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Annwyl Delyth, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 4 Chwefror yn dilyn fy nhystiolaeth i'r Pwyllgor ar gynlluniau 
gwariant y Gymraeg yng Nghyllideb Ddrafft 2022-23. Rwyf wedi nodi isod fanylion pellach 
ynghylch yr wybodaeth y gofynnwyd amdani, y codwyd rhywfaint ohoni yn ein sesiwn ar 19 
Ionawr. 
 
Yr Economi a’r Gymraeg 
 
Ariannwyd Rhaglen Arfor gan Lywodraeth Cymru rhwng 2019 a 2021 i dreialu dulliau 
arloesol o hyrwyddo entrepreneuriaeth, twf busnes a chydnerthedd cymunedol tra'n 
cefnogi'r Gymraeg. Mae wedi targedu cymorth yng Ngwynedd, Ynys Môn, Ceredigion a Sir 
Gaerfyrddin ac fe'i cyflwynwyd dros gyfnod o ddwy flynedd 2019/20 a 2020/21 gan y 4 
awdurdod lleol a oedd yn gweithio ar brosiectau lleol a chydweithredol. Fel rhan o'r rhaglen, 
neilltuwyd cyllid ar gyfer gwerthusiad o'r rhaglen ddwy flynedd, a gynhaliwyd gan Wavehill 
Consulting ac a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2021. Mae copi o'r gwerthusiad ynghlwm yn 
Atodiad 1 er gwybodaeth i’r Pwyllgor.  
 
Mae gwaith yn cael ei wneud ar gynigion ar gyfer rhaglen Arfor 2 mewn cydweithrediad â'r 
Aelod Dynodedig, Cefin Campbell AS fel rhan o'r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth 
Cymru a Phlaid Cymru. Byddwn yn ystyried profiadau’r rhaglen flaenorol a gwerthusiad 
ohoni ac sy'n ategu gweithgarwch arall perthnasol sy'n bodoli eisoes neu sydd wedi’i 
drefnu. Fel rhan o'r gwaith hwn, ystyrir datblygu cyfres briodol o fesurau perfformiad ar gyfer 
y rhaglen. 
 
Mae gwaith ar y gweill gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd i 
edrych ar strwythurau presennol a chynllunio'r model gorau posibl ar gyfer datblygu 
trefniadau sefydliadol tymor hwy lle gall awdurdodau lleol ledled Cymru adeiladu ar waith 
partneriaeth wrth geisio cyflawni nodau a rennir ac wrth fynd i'r afael â heriau a chyfleoedd 
a rennir gyda'i gilydd.  
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Y prif reswm dros sefydlu Bwrdd Crwn yr Economi a'r Gymraeg oedd trafod yr heriau 
economaidd ac ieithyddol sy'n wynebu llawer o ardaloedd gwledig yn y Gorllewin o 
ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE. Estynnwyd y cylch gwaith hwn o ganlyniad i COVID-19 
a’r effeithiau posibl y gallai hyn eu cael ar yr economi leol a chryfder y Gymraeg. Mae 
trafodaethau'r bwrdd crwn wedi bod yn eang gyda'r prif faterion yn ymwneud â heriau allfudo 
a’r effaith y mae hyn yn ei chael ar gynaliadwyedd hirdymor ein cymunedau gwledig a 
Chymraeg eu hiaith. Cytunwyd ar restr o bwyntiau gweithredu ar gyfer y grŵp yn y cyfarfod 
diwethaf ac mae’r rhestr i'w gweld yn Atodiad 2. 
 
Ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori ar y Cynllun Tai mewn Cymunedau Cymraeg sydd â 
chynigion ar gefnogi’r gwaith o sefydlu mentrau cymdeithasol a mentrau cydweithredol dan 
arweiniad y gymuned. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 22 Chwefror a byddwn yn rhoi rhagor 
o wybodaeth i'r Pwyllgor am yr ymyriadau maes o law.  
 
Addysg Cyfrwng Cymraeg  
 
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol  
 
Fel rhan o'n Cytundeb Cydweithio byddwn yn buddsoddi £8m yn ychwanegol erbyn 2024-
25 i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Nodir isod 
gyfanswm y dyraniad cyllideb dros y cyfnod tair blynedd, fel y'i dyrannwyd yng Nghyllideb 
Ddrafft 2022-23.  
 

2022-23 2023-24 2024-25 

£1.5m £4.5m £8.0m 

 
 
Yn 2022-23, bydd y Coleg yn derbyn cyfanswm o £1.5m, ar sail y cynlluniau rydym eisoes 
wedi eu derbyn ar gyfer ehangu darpariaeth addysg bellach a dechrau cefnogaeth addas i 
adeiladu capasiti ymysg y darparwyr prentisiaethau. Bydd hyd at £0.4m o’r cyfanswm am y 
flwyddyn yn mynd tuag at brosiectau i gefnogi hyfforddiant cychwynnol i athrawon ac addysg 
uwch. 
 
Yn ystod y misoedd nesaf, bydd swyddogion yn trafod cynlluniau penodol gyda’r Coleg a’r 
Ganolfan ar gyfer 2023-24 a 2024-25, er mwyn cyflawni’r nod yn y Cytundeb Cydweithio i 
ehangu darpariaeth prentisiaethau ac addysg bellach cyfrwng Cymraeg ôl-16 ynghyd â 
darparu gwersi Cymraeg am ddim i bobl ifanc 16-25 mlwydd oed. Rydym eisoes wedi derbyn 
cais gan y Coleg am y cyfnod dan sylw, i ehangu darpariaeth a’r capasiti yn y sector ôl-16.   
 
Pan fydd cynlluniau mwy cadarn yn eu lle, byddaf mewn sefyllfa i rannu’r manylion gyda’r 
Pwyllgor. 
 
Y Mudiad Meithrin 
 
Sefydlwyd y rhaglen Sefydlu a Symud i ehangu darpariaeth y blynyddoedd cynnar yn 2017 
drwy gyllid blynyddol ychwanegol o £1m i’r Mudiad Meithrin. Yn ystod 3 blynedd gyntaf y 
rhaglen cyflawnodd y Mudiad Meithrin ei darged o sefydlu 40 o ddarpariaethau newydd. 
Mae'r cyllid hwn wedi parhau i dymor y Senedd hon gyda tharged i ehangu'r ddarpariaeth 
gan 60 o grwpiau newydd dros 5 mlynedd. 
 



Comisiynodd y Mudiad Meithrin ei werthusiad annibynnol ei hun o'r rhaglen Sefydlu a Symud 
ar ddiwedd y 3 blynedd gyntaf. Mae argymhellion o'r gwerthusiad hwn wedi'u derbyn a'u 
hystyried. Hefyd, mae fy swyddogion yn cyfarfod yn rheolaidd â’r Mudiad Meithrin i drafod 
datblygiad y rhaglen ac i edrych ar ei hehangu drwy grwpiau amgen. Yn ogystal â'r model 
traddodiadol, mae’r Cylch Meithrin wedi'i leoli mewn meithrinfa ddydd cyfrwng Saesneg. 
Grwpiau eraill a sefydlwyd yw sesiynau Cylch Meithrin a gynigir o fewn meithrinfeydd dydd 
cyfrwng Saesneg, gyda'r staff yn y lleoliadau hynny'n cael eu cefnogi drwy raglen 
hyfforddiant trochi iaith Mudiad Meithrin, 'Croesi'r Bont’. Mae'r grwpiau amgen hyn yn cynnig 
cyfle i sefydlu darpariaeth a chreu galw mewn ardaloedd lle byddai'n fwy heriol sefydlu 
darpariaeth draddodiadol y Cylch. 
 
Fel y cadarnhawyd yn y Pwyllgor, ac fel y cyhoeddwyd ar 2 Chwefror, mae £191,000 
ychwanegol yn cael ei ddyrannu i gefnogi’r Mudiad Meithrin y flwyddyn ariannol hon. Bydd 
hyn yn cynnwys: 
 

 £50,000 i gefnogi'r Mudiad i ailagor cynifer o Gylchoedd Ti a Fi â phosibl mewn modd 
diogel yn dilyn cyfyngiadau COVID-19 

 £10,000 i hybu'r gwaith a wneir i edrych ar anghenion ADY a'r Gymraeg, 10 mlynedd 
ar ôl cyhoeddi astudiaeth annibynnol gan sefydliad allanol (MABIS) 

 £25,000 i ddyblu nifer y lleoliadau sy'n derbyn pecyn adnoddau amrywiaeth a 
chynhwysiant "Cylch i Bawb" i gefnogi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o dan y 
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol, un o ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu  

 £10,000 ar gyfer cynhyrchu cyfres o hysbysebion i recriwtio staff i Gylchoedd Meithrin 
a'r sector blynyddoedd cynnar / cyfleoedd hyfforddi mewn papurau rhanbarthol ac ym 
mhob papur bro 

 £76,000 i gefnogi Rhaglen Ysgolion Cam wrth Gam, sy'n darparu cyrsiau Gofal Plant 
drwy gyfrwng y Gymraeg, drwy ddenu ysgolion newydd i'r cynllun, a galluogi Mudiad 
Meithrin i gynnig cymorth ariannol i'r ysgolion presennol sy'n cymryd rhan yn y cynllun 

 £20,000 i ariannu adnodd penodol i gefnogi Cylchoedd Meithrin i ymateb i adborth gan 
Estyn mewn meysydd fel y cwricwlwm a throchi 

 
Cynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg  
 
Yn unol â chynllun gwaith Cymraeg 2050 ar gyfer 2021-2026, rydym yn paratoi cynllun 10 
mlynedd ar gyfer gweithlu y Gymraeg mewn Addysg. Bydd y cynllun yn cyd-fynd â 
Chynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yr awdurdod lleol a gyflwynwyd yn ddiweddar 
i'w cymeradwyo a bydd yn cynnwys dadansoddiad o gapasiti presennol y gweithlu yn ogystal 
ag anghenion o ran capasiti i’r dyfodol, er mwyn ymateb i gynlluniau awdurdodau lleol ar 
gyfer ehangu addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd y cynllun yn ceisio mynd i'r afael â'r nodau 
allweddol a ganlyn: 
 

 cynyddu nifer yr athrawon sy'n gallu addysgu'r Gymraeg fel pwnc ac addysgu pynciau 
eraill drwy gyfrwng y Gymraeg  

 cynyddu nifer yr ymarferwyr sy'n cefnogi dysgwyr sy'n gallu gweithio drwy gyfrwng y 
Gymraeg 

 helpu'r gweithlu i feithrin eu sgiliau Cymraeg er mwyn sicrhau y caiff y Gymraeg ei 
defnyddio ym mhob rhan o'r cwricwlwm  

 meithrin gallu arweinwyr ysgolion cyfrwng Cymraeg a sicrhau bod gan bob arweinydd 
y sgiliau sydd eu hangen i gynllunio datblygiad y Gymraeg yn strategol mewn diwylliant 
o ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu 
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Yng nghyllideb ddrafft 2022-23, dyrannwyd cyllid ychwanegol a gaiff ei fuddsoddi dros y tair 
blynedd nesaf i weithredu'r cynllun 10 mlynedd sydd i ddod ar gyfer gweithlu y Gymraeg 
mewn addysg. Yn ogystal â'r £0.8m ar gyfer Iaith Athrawon Yfory, dyrennir £1.845m arall yn 
2022-23, cynnydd o £1m o gymharu â 2021-22, gyda chynnydd pellach o £0.5m yn 2023-
24 a £2m yn 2024-25. Caiff y cyllid hwn ei flaenoriaethu i gefnogi nodau’r cynllun. 

 
Byddwn hefyd yn parhau i fuddsoddi tua £6.4m i gefnogi dysgu proffesiynol Cymraeg a 
chyfrwng Cymraeg drwy'r Cynllun Sabothol a'r cyllid a ddyrennir i gonsortia rhanbarthol ac 
awdurdodau lleol i fynd i'r afael ag anghenion rhanbarthol a lleol. Mae'r dysgu proffesiynol 
hwn wedi'i dargedu'n bennaf at gefnogi ymarferwyr i ddatblygu eu sgiliau er mwyn addysgu 
Cymraeg fel rhan o’r Cwricwlwm newydd i Gymru. Dylai hyn yn ei dro gael effaith ar sgiliau 
iaith pobl ifanc erbyn iddynt gwblhau eu haddysg. 

 
Rwyf hefyd wedi cyhoeddi'n ddiweddar y bydd cyrsiau drwy'r Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol ar gael am ddim i ymarferwyr addysg o fis Medi 2022. Bydd y cyrsiau hyn, 
ynghyd â'r Cynllun Sabothol a darpariaeth consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol, yn 
sicrhau bod cyrsiau ar gael yn genedlaethol ar bob lefel i alluogi ymarferwyr i ddatblygu eu 
sgiliau iaith Gymraeg yn barhaus yn unol â'r safonau proffesiynol. 
 
Cyhoeddiad cyllid ychwanegol - £1 miliwn  
 
Fel y nodwyd gan y Pwyllgor, ar 18 Ionawr cyhoeddais gyllid o £1m ar gyfer prosiectau i 
annog defnydd mwy eang o'r Gymraeg. Mae hyn wedi'i gyflawni drwy ail-lunio cyllidebau o 
fewn Prif Grŵp Gwariant Addysg a'r Gymraeg.  
 
Cytunwyd ar flaenoriaethau ariannu yn unol â Cymraeg 2050: Rhaglen Waith 2021-26. 
Dewiswyd y prosiectau a flaenoriaethwyd ar y sail eu bod yn cefnogi neu'n gwella'r 
gweithgareddau a ariannwyd o gyllid craidd y sefydliadau hyn. Yn achos yr Eisteddfod 
Genedlaethol, mae'r cyllid ychwanegol yn rhoi sefydlogrwydd i'r sefydliad wrth iddo 
ailadeiladu ar ôl COVID fel y gall barhau i hyrwyddo diwylliant a defnydd o’r iaith, a 
chomisiynu prosiectau llenyddiaeth a chelf newydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Yn 
dibynnu ar lwyddiant Eisteddfod Tregaron ac Eisteddfodau dilynol, bydd modd i'r Eisteddfod 
adeiladu ei chronfeydd wrth gefn eto. 
  
Mae'r prosiectau penodol a ariennir fel rhan o'r £1m yn caniatáu arloesi mewn meysydd 
newydd yn ogystal â rhoi hwb i brosiectau sy'n bodoli eisoes. Mae'r cyllid yn cynnwys y 
canlynol: 
 

 £600,000 ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Tregaron, i gefnogi paratoadau'r 
Eisteddfod Genedlaethol ar gyfer y digwyddiad eleni a chwrdd â'r costau cynyddol sy'n 
gysylltiedig â chynnal digwyddiad cenedlaethol mawr o ganlyniad i COVID-19; 

 

 £200,000  ar gyfer y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n cefnogi tri phrosiect 
arloesol: 
- cynllun i gefnogi gweithwyr addysg sy'n ymgymryd â'r cwrs hunan-astudio Cymraeg 

Gwaith 
- adnodd digidol i helpu ceiswyr lloches a ffoaduriaid i ddysgu Cymraeg llafar 
- cyrsiau hunan-astudio byr i ddysgwyr nad oes ganddynt Saesneg fel iaith gyntaf  

 

 £30,000 ar gyfer Cymraeg i Blant i ddiweddaru dyluniad ac argraffu 50,000 o ffolderi 
mamolaeth a 100,000 o gardiau sgan sy'n hyrwyddo'r rhaglen, a ddosberthir i bob 
bwrdd iechyd yng Nghymru.   
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 £100,000 i gefnogi ein gwaith ar y Cynllun Tai mewn Cymunedau Cymraeg ar gyfer 
gweithgareddau ymgysylltu i godi ymwybyddiaeth o'r ymgynghoriad ac annog pobl i 
rannu eu safbwyntiau ar y cynllun arfaethedig a dadansoddi'r ymatebion.  

 

 £100,000 i E-sgol er mwyn i’r prosiect allu cynnal dwy gyfres o sesiynau adolygu pedair 
wythnos drwy Microsoft Teams ar ôl ysgol ar gyfer amrywiaeth o bynciau TGAU, Safon 
UG a Safon Uwch hyd at ddiwedd mis Mawrth 2022. 

 

 £15,000 ar gyfer Rhieni dros Addysg Gymraeg i ddatblygu eu gwefan ymhellach ac i 
greu fideos fel bod gwybodaeth am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ar gael mewn 
ieithoedd cymunedol. Bydd hyn yn cefnogi rhieni mewn grwpiau lleiafrifol y mae eu 
plant yn cael addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â'r rhai nad ydynt eto wedi 
ystyried addysg cyfrwng Cymraeg fel opsiwn sydd ar gael iddynt.   

 

 £10,000 ar gyfer hyrwyddo Trosglwyddo Iaith – Partneriaeth Teuluoedd Môn a fydd yn 
cyfrannu at waith i ddatblygu ap sy'n ceisio cynyddu trosglwyddiad y Gymraeg rhwng 
cenedlaethau.  

 

 £25,000 i ddatblygu adnoddau i weithio gyda grwpiau o gymunedau Du, Asiaidd ac 
ethnig leiafrifol i gryfhau ein negeseuon ynghylch addysg cyfrwng Cymraeg, a 
chyfleoedd i gael mynediad at addysg Gymraeg a dwyieithog hyd yn oed os nad yw 
iaith y cartref yn cynnwys y Gymraeg na'r Saesneg.  

 
Prosiect 2050  
 
Bydd Dr Brooks yn dechrau ar y gwaith ar y comisiwn yn fuan (sy'n gysylltiedig â gwaith y 
Cynllun Tai mewn Cymunedau Cymraeg) i ddeall yr effaith economaidd-gymdeithasol ar y 
Gymraeg a byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am ddatblygiad ei waith a 
sut y caiff ei ddefnyddio i ddylanwadu ar benderfyniadau polisi ar draws Llywodraeth Cymru. 
 
Tynnu cynllun Helo Blod Lleol yn ôl  
 
Mae COVID-19 wedi newid y dirwedd yr ydym yn gweithio ynddi a rhaid i'n gwaith newid i 
ymateb i hyn. Rwy’n tynnu gwasanaeth Helo Blod Lleol yn ôl oherwydd bod rhaid inni edrych 
ar ein blaenoriaethau'n ofalus. 
 
Rwyf wedi gwneud hyn, ac rwy’n rhoi'r arian a ddyrannwyd gynt i Helo Blod Lleol i gynyddu'r 
defnydd o'n hiaith yng ngoleuni argyfwng COVID-19. Yn benodol, rwyf am gynyddu'r 
defnydd o'n hiaith yn y sector busnes mewn ffordd wahanol, drwy weld pa gyfleoedd y mae'r 
sector cydweithredol yn eu cynnig inni wneud hynny. Mae gweithio gyda chymunedau i greu 
mentrau cydweithredol lle gallwn ddefnyddio ein Cymraeg yn rhydd yn ateb sawl agwedd ar 
Effaith COVID-19 ar grwpiau cymunedol Cymraeg: ymateb y llywodraeth, a gyhoeddais fis 
Gorffennaf diwethaf. Bydd gwasanaeth Helo Blod yn dal i weithredu o'n gwasanaeth Busnes 
Cymru, gan ddarparu gwybodaeth, cyfieithiadau byr a gwasanaeth gwirio testun i fusnesau 
ac elusennau sydd am gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg. Fy mwriad wrth wneud hyn yw y 
bydd rhagor o Gymraeg yn cael ei defnyddio drwy ragor o bartneriaid cyflenwi yn y dyfodol 
nag o dan y ffordd flaenorol o weithio. 
 
 
 
 



Tai a'r iaith  
 
Ers y pandemig, mae Gweinidogion wedi bod yn gweithio ar draws y llywodraeth i edrych ar 
y materion niferus sy'n ymwneud â fforddiadwyedd, ail gartrefi a'r Gymraeg. Mae hyn wedi 
golygu gweithio ar draws gwahanol bortffolios i helpu i greu atebion i'r materion a'r pryderon 
niferus sy'n gysylltiedig ag ail gartrefi. Yn ganolog i'r gwaith hwn mae cefnogi cynaliadwyedd 
y Gymraeg ac iaith gymunedol ffyniannus. Rwyf wedi trafod y materion hyn gyda'r holl 
Weinidogion perthnasol ac rydym i gyd yn gytûn ar gyflawni blaenoriaethau ein Rhaglen 
Lywodraethu i sicrhau bod gennym atebion ymarferol ar waith fel y gall pobl aros yn eu 
cymunedau lleol. Rwy’n croesawu’r cyfle i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor mewn 
cyfarfod yn y dyfodol. 
 
Cymraeg 2050  
  
Mae Cymraeg 2050 yn bolisi ar draws y llywodraeth ac mae pob Gweinidog yn chwarae ei 
ran yn y gwaith o'i gyflawni ac rwyf bob amser yn chwilio am gyfleoedd i ymgorffori'r 
strategaeth mewn meysydd polisi newydd a rhai sy'n datblygu. Mae uwch-swyddogion o 
bob rhan o Lywodraeth Cymru yn rhan o Fwrdd Rhaglen Cymraeg 2050 lle caiff cynnydd yn 
erbyn targedau Cymraeg 2050 ei drafod a'i fonitro yn ogystal â thrafodaethau ehangach 
ynghylch cyfleoedd ar gyfer gweithio ar draws y llywodraeth ac arferion da. Mae’r Cynllun 
Tai mewn Cymunedau Cymraeg a nodir uchod yn enghraifft wych o sut y gall mentrau traws-
lywodraeth weithio'n effeithiol. Enghraifft arall yw'r targed o ran creu siaradwyr Cymraeg, 
sydd wedi'i fabwysiadu gan yr Is-adran Gofal Plant, lle mae cynlluniau'n cyd-fynd â'r 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.   
 
O dan ddau brif darged Cymraeg 2050 (cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg a dyblu'r 
defnydd dyddiol o'r iaith), mae prosiectau amrywiol yn cefnogi prif ddaliadau Cymraeg 2050, 
gyda chymorth data cadarn o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth, yr Arolwg Defnydd Iaith, y 
cyfrifiad, yn ogystal â data Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion a Chofnod Dysgu 
Gydol Oes Cymru i olrhain nifer y siaradwyr newydd drwy'r system addysg. Mae 
penderfyniadau ariannu, fel y nodwyd uchod, yn cefnogi'r tri nod lefel uchaf: creu siaradwyr 
newydd, cynyddu'r defnydd o iaith, ac ariannu'r seilwaith economaidd-gymdeithasol, corpws 
a TG, yn ogystal â chefnogi'r rhaglen ddeddfwriaethol. 
 
Yn anochel, rhaid gwneud penderfyniadau anodd i sicrhau fod y gyllideb sydd ar gael yn 
cael ei gwario yn y ffordd fwyaf effeithiol bosib o ystyried y cyd-destun cyfredol, ond mae'r 
holl benderfyniadau'n cael eu llywio gan y weledigaeth yn Cymraeg 2050 fel a welwyd. 
 
Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon o gymorth ichi. 
 
Yn gywir 

 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language   
 
  



Atodiad 2 
 
Argymhellion / camau gweithredu Bwrdd Crwn yr Economi a'r Gymraeg – Mawrth 
2021 
 
1. Yr Economi Sylfaenol 

 
Pwynt Gweithredu 1: Addasu ymyriadau’r rhaglen Arfor yn unol â chanfyddiadau'r 
gwerthusiad a'u prif ffrydio i raglenni economaidd perthnasol.  
 
Cam Gweithredu 2: Sicrhau bod y gwerthusiad o brosiectau a ariennir gan Gronfa 
Her yr Economi Sylfaenol yn cynnwys ystyried yr effaith ar y Gymraeg.   
 

2. Mentrau Cymdeithasol  
 
Cam Gweithredu 3: Creu swyddi newydd yn y gymuned drwy ddatblygu mentrau 
cymdeithasol newydd yn modelu gwaith Cwmni Bro Ffestiniog a Phartneriaeth Ogwen 
ac ati.  
 
Pwynt Gweithredu 4: Annog sefydliadau Cymraeg yn y gymuned i adleoli i gefnogi 
canol ein trefi a chyfeirio at gronfa Canol Trefi yn Gyntaf. Eu cefnogi i greu canolfannau 
lleol a fydd yn: 
 Caniatáu i bobl weithio'n nes at eu cartrefi 
 Caniatáu i unigolion gydweithio yn eu cymuned leol 
 Darparu lle i'r rhai na allant neu nad ydynt am weithio gartref 

 
3. Allfudo  
 

Cam Gweithredu 5: Buddsoddi a gwella rhaglenni sy'n gysylltiedig â gwaith wedi'u 
targedu at bobl ifanc i aros neu ddychwelyd i'r ardal (Llwybro, Mônallu, Apprentis, 
Llwyddo'n Lleol a phrosiect sy’n debyg i brosiect Propser yn Iwerddon). 
 
Cam Gweithredu 6: Gofyn i awdurdodau lleol, lle mae canran y siaradwyr Cymraeg 
yn fwy na 30%, gyflwyno pecyn cymorth cyn-fyfyrwyr Gyrfa Cymru mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg i gadw mewn cysylltiad â chyn-ddisgyblion a'u cefnogi drwy roi 
gwybod iddynt am gyfleoedd gwaith lleol a llwybrau gyrfa posibl.  

 
4. Cyfleoedd Gwaith 

 
Cam Gweithredu 7: Annog pobl ifanc i ddefnyddio'r Cyfrifon Dysgu Personol i astudio 
cyrsiau hyblyg, rhan-amser o amgylch eu cyfrifoldebau gwaith presennol i ennill y 
sgiliau a'r cymwysterau angenrheidiol i wneud y mwyaf o'u potensial o ran swyddi ac 
incwm. 
 
Pwynt Gweithredu 8: Creu rhaglen cyflogaeth ieuenctid ar gyfer Cymru wledig mewn 
cydweithrediad â Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol a chyflogwyr lleol i fynd i'r afael 
â phrinder sgiliau a chreu cynlluniau gweithlu deallus. 
 
Cam Gweithredu 9: Yr economi gylchol – creu cyfleoedd gwaith drwy ddefnyddio 
cynnyrch ac adnoddau lleol, ee mae prosiect peilot prosesu gwlân ym Mlaenau 
Ffestiniog yn defnyddio gwlân lleol fel cynnyrch inswleiddio a gwrtaith gan greu sylfaen 
ar gyfer swyddi a busnes lleol. 



 
Cam Gweithredu 10: Byddwn yn datblygu prosiect peilot mewn ardal wledig a fydd yn 
cymell myfyrwyr sydd wedi gadael Cymru i ddychwelyd i helpu i addysgu Cymraeg 
mewn ysgolion ar gyfer wythnos olaf y tymor ysgol yn y gobaith y byddant yn cael eu 
denu i fod yn athrawon mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Byddwn yn hyrwyddo'r cwrs 
addysgu MA rhan-amser ar-lein i annog mwy o bobl i ddod yn athrawon sy'n gweithio 
drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Cam Gweithredu 11: Cefnogi'r Urdd i greu seilwaith a fydd yn creu 300 o leoliadau 
prentisiaethau dros dair blynedd.  

 
5. Prif Ffrydio'r Gymraeg 

 
Cam Gweithredu 12: Byddwn yn prif ffrydio'r Gymraeg i bob rhaglen economi a 
chyflogadwyedd gan sicrhau bod asesiadau o'r effaith ar y Gymraeg yn cael eu cynnal 
cyn i bolisi neu raglen gael ei gweithredu. Bydd disgwyliad y caiff dangosyddion a 
thargedau perfformiad eu pennu ac y caiff cynnydd ei fonitro'n rheolaidd.  
 
Pwynt Gweithredu 13: Cynnal adolygiad o amodau dyfarnu grant safonol Llywodraeth 
Cymru mewn perthynas â'r Gymraeg, er mwyn sicrhau y gall sefydliadau a ariennir 
gyfrannu at nodau Cymraeg 2050. 
 
Cam Gweithredu 14: Er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Contract Economaidd, 
byddwn yn cynorthwyo rheolwyr perthynas Llywodraeth Cymru i adlewyrchu'r 
Gymraeg yn well mewn ymyriadau economaidd.  

 
6. Caffael 

 
Pwynt Gweithredu 15: Parhau i weithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
perthnasol i nodi'r cyfleoedd i ailgyfeirio arian cyhoeddus yn ôl i'n cymunedau. Deall y 
llinellau sylfaen presennol a gosod targedau realistig ond heriol i gynyddu pŵer gwario 
lleol. 

 
7. Digidol  

 
Pwynt Gweithredu 16: Byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol a sefydliadau 
cymunedol i sicrhau bod ein rhaglenni ariannu digidol presennol yn helpu cymunedau 
gwledig i gael band eang cyflym.  
 
Cam Gweithredu 17: Yn dilyn canfyddiadau'r arolwg o effeithiau COVID-19 ar grwpiau 
cymunedol Cymraeg eu hiaith, byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid perthnasol i 
sicrhau bod gan grwpiau cymunedol y sgiliau angenrheidiol i wneud y gorau o'u 
galluoedd digidol.  

 
8. Tai  

 
Pwynt Gweithredu 18: Byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol i adeiladu cartrefi 
fforddiadwy a gweithio gyda cholegau addysg bellach lleol i sicrhau'r sgiliau lleol 
angenrheidiol i adeiladu'r eiddo hyn.  
 
Cam Gweithredu 19: Byddwn yn ystyried argymhellion adroddiad Dr Simon Brooks, 
Ail gartrefi: Datblygu Polisïau Newydd yng Nghymru. Byddwn yn gweithio gydag 



awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i edrych ar y posibiliadau i alluogi cymunedau 
lleol i brynu eiddo mewn ardaloedd sy’n sensitif yn ieithyddol. Y nod fydd i'r eiddo hyn 
gael eu rhentu fel llety gwyliau tymor byr gyda'r elw'n cael ei ddefnyddio i ddatblygu tai 
i'w rhentu neu i gefnogi cymhellion datblygu cymunedol i bobl leol. 

 
9. Trafnidiaeth 

 
Cam Gweithredu 20: Gweithredu ymyriadau’r cynnig gwledig penodol yn Llwybr 
Newydd, y strategaeth drafnidiaeth newydd i Gymru. 

 


