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Annwyl Ms Jewell 

Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd 

Diolch am y gwahoddiad i gyfrannu at ymgynghoriad Pwyllgor Diwylliant, 

Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ar ei 

flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd. Mae fy swyddfa eisoes wedi 

ysgrifennu atoch ynghynt yn yr haf yn tynnu eich sylw at nifer o faterion y 

credwn fod angen rhoi sylw iddynt ar fyrder. Rwy’n atodi’r llythyr hwnnw er eich 

gwybodaeth. 

Byrdwn y llythyr hwnnw oedd tanlinellu’r angen i’r Pwyllgor graffu yn ofalus iawn 

yn ystod cyfnod y Senedd hon ar gyflawniad Strategaeth Cymraeg 2050. 

Byddaf yn cyhoeddi fy Adroddiad 5 mlynedd ar sefyllfa’r Gymraeg yn fuan ac 

rwyf eisoes yn pryderu nad yw gweithgareddau’r Llywodraeth hyd yma wedi bod 

yn ddigonol o ystyried anferthedd cyflawni’r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg 

erbyn 2050. Mae ein dadansoddiad o gyflawniad y Strategaeth, ac yn wir 

addefiad y Llywodraeth yn ei rhaglen waith ar gyfer 2021-261 nad yw wedi 

llwyddo i gyflawni dau o’i phrif dargedau erbyn 2021 eisoes yn awgrymu nad 

ydym yn dilyn trywydd y taflwybr i filiwn o siaradwyr. Blynyddoedd cyntaf y 

Strategaeth, ac yn arbennig y blynyddoedd nesaf, yw’r cyfnod lle gosodir y 

seiliau ar gyfer naid sylweddol mewn niferoedd rhwng 2031 a 2050. Gan fod y 
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data eisoes yn peri pryder am gyflawniad y Strategaeth credwn fod angen i’r 

Pwyllgor graffu mewn dyfnder ar y taflwybr hwn ac ar raglen waith y 

Llywodraeth sy’n cwmpasu sawl maes cysylltiedig, yn arbennig y sector addysg. 

Cyfeiriom yn ein llythyr yn ogystal at bwysigrwydd sicrhau bod y Gymraeg yn 

cael ei phrif ffrydio i ddeddfwriaeth a pholisi ehangach sy’n effeithio ar 

gyflawniad Strategaeth Cymraeg 2050 a statws y Gymraeg. Mae rôl i’r Pwyllgor 

hwn ac i Bwyllgorau eraill y Senedd yn hyn o beth. 

Effaith Covid ar y Gymraeg 

Roeddem yn falch fod Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu y Bumed 

Senedd wedi ymateb i'n galwad ni fel Comisiynydd a chyhoeddi adroddiad ar 

Effaith yr achosion o COVID-19 ar y Gymraeg2 a bod Llywodraeth Cymru wedi 

derbyn argymhellion y Pwyllgor i gyd. Yn yr un modd rydym yn falch fod y 

Llywodraeth yn ei rhaglen waith ar gyfer 2021-26 yn ymrwymo i weithredu yn 

sgil argymhellion is-grŵp Cyngor Partneriaeth y Gymraeg, yn dilyn arolwg 

cymunedol o effaith COVID-19 ar ddefnyddio’r Gymraeg yn y gymuned ynghyd 

â chyflwyno rhai mesurau eraill i gefnogi cyrff cenedlaethol allweddol o safbwynt 

y Gymraeg i ail-adeiladu yn dilyn y pandemig.3 Fodd bynnag, mae’r pandemig 

wedi arwain at gyflymu newidiadau cymdeithasol a newidiadau mewn patrymau 

gweithio sydd â goblygiadau sylweddol i’r Gymraeg a’r defnydd a wneir ohoni 

drwy Gymru gyfan. Yn hynny o beth buasem yn annog y Pwyllgor i ystyried y 

canlynol yn arbennig: 

• Un o sgil effeithiau Covid a Brexit yw’r cynnydd mewn ail gartrefi sydd

wedi effeithio ar brisiau tai mewn nifer o ardaloedd o Gymru a gallu pobl

leol i brynu tai yn eu cymunedau, gan arwain at anghyfartaledd a diffyg

cydlyniant cymdeithasol. Fel y gwyddoch, mae hon yn broblem sy’n

effeithio’n fawr ar nifer o gymunedau lle mae canran uchel o’r boblogaeth

yn siarad y Gymraeg ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru wedi

cyhoeddi cynlluniau4 i geisio mynd i’r afael â’r argyfwng hwn. Credwn y

dylai’r Pwyllgor graffu ar ddigonolrwydd y cynlluniau hyn ac ar amserlen

eu gweithredu i sicrhau y byddant yn wir yn ymateb yn ddigonol i’r her.

• Mae’r pandemig wedi arwain at gynnydd mawr mewn gweithio o bell ac

mae’n fwriad gan Lywodraeth Cymru y bydd 30% o’r gweithlu yn gweithio

o bell5 gan sefydlu hybiau er mwyn hwyluso hynny. Gall y newid hwn

mewn patrwm gweithio effeithio ar y defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle

ac yn gymunedol gan gynnig cyfleoedd a heriau i’r Gymraeg. Gall wrth
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gwrs effeithio yn ogystal  ar benderfyniadau ynghylch lleoliadau byw a 

gweithio ac arwain at newidiadau demograffig posibl. Dylid ystyried sut y 

byddai modd lliniaru’r heriau a chefnogi’r cyfleoedd a ddaw o’r 

newidiadau hyn. 

 

Blaenoriaethau’r Pwyllgor wrth gynllunio rhaglen waith y tymor byr a’r 
tymor hir 
Uchod rydym eisoes wedi mynegi pwysigrwydd craffu’n ofalus ac yn fanwl ar 

weithrediad Strategaeth Cymraeg 2050 a chredwn fod angen gwneud hynny yn 

rheolaidd drwy gydol cyfnod y Senedd nesaf. Rydym hefyd yn argymell fod y 

Pwyllgor yn rhoi ystyriaeth benodol i’r materion canlynol gan drafod addasrwydd 

cynnal gwaith o’r fath mewn perthynas â gweithgareddau Pwyllgorau eraill 

perthnasol: 

 

• Mae’r system addysg yn gwbl ganolog i gyflawni gweledigaeth 

Strategaeth Cymraeg 2050. Mae’n fwriad gan Lywodraeth Cymru 

gyflwyno Bil Addysg Cyfrwng Cymraeg i gryfhau a chynyddu addysg 

cyfrwng Cymraeg.6 Buasem yn annog y Pwyllgor i edrych ar sefyllfa 

addysg Gymraeg a’r Gymraeg mewn ysgolion Saesneg ar hyn o bryd 

mewn paratoad ar gyfer yr hyn fyddai mewn Bil o’r fath.  

 

• Mae’r Gymraeg mewn iechyd a gofal yn fater y mae angen ei 

flaenoriaethu yn ystod y Senedd hon. Mae derbyn gofal yn y Gymraeg yn 

hanfodol i nifer o bobl oherwydd eu hoed neu eu cyflyrau iechyd ond 

mae hefyd yn ddymuniad nifer o bobl waeth beth fo’u sefyllfaoedd ac yn 

hynny o beth mae egwyddor y cynnig rhagweithiol yn hanfodol. Yn ystod 

cyfnod y Senedd ddiwethaf cyflwynwyd safonau’r Gymraeg i awdurdodau 

lleol sy’n gyfrifol am wasanaethau cymdeithasol ac ar fyrddau iechyd, a 

rhoddwyd dyletswyddau mewn perthynas â’r Gymraeg ar ddarparwyr 

gofal sylfaenol. Mae Mwy na geiriau, Fframwaith Strategol Llywodraeth 

Cymru ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol yn weithredol er 2012 ac mae 

Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi gwerthusiad o weithrediad y 

fframwaith ar gyfer y cyfnod 2016-19.7 Bydd Llywodraeth Cymru yn 

cyhoeddi gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 yn fuan yn ogystal. Ar ddechrau cyfnod Senedd newydd 

felly credwn y byddai’n fuddiol ystyried sefyllfa’r Gymraeg yn y sector 

iechyd a gofal a gwaith y Llywodraeth ac asiantaethau iechyd a gofal 

eraill yn hynny o beth.  
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• Mae cyfraniad y Gymraeg i economi Cymru a chyfraniad economi Cymru 

i hyfywedd y Gymraeg yn faterion y mae angen rhoi llawer mwy o sylw 

iddynt, boed hynny gan y Pwyllgor hwn neu Bwyllgor yr Economi, 

Masnach a Materion Gwledig. Cynhaliodd y Llywodraeth ddiwethaf 

Fwrdd Crwn ar y Gymraeg a’r Economi ac mae bwriad gan y 

Llywodraeth newydd i barhau i’w gynnull8 i brif ffrydio’r Gymraeg i 

raglenni economaidd a chyflogadwyedd perthnasol. Cyhoeddodd y 

Llywodraeth hefyd ymchwil ar Y Gymraeg a'r economi: adolygiad o'r 

dystiolaeth a'r dulliau yn 20209. Rhaid i’r Pwyllgor hwn sicrhau y bydd y 

Gymraeg yn ganolog i gynlluniau datblygu economaidd y Llywodraeth 

newydd a buasem yn argymell eich bod yn edrych yn fanwl ar y graddau 

y bydd y Llywodraeth yn prif ffrydio’r Gymraeg i’w datblygiadau. Dylid 

ystyried sut y mae’r Llywodraeth yn sicrhau cyfraniad y Gymraeg i 

economi Cymru yn ogystal â sut y gall economi lewyrchus drwy’r wlad, 

ac yn arbennig mewn mannau lle ceir canrannau uchel o siaradwyr 

Cymraeg, gyfrannu at hyfywedd y Gymraeg. 

 

• Credwn fod angen edrych ar y cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n Siarad 

Ieithoedd Eraill (ar wahân i’r Saesneg a’r Gymraeg) ddysgu’r Gymraeg 

yng Nghymru a hynny yn arbennig o fewn cyd-destun bwriad 

Llywodraeth Cymru i fod yn genedl noddfa. Rhaid trin y Gymraeg a’r 

Saesneg yn gyfartal fel rhan o’r polisi gan roi’r un cyfleoedd i bobl sy’n 

ymgartrefu yng Nghymru ddysgu’r Gymraeg a’r Saesneg. Ceir 

enghreifftiau clodwiw o fentrau i gyflwyno’r Gymraeg i Siaradwyr 

Ieithoedd Eraill ac o bobl yn dysgu’r Gymraeg yn sgil mentrau unigol. 

Fodd bynnag, credwn fod angen deall yn well beth yw cynlluniau 

Llywodraeth Cymru ar gyfer sicrhau y bydd Siaradwyr Ieithoedd Eraill, a 

nifer o ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn eu plith, yn cael cyfle i ddysgu 

dwy iaith Cymru er mwyn cynyddu eu cyfleoedd galwedigaethol a’u 

galluogi i ymgartrefu’n llawn ym mhob rhan o Gymru. 

 

Deallwn fod nifer fawr o’r pwyntiau y cyfeiriwn atynt uchod yn faterion sy’n 

berthnasol i Bwyllgorau eraill y Senedd yn ogystal â’r Pwyllgor hwn. Gyda 

hynny mewn golwg, byddwn yn ymateb i ymgynghoriadau nifer o’r Pwyllgorau 

eraill ac yn sicrhau y byddwch fel Pwyllgor yn derbyn copïau o’r ymatebion 

hynny. Eto byddwn yn y llythyrau hynny yn tanlinellu ei bod yn hanfodol bod bob 

Pwyllgor yn ystyried effaith ei gwaith a deddfwriaeth a pholisi Llywodraeth 

Cymru ar y Gymraeg. Yn y cyfamser edrychaf ymlaen at drafod ein Hadroddiad 

Blynyddol ar gyfer 2020-21 a’n Hadroddiad Sicrwydd ar gyfer 2020-21 yn 

ddiweddarach yn y mis. 
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Yr eiddoch yn gywir, 

 

 

Aled Roberts 

Comisiynydd y Gymraeg 

 

Amg. 
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