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PAPUR TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I'R PWYLLGOR DIWYLLIANT, Y 
GYMRAEG A CHYFATHREBU 
 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Ionawr 2018 
 

 

Cyflwyniad 
 

Mae’r papur hwn yn amlinellu fy mlaenoriaethau ar gyfer portffolio y Gymraeg 
a Dysgu Gydol Oes.  Mae'r portffolio yn un eang ei gwmpas. Fodd bynnag, 
mewn perthynas â'r elfennau ohono sydd o ddiddordeb i'r Pwyllgor, mae fy 
mlaenoriaethau fel y'u nodir yn Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol, 
yn cynnwys: 
 

 gosod targed uchelgeisiol o gael un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050 gyda cherrig milltir allweddol ar gyfer y degawdau cyn hynny; a 

 parhau i gefnogi'r cynllun i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg yn ein 
hysgolion. 

 
Mae cysylltiadau clir rhwng y blaenoriaethau hyn, a chânt eu datblygu yn unol 
â gweithgareddau ehangach fy mhortffolio a'r gwaith a wneir gan fy 
nghydweithwyr ar draws y Llywodraeth. Edrychaf ymlaen at feithrin perthynas 
ragweithiol â'r Pwyllgor wrth gyflawni'r blaenoriaethau hyn. 
 

Strategaeth Cymraeg 2050 
 
Ar 11 Gorffennaf eleni lansiom ein strategaeth Cymraeg 2050, sy’n gosod ein 
gweledigaeth ar gyfer cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 
Mae’r strategaeth newydd yn esbonio sut byddwn yn gweithio i gyrraedd 
miliwn o siaradwyr Cymraeg a chynyddu canran y boblogaeth sy’n defnyddio’r 
Gymraeg yn ddyddiol o 10% i 20% erbyn 2050. 
 
Tair thema’r strategaeth  
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Diben y ffigur o filiwn o siaradwyr yw gosod uchelgais, er mwyn newid 
meddylfryd pobl a chodi’n golygon fel ein bod yn anelu at wir ffyniant.  
 
Mae’r Llywodraeth wedi llwyr ymrwymo i’r strategaeth newydd, gyda’r targed 
o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 wedi’i chynnwys yn rhaglen 
lywodraethol Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i Bawb: y strategaeth 
genedlaethol.  Mae’r “Gymraeg sy’n ffynnu” hefyd yn ymddangos yn un o’r 7 
nod llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 
O osod yr uchelgais hwn, mae’n hollbwysig ein bod yn gweithredu ar unwaith i 
ddechrau gwireddu’r weledigaeth. Dyna pam y gwnaethom, yng nghyllideb 
2017-2018, glustnodi bron i £10 miliwn ychwanegol er mwyn cynorthwyo 
gyda’r weledigaeth. Roedd hyn yn cynnwys £3m ar gyfer Cymraeg i oedolion, 
£2m i hybu’r Gymraeg, a £4.2m o’r gyllideb addysg i gefnogi datblygu 
proffesiynol i gefnogi’r Gymraeg mewn addysg.  
 
Rwy’n falch fod y cytundeb diweddar ar gyfer cyllideb 2018-19 a 2019-20 yn 
cynnwys rhagor o arian i’r Gymraeg - £5m o arian rheolaidd yn ogystal ag 
arian i’r Mudiad Meithrin (£1m y flwyddyn) ac ar gyfer adnoddau addysg 
dwyieithog (£500k y flwyddyn).  
 
Rhaglen Waith 2017-21 
Tra bo’r strategaeth yn cynnig taflwybr ar gyfer y daith at filiwn o siaradwyr, 
mae’r Rhaglen Waith ar gyfer 2017-21, a gyhoeddwyd ar y cyd â’r 
strategaeth, yn nodi’r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod y Cynulliad hwn i 
osod y seiliau.  Y cerrig milltir cynnar a fydd yn dangos ein bod ar y trywydd 
iawn fydd: 
 

 cynnydd bychan yn y teuluoedd sy’n trosglwyddo’r Gymraeg erbyn 
Cyfrifiad 2021, gan barhau â’r patrwm a welwyd rhwng 2001 a 2011 

 cynnydd yng nghanran y dysgwyr a fydd mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg, o 22 y cant (sy’n seiliedig ar 7,700 o ddysgwyr saith oed yn 
2015/16) i 24 y cant (tua 8,400) erbyn 2021, er mwyn bod ar y trywydd 
iawn i gyrraedd 30 y cant (tua 10,500 ym mhob grŵp oedran) erbyn 
2031 ac yna 40 y cant (tua 14,000 ym mhob grŵp oedran) erbyn 2050. 

 
Bydd llawer o’n pwyslais, felly, ar hyrwyddo’r ddau faes gwaith hwn rhwng 
nawr a 2021 er mwyn cryfhau’r seiliau ar gyfer y dyfodol. 
 
Er mwyn hwyluso cynnydd mewn addysg cyfrwng Cymraeg, byddwn yn: 

 cefnogi’r gwaith o ehangu sector Cymraeg y blynyddoedd cynnar drwy 
greu 40 grŵp meithrin newydd erbyn 2021 
 

 cefnogi cynnydd yn nifer yr athrawon yng Nghymru sy’n gallu addysgu 
Cymraeg neu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2021 fel a 
ganlyn: 

o 3,100 o athrawon cynradd sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg (o linell sylfaen o 2,900 yn 2015/16)  
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o 600 o athrawon uwchradd sy’n gallu addysgu Cymraeg (o linell 
sylfaen o 500 yn 2015/16) 

o 2,200 o athrawon uwchradd sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg (o linell sylfaen o 1,800 yn 2015/16). 

  
Byddwn hefyd yn cadw llygad agos ar y dangosyddion defnydd iaith sy’n 
gysylltiedig â’r targed o gynyddu cyfraddau’r bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg 
bob dydd o 10 y cant o’r boblogaeth i 20 y cant yn 2050. Cynyddu’r targed o 
10 y cant i 11 y cant erbyn 2021 fydd ein carreg filltir gyntaf. 
 
Mae Cymraeg 2050 yn amlinellu cyfres o newidiadau trawsnewidiol y bydd 
angen eu gweld er mwyn cyrraedd ein targedau. Mae gweddill y ddogfen hon 
yn rhoi’r diweddaraf ar y cynnydd sydd wedi’i wneud o safbwynt y newidiadau 
hyn. Mae diweddariad ar y cynnydd a wnaed hyd yn hyn mewn perthynas â’r 
newidiadau hyn wedi’i gynnwys yn Atodiad A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eluned Morgan AC 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
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Atodlen A 
 
 

Cymraeg 2050 
 

Thema 1 – Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 
 

1. Gwneud cynnydd cyflym i ehangu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg y blynyddoedd cynnar i 150 yn fwy o grwpiau meithrin 
dros y degawd nesaf er mwyn hwyluso dilyniant i addysg cyfrwng 
Cymraeg. 

 
Mae’r gwaith o gynllunio lle mae angen ehangu darpariaeth blynyddoedd 
cynnar ar y gweill. Mae hyn yn cynnwys mapio’r ddarpariaeth gyfredol â’r 
wybodaeth a ddarperir yng Nghynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
ac Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant yr awdurdodau lleol. Rydym wedi 
gweithio gyda Mudiad Meithrin dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn casglu 
data mwy cynhwysfawr am eu lleoliadau, gan gynnwys capasiti pob cylch 
meithrin, proffil oedran y plant sy’n eu mynychu, yn ogystal â chyfraddau plant 
yn trosglwyddo i addysg Gymraeg. Mae’r data hwn wedi ei rannu gyda’r 
awdurdodau lleol er mwyn iddynt allu bwydo’r wybodaeth i’w CSGA. 
 
Bydd rhaid sicrhau bod gweithlu cymwys sy’n gallu gweithio yn hyderus drwy 
gyfrwng y Gymraeg er mwyn cefnogi’r twf hwn. Rydym yn parhau i weithio 
gyda nifer o bartneriaid ar draws y sector, gan gynnwys Mudiad Meithrin, 
Wales PPA a NDNA Cymru er mwyn darparu hyfforddiant er mwyn gwella 
sgiliau Cymraeg y gweithlu ac arfogi’r rheini sy’n gweithio mewn lleoliadau 
cyfrwng Cymraeg â’r sgiliau arbenigol sydd eu hangen. Mae prosiect peilot 
hefyd ar y gweill ar hyn o bryd er mwyn llunio gwaelodlin dibynadwy o sgiliau’r 
gweithlu blynyddoedd cynnar. Mae’r prosiect, sy’n cael ei gyflawni ar y cyd 
gan Cwlwm, consortiwm o bump sefydliad gofal plant, a’r Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol, yn defnyddio Erfyn Diagnostig Ieithyddol er mwyn 
mapio gallu sampl o weithwyr yn erbyn lefelau Cymraeg i Oedolion. Bydd y 
data hwn yn cael ei ddefnyddio er mwyn cynllunio rhaglenni cefnogaeth ac 
hyfforddi i’r dyfodol o Ebrill 2018. 
 

2. Cynyddu’r gyfran o bob grŵp blwyddyn ysgol sy’n cael eu 
haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg o 22 y cant (sy’n seiliedig ar 
7,700 o ddysgwyr saith oed yn 2015/16) i 30 y cant (tua 10,500 ym 
mhob grŵp blwyddyn) erbyn 2031, ac yna i 40 y cant (tua14,000 
ym mhob grŵp blwyddyn) erbyn 2050. 
 
3. Gweddnewid sut rydym yn addysgu Cymraeg i bob dysgwr fel 
bod o leiaf 70 y cant o’r dysgwyr hynny’n gallu dweud erbyn 2050 
eu bod yn gallu siarad Cymraeg erbyn iddynt adael yr ysgol. 

  
Addysg yw un o’r meysydd allweddol sy’n sylfaen i’n gweledigaeth i gyrraedd miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  Bydd sicrhau cynnydd yn nifer y plant a phobl ifanc 
sy’n cael addysg drwy’r Gymraeg neu’n ddwyieithog yn flaenoriaeth i ni gyd. 

 



5 

 

Mae Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) yn parhau’n 
sylfaen gadarn ar gyfer cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru. 
Mae’n bwysig bod Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn adeiladu ar y 
gwaith da hwn. 

 
Yn gynnar yn 2017 penodwyd Aled Roberts i gynnal adolygiad brys o CSGA 
pob sir, yn ogystal ag adolygu’r broses o lunio’r CSGA a chynnig argymhellion 
ar sut byddai modd gwella’r broses honno. Roedd hwn yn adolygiad lefel 
uchel ac yn gam cyntaf tuag at drawsnewid y ffordd rydym yn cynllunio 
addysg cyfrwng Cymraeg. Cyhoeddwyd adroddiad Aled Roberts ar 4 Awst 
2017, ac roedd yn cynnwys 18 o argymhellion, yn eu plith:  
 

 Sefydlu Bwrdd i drafod ac adnabod y newidiadau sydd eu hangen yn 
nhermau newidiadau i’r ddeddf a rheoliadau  

 Adolygu amserlen y CSGA i gyd-fynd â chynlluniau cyllid cyfalaf 
Llywodraeth  

 Cryfhau perthynas strategol yr awdurdodau lleol a’r Mudiad Meithrin er 
mwyn sicrhau twf y sector ar lefel leol  

 Cynllunio pwrpasol ar frys er mwyn cynyddu nifer yr athrawon sy’n 
hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg.  

 
Gwnaeth cyn-Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes dderbyn yr 18 
argymhelliad, a byddwn yn dechrau cymryd camau yn eu cylch ar unwaith.  
 
Yn dilyn adolygiad cyflym Aled Roberts o’r CSGA, gofynnwyd i’r 22 o 
awdurdodau lleol gyflwyno cynlluniau diwygiedig. Mae dros hanner y 
cynlluniau bellach wedi dod i law, a byddaf yn eu hadolygu maes o law. 
 
Byddwn yn sefydlu Bwrdd i ddatblygu’r argymhellion a chynnig cyngor ar 
feysydd fel categoreiddio ysgolion ac addasu’r ddeddf a’r rheoliadau ar gyfer 
cynllunio addysg yn fuan yn y Flwyddyn Newydd.  

 
O safbwynt y cwricwlwm, byddwn yn symud ymlaen i drawsnewid y modd y caiff y 
Gymraeg ei haddysgu mewn ysgolion cyfrwng Saesneg er mwyn sicrhau bod holl 
blant a phobl ifanc Cymru’n cael y cyfle gorau i ddod yn rhugl yn y Gymraeg a’r 
Saesneg. Mae gwaith wedi cychwyn ar ddatblygu’r Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, 
Llythrennedd a Chyfathrebu yn y cwricwlwm newydd. Bydd y Maes Dysgu a Phrofiad yn 
cynnwys un continwwm o addysgu a dysgu ieithoedd, gan gynnwys y Gymraeg. Y 
bwriad yw y bydd y cwricwlwm ar gael i ysgolion ym mis Ebrill 2019 a chael ei 
gyflwyno o fis Medi 2022. 

 
O ran y gwaith o ad-drefnu ysgolion, cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw cynllunio 
lleoedd ysgol ac fel rheol nid yw Llywodraeth Cymru yn ymyrryd yn uniongyrchol yn y 
broses o gynllunio lleoedd ysgol.  Rhaid i unrhyw gynlluniau a nodir mewn Cynlluniau 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg ynghylch newid darpariaeth ysgol fod yn destun 
y prosesau statudol perthnasol. Rhaid i awdurdodau lleol adolygu’n barhaus sut mae 
eu darpariaeth yn bodloni’r galw am leoedd ysgol, nawr ac yn y dyfodol, yn ogystal â 
gofynion y cwricwlwm modern.  
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Yn unol â Rhaglen Waith 2017-21 Cymraeg 2050, cyhoeddwyd ein polisi a 
chynllun gweithredu ar gyfer y Gymraeg mewn addysg ar 18 Rhagfyr. 
 
O safbwynt adnoddau’r Gymraeg mewn addysg, mae Llywodraeth Cymru yn 
buddsoddi tua £2.653m yn flynyddol i gomisiynu adnoddau addysgol cyfrwng 
Cymraeg i ddysgwyr i gefnogi pynciau ar draws y cwricwlwm o 3-19 oed. 
Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i sicrhau bod adnoddau yn y ddwy iaith ar 
gael ar gyfer y cwricwlwm newydd a’r cymwysterau diwygiedig.  
 
Hyd yma eleni rydyn ni wedi dyfarnu 25 o gontractau i gynhyrchu adnoddau i 
gefnogi pynciau megis celf a dylunio, cerddoriaeth, Cymraeg, daearyddiaeth, 
dylunio a thechnoleg, hanes, llywodraeth a gwleidyddiaeth, mathemateg ac 
ieithoedd tramor modern.  Bydd yr adnoddau hyn yn ymateb i’r diffyg a 
nodwyd gan athrawon ar gyfer y pynciau hynny ac ar gyfer y cymwysterau 
diwygiedig. Mae dros 70 o deitlau newydd wedi’u cyhoeddi. Ymysg y rhain 
mae ap ‘Botio’ sy’n helpu dysgwyr Cyfnod Allweddol 2 i godio, a  dwy nofel 
gyntaf mewn dwy drioleg gan Y Lolfa sef  EFA (Cyfres y Melanai) ac Yr Ynys 
(Cyfres Yma). Dyma’r triolegau cyntaf i’w cyhoeddi yn y Gymraeg i oedolion 
ifanc. 
 
Yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol, dyfarnwyd cytundeb i RNIB Cymru i 
baratoi cyfanswm o 32 o deitlau dros gyfnod o flwyddyn ar gyfer dysgwyr dall 
ac â golwg rhannol. Bydd yr adnoddau hyn ar gael mewn amrywiaeth o 
fformatau, yn cynnwys Braille, print bras, DAISY a ffeiliau MP3.  
 
Mae’r cynllun grant i CBAC ar gyfer cyfieithu gwerslyfrau i gefnogi’r 
cymwysterau diwygiedig yn sicrhau y bydd  58 o deitlau newydd ar gael.  Yn 
dilyn yr uwchgynhadledd ar adnoddau ym mis Ebrill 2017 mae  trafodaethau 
wedi’u cynnal gyda chyhoeddwyr i edrych ar ffyrdd o sicrhau bod adnoddau 
yn y ddwy iaith yn cael eu cyhoeddi yr un pryd yn y dyfodol. Yn y cyfnod byr 
mae CBAC wedi ailedrych ar ei brosesau gwaith er mwyn lleihau’r bwlch 
rhwng y dyddiadau cyhoeddi yn y ddwy iaith.  

 
 

4. Cynyddu nifer yr athrawon cynradd sy’n gallu addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg o 2,900 i 3,900 erbyn 2031 ac i 5,200 erbyn 
2050; cynyddu nifer yr athrawon uwchradd sy’n gallu addysgu 
Cymraeg o 500 i 900 erbyn 2031 ac i 1,200 erbyn 2050; a chynyddu 
nifer yr athrawon uwchradd sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg o 1,800 i 3,200 erbyn 2031 ac i 4,200 erbyn 2050. 

 
Mae’r gyfundrefn addysg yn gwbl ddibynnol ar ei gweithlu. Os ydym am weld 
un continwwm addysg Gymraeg, mae’n rhaid i ni fuddsoddi yn athrawon y 
dyfodol. 
 
Mae’n hollbwysig ein bod yn gosod seiliau cadarn dros 4 blynedd cyntaf y 
strategaeth. I’r perwyl hwnnw byddwn yn rhoi sylw arbennig ar gryfhau sut 
rydym yn denu, yn hyfforddi ac yn cefnogi athrawon newydd.  Fel rhan o 
hynny, mae angen sicrhau bod gan athrawon yr adnoddau sydd eu hangen 



7 

 

arnynt, ar yr amser iawn, i allu addysgu yn y modd gorau posib. Dyma fydd un 
o’n blaenoriaethau yn ystod y cyfnod cyntaf o weithredu’r strategaeth. 
 
I’r perwyl hwn cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg £4.2 miliwn yn 
ychwanegol o’r gyllideb addysg ar gyfer 2017-18 er mwyn datblygu ymhellach 
y gweithlu athrawon i addysgu’r Gymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg.    
 
Rwy’n falch bod Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, hefyd 
wedi cyhoeddi y bydd cymhellion ar gael i fyfyrwyr cymwys sy'n dechrau 
cyrsiau addysg gychwynnol i athrawon yn y flwyddyn academaidd 18/19. 
Bydd cymhelliant cyfrwng Cymraeg newydd yn targedu athrawon uwchradd 
sy’n addysgu pob pwnc arbenigedd drwy gyfrwng y Gymraeg / yn ddwyieithog 
neu’n addysgu Cymraeg mewn unrhyw sefydliad uwchradd.   

 
5. Diwygio’r cynnig addysg a sgiliau ôl-16 cyfrwng Cymraeg a 
dwyieithog i sicrhau bod gan bobl ifanc gyfle i barhau i ddatblygu 

sgiliau dwyieithog i gefnogi economi sy’n ffynnu. 
 
Mae gwaith da yn mynd yn ei flaen i adeiladu ar y seilwaith sydd eisoes wedi 
ei osod ar gyfer ehangu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y 
sector ôl-16 er mwyn sicrhau dilyniant ieithyddol o un cyfnod o addysg i’r llall.  
Bu cynnydd graddol yn y ddarpariaeth dros y cyfnod diwethaf ac mae’r sector 
yn gweithio’n galed i uwchsgilio staff a chodi ymwybyddiaeth ein pobl ifanc o 
fanteision sgiliau dwyieithog ar gyfer y gweithle.   
 
Mae adolygiad o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ei gwblhau a 
chyhoeddwyd ymateb y Llywodraeth ar 12 Rhagfyr gan dderbyn yr holl 
argymhellion, yn arbennig i ymestyn dyletswyddau’r Coleg i gynnwys y sector 
ôl-16.  O ganlyniad mae’r Coleg yn sefydlu Bwrdd Cynllunio arbenigol gyda 
chynrychiolaeth o’r sectorau addysg bellach a dysgu’n seiliedig ar waith.  
Pwrpas y bwrdd fydd cynghori ar y dulliau gweithredu angenrheidiol er mwyn 
datblygu darpariaeth ôl-16 a llunio cynllun gweithredu ffurfiol i’r dyfodol, fydd 
yn ystyried ehangu’r ddarpariaeth; cynllunio a hyfforddi’r gweithlu, a 
chynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn yr addysg. 
 
Am y tro cyntaf eleni mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn 
darparu rhaglen ‘Cymraeg Gwaith’ er mwyn cefnogi gweithleoedd i ddatblygu 
sgiliau Cymraeg eu gweithlu a cynhelir rhaglen beilot ar y cyd gyda Colegau 
Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn datblygu gallu ymarferwyr 
mewn colegau addysg bellach a sefydliadau addysg uwch i addysgu yn 
hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg. 
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Thema 2 – Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg 
 

6. Adolygu’r ddeddfwriaeth sy’n cefnogi’r Gymraeg er mwyn 
sicrhau ei bod yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer hybu a hwyluso 
defnyddio’r iaith. 

 
Cyhoeddodd cyn-Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Bapur Gwyn 
‘Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg’ ar 9 Awst 2017.  
Cafwyd trafodaethau egnïol yn y digwyddiadau ymgynghori yn Llandudno, 
Merthyr Tudful, Abertawe, Caerdydd ac Aberystwyth, yn ogystal â 
digwyddiadau ymgysylltu penodol gyda phobl ifanc yng Nglan Llyn a phobl ag 
anableddau dysgu yng Nghaerfyrddin.  
 
Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 31 Hydref 2017. Daeth cyfanswm o 504 o 
ymatebion i law (226 o ymatebion gan unigolion a sefydliadau, yn ogystal â 
nifer o lythyrau ymgyrch). Rwy’n gobeithio gwneud cyhoeddiad ar y camau 
nesaf yn yr wythnosau nesaf.    

 
Prif bwrpas y Papur Gwyn yw sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn ein helpu i 
wireddu strategaeth Cymraeg 2050. Mae hynny’n golygu taro’r cydbwysedd 
iawn rhwng hybu a rheoleiddio, a sicrhau’r effaith gorau posibl gydag 
adnoddau prin. Er mwyn cyflawni’r nod, mae’r Papur Gwyn yn dadlau bod 
angen corff newydd, Comisiwn y Gymraeg, sef pwerdy gyda statws, 
hygrededd ac adnoddau. Rôl y Comisiwn fydd:  

 
o arbenigo mewn cynllunio ieithyddol  
o rhoi cefnogaeth a chymorth ymarferol i gyrff a busnesau  
o bod yn arloesol o ran hybu’r Gymraeg a hybu dwyieithrwydd  
o gwarchod y Safonau.   

  
Mae’r Papur Gwyn hefyd yn cynnig: 

 
o gwneud y broses o osod y Safonau yn llai biwrocrataidd ac yn 

fwy democrataidd 
o sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru y pŵer i osod Safonau ar 

unrhyw gorff sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad, gan 
gynnwys banciau, archfarchnadoedd a chyrff eraill yn y sector 
preifat.  

 
Fel rhan o’r broses, cafwyd ymateb diddorol i’r ymgynghoriad gan yr 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus. Gan mai cwynion ac ymchwiliadau i 
fethiannau mewn gwasanaethau yw gwaith yr Ombwdsmon, mae’r ymateb yn 
un hollol resymol. Mae’n werth cofio mai’r Ombwdsmon sy’n gyfrifol am yr 
iaith yng Nghatalwnia, yn ogystal â Gwlad y Basg, y wlad sydd debycaf i 
Gymru o ran ei phroffil ieithyddol ac sydd wedi bod yn llwyddiannus o ran 
sicrhau bod iaith yn ffynnu. Rwy’n ystyried a oes angen ymgynghori 
ymhellach ar gynnig yr Ombwdsmon. Byddaf yn gwneud datganiad am y 
mater yn y Senedd maes o law.  
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O ran  rhaglen dreigl y safonau, mae dros 100 o gyrff nawr o dan y system 
safonau a byddaf yn gwneud cyhoeddiad pellach ar y safonau iechyd yn fuan. 
Rwy’n ymroddedig i’r drefn safonau ac yn awyddus i weld cyrff yn symud o’r 
drefn Cynlluniau Iaith flaenorol i’r drefn safonau fel bod fframwaith gyfreithiol 
cryfach yn ei le ar gyfer y Gymraeg.    
 
Roedd yr ymgynghoriad ar y Papur Gwyn Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion 
ar gyfer bil y Gymraeg dros yr haf yn cynnwys cynigion ar gyfer model 
diwygiedig o safonau. Rwy’n ystyried ymatebion i’r Papur Gwyn ar hyn o bryd 
a byddaf yn darparu diweddariad pellach maes o law. Mae’n bwysig bod 
unrhyw safonau sy’n cael eu paratoi o hyn ymlaen yn cyd-fynd â pholisi’r 
deddfwriaeth newydd.  
 

7. Sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn arwain drwy esiampl drwy 
hybu a hwyluso cynnydd yn y defnydd a wneir o’r Gymraeg gan 
ein gweithlu ein hunain. 

 
Mae’r cynnig rhagweithiol sy’n amlwg iawn yn y Safonau yn golygu bod 
Llywodraeth Cymru yn yr arfer bellach o dynnu sylw cwsmeriaid a’i 
chysylltiadau at ein gwasanaethau Cymraeg o’r dechrau’n deg, heb iddyn 
orfod gofyn am wasanaeth Cymraeg. Mae’r sefydliad wedi ymateb yn 
gadarnhaol i hyn, er enghraifft drwy ateb ffonau’n ddwyieithog a gofyn am 
ddewis iaith pobl wrth ddelio â nhw.  Mae hyn wedi bod yn newid ymddygiad 
sylweddol mewn rhai rhannau o’r sefydliad, ond mae cynnydd da’n cael ei 
wneud i sicrhau y gall bobl ymdrin â’r Llywodraeth yn eu dewis iaith.  
Canlyniad hyn oll yw cynnydd yn nefnydd y Gymraeg gan staff – mae’r 
Gymraeg i’w chlywed a’i gweld fwyfwy ar draws ein swyddfeydd.    
 
Mae hyn wedi rhoi’r cyfle i’r Llywodraeth ddatblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn 
fewnol, a hybu defnydd gan ein gweithlu ni ein hunain.  Mae darparu 
gwasanaethau dwyieithog o ansawdd uchel yn golygu ein bod wedi 
canolbwyntio ar gyfleoedd i’n staff ddatblygu a gwella’u sgiliau Cymraeg dros 
y ddwy flynedd ddiwethaf, gan ganolbwyntio ar godi hyder a gloywi iaith drwy 
gyrsiau hyfforddi.   
 
Mae staff hefyd yn gallu adnabod siaradwyr Cymraeg yn y Llywodraeth drwy’r 
system e-bost, lle mae negeseuon ar broffiliau e-bost siaradwyr Cymraeg a 
dysgwyr yn nodi hynny, er mwyn cynyddu traffig e-byst Cymraeg.  Gwelwyd 
cynnydd yn y gwasanaethau sydd ar gael i staff yn fewnol o safbwynt y 
Gymraeg, megis negeseuon corfforaethol, mewnrwyd dwyieithog a chynnydd 
yn y gweithdrefnau adnoddau dynol cyfrwng Cymraeg.  Bydd datblygu’r 
defnydd o dechnoleg gwybodaeth cyfrwng Cymraeg yn ffocws i ni dros y 
misoedd nesaf, i sicrhau bod staff yn gwneud y defnydd gorau posibl o’r 
cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ar eu cyfrifiaduron. 
 
O safbwynt hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn gyffredinol, mae £400k wedi’i 
ddyrannu i helpu busnesau bach a chanolig (BBaCh) i fod yn fwy dwyieithog.  
Nod y prosiect yw sicrhau bod cymorth ymarferol ar gael i BBaCh a 
microfusnesau (â llai na 10 o weithwyr) i’w helpu i ddefnyddio mwy o’r 
Gymraeg. Ar hyn o bryd mae Comisiynydd y Gymraeg yn darparu rhywfaint o 
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gefnogaeth i fusnesau mwy o faint – fodd bynnag, mae dros 90,000 BBaCh 
yng Nghymru heb fynediad at gefnogaeth neu gymorth i’w helpu i ddefnyddio 
rhagor o Gymraeg. 

 
Yn y gwanwyn, byddaf hefyd yn lansio “llinell gymorth” Cymraeg newydd fel 
pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y Gymraeg.  
Bydd yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n darparu cyfieithiadau byr i fusnesau 
a mudiadau trydydd sector, ac yn eu cyfeirio at gymorth i’w helpu i wneud y 
Gymraeg yn fwy gweledol (e.e. ar eu cyfryngau cymdeithasol, bwydlenni, 
hysbysebion, arwyddion).   

 
Mae gweddill y cyllid ychwanegol ar gyfer 2017-2018 yn cael ei ddefnyddio i 
wella’r swyddogaeth hybu sydd eisoes yn cael ei chyflawni gan Lywodraeth 
Cymru. Mae hyn yn cynnwys dwy swydd newydd lle mae arbenigedd 
marchnata’r Gymraeg yn ofynnol, yn ogystal â swydd bolisi uwch i gyflawni’r 
rhaglen waith ehangach. Yn unol â blaenoriaethau strategaeth Cymraeg 2050 
bydd y cyllid ychwanegol hefyd yn ariannu: 
 

 cynllun grant newydd (Grant Cymraeg 2050) i gefnogi Thema 2 y 
strategaeth – Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg  

 ymgyrchoedd marchnata cenedlaethol a/neu ymyraethau sy’n 
annog y defnydd o’r Gymraeg i gynulleidfaoedd targed sy’n 
flaenoriaeth (e.e. pobl ifanc 14-21 oed). 
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Thema 3 – Creu amodau ffafriol: seilwaith a chyd-destun 
 

8. Datblygu pwyslais rhanbarthol newydd ym maes datblygu 
economaidd i helpu pob rhan o Gymru i ffynnu ac i gefnogi pob 
ardal i ddatblygu ei hunaniaeth nodweddiadol ei hun. 

 
Mae’r economi’n hanfodol er mwyn creu’r amodau cymdeithasol priodol lle 
gall siaradwyr Cymraeg aros mewn cymunedau Cymraeg, neu ddychwelyd i’r 
cymunedau hynny. Er nad ydym yn gallu rheoli pob ffactor sy’n dylanwadu ar 
dwf economaidd, mae yna bethau y gallwn ddylanwadu arnynt. Mae’r rhain yn 
cynnwys sgiliau, y pwys a roddir ar y Gymraeg, lleoliad llawer o swyddi’r 
sector cyhoeddus, clystyrau, sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei gweld fel sgil 
gwerthfawr mewn datblygiadau mawr, a chyfleoedd i ddefnyddio’r sgiliau hyn. 
 
Mae Ffyniant i Bawb, a gyhoeddwyd ym mis Medi, yn esbonio sut y byddwn 
ni, fel Llywodraeth, yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau rhanbarthol ac yn 
hyrwyddo gwaith teg. Mae ein cynllun gweithredu economaidd, a gyhoeddwyd 
ar 12 Rhagfyr, yn gosod model datblygu economaidd newydd ar sail 
ranbarthol.  Bydd hyn yn golygu gweithio gyda phob rhanbarth i adnabod y 
cryfderau a’r cyfleoedd sydd ar gael yn rhanbarthol, ac elwa arnynt.  
 
Rydym mewn cyfnod o newid gwleidyddol mawr, gyda’r trafodaethau i adael 
yr Undeb Ewropeaidd ar flaen ein meddyliau. Mae’n rhy gynnar i wybod yn 
union beth fydd goblygiadau hyn i ni, ond byddwn yn barod i ymateb i 
newidiadau wrth iddynt amlygu. Mae’n bosib y bydd angen addasu ein dull 
gweithredu i ymateb i’r newidiadau hyn, ond ni fydd cyfaddawdu ar ein 
uchelgais i gyrraedd y miliwn.  
 

9. Gweddnewid tirwedd ddigidol y Gymraeg, gan roi pwyslais 
arbennig ar dechnolegau iaith.  

 
Rydym wedi ariannu datblygiadau technolegau iaith Cymraeg fel bod modd 
rheoli symudiadau braich robot ar lafar drwy nifer bach o orchmynion 
Cymraeg ac wedi ymestyn hyn i’r pwynt ble mae modd gofyn set bach o 
gwestiynau i feicroffon a chlywed atebion synhwyrol drwy uchelseinydd – i 
gyd yn Gymraeg. Prifysgol Bangor sydd wedi gwneud y gwaith hwn. 

 
Cam cyntaf oedd hwn ar siwrne i adeiladu peiriant llais-i-destun Cymraeg, ac 
rydym hefyd wedi cyd-ariannu ymchwilydd PhD ym Mhrifysgol Bangor i 
astudio llais-i-destun Cymraeg. Mae angen hyn os ydym ni am weld y 
Gymraeg ar beiriannau tebyg i Siri, Amazon Echo/Dot, Google Home, ac ati 
yn y dyfodol.   
 
Un o’r ffyrdd mae’r dechnoleg hon wedi ei datblygu yw drwy raglen 'Macsen' – 
prototeip o gynorthwyydd digidol Cymraeg (fel Siri neu Amazon Echo) a 
ariannwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae Prifysgol Bangor wedi rhyddhau dan 
drwydded agored y cod ar gyfer 'Macsen', fel bod modd er enghraifft i glybiau 
codio ysgolion gydio ynddo a’i defnyddio. 
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Mae gwell cyfieithu peirianyddol hefyd yn flaenoriaeth at y dyfodol, er mwyn 
diogelu data unigolion, er mwyn bod yn ymwybodol o’r cyd-destun wrth drosi 
ac er mwyn peidio cyfieithu’r un brawddegau mwy nac unwaith. 
 
Mae gennym gynlluniau i gefnogi datblygiadau mapiau rhyngweithiol 
Cymraeg, cyd-berthnasedd semanteg geiriau a thermau’r iaith ac i gyfrannu at 
ddatblygiad gemau newydd Cymraeg. 
 
Mae’r Bwrdd Technoleg Cymraeg hefyd yn rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar 
ddatblygiadau technolegol. Maen nhw’n cyfarfod dair gwaith y flwyddyn, ac yn 
rhoi cyngor sy’n help wrth inni ddrafftio’r Cynllun Gweithredu Technoleg 
Cymraeg newydd. 
 

10. Datblygu rhaglen genedlaethol i gynyddu dealltwriaeth o 
ddwyieithrwydd. 

 
Mae Strategaeth Cymraeg 2050 yn gosod y nod o gyrraedd miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae gwella ein dealltwriaeth ni fel cenedl o 
beth rydym yn golygu trwy fod yn ‘ddwyieithog’ yn rhan annatod o hyn.  
 
Mae’r Strategaeth yn amlinellu gweledigaeth uchelgeisiol a gwyddom fod 
angen i Lywodraeth Cymru yrru’r newid mewn agweddau er mwyn sicrhau 
llwyddiant y Strategaeth. Rhaid i’r newid fod yn un trawsnewidiol (h.y., newid 
sylfaenol yn y ffordd mae unigolion a sefydliadau yn ymdrin â’r Gymraeg). 
Mae’n golygu shifft mewn diwylliant, ymddygiad yn ogystal â meddylfryd. 
 
Rydym eisoes wedi cyflogi dwy swydd newydd lle mae arbenigedd 
marchnata’r Gymraeg yn ofynnol, yn ogystal â swydd bolisi uwch i gyflawni’r 
rhaglen waith ehangach.  Bydd hyn yn ein helpu i ddechrau paratoadau i 
ddatblygu pecyn o ymyriadau er mwyn bwrw’r elfen hon o’r strategaeth yn ei 
blaen.  
 

 
 

 


