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25 Ionawr 2023 
 
 
Annwyl Delyth, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Ionawr, ynghyd â’r cyfle i drafod y gyllideb drafft ar gyfer 
2023-24 ger bron y Pwyllgor yr wythnos diwethaf. 
 
Rydych yn holi am y £400,000 a ddyrennir ar ddau brosiect i Cwmpas i rymuso grwpiau 
cymunedol i greu mentrau cymdeithasol a chydweithredol. Bydd y mentrau hyn yn ymateb i 
heriau sosio-economaidd ac ieithyddol y gymuned leol, a byddant hefyd yn ofodau uniaith 
Gymraeg. 
 
Mae £150,000 yn cael ei ddyrannu’n uniongyrchol i Cwmpas ar gyfer gweithredu cynllun 
‘Cymraeg: mae’n Perthyn i’n cymunedau’, Yn sgil ein hymgynghoriad ar y Cynllun Tai 
Cymunedau Cymraeg drafft daeth yn amlwg bod cefnogaeth sylweddol i’r bwriad o helpu 
cymunedau i greu mentrau cydweithredol. Ond fod nifer o’r ymatebwyr yn nodi’r angen i’r 
grwpiau cymunedol gael cefnogaeth ariannol i’r perwyl hwn. Bu i’m swyddogion drafod â 
rhanddeiliaid perthnasol ac adnabuwyd yn aml iawn mai cronfeydd cyllidol bach sydd ei 
angen er mwyn meithrin gallu yn lleol. Mae’r £250,000 sy’n weddill ar gyfer cronfa grant 
bychain i feithrin gallu grwpiau cymunedol. Mae’r cyllid grant hwn yn cynnig gwerth 
ychwanegol ac yn atgyfnerthu cynllun Perthyn. Bydd modd hefyd i grwpiau cymunedol nad 
ydynt yn rhan o rhwydwaith Perthyn ymgeisio am gymorth grant os gallant ddangos fod eu 
prosiectau yn cyd fynd â blaenoriaethau’r Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg. 
 
Fel yr amlinellais yn y Pwyllgor mae mesur effaith ein gweithgarwch yn allweddol, ond mae i 
hynny ei heriau wrth gwrs. Yng nghyswllt y Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg, er enghraifft 
rydym wedi clustnodi cyllideb gwerthuso, a fydd yn gymorth i ni asesu pa mor effeithiol 
mae’r ymyraethau wedi bod ar gyflawni y nod ac amcanion a osodwyd. Rydym yn cytuno y 
byddai sefydlu fframwaith i fesur impact ein holl bolisïau ar draws y Llywodraeth ar y 
Gymraeg yn fuddiol. Rwyf wedi cael sgyrsiau cychwynnol gyda’m swyddogion ynghylch hyn 
ac yn hapus i ysgrifennu at y Pwyllgor unwaith eto yn amlinellu sut byddai fframwaith o’r fath 
yn medru gweithio.  
 
Rwy’n ddiolchgar hefyd am y sylw gan aelodau’r Pwyllgor am waith y Comisiwn Cymunedau 
Cymraeg sydd wedi’i gadeirio gan Dr Simon Brooks. Bydd y Comisiwn yn edrych ar sawl 
maes polisi yng nghyswllt y Gymraeg a’r bwriad yw cyhoeddi adroddiad ac argymhellion i mi 
erbyn Haf 2024. 
 
Byddaf yn awyddus i edrych ar sefyllfa’r Gymraeg mewn cymunedau sydd â llai o dwyster o 
siaradwyr Cymraeg wedi i’r darn cyntaf o waith y Comisiwn ddod i ben. 
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Gofynnodd y Pwyllgor hefyd i mi ysgrifennu yn rhestru’r mentrau a oedd ar waith gyda ni ym 
maes technoleg a’r Gymraeg. Mae’n Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg yn nodi sut 
rydym yn mynd i’r afael â’r maes hwn. Rwyf yn cydnabod pwysigrwydd technoleg i ddyfodol 
y Gymraeg, er mwyn iddi gael ei defnyddio mewn cynifer o sefyllfaoedd ag sy’n bosibl. 
 
Ymhlith ein gwaith diweddar yn y maes (fel yr esboniais yn y Pwyllgor), mae cyfieithu ar y 
pryd ym Microsoft Teams. Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ffurfio partneriaeth gyda Microsoft 
er mwyn datblygu’r swyddogaeth newydd hon sydd bellach ar gael i’w defnyddio mewn 
cyfarfodydd Teams sydd wedi eu trefnu (scheduled Teams meetings). Mae wedi’i gynnwys, 
heb unrhyw gost ychwanegol, i bawb sydd â thrwydded Microsoft 365 (ac ar gael ledled y 
byd i bob iaith). Rydym eisoes yn ei ddefnyddio yn y Llywodraeth ac rwy’n mawr obeithio y 
bydd yn cyfrannu at gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn unol â’n strategaeth ar gyfer ein 
hiaith yn y Llywodraeth: Cymraeg: mae’n perthyn i ni i gyd. Rwy’n edrych ymlaen at ragor o 
gydweithio ar hyn a swyddogaethau cyfrifiadurol tebyg. 
 
Mae’r Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg yn arddel athroniaeth meddalwedd agored. 
Mae popeth rydyn ni’n ei ariannu ar gael i’w ddefnyddio a’i ailddefnyddio o dan drwydded 
agored mae hynny’n cynnwys agweddau technegol megis lemateiddwyr, enwau endidau a 
lleisiau synthetig Cymraeg (ymhlith pethau eraill). Mae rhestr o’r meddalwedd Cymraeg 
sydd ar gael i’w chael ar ein gwefan Helo Blod, a byddwn ni’n mynd ati i’w diweddaru’n 
rheolaidd. 
 
Yn y pwyllgor, cyfeiriwyd at gynorthwywyr clyfar sy’n adnabod lleferydd. Mae’r gwaith rydym 
yn ei ariannu ar hyn yn cyfrannu at sail i gynorthwywyr o’r fath gael eu datblygu yn 
Gymraeg. Y gamp, fodd bynnag (o ystyried bod cynifer ohonon ni sy’n medru’r Gymraeg yn 
byw ac yn gweithio’n ddwyieithog, nid yn uniaith Gymraeg), yw gweithio tuag at sefyllfa lle y 
bydd modd defnyddio cynorthwywyr o’r fath yn Gymraeg a’r Saesneg ar yr un pryd. Mae 
sicrhau hynny’n parhau’n her i rai cynorthwywyr clyfar sy’n gweithredu yn ieithoedd mwy y 
byd, felly mae’n bwysig rheoli disgwyliadau am hyn. 
 
Rydym hefyd wedi cydweithio’n agos gyda Chanolfan Gwasanaethau Digidol Cymru er 
mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei hystyried o gychwyn ei gwaith a bod y profiad y 
defnyddiwr Cymraeg wrth wraidd cynllunio pob gwasanaeth. Un agwedd ar y cydweithio 
hwn yw ‘cymuned arfer’ ar wasanaethau dwyieithog rydym wedi ei sefydlu ar y cyd â CDPS. 
Mae hon yn gymuned fywiog lle trafodir pob agwedd ar dechnoleg a’r Gymraeg ac sydd 
hefyd yn fforwm i rannu profiadau ac i feithrin gallu i ddatblygu technoleg dwyieithog. Rydym 
hefyd wedi cyhoeddi canllawiau yn seiliedig ar ein profiad ym maes technoleg a’r Gymraeg 
sy’n ei gwneud hi’n hawdd datblygu gwasanaethau Cymraeg o’r cychwyn. Bwriedir i’r rhain 
gael ei defnyddio mewn manylebau tendr, ac i feithrin gallu mewn datblygu profiad 
dwyieithog da drwy dechnoleg, ac mae’n rhan o’m gwaith ehangach i sicrhau bod ‘gwneud’ 
y Gymraeg mor hawdd ag sy’n bosibl. 
 
Yn olaf, crybwyllais ein bod wedi gweithio ochr yn ochr ag S4C er mwyn datblygu 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar Gymraeg 2050. Rydym yn bwriadu lansio’r 
Memorandwm dros yr wythnosau nesaf. Fe’i hanfonaf atoch yn syth wedi’r lansiad. 
 
Yn gywir, 
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