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SAFONAU’R GYMRAEG

O 30 Mawrth 2016 mae gan holl awdurdodau lleol Cymru ddyletswydd statudol i gydymffurfio 
â safonau’r Gymraeg sy’n esbonio sut y dylen nhw fel sefydliadau ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
gwahanol sefyllfaoedd. 

Sefydlodd Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i osod dyletswyddau ar 
sefydliadau penodol i gydymffurfio â safonau mewn perthynas â’r Gymraeg drwy is-ddeddfwriaeth 
(Safonau Rheoleiddio’r Gymraeg).  

Mae’r safonau a gyhoeddir yng Nghyngor Dinas Caerdydd wedi’u rhestru yn ‘Hysbysiad Cydymffurfio 
Cyngor Dinas Caerdydd – Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 – gweler atodiad 1.   

Mae copi o’r safonau y cyfeirir atynt yn yr adroddiad hwn hefyd ar gael o www.caerdydd.gov.uk/
Caerdydd-Ddwyieithog .

Mae’r safonau yn disodli cynllun iaith blaenorol y Cyngor a grëwyd fel un o ofynion Deddf yr Iaith 
Gymraeg 1993.  

Gan fod hwn yn adroddiad ar ein cydymffurfiaeth gyda safonau’r Gymraeg yn 2015-16 a gan na 
ddaeth y safonau i rym tan 30 Mawrth 2016 bydd yr adroddiad hwn yn canolbwyntio’n bennaf ar 
y camau y mae’r Cyngor wedi’u cymryd i baratoi i gydymffurfio â’r safonau newydd, yn ogystal â 
darparu gwybodaeth benodol y mae gofyn i ni ei wneud dan y safonau hyn. 

1. CYFLWYNIAD

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i wireddu ein gweledigaeth o greu prifddinas cwbl ddwyieithog i Gymru 
sy’n darparu gwasanaeth o safon uchel yn Gymraeg a Saesneg i’n dinasyddion.  

Rydym eisoes yn cydymffurfio â mwyafrif o ofynion y safonau trwy ein Cynllun Iaith blaenorol felly 
rydym mewn sefyllfa cymharol dda i ddiwallu’r gofynion deddfwriaethol newydd oherwydd y gwaith 
a wnaethpwyd cyn cyflwyno’r safonau. 

Prif egwyddor y ddeddfwriaeth (safonau) yw sicrhau nad yw’r iaith Gymraeg yn cael ei thrin yn llai 
ffafriol na’r Saesneg, gyda’r pwyslais ar gynnig a chofnodi dewis iaith yn hytrach na rhoi’r cyfrifoldeb 
ar y defnyddiwr gwasanaeth unigol neu’r gweithiwr i ofyn am wybodaeth neu wasanaethau yn 
Gymraeg.  
M
ae’r safonau wedi’u rhestru yn y categorïau canlynol  

•  Safonau darparu gwasanaeth:   
O ran darparu gwasanaethau er mwyn hyrwyddo neu hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, neu i 
sicrhau nad yw’n cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

• Safonau creu polisi:  
Mae angen i sefydliadau ystyried pa effaith gaiff eu penderfyniadau polisi ar allu pobl i 
ddefnyddio’r iaith ac ar yr egwyddor o beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 



• Safonau gweithredol:  
Safonau sy’n delio â’r defnydd mewnol o’r Gymraeg gan sefydliadau. 

• Safonau hyrwyddo: 
Safonau sy’n ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau fabwysiadu strategaeth yn nodi sut mae’n 
cynnig hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg.

• Safonau cadw cofnodion:   
Mae’r safonau hyn yn ei gwneud hi’n angenrheidiol cadw cofnodion am rai o’r safonau eraill, 
ac am unrhyw gwynion a dderbynnir gan sefydliad.  Bydd y cofnodion hyn yn cynorthwyo’r 
Comisiynydd i reoleiddio cydymffurfiaeth y sefydliad gyda’r safonau. 

Mae safonau’r Gymraeg wedi’u llunio gyda’r nod o: 

• Wella’r gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu derbyn gan sefydliadau drwy 
gyfrwng y Gymraeg 

• Cynyddu’r defnydd a wna pobl o wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg 

• Ei gwneud hi’n glir i sefydliadau am yr hyn sydd angen iddynt ei wneud o ran yr iaith Gymraeg 

• Sicrhau bod lefel o gysondeb o ran y dyletswyddau a osodir ar sefydliadau o fewn yr un sectorau. 

Mae pob awdurdod lleol wedi cael hysbysiad cydymffurfio gan y Comisiynydd Iaith sy’n rhestru’r 
safonau a’r dyddiad cydymffurfio y mae disgwyl i’r sefydliad gydymffurfio ag ef.  Mae Cyngor Dinas 
Caerdydd wedi cael 171 safon, ac mae gan 155 ohonynt ddyddiad cydymffurfio o 30 Mawrth 2016.  

Cyngor Dinas Caerdydd 

Categorïau Dyddiad cydymffurfio  
30 Mawrth 2016

Dyddiad cydymffurfio  
30 Medi  2016

Dyddiad cydymffurfio  
30 Medi 2016

Cyfan- 
swm 

Darparu 
Gwasanaethau

85 3 0 88

Creu Polisi  16 0 0 16

Gweithredol   41 7 1 49

Cadw cofnodion  13 1 0 14

Hyrwyddol   0 4 0 4

Cyfanswm 155 15 1 171

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r cynnydd hyd yn hyn ac hefyd data allweddol y mae’n rhaid 
adrodd arno dan y safonau. 

Caiff yr Adroddiad Monitro Blynyddol ei gytuno a’i gymeradwyo gan y Cyngor llawn ar 30 Mehefin 
2016  cyn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor yn unol â gofynion y safonau.  

Bydd yr adroddiad ar gael yn ddwyieithog i’w lawrlwytho ar wefan y Cyngor o 30 Mehefin 2016 www.
caerdydd.gov.uk/Caerdydd-Ddwyieithog  



2. CYFLAWNIADAU A HERIAU 

Cyflawniadau   

•  Gweithiodd y Cyngor mewn partneriaeth â rhanddeiliaid i greu canolfan ddiwylliannol Gymraeg 
yng nghanol y ddinas (‘Yr Hen Lyfrgell’) a agorodd ym mis Chwefror 2016.  Mae’r ganolfan yn 
cynnig amrywiaeth o wasanaethau, cyfleusterau yn ogystal â rhaglen lawn o weithgareddau 
gan gynnwys Caffi-Bar a bwyty, siop yn gwerthu cynhyrchion Cymraeg, crèche Cymraeg, gwersi 
Cymraeg i ddysgwyr, ardal berfformio, cyfleusterau cynadledda, ystafelloedd digwyddiadau ac 
amgueddfa Stori Caerdydd. 

• Mae Caerdydd Ddwyieithog yn dychwelyd 94.2% o geisiadau cyfieithu erbyn y dyddiadau y 
cytunwyd arnynt (5,069,914 o eiriau). Cyfieithodd y tîm fwy o eiriau nag unrhyw flwyddyn arall.   

•  Cafodd yr e-fodiwl ymwybyddiaeth iaith corfforaethol a ddatblygwyd mewn partneriaeth â 4 
awdurdod lleol arall ei lansio ym mis Medi 2015.  Hyd yn hyn mae 981 aelod o staff wedi ei 
gwblhau yn 2015-16.  

•  Hysbysebodd y Cyngor fwy o swyddi Cymraeg Hanfodol nag unrhyw flwyddyn arall (52) a 136 
swydd arall lle roedd y Gymraeg yn ddymunol. 

•  Mae Caerdydd Ddwyieithog wedi prynu offer cyfieithu ar y pryd ac wedi hyfforddi 2 gyfieithydd i 
ddarparu’r gwasanaeth hwn yn fewnol i’r holl wasanaethau yn ogystal â sefydliadau partner.   

•  Mae Caerdydd Ddwyieithog wedi creu cyfres o ganllawiau corfforaethol er mwyn helpu staff i 
gydymffurfio â’r safonau newydd a pharhau i gyhoeddi’r briff Cymraeg misol i holl staff y Cyngor 
(a ddosberthir trwy’r cydlynwyr Cymraeg) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddatblygiadau yn 
ymwneud â’r  Gymraeg neu unrhyw gwynion a dderbyniwyd yn erbyn y cynllun iaith/safonau’r 
Gymraeg.  

•  Mae 123 aelod o staff wedi mynychu hyfforddiant iaith a ariennir yn gorfforaethol yn 2015-16.   

•  Hyrwyddwyd digwyddiad ‘Diwrnod Shwmae’ llwyddiannus ar draws y Cyngor ym mis Hydref.  
Digwyddiad â’r nod o annog staff i gyfarch ei gilydd yn Gymraeg neu ddefnyddio unrhyw 
Gymraeg sydd ganddynt.  

•  Ymgyrch farchnata fewnol i godi ymwybyddiaeth staff o safonau’r Gymraeg (“Ydych chi’n barod 
am safonau’r Gymraeg?”)  

•  Mae Caerdydd Ddwyieithog nawr yn cynnig gwasanaeth cyfieithu llawn i’n holl bartneriaid 
a sefydliadau cysylltiedig.  Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau cyfieithu ar y pryd ar gyfer 
digwyddiadau, cynadleddau, cyfarfodydd a chyfweliadau yn ogystal â chyfieithu testun.  Mae’r 
gwasanaethau hyn yn cael eu hysbysebu ar wefan Yr Hen Lyfrgell http://www.yrhenlyfrgell.cymru/
gwasanaethau 



Heriau 

Er nad ydym yn bwriadu herio unrhyw un o’r dyletswyddau ar hyn o bryd, rhaid nodi y gall nifer o’r 
safonau olygu her sylweddol i’r Cyngor, yn ariannol ac o ran adnoddau o bosibl, yn benodol:

Safon 62

Mae’r safonau’n ymwneud â sicrhau bod y Gymraeg yn ymddangos yn gyntaf ar yr holl arwyddion, y 
mae’r Cyngor yn ei gefnogi mewn egwyddor, ac ni wnaeth ei wrthwynebu yn ystod yr ymgynghoriad.  
Fodd bynnag, er y bydd arwyddion parhaol yn cael eu newid yn ystod gwaith cynnal a chadw ac yn 
gost niwtral, bydd angen i ni sicrhau bod contractwyr sy’n gweithio ar ran y Cyngor yn cydymffurfio 
â’r safon hon mewn perthynas ag arwyddion dros dro hefyd.  

Safon  64 

Mae’r safon hon yn ei gwneud hi’n ofynnol i ni sicrhau bod ein prif dderbynfa yn gallu darparu 
gwasanaeth cyfartal yn Gymraeg a Saesneg o fewn 6 mis (30 Mawrth 2016) a’r holl dderbynfeydd 
eraill o fewn 9 mis (30 Medi 2016).  

Mae bodloni gofynion y safon hon yn llawn o fewn yr amser a roddwyd yn gosod her sylweddol, 
yn bennaf gan fod siaradwyr Cymraeg wedi’u tangynrychioli yn ein gweithlu (4.7% yn 31 Mawrth 
2016).  Fodd bynnag, mae mesurau wedi’u rhoi ar waith i gyflawni hyn gyda cham gweithredu i’r 
holl reolwyr asesu gallu eu tîm i ddarparu gwasanaethau dwyieithog i’w gynnwys yng nghynllun 
busnes pob Cyfarwyddiaeth ers Ebrill 2015.  Fel rhan o’r asesiad cynigir gwersi Cymraeg a ariennir yn 
gorfforaethol i’r holl staff rheng flaen, gyda rheolwyr yn awyddus i uwch-sgilio’r gweithlu presennol er 
mwyn diwallu’r gofynion hyn yn y lle cyntaf.  

Gellir hysbysebu swyddi ‘Cymraeg Hanfodol’ yn allanol er mwyn sicrhau bod y swyddi hyn yn cael eu 
llenwi gan staff dwyieithog gan gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn y gweithlu. 

Mae safonau eraill a fydd yn heriol, fodd bynnag, yn gyffredinol, rydym yn gymharol hapus gyda’r 
safonau yn ein Hysbysiad Cydymffurfio Terfynol ac nid ydym yn bwriadu herio unrhyw un o’r safonau 
presennol.  Mae gwaith ar y gweill i godi ymwybyddiaeth o’r safonau trwy sesiynau briffio’r tîm 
rheoli, y rhwydwaith cydlynwyr a hyrwyddwyr y Gymraeg, cylchlythyr misol ‘Materion Cymraeg’ 
i’r holl Gyfarwyddwyr yn ogystal ag fel eitem unigol yn y Briff Corfforaethol misol ac ar y dudalen 
Caerdydd Ddwyieithog ar y fewnrwyd. 

Gofynnwyd i reolwyr cyfarfodydd y tîm rheoli nodi risgiau yn eu Cyfarwyddiaeth eu hunain a bydd y 
rhain yn cael eu cynnwys yng nghynlluniau busnes gwasanaethau 2016-17.  Rhagwelir y bydd y dull 
hwn fel y cytunwyd yng nghyfarfod yr UDRh ar 27 Hydref 2015 yn sicrhau y byddwn mewn sefyllfa i 
fodloni’r mwyafrif, os nad y cwbl, o’r gofynion erbyn y dyddiad cau a bennwyd. 

Pe bai ein sefyllfa sefydliadol yn newid yn sylweddol yn y dyfodol, efallai y byddai’n rhaid i ni ail-
edrych ar y penderfyniad o beidio â herio dyletswyddau presennol neu yn y dyfodol. 



3. YR HEN LYFRGELL – CANOLFAN DDIWYLLIANNOL 
GYMRAEG CAERDYDD 

Cymeradwywyd creu Canolfan Ddiwylliannol Gymraeg Caerdydd yn Yr Hen Lyfrgell gan y Cabinet ar 
28 Mai 2015.  

Agorodd Canolfan Ddiwylliannol Gymraeg newydd (‘Yr Hen Lyfrgell’) yn adeilad Yr Hen Lyfrgell ym 
mis Chwefror 2016. Nod y ganolfan yw hyrwyddo a dathlu’r Gymraeg fel iaith fyw yn y brifddinas 
mewn canolfan gyfeillgar a chroesawgar i holl ddinasyddion Caerdydd ac ymwelwyr.  Mae’r Hen 
Lyfrgell yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau a gweithgareddau mewn awyrgylch gymdeithasol a 
chynhwysol lle mae’r iaith Gymraeg a diwylliant wrth wraidd popeth.  

Mae caffi, bar a bwyty yno yn gweini bwyd a diod Cymraeg, siop yn gwerthu nwyddau Cymraeg o 
safon, siop lyfrau, crèche i blant, ystafelloedd addysgu yn cynnig cyrsiau i ddysgwyr Cymraeg, ardal 
berfformio ac arddangos hyblyg, ac amgueddfa Stori Caerdydd.  

Yn dangos ‘y gorau o Gaerdydd a Chymru’, mae’r Hen Lyfrgell yn ganolfan arloesol a chyffrous 
gyda’r nod o ddenu siaradwyr Cymraeg a’r rheiny nad ydynt yn siarad Cymraeg, o Gaerdydd a’r tu 
hwnt.  Mae’n atyniad ymwelwyr unigryw lle defnyddir yr iaith Gymraeg i ddathlu popeth sy’n wych 
am Gymru a’i phrifddinas - ei diwylliant, ei threftadaeth a’i phobl.  

Llwyddwyd i greu’r Hen Lyfrgell trwy waith partneriaeth effeithiol gyda Llywodraeth Cymru a 
sefydliadau yng Nghaerdydd - Menter Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Clwb Ifor Bach, Amgueddfa 
Stori Caerdydd, Mudiad Meithrin, Mela a Bodlon.  

4. CWYNION YN ERBYN Y CYNLLUN IAITH / SAFONAU’R 
GYMRAEG 2015-16 

Yn ystod 2015/16, derbyniwyd cyfanswm o 28 o gwynion mewn perthynas â gweithredu Cynllun yr 
Iaith Gymraeg (neu safonau’r Gymraeg).  P’un a dderbyniwyd cwynion drwy gyfrwng y Gymraeg 
neu’r Saesneg, aethpwyd i’r afael â hwy yn unol â’r weithdrefn gwyno gorfforaethol.  Gweler hefyd 
Atodiad 3  

Mae’r polisi Cwynion Corfforaethol wedi cael ei ddiweddaru’n ddiweddar i adlewyrchu rhai gofynion 
a godwyd wrth gyflwyno safonau’r Gymraeg gan gynnwys cadarnhau bod y Cyngor yn croesawu 
cwynion yn Gymraeg a Saesneg, ac y bydd yn ymateb ym mha bynnag iaith y cysylltir â ni.  

Mae’r polisi Cwynion Corfforaethol wedi’i gyhoeddi ac mae gofyn i’r holl gyfarwyddiaethau gwblhau 
Ffurflen Monitro Cwynion bob chwarter er mwyn adrodd ar gwynion a dderbyniwyd mewn perthynas 
â’r Cynllun Iaith.  



5. SWYDDI A HYSBYSEBWYD YN 2015/16 

Yn ystod 2015/16  cafodd 991 o swyddi newydd a gwag eu hysbysebu yn unol â Strategaeth Sgiliau 
Iaith Gymraeg Corfforaethol y Cyngor. Gweler hefyd Atodiad 5 

• Cafodd 52 o swyddi eu hysbysebu lle roedd sgiliau Cymraeg yn  hanfodol. 

• Cafodd 136 o swyddi eu hysbysebu lle roedd sgiliau Cymraeg yn ddymunol.  

• Cafodd 803 o swyddi eu hysbysebu lle nad oedd sgiliau Cymraeg yn angenrheidiol ar hyn o bryd. 

Cofiwch fod y ffigurau hyn hefyd yn cynnwys swyddi a ail-hysbysebwyd. 

Nid oes gan y Cyngor wybodaeth ar hyn o bryd o ran sgiliau Cymraeg sydd angen eu dysgu ar ôl 
penodi i swyddi oherwydd dan Strategaeth Sgiliau Iaith y Cyngor mae swyddi wedi’u dynodi fel 
Cymraeg hanfodol, dymunol neu ddim yn ofyniad.  

Rydym wedi cael achlysuron pan fo swyddi wedi cael eu hail-hysbysebu gyda’r gofyniad i’r ymgeiswyr 
llwyddiannus fynychu hyfforddiant iaith.  

6. HYFFORDDIANT IAITH A CHYRSIAU HYFFORDDI DRWY 
GYFRWNG Y GYMRAEG 

Mae safon 128 wedi ei chyflwyno i Gyngor Dinas Caerdydd, ac mae hon yn nodi bod gofyn i ni 
ddarparu hyfforddiant yn Gymraeg i staff yn y meysydd canlynol, os yw’r canlynol ar gael yn 
Saesneg: 

• Recriwtio a chyfweliad; 

• Rheoli perfformiad; 

• Gweithdrefnau cwynion a disgyblu;

• Cyflwyniad i swydd;

• Delio â’r cyhoedd; a 

• Iechyd a Diogelwch. 

Y dyddiad cydymffurfio ar gyfer y safon hon yw 30 Medi 2016 felly nid yw staff sy’n mynychu 
hyfforddiant Cymraeg yn y meysydd a restrir uchod wedi’u cofnodi yn 2015/16. 

Mynychodd 82 aelod o staff gyrsiau hyfforddiant iaith yn 2015/16 a 41 aelod o staff gwrs blasu 2 
ddiwrnod ym Mehefin a Gorffennaf 2015

Caiff nifer a chanran y staff sydd wedi derbyn Hyfforddiant yr Iaith Gymraeg a Hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth Iaith eu monitro’n ofalus a chaiff cofnodion unigol eu cadw ar DigiGov (system AD 
mewnol).  Gweler Atodiad 4 ar gyfer dadansoddiad o staff sydd wedi mynychu’r cyrsiau hyn



Mae’r e-fodiwl ymwybyddiaeth iaith wedi bod ar gael i bob aelod o staff ar wefan Cronfa Ddysgu 
Caerdydd ers mis Medi 2015.

• Mae 981 aelod o staff wedi cwblhau’r modiwl ymwybyddiaeth iaith yn 2015-16

• Mae 90 aelod o staff wedi dechrau ac wrthi’n gwneud y modiwl. 

• Mae 45 rheolwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi mynychu ein hyfforddiant ymwybyddiaeth 
iaith Mwy na Geiriau yn 2015-16.

7. SGILIAU IAITH GWEITHWYR 

Trwy gyflwyno DigiGov a rhoi’r cyfle i staff ddilysu eu data personol eu hunain, gall y Cyngor gofnodi 
gallu staff o ran yr iaith Gymraeg (ac ieithoedd eraill).  

O 31 Mawrth 2016, mae 6,368 aelod o staff (nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion) yn cael eu 
cyflogi gan Gyngor Dinas Caerdydd ac o’r rhain mae cyfanswm o 4,516 aelod o staff wedi rhoi eu 
manylion ar y system DigiGov.   

O’r rhain mae 216 aelod o staff wedi nodi bod ganddynt sgiliau iaith Gymraeg.  Mae hyn yn 
cynrychioli 4.78% o’r rhai sydd wedi cofrestru ar y system.  

Bydd angen cyflwyno DigiGov i rannau eraill o’r Cyngor hefyd (cyflogeion mewn ysgolion yn 
benodol), a fydd yn ein galluogi i fonitro’n ehangach.   Mae erthyglau wedi’u cynnwys yn y briff 
Materion Cymraeg sy’n atgoffa staff o’r angen i ddiweddaru eu cofnodion ar DigiGov.  

Anfonwyd llythyr arolwg i staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion yn Ebrill 2016 yn eu hysbysu 
o’r safonau ac yn gofyn iddynt nodi eu sgiliau iaith a’u dewis iaith.  

 Bydd yr arolwg hwn yn cael ei anfon i staff ysgolion ar ddechrau 2016 ac i’r holl weithwyr newydd a 
fydd yn galluogi’r Cyngor i gydymffurfio’n llawn â gofynion safon 127 (asesu sgiliau iaith gweithwyr) 
a safon 100-104 (dewis iaith gweithwyr). 

 Caiff y data a geir o’r ymarfer hwn ei adrodd yn Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2016-17. 



8. MWY NA GEIRIAU / MORE THAN JUST WORDS 

Fframwaith Strategol ar gyfer yr iaith Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd, 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol   

Adroddiad Cynnydd 2015 - 16 

Mae cyflwyno Safonau’r Gymraeg wedi arwain at fwy o gyfrifoldeb corfforaethol o ran sicrhau bod 
gwasanaethau’n cael eu darparu’n ddwyieithog yn y maes gofal cymdeithasol ac yn y cyngor yn 
gyffredinol. 

Mae’r ddeddfwriaeth y tu ôl i Safonau’r Gymraeg wedi helpu i atgyfnerthu gofynion pwysig Mwy na 
Geiriau.  Mae’r Strategaeth Ddilynol newydd ar gyfer Mwy na Geiriau a’i gynllun gweithredu ar gyfer 
2016-19, yn cysylltu bob un o’i amcanion nawr i’r rhan berthnasol o Safonau’r Gymraeg.   

Mae hyn yn galluogi’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol i ganolbwyntio ar bwysigrwydd 
anghenion iaith a’r cynnig actif ym maes gwasanaethau cymdeithasol, gyda phwyslais ar gefnogi’r 
staff i allu diwallu gofynion Mwy na Geiriau a Safonau’r Gymraeg. 

Cyflawniadau yn 2015-16 

• Cyfathrebu canllawiau corfforaethol ar Safonau’r Gymraeg i holl Staff y Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac i reolwyr gyda chyfrifoldebau penodol.   

•  Darparwyd sesiynau hyfforddi hanner diwrnod ar Ymwybyddiaeth Iaith gyda phwyslais ar Mwy 
na Geiriau i 45 o reolwyr o’r gwasanaethau oedolion a phlant (cyfanswm o 85 o reolwyr o’r 
gwasanaethau cymdeithasol). 

• Un o’r prif flaenoriaethau ar gyfer 2016-17 fydd gweithio tuag at gwblhau’r gwaith o godi 
ymwybyddiaeth ymysg holl staff y gwasanaethau cymdeithasol. 

•  Darparwyd cyflwyniadau i’r rheolwyr darpariaeth gofal annibynnol ar ddisgwyliadau’r Strategaeth 
a Safonau’r Gymraeg.   Hefyd, cynhaliwyd sesiynau ar bwysigrwydd anghenion iaith ym maes 
gofal cymdeithasol gydag israddedigion ar y cwrs gradd gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol 
Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.  

•  Mae asesiadau sgiliau iaith wedi’u cwblhau i staff yn y gwasanaethau oedolion ac rydym yn 
gweithio tuag at gwblhau’r broses yn llawn yn y gwasanaethau plant.  

•  Gweithiwyd gyda thiwtor Cymraeg annibynnol i roi rhaglen hyfforddiant ynghyd ar Gymraeg 
sylfaenol ar gyfer staff gofal yn y maes gofal cartref.

•  Gweithiwyd gyda rheolwyr gweithredu system cofnodi electronig (Care First) i sicrhau y gellir 
cofnodi dewis iaith a bod cynnydd yn cael ei wneud tuag at gofnodi’r Cynnig Actif.  

•  Gweithio gyda’r tîm comisiynu i sicrhau bod y defnydd o’r iaith Gymraeg bellach yn cael ei 
gynnwys wrth fonitro cartrefi gofal.  Mae monitro eisoes yn bodoli ar gyfer gwasanaethau gofal 



cartref trwy arolygon boddhad cwsmeriaid.  Rydym eisoes yn edrych ar y goblygiadau cyfreithiol 
o ran cydymffurfiaeth y sector annibynnol a’r materion ehangach o gomisiynu ar gyfer yr holl 
wasanaethau gofal.  

•  Cynrychiolwyd yr Awdurdod Lleol mewn cyfarfodydd a gweithdai Hyrwyddwyr Iaith cenedlaethol 
ar gyfer Mwy na Geiriau yn ystod y flwyddyn. 

•  Mae Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol a’i Uwch Dîm Rheoli wedi cymryd diddordeb 
gweithredol yn y cynnydd o ran y gwaith hwn, gan ofyn am adroddiadau rheolaidd.    

•  Mae Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr a Chynllun Busnes y Gyfarwyddiaeth yn cynnwys 
adrannau ar yr iaith Gymraeg ac mae’r camau gweithredu yn y Cynllun Cyflenwi yn cynnwys 
amcan i gynyddu capasiti’r Gyfarwyddiaeth i ddarparu gwasanaethau dwyieithog yn ystod 
2016/17. 

9. MONITRO A GORUCHWYLIO CYDYMFFURFIAETH Â’R 
SAFONAU 

Yn ystod Tachwedd 2015 gofynnwyd i’r holl Gyfarwyddiaethau gwblhau ymarfer mapio i nodi 
safonau sy’n gosod her i’w timau, ac i gynnwys camau perthnasol yn eu cynlluniau darparu 
gwasanaeth.   Mae camau penodol mewn perthynas â chydymffurfio â’r safonau wedi’u cynnwys 
yng nghynlluniau busnes pob gwasanaeth ar gyfer 2016/17 yn ogystal â chamau’n ymwneud â 
sicrhau capasiti digonol i ddarparu gwasanaethau dwyieithog. 

System Gwella Caerdydd (CIS) fydd prif offeryn yr awdurdod ar gyfer monitro cydymffurfiaeth 
â’r Safonau newydd.  Bydd pob un o’r 171 safon yn cael eu grwpio a’u cofnodi fel camau gwella 
(IACTs) yn y gronfa ddata ofynnol ar CIS.  Bydd pob cam yn ymddangos yn erbyn pob un o’r 
cyfarwyddiaethau er mwyn sicrhau bod y cyfarwyddiaethau yn ymwybodol o bob mesur, cyfrifoldeb 
a dyddiad targed. Bydd safonau mwy penodol ond yn cael eu dyrannu i’r Rheolwr perthnasol yn y 
Gyfarwyddiaeth berthnasol. 

Bydd Cydlynwyr a Hyrwyddwyr Iaith Cyfarwyddiaethau sy’n edrych ar achosion o ddiffyg 
cydymffurfiaeth â’r Safonau fel rhan o’u gwaith yn eu cofnodi fel Camau Gwella gofynnol (IACTs) ar 
CIS.  Byddant yn gweithio i sicrhau bod y safonau a ddyrennir i’w Cyfarwyddiaeth yn cael eu cyflawni 
o fewn yr amser ac yn diweddaru’r system CIS fel sy’n briodol.  

Bydd yr Hyrwyddwyr Iaith neu’r rheolwr perthnasol yn diweddaru cronfa ddata CIS i gofnodi 
sylwadau ar IACTs sy’n cyflawni’r targed neu sydd wedi’u cwblhau.   Caiff gweithredoedd hwyr 
eu hadrodd gan y Cydlynwyr a’r Hyrwyddwyr a’u trafod 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 i’w gwella yn 
eu cyfarwyddiaeth. 

Bydd materion yn ymwneud â’r iaith Gymraeg yn cael eu hadrodd trwy Gylch Gorchwyl y Pwyllgor 
Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad a grŵp Aelodau Caerdydd Ddwyieithog. 



10. HYRWYDDO A HWYLUSO’R SAFONAU – CAMAU HYD YN 
HYN  

Gweler isod fesurau ychwanegol sydd wedi’u rhoi ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth ag unrhyw 
ofynion newydd sy’n arwain o safonau’r Gymraeg. 

SAFONAU DARPARU GWASANAETH  
CAMAU HYD YN HYN 

CAMAU HYD YN HYN 

Mae system Rheoli Cofnodion Cwsmeriaid (CRM) SAP wedi’i llunio i gofnodi dewis iaith 
defnyddwyr gwasanaeth.  Bydd gan bob Cyfarwyddiaeth neu wasanaeth gronfa ddata (e.e. Care 
First / Civica) sydd â’r gallu i gofnodi neu nodi dewis iaith ond ar hyn o bryd ni ellir rhannu neu 
drosglwyddo’r wybodaeth hon.  

Aeth rhannau o C2C yn fyw yn ddiweddar gyda chronfa ddata CRM SAP sy’n rhoi trosolwg o’r 
cwsmer ac yn cofnodi dewis iaith yn erbyn cofnod y cwsmer pan fônt yn cysylltu â’r Cyngor.  Mae 
cronfa ddata bresennol C2C yn gwneud hyn hefyd.  Ar hyn o bryd ni ellir trosglwyddo’r wybodaeth 
ar y systemau hyn i gronfeydd data eraill neu i Gyfarwyddiaethau eraill.  Y nod hir dymor yw 
cyflwyno’r systemau hyn i holl rannau’r cyngor lle y bo’n briodol.  

Bydd gan bob Cyfarwyddiaeth gyswllt enwebedig a fyddai’n gallu gweld darn o gofnodion y 
cwsmer o’r ddwy system mewn ardal gydweithredol yn SharePoint. 

GOHEBIAETH  

Mae holl e-byst allanol y Cyngor yn ogystal â’r pennawd llythyr corfforaethol newydd yn cynnwys 
y datganiad canlynol yn y troednodyn er mwyn cydymffurfio â gofynion safonau 2, 3 a 7. 

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn sicrhau ein bod 
yn cyfathrebu â chi yn eich dewis iaith boed yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog dim 
ond i chi roi gwybod i ni pa un sydd well gennych. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn creu unrhyw 
oedi.

The Council welcomes correspondence in English and Welsh and we will ensure that we 
communicate with you in the language of your choice, whether that’s English, Welsh or 
bilingual as long as you let us know which you prefer. Corresponding in Welsh will not lead to 
any delay.

Mae’r canllawiau ar Gyfathrebu’n Ddwyieithog wedi’u cyhoeddi ar y dudalen Caerdydd 
Ddwyieithog ar y fewnrwyd i gynorthwyo staff i gydymffurfio â’r gofynion hyn.   



CAMAU HYD YN HYN 

GALWADAU FFÔN   

Mae canllawiau staff newydd ar alwadau Cymraeg wedi’u cyhoeddi i gynorthwyo staff i 
gydymffurfio â’r gofynion hyn.   

Mae’r mwyafrif o alwadau ffôn yn cael eu derbyn gan ganolfan gyswllt C2C y Cyngor sydd â thîm 
Cymraeg. 

Ar y cyfeiriadur ffôn canolog, gall staff ddefnyddio hidlydd i weld yr holl siaradwyr Cymraeg yn eu 
gwasanaethau / Cyfarwyddiaethau. 

CYFARFODYDD  

Mae canllawiau staff newydd ar gynnal cyfarfodydd dwyieithog wedi’u cyhoeddi i gynorthwyo 
staff i gydymffurfio â’r gofynion hyn.   

Bydd tîm Caerdydd Ddwyieithog yn cynnig gwasanaethau cyfieithu ar y pryd mewnol i’r holl 
Gyfarwyddiaethau a gwasanaethau.

DOGFENNAU A FFURFLENNI 

Bydd agendâu a chofnodion dwyieithog yn cael eu huwchlwytho trwy’r wefan CardiffModern.Gov 

Mae ffurflen gais cynnwys y we a ffurflen cais am gyfieithiad y Cyngor yn atgoffa bob aelod o 
staff i gynnwys y cymal canlynol yn unol â safonau 49 a 50A. 

This document is available in Welsh / Mae’r ddogfen hon ar gael yn Gymraeg. 

This form is available in Welsh / Mae’r ffurflen hon ar gael yn Gymraeg. 

ARWYDDION A HYSBYSIADAU 

Bydd y Gyfarwyddiaeth Cynllunio Strategol, Priffyrdd, Traffig a Thrafnidiaeth yn sicrhau bod y 
gofyniad arwyddion dwyieithog Cymraeg yn gyntaf yn cael ei gynnwys ym mhob tendr, contract 
perthnasol ac ati a bod y gofyniad hwn yn cael ei weithredu a’i fonitro.   Mae’r gofyniad i’r testun 
Cymraeg ymddangos yn gyntaf hefyd wedi cael ei ailadrodd i’r holl gontractwyr. 

Mae nodyn canllaw ar arwyddion a hysbysiadau wedi’u cyhoeddi i sicrhau bod staff yn 
ymwybodol o’r gofynion hyn. 



CAMAU HYD YN HYN 

GWEFANNAU A GWASANAETHAU AR-LEIN  

Caiff gofynion yr iaith Gymraeg eu hystyried yn weithredol fel rhan o unrhyw friff project neu 
fandad project newydd fel rhan o’r datganiad gofynion. Bydd 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. Cyfrifoldeb y 
cwsmeriaid yw penderfynu a oes angen agweddau dwyieithog o unrhyw system newydd arnynt ar 
ôl cael y cyngor hwn felly eu cyfrifoldeb nhw yw sicrhau eu bod yn cyrraedd y safonau. 

Bydd Tîm y We yn cynnal archwiliad o holl adrannau www.caerdydd.gov.uk i sicrhau bod y 
Gymraeg yn cael ei chyhoeddi ar bob tudalen.  Bydd hyn yn cynnwys gwirio tudalennau, ffurflenni, 
dogfennau, dolenni ac ati. Mae opsiwn Saesneg / Cymraeg yn ymddangos ar adran llywio’r wefan.   
Mae’n darparu dolen uniongyrchol rhwng y cynnwys Saesneg a’r cynnwys Cymraeg cyfatebol. 

GWASANAETHAU DERBYNFA 

Mae canllawiau newydd ar wasanaethau derbynfa dwyieithog wedi’u cyhoeddi i gynorthwyo 
staff i gydymffurfio â’r gofynion hyn. Rydym yn parhau i roi Strategaeth Sgiliau Iaith Gymraeg 
Gorfforaethol y Cyngor ar waith gyda’r nod o gynyddu nifer y staff â sgiliau Cymraeg mewn 
swyddi rheng flaen.  Mae’r Strategaeth hon yn sicrhau bod gofynion ieithyddol yr holl swyddi 
rheng flaen yn cael eu hasesu a’u dynodi fel rhai lle mae’r Gymraeg yn hanfodol, yn ddymunol 
neu heb ofyniad ieithyddol. 

Cynhaliwyd ymarfer mapio o dderbynfeydd hybiau, llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden yn 
2015-16 i asesu ein cydymffurfiaeth bresennol â’r safonau.  Mae’r canllawiau derbynfeydd 
dwyieithog hefyd wedi’u hanfon at holl reolwyr derbynfeydd. Rydym yn parhau i gynnig pecyn 
hyblyg o gyrsiau Cymraeg a ariennir yn gorfforaethol i staff sy’n cael eu rhedeg gan Cymraeg 
i Oedolion (Prifysgol Caerdydd).  Gall staff fynychu dros 100 o gyrsiau yng Nghaerdydd a Bro 
Morgannwg ar adegau a lleoliadau sy’n addas iddyn nhw a’u gwaith. 

DYFARNU GRANTIAU 

Mae dogfennau grant perthnasol wedi’u diweddaru i adlewyrchu’r gofynion newydd a gofynnir i 
bob un sy’n gwneud cais am grant am eu dewis iaith. 



CAMAU HYD YN HYN 

DYFARNU CONTRACTAU 

Mae manylebau tendrau wedi’u diweddaru i adlewyrchu’r gofynion newydd. 

Bydd “Canllaw Gwerthu i’r Cyngor” newydd yn cynnwys y datganiad canlynol. 

“Yn unol â Safonau’r Gymraeg (Hysbysiad Cydymffurfio Cyngor Dinas Caerdydd – Adran 44 
Mesur Iaith (Cymru) 2011) gellir cyflwyno tendrau yn Gymraeg neu Saesneg.   Ni chaiff tendr 
a gyflwynir yn Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na thendr a gyflwynir yn Saesneg (gan gynnwys, 
ymysg materion eraill, mewn perthynas â’r dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau, ac mewn 
perthynas â’r raddfa amser ar gyfer hysbysu tendrwyr o benderfyniadau).  Bydd y Cyngor 
yn cyfathrebu gyda chyflwynwyr tendr yn eu dewis iaith, p’un a bod hynny’n Saesneg, yn 
Gymraeg neu’n ddwyieithog.” 

Bydd tîm Caerdydd Ddwyieithog yn darparu gwasanaethau cyfieithu ar y pryd mewnol 
mewn unrhyw gyfweliadau tendr, a bydd yr Amodau a Thelerau safonol ar gyfer contractwyr 
gwasanaeth yn cynnwys cymal newydd yn cyfeirio at y gofynion deddfwriaethol newydd.   

Mae swyddogion yn adran gyfreithiol y Cyngor wedi cael eu cyfarwyddo i gynnwys y cymal 
Cymraeg newydd canlynol ym mhob contract. 

Yn ystod Cyfnod y Cytundeb mae’r Contractwr yn cytuno  y bydd yn cydymffurfio â gofynion: 

• Mesur Iaith (Cymru) 2011 a safonau’r Gymraeg a gyflwynwyd i Gyngor Dinas erdydd 
(Hysbysiad Cydymffurfio – Adran 44 Mesur Iaith (Cymru) 2011 o ran ei berthnasedd i 
ddarparu/cynnal  **** (Gwasanaethau, Gwaith, Grant ).

• Mae copi o safonau’r Gymraeg ar gael o www.caerdydd.gov.uk/Caerdydd-Ddwyieithog  

CYRSIAU A GYNIGIR GAN GORFF 

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned wedi cysylltu â’r holl ddysgwyr i ofyn am eu dewis iaith (86) a 
chynnwys cwestiwn ychwanegol o ran hyn ar eu ffurflenni gwerthuso.  Mae copi o’r arolwg ar gael 
i’w weld ar wefan y Cyngor. 



HYRWYDDO A HWYLUSO 

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

• Crynodeb o’r ‘Safonau Darparu Gwasanaethau’

•  Cyfathrebu’n Ddwyieithog 

•  Gwasanaeth Derbynfa Dwyieithog 

•  Cynnal Cyfarfodydd yn Ddwyieithog 

•  Galwadau Cymraeg 

•  Nodyn Canllaw:  Arwyddion a Hysbysiadau Swyddogol Dwyieithog 

•  Canllawiau Cyfieithu 

Mae’r canllawiau hyn ar gael i staff ar y dudalen Caerdydd Ddwyieithog ar y fewnrwyd ac 
maent wedi bod yn cael eu hyrwyddo’n rheolaidd i staff drwy sianeli cyfathrebu sefydledig gan 
gynnwys y briff misol a’r cylchlythyrau ‘Materion Cymraeg’ a ddosberthir i bob aelod o staff.  Mae 
erthyglau rheolaidd hefyd wedi ymddangos ar hafan mewnrwyd y Cyngor.  

Cyn i’r safonau ddod i rym, cydlynodd y tîm cyfathrebu a thîm Caerdydd Ddwyieithog ymgyrch 
hyrwyddol sy’n cynnwys erthyglau rheolaidd, sesiynau galw heibio i staff a phosteri ym mhrif 
swyddfeydd y Cyngor.  

Mae arwyddion derbynfa (safon 67) a logos llofnod e-bost (safon 134) hefyd ar gael i staff ar y 
dudalen Caerdydd Ddwyieithog ar y fewnrwyd yn ogystal â chopi o’r safonau llawn, adroddiadau 
monitro blynyddol, a ffurflen cais am gyfieithiad ar-lein.  

Mae’r ffurflen gais cynnwys y we a’r ffurflen cais am gyfieithiad wedi cael eu diweddaru i atgoffa 
staff i gynnwys y datganiadau corfforaethol i gydymffurfio â safonau 2,3 a 7 (Gohebiaeth), 49 
(ffurflenni) a 50A (dogfennau).   

CYNGOR CYFIEITHU A PHOLISI 

Mae tîm Caerdydd Ddwyieithog yn darparu gwasanaeth cyfieithu Cymraeg-Saesneg a Saesneg-
Cymraeg a chyfieithu ar y pryd i holl Gyfarwyddiaethau’r Cyngor.  

Mae’r tîm yn cynnig canllawiau a chyngor i holl staff y Cyngor, ynghyd â sefydliadau, cwmnïau ac 
unigolion sy’n darparu gwasanaethau ar ran y Cyngor, ar faterion yn ymwneud â’r iaith Gymraeg, 
cyfieithu ac ymrwymiad y Cyngor dan y safonau statudol.  



HYRWYDDO A HWYLUSO 

CYDLYNWYR A HYRWYDDWYR Y GYMRAEG 

Mae gan y Cyngor rwydwaith o gydlynwyr a hyrwyddwyr y Gymraeg ar draws ein 
Cyfarwyddiaethau, sy’n cefnogi gwaith Caerdydd Ddwyieithog o ran gweithredu Safonau’r 
Gymraeg. Mae rôl yr aelodau yn cynnwys  

•  Sicrhau bod eu Cyfarwyddiaeth yn cydymffurfio â safonau iaith Gymraeg y Cyngor.  

•  Adborth ar faterion yn ymwneud â’r iaith Gymraeg gan y Gyfarwyddiaeth i’r grŵp, ac fel arall 
os oes angen.  

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

•  Dosbarthu dogfennau a gwybodaeth berthnasol o fewn y gwasanaethau.  

•  Cydlynu ymateb ar gyfer Adroddiad Monitro Blynyddol eu Cyfarwyddiaeth. 
 
Mae’r rhwydwaith cydlynwyr yn cwrdd bob mis. 

GRŴP AELODAU CAERDYDD DDWYIEITHOG 

Grŵp traws-blaid yw Grŵp Aelodau Caerdydd Ddwyieithog a sefydlwyd i gymryd rôl arweiniol o 
ran datblygu Caerdydd cwbl ddwyieithog lle gall dinasyddion a staff Cyngor Dinas Caerdydd gael 
gwasanaethau a chymorth yn Gymraeg neu Saesneg yn gyfartal trwy waith partneriaeth gwell.  

Yn ystod 2015-16 fe wnaeth y grŵp gwrdd ddwywaith i drafod materion Cymraeg, yn bennaf 
datblygiad y Ganolfan Ddiwylliannol Gymraeg newydd yn Yr Hen Lyfrgell yng nghanol y ddinas.  
Mae’r cyfarfod nesaf wedi’i drefnu ar gyfer canol Mehefin lle bydd yr aelodau yn ystyried model y 
grŵp ar gyfer y dyfodol gyda’r nod o fynd â’r agenda yn ei blaen. 

CAERDYDD DDWYIEITHOG:   STRATEGAETH 5 MLYNEDD   

Yn unol â safon 145, bydd y Cyngor yn creu a chyhoeddi strategaeth pum mlynedd erbyn 30 Medi 
2016 sy’n nodi sut y byddwn yn hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg.  

Bydd y strategaeth hon yn cynnwys targed i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd 
yn ogystal â chamau penodol i hwyluso’r defnydd o’r iaith yn unol â Strategaeth Iaith Gymraeg 
Llywodraeth Cymru 2012-17 – gweler atodiad 6.



HYRWYDDO A HWYLUSO 

Y STRATEGAETH SGILIAU IAITH GORFFORAETHOL 

Cafodd y Strategaeth Sgiliau Iaith ei chymeradwyo gan y Cyngor llawn, gyda chefnogaeth lawn 
yr Undebau, yn 2009.  Diben y strategaeth yw sicrhau bod gennym staff â’r sgiliau ieithyddol sy’n 
ofynnol i ddarparu gwasanaeth dwyieithog ar y pwynt cyswllt cyntaf. 

Mae’r strategaeth yn darparu offeryn ymarferol i helpu rheolwyr i asesu eu gofynion Cymraeg, 
fel bod modd hysbysebu rhai swyddi fel ‘Cymraeg hanfodol’ a chynnig hyfforddiant iaith i staff 
presennol.  

HYFFORDDIANT IAITH GYMRAEG 

Cefnogir staff i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg wrth gyfathrebu gyda’r cyhoedd.  Ar hyn o bryd 
gall staff ddewis o dros 100 o gyrsiau cymeradwy ym Mhrifysgol Caerdydd neu yn y gymuned, yn 
amrywio o ddechreuwyr llwyr i siaradwyr rhugl ar adeg a lleoliad sy’n addas iddyn nhw. 

Mae cyllideb gorfforaethol ar gyfer hyfforddiant iaith Gymraeg, felly mae’r cyrsiau am ddim i 
staff Cyngor Caerdydd (rhoddir blaenoriaeth i staff rheng flaen) a chaiff staff eu horiau’n ôl am 
fynychu cyrsiau.  



SAFONAU CREU POLISI

CAMAU HYD YN HYN 

Mae’r Offeryn Integreiddio Polisi wedi’i ddatblygu’n Offeryn Sgrinio Polisi Statudol i adlewyrchu’r 
cyd-destun polisi esblygol.  Mae nifer o ofynion statudol yn gymwys os ydych yn datblygu 
strategaeth, polisi neu weithgaredd yn y Cyngor sy’n debygol o effeithio ar bobl, cymunedau 
neu ddefnydd tir mewn unrhyw ffordd. Gall methu â chydymffurfio â’r gofynion hyn, neu fethu â 
dangos sylw dyledus iddynt, olygu y gallai’r Cyngor wynebu her gyfreithiol neu geryddon o fathau 
eraill.

Bydd cwblhau’r Offeryn Sgrinio Polisi yn sicrhau bod holl strategaethau, polisïau a 
gweithgareddau Cyngor Dinas Caerdydd yn cydymffurfio â’r rhwymedigaethau a chyfrifoldebau 
statudol perthnasol.   Pan fo angen rhoi ystyriaeth fanylach i fater, bydd yr Offeryn Sgrinio yn nodi 
a oes angen cynnal asesiad llawn o’r effaith, fel y bo’n berthnasol.

Mae’r prif ofynion statudol y mae’n rhaid i strategaethau, polisïau neu weithgareddau eu 
hystyried yn cynnwys y canlynol:

• Deddf Cydraddoldeb 2010 – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb
• Bill Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru
• Canllawiau Statudol Llywodraeth Cymru – Cydamcanu – Cydymdrechu 
• Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
• Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn 
• Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011
• Asesiad o’r Effaith ar Iechyd
• Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 
• Asesiad Amgylcheddol Strategol

Bydd yr Offeryn Sgrinio Polisi hwn yn galluogi’r Cyngor i fodloni gofynion yr holl ddarnau hyn o 
ddeddfwriaeth fel rhan o ddull sgrinio integredig na fydd yn cymryd mwy nag awr i’w gwblhau fel 
arfer. Yn bwysicach byth, bydd yn sicrhau bod dull y Cyngor yn un cydgysylltiedig a gwybodus.  

Mae’r Offeryn yn rhan o’r broses gorfforaethol.  Rhaid i’r holl adroddiadau y mae angen 
penderfyniad cabinet llawn arnynt gwblhau blaengynllun i ddechrau.  Roedd y blaengynllun yn 
nodi a oes angen i’r strategaeth/polisi neu weithgaredd fod yn destun offeryn sgrinio ai peidio.  
Os oes angen, caiff y broses ei chwblhau cyn i’r adroddiad fynd i’r cabinet ar gyfer penderfyniad 
terfynol.  

Caiff yr offeryn ei ddiweddaru’n barhaus wrth i swyddogion perthnasol â chyfrifoldeb dros feysydd 
penodol amlygu unrhyw newid i’r amgylchedd polisi.  Er enghraifft, caiff yr offeryn ei ddiweddaru 
i adlewyrchu unrhyw ofynion penodol o bolisïau’r Cyngor sy’n tarddu o Fesur yr Iaith Gymraeg 
(Cymru) 2011.  
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Yn y ffordd hon gallwn annog proses gydgysylltiedig o wneud penderfyniadau a sicrhau bod 
unrhyw waith datblygu a wneir yn y Cyngor yn ymwybodol o ofynion ehangach a’r effaith bosibl 
ar faterion pwysig megis yr iaith Gymraeg. 

I sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei hystyried fel rhan ganolog o unrhyw waith datblygu polisi 
mae hefyd wedi’i chynnwys ochr yn ochr â’r 9 nodwedd a ddiogelir gan y Ddeddf Cydraddoldeb 
Unigol ac mae’n rhan amlwg o Mae Pawb yn Bwysig (Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor).    
Mae hyn yn galluogi’r iaith Gymraeg i gael ei phrif-ffrydio gyda’r 9 nodwedd a ddiogelir ym mhob 
rhan o’r sefydliad. 

O fewn yr offeryn sgrinio ei hun, mae adran sy’n annog ystyriaeth o unrhyw effaith (cadarnhaol, 
negyddol, niwtral neu ansicr) ar yr iaith Gymraeg.  Gweler isod:

A fydd y Polisi/Strategaeth/Project yn cael effaith wahaniaethol ar unrhyw un o’r canlynol: 

• Anabledd
•  Ailbennu Rhywedd
• Priodasau a Phartneriaethau Sifil 
• Beichiogrwydd a Mamolaeth 
• Hil
• Crefydd/Cred
• Rhyw
•  Cyfeiriadedd Rhywiol 
• Yr iaith Gymraeg

Gellir cwblhau’r Offeryn Sgrinio fel hunanasesiad neu fel rhan o sesiwn a hwyluswyd, pe bai 
angen cymorth pellach. 

Fel dadansoddiad allweddol, mae nifer o strategaethau, cynlluniau a gweithgareddau pwysig 
(megis y Cynllun Corfforaethol) wedi’u hystyried trwy’r offeryn sgrinio statudol sydd wedi 
helpu gyda datblygu polisi; fodd bynnag mae’n bwysig bod ymwybyddiaeth ehangach o rai 
o’r gofynion statudol yn cael ei hyrwyddo.  Mae’n bwysig bod swyddogion ym mhob rhan o’r 
Cyngor yn deall naws a diben y ddeddfwriaeth, a gwneir llawer o’r gwaith hwn trwy academi 
Caerdydd, yn enwedig cyrsiau Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb a chyrsiau’r iaith Gymraeg. 
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Mae’r Offeryn Sgrinio Polisi Statudol wedi’i ddiwygio i fodloni gofynion penodol y safonau Creu 
Polisi. 

I gydymffurfio â’r safonau newydd, mae’r offeryn sgrinio bellach yn gofyn: 

Rhan 4: Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 Oes Na Ddim 
yn siŵr

4.1 Ydych chi wedi ystyried sut y gellid ffurfio’r polisi er mwyn 
i’r penderfyniad polisi gael effaith gadarnhaol, neu fwy 
o effeithiau cadarnhaol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r 
iaith Gymraeg?  

4.2 Ydy’r polisi’n sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei thrin 
yn gyfartal i’r iaith Saesneg? 

Os oes gennych unrhyw amheuon am eich atebion i’r cwestiynau uchod, cysylltwch â’r tîm 
Caerdydd Ddwyieithog am gyngor ar (029) 2087 2527 neu e-bost:  Caerdydd-Ddwyieithog@
caerdydd.gov.uk

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 Sgrinio. Mae’r Cyngor wedi helpu i wneud yn siŵr bod yr offeryn sgrinio yn 
ystyriaeth gorfforaethol, a bod yr holl gyfarwyddiaethau yn ei ystyried wrth ddatblygu polisïau, 
strategaethau a gweithgareddau newydd.  Y gwasanaethau perthnasol fydd yn gyfrifol am 
sicrhau bod y Tîm Corfforaethol yn ymwybodol o ddiweddariadau priodol ar gyfer meysydd 
polisi penodol. 
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98 Polisi ar hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn fewnol  

Mae polisi drafft ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol ar gyfer hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r 
iaith wedi’i gyhoeddi ar dudalen Caerdydd Ddwyieithog ar y fewnrwyd hyd nes i’r polisi gael ei 
gymeradwyo’n ffurfiol. 

99 Swyddi Newydd

Ar hyn o bryd cynigir contractau i gyflogeion newydd yn Gymraeg neu Saesneg yn unol â’u dewis 
iaith.  

100-104 Gohebiaeth a Dogfennaeth Cyflogaeth Staff 

Anfonwyd llythyr arolwg at bob aelod o staff ym mis Ebrill 2016 yn eu hysbysu o’u hawliau dan y 
safonau, yn ogystal â gofyn i staff gofnodi eu sgiliau iaith a’u dewis iaith.   

105-111 Polisïau AD 

Mae’r polisïau a nodir yn safonau 105-111 ar gael yn ddwyieithog.

112-119 Cwynion a Disgyblu  

Mae polisi disgyblu a phenderfynu y Cyngor wedi’i ddisodli gan bolisi penderfynu newydd o Ebrill 
2016.  Bydd yn cynnwys cyfeiriad at hawliau staff sy’n dymuno cael gwybodaeth/proses benodol 
yn Gymraeg.  

Dan Safonau’r Gymraeg, mae gan bob cyflogai yr hawl i wneud cwynion, ac ymateb i gwynion 
neu honiadau a wnaed yn eu herbyn drwy’r broses ddisgyblu yn y Gymraeg. Bydd y Cyngor 
yn sicrhau bod gohebiaeth, dogfennau ac unrhyw weithdrefnau, cyfarfodydd a chanlyniadau 
cysylltiedig ar gael yn Gymraeg. Byddwn yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r 
Gymraeg i’r Saesneg ar gyfer cyfarfodydd cysylltiedig oni bai eu bod yn cael eu cynnal yn 
Gymraeg heb wasanaethau cyfieithu. 

121-126 Y Fewnrwyd

IBydd TGCh, Cyfathrebu a Chaerdydd Ddwyieithog yn gweithio i sicrhau bod y Cyngor yn 
diwallu ei ddyletswydd i ddatblygu safle mewnrwyd cwbl ddwyieithog i staff o fewn y dyddiadau 
cydymffurfio a nodir. 
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127 Asesu sgiliau iaith  

Anfonwyd llythyr arolwg i staff yn Ebrill 2016 yn eu hysbysu o’r safonau ac yn gofyn iddynt nodi 
eu sgiliau iaith a’u dewis iaith. 

Ar hyn o bryd mae staff yn cael eu hatgoffa i ddilysu eu data personol eu hunain ar DigiGov 
(system AD), ac mae hyn wedi galluogi’r  Cyngor i gofnodi gallu staff o ran yr iaith Gymraeg (ac 
ieithoedd eraill). 

128-132 Hyfforddiant

Rydym yn cwblhau trefniadau i sicrhau y gall staff yn y dyfodol wneud cais i dderbyn eu 
hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg yn unol â 128.

Gellir cydymffurfio â’r safon hon hefyd trwy safle e-hyfforddiant yr Academi Cymru Gyfan sydd 
ar gael i bob aelod o staff yn ogystal â’r posibiliad o weithio gydag Awdurdodau Lleol eraill yn 
Ne Ddwyrain Cymru i drefnu hyfforddiant cyfrwng Cymraeg. 

Hyfforddiant Iaith Gymraeg 
Cefnogir staff i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg wrth gyfathrebu gyda’r cyhoedd.  Ar hyn o bryd 
gall staff ddewis o dros 100 o gyrsiau cymeradwy ym Mhrifysgol Caerdydd neu yn y gymuned, 
yn amrywio o ddechreuwyr pur i siaradwyr rhugl ar adeg a lleoliad sy’n addas iddyn nhw. 

Mae cyllideb gorfforaethol ar gyfer hyfforddiant iaith Gymraeg, felly mae’r cyrsiau am ddim i 
staff Cyngor Caerdydd (rhoddir blaenoriaeth i staff rheng flaen) a chaiff staff eu horiau’n ôl am 
fynychu cyrsiau.  

Hyfforddiant Ar-lein Ymwybyddiaeth Iaith  

Mae’r e-fodiwl ymwybyddiaeth iaith wedi bod ar gael i bob aelod o staff ar wefan Cronfa 
Ddysgu Caerdydd ers mis Medi 2015.

Nod y cwrs yw i staff:  

• Ddeall pwysigrwydd yr iaith Gymraeg o ran darparu gwasanaethau’r Cyngor yng Nghymru.  

• Deall eu rôl a’u cyfrifoldebau eu hunain o ran darparu gwasanaethau Cymraeg a 
dwyieithog.  

• Asesu sut maent yn darparu gwasanaethau Cymraeg ar hyn o bryd a nodi meysydd ar gyfer 
gwella.  

• Deall a gallu defnyddio geiriau a chymalau Cymraeg syml a allai fod yn ddefnyddiol wrth 
ddelio â defnyddwyr gwasanaeth Cymraeg.  
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136 – Asesu gofynion ieithyddol ar gyfer pob swydd wag.

Mae’r strategaeth sgiliau iaith yn darparu offeryn ymarferol (offeryn asesu ieithyddol) i helpu 
rheolwyr i asesu gofynion Cymraeg eu tîm, fel bod modd hysbysebu rhai swyddi fel ‘Cymraeg 
hanfodol’ a chynnig hyfforddiant iaith i staff presennol.  Caiff rheolwyr eu hatgoffa i gwblhau’r 
ffurflenni asesu ieithyddol bob tro y caiff swydd newydd ei recriwtio trwy system DigiGov AD. 
Oherwydd nifer y swyddi a hysbysebir gan y Cyngor (991 ac eithrio ysgolion yn 2015-16) mae 
AD a Caerdydd Ddwyieithog yn ymchwilio i’r posibilrwydd o integreiddio’r swyddogaeth hon 
(offeryn asesu ieithyddol) i broses recriwtio DigiGov.  

137-140 – Ffurflenni Cais

Mae ffurflenni presennol wedi’u diweddaru i gydymffurfio â’r gofynion newydd. Mae llythyrau 
cynnig cyfweliad yn rhoi lle i unigolion nodi eu bod yn dymuno defnyddio’r iaith Gymraeg 
mewn cyfweliad neu mewn unrhyw ddull asesu arall. 

141-143 Arwyddion a arddangosir yng ngweithle corff    

Mae nodyn canllaw ar arwyddion a hysbysiadau wedi’u cyhoeddi i sicrhau bod staff yn 
ymwybodol o’r gofynion hyn. 

144 – Cyhoeddiadau a negeseuon llafar yng ngweithle corff  

Mae’r gofyniad wedi’i gynnwys yng nghynllun gweithredu safonau’r Gymraeg Gwasanaethau 
Pobl AD. 

HYRWYDDO A HWYLUSO 

Mae Gwasanaethau Pobl AD wedi creu cynllun gweithredu i roi’r ‘Safonau Gweithredol’ ar 
waith.   

Anfonwyd llythyr arolwg at bob aelod o staff yn eu hysbysu o’u hawliau dan y safonau, yn 
ogystal â gofyn i staff gofnodi eu sgiliau iaith a’u dewis iaith. 


