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Cyflwyniad 
 
Cafodd trydydd Cynllun Iaith statudol Cyngor Caerdydd ei gymeradwyo’n ffurfiol gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 1 Gorffennaf 2009. 
 
Fel Prifddinas mae’r Cyngor yn cydnabod bod Caerdydd yn cynrychioli Cymru ac mae wedi ymrwymo i sicrhau cydraddoldeb rhwng ieithoedd 
drwy hyrwyddo a chefnogi’r iaith Gymraeg a gwella ei gapasiti i ddarparu gwasanaethau dwyieithog.  Mae Cynllun yr Iaith Gymraeg yn dangos sut 
fydd y Cyngor yn cyflawni’r ymrwymiad hwn.  
 
Er mwyn sicrhau bod yr iaith Gymraeg ac anghenion trigolion Cymraeg eu hiaith yn cael eu hystyried gan yr holl wasanaethau, a hefyd sicrhau 
bod y cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae’r meysydd canlynol ar 
gyfer gwella wedi bod yn allweddol: 
 

 Sefydlu grŵp Cydlynwyr yr Iaith Gymraeg, sy’n cynnwys un cynrychiolydd o bob gwasanaeth, i drafod a delio â materion mewn perthynas 
â’r iaith Gymraeg yn ogystal â hysbysu staff yn eu gwasanaethau o ofynion y Cynllun. 

 
 Creu grŵp Hyrwyddwyr yr Iaith Gymraeg newydd yn 2010 sy’n cynnwys un cynrychiolydd, Rheolwr Gweithredol neu uwch, o bob 

gwasanaeth i hyrwyddo dwyieithrwydd, cefnogi Cydlynwyr a chodi ymwybyddiaeth o Gynllun yr Iaith Gymraeg yn eu gwasanaethau.  
 
 Sefydlu swydd Swyddog yr Iaith Gymraeg, swydd Cynorthwy-ydd yr Iaith Gymraeg ac Uned yr Iaith Gymraeg sy’n cynnig gwasanaeth 

cyfieithu mewnol o safon uchel yn ogystal â rhoi cyngor i wasanaethau ynghylch sut i gynllunio ar gyfer dwy iaith a darparu ar gyfer dwy 
iaith.   

 
 Cynnig dewis ieithyddol go iawn a gwasanaeth rhagorol i ddinasyddion Cymraeg a Saesneg eu hiaith drwy ganolfan gyswllt lwyddiannus 

C2C. 
 

 Sicrhau bod Amserlen y Cynllun ar gyfer Gweithredu yn rhan o System Wella Caerdydd (CIS) sydd wedi chwarae rôl allweddol o ran 
sicrhau bod Cynllun yr Iaith Gymraeg diwygiedig a Strategaeth Gorfforaethol Sgiliau Iaith Gymraeg 2009-2012 yn cael eu gweithredu a’u 
prif ffrydio’n llwyddiannus. 

 
 Yn 2013-14 sefydlwyd Gweithgor Aelodau Trawsbleidiol Cymraeg newydd i lywio agenda Caerdydd Ddwyieithog yn dilyn cynhadledd 

Caerdydd Ddwyieithog a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2014 ac a fynychwyd gan dros 40 o’n partneriaid, rhanddeiliaid a sefydliadau trydydd 
parti.  

 
Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod angen gwneud rhagor o waith i sicrhau y gallwn ddarparu gwasanaethau o’r un safon yn y ddwy iaith. 
Bydd yr adroddiad yn amlinellu nifer o gamau gweithredu ar gyfer y dyfodol ac yn rhoi gwybod am gynnydd hyd yn hyn.  
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Cytunwyd ar yr Adroddiad Monitro Blynyddol ac fe’i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 26 Mehefin 2014 cyn ei gyflwyno i Gomisiynydd y 
Gymraeg erbyn y dyddiad cau o 30 Mehefin 2014.  
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Cydymffurfio â Chynllun yr Iaith Gymraeg – Amserlen ar gyfer Gwella  
MESURAU  AMSERLEN  CYFRIFOLDEB  CYNNYDD 
1. DANGOSYDDION Y 
GYMRAEG 

   

Dangosydd yr Iaith Gymraeg 1 
Monitro ac adrodd yn flynyddol ar 
nifer a % y bobl trydydd parti a 
gafodd eu monitro sy’n 
cydymffurfio â gofynion y Cynllun 
hwn yn y meysydd canlynol:  

i. gwasanaethau gofal 
ii. gwasanaethau ieuenctid a 

hamdden 
iii. darpariaeth cyn ysgol 

 

Llunio Cynllun 
Monitro 
strwythuredig 
ar gyfer pob 
gwasanaeth a 
restrir erbyn 
mis Medi 2009 
yna monitro ac 
adrodd yn 
flynyddol. 
 

Prif Swyddogion 
perthnasol ar y cyd â 
Swyddog yr Iaith 
Gymraeg. 

i. Gwasanaethau Gofal 
Mae’r Cyngor (Iechyd a Gofal Cymdeithasol) yn cydnabod 
nad yw, hyd yma, wedi gallu cynnig adroddiad monitro cywir 
ar berfformiad yr asiantaethau a gomisiynwyd mewn 
perthynas â gofynion Cynllun yr Iaith Gymraeg.  
Gyda’r Cytundeb Fframwaith Gofal Cartref presennol yn dod i 
ben, mae’r Cyngor wedi bod yn edrych ar ddatrysiadau 
amgen i gomisiynu gofal cartref, preswyl a chartref nyrsio.  
Mae’r gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn bwriadu 
cynnal proses achredu a chofrestru, yn gwahodd darparwyr 
gwasanaeth i ymuno â rhestr gymeradwy o ddarparwyr, o fis 
Tachwedd 2014. Bydd y fanyleb gwasanaeth newydd yn 
cynnwys y safonau perthnasol mewn perthynas â Chynllun yr 
Iaith Gymraeg a chaiff y rhain eu monitro yn unol â’r 
fframwaith cydymffurfiaeth comisiynu.  
Roedd y weithred hon hefyd yn cynnwys Cynllun Gweithredu 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Caerdydd dan y Fframwaith 
Strategol ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol.  
O ran diwallu anghenion siaradwyr Cymraeg, drwy ein system 
froceriaeth bresennol rydym yn gallu cynnig gofalwyr sy’n 
siarad Cymraeg i bobl sy’n gofyn am wasanaeth gofal drwy 
gyfrwng y Gymraeg (darparwyr Gofal Cartref).  
 
Ar hyn o bryd rydym yn llwyddo i ymateb i ddefnyddwyr 
gwasanaeth sy’n gofyn am wasanaeth / gofal Cymraeg ac yn 
gweithio tuag at gynnig gwasanaethau Cymraeg drwy sicrhau 
ein bod yn cwblhau’r asesiad sgiliau ieithyddol ar gyfer y 900 
o staff rydym yn eu cyflogi. Yna bydd gennym y staff 
angenrheidiol mewn lle i ymateb yn brydlon, a gallwn alinio 
adnoddau staff yn unol â’r galw. 
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Mae adolygiad cynnydd 6 mis y Gyfarwyddiaeth Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol wedi’i atodi fel Atodiad I, fel y’i 
cyflwynwyd i Lywodraeth Cymru. 
 
 
ii (a) Contractau Gwasanaeth Ieuenctid 
Nid oes unrhyw drydydd parti’n rhan o hyn ar hyn o bryd. 
 
 
ii (b) Contractau gwasanaethau hamdden  
Mae gan y Gwasanaethau Hamdden ddau gontractwr i 
gyflawni gweithgareddau ar ran y Cyngor, sef Menter 
Caerdydd a’r Urdd, y mae’r ddau’n cydymffurfio’n llawn â 
Chynllun yr Iaith Gymraeg.  
 
Maent hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd 
Caerdydd a’r Fro sy’n gweithredu uned fydwreigiaeth y 
rhaglen Beichiog a Bywiog a rhaglenni eraill fel Atal Syrthio a 
Food Wise.  
 
3 thrydydd parti gyda 2 yn cydymffurfio’n llawn. (66%) 
 
Y llynedd nid oedd trefniant ffurfiol o ran hamdden. 
Gwnaethom weithio mewn partneriaeth â Menter Caerdydd 
gan roi gostyngiad o 50% ar leoliadau mewn cyfleusterau i 
gyflawni rhaglen o weithgareddau yn Gymraeg. Byddai hyn 
wedi cynnwys pwll nofio ar gyfer gwersi nofio, neuadd ar gyfer 
gymnasteg ac ati. O fewn y trefniadau ariannu ar gyfer eleni, 
mae’r Fenter wedi cael £30k i gynnig gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â gostyngiad posibl ar logi 
lleoliadau. Ymysg y gweithgareddau a gyflwynwyd drwy 
gyfrwng y Gymraeg mae rhaglen nofio a gymnasteg 
ehangach, cyfleoedd marchogaeth a mwy o ddarpariaeth yn 
ystod y gwyliau. 
 

iii. darpariaeth cyn ysgol 



 8 

O ganlyniad i bwysau ariannol ar y cyngor, mae ad-drefnu 
sylweddol wedi digwydd, gan gynnwys cyflwyno uwch 
gyfarwyddwyr newydd. Ni allai’r gwasanaeth fonitro’r holl 
gontractau cyn ysgol o ran cydymffurfiaeth yn ystod 2013-14. 
Yn ogystal â hyn mae Gwasanaethau Gwella Ysgol, gan 
gynnwys y Gwasanaeth Cymraeg mewn Addysg, bellach yn 
cael eu darparu gan Gonsortiwm Canol De Cymru. Byddai’r 
tîm hwn wedi cynorthwyo rheolwyr ym maes cydymffurfiaeth 
yn flaenorol.  I wneud hyn bu’n rhaid ail-alinio rolau a 
chyfrifoldebau gan gynnwys penodi Cydlynydd a Hyrwyddwr 
Iaith Gymraeg newydd i’r gwasanaeth. Yn ogystal â nifer o 
ddiswyddiadau gwirfoddol, adleoli swyddi a phrosesau mawr, 
nid oedd gan y gwasanaeth y gallu i asesu pob contract. 
Bellach mae gan y Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes 
Gydlynydd a Hyrwyddwr Iaith Gymraeg i sicrhau bod rheolwyr 
yn cael cymorth i gyflawni gwaith o’r fath yn eu gwasanaethau 
yn y dyfodol. 
  
Mae’r Uned Strategaeth Gofal Plant a’n dyletswyddau dan 
Ddeddf Gofal Plant 2006 yn ei gwneud yn ofynnol i 
Awdurdodau Lleol gyflawni Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 
blynyddol o ran y cyflenwad gofal plant a’r galw amdano.   
  
Rydym yn arolygu rhieni’n flynyddol i asesu eu hanghenion, 
a’r flwyddyn ariannol gyfredol yw’r drydedd o ran 
ymgynghori’n helaeth â Darparwyr Gofal Plant, Rhieni, 
Cyflogwyr, Plant a rhanddeiliaid eraill.  Yn ystod y flwyddyn 
ariannol gyfredol byddwn yn arolygu pob cartref yng 
Nghaerdydd â phlant dan 5 oed drwy arolwg dewis ysgol ar y 
cyd i asesu p’un a yw rhieni am i’w plant gael addysg 
Gymraeg neu addysg Saesneg.  Crynhoir canlyniadau’r 
arolwg yn yr Adroddiad Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant, a 
phennwyd targedau i ddatblygu darpariaeth gofal plant 
Gymraeg a Saesneg i bob math o ddarparwyr gofal plant gan 
gynnwys: -  Gwarchod Plant, Grwpiau Chwarae, Cylchoedd 
Meithrin, Gofal Plant y Tu Allan i’r Ysgol cyn ysgol, ar ôl ysgol 
ac yn ystod gwyliau’r ysgol, gofal cofleidiol o ran lleoedd 
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addysg meithrin am ddim i blant 3 a 4 oed, gofal diwrnod 
llawn, crèches a gofal plant yng nghartref y rhieni – nanis/au 
pairs, Gwasanaethau Gwarchodwyr. 
  
Dyletswydd yr awdurdod lleol yw ysgogi’r farchnad gofal plant 
leol a pheidio â darparu’r gwasanaethau ei hun, er y gallai 
ddymuno gwneud hynny. 
  
Mae’r Uned Strategaeth Gofal Plant yn darparu 
Gwasanaethau Cymorth Busnes Gofal Plant i gynorthwyo 
darparwyr gofal plant cyfredol a newydd i sefydlu darpariaeth 
newydd, cynnal darpariaeth bresennol a gwella safon y 
gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli.   
 
Ceir problem yng Nghaerdydd/Cymru; lle caiff gofal plant 
sesiynol ei ehangu (hynny yw, llai na phedair awr o ofal 
parhaus) ar gyfer gofal plant cofleidiol a lleoedd addysg 
feithrin am ddim, lle bo’r trefniadau ehangu’n golygu bod o 
leiaf 19 o blant yn derbyn gofal, rhaid i’r person cyfrifol yn y 
lleoliad gofal plant fod yn swyddog ychwanegol.  Mae rhai o’r 
Cylchoedd Meithrin y mae’r Tîm Cymorth Busnes Gofal Plant 
wedi bod yn gweithio gyda nhw wedi penderfynu peidio ag 
ehangu oherwydd byddai niferoedd isel yn golygu na fyddai’r 
Cylch yn ariannol gynaliadwy a byddai’n rhaid cyflogi mwy o 
staff i fodloni gofynion Cofrestru ac Arolygu cyfreithiol 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.  
Mae darpariaeth gofal plant sy’n gweithredu am gyfanswm o 
bedair awr neu fwy wedi’i chofrestru fel Gofal Dydd Llawn, a 
rhaid iddi fodloni’r rheoliadau gofal dydd llawn.  Mae diffyg lle 
mewn safleoedd presennol hefyd yn ffactor sy’n cyfrannu at 
ddiffyg ehangu gan fod grwpiau eraill o ddefnyddwyr yn y 
lleoliad cymunedol, er enghraifft. 
 
Bob blwyddyn mae’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant yn 
cynnwys targedau o ran lleoedd gofal plant mewn lleoliadau 
gofal plant Cymraeg lle rydym wedi nodi galw digonol. Mae 
targedau’n cael eu monitro’n chwarterol.  Oherwydd toriadau 



 10 

cyllidebol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, nid oes gan y 
Strategaeth Gofal Plant unrhyw arian sefydlu i gefnogi’r 
gwaith o ehangu lleoliadau gofal plant ar gyfer plant dan 13 
oed.  Mae’r Grant Gofal Plant y Tu Allan i’r Ysgol gan 
Lywodraeth Cymru yn cefnogi’r gwaith o ehangu gofal plant i 
blant o oedran ysgol, gan gynnwys gofal cofleidiol i blant 3 i 4 
oed.  Rhaid i geisiadau fodloni’r meini prawf a thelerau ac 
amodau’r grant.  Mae’r grantiau ar gyfer lleoedd gofal plant 
newydd a chynnal gwasanaethau gofal plant presennol sydd 
o ansawdd da a allai gael anawsterau ariannol dros dro 
oherwydd diffyg niferoedd, er enghraifft.  Mae Cylch Meithrin, 
sydd wedi gweld lleihad mewn niferoedd yn ddiweddar, yn 
priodoli hyn i blant yn symud i leoedd addysg feithrin am ddim 
mewn lleoliadau newydd a gynhelir mewn ysgolion.  
 

Dangosydd yr Iaith Gymraeg 2 
Nodi gweithleoedd a swyddi lle 
mae’r gallu i siarad neu ysgrifennu 
yn Gymraeg yn ofyniad hanfodol 
neu ddymunol (gan ddefnyddio'r 
Strategaeth Sgiliau Iaith a’r Offeryn 
Asesu). 
 

Ebrill 2015 
 

Pob Prif Swyddog ar y cyd 
â Swyddog yr Iaith 
Gymraeg 
 

Mae dros 400 o swyddi wedi’u hasesu yn y flwyddyn ariannol 
gyfredol (gweler Atodiad II).  Cymeradwywyd y Strategaeth 
Sgiliau Iaith Gorfforaethol ddiwygiedig gan y Cabinet ar 13 
Mawrth. Gweler ymateb y cyngor i’r ymchwiliad safonau am 
gopi o’r Strategaeth sy’n cynnwys amserlenni diwygiedig, 
mesurau ac adnodd asesu ieithyddol newydd. Mae 400 o 
swyddi wedi’u hasesu yn y rownd gyntaf o asesu, a chyn 
Ebrill 2015 disgwylir y bydd yr holl swyddi rheng flaen wedi’u 
hasesu.  
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Dangosydd yr Iaith Gymraeg 3 
Creu rhaglen archwilio flynyddol o 
feddalwedd a systemau i sicrhau 
bod materion yr iaith Gymraeg yn 
rhan hanfodol o holl brojectau e-
Lywodraeth. 
 

Medi 2009 
 

Pob Prif Swyddog ar y cyd 
â Swyddog yr Iaith 
Gymraeg 
 

Yr unig system y byddai TGCh yn gwbl gyfrifol amdani 
fyddai’r rhyngrwyd (i gwsmeriaid) a hyd yn oed wedyn 
byddai’r adran Gyfathrebu yn rhannu’r cyfrifoldeb. Byddai 
rhaglenni eraill yn cynnwys y rheiny sy’n gallu creu llythyrau i’r 
cyhoedd, fodd bynnag, nid TGCh sy’n gyfrifol am y rhaglenni 
hynny gan nad TGCh sy’n berchen ar y rhaglenni ond yn 
hytrach hwyluswyr ac nid ydynt yn gyfrifol am y camau sy’n 
codi e.e. y gwasanaeth sy’n gyfrifol am greu llythyrau ac sy’n 
delio ag unrhyw gwynion a godir.  
 
Mae TGCh yn parhau i roi gwybod i gwsmeriaid fod ganddynt 
gyfrifoldeb i ddarparu deunydd Cymraeg gyda phob project 
sy’n ymwneud â chwsmeriaid. Maent yn rhoi gwybod am hyn 
yn ystod y cam briffio. 

Dangosydd yr Iaith Gymraeg 4 
Monitro nifer a % y staff sydd wedi 
cael hyfforddiant yn y Gymraeg i 
lefel cymhwyster penodol a nifer a 
% y staff sydd wedi cael 
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith.  

Cynhyrchu 
adroddiad 
llawn erbyn 
Ebrill bob 
blwyddyn i'w 
roi yn yr 
Adroddiad 
Monitro 
Blynyddol ar 
gyfer Bwrdd yr 
Iaith.  

Prif Swyddog Pobl a 
Datblygu Sefydliadol gyda 
Swyddog yr Iaith 
Gymraeg. 
 

Caiff nifer a chanran y staff sydd wedi derbyn Hyfforddiant 
Iaith Gymraeg a Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith eu 
monitro’n agos a chaiff cofnodion unigol eu cadw ar DigiGov.  
Gweler Atodiad III am grynodeb o staff sydd wedi mynychu.  
 
Oherwydd y pwysau ariannol ar y cyngor mae ad-drefnu 
mawr wedi digwydd ar draws gwasanaethau, gan gynnwys 
cyflwyno cyfarwyddiaethau newydd. Felly, penderfynwyd y 
byddwn yn cyflwyno’r hyfforddiant ymwybyddiaeth ar draws yr 
awdurdod cyfan o 2014-15 a fydd yn bosibl ar ôl i staff 
fynychu’r cwrs ‘Hyfforddi’r Hyfforddwyr’ ym mis Mehefin 2014. 
Mynychodd 101 o staff llyfrgelloedd hyfforddiant 
ymwybyddiaeth iaith yn 2013-14. Mynychodd yr holl 
gyfarwyddwyr corfforaethol newydd gwrs Ymwybyddiaeth 
Iaith hanner diwrnod ar 25 Hydref 2013.  
 
Yn ogystal â’r sesiynau ymwybyddiaeth iaith sydd eisoes ar 
waith, yn ystod 2014 prynodd grŵp o awdurdodau lleol, yn 
cynnwys CC, fodiwl e-Ddysgu ar ymwybyddiaeth iaith a 
ddatblygwyd gan Learning Industries gyda Bwrdd Iechyd 
Hywel Dda, ac mae bellach wedi’i addasu at ddefnydd 
awdurdodau lleol. Caiff ei roi ar wefan yr Academi a bydd yn 
rhoi ffordd arall i staff fodloni’r gofyniad hwn. 
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Dangosydd yr Iaith Gymraeg 5 
Nifer a % y staff sy’n gallu siarad 
Cymraeg yn ôl   

i. gwasanaeth 
ii. graddfa swydd  
iii. gweithle 

 

Cynhyrchu 
adroddiad 
llawn erbyn 
Ebrill bob 
blwyddyn i'w 
roi yn yr 
Adroddiad 
Monitro 
Blynyddol ar 
gyfer Bwrdd yr 
Iaith.  
 

Prif Swyddog Pobl a 
Datblygu Sefydliadol 
 

Mae cyfanswm o 4,786 o staff wedi dilysu eu cofnodion ar 
system DigiGov.  O’r rhain mae 209 aelod o staff wedi nodi 
bod ganddynt sgiliau iaith Gymraeg.  Mae hyn yn cynrychioli 
4.37% o’r rhai sydd wedi cofrestru ar y system.   
 
Mae manylion y gwasanaeth, graddfa swydd a lleoliad y staff 
hyn wedi’u hatodi yn Atodiad IV. 
 

Dangosydd yr Iaith Gymraeg 6 
Monitro nifer a % y cwynion a 
dderbyniwyd mewn perthynas â 
gweithredu’r Cynllun Iaith a nifer a 
% y cwynion yr ymdriniwyd â hwy 
yn unol â’r safonau corfforaethol. 

Ebrill 2009 a 
bob mis Ebrill 
ar ôl hynny yn 
barod ar gyfer 
yr Adroddiad 
Monitro 
Blynyddol 

Prif Swyddog 
Gwasanaethau Cyfreithiol 
 

Yn ystod 2013/14, cafwyd cyfanswm o 11 o gwynion mewn 
perthynas â’r iaith Gymraeg, gan leihau o 22 yn 2012/13. 
Allan o’r rhain, ymdriniwyd â 100% yn unol â safonau 
corfforaethol. Nid oes gennym fanylion eto ar % y cwynion 
mewn perthynas â’r holl gwynion a dderbyniwyd. Bydd yr 
Adroddiad Cwynion Corfforaethol Blynyddol ar gael yn Haf 
2014.   
 

 
2. CYNLLUNIO A DARPARU GWASANAETHAU  
 
Asesu effeithiolrwydd yr Offeryn 
Integreiddio Polisi a’r Asesiadau o 
Effaith ar Gydraddoldeb ar gyfer 
prif ffrydio’r iaith Gymraeg i 
bolisïau, cynlluniau a 
strategaethau corfforaethol ac 
allweddol. 
 

Archwiliad 
dwywaith y 
flwyddyn.  
Archwiliad 
cyntaf ym mis 
Medi 2009 

Prif Swyddog Polisi a 
Swyddog yr Iaith Gymraeg 
 

Mae’r Adnodd Integreiddio Polisi wedi’i ddatblygu’n Adnodd 
Sgrinio Statudol i adlewyrchu’r cyd-destun polisi datblygol. 
 
Os bydd strategaeth, polisi neu weithgaredd yn cael ei 
datblygu o fewn y Cyngor a’i bod yn debygol o effeithio ar 
bobl, cymunedau neu ddefnydd tir mewn unrhyw ffordd, mae 
nifer o ofynion statudol yn berthnasol. Gallai’r Cyngor gael ei 
herio’n gyfreithiol neu ei gosbi mewn modd arall pe bai'n 
methu â chydymffurfio â’r gofynion hyn neu’n methu â dangos 
sylw dyledus. 
 
Bydd cwblhau’r Adnodd Sgrinio Statudol yn sicrhau bod holl 
strategaethau, polisïau a gweithgareddau Cyngor Caerdydd 
yn cydymffurfio â’r holl rwymedigaethau a chyfrifoldebau 
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statudol perthnasol.  Pan fydd angen ystyried mater yn 
fanylach, bydd yr Adnodd Sgrinio’n nodi a oes angen asesiad 
effaith llawn, fel y bo’n berthnasol. 
 
Mae’r prif ofynion statudol y mae'n rhaid i strategaethau, 
polisïau neu weithgareddau eu hadlewyrchu yn cynnwys: 
 
•             Deddf Cydraddoldeb 2012 - Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb 
•             Bil Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru 
•             Canllaw Statudol Llywodraeth Cymru – Cydamcanu - 
Cydymdrechu 
•             Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r 
Plentyn 
•             Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl 
Hŷn 
•             Mesur y Gymraeg 2011 
•             Asesiad o’r Effaith ar Iechyd 
•             Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 
•             Asesiad Amgylcheddol Strategol 
 
Mae’r Adnodd Sgrinio Statudol yn galluogi’r Cyngor i fodloni 
gofynion yr holl ddarnau hyn o ddeddfwriaeth fel rhan o ddull 
sgrinio integredig sydd fel arfer yn cymryd awr ar y mwyaf. Yn 
bwysicach, bydd yn sicrhau bod dull gweithredu’r Cyngor yn 
gydlynol a hyddysg.  
 
Mae’r Adnodd wedi’i sefydlu yn y broses gorfforaethol. Rhaid i 
bob adroddiad y mae’n rhaid i’r cabinet benderfynu arno’n 
ffurfiol gwblhau blaengynllun i ddechrau. Mae’r blaengynllun 
yn nodi a oes yn rhaid i’r strategaeth/polisi neu weithgaredd 
gael ei sgrinio gan yr adnodd sgrinio statudol. Os oes yn rhaid 
gwneud hynny, caiff y broses ei chwblhau cyn i’r adroddiad 
gael ei gyflwyno gerbron y cabinet am benderfyniad terfynol. 
Cafodd y dogfennau eu diweddaru ar gyfer blwyddyn ariannol 
2013/14 a’u hymgorffori ym mhroses benderfynu’r Cyngor. 
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Fel hyn, gallwn annog penderfyniadau cydlynol a sicrhau bod 
unrhyw waith datblygu a wneir yn y Cyngor yn ystyried 
gofynion ehangach a’r effaith bosibl ar faterion pwysig fel yr 
iaith Gymraeg. 
 
I sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei hystyried fel rhan 
ganolog o unrhyw waith datblygu polisi, mae wedi’i chynnwys 
ochr yn ochr â’r 9 nodwedd a ddiogelir a nodwyd gan y 
Ddeddf Cydraddoldeb Sengl ac mae’n rhan bwysig o Mae 
Pawb yn Bwysig (Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor). 
Mae hyn yn caniatáu i’r Gymraeg gael ei phrif ffrydio ochr yn 
ochr â’r 9 nodwedd a ddiogelir ym mhob rhan o’r sefydliad. 
 
O fewn yr adnodd sgrinio statudol ei hun, ceir adran sy’n ei 
gwneud yn ofynnol i ystyried unrhyw effaith (cadarnhaol, 
negyddol, niwtral neu ansicr) ar y Gymraeg. Gweler isod: 
 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project yn cael effaith 
wahaniaethol ar unrhyw rai o’r canlynol?  
•             Anabledd 
•             Ailbennu Rhywedd 
•             Statws Priodasol a Phartneriaeth Sifil  
•             Beichiogrwydd a Mamolaeth  
•             Hil 
•             Crefydd/Cred 
•             Rhyw 
•             Cyfeiriadedd Rhywiol  
•             Yr iaith Gymraeg 
 
Gellir cwblhau’r Adnodd Sgrinio fel hunanasesiad neu fel rhan 
o sesiwn sy’n cael ei hwyluso, pe bai angen cymorth pellach.  
 
Fel dadansoddiad beirniadol, mae nifer o strategaethau, 
cynlluniau a gweithgareddau pwysig (fel y Cynllun 
Corfforaethol) wedi’u hystyried dan yr adnodd sgrinio statudol 
sydd wedi helpu gyda’r gwaith o ddatblygu polisi, ond mae’n 
bwysig bod ymwybyddiaeth ehangach o rai o’r gofynion 
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statudol yn cael ei hyrwyddo. Mae’n bwysig bod swyddogion 
ym mhob rhan o’r Cyngor yn deall natur a diben y 
ddeddfwriaeth, a gwneir llawer o’r gwaith hwn drwy academi 
Caerdydd, yn arbennig cyrsiau Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb 
a chyrsiau iaith Gymraeg. Mae gwybodaeth ategol wedi’i 
hatodi. 
 

Paratoi rhestr o bartneriaid 
allweddol, gwirio eu bod yn 
ymwybodol o’r Cynllun a 
defnyddio geiriau priodol a 
phenodol mewn contractau a 
dogfennau tendro wrth eu 
hadnewyddu neu eu cyflwyno.  

Rhestr erbyn 
Medi 2009. 
Gwirio un 
partner 
allweddol bob 
mis ar ôl hynny. 
 

Pob Prif Swyddog ar y cyd 
â Swyddog yr Iaith 
Gymraeg 
 

Mae gan Gyngor Caerdydd nifer o gontractau eraill ar waith 
gyda chontractwyr neu sefydliadau trydydd parti ar gyfer 
darparu gwasanaethau.  Mae dadansoddiad o’n Porth Caffael 
yn nodi bod 44 o gontractau wedi’u dyfarnu i ddarparu 
'Gwasanaethau' ar ran y Cyngor - gweler y tabl cyswllt isod. 
Dim ond contractau sy’n ymwneud â darparu gwasanaeth i’r 
cyhoedd sydd wedi’u cynnwys.  
 
Caiff geiriad tebyg i’r canlynol ei gynnwys mewn contractau a 
baratoir ar ran y Cyngor gan Wasanaeth Cyfreithiol y Cyngor 
a chaiff y tîm contractau cyfreithiol ei atgoffa o’r angen i 
gynnwys cymal o’r fath:  
 
‘Yn ystod y Contract a’r gwaith o ddarparu’r Gwasanaethau, 
bydd y Contractwr yn cydymffurfio â gofynion: 
            a) Cynllun Iaith Gymraeg yr Awdurdod; a  
b) Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, phan ddaw 
darpariaethau’r Mesur i rym ac i’r graddau y mae’n ymwneud 
â darparu’r Gwasanaethau.’ 
 
Mae ffurflenni contract safonol y Cyngor wrthi’n cael eu 
diweddaru, a disgwylir y caiff darpariaeth briodol ei chynnwys 
i adlewyrchu gofynion Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 
 
Yn y gorffennol, roedd telerau ac amodau safonol a 
baratowyd gan y Cyngor yn cynnwys darpariaeth yn 
ymwneud â’r iaith Gymraeg: 
 
Byddai’r geiriad yn dibynnu ar y contract dan sylw a chyfnod y 
contract, ond byddai wedi bod yn debyg i'r canlynol:   
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 “Bydd y Contractwr yn gwneud pob ymdrech i 

gydymffurfio â gofynion Cynllun Iaith Gymraeg y Cyngor 
wrth ddarparu'r Gwasanaethau.” 

Mor    
O ran gweithdrefnau monitro parhaus mewn perthynas â 
chontractau, rydym yn cynnal cyfarfodydd adolygu contractau 
rheolaidd gyda chyflenwyr. Mae pa mor aml y cynhelir y 
cyfarfodydd hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau, fel gwerth a 
risg y contract, ond yn gyffredinol fe’u cynhelir yn fisol neu 
chwarterol. 
 
Gellir trafod unrhyw faterion sy’n ymwneud â pherfformiad y 
contract yn y fforwm hwn a gellir nodi unrhyw faterion o ran 
darparu gwasanaethau’n Gymraeg a delio â nhw’n briodol.  
 
Mae rhestr o’r Raglen Thematig amlasiantaethol sy’n mynd i’r 
afael â’r blaenoriaethau a nodir yng nghynllun integredig 
sengl Beth sy'n Bwysig (dogfen statudol) wedi’i hatodi yn 
Atodiad V. Maent yn cael eu rheoli’n strategol gan Fwrdd 
Partneriaeth Caerdydd sy’n dwyn ynghyd brif weithredwyr neu 
bobl mewn rolau cyfatebol ar draws y gwasanaethau 
cyhoeddus a’r trydydd sector. 
 
Y Cyngor yw’r Prif Gorff Cyflawni ar gyfer Rhaglen 
Cymunedau yn Gyntaf i sicrhau bod arian a pherfformiad y 
rhaglen newydd yn cael eu rheoli’n effeithiol. 
 
Y Cyngor yw’r Corff Comisiynu ar gyfer rhaglen Teuluoedd yn 
Gyntaf i sicrhau bod arian a pherfformiad y rhaglen newydd 
yn cael eu rheoli’n effeithiol. 
 
Caiff staff eu hatgoffa o’r angen i fynychu sesiynau 
Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb i fonitro cydymffurfiaeth 
partneriaid â Chynllun Iaith Gymraeg y Cyngor.  
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Sicrhau bod y Cynllun Grant 
Corfforaethol yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg y Cyngor 
 

Archwiliad Medi 
2010 
 

Prif Swyddog Strategaeth 
a Menter a’r holl Brif 
Swyddogion 
 

Mae cymorth a chyngor wedi’u cynnig a’u darparu i 
Swyddogion Grant Gwasanaethau o ran cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg y Cyngor.  Mae fersiynau Cymraeg 
cyfredol o’r holl ddogfennaeth grant gorfforaethol berthnasol 
ar gael ar CIS.  Cydymffurfiaeth â’r Cynllun Iaith Gymraeg o 
ddydd i ddydd drwy sicrhau bod cyfieithiadau Cymraeg o 
lythyrau ar gael yn brydlon lle bo angen.  
 

 
3. YMWNEUD Â’R CYHOEDD SY’N SIARAD CYMRAEG  
 
Sefydlu a chynnal cronfa ddata 
gorfforaethol o ddewis iaith 
cwsmeriaid at ddefnydd yr holl 
wasanaethau  
 

Ebrill 2012 
 

Prif Swyddog TG gyda 
Phrif Swyddog Pobl a 
Datblygu Sefydliadol, ar y 
cyd â’r holl Brif 
Swyddogion a Swyddog yr 
Iaith Gymraeg 

Cwblhawyd Glasbrint dylunio manwl ar gyfer y System 
Perthnasau Cwsmeriaid (CRM) yn llwyddiannus ym mis 
Chwefror 2014. Mae’r datrysiad a ddyluniwyd yn y Glasbrint 
yn nodi’n glir sut y gellid storio marcwyr fel dewis iaith yn 
erbyn cwsmeriaid a sut y gallai cronfa ddata cwsmeriaid 
gorfforaethol sengl gael ei datblygu, ei llenwi a’i chynnal wrth 
i’r CRM gael ei weithredu ar draws y sefydliad.  
 
Disgwylir i gam cyntaf y CRM fynd yn fyw yng ngwanwyn 
2015 yn y Ganolfan Gyswllt (ffôn ac e-bost) ac mewn Hybiau 
Cymunedol (wyneb yn wyneb). Wrth i gwsmeriaid gysylltu â’r 
Cyngor drwy’r 3 sianel hon, caiff eu dewis iaith ei nodi yn 
erbyn eu cofnod cwsmer. Yn ogystal â hyn, fel rhan o’r broses 
weithredu, gallai cronfeydd data dewis iaith presennol a 
gedwir mewn Gwasanaethau ar draws y sefydliad gael eu 
rhesymoli a’u rhoi yn y gronfa ddata CRM.  
 
Yn y tymor canolig (2-3 blynedd), wrth i SAP CRM gael ei 
gyflwyno i Gyfarwyddiaethau ar draws y sefydliad, ac wrth i 
ddatrysiad Rheoli Data Meistr gael ei nodi, caiff cronfa ddata 
Gorfforaethol o Gwsmeriaid ei chreu a fydd yn creu cofnod ar 
gyfer pob cwsmer.  
 

Rhoi canllawiau ar gyfieithu i bob 
Gwasanaeth 

Cyhoeddi 
canllawiau 

Swyddog yr Iaith Gymraeg  
 

Caiff canllaw ar gyfieithu ei gyhoeddi drwy erthyglau newydd 
ar ‘Eich Mewnflwch’ yn ogystal â thrwy gydlynwyr yr iaith 
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 newydd pan 
gaiff y Cynllun 
ei lansio  
 

Gymraeg. Er enghraifft, roedd erthygl newyddion ddiweddar, 
‘Beth sydd angen bod yn ddwyieithog’, yn amlinellu polisi’r 
Cyngor ar yr iaith Gymraeg yn ogystal â chanllawiau ar 
geisiadau cyfieithu. Roedd erthygl arall a bostiwyd yn atgoffa 
staff i gynllunio ceisiadau cyfieithu ymlaen llaw (Hydref 2013). 
Mae canllawiau hefyd yn cael eu hanfon mewn briff “Materion 
Cymreig” misol sy’n amlinellu’r datblygiadau diweddaraf yn 
ymwneud â’r agenda Gymraeg, gwybodaeth am gyrsiau, 
cyngor a chrynodeb o gwynion yn erbyn cynllun yr iaith 
Gymraeg. 
Mae’r canllawiau cyfieithu hefyd ar gael ar dudalen 
mewnrwyd Uned yr Iaith Gymraeg. 

Paratoi a rhoi rhaglen ar waith ar 
gyfer darparu meddalwedd iaith 
Gymraeg a deunyddiau cymorth 
i’r staff presennol a staff newydd 
fel y nodir yn Adran 3.1 o’r 
Cynllun  
 

Rhaglen wedi’i 
sefydlu erbyn 
mis Medi 2009. 
I’w rhoi ar waith 
ar unwaith  
 

Prif Swyddog TG ar y cyd 
â Phrif Swyddogion a 
Swyddog yr Iaith Gymraeg 
 

Mae pob aelod o staff sy’n gallu defnyddio Rhwydwaith TGCh 
y Cyngor yn derbyn meddalwedd sydd ar gael yn y Gymraeg 
yn awtomatig.  Felly nid ydym yn cofnodi ceisiadau unigol ar 
gyfer y feddalwedd.  Yr unig wybodaeth y byddwn yn ei 
chofnodi fyddai ceisiadau unigol ar gyfer meddalwedd 
cyfieithu Cymraeg, fodd bynnag, ni fyddai hyn yn 
adlewyrchiad cywir o’r feddalwedd sydd ar gael yn y Gymraeg 
yn yr awdurdod.  
Rydym yn parhau i gyflwyno meddalwedd sydd ar gael yn y 
Gymraeg ar raglenni Windows 7 ac Office 2010 mewn 
perthynas â’r holl adeiladau / ceisiadau newydd un ai ar 
gyfrifiadur neu drwy ein dull cleient tenau. 

Sicrhau bod y canlynol yn dilyn 
Cynllun yr Iaith Gymraeg: 

i. Ymatebion ffonio’n ôl    
ii. Caiff pob galwad Gymraeg 

ei chyfeirio at Swyddogion 
sy’n siarad Cymraeg 

iii. Cyfarchion dwyieithog ar 
rifau sy’n cael eu 
hysbysebu 

Monitro unwaith 
y flwyddyn 
drwy’r ymarfer 
Siopwr Cudd  
 

Uned yr Iaith Gymraeg a 
Menter Caerdydd  
 

Diweddarwyd canllawiau i staff ar ateb galwadau Cymraeg 
ym mis Mehefin 2013 ac maent ar gael ar dudalen mewnrwyd 
Uned yr Iaith Gymraeg. Gweler ymateb y cyngor i’r 
ymchwiliad safonau. Mae Menter Caerdydd wedi cytuno i 
gynnal ymarfer siopwr cudd arall. Disgwylir iddo ddigwydd ym 
mis Ebrill / Mai 2014.  

Darparu canllaw i staff ar gynnal 
cyfarfodydd dwyieithog a sicrhau 
bod y gyfarwyddeb yn cael ei 
dilyn.  

Cyhoeddi 
canllaw Medi 
2009. 
Archwiliadau 

Swyddog yr Iaith Gymraeg 
a Chydlynwyr yr Iaith 
Gymraeg 
 

Mae canllawiau ar gyfarfodydd ar gael ar dudalen mewnrwyd 
Uned yr Iaith Gymraeg.  
 
Hefyd rhoddir canllaw i staff ar gynnal cyfarfodydd dwyieithog 
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gwasanaethau i 
gael eu cynnal 
bob 6 mis. 

drwy sesiynau Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb a thrwy’r 
wybodaeth ddiweddaraf a roddir yng Nghyfarfodydd Gwella 
Busnes Gwasanaethau.  

Sicrhau bod yr holl wybodaeth a 
gaiff ei llunio’n benodol ar gyfer y 
cyhoedd (yn unol ag Atodiad A) 
yn ymddangos yn ddwyieithog ar 
brif wefan y Cyngor 

Archwiliadau 
blynyddol o 
gynnwys pob 
gwasanaeth. 
Archwiliad 
cyntaf ym mis 
Ebrill 2010 

Pob Prif Swyddog 
 

Mae’r Cyngor ar y trywydd cywir i gyflawni’r mesur hwn ar y 
pwynt lle bydd Project Adnewyddu’r Wefan yn symud o’r 
lansiad meddal i’r lansiad caled ym mis Mai.  
 

Mewn achosion lle canfyddir 
deunyddiau/tudalennau Saesneg 
yn unig, creu cynllun gwella 
gwasanaeth gan gynnwys 
amserlen gyfieithu 
 

Cysylltu â 
chynlluniau 
busnes 
gwasanaethau 

Pob Prif Swyddog 
 

Mae’r Cyngor ar y trywydd cywir i gyflawni’r mesur hwn gyda 
lansiad caled y wefan newydd. Roedd cynnwys dwyieithog yn 
un o egwyddorion allweddol y project, ac ailysgrifennwyd yr 
holl gynnwys.  Caiff gwelliannau pellach eu sicrhau o 
ganlyniad i newidiadau i’r gwaith o reoli'r cynnwys, a gaiff ei 
weinyddu o nawr ymlaen gan y tîm ar-lein arbenigol.  

Cynnal cyfeiriadur canolog o’r 
staff sy’n siarad Cymraeg a 
swyddogion cyswllt 
 

Parhaus  Pob Prif Swyddog 
 

Cynnal cyfeiriadur canolog o’r staff sy’n siarad Cymraeg a 
swyddogion cyswllt sydd ar gael ar y rhyngrwyd. Mae pob 
gwasanaeth yn gyfrifol am ychwanegu enwau unrhyw 
siaradwyr Cymraeg newydd sy’n ymuno â'r awdurdod.  Mae 
164 o siaradwyr Cymraeg wedi’u rhestru yn y llyfr cyfeiriadau 
mewnol sydd wedi cytuno i ddelio â chwsmeriaid allanol sydd 
wedi’u rhestru, a cheir cynrychiolwyr o bob gwasanaeth. 
Cafodd erthygl ei chynnwys yn yr e-gylchythyr mewnol ‘Your 
Inbox’ ym mis Ionawr, gan annog staff i ddiweddaru eu cofnod 
a nodi a ydynt yn siarad Cymraeg.  
 
At hynny, mae tudalen ‘Uned yr Iaith Gymraeg’ ar fewnrwyd 
Cyngor Caerdydd yn cynnwys nifer o ddogfennau canllaw i 
staff gan gynnwys canllawiau ar alwadau, cyfieithu a Chynllun 
yr Iaith Gymraeg. O ran canllawiau ffôn, mae siart llif â 
gweithdrefn i’w dilyn i helpu staff o bob gwasanaeth i ddelio â 
galwadau Cymraeg yn effeithiol. Mae’r ddogfen hon yn rhoi 
gwybod i staff sut i ddefnyddio’r cyfeirlyfr i ddod o hyd i 
siaradwyr Cymraeg yn eu gwasanaeth. Mae’r cyfeirlyfr â’r 
opsiwn Siaradwr Cymraeg wedi bod ar waith ers dros 7 
mlynedd, ac yn ystod yr amser hwnnw mae Cydlynwyr y 
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Gymraeg wedi’i hyrwyddo i’r holl staff yn eu gwasanaethau yn 
rheolaidd.  

Defnyddio’r cwestiwn ar sgiliau 
iaith ar y ffurflen gais safonol i 
ychwanegu unrhyw siaradwyr 
Cymraeg newydd i’r cyfeiriadur o 
staff sy’n siarad Cymraeg  

I gychwyn ar 
unwaith  

Prif Swyddog Pobl a 
Datblygu Sefydliadol 

Ers i DigiGov Recruitment fynd yn fyw ym mis Medi 2013, 
mae gennym y capasiti i gasglu gwybodaeth am allu Cymraeg 
ymgeiswyr. Caiff gwybodaeth am allu Cymraeg ymgeiswyr 
llwyddiannus ei nodi ar DigiGov sy’n golygu y gellir ei 
defnyddio i ddiweddaru’r cyfeiriadur staff sy’n siarad 
Cymraeg.  

 
4. WYNEB CYHOEDDUS Y CYNGOR  
 
Sicrhau bod teitl, delwedd 
gorfforaethol a dyluniadau 
cysylltiedig y Cyngor yn 
ddwyieithog ar: 

i. Eiddo  
ii. Cerbydau  
iii. Dillad 
iv. Cyhoeddiadau 
v. Pob math o Arddangosfa 

Gyhoeddus 

Archwiliadau 
Blynyddol 
Thematig yn 
cychwyn ym 
Medi 2009  
 

Pob Prif Swyddog 
 

Proses barhaus.  Mae Pecyn Cymorth Brand Corfforaethol 
wedi’i greu i sicrhau bod teitl, delwedd gorfforaethol a 
dyluniadau cysylltiedig y Cyngor yn ddwyieithog. Mae'r holl 
frandio corfforaethol wedi’i anelu at y cyhoedd yn 
ddwyieithog. Mae’r canllaw yn cyfeirio ac yn cefnogi staff a 
chyflenwyr o ran defnyddio arddull weledol Cyngor Caerdydd 
gyda phob darn o waith. Mae gan yr holl swyddogion 
cyfathrebu, dylunio a marchnata gopïau o’r canllawiau ac mae 
angen iddynt eu dilyn a'u gweithredu pan fo'n briodol. O ran 
Cyfathrebu a'r Cyfryngau caiff yr holl ddeunydd marchnata a 
dylunio ei greu’n ddwyieithog a’i gyfieithu’n fewnol. Caiff 
Gwasanaethau eu hannog i gysylltu â'r adran Gyfathrebu i 
gael cyngor ynglŷn â gwisgoedd - ond mae'n rhaid i bawb 
ddilyn y canllawiau o ran man gosod a lliw y ddelwedd.  Mae 
manylion penodol i’w dilyn o ran cerbydau fel y nodir yn y 
canllawiau.   

Sicrhau bod pob arwydd newydd 
ac arwyddion a godir yn lle hen rai 
(dros dro a pharhaol), y tu mewn, 
y tu allan ac ar y briffordd, yn gwbl 
ddwyieithog ac yn parchu 
egwyddor cydraddoldeb. 

Archwiliadau ar 
hap o bob 
gwasanaeth 
gan Gydlynwyr 
yr Iaith 
Gymraeg 

Pob Prif Swyddog 
 

Parhaus – Anfonir yr holl arwyddion dros dro a’r holl 
arwyddion newydd i Uned yr Iaith Gymraeg i’w cyfieithu neu 
eu prawfddarllen.  

Cynhyrchu llyfryn canllaw polisi ar 
enwi strydoedd a rhestr o enwau 
strydoedd a datblygiadau 
dwyieithog, yn Saesneg ac yn 

Medi 2009 
 

Prif Swyddog perthnasol 
ar y cyd â Swyddog yr 
Iaith Gymraeg 
 

Mae Ystadau Strategol yn rheoli ac yn cynnal rhestr o enwau 
strydoedd ac eiddo dwyieithog sy'n adlewyrchu'r enwau 
strydoedd ac eiddo swyddogol a grëwyd gan y Swyddog Enwi 
Strydoedd yn yr adran Priffyrdd.    
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Gymraeg  Mae’r project Rhestr Enwau yn fenter a gynhelir ar hyd a lled 
y DU ac a lywodraethir gan ganllawiau mewnbynnu data llym 
sy’n sicrhau bod cyfeiriadau Cymraeg yn cael eu cofnodi’n 
gywir.  
 

Sicrhau bod pob datganiad i’r 
wasg yn cael ei gyhoeddi’n 
ddwyieithog 
 

O fis Ebrill 2010 
ymlaen ond ar 
unwaith os 
byddant yn 
ymddangos ar 
hafan y wefan. 

Prif Swyddog Strategaeth 
a Menter ar y cyd â’r holl 
Brif Swyddogion 
 

Tîm y cyfryngau ar y cyd ag Uned yr Iaith Gymraeg i sicrhau 
bod pob datganiad i’r wasg yn cael ei baratoi ganddyn nhw a’i 
gyhoeddi’n ddwyieithog.  Mae Neuadd Dewi Sant a’r Theatr 
Newydd yn anfon pob datganiad i'r wasg i Uned yr Iaith 
Gymraeg i'w gyfieithu.  Mae’r Cyngor yn gweithredu cyfrifon 
Twitter Cymraeg a Saesneg rhagweithiol ac ymatebol sy’n 
cynnig newyddion a gwybodaeth am wasanaethau ar gyfer 
preswylwyr ac ymwelwyr Caerdydd. 
 
Mae gan y cyfrif Saesneg 25,618 o ddilynwyr ac mae gan y 
cyfrif Cymraeg 1,248 o ddilynwyr. Mae tîm y cyfryngau ochr 
yn ochr ag Uned yr Iaith Gymraeg yn sicrhau bod yr holl 
negeseuon trydar yn cael eu paratoi a’u cyhoeddi’n 
ddwyieithog, ac yr ymatebir i bob ymholiad Cymraeg yn 
Gymraeg.  
 

Sicrhau bod y canlynol yn 
ddwyieithog: 

i. Cyhoeddiadau  
ii. Ffurflenni a deunydd 

esboniadol 
iii. Hysbysiadau cyhoeddus a 

hysbysebion   
iv. Hysbysebion recriwtio   

 

Archwiliadau 
Blynyddol 
Thematig yn 
cychwyn ym 
Medi 2009  
 

Pob Prif Swyddog  
 

Rhoddir gwybod i staff am eu rhwymedigaethau dwyieithog yn 
yr e-bost ‘Materion Cymreig’ drwy Gydlynwyr yr Iaith 
Gymraeg ym mhob Gwasanaeth, yn ogystal â sesiynau 
Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb.  Mae gwybodaeth hefyd ar 
gael ar y fewnrwyd. Caiff pob gwasanaeth ei atgoffa’n 
rheolaidd i sicrhau bod pob darn o ohebiaeth yn ddwyieithog, 
oni bai bod cofnod o ddewis iaith unigolyn. Mae’r holl 
hysbysebion recriwtio’n ddwyieithog, yn ogystal â phob 
dogfen gysylltiedig ar gyfer pob swydd.   

 
5. GWEITHREDU A MONITRO’R CYNLLUN  
 
Cyhoeddi a Gweithredu 
Strategaeth Sgiliau Iaith Gymraeg 
Corfforaethol y Cyngor 2009-2012 
yn unol â’r mesurau yn y 

Ebrill 2009 – 
Mawrth 2012 
 

Phrif Swyddog - 
Gwasanaethau Pobl AD a 
Swyddog yr Iaith Gymraeg 
ar y cyd â’r holl Brif 

Cymeradwywyd y Strategaeth Sgiliau Iaith Gorfforaethol 
ddiwygiedig gan y Cabinet ar 13 Mawrth. Yn ogystal â bodloni 
gofyniad statudol, byddai gweithredu’r Strategaeth yn 
cyfrannu at strategaethau Cymunedau a Phobl y Cyngor, yn 
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Strategaeth.  
 

Swyddogion. arbennig y gwaith o fynd i'r afael â'r anghydbwysedd rhwng 
siaradwyr Cymraeg a Saesneg yn y gweithlu, gan sicrhau ein 
bod yn cynrychioli'r gymuned rydym yn ei gwasanaethu'n 
well. 
 
Yn ogystal â monitro, adolygu a storio/ceisio data, mae’r 
Strategaeth hefyd yn cynnig amserlenni dangosol o 
gyfrifoldebau a mesurau o ran ei gweithrediad dros y 3 
blynedd nesaf a phecyn cymorth ymarferol i helpu rheolwyr i 
asesu eu gofynion Cymraeg. Bydd angen i weithrediad y 
strategaeth gael ei reoli o fewn adnoddau’r gwasanaeth i 
gydymffurfio â’r amserlenni dangosol yn y Strategaeth.  
 
Yn y briff misol i bob aelod o staff (drwy’r cydlynwyr), bu 
diweddariadau manwl yn ymwneud â'r strategaeth sgiliau ac 
maent wedi’u cynnwys ym mhob briff ers mis Awst 2013. Mae 
Uned yr Iaith Gymraeg wedi nodi yn y briffiau hyn fod 
rheolwyr tîm nawr yn gyfrifol am asesu timau. Mae canllaw ar 
yr asesiadau wedi’i ddosbarthu drwy’r cydlynwyr i reolwyr, 
gan gynnwys dogfen Cwestiynau Cyffredin sy’n ateb 
cwestiynau cyffredin sydd gan reolwyr am y strategaeth a’r 
asesiadau. 
 

Cyflwyno Hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth Iaith i bob aelod 
o staff drwy sicrhau bod 
Cydlynwyr yr Iaith Gymraeg yn 
darparu hyfforddiant o leiaf un 
diwrnod y mis i bob gwasanaeth 
hyd nes bod yr ymarfer wedi'i 
gwblhau.  
 

I ddechrau ar 
unwaith  
 

Prif Swyddog - Pobl a 
Datblygu Sefydliadol, 
Cydlynwyr yr Iaith 
Gymraeg ac Uned yr Iaith 
Gymraeg  
 

Mynychodd pob cyfarwyddwr corfforaethol newydd gwrs 
Ymwybyddiaeth Iaith erbyn/ar 25 Hydref. Bydd 15 aelod o 
staff yn mynychu cwrs hyfforddi’r hyfforddwyr gyda Chwmni 
Iaith a fydd yn eu galluogi i gyflwyno’r hyfforddiant hwn o fewn 
eu gwasanaethau. Drwy hyfforddi cydlynwyr y Gymraeg a 
staff i ddarparu’r hyfforddiant byddwn yn gallu cyflwyno 
rhaglen ymwybyddiaeth iaith gynhwysfawr ar draws y Cyngor.  
Mae 101 o staff Llyfrgelloedd wedi mynychu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth iaith yn 2013-14, a ddarparwyd gan 
gydlynwyr y Gymraeg, ar ôl iddynt fynychu cwrs hyfforddi’r 
hyfforddwyr. 
 
Yn ogystal â’r sesiynau ymwybyddiaeth iaith sydd eisoes ar 
waith, yn ystod 2014 prynodd grŵp o awdurdodau lleol, yn 
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cynnwys CC, fodiwl e-Ddysgu ar ymwybyddiaeth iaith a 
ddatblygwyd gan Learning Industries gyda Bwrdd Iechyd 
Hywel Dda, ac mae bellach wedi’i addasu at ddefnydd 
awdurdodau lleol. Caiff ei roi ar wefan yr Academi a bydd yn 
rhoi ffordd arall i staff fodloni’r gofyniad hwn. 
Mae’r iaith Gymraeg yn parhau i ffurfio rhan o’r sesiynau 
Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb a’r sesiynau Sefydlu 
Corfforaethol a ddarperir i bob aelod o staff am ddim. 
 
Caiff staff sy’n mynychu sesiynau Ymwybyddiaeth 
Cydraddoldeb eu hatgoffa o’r angen i weithredu, rhoi gwybod 
i bartneriaid a monitro cydymffurfiaeth â Chynllun Iaith 
Gymraeg y Cyngor. 

Cyhoeddi’r Cynllun newydd yn 
ogystal â chrynodebau o 
adrannau yn y Cynllun, 
gwasanaeth cyfieithu, ymarfer da 
a chyfeiriadur o siaradwyr 
Cymraeg  
 

Unwaith y caiff 
y Cynllun ei 
gymeradwyo 
 

Swyddog yr Iaith Gymraeg 
a Chydlynwyr y Gymraeg 
 

Mae’r holl ddogfennau canllaw ar gael ar dudalen mewnrwyd 
Uned yr Iaith Gymraeg. Mae’r dudalen yn cynnwys yr holl 
ddogfennau canllaw sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg, gan 
gynnwys crynodeb o’r cynllun, gwybodaeth am gyrsiau sydd 
ar gael, manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau’n ymwneud â 
Chynllun yr Iaith Gymraeg a ffurflen cais am gyfieithiad. Ceir 
dolen i dudalen Uned yr Iaith Gymraeg ar hafan y fewnrwyd 
felly mae’n hawdd i staff gael mynediad iddi.  
 
Hefyd, ceir erthyglau rheolaidd gan Uned yr Iaith Gymraeg yn 
‘Your Inbox’, yr e-bost mewnol sy’n rhoi gwybodaeth i staff, yn 
targedu amryw agweddau ar sicrhau cydymffurfiaeth â’r 
cynllun, gan gynnwys cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg ar y 
cyfeiriadur ffôn a chanllaw gan y cyfieithwyr.  
 
Ar y cyfeiriadur ffôn canolog gall staff ddod o hyd i bob 
siaradwr Cymraeg a chanfod pwy yw Cydlynydd y Gymraeg 
ar gyfer eu Gwasanaeth. Mae rhestr lawn o Gydlynwyr a 
Hyrwyddwyr yr Iaith Gymraeg wedi’i hatodi yn Atodiad VI. 
Mae erthyglau wedi’u cyhoeddi i atgoffa staff i ‘gynllunio 
ymlaen llaw ar gyfer cyfieithiadau’ i sicrhau bod digon o 
amser ar gael i’w cynhyrchu. 
 
Hefyd, mae’r iaith Gymraeg yn parhau i ffurfio rhan o’r 
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sesiynau Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb a sesiynau Sefydlu 
Corfforaethol a ddarperir i bob aelod o staff am ddim.  
Cyflwynir sesiynau Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb gydol y 
flwyddyn.  

Cofnodi'r achlysuron pan na 
chydymffurfir â’r Cynllun fel 
camau gwella ar System Wella 
Caerdydd 
 

Os a phryd y 
sylwir na 
chydymffurfir â’r 
Cynllun 
 

Archwilwyr, Cydlynwyr 
Ansawdd, Swyddog yr 
Iaith Gymraeg a 
Chydlynwyr y Cynllun 
 

Rhoddwyd gwybod i’r adran Cwynion Corfforaethol am 
gyfanswm o 11 achos lle nad yw aelodau o staff yn 
cydymffurfio. Caiff yr achosion hyn eu monitro a’u cyfleu i 
uwch reolwyr.  
 

Monitro Cydymffurfiaeth ar gyfer 
POB contract a gwasanaeth 
newydd a’r rhai a gaiff eu 
hadnewyddu  

Unwaith y caiff 
y Cynllun ei 
gymeradwyo 

Pob Prif Swyddog ar y cyd 
â’r Swyddog Monitro 

Rhoddir gwybod i staff am eu goblygiadau wrth gomisiynu 
gwasanaethau ac mae gofynion wedi’u nodi yn y manylebau 
newydd e.e. Teuluoedd yn Gyntaf i sicrhau bod darparwyr yn 
cydymffurfio â Chynllun Iaith Gymraeg y Cyngor.  
 
Mae gan Gyngor Caerdydd nifer o gontractau eraill ar waith 
gyda chontractwyr neu sefydliadau trydydd parti ar gyfer 
darparu gwasanaethau.  Mae dadansoddiad o’n Porth Caffael 
yn nodi bod 44 o gontractau wedi’u dyfarnu i ddarparu 
'Gwasanaethau' ar ran y Cyngor - gweler y tabl cyswllt isod. 
Dim ond contractau sy’n ymwneud â darparu gwasanaeth i’r 
cyhoedd sydd wedi’u cynnwys.  
 
O ran gweithdrefnau monitro parhaus mewn perthynas â 
chontractau, rydym yn cynnal cyfarfodydd adolygu contractau 
rheolaidd gyda chyflenwyr. Mae pa mor aml y cynhelir y 
cyfarfodydd hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau, fel gwerth a 
risg y contract, ond yn gyffredinol fe’u cynhelir yn fisol neu 
chwarterol. 
 
Gellir trafod unrhyw faterion sy’n ymwneud â pherfformiad y 
contract yn y fforwm hwn a gellir nodi unrhyw faterion o ran 
darparu gwasanaethau’n Gymraeg a delio â nhw’n briodol.   
 

Gweithio gyda Bws Caerdydd a 
Bwrdd yr Iaith Gymraeg i 
weithredu eu polisi o estyn y 
defnydd o’r iaith Gymraeg mewn 

Unwaith y caiff 
y Cynllun ei 
gymeradwyo  
 

Prif Swyddog Priffyrdd a 
Rheoli Gwastraff a 
Swyddog yr Iaith Gymraeg  
 

Mae Bws Caerdydd yn parhau i gyfieithu drwy Gyngor 
Caerdydd, yn ôl y gofyn.  Yn ogystal ag adeiladu ar y 
pwyntiau cadarnhaol o’r tro diwethaf, rydym wedi cynyddu ein 
deunydd argraffedig dwyieithog, cynyddu ein gwaith ar y we 
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gwasanaethau a ddarperir gan 
Fws Caerdydd.   
 

a’r Cyfryngau Cymdeithasol ac, yn 2013, cyflwynwyd 
cyhoeddiadau sain a byrddau arddangos gweledol dwyieithog 
ar 36 o fysus.  Wrth i gerbydau newydd gael eu hychwanegu 
at y fflyd bydd y nifer hwn yn cynyddu.  

Sicrhau bod dogfennau sy’n 
ymwneud â cheisiadau am 
drwyddedau, hawliau a chaniatâd 
yn cynnwys datganiad am y 
Cynllun ac arferion dwyieithog 
(e.e. digwyddiadau) 
 

Archwiliad 
blynyddol 
 

Pob Prif Swyddog 
 

Mae pob ffurflen gais am drwydded/cofrestriad yn cael ei 
hadolygu ar hyn o bryd a byddant ar gael yn Gymraeg a 
Saesneg ar ôl gweithredu’r gronfa ddata Drwyddedu newydd 
(disgwylir i hyn ddigwydd yn 2014).  
Mae fersiynau Cymraeg o ffurflenni Deddf Trwyddedu 2003 ar 
gael, a chânt eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor ar ôl project 
adnewyddu’r wefan.  
Mae dogfennau eraill ar gael yn Gymraeg ar gais.  
 
Mae ffurflenni cais Deddf Trwyddedu 2003 wedi cael eu 
haddasu’n ddiweddar gan y Swyddfa Gartref yn dilyn 
newidiadau i’r Ddeddf Trwyddedu drwy’r Ddeddf Diwygio’r 
Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol.  Nid yw’r fersiynau 
Cymraeg wedi’u cyhoeddi eto ond fe’u disgwylir cyn bo hir.  
 
O ran trwyddedu cyffredinol, mae’r Adran Drwyddedu yn 
adolygu’r holl ffurflenni cais yn dilyn adolygiadau llawn o 
bolisïau.  Ar ôl i’r broses hon gael ei chwblhau bydd yr holl 
ffurflenni ar gael yn Gymraeg.  
 
Yn y cyfamser, mae’r dogfennau ar gael yn Gymraeg os nodir 
dewis iaith yn y ffurflen monitro ethnigrwydd sydd ynghlwm 
wrth bob cais sy’n nodi:  
 Os hoffech chi dderbyn eich dogfennau yn 
Gymraeg, ticiwch yma: 

 
 

Trefniadau monitro.  Cyflwyno 
adroddiadau perfformiad gan 
Wasanaethau ac adroddiadau 
monitro i Fwrdd yr Iaith Gymraeg. 
 

Yn flynyddol yn 
unol â dyddiad 
cau Bwrdd yr 
Iaith 
 

Uwch Swyddog 
Gweithredu a phob Prif 
Swyddog 
 

Bydd Swyddog yr Iaith Gymraeg yn cyflwyno neu’n casglu 
adroddiadau perfformiad gan Wasanaethau.  Yna caiff yr 
Adroddiad Monitro Blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg ei 
ddrafftio a'i gyflwyno i Gyfarfod y Cabinet, Gweithgor 
Trawsbleidiol Aelodau ar yr Iaith Gymraeg, Pwyllgor Craffu 
Adolygu Polisi a Pherfformiad a’r Cyngor Llawn am 
gymeradwyaeth cyn cael ei gyflwyno i’r Comisiynydd Iaith 
erbyn y dyddiad cau o 30 Mehefin 2014. Mae hyn yn codi 
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ymwybyddiaeth o’r Cynllun yn ogystal ag unrhyw ddiffygion o 
ran ei roi ar waith ar y lefel uchaf posibl.  

Adrodd ar gynnydd i 
Weithrediaeth y Cyngor a’r 
Pwyllgor Craffu priodol  
 

Adroddiad 
nesaf cyn pen 
blwyddyn ar ôl 
i’r Cynllun gael 
ei gymeradwyo 

Uwch Swyddog 
Gweithredu a phob Prif 
Swyddog 
 

Rhoddir gwybod am gynnydd i’r Cabinet a’r Cyngor, fel y 
nodir yn erbyn y mesur blaenorol uchod.  

Rhoi cyhoeddusrwydd i’r Cynllun 
ym mhob ffordd bosibl, yn allanol 
ac yn fewnol fel y nodir yn y 
Cynllun  
 

Ar ôl 
cymeradwyo'r 
Cynllun 
diwygiedig  
 

Swyddog yr Iaith Gymraeg 
a Phob Prif Swyddog a’r 
adran Cyfathrebu 
Corfforaethol 
 

Mae cylchlythyr misol, "Materion Cymreig”, yn cael ei anfon i 
bob aelod o staff drwy gydlynwyr y Gymraeg. Mae’r briff hwn 
yn cynnwys gwybodaeth am y datblygiadau polisi diweddaraf 
(e.e. Safonau), cyrsiau Cymraeg, deunydd Iaith Gwaith, 
crynodeb o gwynion a gafwyd a negeseuon atgoffa i staff. Yn 
ogystal â hyn, mae erthyglau’n cael eu cyhoeddi yng 
nghylchlythyr ‘Your Inbox’ ac ar fewnrwyd y Cyngor yn rhoi 
cyhoeddusrwydd i’r cynllun ac yn atgoffa staff o egwyddorion 
allweddol y cynllun. Mae fersiwn gyfredol o’r cynllun bellach 
ar gael ar y fewnrwyd.  
 
Hefyd, mae’r iaith Gymraeg yn parhau i ffurfio rhan o’r 
sesiynau Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb a sesiynau Sefydlu 
Corfforaethol a ddarperir i bob aelod o staff am ddim.  
Cyflwynir sesiynau Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb gydol y 
flwyddyn.  

Cynnal arolygon i bennu barn y 
cyhoedd ar wasanaeth iaith 
Gymraeg y Cyngor (e.e. Holi 
Caerdydd) 

Yn flynyddol Swyddog yr Iaith 
Gymraeg, pob Prif 
Swyddog a’r tîm Ymchwil  

Gweler canlyniadau Arolwg Boddhad Cwsmeriaid C2C yn 
Atodiad VII 
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2. Gwasanaethau Rheng Flaen Cymraeg  
 

i. Partneriaeth Caerdydd  
 
Adrodd ar Ddarpariaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cyfrwng Cymraeg (cwestiynau a ofynnir gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg i bob Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc) 
 
1) Darpariaeth  
 
Ydych chi wedi asesu i ba raddau y mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn diwallu anghenion pobl ifanc? Pa fylchau neu anghenion pellach sydd 
wedi’u nodi?  I ba raddau mae gwaith sefydliadau fel yr Urdd; Mentrau Iaith; a Chlybiau Ffermwyr Ifanc, lle bo’n berthnasol, yn diwallu’r anghenion 
yn eich Sir?  
 
I lywio’r gwaith o ddatblygu a chomisiynu Gwasanaethau Ieuenctid i bobl ifanc Caerdydd byddwn yn cynnal asesiad o anghenion rhwng mis 
Mehefin a mis Hydref 2014. Fel rhan o’r broses hon byddwn yn ystyried anghenion pob person ifanc ac wrth wneud hyn yn ceisio ystyried 
anghenion pobl ifanc sydd am gael gafael ar Wasanaethau Ieuenctid drwy gyfrwng y Gymraeg.  
  
Roedd y gwaith o gomisiynu'r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn seiliedig ar yr asesiad o anghenion lleol yng nghynllun integredig sengl Caerdydd, 
‘Beth sy'n Bwysig’, sydd bellach yn ymgorffori’r hen Gynllun Plant a Phobl Ifanc. Roedd pob manyleb yn nodi gofyniad y ‘Disgwylir i ddarparwyr 
ddangos sut y byddant yn bodloni gofynion Mesur y Gymraeg 2011 ac yn hyrwyddo’r Gymraeg.’ Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau 
i bobl ifanc ar draws y chwe phecyn gwasanaeth. Caiff y gwaith hwn ei fonitro drwy gyfarfodydd a dogfennaeth monitro contractau.  
 
Mae Teuluoedd yn Gyntaf hefyd wedi cynnig cyllid i gynnal gwefan The Sprout ar gyfer pobl ifanc. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rhoddwyd sylw 
arbennig i ddatblygiad y fersiwn Gymraeg ac i sicrhau bod pobl ifanc sy’n siarad Cymraeg yn gallu manteisio ar gyngor a gwybodaeth yn eu dewis 
iaith (gweler adran 6 isod). Mae cyllid Teuluoedd yn Gyntaf wedi galluogi hyn i barhau. Mae’r Sprout yn cynnig cyfeiriadur o wasanaethau, gan 
gynnwys y rheini sydd ar gael yn benodol drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae wedi’i ddiweddaru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
   
2) Cydweithredu â Phartneriaid  
 
Eglurwch union natur unrhyw drefniadau cydweithio rhwng y Sir a sefydliadau Cymraeg, e.e. Mentrau Iaith; yr Urdd; a Chlybiau Ffermwyr Ifanc lle 
y bo’n berthnasol. Gallwch gyfeirio at gytundebau lefel gwasanaeth; aelodaeth o’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc; aelodaeth o bwyllgorau 
gweithredol; fforymau’r sir ac unrhyw drefniant arall.   
Datblygwyd gwaith partneriaeth ymhellach rhwng Cyngor Caerdydd, Menter Caerdydd a’r Urdd yn ystod y cyfnod hwn. Mae cynnydd wedi’i 
wneud ar y cyd i wneud rhagor o waith ieuenctid cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg yn 2013/14.  
 
Mae strwythur y Bartneriaeth P&PhI wedi dod i ben fel endid ar wahân ac mae trefniadau llywodraethu newydd yn cael eu paratoi fel rhan o’r 
trefniadau darparu ar gyfer ‘Beth sy'n Bwysig’. Bydd Bwrdd Partneriaeth Caerdydd yn rheoli perfformiad ‘Beth sy'n Bwysig’ ac yn goruchwylio 
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wyth rhaglen o weithgarwch ffrydiau gwaith ledled y Ddinas. Mae cysylltiad clir rhwng cynllun corfforaethol yr awdurdod lleol, cynlluniau busnes 
gwasanaethau a Beth sy'n Bwysig.  O ran gwella darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y Ddinas yn y dyfodol bydd y cysylltiad hwn yn cynyddu’r 
posibilrwydd o weithio ar faterion ac agendâu nad ydynt yn eiddo i un asiantaeth neu wasanaeth.  
 
 
3) Sgiliau Staff  
 
Sut ydych chi’n cynllunio eich gweithlu gwasanaeth ieuenctid ar gyfer y dyfodol er mwyn diwallu anghenion pobl ifanc sy’n siarad Cymraeg?  
Bydd disgwyl i chi sôn am brosesau recriwtio; mapio nifer yr aelodau o staff a'u sgiliau ieithyddol; cynlluniau i ddatblygu sgiliau ieithyddol staff; ac 
unrhyw hyfforddiant.  
 
Cynhaliwyd arolwg ieithyddol o staff y Gwasanaeth Ieuenctid yn 2014 i lywio gofynion a'r gwaith o gynllunio’r gwasanaeth.  
 
Mae Safon 9 y Safonau Cenedlaethol Drafft ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghymru yn nodi:  
 
‘Dylai’r Gwasanaeth Ieuenctid roi cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n dathlu iaith, diwylliant, hanes a threftadaeth 
Cymru.  Dylai hyn ganolbwyntio ar ymglymiad ar dair lefel sy'n derbyn o leiaf 5% o gyllideb y Gwasanaeth Ieuenctid.  
 
i Lefel 1 Darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg 
ii Lefel 2 Darpariaeth i bobl ifanc sy’n dysgu Cymraeg 
iii Lefel 3 Rhaglen sy’n dathlu diwylliant, hanes a threftadaeth Cymru a chymunedau lleol.’ 
 
Mae’r safon hon yn cael ei chyflawni yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. 
  

• Ebrill 2013 - Mawrth 2014 – Parhawyd â’r ymrwymiad i Swyddogion Addysg Gymunedol llawn amser, swyddog ieuenctid cyfrwng Cymraeg 
wedi'i benodi gydag arian craidd y Gwasanaeth Ieuenctid.   (Ar hyn o bryd mae dau swyddog cyfrwng Cymraeg parhaol cyfwerth ag amser 
llawn yn y Gwasanaeth Ieuenctid). Parhawyd â’r ymrwymiad i oriau gwaith ieuenctid rhan amser.  

 
• Datblygwyd gwaith partneriaeth ymhellach rhwng Cyngor Caerdydd, Menter Caerdydd a’r Urdd yn ystod y cyfnod hwn.  Mae cynnydd 

wedi’i wneud ar y cyd i wneud rhagor o waith ieuenctid cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg yn 2013/14.  
 

• Yn ystod y cyfnod hwn mae darpariaeth mynediad agored newydd drwy gyfrwng y Gymraeg wedi’i lansio yn Nwyrain Caerdydd a Gorllewin 
Caerdydd. 

 
• Parhau i gefnogi gwaith mewn tair ysgol uwchradd Gymraeg, gan gynnwys gweithgareddau y tu allan i oriau a Gwobr Dug Caeredin. 
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• Yn ystod y cyfnod hwn mae Caerdydd wedi datblygu darpariaeth gwaith ieuenctid drwy gymorth mentoriaid yn targedu’r bobl ifanc hynny, 
drwy gyfrwng y Gymraeg, sydd mewn perygl neu sydd wedi ymddieithrio o Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant cyn ac ar ôl eu bod yn 16 
oed yn unol â Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid Llywodraeth Cymru.   

 
• Cefnogaeth i barhau â chlwb Cymraeg y tu allan i’r ysgol yn Ysgol Uwchradd Fitzalan. 

 
• Datblygu darpariaeth cymorth ymddygiad cam 4 ar gyfer disgyblion CA3 a CA4 a gyflwynir gan staff Gwaith Ieuenctid drwy gyfrwng y 

Gymraeg mewn tair ysgol uwchradd.  
 

• Parhau i gyflwyno rhaglenni sy’n dathlu diwylliant Cymreig mewn canolfannau ieuenctid cyfrwng Saesneg.  
 
 
Disgwylir i ddarparwyr Teuluoedd yn Gyntaf ystyried goblygiadau staffio i ddiwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth sydd am gael 
gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Hyd yma, mae’r niferoedd wedi bod yn isel. Fodd bynnag, mae nifer o wasanaethau wedi nodi bod 
ganddynt staff sy’n gallu darparu drwy gyfrwng y Gymraeg os oes angen.   
 
4) Cyllid  
 
Pa gynlluniau ariannol sydd i gefnogi datblygiad ac esblygiad gwasanaethau cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc yn eich Sir?   
 
Adran  Symudiad   Contract  Swm   Hyd y contract  Sylwadau  

 
Addysg - Arian 
Craidd y 
Gwasanaeth 
Ieuenctid  

 
Gwasanaeth 
Ieuenctid Caerdydd 

 
Arian Craidd ALl   

 
£162,000 

 
2013 - 14 
 
 

 
Ymrwymiad i staff craidd gan 
gynnwys gweithwyr rhan amser 
a delir  

Addysg - Arian 
Craidd y 
Gwasanaeth 
Ieuenctid  

Gwasanaeth 
Ieuenctid Caerdydd 

Arian Craidd ALl   £128,000 
 
4.88% o gyllid 
staffio’r 
gwasanaeth 

2013 - 14 
 
 

Ymrwymiad i staffio craidd, gan 
gynnwys gweithwyr cyfwerth 
ag amser llawn 

 
 
5) Ymgynghoriad  
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Pa ddulliau ydych chi’n eu defnyddio i ymgynghori gyda phlant a phobl ifanc er mwyn nodi meysydd blaenoriaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer y 
gwasanaeth?  Rhowch enghreifftiau penodol.  
 
Mae arolwg cynhwysfawr a luniwyd yn ddwyieithog wedi’i gyflwyno ym mhob un o Ysgolion Uwchradd Caerdydd, gan gynnwys y tair ysgol 
Gymraeg. Bydd dadansoddiad o’r arolwg ar gael ym mis Ebrill 2014. Mae’r arolwg yn cynnwys cwestiynau ynghylch defnydd a dewis iaith, 
gwasanaethau cyfrwng Cymraeg a dewisiadau ar gyfer manteisio ar ragor o wasanaethau. Mae’r drwydded ar gyfer yr arolwg ar-lein wedi’i 
hestyn, ac ar ôl sefydlu rhai llinellau sylfaen, y bwriad yw defnyddio'r arolwg yn flynyddol.  Felly mae’n cychwyn casglu gwybodaeth a fydd yn 
galluogi cynllunwyr i asesu i ba raddau y mae gwelliannau presennol a phellach mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn cael eu hadlewyrchu ym 
mhrofiadau a safbwyntiau pobl ifanc ledled y Ddinas.       
 
Mae’n ofynnol i ddarparwyr Teuluoedd yn Gyntaf gynnwys defnyddwyr gwasanaeth yn y gwaith o ddatblygu eu gwasanaethau, a chaiff hyn ei 
fonitro drwy gyfarfodydd a dogfennaeth monitro contractau. Byddai cyfraniad defnyddwyr gwasanaeth yn dibynnu ar sawl un sy’n gofyn am 
wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.      
 
6) Gwybodaeth Ychwanegol 
Mae cyllid wedi’i ddyrannu yn y pecyn Blynyddoedd Cynnar i gefnogi rhieni ac annog darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Menter Caerdydd a Mudiad 
Meithrin yw'r partneriaid darparu ar gyfer y darn hwn o waith. Nid yw hyn o fudd uniongyrchol i bobl ifanc, ond dylai helpu i atgyfnerthu’r defnydd o 
Gymraeg ymysg teuluoedd â phlant bach (0-8 oed).  
 
 

ii. Dangosydd yr Iaith Gymraeg 2 - Nifer a % y swyddi mewn prif dderbynfeydd, canolfannau galw neu siopau 
un stop sydd wedi’u dynodi’n rhai ‘Cymraeg hanfodol’ ac wedi’u llenwi gan staff dwyieithog.  

 
Cymeradwyodd y Cabinet Strategaeth Sgiliau Iaith Gymraeg Gorfforaethol ddiwygiedig y Cyngor ym mis Mawrth 2014. Mae’r Strategaeth yn 
galluogi’r Cyngor i gynnal trosolwg o’i anghenion ac adnoddau sgiliau iaith, a chydlynu gweithgareddau hyfforddiant a recriwtio i hwyluso 
amcanion Cynllun yr Iaith Gymraeg.   
 
Mae’r Strategaeth hon yn sicrhau bod gofynion ieithyddol yr holl swyddi rheng flaen yn cael eu hasesu a'u dynodi’n rhai lle mae’r Gymraeg yn 
hanfodol, lle mae’r Gymraeg yn ddymunol neu lle nad oes unrhyw ofyniad ieithyddol.  
 
Cyfarfu Cydlynwyr Iaith Gymraeg Gwasanaethau a/neu Swyddog yr Iaith Gymraeg â’r prif wasanaethau rheng flaen fel y nodwyd gan reolwyr, ac 
aseswyd dros 400 o swyddi o ran gofynion ieithyddol cyn Ebrill 2014. Mae canran o swyddi ym mhob tîm a/neu wasanaeth rheng flaen wedi’u 
dynodi fel rhai lle mae’r Gymraeg yn hanfodol a/neu ddymunol er mwyn sicrhau y gallwn gynnig gwasanaeth dwyieithog i’r cyhoedd ar y pwynt 
cyswllt cyntaf yn unol â’r Strategaeth.  Mae adroddiad ar y ganran o dimau rheng flaen a aseswyd ym mhob gwasanaeth yn Atodiad II. 
 
Enghraifft o Arfer Da 
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Mae Cysylltu â Chaerdydd yn cynnal arolygon boddhad gwasanaeth cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg.  Bob chwarter, mae asiantau Cymraeg 
eu hiaith yn cysylltu ag 20 cwsmer sydd wedi defnyddio'r llinell Gymraeg i gynnal arolwg o'u barn ar y gwasanaeth. Mae'r cwestiynau a ofynnir 
wedi'u hanelu at gael adborth ar sut gall y llinell Gymraeg wella'r gwasanaeth.  I gael rhagor o wybodaeth, gweler Atodiad VII. 
 
Ymarfer Monitro Cydraddoldeb Cyflogeion  
 
Drwy gyflwyno DigiGov a rhoi’r cyfle i staff ddilysu eu data personol eu hunain, mae'r Cyngor yn gallu cofnodi gallu staff o ran yr iaith Gymraeg 
(ac ieithoedd eraill).  Mae cyfanswm o 4,786 o staff wedi dilysu eu cofnodion ar system DigiGov.  O’r rhain mae 209 aelod o staff wedi nodi bod 
ganddynt sgiliau iaith Gymraeg.  Mae hyn yn cynrychioli 4.37% o’r rhai sydd wedi’u cofrestru ar y system.   Bydd angen cyflwyno DigiGov i 
wasanaethau eraill y Cyngor (gweithwyr mewn ysgolion yn benodol), er mwyn gallu monitro’n ehangach.  
 

 
iii. Dangosydd yr Iaith Gymraeg 6 – Safon Gwasanaethau 

 
Yn ystod 2013/14, derbyniwyd cyfanswm o 11 o gwynion gan yr adran Cwynion Corfforaethol mewn perthynas â gweithredu Cynllun yr Iaith 
Gymraeg. P’un a dderbyniwyd cwynion drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg aethpwyd i’r afael â 100% ohonynt yn unol â’r weithdrefn gwyno 
gorfforaethol.  
 
Mae’r polisi Cwynion Corfforaethol wedi'i gyhoeddi ac mae gofyn i'r holl wasanaethau gwblhau Ffurflen Monitro Cynllun Iaith Gymraeg bob 
chwarter er mwyn adrodd cwynion mewn perthynas â'r Cynllun i'r Gwasanaeth Cyfreithiol.  
 

iv. Dangosydd yr Iaith Gymraeg 1 – Mwy na geiriau 
 
Mae adolygiad cynnydd 6 mis y Gyfarwyddiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi’i atodi fel Atodiad I, fel y’i cyflwynwyd i Lywodraeth Cymru. 
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3. Rheoli a Gweinyddu’r cynllun  
 
i. Dangosydd yr Iaith Gymraeg 1 – Caffael  

 
Mae DIG1 yn ymwneud â monitro nifer a % y trydydd partïon a gafodd eu monitro sy’n cydymffurfio â gofynion y Cynllun Iaith yn y meysydd 
canlynol:- 

a) gwasanaethau gofal 
b) gwasanaethau ieuenctid a hamdden  
c) darpariaeth cyn ysgol 

Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i wella’r ffordd y mae’n prynu nwyddau, gwasanaethau a gwaith; rydym wedi nodi sut rydym yn bwriadu 
gwneud hyn yn ein Strategaeth Comisiynu a Chaffael (2011-2015). Dros y 3 blynedd nesaf bydd newidiadau mawr yn y ffordd rydym yn rheoli 
mwy na £300 miliwn sy’n cael ei wario’n flynyddol gyda chyflenwyr a chontractwyr allanol.  

I sicrhau'r gwerth am arian a’r arbedion effeithlonrwydd sydd eu hangen mae’r Cyngor yn mabwysiadu dull Rheoli Categorïau i reoli a threfnu’r 
holl weithgareddau caffael sydd gennym o dan chwe chategori allweddol, a’r cyfan o fewn fframwaith strwythuredig.  O ganlyniad bydd y Cyngor 
yn grwpio meysydd gwariant cysylltiedig ledled y Cyngor ac yn rheoli’r galw i osgoi costau a gwariant diangen.  Byddwn hefyd yn parhau i weithio 
gyda'n partneriaid sector cyhoeddus lle byddai hynny’n cyflwyno gwerth i’r Cyngor.  Y chwe chategori allweddol yw:  

*         Cymdeithasol   

*         Gwasanaethau Pobl a Phroffesiynol  

*         Adeiladu a Phrojectau Arbennig   

•        Yr Amgylchedd  

*         Corfforaethol a TGCh   

*         Rheoli Trafnidiaeth a Chyfleusterau   

Cynhelir holl brosesau caffael y Cyngor mewn cydymffurfiaeth â Chyfarwyddebau a Rheoliadau’r UE, Cyfraith Gystadleuaeth y DU a Rheolau’r 
Cyngor ei hun o ran Gweithdrefnau Contractau.   
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Pob Contract 
 
Yn ogystal, mae’r Gwasanaeth Cyfreithiol wedi cynnwys y cymal safonol canlynol wrth baratoi neu adolygu contractau.  
“Bydd y Contractwr/Ymgynghorydd/Darparwr Gwasanaeth yn gwneud pob ymdrech resymol i gydymffurfio â gofynion Cynllun Iaith Gymraeg y 
Cyngor wrth ddarparu'r Gwasanaethau/Gwaith/Nwyddau sy’n ffurfio cynnwys y Contract/Cytundeb hwn.” 

Atgoffwyd y tîm cyfreithiol o’r gofyniad i gynnwys cymal o’r fath ym mhob contract pwrpasol yn y dyfodol ac mae'r swyddog caffael wedi cael ei 
hysbysu o'r gofyniad yn gysylltiedig â dogfennau tendro.   
Hefyd, os oes angen i wasanaethau gomisiynu rhywbeth y mae’n rhaid ei ddarparu’n ddwyieithog neu yn Gymraeg yn unig, dylid cynnwys 
cwestiwn wedi'i eirio'n briodol yn yr HCC (Holiadur Cyn Cymhwyso) a/neu'r GID (Gwahoddiad i Dendro).  Bydd yn nodi beth sydd angen i'r 
contractwr ei wneud er mwyn darparu'r gwasanaeth yn Gymraeg, a gall hefyd ofyn am dystiolaeth sy'n dangos sut mae'r contractwr yn bwriadu 
gwneud hyn. Gall hefyd ofyn am dystiolaeth ynghylch sut mae'r contractwr wedi cyflawni'r math hwn o waith yn y gorffennol. 
Os nad yw’r Gymraeg wedi’i nodi fel gofyniad penodol defnyddir y cymal safonol uchod.  Caiff Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 effaith gryfach ar 
drydydd partïon.   
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4. Sgiliau Ieithyddol: cymharu anghenion a chapasiti gwasanaethau  
 
Dangosydd yr Iaith Gymraeg 4 – Hyfforddiant Iaith Gymraeg a Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith  
 

Adnoddau Dynol – sgiliau  
DIG 4  
 
(a) Nifer a % y staff sydd wedi derbyn hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg 
i lefel cymhwyster penodol. 
 
Mae 537 / 7900 neu 6.80% o’r gweithlu (ac eithrio staff ysgolion, staff 
asiantaeth a staff achlysurol) wedi cael hyfforddiant hyd at lefel benodol. 

 
  
(b) Nifer a % y staff sydd wedi cael hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith. 
 
Mae 830 / 7900 neu 10.51% o’r gweithlu (ac eithrio staff ysgolion, staff 
asiantaeth a staff achlysurol) wedi cael hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith. 
 

 
 
Hyfforddiant Iaith Gymraeg   
 
Diben yr Hyfforddiant Iaith Gymraeg yn y lle cyntaf yw datblygu sgiliau dwyieithog staff rheng flaen.  Yn y dyfodol, bydd anghenion hyfforddiant yn 
cael eu nodi o fewn cynlluniau’r gweithlu drwy'r broses Perfformiad a Datblygiad Personol. 

 
O fis Medi 2007 gwnaed rhestr gynhwysfawr o gyrsiau Cymraeg sydd ar gael i’r holl staff rheng flaen a oedd yn dymuno dysgu neu wella eu 
Cymraeg. O ganlyniad i niferoedd uchel yn tynnu’n ôl, penderfynwyd na fyddai'r Cyngor yn darparu cyrsiau Cymraeg yn fewnol mwyach ac yn lle 
hynny rhoddwyd y cyfle i staff ddilyn cyrsiau Cymraeg ar amser ac mewn lle mwy cyfleus iddyn nhw, gan gynnwys Canolfannau Addysg 
Gymunedol ac mewn amryw safleoedd eraill o gwmpas y Ddinas wedi'u trefnu gan Brifysgol Caerdydd. Mae’r Cyngor yn cefnogi staff rheng flaen 
sy’n dewis dysgu neu wella eu Cymraeg drwy dalu am y cwrs o'u dewis yn ogystal â rhoi amser i ffwrdd o'r gwaith iddynt fynychu hyfforddiant. 
Mynychodd cyfanswm o 196 aelod o staff rheng flaen gyrsiau Cymraeg rhwng Ebrill 2013 a Mawrth 2014, sy’n gynnydd o 135 aelod o staff o’r 
flwyddyn flaenorol. I gael rhagor o fanylion a gwybodaeth, gweler Atodiad II.   
 
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg 
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Mae 101 o staff llyfrgelloedd wedi mynychu hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith yn 2013-14. Darparwyr hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i bob 
Cyfarwyddwr Corfforaethol newydd hefyd ym mis Hydref 2013.  
 
Ar ôl i gydlynwyr y Gymraeg fynychu cwrs hyfforddi’r hyfforddwyr ym mis Mehefin rydym yn bwriadu cyflwyno’r hyfforddiant hwn ar draws pob 
gwasanaeth. Roedd y cwrs hyfforddi’r hyfforddwyr wedi’i drefnu ar gyfer blwyddyn ariannol 2013-14, ond yn sgil niferoedd isel cafodd ei aildrefnu 
ar gyfer mis Mehefin 2014. Ar ôl yr hyfforddiant ym mis Mehefin, bydd cydlynwyr yn nodi timau/unigolion nad ydynt wedi cael hyfforddiant, yn 
cynnal hyfforddiant ar sail un diwrnod o hyfforddiant fesul cydlynydd bob mis, ac yn cadw cofnodion cywir o’r hyfforddiant sydd wedi’i gyflawni. 
 
Modiwl eDdysgu’r Iaith Gymraeg 
Er mwyn helpu i gyflawni'r targed o ddarparu cyrsiau Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg a chyrsiau Sgwrsio Cymraeg, mae pedwar cyngor wedi bod 
yn gweithio gyda Learning Industries i addasu modiwl eDdysgu’r Iaith Gymraeg (a ddatblygwyd ganddyn nhw a Bwrdd Iechyd Hywel Dda ar gyfer 
y Sector Iechyd) ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru. 
Mae cynghorau Caerdydd, Caerffili, Rhondda Cynon Taf a Merthyr wedi cydweithio ar hyn, sydd nid yn unig yn dangos gwaith trawsffiniol a 
rhanbarthol, ond sydd hefyd wedi creu arbedion ariannol ar y gost drwy weithio fel consortiwm ad hoc gyda Learning Industries. 
Bydd y modiwl eDdysgu yn helpu Cyngor Dinas Caerdydd i allu darparu cyrsiau ymwybyddiaeth i tua thraean o’i weithlu drwy’r fewnrwyd. Hefyd, 
fel rhan o’r cytundeb, ac i gadw costau i lawr hyd yr eithaf, bydd Uned Iaith Gymraeg y Cyngor yn cyfieithu’r modiwl, gan sicrhau bod yr 
hyfforddiant ar gael yn gwbl ddwyieithog. Mae’r gwaith hwn i ddatblygu modiwl eDdysgu dwyieithog yn cyd-fynd â’r Academi arfaethedig ar gyfer 
Llywodraeth Leol, dan arweiniad Cyngor Caerdydd a CLlLC (gobeithir y caiff ei hariannu gan gais Cronfa Gymdeithasol Ewrop drwy WEFO). 
Mae’r gwaith wedi parhau ym mlwyddyn ariannol 2014-2015, ond mae'n cael ei nodi yma fel enghraifft o arfer da ac o flaengynllunio gan bedwar 
cyngor yn ne a de-ddwyrain Cymru. 
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5. Prif ffrydio 
 
Mae'r Offeryn Integreiddio Polisi wedi'i ddatblygu ymhellach i sicrhau bod polisïau, strategaethau a gweithgareddau Cyngor Caerdydd nid yn unig 
yn cydblethu ond eu bod hefyd yn ymdrin â’r dyletswyddau statudol.  Mewn perthynas â’r cylch gwaith ehangach, mae’r Offeryn Integreiddio Polisi 
wedi'i ailenwi fel yr Offeryn Asesu Effaith. 
 
Mae’r Offeryn Asesu Effaith nawr yn rhoi cyfle i ystyried unrhyw asesiadau effaith y mae'n rhaid eu gwneud i fodloni gofynion statudol y mae’r 
Cyngor yn eu hwynebu drwy ddod ag asesiadau cydraddoldeb a chynaliadwyedd (ac eraill), a wnaed ar wahân yn flaenorol, ynghyd i greu un 
broses.   
 
Fel rhan o’r asesiad effaith, caiff goblygiadau o ran yr iaith Gymraeg eu hystyried.  Ar hyn o bryd mae’r Offeryn Asesu Effaith yn ystyried yr iaith 
Gymraeg yng nghyd-destun y Cynllun Iaith ond mae hefyd yn cydnabod gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg.  Yn unol ag unrhyw ofynion penodol a 
nodir gan y Comisiynydd Iaith newydd, caiff yr Offeryn Asesu Effaith ei addasu i sicrhau bod ein strategaethau, polisïau a gweithgareddau yn cael 
eu herio i sicrhau eu bod yn ymateb yn gadarnhaol i unrhyw gyfarwyddebau neu achosion o arfer da.  
 
Gellir sicrhau bod pob asesiad a gwblheir ar gael, ac mae prosesau wedi'u sefydlu i sicrhau bod yr holl strategaethau, polisïau a gweithgareddau 
newydd yn cael eu hasesu, os oes angen, drwy'r Offeryn Asesu Effaith. Ar ôl sicrhau bod yr iaith Gymraeg wedi’i chynnwys yn yr offeryn, mae'r 
Cyngor wedi gwneud yn siŵr ei bod yn ystyriaeth gorfforaethol a bod yr holl wasanaethau’n cydymffurfio wrth ddatblygu polisïau, strategaethau a 
gweithgareddau newydd.   
 
Cynllunio Busnes 
 
Cafodd strategaeth partneriaeth Caerdydd, 'Beth sy’n Bwysig: Strategaeth 10 Mlynedd Caerdydd’ ei chyhoeddi yn 2011, yn nodi’r 7 
‘canlyniad’ strategol sef y prif nodweddion lles y mae'r holl bartneriaid yn y ddinas wedi ymrwymo i'w darparu.  Mae’r 7 canlyniad fel a ganlyn:   
 
Mae pobl yng Nghaerdydd yn iach;  
Mae gan bobl yng Nghaerdydd amgylchedd glân, deniadol a chynaliadwy  
Mae pobl yng Nghaerdydd yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel  
Mae gan Gaerdydd economi sy'n ffynnu ac sy’n llewyrchus   
Mae pobl Caerdydd yn cyflawni eu llawn botensial   
Mae Caerdydd yn lle da i fyw, gweithio a chwarae   
Mae Caerdydd yn gymdeithas deg, gyfiawn a chynhwysol  
 
Mae ‘Beth sy'n Bwysig’ yn seiliedig ar asesiad anghenion cynhwysfawr yn ogystal â rhaglen ymgynghori ac ymgysylltu helaeth i helpu i nodi 
blaenoriaethau ar gyfer y ddinas.   
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Mae Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd wedi’i strwythuro o amgylch y canlyniadau hyn, gan nodi cyfraniad y Cyngor tuag at Beth sy'n 
Bwysig a darparu cysylltiad rhwng y dogfennau.  Mae’r iaith Gymraeg yn thema amlwg, gyda gwasanaethau, diwylliant a chyfathrebu drwy'r 
Gymraeg yn cael eu nodi dan bob un o’r canlyniadau yn y cynlluniau hyn. Fodd bynnag, mae materion yn ymwneud â’r iaith Gymraeg i’w gweld 
yn arbennig o amlwg dan ddau ganlyniad:  'Mae Caerdydd yn gymdeithas deg, gyfiawn a chynhwysol’ ac ‘Mae pobl yng Nghaerdydd yn cyflawni 
eu llawn botensial’.  Er enghraifft, mae'r canlyniad 'teg, cyfiawn a chynhwysol' yn canolbwyntio ar ein hymrwymiad i Ddeddf yr Iaith Gymraeg a’n 
hymrwymiad i barhau i ddarparu ar gyfer y galw cynyddol am wasanaethau cyfrwng Cymraeg.  Yn yr un modd, mae’r canlyniad ‘llawn botensial’ 
yn canolbwyntio ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn addysg, chwaraeon, hamdden a chwarae.  Mae’r ymrwymiad strategol hwn yn 
cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd.  Mae hefyd yn sicrhau bod Camau Gweithredu’r Iaith Gymraeg yn cael eu cynnwys yn 
y broses cynllunio busnes, gyda chamau gweithredu gwasanaethau’n adlewyrchu'r dibenion strategol ehangach.  
 
Mae Pawb yn Bwysig - Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
 
Gosododd Deddf Cydraddoldeb 2010 ddyletswydd ar bob awdurdod lleol i greu Cynllun Cydraddoldeb Strategol.  ‘Mae Pawb yn Bwysig’ yw 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Caerdydd, ac mae’n dangos amcanion cydraddoldeb strategol y Cyngor. Datblygwyd y cynllun strategol 
yn ystod 2011 ac fe’i cyhoeddwyd ar 2 Ebrill 2012.   
 
Daw’r amcanion dan 7 canlyniad y Strategaeth Beth sy'n Bwysig (fel y rhestrwyd uchod). Gan fod yr asesiad anghenion wedi datgelu bod 
anghydraddoldeb yn y ddinas yn golygu her fawr i’r holl bartneriaid roedd angen i’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol ymdrin â’r materion hyn. 
Gwnaethpwyd rhagor o waith i ystyried yr asesiad anghenion yng nghyd-destun y '9 nodwedd a ddiogelir', a'r iaith Gymraeg, i ddeall ymhellach lle 
gallai'r Cyngor gymryd camau. 
 
Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol ‘Mae Pawb yn Bwysig’ felly yn ceisio ymdrin â’r anghydraddoldebau a nodwyd dan 7 canlyniad Caerdydd, 
gyda ffocws penodol ar y 9 nodwedd a ddiogelir a’r iaith Gymraeg, fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 ac ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 
2011. Mae’r strategaeth yn cynnwys sylwadau o ganlyniad i ymgynghoriad gyda Fforwm yr Iaith Gymraeg.  
 
Amcanion Cydraddoldeb Strategol – Cynllunio Busnes  
 
Bydd yr amcanion strategol yn cael eu cynnwys yng Nghynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd i sicrhau eu bod yn cael eu hymgorffori yn ein 
strwythurau darparu. Mae camau gweithredu penodol hefyd wedi eu cynnwys yng nghynlluniau busnes gwasanaethau’r Cyngor er mwyn nodi 
manylion o ran sut y caiff yr amcanion strategol eu datblygu. 
 
Hyfforddiant Cydraddoldeb 

  
Yn ystod 2013/14, rhoddwyd amrywiaeth o hyfforddiant / briffiau cydraddoldeb ac amrywiaeth i’n cyflogeion a’n haelodau: 

2 x sesiwn Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Roedd y sesiynau hyn yn cynnwys manylion am Gynllun yr Iaith Gymraeg a’n 

dyletswyddau statudol). 
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7 x sesiwn hyfforddi ar yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb  

2 x sesiwn hyfforddi ar Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb y Gyllideb ar gyfer aelodau’r Pwyllgor Craffu (mae proses yr Asesiad o’r Effaith ar 

Gydraddoldeb dal yn cynnwys yr iaith Gymraeg) 

 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

  
Mae’r Cyngor yn parhau i asesu ei brif bolisïau a swyddogaethau o ran yr effaith ar gydraddoldeb. Mae’r canlynol ymhlith yr asesiadau allweddol 

a gynhaliwyd yn 2013/14: 

Y Papur Gwyn: Adeiladu Cymunedau – Dull Newydd o Weithio mewn Ardaloedd Lleol 

Ailddatblygu'r Sgwâr Canolog  

Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2014/15 

(Mae’r broses hon dal i gynnwys yr iaith Gymraeg) 

 
Grant Datblygu Cydraddoldeb  
 
Yn 2013/14 rhoddwyd cyllid i 23 sefydliad i helpu i hyrwyddo cydraddoldeb ar draws yr holl grwpiau a ddiogelir. Ymysg y ceisiadau llwyddiannus 
roedd cais ar gyfer Gŵyl Ifan, sy’n Ŵyl Ddawns Werin Gymreig. 
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6. Dadansoddi Perfformiad yn ôl Blaenoriaeth a Tharged 
 
System Wella Caerdydd (CIS), sydd ar safle mewnrwyd Cyngor Caerdydd, yw prif offeryn yr awdurdod ar gyfer monitro cydymffurfiaeth â 
Chynllun yr Iaith Gymraeg.  Mae’r holl fesurau yn Amserlen y Cynllun Gwella wedi'u nodi ar y gronfa ddata ofynnol ar CIS.  Mae pob cam yn 
ymddangos yn erbyn pob un o'r gwasanaethau er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau’n ymwybodol o bob cam, yn ogystal â chyfrifoldebau a 
dyddiadau targed.  
Bydd Cydlynwyr Iaith a Chydlynwyr Ansawdd Gwasanaethau sy’n edrych ar achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth â’r Cynllun fel rhan o’u gwaith yn 
eu cofnodi fel Camau Gwella gofynnol (IACTs) ar CIS. 
 
Trafodir camau hwyr yng nghyfarfodydd y Tîm Rheoli lle y bo’n briodol a chaiff camau eu diweddaru’n briodol.  Mae hyn yn sicrhau bod Rheolwyr 
ac Uwch Swyddogion yn ymwybodol o achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth yn ogystal â meysydd ar gyfer gwella yn eu gwasanaeth. 
 

  

7. Cyhoeddi Gwybodaeth am Berfformiad  
 
Ar ôl i’r adroddiad hwn gael ei gymeradwyo a’i gyflwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Iaith, caiff ei gyhoeddi ar wefan ddwyieithog y Cyngor yn 
www.caerdydd.gov.uk/iaithgymraeg.  
Bydd y Cyngor hefyd yn rhoi gwybod i ddinasyddion am yr adroddiad drwy gyhoeddi erthygl a'r ddolen uchod ym mhapur newydd dwyieithog yr 
awdurdod, Llais y Ddinas, a anfonir i 150,000 o gartrefi yng Nghaerdydd.  
Yn ogystal, mae’r cyngor yn paratoi adroddiad perfformiad mewnol yn chwarterol ac yn flynyddol, ac yn cyhoeddi’r Cynllun Corfforaethol a’r 
Cynllun Gwella cysylltiedig sy’n nodi camau penodol mewn perthynas â’r holl feysydd cydraddoldeb, gan gynnwys y Gymraeg. 
 



 40 

8. Gwybodaeth Ychwanegol  
 
Cyfrifiad 2011 
 
Cafwyd gwybodaeth am yr iaith Gymraeg o’r Cyfrifiad a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ym mis Rhagfyr 2012. 
Roedd cynnydd o 14.99% yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd ymysg plant tair oed a throsodd o 2001 i 2011, gyda’r ganran uchaf 
ymysg y grŵp oedran 10 – 14 oed lle nodwyd bod 31.4% yn gallu siarad Cymraeg.   
  
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg   
 
Daeth Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) (2013) i rym yng Nghymru ar 4 Mawrth 2013. Mae’r Ddeddf yn gosod cyfrifoldeb statudol 
ar awdurdodau lleol i baratoi a chyflwyno Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg.  Caiff y cynlluniau cyntaf dan y trefniadau statudol newydd 
eu gweithredu o 1 Ebrill 2014 a byddant yn cwmpasu cyfnod o dair blynedd hyd at fis Mawrth 2017. Mae’r Ddeddf yn galluogi Gweinidogion 
Cymru i gymeradwyo’r Cynllun a gyflwynwyd, cymeradwyo’r cynllun ag addasiadau neu wrthod y Cynllun a pharatoi un arall. 
  
Bydd y Cynllun yn canolbwyntio ar y targedau yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, a bydd disgwyl i awdurdodau lleol gyflwyno 
adroddiadau blynyddol ar berfformiad yn erbyn y targedau hyn, sef: 

• Mwy o blant 7 oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg fel canran o garfan Blwyddyn 2 
• Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella eu sgiliau ieithyddol wrth drosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd 
• Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg 
• Mwy o ddysgwyr 16-19 oed yn astudio’r Gymraeg ac yn astudio pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg 
• Mwy o ddysgwyr â sgiliau Cymraeg gwell 
• Safonau cyrhaeddiad Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith  
• Darpariaeth cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol   
• Cynllunio’r gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus   

Mae disgwyl i’r awdurdod lleol ymgynghori â rhestr o randdeiliaid, fel y nodir yn Neddf 2013, wrth baratoi’r Cynllun, a rhaid cyhoeddi’r Cynllun ar 
wefan y Cyngor a sicrhau bod copïau ohono ar gael yn ei swyddfeydd. 
  
Caiff y Cynllun ei baratoi ar y lefel uchaf yn lleol, a chaiff y Cynllun ei weithredu gydag awdurdod a chymorth llawn Cyngor Caerdydd. 
 
 
 
 
Gwefannau 
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Mae ein gwaith i greu gwefannau ymgyrchoedd ac is-wefannau yn ôl yr angen hefyd wedi sicrhau bod presenoldeb ar-lein dwyieithog yn cael ei 
atgyfnerthu gan gynnwys cofrestru URLs dwyieithog. Mae’r gwefannau a/neu enwau parthau dwyieithog canlynol wedi mynd yn fyw:  
 
 

SAESNEG CYMRAEG 
www.askcardiff.com  www.holicaerdydd.com  

www.cardiffproudcapital.co.uk  www.prifddinasfalchcaerdydd.co.uk  
www.flatholmisland.com  www.ynysechni.com  

www.cardiff.gov.uk  www.caerdydd.gov.uk  
www.cardiff-market.co.uk  www.marchnad-caerdydd.co.uk  
www.cardiffmuseum.com  www.amgueddfacaerdydd.com  

www.carshare2cardiff.com  www.rhannuceircaerdydd.com  
www.visitcardiff.com  www.croesocaerdydd.com  

www.norwegianchurchcardiff.com  www.eglwysnorwyaiddcaerdydd.com  
www.cardiffcastle.com  www.castell-caerdydd.com  

www.cardiff-festival.com  www.gwylcaerdydd.com  
www.cardiffswinterwonderland.com  www.caerdydd.gov.uk/gwylygaeaf  

www.cardiffstory.com  www.storicaerdydd.com  
www.cardiffagainstbullying.com   www.caerdyddynerbynbwlio.com  

www.keepcardifftidy.com  www.cadwchcaerdyddyndaclus.com  
www.cardiff14-19.com  www.caerdydd14-19.com  

www.cardiffpartnership.co.uk  www.partneriaethcaerdydd.co.uk  
www.glamarchives.gov.uk  www.archifaumorgannwg.gov.uk  

www.cardiffcastle.com/timetraveller  www.castell-caerdydd.co.uk/teithwyramser  
www.compostisgood.com  www.compostioda.com  

www.keepcardiffmoving.com  www.caerdydd.gov.uk/cadwcaerdyddisymud  
www.roadsafety.cardiff.gov.uk  www.diogelwchyffyrdd.caerdydd.gov.uk  

www.adventurecardiff.com  / www.cwbac.com  www.cbwac.com/cymraeg/default_c.htm  
www.newtheatrecardiff.co.uk  www.welsh.newtheatrecardiff.co.uk  

www.greatbritishcheesefestival.com  www.gwylgawsfawrprydain.com  
www.stdavidshallcardiff.co.uk  www.stdavidshallcardiff.co.uk/welsh  

 
Rhagdudalen 
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Drwy ychwanegu rhagdudalen ddwyieithog at wefan gwbl ddwyieithog y Cyngor rydym yn gobeithio annog mwy o siaradwyr Cymraeg i 
ddefnyddio’r wefan yn eu dewis iaith fel bod mwy o bobl yn defnyddio'r tudalennau Cymraeg.  Byddwn yn parhau i fonitro effaith ac effeithiolrwydd 
y rhagdudalen i sicrhau ei bod yn cael effaith gadarnhaol ar gwsmeriaid sy’n defnyddio cyfleuster ar-lein y Cyngor.   
Cyfeiriadau E-bost Personol / Cyffredinol  
 
Mae’r Cyngor wedi rhoi ei system bost ddwyieithog ar waith fel bod modd cysylltu â phob aelod o staff sydd â chyfeiriad e-bost nid yn unig ar eu 
cyfeiriad @cardiff.gov.uk ond hefyd ar @caerdydd.gov.uk e.e. byddai a.person@cardiff.gov.uk hefyd yn derbyn post i’r un blwch post ar 
a.person@caerdydd.gov.uk. Mae blychau post hefyd wedi'u cyfieithu i gyfeirio post i’r un blwch post e.e. bydd libraries@cardiff.gov.uk hefyd yn 
derbyn post ar llyfrgelloedd@caerdydd.gov.uk i sicrhau parhad busnes drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Uned yr Iaith Gymraeg yn sicrhau bod yr 
holl flychau post a hysbysebir yn cael eu cyfieithu a’u gweithredu gan TGCh.  
 
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)  

Mae TGCh wedi rhoi pecynnau Cymraeg ar waith ar gyfer yr holl ddefnyddwyr Citrix sy'n caniatáu i gwsmeriaid ddefnyddio'r Geiriadur Cymraeg 
a'r gwiriwr sillafu ar Microsoft Office. Mae TGCh hefyd yn parhau i ymchwilio i dechnolegau newydd a’r posibiliad o ddefnyddio'r rheiny'n 
ddwyieithog.  

Bydd TGCh yn parhau i ddefnyddio eu dogfen cymorth cwsmeriaid i sicrhau y rhoddir ystyriaeth i’r iaith Gymraeg wrth gynllunio’r gwaith o 
ddatblygu / prynu systemau TG newydd yn yr awdurdod.  Bydd TGCh yn parhau i roi pwyslais ar y gofyniad i ddefnyddio dull dwyieithog gydag 
unrhyw raglenni a phrojectau yn y dyfodol sydd ag elfennau sy’n ymdrin â’r cyhoedd. 

Mae'r rhaglen Ymwybyddiaeth Iaith wedi'i chyflwyno i'r mwyafrif o staff yn TGCh yn unol â gofynion y Cynllun Iaith.  Bydd TGCh yn parhau i 
gyflwyno’r rhaglen Ymwybyddiaeth Iaith i’r aelodau hynny o staff nad ydynt wedi mynychu sesiynau blaenorol.  

Bydd TGCh yn parhau i ymchwilio i dechnolegau newydd a all gynorthwyo â phrofiadau cwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg wrth ddelio â’r 
awdurdod. 
 
Gweithio gyda phartneriaid   
 
Rhoddwyd sylw hefyd i sicrhau bod ein projectau partneriaeth yn adlewyrchu ymrwymiad y Cyngor i'r Cynllun Iaith, er enghraifft, datblygwyd y 
wybodaeth gyhoeddus ar gyfer Dewi Sant 2 a'r Pentref Chwaraeon yn ddwyieithog.  Mae partneriaid yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd 
dwyieithrwydd ym Mhrifddinas Cymru a bydd y Cyngor yn parhau i fonitro eu cynnydd yn ogystal â darparu cymorth a chyngor. Rydym wedi 
gweithio gyda Phwll Rhyngwladol Caerdydd i sicrhau bod holl arwyddion, deunydd a gwefan y gweithredwyr yn ddwyieithog a byddwn yn 
cynnwys y gofyniad hwn ym mhob cytundeb gweithredu newydd ar gyfer cyfleusterau yn y dyfodol.   
 
Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd (DGRhC) 
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Mae Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd yn parhau i weithio’n agos â’r Urdd, Menter Caerdydd, Ysgol Plasmawr ac Ysgol Glantaf gan 
ddarparu cymaint â phosibl o hyfforddwyr sy’n siarad Cymraeg.  Mae gan DGRhC un hyfforddwr parhaol llawn amser sy’n siarad Cymraeg yn 
rhugl, a phump hyfforddwr achlysurol arall sydd hefyd yn rhugl.  Mae un derbynnydd achlysurol yn siarad Cymraeg yn rhugl ac mae pob aelod o 
staff y dderbynfa wedi bod ar gwrs un dydd ar gyflwyniad i’r iaith Gymraeg. Mae staff yn ateb y ffôn yn ddwyieithog, mae pob arwydd yn 
ddwyieithog ac mae pamffledi dwyieithog ar gael.  Mae’r wefan gynhwysfawr wrthi’n cael ei chyfieithu gan Uned yr Iaith Gymraeg a bydd yn barod 
ym mis Mehefin 2014. 
 
  
Llyfrgell Ganolog Caerdydd  
 
Roedd cydymffurfio â Deddf yr Iaith Gymraeg yn ffactor yng nghynllun dylunio’r Llyfrgell Ganolog newydd ac mae'r holl ganllawiau’n trin y 
Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal. Mae’r prif ganllawiau cyfeiriadau a’r prif ganllawiau stoc hefyd ar gael ar ffurf Braille, sydd hefyd yn ddwyieithog.  
 
Mae Llyfrgellydd Cymraeg yn y llyfrgell sy’n gyfrifol am stoc ac ymholiadau yn gysylltiedig â Chymru, boed yn Gymraeg neu Saesneg, yn 
ysgrifenedig neu ar lafar.  Mae Llyfrgellydd Cymraeg Cynorthwyol wrthi’n cael ei recriwtio i gefnogi gwaith yr Adran Gymraeg, yn arbennig gyda 
phlant. Hefyd mae nifer o siaradwyr/dysgwyr Cymraeg o wahanol lefelau yn y Llyfrgell Ganolog.  
 
Mae’r staff wedi cael eu hatgoffa, drwy hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith, am Gynllun Iaith Gymraeg y Cyngor a'r strategaethau i'w weithredu os 
yw cwsmeriaid am ddefnyddio'r gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Bydd y swydd Llyfrgellydd Cymraeg Cynorthwyol yn cynnwys llawer o waith allgymorth, gan gryfhau cysylltiadau gyda sefydliadau allanol e.e.  
Menter Caerdydd, er mwyn hyrwyddo’r Llyfrgell mewn digwyddiadau fel ’Tafwyl’ a chreu rhaglen Amser Odli/Amser Stori Cymraeg. Mae’r Llyfrgell 
Ganolog yn cynnal ‘Clwb Llyfrau Cymraeg’ misol poblogaidd yn ogystal â chlwb Scrabble Cymraeg misol, ac yn cefnogi tri grŵp darllen drwy 
gyfrwng y Gymraeg mewn partneriaeth â Merched y Wawr. 
 
Cynhelir nifer o ddigwyddiadau drwy gyfrwng y Gymraeg drwy gydol y flwyddyn a dyma faes yr ydym yn awyddus i’w ddatblygu yn y dyfodol. 
Mae’r llyfrgell yn cynnal dosbarth ar gyfer dysgwyr Cymraeg.  Mae cymdeithasau fel Cymdeithas Carnhuanawc hefyd wedi bod yn defnyddio 
ystafelloedd cyfarfod y Llyfrgell ar gyfer cynadleddau sy’n ein galluogi i godi proffil y casgliad Cymraeg drwy arddangos deunydd perthnasol yn y 
gynhadledd.  
 
Amgueddfa Stori Caerdydd  
 
Amgueddfa hanes Caerdydd yw Stori Caerdydd, a agorodd i’r cyhoedd yn Ebrill 2011. Mae’r Amgueddfa yn rhoi’r un flaenoriaeth i’r Saesneg a’r 
Gymraeg ym mhob un o’i gweithgareddau:  
 
 
Casgliad yr Amgueddfa, Dehongli a Digwyddiadau 
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Er mwyn i amgueddfa fod yn hygyrch a pherthnasol i gymuned a/neu unigolyn, rhaid iddi gynrychioli'r bobl.   Mae Amgueddfa Stori Caerdydd yn 
cydnabod bod angen i’w chasgliad a’i harddangosiadau gynnwys gwrthrychau, gwybodaeth, storïau, atgofion a delweddau sy’n 'cyfathrebu’ â 
chymunedau ac sy’n cynrychioli eu hanes.   Mae’r Amgueddfa’n gwneud llawer o waith allgymorth yn y gymuned i sicrhau bod gwrthrychau’n cael 
eu cyrchu a'u defnyddio yn y casgliad a bod arddangosiadau’n cynnwys hanesion a phrofiadau gwahanol gymunedau.   Mae nifer o wrthrychau a 
storïau sydd o berthnasedd arbennig i’r gymuned Gymraeg yng Nghaerdydd yn cael eu harddangos a’u dehongli yn orielau’r amgueddfa, a mwy 
yn ei chasgliad. 

 
Mae sawl haen i ddehongliadau oriel yr Amgueddfa sy’n cynnwys paneli graffig, sgriniau cyffwrdd, byrddau rhyngweithiol, gweithgareddau 
ymarferol, ac arddangosiadau clywedol a ffilm, a phob un ohonynt yn Gymraeg a Saesneg.   Pan fo aelodau o gymuned Caerdydd yn 
‘ymddangos’ yn y ffilmiau, yn adrodd eu straeon personol a hanes eu teulu, maent yn gwneud hynny yn eu dewis iaith ac yna caiff y deunydd ei 
gyfieithu, gan sicrhau ei fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg.   
 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Amgueddfa wedi gweithio gyda sefydliadau a’u cefnogi i greu a dangos arddangosfeydd o ddiddordeb penodol i 
gymuned Gymraeg oriel Arddangos y Ddinas – roedd arddangosfa Menter Caerdydd yn edrych ar hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd 
(arddangosfa rhwng Mawrth a Mai 2013) ac roedd arddangosfa Eglwys Minny Street yn edrych ar hanes a datblygiad yr eglwys Gymraeg hon yn 
Cathays (arddangosfa rhwng Mawrth a Mai 2014). Mae sawl eitem o ddiddordeb mawr i’r gymuned Gymraeg hefyd wedi’u rhoi i’r Amgueddfa, 
gan Gymdeithas Cymmrodorion Caerdydd, Llywodraeth Cymru a Chôr Aelwyd CF1 ond i enwi rhai. 
 
Yn gwbl ddwyieithog, mae adnoddau newydd ar gyfer athrawon, disgyblion a myfyrwyr sy'n ymweld â'r Amgueddfa wedi'u creu yn 2013, ar gyfer 
myfyrwyr Cyfnod Allweddol 2 a Bagloriaeth Cymru. 
 
Eleni, lansiodd yr Amgueddfa ddiwrnodau Dreigiau Drygionus hefyd – digwyddiad misol ar gyfer babanod a phlant bach.  Yn ystod y 
digwyddiadau hyn cynhelir sesiynau ‘amser stori’ ac ‘amser odli’ sy’n cynnwys straeon a rhigymau yn Gymraeg a Saesneg.   Cymerodd yr 
Amgueddfa ran yn Tafwyl, gyda stondin yn nhiroedd y Castell, a chynhaliwyd digwyddiad Cymraeg yn yr Amgueddfa yn ystod yr ŵyl. 
 
Arwyddion a Chyfeiriadau  
 
Mae arwyddion yn yr Amgueddfa mewn llythrennau cyffyrddol Cymraeg a Saesneg, a Braille Cymraeg a Saesneg.   Mae mapiau cyffyrddol 
wedi’u lleoli yn orielau Caerdydd mewn Cyd-destun a Lab y Ddinas a gynhyrchir mewn testun Cymraeg a Saesneg a Braille Cymraeg a Saesneg.   
Mae mapiau i ymwelwyr ar gael wrth y ddesg groeso yn y ddwy iaith.   
 
Mae Amgueddfa Stori Caerdydd wedi cwblhau project i greu canllaw sain i ymwelwyr.  Mae hwn yn cynnwys taith i oedolion, taith i blant, taith i 
bobl ddall ac ymwelwyr â nam ar y golwg, ac i ymwelwyr byddar a thrwm eu clyw (arwyddion ac isdeitlau Iaith Arwyddion Prydain).  Mae’r holl 
deithiau hyn ar gael yn Gymraeg a Saesneg. 

 
Cyhoeddusrwydd, Polisïau, Gwerthuso  
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Cynhyrchir yr holl ddeunydd hyrwyddo a argraffir a gwefan yr amgueddfa yn Gymraeg a Saesneg.   Caiff Stori Caerdydd ei hyrwyddo ar S4C, 
Golwg, Y Dinesydd a chyhoeddiadau Cymraeg eraill.   Cynhyrchir ffurflenni adborth, ffurflenni rhoi gwrthrychau, ffurflenni benthyca, ffurflenni 
caniatâd deiliad hawlfraint a dogfennau polisi’r Amgueddfa yn Gymraeg a Saesneg ac maent ar gael yn y ddwy iaith.  
 
Mae’r Amgueddfa wedi cynyddu’n sylweddol ei phresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a'i gweithgarwch marchnata eleni (5,489 o ddilynwyr ar 
Twitter, 960 o bobl yn ein hoffi ar Facebook), ac yn sicrhau bod yr holl bostiau a’r negeseuon trydar yn cael eu lanlwytho’n ddwyieithog. 
 
Staffio, Cyfieithu a Chyngor  
 
Mae staff yr Amgueddfa’n cynnwys staff ‘blaen y tŷ’ sef y pwynt cyswllt cyntaf i’r mwyafrif o ymwelwyr a staff ‘tu ôl i’r llenni’ sy’n gweithio ym 
meysydd casgliadau, dysgu, allgymorth, arddangosfeydd, datblygu a gweinyddu.  Mae pob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant Ymwybyddiaeth 
Iaith Cyngor Caerdydd ac mae staff blaen y tŷ wedi cael hyfforddiant pwrpasol ychwanegol gan aelod o Uned Iaith Gymraeg y Cyngor er mwyn 
iddynt deimlo’n hyderus wrth ddefnyddio geiriau a chymalau Cymraeg ‘bob dydd’ a/neu ddefnyddiol a pherthnasol i groesawu ymwelwyr i’r 
Amgueddfa.  
 
Mae pedwar aelod o'r tîm blaen y tŷ a dau wirfoddolwr blaen y tŷ yn siarad Cymraeg yn rhugl, ac mae tri aelod arall o staff yn dysgu'r iaith (i 
wahanol lefelau).   Mae pob aelod o staff yn ateb y ffôn yn ddwyieithog ac yn cael ei hyfforddi i drosglwyddo galwadau i siaradwr Cymraeg os 
gofynnir am hynny.    

 
Mae’r Amgueddfa wedi ymrwymo i fod yn sefydliad cwbl ddwyieithog, ac mae’n gweithio’n agos gydag Uned Iaith Gymraeg y Cyngor i gyflawni 
hyn.   Caiff yr holl ddeunydd, dehongliadau ac ati eu cyfieithu a chaiff dyluniadau eu prawf-ddarllen gan yr Uned i sicrhau safon uchel o gyfieithu, 
cysondeb, cywirdeb ac ansawdd.   
 
Menter Caerdydd 
 
Mewn partneriaeth â Menter Caerdydd, mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu’r gwasanaethau canlynol:  
 

1. Mae Menter Caerdydd yn cynnig 6 sesiwn Chwarae mynediad agored drwy gyfrwng y Gymraeg bob dydd yn ystod y gwyliau ysgol yn 
Llanedern, Trowbridge, Trelái, Y Tyllgoed, Sblot a Gabalfa.  Daeth 900 o blant i’r sesiynau chwarae am ddim bob wythnos yn ystod y 
gwyliau ysgol ac mae nifer ohonynt yn cael blas ar weithgareddau y tu allan i oriau ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf.  

2. Mae Menter Caerdydd hefyd yn cynnig cyfleoedd Chwarae am ddim drwy gyfrwng y Gymraeg i blant mewn nifer o barciau ledled y ddinas 
yn ystod y gwyliau haf.  Trefnir y gweithgareddau hyn ym Mharc Hayley, Ystum Taf a Chaeau Llandaf, Pontcanna.   Ar gyfartaledd mae 
dros 525 o blant yn mynychu yn ystod yr wythnos.  

3. Mae Darpariaeth Gofal cyfrwng Cymraeg Menter Caerdydd yn ystod y tymor ysgol hefyd yn mynd o nerth i nerth.   Cafwyd cyllid 
ychwanegol gan Glybiau Plant Cymru eleni i sefydlu trydydd Cynllun Gofal yng ngogledd y ddinas.   Mae’r cynlluniau gofal yn cynnig gofal 
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dydd llawn gydol y gwyliau ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg i blant 4 – 11 oed. Mae ein cynlluniau wedi’u lleoli yn Nhreganna, Yr Eglwys 
Newydd a Llanisien.  Ar gyfartaledd, mae 650 o blant yn mynychu ein cynlluniau bob wythnos. 

4. Trefnom gyrsiau hyfforddi achrededig gydol y flwyddyn ar gyfer pob aelod o staff Chwarae a Gofal er mwyn sicrhau ein bod ni’n diwallu 
canllawiau AGGCC a bod ein gwasanaethau yn cael eu rhedeg mewn modd proffesiynol, diogel a llwyddiannus.  Rydym yn cyflogi tua 55 
aelod o staff y flwyddyn yn ein gwasanaethau Gofal a Chwarae.  

5. Cafodd Menter Caerdydd 2il Gytundeb Lefel Gwasanaeth gan Adran Dysgu yn y Gymdogaeth Cyngor Caerdydd i gynnig Cyrsiau Hyfforddi 
achrededig drwy gyfrwng y Gymraeg yn targedu pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed yn benodol. Mae’r cyrsiau hyn wedi bod yn llwyddiannus 
iawn gyda lefelau presenoldeb uchel iawn ac adborth cadarnhaol iawn.  Eleni rydyn ni’n disgwyl y bydd 180 o fyfyrwyr newydd yn cael 
hyfforddiant achrededig mewn amryw bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg mewn partneriaeth â Menter Caerdydd a Chyngor Caerdydd.    

6. Mae pecyn Addysg i Oedolion llwyddiannus yn parhau i gael ei gynnig gan Fenter Caerdydd drwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth â Thîm 
Dysgu yn y Gymdogaeth Cyngor Caerdydd.  Eleni, cyflwynom 24 dosbarth nos wythnosol a 2 gwrs undydd drwy gyfrwng y Gymraeg gan 
gynnwys Coginio, Gitâr, Ioga, Hanes Lleol, Dylunio’r We, Ffotograffiaeth, Gwnïo, Ysgrifennu Barddoniaeth ac ati. Eleni, gwelwyd dros 311 
o oedolion yn cymryd rhan mewn un neu ragor o gyrsiau.   Cynhaliwyd Arolwg Estyn ym mis Ionawr 2012 a chafodd Gwasanaeth yr Iaith 
Gymraeg adborth da ac roedd Estyn yn hapus gyda’r gwasanaeth a ddarparwn.  

7. Mae Menter Caerdydd yn trefnu pecyn cynhwysfawr o weithdai drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod y gwyliau gan dargedu plant a phobl 
ifanc rhwng 4 a 13 oed.  Mae’r pecyn yn cynnwys Celfyddydau, Cerdd, Coginio, Technoleg, Chwaraeon a Drama.  Gwnaeth dros 1100 o 
blant a phobl ifanc gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn drwy gydol y flwyddyn. 

8. Tafwyl – Gŵyl Gymraeg Caerdydd a gynhelir bob Gorffennaf am 7 diwrnod. Mynychodd tua 14,000 o bobl yn 2013. Llwyddodd Menter 
Caerdydd i weithio’n effeithiol gyda dros 68 o bartneriaid eleni i sicrhau bod gŵyl Tafwyl yn llwyddiant ac yn llwyfan cryf i’r Iaith Gymraeg 
fel rhan o raglen gŵyl haf Caerdydd. 

9. Cafodd Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, Gytundeb Lefel Gwasanaeth i drefnu gwasanaethau Hamdden 
wythnosol i deuluoedd a phlant yng Nghaerdydd drwy gyfrwng y Gymraeg.  Yn ystod 2013, trefnwyd 17 o glybiau Hamdden wythnosol, gan 
gynnwys Nofio, Pêl-droed, Rygbi, Gymnasteg, Tennis, Athletau, Criced, Dawns ac ati.  Ar gyfartaledd mae 450 o blant yn dod i'r sesiynau 
hyn bob wythnos.  Mae’r galw am wasanaethau Hamdden Cymraeg yn uchel, a’n nod fydd i ddatblygu’r gwasanaeth hwn mewn 
partneriaeth â Chyngor Caerdydd dros y flwyddyn i ddod. 
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Atodiad I – Mwy na Geiriau  
 
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A GOFAL CYMDEITHASOL 
 
‘Mwy na Geiriau’  
Blwyddyn 1 – Adroddiad Chwe Mis 
 
Amcan Strategol 1: Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol a darparwyr Gofal Cymdeithasol i weithredu dull systematig o ran 
gwasanaethau Cymraeg fel rhan allweddol o gynllunio a darparu gwasanaeth. 
 
Canlyniad Camau Gweithredu Prif Gyfrifoldeb  Sefyllfa 6 mis 

(Coch/Ambr/
Gwyrdd) 

Sefyllfa a ragwelir  
ar ddiwedd 
blwyddyn 1 
(Coch/Ambr/ 
Gwyrdd) 

Sut byddwn yn 
monitro cynnydd? 

1. Mae pobl yn cael 
gofal sy’n sensitif o 
ran iaith, gan fod 
gwasanaethau 
cymdeithasol a 
darparwyr gofal 
cymdeithasol yn prif 
ffrydio 
gwasanaethau 
Cymraeg i bob 
agwedd ar 
gynllunio, 
comisiynu a 
darparu.  
 

1.1 Wedi’u tywys gan 
asesiadau anghenion 
Cyfarwyddwyr Iechyd y 
Cyhoedd, bydd Cyngor 
Gofal Cymru, yr 
Asiantaeth 
Genedlaethol Arwain ac 
Arloesi mewn Gofal 
Iechyd (NLIAH) ac 
Uned yr Iaith Gymraeg 
yn cyhoeddi canllawiau 
ar sut i ddadansoddi 
anghenion ieithyddol 
cymuned. 

Cyfarwyddwr 
Iechyd y 
Cyhoedd, Cyngor 
Gofal Cymru, 
NLIAH ac Uned yr 
Iaith Gymraeg. 

  Drwy: 
 
Dystiolaeth o Arolygon 
Profiad Defnyddwyr a 
rhwydweithiau 
ymgysylltu / cynnwys 
 
Tystiolaeth o gynlluniau 
gwasanaeth 
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Canlyniad Camau Gweithredu Prif Gyfrifoldeb  Sefyllfa 6 mis 
(Coch/Ambr/
Gwyrdd) 

Sefyllfa a ragwelir  
ar ddiwedd 
blwyddyn 1 
(Coch/Ambr/ 
Gwyrdd) 

Sut byddwn yn 
monitro cynnydd? 

 1.2 Dan arweiniad y 
Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol, bydd yr 
adran yn pennu proffil 
cymunedol ar gyfer y 
Gymraeg ac yn 
defnyddio’r wybodaeth 
hon fel llinell sylfaen i 
gynllunio gwasanaethau 
lleol. 
 

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol yr 
ALl 

Gwybodaeth 
sy’n cael ei 
chasglu o 
ffynonellau 
corfforaethol i 
lywio’r proffil 
cymunedol 
fesul ward 

Proffil cymunedol 
cynhwysfawr ar 
gael ar gyfer pob 
ward 

 

2. Systemau TGCh 
yn cefnogi staff 
rheng flaen i 
ddarparu 
gwasanaethau i 
ddefnyddwyr a 
gofalwyr yn eu 
hiaith eu hunain. 

2.1 Cynyddu 
ymwybyddiaeth o effaith 
sensitifrwydd ieithyddol 
(ansawdd gofal a 
chyfrifoldebau cyfreithiol 
sefydliadau) ymysg staff 
TGCh sy’n cefnogi 
gwasanaethau 
cymdeithasol.  

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a 
Rheolwr 
Gwasanaeth 
TGCh. 

Mae gwefan 
Cyngor 
Caerdydd yn 
hollol 
ddwyieithog. 
Mae’r 
fewnrwyd yn 
cynnig cronfa 
ddata o staff 
sy’n siarad 
Cymraeg a 
gwybodaeth 
am sut i 
gysylltu â'u 
gwasanaethau 

Hyfforddiant 
ymwybyddiaeth 
wedi’i gyflwyno i 
staff TGCh 

Drwy: 
 
Dystiolaeth o 
Systemau Cofnodi 
Defnyddwyr o 
ddogfennaeth 
gomisiynu TGCh 
 
Adborth gan staff ar eu 
gallu i weithio’n 
ddwyieithog. 
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Defnyddiwch y gofod isod i esbonio’r cod lliw a ddefnyddiwyd ym mlychau pedwar a phump.   
  
 
1.2 
6 mis: gwaith yn mynd rhagddo 
diwedd y flwyddyn: bydd angen cynnal dadansoddiad o ofynion 
 
2.1 
6 mis: gwaith yn mynd rhagddo 
diwedd y flwyddyn: mae angen eglurhad o ran p’un a gaiff hyn ei gyflawni  
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Amcan Strategol 2: Adeiladu ar arfer gorau cyfredol a chynllunio, comisiynu a darparu gofal yn seiliedig ar ‘Gynnig Actif’. 
 
Canlyniad Camau Gweithredu Prif Gyfrifoldeb  Sefyllfa 6 mis 

(Coch, Ambr, 
Gwyrdd) 

Sefyllfa a ragwelir 
ar ddiwedd 
blwyddyn 1 
(Coch/Ambr/ 
Gwyrdd) 

Sut byddwn yn 
monitro cynnydd? 

1. Yn unol â’r 
pwyslais ar 
wasanaethau sy’n 
canolbwyntio ar yr 
unigolyn yng 
Ngwasanaethau 
Cymdeithasol 
Cynaliadwy 
Cymru, codi 
ymwybyddiaeth o’r 
“Cynnig 
Rhagweithiol” 
ymysg staff 
gwasanaethau 
cymdeithasol a 
gofal 
cymdeithasol. 

1.3 Cymryd camau 
ymarferol i weithredu’r 
gwasanaeth "Cynnig 
Rhagweithiol” gam wrth 
gam, gan ddechrau 
gyda’r gwasanaeth 
pwynt cyswllt cyntaf a 
gwasanaethau 
gwybodaeth.  Cofnodi 
pryd y gellir ymateb. 

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol. 

Gweithio’n 
barhaus gyda 
chanolfan 
gyswllt y 
Cyngor i 
sicrhau bod 
pwynt cyswllt 
cyntaf 
Cymraeg ar 
gael 

Anelu at weithredu’r 
‘Cynnig Rhagweithiol’ 
mewn rhannau 
allweddol o’r 
gwasanaeth 

Drwy: 
 
Systemau sefydledig 
fel arolygon staff, 
Datblygu Sefydliadol 
mewnol a rhaglenni 
datblygiad proffesiynol. 

4. Caiff 
defnyddwyr a 
gofalwyr eu 
grymuso os gallant 
siarad â staff yn eu 
hiaith eu hunain. 

4.1 Hyrwyddwyr y 
Gymraeg mewn 
Adrannau 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac 
Adrannau AD 
awdurdodau lleol i 
ddosbarthu arferion 
gorau cyfredol, yn 
arbennig i benaethiaid 
gwasanaethau. 

Hyrwyddwyr y 
Gymraeg ac 
Adrannau AD 
awdurdodau 
lleol. 

Hyrwyddwr y 
Gymraeg ar 
lefel uwch 
reolwr a 
chydlynydd i 
gysylltu â’r tîm 
Cymraeg 
corfforaethol. 
Cylchlythyr 
misol i’w 
ddosbarth i 
bob aelod o 
staff yn tynnu 

Cynrychiolwyr y 
Gymraeg wedi’u nodi 
ym mhob tîm. 

Parhaus  
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Canlyniad Camau Gweithredu Prif Gyfrifoldeb  Sefyllfa 6 mis 
(Coch, Ambr, 
Gwyrdd) 

Sefyllfa a ragwelir 
ar ddiwedd 
blwyddyn 1 
(Coch/Ambr/ 
Gwyrdd) 

Sut byddwn yn 
monitro cynnydd? 

sylw at 
faterion 
Cymreig. 

 4.4 Annog staff 
gwasanaethau 
cymdeithasol a gofal 
cymdeithasol i wisgo'r 
logo "Iaith Gwaith" ac i 
ymgorffori'r logo "Iaith 
Gwaith" ar wisgoedd y 
maent yn eu rhoi i rai 
gweithwyr.  
 

Comisiynwyr a 
darparwyr.  

Roedd 
bathodynnau 
‘Iaith Gwaith’ 
ar gael i staff 
ar gyfer 
Diwrnod Sut 
Mae a 
hyrwyddwyd y 
digwyddiad yn 
weithredol. 

Parhau i hyrwyddo  

 
Defnyddiwch y gofod isod i esbonio’r cod lliw a ddefnyddiwyd ym mlychau pedwar a phump.   
  
 
1.3 
6 mis: gwaith yn mynd rhagddo ond heb ei gwblhau 
diwedd y flwyddyn:  cynllun heb ei sefydlu eto i gyflawni’r amcan hwn 
 
4.1 
6 mis: ar waith ac yn datblygu’n barhaus 
diwedd y flwyddyn: angen gwaith pellach i gyflawni hyn 
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4.4 
6 mis: menter wedi’i gweithredu 
diwedd y flwyddyn: menter i’w chynnal 
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Amcan Strategol 3: Gwella gallu'r gweithlu i ddarparu gwasanaethau Cymraeg mewn meysydd o flaenoriaeth a chodi ymwybyddiaeth 
iaith ymysg staff 
 
 
Canlyniad Camau Gweithredu Prif Gyfrifoldeb  Sefyllfa 6 

mis 
(Coch, 
Ambr, 
Gwyrdd) 

Sefyllfa a 
ragwelir ar 
ddiwedd 
blwyddyn 1 

Sut byddwn yn monitro 
cynnydd? 

1. Mae defnyddwyr 
yn cael eu grymuso 
gan y bydd 
cynlluniau gweithlu 
sy’n cael eu llywio 
gan ddadansoddiad 
o anghenion 
ieithyddol cymuned 
a data dibynadwy 
ar sgiliau Cymraeg 
staff yn galluogi 
sefydliadau i 
ddiwallu eu 
hanghenion.  
 
 

1.1 Methodoleg cynllunio’r 
gweithlu i ymgorffori 
asesiad o anghenion 
Cymraeg a sgiliau 
Cymraeg y gweithlu. 

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Cynnal 
asesiad o 
allu 
Cymraeg ym 
mhob tîm i 
gydymffurfio 
a’r safonau 

Swyddi hanfodol 
i’w nodi fel 
swyddi 
Cymraeg 
dynodedig. 
Caiff hyn ei 
weithredu drwy 
gynllunio’r 
gweithlu.  

Drwy: 
 
Gynlluniau gweithlu’r 
sefydliad 
 
Adroddiadau / data 
cynllunio gweithlu Cyngor 
Gofal Cymru 
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 1.2 Cyngor Gofal Cymru i 
asesu ansawdd y 
wybodaeth am y gweithlu i 
sicrhau bod y data’n 
cynnwys gwybodaeth am 
anghenion ieithyddol 
cymunedau a sgiliau 
Cymraeg y gweithlu. 
 
 

Cyngor Gofal 
Cymru 

   

 1.4 Adroddiad Blynyddol 
statudol y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol yng 
Nghymru i gynnwys 
gwybodaeth am sgiliau 
Cymraeg mewn cynlluniau 
gweithlu, a sut mae hyn yn 
ymateb i anghenion 
cymunedol. 

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Cymru 

   

 1.7 Adrannau 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol i adrodd ar 
sgiliau Cymraeg eu 
gweithlu, fel rhan o broses 
casglu data’r ALl, i 
gydymffurfio â Chynllun yr 
Iaith Gymraeg. 

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol yr 
ALl 

Heb gyflawni I’w weithredu  

 
Defnyddiwch y gofod isod i esbonio’r cod lliw a ddefnyddiwyd ym mlychau pedwar a phump.   
  
 
1.1 
6 mis: angen gwaith ychwanegol i gwblhau hyn  
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diwedd y flwyddyn: angen dadansoddiad pellach  
 
1.7 
6 mis: heb gyflawni 
diwedd y flwyddyn: cynllun i’w lunio i gyflawni hyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amcan Strategol 4: Creu arweinwyr a fydd yn meithrin ethos cefnogol mewn sefydliadau, er mwyn i ddefnyddwyr a gofalwyr sy'n siarad 
Cymraeg allu defnyddio gwasanaethau sy'n sensitif o ran iaith fel rhan naturiol o'u gofal 
 
Canlyniad Camau Gweithredu Prif Gyfrifoldeb  Sefyllfa 6 

mis 
(Coch, Ambr, 
Gwyrdd) 

Sefyllfa a 
ragwelir ar 
ddiwedd 
blwyddyn 1 

Sut byddwn yn monitro 
cynnydd? 
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1. Arweinyddiaeth 
ac ymrwymiad 
amlwg gan 
arweinwyr 
gwleidyddol ac 
uwch swyddogion i 
atgyfnerthu 
gwasanaethau 
Cymraeg a chreu 
diwylliant 
dwyieithog mewn 
sefydliadau. Bydd 
hyn yn sicrhau mwy 
o wasanaethau sy’n 
canolbwyntio ar y 
defnyddiwr ac sy’n 
parchu hunaniaeth 
ddiwylliannol pobl. 

1.1 Gofyn i arweinwyr 
gwleidyddol a 
Chyfarwyddwyr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol i gyhoeddi 
datganiad yn nodi: 
 

• Eu bod yn dymuno 
gweld sensitifrwydd 
i’r Gymraeg ar 
draws eu sefydliad i 
sicrhau gofal o 
ansawdd a 
gwasanaethau 
effeithiol  

• Y pwysigrwydd o 
ymateb i anghenion 
Cymraeg defnyddiwr 
o ran asesu a gofalu 
am ddefnyddwyr. 

Deiliad Portffolio 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Awdurdod Lleol 
a Chyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
 
 

Mae’r 
Cyfarwyddwr 
Iechyd a 
Gofal 
Cymdeithasol 
a’r Aelod 
Cabinet wedi 
cyhoeddi 
datganiad 
priodol i bob 
aelod o staff 

Ymrwymiad 
parhaus 

Drwy: 
 
Adroddiad Blynyddol 
Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru 
 
Adroddiadau 
Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol yr ALl 
 
Datganiadau cyhoeddus 
mewn cyfarfodydd 
Bwrdd / y Cyngor ar 
ddarpariaeth 
gwasanaethau Cymraeg  

 1.2 Cytuno ar y camau y 
byddant yn eu cymryd i 
fodloni eu hunain bod y 
gwasanaeth y maent yn ei 
ddarparu’n sensitif a 
phriodol.  
 
 
 

Deiliaid 
Portffolio a 
Chyfarwyddwyr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Mae’r 
Cyfarwyddwr 
a’r Aelod 
Cabinet wedi 
ei gwneud yn 
ofynnol i 
fonitro 
adroddiad a 
chynllun 
gweithredu 

Mesurau 
ansawdd i’w 
datblygu  
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 1.3 Cyfarwyddwyr i roi 
trefniadau ar waith i fonitro 
sut mae’r Fframwaith 
Strategol Cenedlaethol a’r 
Cynllun Gweithredu’n cael 
eu gweithredu. 

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Gweler 1.2 
uchod 

Gweler 1.2 
uchod 

 

 1.5 Cyfarwyddwyr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol i benodi 
uwch swyddog fel 
Hyrwyddwr y Gymraeg yn 
yr Adran. 

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Cyflawnwyd Parhau i fod ar 
waith  

 

 
Defnyddiwch y gofod isod i esbonio’r cod lliw a ddefnyddiwyd ym mlychau pedwar a phump.   
  
 
1.1 
6 mis: ar waith 
diwedd y flwyddyn: dull gweithredu parhaus 
 
1.2 
6 mis: gwaith yn mynd rhagddo  
diwedd y flwyddyn: angen datblygu 
 
1.3 
6 mis: gwaith yn mynd rhagddo  
diwedd y flwyddyn: angen datblygu 
 
1.5 
6 mis: cyflawnwyd 
diwedd y flwyddyn: dull gweithredu parhaus 
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Amcan Strategol 5: Dylunio a darparu rhaglenni addysg, dysgu a datblygu sy'n adlewyrchu cyfrifoldeb y gwasanaethau i gynllunio a 
darparu gwasanaethau Cymraeg 
 
Canlyniad 
 
 

Camau Gweithredu Prif Gyfrifoldeb  Sefyllfa 6 
mis 
(Coch, 
Ambr, 
Gwyrdd) 

Sefyllfa a 
ragwelir ar 
ddiwedd 
blwyddyn 1 

Sut byddwn yn monitro 
cynnydd? 

1. Prif ffrydio’r 
Gymraeg i mewn i 
hyfforddiant a 
rhaglenni datblygu 
proffesiynol iechyd 
a gofal 
cymdeithasol  

2.3 Hyfforddiant a 
rhaglenni datblygu staff i 
gynyddu gallu staff i 
ddarparu gwasanaethau 
drwy gyfrwng y Gymraeg, 
ac i dargedu hyfforddiant 
yn y lle cyntaf i roi hwb i 
hyder siaradwyr Cymraeg i 
ddefnyddio’r Gymraeg yn y 
gwaith, ac i godi 
ymwybyddiaeth ymysg staff 
allweddol, yn arbennig staff 
rheng flaen a rheolwyr tîm. 

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
ac uwch reolwyr 
pob darparwr 
gofal 

Mae 
cyfleoedd 
hyfforddi 
Cymraeg ar 
gael yn eang 
i bob aelod o 
staff  

Fel y sefyllfa ar 
6 mis 

Drwy: 
 
Adroddiadau Cyngor Gofal 
Cymru 

 
 
 
 
 
 
 
Defnyddiwch y gofod isod i esbonio’r cod lliw a ddefnyddiwyd ym mlychau pedwar a phump.  
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2.3 
6 mis: ar waith 
diwedd y flwyddyn: i’w barhau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amcan Strategol 6: Strategaethau, polisïau ac arweinyddiaeth genedlaethol 
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Canlyniad 
 
 

Camau Gweithredu Prif Gyfrifoldeb  Sefyllfa 6 
mis 
(Coch, 
Ambr, 
Gwyrdd) 

Sefyllfa a 
ragwelir ar 
ddiwedd 
blwyddyn 1 

Sut byddwn yn monitro 
cynnydd? 

3.  Arweinyddiaeth 
gref gan adrannau’r 
Llywodraeth i 
atgyfnerthu 
gwasanaethau 
Cymraeg. Bydd hyn 
yn sicrhau y rhoddir 
blaenoriaeth i 
ddarparu 
gwasanaethau 
gwell i ddefnyddwyr 
sy’n siarad 
Cymraeg. 

3.1 Bydd Adroddiad 
Blynyddol Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru’n 
cynnwys adran ar sut mae 
gwasanaethau’n diwallu 
anghenion defnyddwyr ac 
yn adrodd ar gynnydd a 
thargedau gwella. 

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Cymru 

  Drwy: 
 
Bolisïau a strategaethau a 
gyhoeddir sy’n adlewyrchu 
egwyddorion “Mwy na 
geiriau” 

 3.5 Gwerth Cymru i 
gyhoeddi canllawiau ar 
gaffael / comisiynu 
Cymraeg yn unol â 
chanllaw caffael 
Comisiynydd y Gymraeg. 

Gwerth Cymru    

 3.6 Comisiynu a 
chontractio gwaith a 
gynhelir gan yr Adran 
Iechyd, Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Phlant 
(DHSSC) ac asiantaethau 
cenedlaethol i weithio’n 
unol â chanllawiau caffael 
Comisiynydd y Gymraeg. 
 

DHSSC ac 
asiantaethau 
cenedlaethol  
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4. Arweinyddiaeth 
gref ac amlwg gan 
Gymdeithas 
Cyfarwyddwyr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
(ADSS) Cymru o 
ran Fframwaith 
Strategol yr Iaith 
Gymraeg. 

4.1 ADSS Cymru i 
ymrwymo ac arddangos 
arweinyddiaeth amlwg i 
weithredu’r Fframwaith 
Strategol. 
 
 
 

ADSS Cymru   Datganiadau Cyhoeddus 
gan ADSSC ac ymgysylltu 
yn y rhaglen weithredu. 

 
 
Defnyddiwch y gofod isod i esbonio’r cod lliw a ddefnyddiwyd ym mlychau pedwar a phump.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATODIAD II Asesiadau 
swyddi rheng flaen     
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Gwasanaeth Meysydd Blaenoriaeth a Nodwyd Asesiad % o’r timau a nodwyd a 
aseswyd yn 2013-14 

Cyfathrebu a’r Cyfryngau Tîm Cyfathrebu X 50% 
  Tîm y Cyfryngau  ✓   
Addysg Derbyn  ✓ 75% 
  Gwaith Achos AAA ✓   
  Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Strategaeth Gofal Plant X   
  Gwasanaeth Ieuenctid  ✓   
Gwasanaethau Oedolion Tîm Therapi Galwedigaethol  ✓ 100% 
  Tîm Gwaith Cymdeithasol Ysbyty Athrofaol Cymru ✓   
  Gwaith Cymdeithasol Oedolion Llandochau ✓   
Cymunedau Llyfrgelloedd (Llanrhymni) ✓ 66% 
  Swyddfa Dai Trelái ✓   
  Hyb Canol y Ddinas (yn amodol ar gymeradwyaeth y rheolwr) X   
  Llinell Gyngor Hawliadau Newydd  ✓   
  Llinell ffôn Ymholiadau Tai X   
  C2C ✓   
  Y Llyfrgell Ganolog ✓   
  Tŷ Marland / Hyb Llanrhymni ✓   
  Dyraniadau X   
Adnoddau  Derbynfa Neuadd y Ddinas X 75% 
  Derbynfa Coleridge Road ✓   
  Derbynfa Neuadd y Sir ✓   
  Porthorion yn Neuadd y Ddinas ✓   
Yr Amgylchedd Cymorth Busnes ✓ 75% 
  Addysg/Gorfodi ✓   
  Goruchwylwyr Casglu Gwastraff  X   
  Gwasanaethau Masnachol ✓   
Chwaraeon, Hamdden a 
Diwylliant Canolfan Hamdden y Tyllgoed  

✓ 
80% 

  Yr Eglwys Norwyaidd ✓   
  Canolfan Ymwelwyr Bae Caerdydd ✓   
  Tîm Rheng Flaen Castell Caerdydd X   
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  Derbynfa Awdurdod Harbwr Caerdydd ✓   
Cyllid Rheoli Cyfleusterau Lleol ✓ 25% 
  Archwilio X   
  Refeniw  X   
  Ymchwiliadau X   
Gwasanaethau Plant  Maethu a Mabwysiadu – Kim Perkins ✓ 100% 
  Llety â Chymorth – Eleri John ✓   
Gwasanaethau Democrataidd Gwasanaethau Etholiadol (Cofrestr Etholiadau)  X  
 Uned yr Iaith Gymraeg  ✓ 33% 

  
Pwyllgorau a Gwasanaethau Aelodau (cyfarfodydd Cyngor 
cyhoeddus)  X   

Polisi, Partneriaethau a  Gwasanaethau Cwsmeriaid  ✓ 100% 
Canolbwyntio ar Ddinasyddion Canolbwyntio ar Ddinasyddion ✓   
  Rheoli Cymdogaethau ✓   
Gwasanaethau Pobl AD FPOC ✓ 40% 
  Recriwtio X   
  Presenoldeb a Lles X   
   Caerdydd ar Waith X   
  Rheoli ✓   
Datblygu Economaidd Datblygu Economaidd X 0% 
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes Rhaglen Mentora Pobl Ifanc ✓ 100% 
  Cynhwysiant a Chyfranogiad Gweithredol                                                       ✓   
  Gwobr Dug Caeredin    ✓   
  Canolfan Ieuenctid Eastmoors                                                    ✓   
  Howardian / Heol Hir               ✓   
  Canolfannau Ieuenctid y Powerhouse a’r Dôm                    ✓   
  Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Gogledd Trelái                   ✓   
  Project cynhwysiant yr Uned Cyfeirio Disgyblion                                             ✓   
  Canolfan Ieuenctid Llaneirwg      ✓   
  Storey Arms  ✓   
  Tîm ar y Stryd ✓   
  Radur / Creigiau / Gwaelod-y-garth                                                      ✓   
  Darpariaeth Gymraeg                        ✓   
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  Yr Eglwys Newydd a Waterhall                                                    ✓   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atodiad III - Hyfforddiant Iaith Gymraeg  
 
Dysgwyr	  Cymraeg	  2013/2014	   	  	  
	  	   	  	  
Lefel	  Mynediad	   	  	  
Gwasanaethau	  Plant	   3	  
Datblygu’r	  Ddinas	   0	  
Rheoli’r	  Ddinas	   0	  
Gwasanaethau'r	  Ddinas	  	   1	  
Cymunedau,	  Tai	  a	  Gofal	  Cwsmeriaid	   14	  
Gwasanaethau	  Democrataidd	   1	  
Addysg	   3	  
Cyllid	   2	  
Iechyd	  a	  Gofal	  Cymdeithasol	   4	  
Gwasanaethau	  Pobl	  AD	   2	  
Gwasanaethau	  Rheoleiddio	  a	  Chefnogi	   1	  
Chwaraeon,	  Hamdden	  a	  Diwylliant	   1	  
Craffu	  Perfformiad	  a	  Gwella	  	  	  	   1	  
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	  	   33	  
Sylfaen	   	  	  
Gwasanaethau	  Plant	   0	  
Gwasanaethau'r	  Ddinas	  	   0	  
Rheoli’r	  Ddinas	  	   1	  
Datblygu’r	  Ddinas	   0	  
Cymunedau,	  Tai	  a	  Gofal	  Cwsmeriaid	   8	  
Gwasanaethau	  Democrataidd	   0	  
Addysg	   2	  
Cyllid	   1	  
Iechyd	  a	  Gofal	  Cymdeithasol	   1	  
Gwasanaethau	  Pobl	  AD	   2	  
Gwasanaethau	  Rheoleiddio	  a	  Chefnogi	   1	  
Chwaraeon,	  Hamdden	  a	  Diwylliant	   0	  
Craffu	  Perfformiad	  a	  Gwella	  	  	   0	  
	  	   16	  
Canolradd	   	  	  
Gwasanaethau	  Plant	   0	  
Datblygu’r	  Ddinas	   0	  
Rheoli’r	  Ddinas	   0	  
Gwasanaethau'r	  Ddinas	  	   0	  
Cymunedau,	  Tai	  a	  Gofal	  Cwsmeriaid	   3	  
Gwasanaethau	  Democrataidd	   0	  
Addysg	   1	  
Cyllid	   4	  
Iechyd	  a	  Gofal	  Cymdeithasol	   0	  
Gwasanaethau	  Pobl	  AD	   0	  
Gwasanaethau	  Rheoleiddio	  a	  Chefnogi	   0	  
Chwaraeon,	  Hamdden	  a	  Diwylliant	   0	  
Craffu	  Perfformiad	  a	  Gwella	  	   0	  
	  	   8	  
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Uwch	   	  	  
Gwasanaethau	  Plant	   0	  
Datblygu’r	  Ddinas	   1	  
Rheoli’r	  Ddinas	   0	  
Gwasanaethau'r	  Ddinas	  	   0	  
Cymunedau,	  Tai	  a	  Gofal	  Cwsmeriaid	   0	  
Gwasanaethau	  Democrataidd	   0	  
Addysg	   0	  
Cyllid	   0	  
Iechyd	  a	  Gofal	  Cymdeithasol	   0	  
Gwasanaethau	  Pobl	  AD	   0	  
Gwasanaethau	  Rheoleiddio	  a	  Chefnogi	   0	  
Chwaraeon,	  Hamdden	  a	  Diwylliant	   0	  
Craffu	  Perfformiad	  a	  Gwella	  	   1	  
	  	   2	  
Medrus	   	  	  
Gwasanaethau	  Plant	   2	  
Datblygu’r	  Ddinas	   0	  
Rheoli’r	  Ddinas	   0	  
Gwasanaethau'r	  Ddinas	  	   0	  
Cymunedau,	  Tai	  a	  Gofal	  Cwsmeriaid	   1	  
Gwasanaethau	  Democrataidd	   0	  
Addysg	   0	  
Cyllid	   0	  
Iechyd	  a	  Gofal	  Cymdeithasol	   0	  
Gwasanaethau	  Pobl	  AD	   0	  
Gwasanaethau	  Rheoleiddio	  a	  Chefnogi	   0	  
Chwaraeon,	  Hamdden	  a	  Diwylliant	   0	  
Craffu	  Perfformiad	  a	  Gwella	  	   1	  
	  	   4	  
Rhagflas	   	  	  
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Gwasanaethau	  Unigol	  -‐	  ddim	  ar	  gael	   133	  
	  	   	  	  
Cyfanswm	  Dysgwyr	  2013/2014	   196	  
Cynrychiolaeth	  o’r	  Gweithlu	  yn	  2013-‐14	   1.34%	  

 
Yn ystod 2013/14 gwariwyd £9,983.00 ar hyfforddiant iaith Gymraeg.  
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ATODIAD IV – Sgiliau Iaith Gymraeg 
 
Gallu Cymraeg yn ôl Gradd  
Gradd Nifer 
CE2 3 
EAI 2 
EDPSY A 4 
GRADD 1 1 
GRADD 3 20 
GRADD 4 23 
GRADD 5 16 
GRADD 6 39 
GRADD 7 39 
GRADD 8 29 
GRADD 9 9 
GRADD 10 8 
RhG 2 3 
T00 2 1 
T00 5 1 
ATHRO 11 
Cyfanswm 209 
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Gallu Cymraeg yn ôl Lleoliad * Nifer 
NEUADD Y DDINAS  12 
NEUADD Y SIR 65 
ADEILAD GLOBAL 12 
TŶ WILLCOX  15 
Arall  105 
Cyfanswm 209 
* Oherwydd y niferoedd a nodwyd mewn rhai Lleoliadau, 
ni allwn gyhoeddi'r data oherwydd gallai unigolion gael 
eu hadnabod. 

ATODIAD V – Ffrydiau Gwaith Blaenoriaeth Bwrdd Partneriaeth Caerdydd 
 
 

Rhaglen	   Ffrwd	  Waith	   Gweithgareddau	  Ffrwd	  Waith	  	  
Teuluoedd	  a	  Phobl	  Ifanc	  
	  

Plentyndod	  Cynnar	   • Cyflawni	  camau	  ataliol	  i	  wella	  canlyniadau	  plant	  	  
Teuluoedd	  sy’n	  Agored	  i	  
Niwed	  
	  

• Ymyrraeth	  ac	  Ataliaeth	  Gynnar	  (gan	  gynnwys	  Teuluoedd	  yn	  Gyntaf	  a	  
Gwasanaethau	  Cymorth	  Teuluol	  Integredig)	  

• Ymdrin	  â	  materion	  sy’n	  effeithio	  ar	  blant	  a	  phobl	  ifanc	  anabl	  	  
• Diogelu	  plant	  	  
• Mynd	  i’r	  afal	  â	  Thlodi	  

Datblygu	  Addysg	  	   Gwella	  Addysg	   • Gwella	  presenoldeb,	  ymddygiad	  a	  chyrhaeddiad	  pobl	  ifanc	  yn	  yr	  ysgol	  	  	  
Ymgysylltu	  a	  datblygu	   • Gostwng	  nifer	  y	  bobl	  ifanc	  nad	  ydynt	  mewn	  addysg,	  cyflogaeth	  na	  hyfforddiant	  

• AU/AB	  a	  Dysgu	  Oedolion	  yn	  y	  Gymuned	  
Cymunedau	  Diogelach	  a	  
Chydlynol	  	  
	  

Diogelwch	  a	  Diogelu	  
Cymunedau	  
	  
	  

• Lleihau	  trais	  yn	  y	  cartref	  a	  thrais	  rhywiol	  	  
• Gwella’r	  gwaith	  o	  reoli	  troseddwyr	  /	  Lleihau	  nifer	  y	  troseddwyr	  ifanc	  sy’n	  mynd	  

drwy’r	  system	  cyfiawnder	  ieuenctid	  
• Datblygu	  economi	  fywiog	  a	  diogel	  gyda’r	  hwyr	  	  	  
• Mynd	  i'r	  afael	  ag	  ecsbloetiaeth	  	  	  

Gallu Cymraeg yn ôl Gwasanaeth Nifer 
GWASANAETHAU PLANT 15 
CYMUNEDAU, TAI A GWASANAETHAU 
CWSMERIAID 36 
GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 12 
DATBLYGU ECONOMAIDD 12 
ADDYSG A DYSGU GYDOL OES 33 
YR AMGYLCHEDD 15 
CYLLID 13 
IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL 22 
GWASANAETHAU POBL AD 6 
GWASANAETHAU CYFREITHIOL 1 
ADNODDAU  8 
CHWARAEON, HAMDDEN A DIWYLLIANT 32 
CYNLLUNIO STRATEGOL, PRIFFYRDD, 
TRAFFIG A THRAFNIDIAETH 4 
Cyfanswm 209 
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Rhaglen	   Ffrwd	  Waith	   Gweithgareddau	  Ffrwd	  Waith	  	  
-‐ Masnachu	  mewn	  Pobl	  
-‐ Gwaith	  Rhyw	  ar	  y	  Stryd	  
• Lleihau	  ymddygiad	  gwrthgymdeithasol	  

Cydlyniad	  Cymunedol	  
	  

• Cyflawni	  canlyniadau’r	  strategaeth	  CONTEST	  	  
-‐ Atal	  	  
-‐ Dilyn	  
-‐ Paratoi	  	  
-‐ Amddiffyn	  

• Prif	  ffrydio,	  Rheoli	  a	  Hyrwyddo	  Cydlyniad	  Cymunedol:	  	  	  
-‐ Prif	  ffrydio	  cydlyniad	  
-‐ Rheoli	  a	  monitro	  tensiwn	  	  
-‐ Helpu	  ein	  cymunedau	  i	  deimlo'n	  ddiogelach	  
• Cefnogi	  Cynhwysiant	  a	  chynnwys	  dinasyddion	  

Pobl	  Hŷn	  	   Gwasanaethau	  Pobl	  Hŷn	  	   • Cefnogi	  Pobl	  Hŷn	  Eiddil	  	  	  
Iechyd	  a	  Lles	  Meddyliol	  ac	  Emosiynol	  	   Iechyd	  Emosiynol	  ac	  Iechyd	  

Meddwl	  	  
• Iechyd	  Meddwl	  Oedolion	  	  
• Plant	  a	  Phobl	  Ifanc	  	  

Byw'n	  iach	  
	  
	  

Camddefnyddio	  Sylweddau	  
	  

• Lleihau	  defnydd	  alcohol	  niweidiol	  	  
• Lleihau	  ysmygu	  

Ffyrdd	  Iach	  o	  Fyw	  	  
	  

• Cynyddu	  ymarfer	  corff	  
• Hyrwyddo	  maeth	  a	  bwyta’n	  iach	  	  

Economi	  Lewyrchus	  sy’n	  Ffynnu	  
	  

Cyflogaeth	  Gynaliadwy	  	  
	  
	  

• Hyrwyddo	  entrepreneuriaeth	  ac	  arloesedd	  
• Hyrwyddo	  datblygiad	  sectorau	  economaidd	  allweddol	  	  	  	  	  	  	  
• Gwella	  cystadleurwydd	  lleol	  drwy	  ddatblygu	  sgiliau'r	  gweithlu	  
• Datblygu	  Seilwaith	  Busnes	  y	  Ddinas	  

Yr	  Amgylchedd	  Dinesig	  
	  

Dinas	  Un	  Blaned	  
	  

• Ynni	  	  
• Trafnidiaeth	  
• Dŵr	  
• Gwastraff	  

Partneriaethau	  Cymdogaethau	  
	  
	  

Dinas	  a	  De	  Caerdydd	  
De-‐ddwyrain	  Caerdydd	  
Dwyrain	  Caerdydd	  
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Rhaglen	   Ffrwd	  Waith	   Gweithgareddau	  Ffrwd	  Waith	  	  
Gogledd	  Caerdydd	  
Gorllewin	  Caerdydd	  
De-‐orllewin	  Caerdydd	  

 
 
 
 
 
 
 
 
ATODIAD VI – Cydlynwyr a Hyrwyddwyr yr Iaith Gymraeg 
 
Cyfarwyddiaeth                              Gwasanaeth Cydlynydd Hyrwyddwr  
PRIF WEITHREDWR SWYDDFA’R CABINET Rhian Phillips Susan Edwards 
Paul Orders    
 GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD                      Dylan Hughes  Anna Meredith 
  Marie Rosenthal   
      
  DATBLYGU ECONOMAIDD                     Rhian Jones Heledd Williams 
  Neil Hanratty   
      
 GWEITHREDIADAU 
(CYFARWYDDIAETH)                 GWASANAETHAU PLANT                        Karen Wilkinson Sarah Woelk 
  Tony Young   
      

  
CYMUNEDAU, TAI A GWASANAETHAU 
CWSMERIAID  

Mair Newton / Carole 
Morgan Elisabeth Morris 

  Sarah McGill Emyr Ap Sion Rachel Bishop 
    Llinos Merriman Elisabeth Morris 
    Gareth Pierce Jane Thomas 
      
  ADDYSG A DYSGU GYDOL OES            Nicola Hayward Avril Hooper 
  Nick Batchelar   
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  YR AMGYLCHEDD                              Aled Evans Tara King 
  Jane Forshaw  Steve Bumford Dave Smith 
  Tara King (Cyfarwyddwr Cynorthwyol) Alison James  
    Christine Harry  
  IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL                     Jackie Burns Susan Schelewa 
  Sian Walker   
     
  CHWARAEON, HAMDDEN A DIWYLLIANT                  Alison James Roger Hopwood 
  Chris Hespe Daniel Allcock  
  Martin Hamilton (Cyfarwyddwr Cynorthwyol)   
      

  
CYNLLUNIO STRATEGOL, PRIFFYRDD, TRAFFIG A 
THRAFNIDIAETH   Shaun Reville 

  Andrew Gregory    
      
   CYLLID          Iestyn Roberts Ian Allwood 
       
  GWASANAETHAU POBL AD                       Olwen Medi Lynne David 
  Philip Lenz   
      
  GWASANAETHAU CYFREITHIOL                           Lisa Michael Ian Allwood 
  Shaun Jamieson   
ADNODDAU 
(CYFARWYDDIAETH)                   ADNODDAU        Jessica Pritchard Julie Jones 
Christine Salter   Mike Reilly  
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Atodiad VII – Adroddiadau Boddhad Cwsmeriaid C2C  
 
Q1 
Customer Satisfaction – Welsh 
 
Surveys completed in June - 20  
 
 

Pa mor fodlon oeddech chi ar yr amser y gwnaethoch ei 
ddisgwyl cyn i ni ateb eich galwad? 

 
Firstly, how satisfied were you with the time you waited before 
we answered your call? 
 

Bodlon iawn 70% Anfodlon 0% 
Bodlon 30% Anfodlon iawn 0% 
 
 

Very Satisfied 70% Unsatisfied 0%  
Satisfied 30% Very Unsatisfied 0%  
 

A wnaeth y person a atebodd eich galwad eich cyfarch mewn 
ffordd briodol? 

 
Did the person who answered your call greet you in an 
appropriate manner? 
 

Do 100% Naddo 0% 
Ddim yn 
gwybod 

0%  

 

Yes 100% No 0% 
Don’t Know 0%  
 
 

 
 
Beth oedd eich barn ar agwedd a gwybodaeth yr unigolyn a 
ddeliodd â’ch galwad? 

How would you rate the attitude and knowledge of person who 
dealt with your call? 
Agwedd 

Da Iawn 85% Gwael 0% 
Da 15% Gwael Iawn 0% 
Attitude 
Very Good 85% Poor 0% 
Good 15% Very Poor 0% 
 
 

Gwybodaeth 
 
Da Iawn 80% Gwael 0% 
Da 20% Gwael Iawn 0% 
 
Knowledge 
 

Very Good 80% Poor 0% 
Good 20% Very Poor 0% 
 

 
A ddywedwyd wrthych pa gamau a fyddai’n cael eu cymryd ar 
ôl eich galwad? 
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Were you told what action would be taken following your call? 
Do 95% Naddo 5% 
Ddim yn 
gwybod 

0%  

 
 

Yes 95% No 5% 
Don’t Know 0%  
 

 
 
A wnaeth Cysylltu â Chaerdydd ddatrys eich ymholiad? 
 
Did Connect to Cardiff resolve your enquiry? 
Do 95% Naddo 5% 
 
Yes 95% No 5% 
 
Os ‘Naddo’, a wnaeth y staff eich cyfeirio at y person cywir i 
ddelio â’ch ymholiad? 
 
If no, were staff able to connect you to the correct person to deal 
with your enquiry?? 
 

Do 100% Naddo 0% 
 
 

Yes 100% No 0% 
 
Yn gyffredinol pa mor fodlon oeddech ar y gwasanaeth a 
gawsoch gan Cysylltu â Chaerdydd? 
Overall, how would you rate the service you received from 
Connect to Cardiff? 
Bodlon iawn 90% Anfodlon 0% 
Bodlon 10% Anfodlon iawn 0% 
 
Very Satisfied 90% Unsatisfied 0% 

Satisfied 10% Very Unsatisfied 0% 
 
Ble gwelsoch ein rhif wedi'i hysbysebu? 
Where did you see our number advertised? 
 

Bil/Llythyr 45% Ar lafar gwlad/ 
Ffrindiau/Teulu 

5% 

Taflen 0% Allgymorth 0% 
Rhyngrwyd/ 
Gwefan y 
Cyngor 

35% Poster 5% 

Llais y Ddinas 5% Cyfeirlyfr ffôn 0% 
Ddim yn cofio 0% Tocyn bws 0% 
Bagiau/ bin 
sbwriel 

0% Arall 5% 

 

Bill / Letter 45% Word of Mouth 5% 
Leaflet 0% Outreach 0% 
Council 
Website / 
Internet 

35% Poster 5% 

Capital Times 5% Telephone 
Directory 

0% 

Can’t 
remember 

0% Bus Pass 0% 

Bins / Bags 0% Other 5% 
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Allwch chi feddwl am rywbeth allwn ni ei wneud i wella’n 
gwasanaeth? 
 
Can you think of anything we can do to improve our service? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Na, gwasanaeth 
Saeneg yn wael. 

Dim off top ei ben 
Eisiau bod rhywun sy'n 

siarad Saesneg yn 
ateb mewn ffordd 
briodol - dim yn 

dechrau'r alwad gyda 
"bore da/prynhawn da" 

gan gam arwain y 
gwsmer – teimlo’n 

"stupid" 

Mwy o hysbysebion am y 
linell Gymraeg, i ddangos 
fod e'n bosib i trafod yn y 
Gymraeg am unrhyw fater 

Cust was unable to make 
payment through automated 
system, but otherwise very 

happy with our service  Cust was 
very happy to get to speak to 

someone in Welsh always 
instantaneously 

 

Arbenning o dda 
ar hyn o bryd, 
pawb yn canmol 

Continue to use 
social media esp. 

Twitter 

Bodlon iawn gyda 
popeth oedd wedi 

digwydd 

Datrys problem 
bod ni'n dweud 

ni'n mynd i 
ddatrys 

Na, wastad yn 
fodlon i helpu. Cusmer yn hapus 

iawn i allu trefnu'r 
trwy'r Gymraeg. 

Allwch chi feddwl am 
rywbeth allwn ni ei 
wneud i wella’n ... 
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Q2 
Customer Satisfaction – Welsh 
 
Surveys completed in Quarter 2 - 57 
 
 

Pa mor fodlon oeddech chi ar yr amser y gwnaethoch ei 
ddisgwyl cyn i ni ateb eich galwad? 

 
Firstly, how satisfied were you with the time you waited before 
we answered your call? 
 

Bodlon iawn 67% Anfodlon 7% 
Bodlon 26% Anfodlon iawn  
 
 

Very Satisfied 67% Unsatisfied 7%  
Satisfied 26% Very Unsatisfied   
 

A wnaeth y person a atebodd eich galwad eich cyfarch mewn 
ffordd briodol? 
 
Did the person who answered your call greet you in an 
appropriate manner? 
 

Do 100% Naddo  
Ddim yn 
gwybod 

  

 

Yes 100% No  
Don’t Know   
 

Beth oedd eich barn ar agwedd a gwybodaeth yr unigolyn a 
ddeliodd â’ch galwad? 

How would you rate the attitude and knowledge of person who 
dealt with your call? 
Agwedd 

Da Iawn 84% Gwael  
Da 14% Gwael Iawn 2% 
Attitude 
Very Good 84% Poor  
Good 14% Very Poor 2% 
 
 

Gwybodaeth 
 
Da Iawn 80% Gwael 16% 
Da 2% Gwael Iawn 2% 
 
Knowledge 
 

Very Good 80% Poor 16% 
Good 2% Very Poor 2% 
 

 
A ddywedwyd wrthych pa gamau a fyddai’n cael eu cymryd ar 
ôl eich galwad? 
 
Were you told what action would be taken following your call? 
Do 88% Naddo 5% 
Ddim yn 
gwybod 

7%  

 
 

Yes 88% No 5% 
Don’t Know 7%  
 

A wnaeth Cysylltu â Chaerdydd ddatrys eich ymholiad? 
 
Did Connect to Cardiff resolve your enquiry? 
Do 92% Naddo 8% 
 
Yes 92% No 8% 
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Os ‘Naddo’, a wnaeth y staff eich cyfeirio at y person cywir i 
ddelio â’ch ymholiad? 
 
If no, were staff able to connect you to the correct person to deal 
with your enquiry?? 
 

Do 40% Naddo 60% 
 
 

Yes 40% No 60% 
 
Yn gyffredinol pa mor fodlon oeddech ar y gwasanaeth a 
gawsoch gan Cysylltu â Chaerdydd? 
Overall, how would you rate the service you received from 
Connect to Cardiff? 
Bodlon iawn 82% Anfodlon 3% 
Bodlon 15% Anfodlon iawn  
 
Very Satisfied 82% Unsatisfied 3% 
Satisfied 15% Very Unsatisfied  
 
Ble gwelsoch ein rhif wedi'i hysbysebu? 
Where did you see our number advertised? 
 

Bil/Llythyr 33% Ar lafar gwlad/ 
Ffrindiau/Teulu 

5% 

Taflen 3.5% Allgymorth 0 
Rhyngrwyd/ 
Gwefan y 
Cyngor 

21% Poster 3.5% 

Llais y Ddinas 3.5% Cyfeirlyfr ffôn 3.5% 
Ddim yn cofio 2% Tocyn bws  
Bagiau/ bin 
sbwriel 

2% Arall 17% 

 

Bill / Letter 33% Word of Mouth 5% 
Leaflet 3.5% Outreach 0 

Council 
Website / 
Internet 

21% Poster 3.5% 

Capital Times 3.5% Telephone 
Directory 

3.5% 

Can’t 
remember 

2% Bus Pass  

Bins / Bags 2% Other 17% 
 
 
 
Allwch chi feddwl am rywbeth allwn ni ei wneud i wella’n 
gwasanaeth? 
 
Can you think of anything we can do to improve our service? 
 
fwy o siaradwyr yn gweithio (gormod o aros i gael ateb) 
 
Better explanation of process 
 
Ateb y ffon yn gyflymach 
 
Tried to call before, missed the option welsh, might have been an 
error on the call. 
 
long wait for the fridge to get collected. 
 
Mwy o saiadwyr cymraeg ar dydd sadwrn. 
 
dim problemau 
 
Gormod o opsiynau ar y ffon. 
 
Happy with the service 
 
not at the moment, nice to have the service , make sure plenty of 
welsh speaker available ,  happy to use welsh when contacting the 
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council, feels that it is very important that the service is there in 
the welsh medium 
 
Mwy o gwybodaeth i wneud hefo ffufrleni cais 
 
Mwy o siaradwyr Cymraeg 
 
Na - agwedd well ar y llinell cymraeg. 
 
Na - cwsmer yn hapus iawn a'r wasanaeth a'r darpariaeth 
Cymraeg. 
 
Na dim byd, pob dim yn iawn 
 
Caller believes welsh service is great addition to the service and 
thinks the quality of the service is really good 
 
Atebwyd y ffon yn Saesneg ond cawswyd galwad yn ol yn Gymraeg 
yn sydyn iawn. 
 
Make sure all agents have all relevant info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q3 
Customer Satisfaction – Welsh 
 
Surveys completed in Quarter 3 - 23 
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Pa mor fodlon oeddech chi ar yr amser y gwnaethoch ei 
ddisgwyl cyn i ni ateb eich galwad? 

 
Firstly, how satisfied were you with the time you waited before 
we answered your call? 
 

Bodlon iawn 65% Anfodlon 4% 
Bodlon 31% Anfodlon iawn  
 
 

Very Satisfied 65% Unsatisfied 4%  
Satisfied 31% Very Unsatisfied   
 

A wnaeth y person a atebodd eich galwad eich cyfarch mewn 
ffordd briodol? 
 
Did the person who answered your call greet you in an 
appropriate manner? 
 

Do 100% Naddo  

Ddim yn 
gwybod 

  

 

Yes 100% No  

Don’t Know   
 
 

 
 
 
 
 
 
Beth oedd eich barn ar agwedd a gwybodaeth yr unigolyn a 
ddeliodd â’ch galwad? 

How would you rate the attitude and knowledge of person who 
dealt with your call? 
Agwedd 

Da Iawn 83% Gwael  

Da 13% Gwael Iawn 4% 
Attitude 
Very Good 83% Poor  
Good 13% Very Poor 4% 
 
 

Gwybodaeth 
 
Da Iawn 79% Gwael  
Da 17% Gwael Iawn 4% 
 
Knowledge 
 

Very Good 79% Poor  
Good 17% Very Poor 4% 
 
 
A ddywedwyd wrthych pa gamau a fyddai’n cael eu cymryd ar 
ôl eich galwad? 
 
Were you told what action would be taken following your call? 
Do 82% Naddo 9% 
Ddim yn 
gwybod 

9%  

 
 

Yes 82% No 9% 
Don’t Know 9%  
 

 
A wnaeth Cysylltu â Chaerdydd ddatrys eich ymholiad? 
 
Did Connect to Cardiff resolve your enquiry? 
Do 83% Naddo 17% 
 
Yes 83% No 17% 
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Os ‘Naddo’, a wnaeth y staff eich cyfeirio at y person cywir i 
ddelio â’ch ymholiad? 
 
If no, were staff able to connect you to the correct person to deal 
with your enquiry?? 
 

Do 75% Naddo 25% 
 
 

Yes 75% No 25% 
 
Yn gyffredinol pa mor fodlon oeddech ar y gwasanaeth a 
gawsoch gan Cysylltu â Chaerdydd? 
Overall, how would you rate the service you received from 
Connect to Cardiff? 
Bodlon iawn 87% Anfodlon 4% 
Bodlon 9% Anfodlon iawn  
 
Very Satisfied 87% Unsatisfied 4% 
Satisfied 9% Very Unsatisfied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ble gwelsoch ein rhif wedi'i hysbysebu? 
Where did you see our number advertised? 
 

Bil/Llythyr 28% Ar lafar gwlad/ 
Ffrindiau/Teulu 

 

Taflen 4% Allgymorth  
Rhyngrwyd/ 
Gwefan y 
Cyngor 

22% Poster  

Llais y Ddinas 13% Cyfeirlyfr ffôn 7% 
Ddim yn cofio  Tocyn bws  
Bagiau/ bin 
sbwriel 

 Arall 26% 

 

Bill / Letter 28% Word of Mouth  
Leaflet 4% Outreach  
Council 
Website / 
Internet 

22% Poster  

Capital Times 13% Telephone 
Directory 

7% 

Can’t 
remember 

 Bus Pass  

Bins / Bags  Other 26% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allwch chi feddwl am rywbeth allwn ni ei wneud i wella’n 
gwasanaeth? 
 
Can you think of anything we can do to improve our service? 
 
Gormod o opsiynau ar y ffon. - Too many options on the phone 
 
Atebwyd y ffon yn Saesneg ond cawswyd galwad yn ol yn Gymraeg 
yn sydyn iawn. - The call was answered in English however I had a 
call back in Welsh very quickly 
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Make sure all agents have all relevant info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q4 
 
Customer Satisfaction – Welsh line 
 

Surveys completed in March – 19 surveys  
 
NB. 21 surveys were completed in the previous quarter.  
 

Firstly, how satisfied were you with the time you waited before 
we answered your call? 
 

Very Satisfied 68.4% Unsatisfied 0% 
Satisfied 31.6% Very Unsatisfied 0% 
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Did the person who answered your call greet you in an 
appropriate manner? 
 

Yes 100% No 0% 
Don’t Know 0%  
 

How would you rate the attitude and knowledge of person who 
dealt with your call? 
 

Attitude 
Very Good 78.9% Poor 0% 
Good 21.1% Very Poor 0% 
 

Knowledge 
Very Good 78.9% Poor 0% 
Good 21.1% Very Poor 0% 
 

Were you told what action would be taken following your call? 
 

Yes 84.2% No 5.3% 

Don’t Know 10.5%  
Did Connect to Cardiff resolve your enquiry? 
 

Yes 84.2% No 15.8% 
 

If no, were staff able to connect you to the correct person to deal 
with your enquiry?? 

 

Yes 66.7% No 33.3% 
 

Reason given for ‘no’ - na oherwydd roedd fe ddim y landlord – 
No, because he was not the landlord.  
 

Overall, how would you rate the service you received from 
Connect to Cardiff? 
 

Very Satisfied 68.4% Unsatisfied 5.3% 
Satisfied 26.3% Very Unsatisfied 0% 
 

Where did you see our number advertised? 
 

Council Website  31.6% Other 10.5% 
Internet 26.3% Bins / Bags 5.3% 
Bill / Letter 21.1% Leaflet 5.3% 
 
Na, mae rhaid canmol y ffaith bod y cymraeg yn gael ei chynnig 
cyn Saeasneg. – No, it is commendable that Welsh will be offered 
before English 
 
Great to be able to contact in Welsh. 
 
Dim digon o siaradwyr gymraeg ar gael.- Not enough Welsh 
speakers available 

 
 


