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Annwyl Mr Griffiths 

Ystyried y Gymraeg yng ngwaith y Pwyllgor 

Rwyf yn ysgrifennu atoch ar ddechrau cyfnod y chweched Senedd i’ch annog i sicrhau y 

bydd y Pwyllgor yn rhoi ystyriaeth lawn i’r Gymraeg ym mhob agwedd o’i waith.  

Yn Strategaeth Cymraeg 2050 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y weledigaeth o gyrraedd 

miliwn o siaradwyr Cymraeg a chynyddu’r ganran sy’n siarad y Gymraeg yn ddyddiol i 

20%. Mae’r strategaeth yn cynnwys cerrig milltir i fesur llwyddiant ei chyflawniad, gyda’r 

garreg filltir gyntaf yn 2021 a’r nesaf yn 2026. Yng nghyfnod y Chweched Senedd bydd 

raid bwrw ati o ddifri i ddwyn y Llywodraeth i gyfrif am y graddau y mae’r Strategaeth yn 

cael ei chyflawni a’r cerrig milltir yn cael eu cyrraedd. Yn hynny o beth mae’n hollbwysig 

prif ffrydio’r Gymraeg i ddeddfwriaeth a pholisi ehangach ac mae’n bryder gennyf nad oes 

digon o graffu ar effaith deddfwriaeth a pholisi ehangach ar y Gymraeg yn gyffredinol. Yn 

wir, nododd Eluned Morgan, y Gweinidog blaenorol dros Iechyd Meddwl, Llesiant a’r 

Gymraeg, mewn sesiwn graffu:  

… I would suggest that actually, rather than just holding me to account when it comes to 

the budget, […] that actually you ask the other Ministers, who’ve got huge amounts of 

money, what they’re doing within their budgets in relation to the Welsh language.” 

(Cyfarfod Pwyllgor Diwylliant, Cymraeg a Chyfathrebu, 25 Chwefror 2021) 

Pwysleisiaf na ddylid ystyried y Gymraeg yn fater diwylliannol yn unig gan ei bod yn iaith 

fyw ym mhob un o gymunedau Cymru ac yn brif iaith yn nifer ohonynt. Mae’r cymunedau 
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hynny yn wynebu nifer o heriau cymdeithasol ac economaidd sydd yn eu tro yn herio 

hyfywedd y Gymraeg yn y cymunedau hynny. Mae’r argyfwng ail dai mewn nifer o 

gymunedau Cymraeg ar draws Cymru sy’n effeithio ar gydlyniant cymunedau ac yn 

amlygu anghydraddoldebau cymdeithasol yn un mater penodol sy’n peri pryder mawr inni. 

 

Cyhoeddodd y Comisiynydd ddogfen maniffesto ar gyfer etholiad 20211 yn datgan bod 

angen ystyried amrediad eang o ffactorau sy’n effeithio ar y Gymraeg. Yng nghyd-destun 

cylch gwaith y pwyllgor, noda’r ddogfen y dylid sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei 

gwarchod a’i hyrwyddo o dan unrhyw drefniadau newydd ar gyfer cydweithio ffurfiol rhwng 

sefydliadau cyhoeddus. Cyfeiria hefyd at y diffyg cysondeb ym mholisïau awdurdodau 

cynllunio Cymru yng nghyd-destun y Gymraeg. Noda nad oes camau addas yn cael eu 

cymryd bob tro i leddfu unrhyw effeithiau niweidiol ar yr iaith neu i adnabod cyfleoedd i’w 

hyrwyddo. Mae’r ddogfen yr argymell y dylid:  

 

• Sicrhau bod yr ymrwymiadau cryfaf o safbwynt gweinyddu yn Gymraeg yn cael eu 

mabwysiadu wrth i ddyletswyddau statudol ar gyrff cyhoeddus i gydweithio gael eu 

datblygu. 

• Rhoi arweiniad clir a manwl i’r Awdurdodaeth Gynllunio ac i awdurdodau lleol ar sut 

i asesu effaith ar y Gymraeg a sut dylai polisïau cynllunio hybu defnydd o’r 

Gymraeg.  

• Rhoi arweiniad i awdurdodau lleol ar sut gallant reoli faint o dai sy’n cael eu 

cofrestru’n ail gartrefi neu’n fusnesau.  

Yr her i’r Llywodraeth newydd fydd gweithredu’n radical er mwyn sicrhau ein bod ar y 

trywydd iawn i gyrraedd targedau 2050 a chredaf fod gan y pwyllgor rôl hollbwysig yn yr 

ymdrech i gyflawni hyn.  

Gobeithio y byddwch yn cadw’r sylwadau hyn mewn cof wrth i chi ystyried gwaith y 

pwyllgor i’r dyfodol. Dymunaf bob llwyddiant i chi yn y gwaith hwnnw ac edrychwn ymlaen 

at gyfrannu ato.  

Yr eiddoch yn gywir,  

 

Gwenith Price 

Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg 
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