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Annwyl Delyth, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 8 Hydref 2021. Dyma ddarparu rhagor o fanylion am 

nifer o faterion a godwyd yn ystod cyfarfod Pwyllgor Diwylliant ar 29 Medi 2021. 

 

Newidiadau i’r cyllid ar gyfer amaethyddiaeth 

Mae’r diwydiant amaeth yn gwneud cyfraniad pwysig i hyfywedd y Gymraeg. Mae 
dadansoddiad Undeb Amaethwyr Cymru o ddata cyfrifiad 2011 yn dangos mai’r 
sector amaeth yw’r sector sydd â’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn gweithio 
ynddo.1 Dengys ffigurau’r Llywodraeth fod 4 o’r 6 sir uchaf o ran y gyfran sy’n 
siarad Cymraeg hefyd yn 4 o’r 6 sir uchaf o ran y gyfran sy’n gweithio mewn 
amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota (sef Gwynedd, Ynys Môn, Ceredigion a 
Sir Gaerfyrddin)2. Mae Undeb Amaethwyr Cymru hefyd yn tynnu sylw at 
bwysigrwydd y diwydiant yn cynnal y Gymraeg mewn siroedd lle mae’r ganran o 
siaradwyr Cymraeg yn is ar draws y boblogaeth3. Ar yr un pryd gwelir bod 
ffermydd Cymru yn dueddol o fod yn fach eu maint, yn 45 hectar ar gyfartaledd 
gyda 54% o ddaliadau Cymru’n llai na 20ha o faint4. 

Rydym yn cydnabod bod argyfwng hinsawdd ac yn cefnogi amcan Llywodraeth 
Cymru i fynd i’r afael â’r her sylweddol hwn. Deallwn felly pam fod pwyslais y 

 
1 Undeb Amaethwyr Cymru, Ffermio yng Nghymru a’r Gymraeg (Gorffennaf 2017), t. 6. 
2 Securing Wales' Future Summary (llyw.cymru) (2019), t.11 
3 Undeb Amaethwyr Cymru, Ffermio yng Nghymru a’r Gymraeg (Gorffennaf 2017), t. 9. 
4 Securing Wales' Future Summary (llyw.cymru) (2019), t.28. 

mailto:SeneddDiwylliant@senedd.cymru
https://www.fuw.org.uk/images/pdf/Ffermio-yng-Nghymru---Farming-in-Wales-gwefan.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-08/amaethyddiaeth-yng-nghymru-tystiolaeth.pdf
https://www.fuw.org.uk/images/pdf/Ffermio-yng-Nghymru---Farming-in-Wales-gwefan.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-08/amaethyddiaeth-yng-nghymru-tystiolaeth.pdf
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Llywodraeth ar reoli tir yn gynaliadwy. Ein dealltwriaeth yw mai 
bwriad y Llywodraeth yw disodli’r Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS) 
a chynlluniau amaeth-amgylcheddol eraill yr UE gyda Chynllun 
Ffermio Cynaliadwy (CFfC). Drwy’r cynlluniau hyn bydd ffermwyr 
yn cael eu gwobrwyo am ganlyniadau amgylcheddol megis ansawdd aer gwell, 
lleihau allyriadau carbon a gwella ansawdd y pridd yn bennaf.  

Rydym yn bryderus am effaith y cynigion hyn ar ffermydd teuluol, llai, sy’n cynnal 
nifer o gymunedau Cymraeg. Rhagwelwn y bydd y cynigion o fwy o fantais i 
berchnogion tiroedd mawr. Oherwydd bod llai o diroedd gan y ffermydd teuluol ar 
y cyfan, mae’n bosibl na fyddai modd iddynt neilltuo cyfran o’u tir ar gyfer 
prosiectau fydd â chanlyniadau amgylcheddol heb fod hynny’n cael effaith 
andwyol ar eu gallu i gynhyrchu bwyd. Gallasai hynny fygwth parhad y ffermydd 
llai hynny gan arwain o bosibl at fethiant y ffermydd a fyddai’n arwain yn ei dro at 
uno ffermydd; creu ffermydd mwy ac o ganlyniad ostwng poblogaeth cefn gwlad a 
thanseilio cymunedau lle mae’r Gymraeg yn dal i ffynnu. Yn ddiweddar rydym 
wedi gweld erthyglau yn y cyfryngau am ffermydd yn cael eu prynu gan gwmnïau 
mawr o’r tu allan i Gymru fel mannau iddynt blannu coed5 er mwyn gwrthbwyso eu 
hallyriadau carbon gan leihau’r buddion amgylcheddol, cymdeithasol ac 
economaidd a ddaw i Gymru. Mae’n bryder gennym y bydd y drefn ariannu 
arfaethedig yn cyfrannu at ragor o sefyllfaoedd o’r fath.  

Mae gennym bryderon, felly, am effaith y cynlluniau ar barhad y gymuned 
amaethyddol Gymraeg ei hiaith, ac ar hyfywedd y cymunedau gwledig yn fwy 
cyffredinol. Nid oeddem yn teimlo fod yr Asesiad Effaith ar y Gymraeg yn y Papur 
Gwyn (Amaeth) Cymru6 diweddar yn mynd i’r afael â’r her yma yn ddigonol, gan 
nad oedd cydnabyddiaeth ei bod yn bosibl bod yna ganlyniadau mwy niweidiol na 
chadarnhaol i’r Gymraeg yn sgil mabwysiadu’r polisi. Teimlwn fod angen 
ailystyried y cynlluniau ariannu fel eu bod yn fwy ystyriol o natur ffermio a 
chymunedau amaethyddol yng Nghymru, er enghraifft trwy dargedu 
cymorthdaliadau mewn modd fydd yn helpu ffermydd teuluol i oroesi. Os bydd y 
Llywodraeth yn parhau â’r cynllun hwn credwn  y dylid darparu cymorth ariannol 
ar gyfer manteision cymdeithasol ac economaidd ehangach, gan gynnwys 
canlyniadau cadarnhaol i'r Gymraeg, yn ogystal â manteision amgylcheddol. 

Mae fy swyddfa wedi cyfleu’r pryderon hyn i’r Gweinidog Materion Gwledig a 
Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, yn Llywodraeth Cymru ac wedi cynnal cyfarfod efo 
Uwch Swyddogion yr adran yn ystod mis Tachwedd 2020. Rydym wedi ymateb i 
ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru ar y cynigion hyn ac wedi ysgrifennu yn 

 
5 'Coedwigoedd newydd yn dinistrio cymunedau gwledig' - BBC Cymru Fyw 
6 Papur Gwyn Amaeth (Cymru) (llyw.cymru) 

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/58103913
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2020-12/bil-amaethyddiaeth-papur-gwyn.pdf
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ffurfiol at y Gweinidog newydd ym mis Gorffennaf eleni. Fodd 
bynnag, nid oes cyfarfod wedi’i drefnu rhyngom i drafod ein 
pryderon hyd at hyn. 

Gwaith Rhyngwladol - Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith (IALC)  

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn aelod blaenllaw o Gymdeithas Ryngwladol y 
Comisiynwyr Iaith (IALC) ers ei sefydlu yn 2013. Prif nod y gymdeithas yw cefnogi a 
hyrwyddo hawliau, cydraddoldeb ac amrywiaeth ieithyddol ledled y byd a chefnogi 
comisiynwyr iaith fel eu bod yn gallu gweithio gan gadw at y safonau proffesiynol 
uchaf. Mae ganddi 11 o aelodau – yn cynnwys Gwlad Y Basg, Catalunya, Fflandrys, 
Iwerddon, Kosovo a nifer o Gomisiynwyr ieithoedd lleiafrifol Canada – ac mae hefyd 
yn darparu cyngor ac arweiniad i wledydd ledled y byd lle mae’r drafodaeth am 
hawliau ieithyddol yn ei babandod.   
Bu Meri Huws, y cyn Gomisiynydd, yn gadeirydd ar y gymdeithas rhwng 2016 a 
2018 a bu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg hefyd yn gyfrifol am yr ysgrifenyddiaeth 
rhwng 2015 a 2018. Rwyf innau’n Is-gadeirydd i’r Gymdeithas ar hyn o bryd a byddaf 
yn dod yn Gadeirydd arni yn nhymor y gwanwyn 2022.   
 
Yn ogystal â chyfarfodydd chwarterol a fynychir gan y Comisiynwyr a’r Ombwdsmyn 
sy’n aelodau o’r gymdeithas, caiff rhaglen flynyddol o gyfarfodydd a gweminarau eu 
trefnu i swyddogion er mwyn rhannu arferion da. Mae’r perthnasau a feithrinwyd 
drwy’r gweithgareddau hyn, wedi profi’n hynod ddefnyddiol wrth inni allu cysylltu â 
swyddogion swyddfeydd Comisiynwyr eraill fel bo’r angen, er mwyn gofyn sut maen 
nhw’n ymdrin â sefyllfaoedd penodol, ac rydym ninnau’n derbyn ceisiadau tebyg 
ganddynt hwythau yn ein tro. Cyhoeddwyd cyfrol gyntaf y gymdeithas, Constitutional 
Pioneers: Language Commissioners and the Protection of Official, Minority and 
Indigenous Languages, yn 2019 dan olygyddiaeth un o’m uwch swyddogion, Dr Eleri 
James. Gallaf drefnu bod copi cyfarch yn cael ei anfon atoch fel Cadeirydd y 
Pwyllgor pe bai hynny o ddiddordeb?   
 
Cynhaliwyd sawl cynhadledd ryngwladol gan y Gymdeithas ers ei sefydlu lle cafodd 
arferion llwyddiannus eu rhannu a bu cyfle i drafod a gweld polisïau iaith yr amryw 
wledydd ar waith. Ym mis Mai 2017 cynhaliwyd y gynhadledd yng Nghaerdydd ar y 
thema ‘iaith gwaith’ a chafwyd cyflwyniadau gan gynrychiolwyr nifer o sefydliadau 
cenedlaethol Cymru ynghyd ag anerchiadau gan aelodau eraill y gymdeithas ar 
effaith technoleg a chynllunio strategol ar y gweithle dwyieithog. Roedd fy swyddfa 
yn hynod ddiolchgar i ragflaenydd y Pwyllgor hwn am ei gefnogaeth ymarferol i’r 
gynhadledd honno, yn benodol y defnydd o ystâd y Senedd, a’r croeso dros ginio a 
roddwyd ganddo i aelodau’r Gymdeithas.   
 

https://languagecommissioners.org/
https://languagecommissioners.org/book?lang=CYM
https://languagecommissioners.org/book?lang=CYM
https://languagecommissioners.org/book?lang=CYM
https://languagecommissioners.org/conference-2017?lang=CYM
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Does dim amheuaeth fod aelodau’r Gymdeithas wedi elwa ar y cyfle 
i ymweld â Chymru. I ddyfynnu, Rónán Ó Domhnaill, Comisiynydd 
Iaith Iwerddon mewn sesiwn dystiolaeth y pwyllgor yn y Bumed 
Senedd:  
 
“We do look to Wales as a good example of how to get things done, especially within 
the International Association of Language Commissioners. The Welsh Language 
Commissioner has been a huge part of that organisation, a former chair of the 
organisation, and they've had groups from Nunavut and from Kosovo and from 
Canada over to view the workings of the office. The main success, I suppose, as I 
would see it from an outside view looking in, is that they have moved to a system of 
standards […]” 
 
Does dim amheuaeth chwaith fod gan Gymru lawer i’w ddysgu gan wledydd ar 
draws y byd. Mae rhannu arferion da a chlywed am bolisïau a dulliau gweithredu 
gwledydd eraill drwy’r Gymdeithas yn sicr wedi bod yn werthfawr i ni fel 
sefydliad dros y blynyddoedd diwethaf. Rwyf yn awyddus i sicrhau bod sefydliadau 
eraill yng Nghymru yn cael elwa ar y berthynas ffrwythlon sy’n bodoli rhyngom ag 
aelodau eraill y Gymdeithas. I’r perwyl hwn, rwyf yn dymuno trefnu cynhadledd 
ryngwladol yng Nghymru cyn gynted â bydd y sefyllfa’n caniatáu. Mae i drefnu 
digwyddiad o’r fath goblygiadau adnoddau, wrth gwrs, a buaswn yn gwerthfawrogi 
pe bai modd i’r Pwyllgor ystyried a oes potensial iddo gydweithio â’m swyddfa i 
gefnogi digwyddiad o’r fath. 
 
Yn ystod mis Medi eleni cefais y fraint o gyflwyno tystiolaeth i Bwyllgor yr Iaith 
Wyddeleg a’r Gaeltacht yn y Dàil. Ar ôl y sesiwn dystiolaeth gofynnwyd i mi esbonio 
cynllun Iaith Gwaith ac esboniais fod y cynllun wedi ei ymestyn i’r Alban yn ystod y 
ddwy flynedd diwethaf. Gofynnwyd imi gysylltu efo’r awdurdodau yn Iwerddon i ofyn 
os oedd ganddynt unrhyw ddiddordeb i ymestyn y cynllun i’r Iwerddon. Ers y cyfarfod 
rwyf wedi trafod y cynllun ymhellach efo Comisiynydd Iaith Iwerddon sydd wedi fy 
nghyfeirio i at Foras na Gaelige sydd yn gyfrifol am hybu’r Wyddeleg yn y Weriniaeth 
ac yng Ngogledd Iwerddon. Ar hyn o bryd rydym yn disgwyl ymateb gan Sean O 
Coinn Prif Weithredwr Foras i’r awgrym.   
 

Gwaith rhyngwladol arall: gwarchod a safoni enwau lleoedd  

Gwyddoch hefyd am y cyfrifoldeb arbennig sydd gan y Comisiynydd i argymell 
ffurfiau safonol enwau lleoedd Cymru. Mae gan wledydd eraill ym Mhrydain a thu 
hwnt gyfrifoldebau tebyg ac rydym yn rhannu gwybodaeth ac arferion gorau â nhw 
yn rheolaidd. Yn sgil yr ymosodiad seibr a ddioddefodd fy swyddfa rydym wedi colli’r 
gronfa olygyddol oedd yn sail i Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru. Mae hyn 
wedi arwain at drafodaethau o’r newydd â chydweithwyr yn Iwerddon, er enghraifft, 

https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/polisi-ac-ymchwil/enwau-lleoedd
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er mwyn sicrhau ein bod yn cynllunio darpariaeth newydd ar sail yr 
arfer orau yn rhyngwladol. Mae gwerth pwysleisio bod y 
ddarpariaeth yn Iwerddon, a’r warchodaeth ddeddfwriaethol a roddir 
i enwau Gwyddeleg, yn rhagori ar ein trefniadau presennol ni yng 
Nghymru. Gallai hyn fod yn faes ffrwythlon i’r Pwyllgor ei ystyried ymhellach.  
 

Adroddiadau ehangu mynediad 

Pan fydda i mewn sefyllfa i fynegi barn heb ragfarnu unrhyw achosion all fod ar fynd, 

fe wna i ysgrifennu at y Pwyllgor yn gwneud sylw. 

 

Camu ymlaen: Adroddiad Sicrwydd 2020-21  

Mae’r adroddiad sicrwydd ar gyfer 2020 i 2021 - “Camu Ymlaen” yn nodi nifer o 
ffactorau oedd yn effeithio ar allu sefydliadau i gwrdd â’i dyletswyddau oherwydd y 
pandemig Covid19. 
 
Un o’m mhrif ganfyddiadau oedd bod cydymffurfiaeth gyda’r safonau a dyletswyddau 
iaith wedi ei effeithio yn bennaf pan nad oedd cyrff gyda threfniadau digonol mewn 
lle cyn i bwysau’r pandemig taro cyrff. Hynny yw, roedd gwell gwydnwch wedi ei brofi 
gan sefydliadau oedd yn barod yn cydymffurfio’n dda. Roedd y cyrff rheini nad ydynt 
yn cynllunio gwasanaethau gyda’r Gymraeg yn ganolog, wedi gweld hi’n anoddach i 
gydymffurfio gan eu bod yn rhy ddibynnol ar wasanaethau cyfieithu aeth dan straen 
wrth i bwysau’r pandemig gydio. 
 
Mae’n bryder hefyd fod rhai cyrff wedi penderfynu peidio â gweithredu 
gwasanaethau Cymraeg oherwydd nad oeddynt yn prif ffrydio’r Gymraeg, eu bod 
wedi penderfynu symud staff allweddol i roliau newydd yn sgil effaith y pandemig. 
Arweiniodd hyn at rai dinasyddion yng Nghymru yn gweld dirywiad sylweddol yn eu 
gallu i gyrchu gwybodaeth yn Gymraeg am y pandemig.   
 
Gwelwyd yn ogystal effaith newidiadau i drefn gweithio yn ystod y pandemig - yn 
enwedig ble fu newid i ddefnydd o wasanaethau digidol. Roedd anallu feddalwedd 
megis Microsoft Teams i alluogi cyfieithu ar y pryd yn ystod cyfarfodydd wedi cael 
effaith andwyol sylweddol ar allu cyrff i gynnal cyfarfodydd allanol a fewnol yn y 
Gymraeg. Rwyf yn bryderus y bydd newid arfer fel hyn yn cael traweffaith andwyol 
hir dymor ac rwyf yn awyddus i barhau i gydweithio gyda’r Llywodraeth i sicrhau fod 
datblygiadau digidol yn galluogi defnydd o’r Gymraeg ac yn cefnogi cyrff i 
gydymffurfio. 
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Rwyf o’r farn, ei fod efallai yn gynamserol i ddeall yn iawn beth yw 
traweffaith y pandemig ar gydymffurfiaeth cyrff â’i dyletswyddau ac 
yn ogystal y traweffaith o hynny ar ddefnydd o’r Gymraeg. Fodd 
bynnag, mae canfyddiadau'r cyfnod hwn yn amlygu rhai meysydd 
megis datblygiadau digidol fydd yn holl bwysig i barhau i fonitro dros y blynyddoedd 
nesaf. 
 
Unrhyw effaith ar ymdrin â chwynion ac ymchwiliadau statudol yn sgil hynny? 

Yn gynnar yng nghyfnod y pandemig - ym Mawrth 2020, penderfynais oedi ystyried 
unrhyw gwynion neu agor ymchwiliadau ynghylch cydymffurfiaeth Byrddau Iechyd a 
gwasanaethau’r GIG yng Nghymru dra yr oeddynt dan bwysau. Penderfynais hefyd 
cynnig i bob corff y gallasent oedi ymchwiliadau os nad oedd adnoddau ar gael i 
ymateb. Bu’r sefyllfa hynny parhau hyd nes diwedd Awst 2020, ble ail gydiais yn 
ymchwiliadau a delio a chwynion. 
 
Yn ogystal defnyddiais fy nisgresiwn ble oedd yn synhwyrol i beidio cynnal 
ymchwiliadau yn bob achos ble roedd pwysau’r pandemig wedi arwain at fethiannau 
i gydymffurfio.  
 
Erbyn yr Hydref 2020, roedd y gyfundrefn statudol wedi ail gychwyn yn llawn, fodd 
bynnag, roedd yna hefyd gwymp yn lefel cwynion yn ystod 2020.  
 
Eich barn ar sut mae sefydliadau wedi addasu i'r angen i ddarparu 
gwasanaethau dwyieithog yn ddigidol ar fyr rybudd. 
 
Mae’r ymateb wedi bod yn gymysg gyda rhai cyrff wedi arloesi ac ymateb yn 
gadarnhaol i’r her wrth i newid gael ei orfodi arnynt. Mae rhai cyrff wedi addasu 
mewn rhai amgylchiadau ond nid eraill, ac yn anffodus mae nifer o gyrff wedi cymryd 
camau yn ôl o ran y Gymraeg. 
Mae nifer o gyrff yn adrodd eu bod wedi cynyddu gwasanaethau ar- lein ac 

oherwydd hynny, wedi gallu cynyddu’r wybodaeth neu gyrhaeddiad o ran y Gymraeg 

gan gynnwys gwasanaethau newydd megis apiau neu sgwrsfot ar wefannau. 

Mae gweithio gartref a newidiadau o’i herwydd i drefniadau gwasanaethau ffôn, 
hefyd yn esiampl o ble mae’r newidiadau wedi galluogi gwell trefniadau i gynnal 
gwasanaethau Cymraeg. 
 
Fodd bynnag, mae heriau wedi bod wrth i gyrff addasu, ac mae trafferthion wedi codi 
ble nad yw feddalwedd perthnasol yn cefnogi defnyddio’r Gymraeg a ble nad yw cyrff 
wedi cynllunio yn drwyadl i bwrcasu systemau sy’n cefnogi’r Gymraeg. Mae hyn yn 
cefnogi’r ddadl gyffredinol bod cyrff sydd wedi gwreiddio’r Gymraeg yn dda i 
drefniadau a phenderfyniadau yn fwy tebygol o sicrhau cydymffurfiaeth ar draws eu 
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datblygiadau. Mae cyrff nad ydynt yn cynllunio yn dda yn fwy tebygol 
o ffeindio nad ydynt yn gallu addasu. 
 

Mae pandemig COVID-19 wedi achosi newid sylweddol o ran faint o bobl sy'n 

gweithio, gyda llawer o staff sy’n gweithio mewn cyrff cyhoeddus bellach yn 

gweithio gartref. A allech chi roi naratif cyffredinol i'r Pwyllgor ar sut y gall 

sefydliadau gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle yn yr amgylchedd 

gwaith newydd hwn, ac a yw sefydliadau'n defnyddio'r adnoddau sydd ar gael 

iddynt i ddatblygu sgiliau Cymraeg y gweithlu? 

Roedd ein harolygon hunanasesiad yn dangos gwahaniaeth barn o ran effaith y 

pandemig ar gyfleoedd i bobl defnyddio eu Cymraeg yn y gwaith. Roedd rhai cyrff yn 

adrodd fod symud i weithio gartref wedi lleihau cyfleodd i staff siarad Cymraeg â’i 

gilydd mewn amgylchiadau anffurfiol yn y swyddfa - a bod hyn yn cael yr effaith 

fwyaf ar bobl oedd yn defnyddio’r sgyrsiau anffurfiol hyn i wella eu hyder. Roedd rhai 

cyrff wedi adrodd fod patrymau blaenorol wedi parhau, ac eraill ei bod wedi mynd 

ati’n rhagweithiol i gynnal cyfleoedd newydd i bobl defnyddio’r Gymraeg yn anffurfiol.  

Mae’r adroddiad yn canfod fod newid i ddarpariaeth ar-lein ar gyfer gwersi Cymraeg 

a datblygu sgiliau Cymraeg wedi gweld cynnydd yn y nifer o staff cyrff sydd nawr yn 

dysgu. Mae’r hyblygrwydd o ran amser ac adnoddau wedi rhoi hwb i’r niferoedd hyn. 

Rwyf o’r farn y gall parhau i arloesi yn y maes hwn, gyda rhannu adnoddau dysgu, 

sesiynau agored, galw i mewn hyblyg weld parhad yn y cynnydd hwn. Fodd bynnag, 

mae’r angen i roi cyfle i bobl ymarfer yn y gwaith a gyda’u cyfoedion yn holl bwysig i 

alluogi pobl sy’n newydd i’r Gymraeg fod yn siaradwyr hyderus.  

Rwyf yn cytuno fod angen sicrhau fod gwaith parhaus yn digwydd i hyrwyddo’r 

cyfleodd sydd ar gael i gynyddu sgiliau Cymraeg. Mae hefyd angen parhau i 

hyrwyddo argaeledd feddalwedd sy’n cefnogi’r Gymraeg.  

Er mwyn deall yn well os oes effaith wedi bod ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg 

yn y gwaith yn y cyfnod rwyf wedi ychwanegu cwestiwn i’r arolwg siaradwyr 

Cymraeg eleni, ac yn y blynyddoedd i ddod, er mwyn gweld os oes newid. Mi fyddaf 

yn adrodd ar y canfyddiad o’r arolwg flwyddyn nesaf. 

Un o’m hamcanion strategol ar gyfer fy nghyfnod fel Comisiynydd yw ystyried 

gwella'r hinsawdd o fewn cyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i safonau’r Gymraeg i 

annog defnydd o’r Gymraeg yn fewnol ac i symud tuag at annog mwy o gyrff i 

weithredu yn y Gymraeg ar lefel tîm, adran neu gorff. Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio 
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efo’m swyddogion ar sut i gynllunio prosiect strategol i fynd i’r afael â 

hyn; gan ystyried y ffordd mae pobl nawr yn gweithio, mae angen i ni 

feddwl sut mae modd arloesi yn y maes hwn. Rwyf yn fwy na bodlon 

i ddod yn ôl o flaen y pwyllgor yn y dyfodol i drafod y mater hwn. 

 

Yn gywir, 

 

 

Aled Roberts   

Comisiynydd y Gymraeg 

 

 


