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Cymraeg. Mae’n perthyn i ni i gyd.  

Er bod hwn yn gyfnod anodd ac ansicr i bob un ohonom, roeddwn i’n falch iawn yn 
gynharach eleni i lansio strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer hyrwyddo defnydd y 
Gymraeg o fewn y sefydliad, Cymraeg. Mae’n perthyn i ni i gyd.   

Rydw i’n hynod o falch o’r strategaeth achos mae’n gosod nod uchelgeisiol a hir-dymor i 
ddefnyddio’r Gymraeg, un a fydd yn cael effaith gadarnhaol am genedlaethau i ddod.  
Mae wedi golygu gwaith gan nifer o’n cydweithwyr o bob rhan o’r sefydliad a thros 
gyfnod hir.   

Mae strategaeth ffurfiol gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg yn 
fewnol yn gosod her i ni ddod yn sefydliad dwyieithog yn raddol dros y deng mlynedd ar 
hugain nesaf.   Ein nod yw y dylai Llywodraeth Cymru ddod yn wirioneddol ddwyieithog 
erbyn 2050; yn weithle lle mae’n arferol i’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu defnyddio 
mewn modd naturiol a chyfnewidiol.  Mae hyn yn golygu, dros y tri degawd nesaf, y 
bydd yn rhaid i weithwyr Llywodraeth Cymru yn awr ac yn y dyfodol weithio gyda'i gilydd 
i ddatblygu gallu'r sefydliad yn y Gymraeg er mwyn galluogi ein gweithlu ni oll i allu deall 
o leiaf Cymraeg sylfaenol.

Mae hwn yn nod hirdymor, ond mae angen inni roi camau ar waith i weithio tuag ato yn 
awr. Byddwn yn cryfhau dysgu a datblygu drwy ehangu a gwella ein cynnig i ddysgu’r 
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Gymraeg, a chynnig rhagor o gyfleoedd i chi ddefnyddio’r Gymraeg.  Bydd hyn yn 
caniatáu i ni i ddarparu gwasanaethau dwyieithog o’r radd flaenaf i bobl Cymru.   
 
Mae dyletswydd statudol arnom i fabwysiadu polisi sydd yn hyrwyddo ac yn hwyluso 
defnydd y Gymraeg yn y gweithle o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.  Yn 
2017 gofynnodd strategaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: miliwn o 
siaradwyr,  inni ddod yn sefydliad sydd yn “arwain drwy esiampl” yn ein defnydd o’r 
Gymraeg yn y gweithle.  Ac, roedd y Prif Weinidog yn ei faniffesto i ddod yn arweinydd y 
Blaid Lafur yng Nghymru yn addo “prif ffrydio” y Gymraeg ar draws ein holl feysydd 
polisi.  Mae cyrff cyhoeddus eraill wedi gwneud camau breision yn y maes hwn hefyd, 
boed yn awdurdodau lleol neu gyrff cenedlaethol, ac felly roedd hi’n bryd i ninnau 
weithredu ein hunain.   
 
Nod ar gyfer yr hir-dymor sydd yn y strategaeth.  Ond byddwn yn canolbwyntio yn y lle 
cyntaf ar y pum mlynedd cyntaf, 2020-2025, a dod yn sefydliad sydd yn dangos esiampl 
yn ein defnydd o’r Gymraeg o’i gymharu â sefydliadau tebyg yng Nghymru.  Mae 10 
cam gweithredu yn y strategaeth sy’n golygu ein bod yn dechrau ar y llwybr i 2050 
mewn ffordd raddol, rhesymol a chymesur.  Mae’r egwyddorion sy’n sail i’r strategaeth 
yn hollbwysig,  
 

• Gwneud ymrwymiad hirdymor ac arwain y ffordd: bydd y newid yn 
digwydd yn raddol, dros amser, ond ein bwriad yw arwain trwy esiampl yn 
y ffordd yr ydym yn hybu defnydd o’r iaith yn y gweithle. 

 
• Buddsoddi yn ein staff a chynnig cyfleoedd iddynt ddysgu Cymraeg 

a meithrin sgiliau ieithyddol: mae’n hanfodol darparu hyfforddiant 
effeithiol a hwylus, gan roi amser a chymhelliant i bobl wella’u sgiliau 
Cymraeg yn barhaus. 

 
• Parhau i fod yn sefydliad agored, cynhwysol ac amrywiol: mae gan 

bawb y potensial i fod yn siaradwr Cymraeg, ac nid yw’r strategaeth hon 
yn groes i’n hymrwymiad i fod yn agored, yn gynhwysol ac yn amrywiol – 
er y bydd sgiliau Cymraeg yn fwyfwy angenrheidiol ar gyfer nifer cynyddol 
o swyddi, nid yw meithrin gweithle dwyieithog yn golygu (nac yn awgrymu) 
bod y sgiliau hynny’n ofynnol ar gyfer ymuno â Llywodraeth Cymru. 

 
• Mynd ati’n rheolaidd i adolygu ein ffyrdd o weithio er mwyn hwyluso 

mwy o ddefnydd o’r Gymraeg: pan fyddwn yn cyflwyno polisïau a 
mentrau mewnol newydd, byddwn yn adolygu i ba raddau maent yn 
cynnig cyfleoedd pellach i’r staff ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith 
beunyddiol. 

 
Ymhen amser, rwy'n gobeithio y gellir defnyddio’r strategaeth i ysbrydoli sefydliadau 
eraill wrth iddynt weithio tuag at ein nod o weld miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050. 
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Rydw i’n hyderus y gallwn ni gyrraedd y nod, oherwydd mae’r Gymraeg yn perthyn i ni i 
gyd.   
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