwyddyn 
Ysgol

Nifer derbyn 
gwirioneddol 

(C)

Nifer derbyn 
gwirioneddol 
(C, S a Ffydd)

% Nifer 
derbyn 

gwirioneddol 
(C)

2004/05 421 3,333 12.6% 2012/13 686 4,221 16.3%

2005/06 455 3,402 13.4% 2013/14 678 4,256 15.9%

2006/07 465 3,257 14.3% 2014/15 706 4,246 16.6%

2007/08 519 3,463 15.0% 2015/16 690 4,335 15.9%

2008/09 555 3,474 16.0% 2016/17 744 4,340 17.1%

2009/10 572 3,683 15.5% 2017/18 707 4,098 17.3%

2010/11 594 3,859 15.4% 2018/19 702 4,125 16.9%

2011/12 651 4,019 16.2% 2019/20 683 4,119 16.6%

Tabl 1: Niferoedd a chanran y disgyblion a dderbyniwyd i addysg cyfrwng Cymraeg o 2004/05 i 2017/18
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Ers 15 Mehefin 2020, mae 768 o ddisgyblion wedi cael lleoedd derbyn mewn ysgolion cynradd 
cyfrwng Cymraeg ar gyfer mis Medi 2020. Mae hyn yn sylweddol uwch na’r nifer derbyn diweddar ac 
yn cyfateb i 18.7% o’r cyfanswm a ragwelwyd.

Rhagwelir gostyngiad yn nifer y disgyblion sy’n mynd i addysg gynradd o ganlyniad i ostyngiad yn y 
gyfradd genedigaethau rhwng Medi 2021 a 2023, a fyddai’n caniatáu i gyfran uwch o’r boblogaeth 
gofrestru mewn addysg gynradd cyfrwng Cymraeg. Gallai cyfanswm nifer y lleoedd Cymraeg sydd 
ar gael adeg mynediad i addysg gynradd ledled y ddinas gynnig lle felly i tua 22% o’r boblogaeth 
ddisgyblion a ragwelir yn 2022 a 2023. Mae digon o gapasiti yn y sector cynradd Cymraeg i 
ganiatáu cynnydd sylweddol.  

Mae’n bwysig cydnabod bod adnoddau’n brin, felly mae yna ganolbwyntio gwirioneddol ar sicrhau 
defnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau, ac o ddatblygu partneriaethau cryf er mwyn galluogi 
sicrhau deilliannau sy’n gwella a hynny o sylfaen o adnoddau sy’n lleihau. Mae Fforwm Addysg 
Gymraeg Caerdydd yn bartneriaid allweddol wrth helpu i arwain a llywio datblygiad addysg cyfrwng 
Cymraeg ar draws y ddinas ac yn chwarae rôl allweddol wrth gyflawni’r uchelgeisiau yn WESP 2017-
2020. 

Mae’r Cynllun Cymraeg mewn Addysg sydd wedi’i gymeradwyo i’w weld ar wefan y Cyngor yn: 
www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Strategaethau-cynlluniau-a-pholisiau/Addysg/Pages/default.
aspx

AMCANION 2019/20

• Sefydlu dalgylch i Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad; 

•  Newidiadau i ddalgylchoedd Ysgol Mynydd Bychan, Ysgol Gymraeg Nant Caerau, Ysgol 
Gymraeg Pwll Coch ac Ysgol Gymraeg Treganna. 

•  Trosglwyddo dalgylch Ysgol Glan Morfa o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf i Ysgol Gyfun 
Gymraeg Bro Edern. 

•  Ymgynghori a symud ymlaen i sefydlu Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg newydd i wasanaethu 
ardal Datblygiad Plas Dŵr ym Mhentre-poeth / Radur.

•  Ehangu Ysgol y Wern – a ariennir gan arian Grant Cyfalaf Llywodraeth Cymru.

•  Datblygu cynigion i wella darpariaeth feithrin ar draws Caerdydd.

•  Datblygu cynigion i wella’r ddarpariaeth gynradd yng nghanol Caerdydd. DRAFFT
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5. CYFIEITHU CYMRAEG 

Dychwelwyd 98.6% o geisiadau cyfieithu gan Gaerdydd Ddwyieithog erbyn terfynau amser 
cytunedig (12,632,732   o eiriau). Cyfieithodd y tîm fwy o eiriau nag unrhyw flwyddyn flaenorol; 
cynnydd o 10% yn nifer y geiriau a gyfieithwyd o’i gymharu â 2018-19, yn ogystal â darparu 
gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i Gyngor Caerdydd, mae Caerdydd Ddwyieithog wedi sefydlu 
cytundebau cytundeb lefel gwasanaeth gyda nifer o sefydliadau cyhoeddus eraill ar gyfer 
gwasanaethau cyfieithu.
 

NIFER Y GEIRIAU A GYFIEITHWYD GAN CAERDYDD DDWYIEITHOG 2004/5 – 2019/20 

DRAFFT
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6. CWYNION YN ERBYN SAFONAU’R GYMRAEG 2019-20 

Yn ystod 2019/20, derbyniwyd cyfanswm o 13 o gwynion gan y cyhoedd mewn perthynas â 
Safonau’r Gymraeg. Pa un a dderbyniwyd cwynion drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, 
aethpwyd i’r afael â hwy yn unol â’r weithdrefn gwyno gorfforaethol. 

Roedd y Cyngor hefyd yn destun 11 ymchwiliad newydd i’r methiant posibl o gydymffurfio â’r 
safonau dan adran 71 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 gan Gomisiynydd y Gymraeg. 

Yn 2019-20, derbyniodd y Cyngor:

•  1 penderfyniad terfynol yn cadarnhau bod y Cyngor wedi methu â chydymffurfio â safonau’r 
Gymraeg.  Mae hyn yn parhau.

•  1 penderfyniad dros dro yn cadarnhau bod y Cyngor wedi methu â chydymffurfio â safonau’r 
Gymraeg.  Mae hyn yn parhau.

•  1 ymchwiliad yn aros am benderfyniad dros dro. Mae hyn yn parhau.

•  1 ymchwiliad yn aros am gylch gorchwyl. Mae hyn yn parhau. 

•  1 ymchwiliad pan fo’r Cyngor wedi hysbysu Comisiynydd y Gymraeg nad oedd pwnc yr 
ymchwiliad yn dod o fewn ei feysydd cyfrifoldeb. Mae hyn yn parhau. 

•  1 ymchwiliad lle y gofynnwyd am wiriad. Mae hyn yn parhau. 

•  1 penderfyniad terfynol yn cadarnhau na thorrwyd safonau’r Gymraeg. Mae hwn wedi’i gau. 

•  4 penderfyniad terfynol yn cadarnhau bod ymchwiliad yn ddiangen neu’n annilys. Mae’r rhain 
wedi’u cau.

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

Mae nifer yr ymchwiliadau newydd a dderbyniwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg (11) yn is nag yn 
2018-19 (12).DRAFFT
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7. SWYDDI A HYSBYSEBWYD YN 2018-19  

Yn ystod 2019-20 cafodd 1059 o swyddi eu hysbysebu.

•  Hysbysebwyd 32 o swyddi lle’r oedd sgiliau Cymraeg yn hanfodol.

•  Hysbysebwyd 62 o swyddi lle’r oedd sgiliau Cymraeg yn ddymunol.

•  Hysbysebwyd 965 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, ac yn ymwneud â 
swyddi heb fod mewn ysgolion. 

Nid oes gwybodaeth ar hyn o bryd gan y Cyngor yn ymwneud â sgiliau Cymraeg, y mae angen 
eu dysgu pan gaiff pobl eu penodi i swyddi sy’n dynodi bod y Gymraeg naill ai’n hanfodol, yn 
ddymunol neu nad oes ei hangen, dan Strategaeth Sgiliau Cymraeg y Cyngor.   Mae achosion wedi 
bod pan fo swyddi wedi’u hail-hysbysebu gan ei gwneud hi’n ofynnol i’r ymgeiswyr llwyddiannus 
fynychu hyfforddiant iaith Gymraeg.

DRAFFT
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8. CYRSIAU HYFFORDDIANT CYFRWNG CYMRAEG A 
HYFFORDDIANT IAITH GYMRAEG 

Yn 2019-20, cymerodd 158 aelod o staff ran mewn cyrsiau hyfforddiant iaith Gymraeg, ac o’r rhain:

•  mae 11 aelod o staff wedi cwblhau cwrs 10 awr ar-lein ‘Croeso Cymraeg’ ac mae 5 o’r rhain 
wedi gwneud modiwlau dilynol Croeso’n Ôl. 

•  mynychodd 15 aelod o staff gyrsiau Cymraeg trwy Brifysgol Caerdydd.

•  mynychodd 3 aelod staff gyrsiau preswyl 5 diwrnod drwy’r cynllun ‘Cymraeg Gwaith’. 

•  mynychodd 110 aelod o staff hyfforddiant Cymraeg a ddatblygwyd yn fewnol gan gynnwys 
cyrsiau blasu a byr (40 wedi mynychu) cyrsiau dwys 120 awr (39 wedi mynychu) hyfforddiant 
staff derbynfa pwrpasol (39 wedi mynychu) (mynychodd rhai aelodau o staff fwy nag un 
cwrs). 

•  mynychodd 26 aelod o staff gyrsiau 120 awr dwys drwy’r cynllun ‘Cymraeg Gwaith’.

Yn 2019-20, cwblhaodd 955 aelod o staff hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith Gymraeg; o’r rhain: 

•  Mynychodd 25 aelod o staff o’r Gwasanaethau Oedolion a Phlant Hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg wyneb yn wyneb a ddarparwyd gan Gydlynydd y Gymraeg ar 
gyfer y Gwasanaethau Oedolion. 

•  Cwblhaodd 16 prentis corfforaethol hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg fel rhan o’r 
Wythnos Hyfforddi Prentisiaid. 

•  Cwblhaodd 914 aelod o staff hyfforddiant ar-lein Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg 
Corfforaethol.

Ar ben hyn:

•  Mae 3441 aelod o staff wedi cwblhau modiwl ymwybyddiaeth iaith Gymraeg ers ei lansio fis 
Medi 2015. 

Caiff nifer a chanran y staff sydd wedi derbyn Hyfforddiant Iaith Gymraeg a Hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg eu monitro’n agos a chaiff cofnodion unigol eu cadw ar System AD 
fewnol y Cyngor (DigiGOV).  DRAFFT
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Mae safon rhif 128 wedi’i chyflwyno i Gyngor Dinas Caerdydd, sy’n nodi bod 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 wneud cais i dderbyn eu hyfforddiant trwy gyfrwng 
y Gymraeg yn unol â safon 128.  Yn 2019-20 nid oedd unrhyw geisiadau am hyfforddiant yn 
Gymraeg a chyflwynwyd y cyrsiau canlynol yn Gymraeg:

•  Trais yn Erbyn Menywod a Cham-drin Domestig (modiwl ar-lein) 

•  Seiberddiogelwch 1, 2 a 3 (modiwl ar-lein) 

•  Hawliau Plant (modiwl ar-lein)

•  Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg (modiwl ar-lein)

•  Gwasanaeth Cwsmeriaid (modiwl ar-lein)

•  Bob’s Business: GDPR (modiwl ar-lein) 

Mae Academi Caerdydd yn bwriadu ychwanegu cwestiwn penodol ar gyfrwng cyflwyno i’r broses 
gofrestru yn y dyfodol i sicrhau bod hyfforddiant yn Gymraeg yn cael ei hyrwyddo’n weithredol 
a bod staff yn ymwybodol o’u hawl i dderbyn hyfforddiant yn y meysydd uchod, yn Gymraeg. 
Lle mae’r galw’n ddigonol, byddwn yn anelu at ddatblygu capasiti ar gyfer darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg yn fewnol.  

DRAFFT
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9. SGILIAU CYMRAEG CYFLOGEION  

Gyda datblygiad y system AD (DigiGov) a’r cyfle i aelodau o staff ddilysu eu data personol eu 
hunain, mae hyn wedi galluogi’r Cyngor i gofnodi sgiliau Cymraeg (ac ieithoedd eraill) aelodau o 
staff. Ar 31 Mawrth 2020, nodwyd bod 6410 o aelodau staff (nad ydynt mewn ysgolion) yn cael 
eu cyflogi gan Gyngor Caerdydd, ac o’r rhain, dilysodd cyfanswm o 3102 o aelodau o staff eu 
cofnodion ar y system AD. O’r rhain mae 695 aelod o staff wedi nodi bod ganddynt sgiliau iaith 
Gymraeg. Mae hyn yn cynrychioli 22.4% o’r rhai sydd wedi cofrestru ar y system.

Cyfrif Hyfedredd  
yn y Gymraeg Hyfedredd yn y Gymraeg

Gwasanaeth Lefel 
Mynediad Sylfaenol Canolradd Uwch Hyfedr Cyfanswm

DATBLYGU ECONOMAIDD 32 12 14 6 10 74

ADDYSG A DYSGU GYDOL OES 107 28 31 25 387 578

LLYWODRAETHIANT A 
GWASANAETHAU CYFREITHIOL 11 3 5 4 4 27

TAI A CHYMUNEDAU 108 40 21 17 26 212

PERFFORMIAD A 
PHARTNERIAETHAU 5 4 4 1 16 30

CYNLLUNIO, TRAFNIDIAETH  
A’R AMGYLCHEDD 37 8 9 4 10 68

ADNODDAU 51 24 13 9 21 118

GWASANAETHAU 

CYMDEITHASOL
82 32 18 15 19 166

Cyfanswm 433 151 115 81 493 1273

Mae nifer y staff sydd â sgiliau iaith Gymraeg wedi cynyddu gan 32.9% ers 2018-19 (695 o’i 
gymharu â 523). Priodolir y cynnydd i well trefniadau cofnodi a chodi ymwybyddiaeth, a’r 
Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog (sy’n cynnwys targed i gynyddu nifer y staff sydd â sgiliau 
iaith Gymraeg a chyrsiau Cymraeg a ddarperir drwy’r Cynllun ‘Cymraeg Gwaith’). Atgoffir staff yn 
rheolaidd i ddiweddaru eu cofnodion manylion personol ar DIGIGOV, sy’n cynnwys hyfedredd yn y 
Gymraeg.DRAFFT
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10. MWY NA GEIRIAU

FFRAMWAITH STRATEGOL AR GYFER YR IAITH GYMRAEG YM MAES IECHYD, 
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A GOFAL CYMDEITHASOL 

Mae Cyngor Caerdydd – mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro, ac Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – yn gweithredu Fforwm Iaith Gymraeg 
i barhau ag amcanion Mwy na Geiriau.  

Cyfarfu’r Fforwm ddwywaith yn ystod y flwyddyn i rannu arferion a dysgu. Mae’r grŵp yn datblygu’r 
themâu canlynol o dan yr amcanion Mwy na Geiriau.   Mae’r grŵp ar y cyd wedi cymryd y camau 
cysylltiedig ymlaen yn ystod 2019/20.

Gofal da, gofal dwyieithog
Good care, bilingual care

Cynllun Gweithredu  
2019–2020

cefnogi

Ebost:  Mwynageiriau@llyw.cymru

         Mwy na geiriau / More than just words

         mwy_na_geiriau

  © Hawlfraint y Goron 2019    WG37816    ISBN Digidol 978-1-83876-436-4     DRAFFT
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11. MONITRO A GORUCHWYLIO CYDYMFFURFIAETH Â’R 
SAFONAU

CYDYLYNWYR A PHENCAMPWYR Y GYMRAEG

Mae gan y Cyngor rwydwaith o gydlynwyr a phencampwyr y Gymraeg ledled 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 swyddogaeth rhwydwaith y 
cydlynwyr yn cynnwys:

•  Cynorthwyo eu gwasanaeth neu gyfarwyddiaeth i gydymffurfio â pholisïau a 
rhwymedigaethau cyfreithiol y Cyngor parthed y Gymraeg. 

•  Rhoi adborth ar unrhyw faterion yn ymwneud â’r Gymraeg gan y gwasanaeth i’r grŵp, ac fel 
arall yn ôl yr angen. 

•  Rhoi adborth ar unrhyw gwynion neu faterion yn ymwneud â’r Gymraeg gan ddefnyddwyr 
gwasanaeth i’r grŵp. 

•  Dosbarthu dogfennaeth berthnasol a gwybodaeth o fewn y gwasanaethau. 

•  Cydlynu ymateb eu gwasanaeth i’r Adroddiad Blynyddol ar weithrediad safonau’r Gymraeg.

Nid oes angen i gydlynwyr a phencampwyr siarad Cymraeg, ac mae pob cyfarwyddiaeth yn gyfrifol 
dros enwebu o leiaf un Cydlynydd, ac un Pencampwr, ar lefel Rheolwr Gweithredol neu uwch, i 
gynrychioli eu cyfarwyddiaeth.  

Mae’r Pencampwr yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar lefel uwch reoli yn gysylltiedig â materion 
penodol yn ymwneud â’r Gymraeg. Maen nhw hefyd yn monitro agendâu grwpiau uwch reoli ar 
gyfer eitemau yn ymwneud â goblygiadau Safonau’r Gymraeg a chefnogi Cydlynydd Cymraeg 
eu gwasanaeth ar hwyluso gweithredu Safonau’r Gymraeg o fewn eu cyfarwyddiaethau. Mae 
cyfarfodydd Cydlynwyr y Gymraeg yn cael eu cynnal bob mis ac yn cael eu cadeirio gan Gaerdydd 
Ddwyieithog. 

DRAFFT

DRAFFT
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CYNLLUNIAU CYFLAWNI CYFARWYDDIAETHAU 

Er mwyn monitro cydymffurfiaeth â safonau’r Gymraeg, mae gofyn i bob cyfarwyddiaeth gynnwys 
amcan/amcanion yn ymwneud â chyflawni safonau’r Gymraeg o fewn Cynlluniau Cyflawni eu 
Cyfarwyddiaethau yn flynyddol er mwyn sicrhau perchnogaeth gorfforaethol ar ofynion y safonau.  

UWCH DÎM RHEOLI

Mae materion yn ymwneud â safonau’r Gymraeg gan gynnwys gwybodaeth am ymchwiliadau 
Comisiynydd y Gymraeg yn cael eu cyflwyno’n rheolaidd i gyfarfodydd yr UDRh er gwybodaeth a 
llywio.   

GRŴP AELODAU CAERDYDD DDWYIEITHOG

Mae’r Grŵp Aelodau Caerdydd Ddwyieithog yn grŵp traws blaid a sefydlwyd i gymryd rôl arweiniol 
o ran datblygu Caerdydd cwbl ddwyieithog lle gall dinasyddion a staff Cyngor Caerdydd gyrchu 
gwasanaethau a chymorth yn y naill iaith neu’r llall yn gyfartal trwy waith partneriaeth gwell. Yn 
ystod 2019-20 cyfarfu’r grŵp 4 gwaith i drafod materion yn ymwneud â’r iaith Gymraeg, gan 
gynnwys gweithredu Safonau’r Gymraeg a Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 2017-2022 (Safon 
145) yn ogystal â nifer o gyflwyniadau allanol gan bartneriaid yn y Fforwm Caerdydd Ddwyieithog 
(Fforwm yr iaith Gymraeg gynt) gan gynnwys gan Gomisiynydd y Gymraeg, Llywodraeth Cymru a 
Chanolfan Bedwyr (Prifysgol Bangor).

Y CABINET A’R CYNGOR LLAWN

Caiff Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg Cyngor Caerdydd ei ystyried gan y Cabinet a’r 
Cyngor llawn er mwyn sicrhau gwaith craffu ar y lefel uchaf

Wedi’i pharatoi yn unol â gofynion Safon
145 yr Iaith Gymraeg dan Reoliadau 
Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015
DRAFFT
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12. ADRODDIAD SICRWYDD COMISIYNYDD Y GYMRAEG 
2018-19

Ym mis Awst 2019, cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg yr Adroddiad Sicrwydd Blynyddol 
diweddaraf “Hawliau ar Waith” i ddangos sut mae sefydliadau yn perfformio a beth yw profiad 
defnyddwyr. 

Bwriad yr adroddiad yw annog sefydliadau i sicrhau bod eu darpariaeth yn sicrhau hawl pobl i 
dderbyn gwasanaethau Cymraeg, ac i gynyddu’r defnydd a wneir o’r gwasanaethau hynny. 

Mae’r Comisiynydd yn casglu ac yn dadansoddi data meintiol ac ansoddol o amryw ffynonellau i’r 
canfyddiadau. 

Mae’r ffynonellau’n cynnwys:

•  monitro – arolygon o brofiad defnyddwyr, gwirio adroddiadau a chofnodion blynyddol, ac 
adolygiadau thematig; 

•  ymgysylltu â’r cyhoedd – grwpiau trafod, arolwg barn, sesiynau cysgodi defnyddwyr;

•  ymgysylltu â sefydliadau – cyfarfodydd adborth, gweithdai, cwynion ac ymchwiliadau

Mae copi o’r adroddiad llawn ar gael ar-lein 

TROSOLWG CENEDLAETHOL

•  Mae defnyddwyr yn llai tebygol o allu derbyn gwasanaethau mwy personol, neu sy’n sensitif i 
amser, yn Gymraeg.

•  Sawl enghraifft o wasanaeth Cymraeg yn cael ei gynnig neu ei hysbysebu, ond ddim ar gael 
mewn gwirionedd, er enghraifft staff di-Gymraeg yn gwisgo’r logo Iaith Gwaith, neu ddiffyg 
parhad iaith rhwng gwahanol gamau gwasanaeth.

•  Mae’n galonogol bod gwasanaethau derbynfa wedi gwella, ond mae lefel y perfformiad yn 
parhau’n annerbyniol.

•  Mae’r cam yn ôl o ran gwasanaethau ffôn yn destun pryder, ac mae hyn yn cael ei waethygu 
gan ymddygiad anghwrtais staff sy’n ateb y ffôn, achos Tribiwnlys lle’r oedd sefydliad wedi 
camddehongli safon yn ymwneud â gwasanaeth ffôn, a phryderon sefydliadau ynghylch 
recriwtio staff rheng flaen

(Comisiynydd y Gymraeg)DRAFFT
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PRIF GANLYNIADAU ARCHWILIADAU AROLYGU CYNGOR CAERDYDD 2018- 

Rhannodd Comisiynydd y Gymraeg ganlyniadau penodol Cyngor Caerdydd gyda swyddogion 
Caerdydd Ddwyieithog ym mis Tachwedd 2019. Mae canlyniadau profiad y defnyddiwr ar gyfer 
Cyngor Caerdydd yn gadarnhaol iawn ac yn adlewyrchu cydymffurfiad llawn bron a bod â’r safonau.

GOHEBIAETH 

•  Tri e-bost Cymraeg a thri e-bost Saesneg wedi’u hanfon i’r cyfeiriad canlynol:  
c2c@caerdydd.gov.uk rhwng Mehefin a Rhagfyr 2018.

•  Derbyniwyd tri ymateb Cymraeg i dri e-bost Cymraeg. 

•  Roedd tri o’r ymatebion i’r e-byst Cymraeg yn cynnwys datganiad yn croesawu gohebiaeth yn 
Gymraeg. 

•  Cafwyd tri ymateb i’r negeseuon e-byst Saesneg. 

•  Roedd tri o’r ymatebion i’r e-byst Saesneg yn cynnwys datganiad yn croesawu gohebiaeth yn 
Gymraeg.   

GALWADAU FFÔN 

•  Gwnaed tair galwad ffôn i rif 02920 872088 y Cyngor yn ystod mis Awst a Rhagfyr 2018. 

•  Roedd dewisiadau iaith Gymraeg awtomatig ar gael yn ystod yr holl alwadau hyn (100%).

•  Llwyddodd y Cyngor i ddelio â’r holl alwadau yn Gymraeg yn eu cyfanrwydd a llwyddodd i 
ddarparu ateb llawn yn Gymraeg i’r ymholiadau. 

DOGFENNAU 

•  Agendâu, papurau a chofnodion y Bwrdd Rheoli / Cabinet diweddaraf: roedd 3/3 ar gael 
rhannol yn Gymraeg. 

•  Llyfryn, taflen, pamffled neu gerdyn: 3/3 ar gael yn Gymraeg. 

•  Polisi / strategaeth / adroddiad blynyddol / cynllun corfforaethol: 3/3 ar gael yn Gymraeg. 

•  Canllaw / cod ymarfer: 3/3 ar gael yn Gymraeg. 

•  Papurau ymgynghori: 3/3 ar gael yn Gymraeg. 

•  Rheolau: 1/1 ar gael yn Gymraeg. 

•  Datganiadau i’r wasg: 3/3 ar gael yn Gymraeg. 

•  Ffurflenni: 3/3 ar gael yn Gymraeg. DRAFFT
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GWEFAN  

•  Mae gwefan y Cyngor yn cynnig Cymraeg mewn modd rhagweithiol. 

•  Mae prif hafan y sefydliad ar gael yn Gymraeg. 

•  O’r 30 tudalen we a gafodd eu harolygu, roedd pob un ohonynt yn gweithio’n llawn yn 
Gymraeg. 

APPIAU  

•  O’r 10 tudalen a gafodd eu harolygu, roedd pob un yn gweithio’n llawn yn Gymraeg

Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL 

•  Facebook: roedd 14/15 o negeseuon ar gael yn Gymraeg. 

• Twitter: roedd 15/15 trydar ar gael yn Gymraeg. 

HUNANIAETH GORFFORAETHOL 

•  Chwiliwyd am dair enghraifft o hunaniaeth gorfforaethol y Cyngor – roedd pob un ar gael yn 
Gymraeg. 

SWYDDI 

•  Yn ystod y cyfnod arolygu, arolygwyd 118 o swyddi gwag newydd/presennol. 

•  Crybwyllwyd Cymraeg yn 44 (37%) o’r swyddi. 

•  Cafodd Cymraeg ei chynnwys fel sgil hanfodol ar gyfer 11 o’r swyddi dan sylw.  

•  Cafodd Cymraeg ei chynnwys fel sgil dymunol ar gyfer 29 o’r swyddi dan sylw.  

•  Hysbysebwyd y swyddi i gyd yn Gymraeg.

•  Roedd modd gwneud cais Cymraeg ar gyfer yr holl swyddi. 

DRAFFT
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13. HYRWYDDO A HWYLUSO’R SAFONAU  

CANLLAWIAU I STAFF 

Er mwyn hyrwyddo a hwyluso rhoi’r safonau ar waith, mae’r Cyngor wedi creu a diweddaru 
canllawiau i staff. Mae’r rhain yn cynnwys: 

•  Crynodeb o ‘Safonau Cyflawni Gwasanaeth’

•  Cyfathrebu’n Ddwyieithog

•  Gwasanaeth Dwyieithog Derbynfeydd

•  Cynnal Cyfarfodydd yn Ddwyieithog

•  Galwadau Ffôn Cymraeg

•  Nodyn Canllaw: Arwyddion a Hysbysiadau Swyddogol Dwyieithog 

•  Canllawiau Cyfieithu

•  Safonau’r Gymraeg: Canllaw Camau Cyflym

•  Safonau’r Gymraeg: Canllaw i Drydydd Partïon

Mae’r canllawiau hyn ar gael i staff ar dudalen Mewnrwyd Caerdydd Ddwyieithog ac wedi eu 
hyrwyddo’n gyson i staff trwy ddulliau cyfathrebu cyfarwydd gan gynnwys y Brîff Craidd misol a 
chylchlythyron ‘Welsh Matters’ sy’n cael 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 dudalen fewnrwyd Caerdydd Ddwyieithog yn ogystal â chopi o’r safonau llawn, adroddiadau 
blynyddol, a’r ffurflen cais am gyfieithu ar-lein.

Mae cynnwys y we a’r ffurflen cais am gyfieithu wedi’u diweddaru i atgoffa staff i gynnwys y 
datganiadau corfforaethol i gydymffurfio â safonau 2, 4 a 7 (Gohebiaeth), 49 (ffurflenni) a 50A 
(dogfennau).  

BRÎFF ‘WELSH MATTERS’

Dosberthir y brîff Welsh Matters i staff drwy’r rhwydwaith cydlynwyr iaith Gymraeg. Mae’r brîff yn 
cynnwys cyngor polisi ar gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg, gwybodaeth am hyfforddiant Cymraeg 
ac erthyglau eraill yn ymwneud â’r agenda iaith Gymraeg. 

CAERDYDD DDWYIEITHOG: CYNGOR POLISI A CHYFIEITHU 

Mae Caerdydd Ddwyieithog yn cynnig gwasanaeth cyfieithu Cymraeg a chyfieithu ar y pryd llawn i 
bob Cyfarwyddiaeth yn y Cyngor.  

DRAFFT
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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’r Gymraeg statudol.  

STRATEGAETH SGILIAU IAITH GYMRAEG GORFFORAETHOL

Er mwyn sicrhau y gall y Cyngor gyflawni ei ddyletswydd statudol i ddarparu gwasanaeth 
dwyieithog cyflawn, mae ganddo Strategaeth Sgiliau Iaith Gymraeg Gorfforaethol (SSIG). 
Cymeradwywyd y strategaeth ddiwygiedig hon gan y Cabinet ym mis Mawrth 2014 ac mae’n dwyn 
ynghyd ein gweithdrefnau staffio, hyfforddi a recriwtio er mwyn sicrhau bod gan bobl Caerdydd 
fynediad cyfartal i’n gwasanaethau, pa un a ydynt yn dewis delio â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Mae pob rheolwr tîm yn gyfrifol am sicrhau bod eu timau’n gallu gwarantu gwasanaeth cyfartal i 
gwsmeriaid Cymraeg a Saesneg eu hiaith. Mae’r SSIG yn cynnwys offeryn asesu ieithyddol y dylai 
rheolwyr ei gwblhau wrth recriwtio i benderfynu a ddylai swyddi fod â sgiliau Cymraeg fel meini 
prawf hanfodol (‘Cymraeg hanfodol’) pan gânt eu hysbysebu. 

Ers 2017, mae offeryn asesu ieithyddol y SSIG bellach wedi’i integreiddio i broses recriwtio DigiGOV 
er mwyn cydymffurfio â safon 136, sy’n ei gwneud yn ofynnol 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 faint o swyddi sydd wedi’u dynodi’n rhai Cymraeg hanfodol neu ddymunol.  

Er mwyn gwarantu gwasanaeth dwyieithog ar y pwynt cyswllt cyntaf bob amser (ar gyfer timau sy’n 
cysylltu’n rheolaidd â’r cyhoedd) byddai hyn yn gofyn am: 

•  o leiaf 10% o staff mewn timau mwy (dros 20 aelod o staff) â’r sgiliau Cymraeg 
angenrheidiol, neu 

•  o leiaf 2 aelod o staff mewn timau llai, yn unol â’r SSIG.  

Os na all tîm sy’n delio’n rheolaidd â’r cyhoedd warantu gwasanaeth dwyieithog (fel y diffinnir 
uchod), bydd swyddi’n cael eu dynodi’n rhai Cymraeg hanfodol (lefel 1 [mynediad] i 5 [hyfedr]) yn 
seiliedig ar ddyletswyddau’r swyddi. Mae’r holl swyddi derbynfa Cymraeg hanfodol wedi’u cynllunio 
ar lefel 3 o leiaf, ac mae gwybodaeth am sut i gwblhau’r asesiad o’r gofyniad iaith Gymraeg yn 
DigiGOV ar gael i reolwyr ar dudalennau mewnrwyd yr adran Adnoddau Dynol. 

Hysbysebir yr holl swyddi Cymraeg hanfodol allanol yn rheolaidd ar www.lleol.cymru gwefan sy’n 
arbenigo mewn swyddi Cymraeg hanfodol ar gyfer sefydliadau ledled Cymru.DRAFFT
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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 a gymeradwyir 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 ddarparu hyfforddiant 
Cymraeg i staff y Cyngor.

Ceir cyllideb gorfforaethol ar gyfer hyfforddiant Cymraeg, felly mae’r cyrsiau am ddim i staff Cyngor 
Caerdydd a chredydir oriau staff am yr amser a neilltuir ganddynt wrth fynychu cyrsiau.  Rhoddir 
blaenoriaeth i staff rheng flaen.

Trwy’r cynllun ‘Cymraeg Gwaith’ mae staff y Cyngor wedi mynychu nifer o gyrsiau Cymraeg gan 
gynnwys cwrs 10 awr ar-lein ‘Croeso Cymraeg’, cyrsiau Cymraeg preswyl 5 diwrnod a chyrsiau 
Cymraeg dwys newydd. Mae’r cyrsiau hyn i gyd yn cael eu hariannu’n llawn gan Y Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol. 

HYFFORDDIANT YMWYBYDDIAETH IAITH GYMRAEG 

Mae modiwl hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg ar-lein wedi’i greu i staff Cyngor 
Caerdydd, ac mae ar gael ar dudalen Academi Caerdydd. 

Nod yr hyfforddiant yw sicrhau bod staff yn: 

•  Deall pwysigrwydd y Gymraeg o ran darparu gwasanaethau’r Cyngor yng Nghymru. 

•  Deall eu rôl a’u cyfrifoldeb eu hunain o ran cynnig gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog. 

•  Asesu sut rydych yn darparu gwasanaethau Cymraeg ar hyn o bryd a nodi meysydd sydd i’w 
gwella. 

•  Deall a gallu defnyddio geiriau ac ymadroddion Cymraeg syml a allai fod yn ddefnyddiol wrth 
ymwneud â defnyddwyr gwasanaethau Cymraeg eu hiaith. 

LANIARDIAU A BATHODYNNAU ‘IAITH GWAITH’  

Cynhyrchir laniardiau Iaith Gwaith gan Gomisiynydd y Gymraeg ar gyfer staff sy’n siarad Cymraeg 
er mwyn dangos i ddefnyddwyr gwasanaeth a chydweithwyr bod staff yn siarad Cymraeg. 
Cynigir y laniardiau hyn ynghyd â laniardiau dysgwr Cymraeg i staff pan fyddant yn derbyn 
neu’n adnewyddu cardiau adnabod staff, neu maent ar gael ar unrhyw adeg gan y tîm Caerdydd 
Ddwyieithog. Mae pob brîff misol ‘Welsh Matters’ sy’n cael ei ddosbarthu i bob aelod o staff trwy 
Gydlynydd Iaith Gymraeg eu Cyfarwyddiaeth neu eu gwasanaeth yn cynnwys nodyn i atgoffa staff i 
ofyn am y laniardau gan y tîm Caerdydd Ddwyieithog.
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