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Annwyl Bethan 
 
Rhagor o wybodaeth am waith y Comisiynydd 
 
Diolch am eich llythyr diweddar yn dilyn fy ymddangosiad o flaen y Pwyllgor ym mis Hydref 
ac am eich geiriau caredig am waith fy swyddfa.   
 
Roeddech chi’n dymuno rhagor o wybodaeth am dri phwnc penodol, sef cyllid blynyddol; 
safonau’r Gymraeg; a darpariaeth addysg Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar.  Fe wnaf 
ddelio â’r pynciau fesul un. 
 
Cyllid Blynyddol 
 
Cyn ateb y cwestiwn am lefel a defnydd y gronfa wrth gefn, hoffwn gychwyn drwy gynnig 
ychydig o gefnir a chyd-destun. 
 
Ym mis Hydref 2014 ymddangosais gerbron Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad fel 
rhan o waith y pwyllgor i graffu ar gyfrifon 2013-14.  Un o’r materion dan sylw gan y 
pwyllgor mewn perthynas â nifer o sefydliadau cyhoeddus oedd lefel y gronfa wrth gefn. 
 
Wrth roi tystiolaeth i’r pwyllgor nodais gallai costau cyfreithiol sylweddol godi wrth i’r 
sefydliad arfer ei swyddogaethau newydd, ac hefyd bod angen gadw rhywfaint wrth gefn 
ar gyfer gwariant anrhagweledig.  Dywedais wrth y pwyllgor byddai gadw cronfa wrth gefn 
rhwng £200,000 a £250,000 yn rhesymol. 
 
Mae’r cyfrifon blynyddol 17/18 yn datgan gwerth statudol y gronfa wrth gefn o £501,000.  
Wrth gynllunio mae angen i mi ystyried effaith trafodion sydd wedi eu talu mewn arian 
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parod lle nad ydynt wedi eu cyfrifo drwy’r cyfrif incwm a gwariant ar ddiwedd y flwyddyn 
ariannol.  Y tair prif elfen yw: 
 
 Dibrisio asedau sefydlog y sefydliad lawr i werth net o £0 (£84,000) 
 Cyfrif cost cytundebau lle mae elfen o’r gost yn berthnasol i flwyddyn ariannol 2018-19 

(£63,000) 
 Cydnabod incwm ar is-les lle mae elfen o’r incwm yn berthnasol i flwyddyn ariannol 

2018-19 (£20,000) 
 
Effaith net y tair elfen uchod yw lleihau lefel gwaelodol y gronfa wrth gefn i £374,000 ar 
ddiwedd 2017-18 mae hyn yn uwch na’r £250,000 cynllunnir ei chadw yn arferol.  Datgelir 
yn Adroddiad Blynyddol 2017-18 bod cyllideb fewnol 2018-19 yn cynllunio ar gyfer 
gorwariant o £82,000.  Ers cyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol cyflwynwyd Amcangyfrif 2019-
20 i Weinidogion Cymru, sydd yn gwneud cais am gyllideb ar gyfer y blynyddoedd nesaf.  
Mae’r rhagolwg gwariant diweddaraf yn tybio gorwariant o £167,000 ar gyfer 2018-19 
byddai’n arwain at cronfa wrth gefn o £238,000 ar diwedd y flwyddyn ariannol.  Mae’n 
benderfyniad strategol gennym ni i wario uwchlaw y gyllideb a dderbyniwyd gan 
Lywodraeth Cymru er mwyn erydu’r gronfa wrth gefn i lefel resymol.    
 
Rwyf wedi cynnwys copi o Amcangyfrif 2019-20 at eich sylw er mwyn i’r pwyllgor gael 
gwybodaeth bellach mewn perthynas â chynlluniau’r sefydliad dros y tymor canolig, y 
gofynion cyllido ac effaith peidio â derbyn cyllid ychwanegol.  Ceir gwybodaeth pellach am 
y Cynlluniau yn yr Amcangyfrif. 
 
Cyflwynwyd 3 opsiwn i Weinidogion Cymru fel a ganlyn: 
 

  
Gwariant 

2019-20 
£000 

Cyllido 
2019-20 

£000 

Cynllun A Prosiectau ychwanegol a chyflogi 47 swydd 3,825 3,798 

Cynllun B Prosiectau ychwanegol 3,568 3,541 

Cynllun C Parhau i weithredu fel yn flaenorol 3,240 3,168 

 
Ar ddiwedd fy nghyfnod fel Comisiynydd y Gymraeg felly rwyf yn rhagweld cronfa wrth 
gefn o £238,000 sydd yn gyson â’r lefel cynaliadwy rwyf wedi ei nodi dros nifer o 
flynyddoedd yn yr Adroddiad Blynyddol.  Er hynny, dros y cyfnod canolig, mae risgiau 
dwys i allu’r sefydliad i fwy o fewn y gyllideb presennol a pharhau i weithredu. 
 
Gofynnoch hefyd am effaith hyn ar nifer staff a’n gallu i gyflawni swyddogaethau.  Nodaf 
mai 42.6 swyddog cywerth y pen bydd yn gyflogedig ar 01/04/2019, mae hyn tua 10% yn 
llai na’r adnoddau staff yn y strwythur llawn.  Hefyd, nid oes capasiti o fewn y lefel cyllido 
presennol i gyflogi swyddogion dros dro pan fo swyddog ar gyfnod mamolaeth.  Yn olaf 
rwyf wedi derbyn hysbysiad o gynnydd i gyfraniadau’r cyflogwr i Gynllun Pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil, bydd hyn yn cynyddu costau cyflogaeth £117,000 fel lleiafswm a nid oes 
capasiti o fewn y gyllideb bresennol i ysgwyddo’r baich ychwanegol hwn. 
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Mae’r ffactorau hyn yn rhoi pwysau cynyddol ar y gallu i gyflogi nifer digonol o swyddogion 
i gyflawni swyddogaethau a dyletswyddau’r sefydliad. 
 
Mewn perthynas â chostau gweinyddol rhedeg y sefydliad, dros y blynyddoedd mae 
camau cadarn wedi eu cymryd i leihau costau er mwyn arbed arian.  I’w gymharu â 
blynyddoedd 2013-14 a 2014-15 lle roedd y gwariant ar gyfartaledd yn £965,000, mae 
rhagolwg y gwariant ar gyfer 2018-19 yn £717,000 sydd yn arbediad o 26%.  Nid oes 
llawer o gyfleoedd pellach i arbed arian heb gael effaith niweidiol ar allu’r sefydliad i 
weithredu’n effeithiol. 

Mae lefel gwariant ar raglenni a phrosiectau wedi lleihau dros fy nghyfnod fel Comisiynydd 
wrth i’r lefel cyllido gan Weinidogion Cymru leihau.  Ym mlynyddoedd 2013-14 a 2014-15 
roedd y gwariant tua £440,000 y flwyddyn ar gyfartaledd.  Yn y tair mlynedd nesaf hyd 
2017-18 roedd gostyngiad yn y gwariant i tua £240,000 y flwyddyn.  Rhagolwg y gwariant 
ar gyfer 2018-19 yw £193,000 ac mae’r Amcangyfrif yn rhagweld gwariant o £140,000 dan 
Gynllun C. Mae gwariant ar raglenni yn cael ei ariannu drwy erydiad y gronfa wrth gefn a 
gwnaed penderfyniad strategol i wario uwchlaw’r gyllideb a gafwyd gan Lywodraeth 
Cymru. 
 
Fel y gweler ym mharagraff 2.15 o’r Amcangyfrif, hyd yn oed oes yw Gweinidogion Cymru 
yn ariannu’r costau pensiwn ychwanegol, dros y ddwy flynedd nesaf bydd gwariant yn 
erydu’r gronfa wrth gefn i lefel is na’r hyn fyddai’n ddymunol.  Heb gyllid ychwanegol mae’n 
anochel bydd risg i allu’r Comisiynydd newydd i gyflawni ei swyddogaethau a’i 
ddyletswyddau llawn; wrth i adnoddau swyddogion fod yn llai na’r strwythur llawn, a’r arian 
sydd ar gael i gyflawni rhaglenni a phrosiectau pwysig gael ei gyfyngu ymhellach. 
 
 
Safonau’r Gymraeg 
 
Fe ofynnoch am wybodaeth am ymchwiliadau safonau, sef y cam cychwynnol o fapio pa 
fath o safonau ddylid eu gosod ar sectorau cyn i’r Llywodraeth greu rheoliadau safonau.  
Nid oes unrhyw sefydliad yn destun ymchwiliad safonau ar hyn o bryd. Er hynny, mae 
ymchwiliadau safonau wedi’u cynnal i nifer o sefydliadau sydd eu cynnwys mewn 
rheoliadau safonau hyd yma. Mae 4 cylch o ymchwiliadau safonau wedi’u cynnal ac mae’r 
manylion fel a ganlyn gyda chadarnhad o pa reoliadau (os o gwbl) sydd yn berthnasol i’r 
sefydliadau o fewn pob un: 

Cylch yr 
ymchwiliad 
safonau 

Cylch 1 Cylch 2 Cylch 3 Cylch 4 

Nifer y 
sefydliadau 

26 119 64 318 

Math o 
sefydliadau 

Awdurdodau 
lleol, 
Gweinidogion 

Nifer o 
sefydliadau 
cyhoeddus 

Darparwyr tai 
cymdeithasol, 
adrannau 

Cyflenwyr nwy 
a thrydan, 
gwasanaethau 
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Cymru, 
Parciau 
Cenedlaethol 

cyffredinol 
megis 
Amgueddfa 
Cymru, 
Comisiynydd 
Plant a Phobl 
Hŷn, byrddau 
iechyd, colegau 
a phrifysgolion 

Llywodraeth y 
DU, cwmnïau 
dŵr, Grŵp y 
Post Brenhinol 
a’r Swyddfa 
Bost 

rheilffyrdd a 
chwmnïau 
bysiau 

Pryd 
cynhaliwyd 
yr 
ymchwiliad 
safonau 

Ionawr – 
Mawrth 2014 

Tachwedd 2014 
– Chwefror 
2015 

Mai – Awst 
2015 

Amserlen 
graddol: 
Mawrth – 
Mehefin 2016 
Gorffennaf – 
Hydref 2016 
Awst – 
Tachwedd 
2016 

Cyhoeddi’r 
adroddiad 
ymchwiliad 
safonau 

Mai 2014 Mai 2015 Hydref a 
Tachwedd 
2015 

Tachwedd 
2016 a 
Chwefror 2017 

Mewn 
rheoliadau? 

Pob un o fewn:  
 Rheoliadau 

Rhif 1 

Nifer o fewn: 
 Rheoliadau 

Rhif 2 

 Rheoliadau 

Rhif 4 

 Rheoliadau 

Rhif 5 

 Rheoliadau 

Rhif 6 

 Rheoliadau 

Rhif 7 

Rhai o’r 
sefydliadau yn 
weddill ddim o 
fewn rheoliadau, 
e.e. 
rheoleiddwyr 
proffesiynau 
iechyd  

Na Na 
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Fe ofynnoch hefyd am wybodaeth am sefydliadau y mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu 
eu cynnwys mewn rheoliadau drafft, neu sefydliadau y mae Gweinidogion Cymru wedi 
ymgynghori â hwy ar reoliadau drafft. 

Ym Mehefin 2018, gwnaeth Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, 
ddatganiad oedd yn cadarnhau na fydd rhagor o safonau yn cael eu cyflwyno hyd nes y 
bydd Bil newydd i’r Gymraeg yn weithredol. Cadarnhaodd hefyd bod hynny yn golygu na 
fydd yn ychwanegu sefydliadau i reoliadau a basiwyd eisoes chwaith. 

Fy nealltwriaeth felly yw nad yw Gweinidogion Cymru yn bwriadu cynnwys unrhyw 
sefydliad mewn rheoliadau drafft hyd nes y bydd Bil newydd i’r Gymraeg yn weithredol. Fel 
y gwyddoch, nid oes amserlen wedi’i chyhoeddi ar gyfer pryd y bydd hynny yn debygol 
eto. 

Mae Gweinidogion Cymru eisoes wedi ymgynghori ar reoliadau drafft gyda’r rheoleiddwyr 
proffesiynau iechyd a’r cwmnïau dŵr. Mae’r Comisiynydd yn deall bod Gweinidogion 
Cymru wedi gohebu gyda’r sefydliadau hyn i egluro na fydd rheoliadau terfynol yn cael eu 
cyflwyno ar eu cyfer am y tro am y rhesymau a nodwyd uchod. 

Gofynnoch i mi hefyd ddarparu gwybodaeth am sefydliadau mae fy swyddfa yn y broses o 
gyflwyno hysbysiad cydymffurfio iddynt. Rydym ar hyn o bryd wrthi’n cyflwyno hysbysiadau 
cydymffurfio i’r 18 sefydliad canlynol a enwir yn Rheoliadau Rhif 7: 

1. Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

5. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

6. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

7. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

8. Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru 

9. Cyngor Iechyd Cymuned Abertawe Bro Morgannwg 

10. Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan 

11. Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr 

12. Cyngor Iechyd Cymuned Powys 

13. Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a'r Fro 

14. Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf 

15. Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda 

16. Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 

17. Ymddiriedolaeth GIG Felindre 

18. Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Hefyd, mae Rheoliadau Rhif 7 yn gwneud darpariaeth ar gyfer ychwanegu Gofal 
Cymdeithasol Cymru i Reoliadau Rhif 4. Rydym felly yn y broses o gyflwyno hysbysiad 
cydymffurfio iddynt hwy gan ddilyn yr un amserlen. 
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Dyma ddarparu trosolwg o’r amserlen ar gyfer cyflwyno’r hysbysiadau gan gynnwys y 
camau sydd eisoes wedi cymryd lle a’r camau sydd i ddod: 

Mawrth 2018 Cynulliad yn cymeradwyo’r Rheoliadau. 

Mai 2018 Comisiynydd yn cynnal sesiynau briffio i’r holl 
sefydliadau. 

Mehefin 2018 Rheoliadau yn dod i rym a’r Comisiynydd yn cynnal 
cyfarfodydd unigol gyda phob un o’r sefydliadau. 

18 Gorffennaf - 10 
Hydref 2018 

Ymgynghori ar hysbysiad cydymffurfio drafft am gyfnod o 
12 wythnos. 

Hydref - Tachwedd 
2018 

Ystyried ymatebion a pharatoi hysbysiadau cydymffurfio 
drafft. 

Tachwedd 2018 Anelu at ddyroddi hysbysiadau cydymffurfio terfynol 
erbyn diwedd Tachwedd. 

Diwedd Mai 2019 6 mis o’r ddyddiad dyroddi’r hysbysiadau cydymffurfio 
bydd y diwrnod gosod cynharaf yn dod i rym. Dyma 
hefyd pryd fydd y Cynllun Iaith Gymraeg presennol yn 
peidio bod yn weithredol. 

 

Yn olaf ar y pwnc hwn, fe ofynnoch chi i mi egluro wrth y Pwyllgor, gan ystyried y 
sefydliadau hynny nad ydynt yn ddarostyngedig i'r safonau ar hyn o bryd, beth yw effaith 
hyn i siaradwyr Cymraeg yng Nghymru.  

Mae nifer o sefydliadau yn parhau i fod yn ddarostyngedig i gynlluniau iaith Gymraeg, yn 
hytrach na’r safonau. Gall hynny fod am nad ydynt wedi cael eu henwi mewn rheoliadau 
safonau eto neu am nad ydynt yn gallu, yn gyfreithiol, dod o dan y safonau ar hyn o bryd. 

Mae enghreifftiau o sefydliadau sydd yn disgwyl am reoliadau wedi’u nodi o fewn y tabl 
mewn ymateb i’r cwestiwn cyntaf am safonau. Mae rhai sefydliadau eraill na ellir gosod 
safonau arnynt ar hyn o bryd ac yr enghraifft amlycaf yw Gweinidogion y Goron. 

Mae manteision amlwg i’r cyhoedd dros gael sefydliad yn gweithredu safonau o’i gymharu 
â chynllun iaith Gymraeg. Ymysg y manteision hynny y mae’r canlynol: 

 Mae’r pwerau gorfodi sydd gan y Comisiynydd i orfodi’r safonau yn arwain at roi 
hawliau i’r cyhoedd ac i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd 
penodol.  

 Mae hynny’n rhoi gwell sicrwydd i ddefnyddwyr y Gymraeg ynghylch eu hawl i 
ddefnyddio’r Gymraeg ac mae ganddynt yr hawl i gwyno yn syth i’r Comisiynydd am 
amheuaeth o fethiant. 

 Mae bodolaeth Tribiwnlys y Gymraeg yn gwarchod yr hawliau hynny ymhellach gan 
bod modd i achwynydd ofyn am adolygiad o benderfyniad y Comisiynydd mewn 
rhai amgylchiadau. 
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 Er bod hawl i gwyno am fethiant i gydymffurfio â darpariaeth o fewn cynllun iaith 
Gymraeg, nid oes gan y Comisiynydd bwerau gorfodi yn y cyswllt hwn dim ond y 
gallu i wneud argymhellion.  

 Un o fanteision safonau manwl yw bod hynny yn rhoi gwell eglurder i’r cyhoedd o 
ran beth y gallant ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg o’i gymharu â chynlluniau iaith 
Gymraeg sydd yn aml yn cynnwys ymrwymiadau eang. 

 Mae’r safonau wedi’u cyhoeddi mewn rheoliadau sydd yn berthnasol i sectorau 
cyfan ac mae pob set yn debyg iawn i’w gilydd. Golyga hynny bod mwy o gysondeb 
o fewn y gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau sy’n gweithredu safonau o’i 
gymharu â sefydliadau sy’n gweithredu cynlluniau iaith Gymraeg gan bod y rheiny 
yn cael eu cytuno ar sail unigol yn unig ac yn dibynnu ar sefydliad i ymrwymo i 
ddarpariaeth. 

 Mae fy adroddiad sicrwydd diweddaraf (a oedd yn destun trafodaeth yn y Pwyllgor 
ar 4 Hydref) wedi dangos bod tystiolaeth ddigamsyniol erbyn hyn fod safonau wedi 
arwain at wella gwasanaethau Cymraeg. 

 
Ymhellach i hynny, mae rhai sefydliadau sydd wedi bod yn destun ymchwiliad safonau nad 
oes ganddynt gynllun iaith ychwaith.  Mae rhai cyrff eraill, fel Cymwysterau Cymru, wedi 
eu sefydlu ers i’r gyfundrefn safonau ddod i rym.  Nid yw’r Llywodraeth am eu cynnwys 
mewn rheoliadau safonau ar hyn o bryd, felly rydym yn gweithio ar gynllun iaith gyda’r cyrff 
hyn.    
 
Darpariaeth addysg Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar 
 
Mae’r Llywodraeth wedi ymateb i argymhellion fy nodyn briffio ar ddarpariaeth gofal plant 
ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg. Er hyn, mae’r gwaith o gyflwyno’r 
cynnig 30 awr ac o ddiwygio fframwaith y Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
(CSGA) yn parhau, ac felly mae’n anodd asesu’r graddau mae’r Llywodraeth wedi ymateb 
a gweithredu’r argymhellion yn llawn. 

Roedd y nodyn briffio yn cynnwys 3 phrif argymhelliad.  

1. Bod angen i Lywodraeth Cymru osod ystyriaethau am yr iaith Gymraeg a’i 

gweledigaeth ar gyfer 2050 yng nghanol y broses o gynllunio, ariannu a gweithredu 

ei chynlluniau gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar.  

  
2. Y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn 

Addysg (CSGAau) yn datblygu fel fframwaith effeithiol ar gyfer sicrhau twf yn y 

sector gofal plant cyfrwng Cymraeg 

 
3. Bod angen i Lywodraeth Cymru arwain y gwaith o ddiwygio’r dulliau o gasglu a 

rhannu data am ofal plant. 

Mae’r data a gyhoeddwyd yn ein nodyn briffio yn dangos mai dim ond 13% o ddarpariaeth 
gofal plant Cymru sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg (gweler atodiad 1 a 2). O ystyried 
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bod tua 22% o blant Cymru yn mynychu addysg gynradd cyfrwng Cymraeg, mae’n amlwg 
bod angen newid radical er mwyn i’r sector gofal plant ddal i fyny â’r sector addysg 
statudol. Mae’r ymrwymiad i agor 150 cylch meithrin newydd dros y ddegawd nesaf, a’r 
penderfyniad i fuddsoddi £13 miliwn o’r Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant mewn 
darpariaethau gofal plant cyfrwng Cymraeg, yn gamau pwysig ac arwyddocaol. Er hyn, nid 
yw’r cynlluniau hyn, ar ben eu hunain, am drawsnewid y tirwedd gofal plant o safbwynt y 
Gymraeg. Rwyf felly o’r farn bod angen gwneud llawer mwy, er mwyn sbarduno’r 
newidiadau pellgyrhaeddol sydd eu hangen ar y sector er mwyn gwireddu gweledigaeth 
Cymraeg 2050. 

Ers cyhoeddi’r nodyn briffio, rwyf i a fy swyddogion wedi cael cyfarfodydd adeiladol gyda’r 
Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol a’r gweision sifil perthnasol. Yn ystod y 
cyfarfodydd hyn, rydym wedi trafod ein hargymhellion mewn mwy o fanylder, ac wedi 
derbyn rhagor o wybodaeth am gynlluniau’r Llywodraeth. Mae’r cyfarfodydd hyn wedi 
amlygu’r cyfleoedd sy’n bodoli i siapio’r ‘cynnig 30 awr’ mewn ffordd fydd yn arwain at dwf 
sylweddol mewn darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg. 

Roedd ail argymhelliad y nodyn briffio yn amlygu potensial y CSGAau fel fframwaith ar 
gyfer cynllunio mwy hir dymor i sicrhau twf yn y niferoedd sy’n derbyn gofal plant ac 
addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg. Fel amryw o randdeiliaid eraill, rwyf yn 
grediniol bod angen canolbwyntio ar y sector hwn fel cychwyn y daith addysg cyfrwng 
Cymraeg. Mae Aled Roberts wedi’i benodi i arwain y bwrdd fydd yn gyfrifol am ddiwygio’r 
fframwaith CSGAau. Rydym wedi cyflwyno tystiolaeth i’r bwrdd cynghori, ac wedi cael 
cyfarfodydd adeiladol gyda Aled Roberts ynglŷn â’r ffordd ymlaen. Rwyf yn obeithiol y 
bydd gwaith y bwrdd hwn yn arwain at newidiadau arwyddocaol i’r fframwaith cynllunio 
addysg cyfrwng Cymraeg, ac y bydd y sector gofal plant yn rhan greiddiol o hynny. 

Roedd trydydd argymhelliad y nodyn briffio yn pwysleisio’r angen am ddata dilys a 
dibynadwy ynglŷn â’r sector gofal plant. Fel mae’r nodyn briffio yn amlygu, mae problemau 
sylfaenol yn ansawdd a dibynadwyedd y data ar hyn o bryd. Heb wella ansawdd y data 
hwn, mae’n anodd gweld sut gellid mesur cynnydd mewn ffordd ystyrlon. Rydym wedi 
trafod y problemau hyn yn ystod ein cyfarfodydd gyda’r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal 
Cymdeithasol a hefyd gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), ac wedi darparu rhagor o 
wybodaeth ag argymhellion i’r AGC wrth iddynt addasu eu dulliau casglu data am gyfrwng 
iaith gwasanaethau gofal plant. Fy nealltwriaeth i felly yw bod y Llywodraeth a’r AGC yn 
cydnabod y problemau, a bod gwaith ar y gweill i wella ansawdd y data hwn. 

Yn olaf, gofynnoch am asesiad o'r graddau y gall rhieni gael mynediad at y cynnig gofal 
plant am ddim drwy gyfrwng y Gymraeg a pha gamau y dylai Llywodraeth Cymru eu 
cymryd i sicrhau bod y ddarpariaeth yn diwallu'r galw. 

Nid oes unrhyw ddata cyhoeddus hyd yma ynglŷn â’r cynnig gofal plant a fyddai’n fy 
ngalluogi i gynnig asesiad dilys. Rwyf ar ddeall y bydd y Llywodraeth yn cyhoeddi 
gwerthusiad o’r cynllun peilot cyn diwedd y flwyddyn, ac y bydd y gwerthusiad hwn yn 
darparu gwybodaeth gyfredol am argaeledd darpariaeth cyfrwng Cymraeg. 
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Er na allaf gynnig asesiad manwl o’r cynnig gofal plant, roedd y nodyn briffio yn cynnwys 
dadansoddiad ystadegol o sefyllfa darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn fwy 
cyffredinol. Mae gennyf bryder ynglŷn â dilysrwydd a dibynadwyedd y data sy’n bodoli, ond 
un peth sy’n weddol amlwg yw bod diffyg darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg ar hyd 
a lled Cymru (gweler atodiad 1 a 2). 

O ystyried mai dim ond 13% o wasanaethau gofal plant Cymru sydd ar gael drwy gyfrwng 
y Gymraeg, mae’n anorfod y bydd problemau sylfaenol o ran galluogi rhieni i fanteisio ar y 
cynnig gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n rhesymol dod i’r casgliad y byddai 
mwyafrif helaeth y rhieni sydd yn dewis addysg cyfrwng Gymraeg i’w plant, hefyd yn 
dymuno manteisio ar ofal plant cyfrwng Cymraeg pe bai ar gael. Mae 22% o blant ar hyn o 
bryd yn mynychu addysg gynradd cyfrwng Cymraeg, ac felly mae’n ymddangos nad yw’r 
ddarpariaeth gofal plant yng Nghymru yn agos at ddiwallu galw rhieni, heb sôn am ddenu 
mwy o rieni i ddewis gofal plant ac addysg gyfrwng Gymraeg i’w plant. Mae’r data hefyd yn 
amlygu y bydd gallu rhieni i gael mynediad at y cynnig gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg 
yn amrywio yn sylweddol o un ardal i’r llall. 

Dyma’r prif gamau rydym wedi awgrymu a’u trafod gyda Llywodraeth Cymru: 

1. Cynnwys deilliant a thargedau gofal plant yn y CSGAau - gweler uchod 

 
2. Gwella dilysrwydd a dibynadwyedd data gofal plant – gweler uchod 

 
3. Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant a chynlluniau cyllido eraill - mae’r 

Llywodraeth wedi cyhoeddi bod cyllid o £60 miliwn ar gael dros y tair blynedd nesaf 

ar gyfer prosiectau cyfalaf i ddatblygu a gwella darpariaethau gofal plant yng 

Nghymru. Yn ddiweddar cyhoeddodd y Llywodraeth bod £13 miliwn o’r grant hwn 

wedi ei ddefnyddio ochr yn ochr â’r Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg at 

bwrpas prosiectau sy’n cydleoli darpariaeth gofal plant ac addysg cyfrwng 

Cymraeg. O ystyried y diffyg darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg ar hyn o 

bryd, a hefyd weledigaeth Cymraeg 2050, rwyf yn argymell y dylai’r Llywodraeth 

ystyried bod cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yn amod ar 

gyfer rhyddhau arian cyfalaf at unrhyw brosiect sy’n rhan o’r rhaglen. Yn sgil diffyg 

integreiddio agenda Cymraeg 2050 a’r ‘cynnig 30 awr’ o’r cychwyn cyntaf, mae’r 

arian cyfalaf hwn yn un ffordd uniongyrchol o gynyddu darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg ar draws Cymru. Dylid hefyd ddefnyddio ac ymestyn cynlluniau cyllido 

eraill, er enghraifft, y gwaith sydd yn digwydd gyda’r Mudiad Meithrin i agor 

cylchoedd meithrin newydd. 

 
4. Bill Cyllido Gofal Plant (Cymru) - er bod y Bil hwn yn ymwneud â rhan eithaf 

technegol o weithredu'r cynnig 30 awr, mae’n cynnig cyfle i gryfhau’r ddeddfwriaeth 

o ran darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg. Er enghraifft, mae’n bosib gall y 

ddeddfwriaeth gryfhau ac ymestyn y gofynion sydd eisoes wedi’u cynnwys yn y 
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rheoliadau a’r canllawiau statudol sy’n deillio o Ddeddf Gofal Plant (Cymru) 2006. 

Gallai hyn gynnwys: 

 Dyletswydd i gasglu gwybodaeth gan rieni ynglŷn â dewis iaith y 

ddarpariaeth y byddent yn dymuno i’w plentyn gael. 

 Darparu gwybodaeth ynglŷn â manteision addysg gyfrwng Gymraeg a 

dwyieithrwydd yn gyffredinol. 

 Dyletswydd ar awdurdodau lleol i sicrhau digonolrwydd gofal plant 

cyfrwng Cymraeg, yn unol â dymuniadau rhieni ac yng ngoleuni 

strategaeth Cymraeg 2050 y Llywodraeth a thargedau CSGAau yr 

awdurdod lleol. 

Byddai angen i unrhyw ddeddfwriaeth newydd ystyried yn ofalus y rhesymau dros 
ddiffyg cynnydd yn narpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yng nghyd destun y 
ddeddfwriaeth bresennol.  

5. Y gweithlu - mae’n anodd gweld sut y gellir cyflawni unrhyw un o’r cynlluniau 

uchod heb sicrhau bod digon o’r gweithlu â sgiliau digonol yn y Gymraeg. Mae gan 

Lywodraeth Cymru gynllun i wella sgiliau'r gweithlu, ac mae prosiectau fel Cam wrth 

Gam wedi bod yn llwyddiannus yn cynyddu’r niferoedd staff cyfrwng Cymraeg sydd 

â chymwysterau yn y sector. Er hynny, mae’n amlwg bod angen cynlluniau a 

buddsoddiad pellach i’r perwyl hwn. 

 

Rwyf wedi ceisio ateb cwestiynau’r Pwyllgor mor llawn â phosibl, ond cysylltwch ar bob 

cyfrif os ydych chi’n dymuno rhagor o wybodaeth ar y pwyntiau hyn. 

 

Yn gywir 

 
 
Meri Huws 
Comisiynydd y Gymraeg  
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Atodiad 1: Prif iaith y ddarpariaeth mewn niferoedd a chanrannau ym mhob awdurdod 
lleol, yn ôl data’r AGC (25 Medi 2017) 
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Atodiad 2: Canran y plant 7 oed sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg (Adroddiad 
blynyddol strategaeth y Gymraeg 2016-17) a canran y lleoliadau gofal plant cyfrwng 
Cymraeg ( yn ôl data AGC) fesul awdurdod lleol 

 % plant 7 oed sy'n cael 
addysg 
 cyfrwng Cymraeg yn 
2016 

Canran darpariaethau 
gofal plant cyfrwng 
Cymraeg yn ôl data AGC 
yn 2017 

Ynys Môn 72% 28% 

Gwynedd 98% 64% 

Conwy 23% 19% 

Sir Ddinbych 27% 17% 

Sir y Fflint 7% 4% 

Wrecsam 13% 5% 

Powys 19% 11% 

Ceredigion 75% 41% 

Sir Benfro 21% 13% 

Sir Gaerfyrddin 57% 35% 

Abertawe 15% 3% 

Castell-nedd Port Talbot 17% 3% 

Pen-y-bont ar Ogwr 8% 5% 

Bro Morgannwg 15% 4% 

Rhondda Cynon Taf 19% 7% 

Merthyr Tudful 11% 7% 

Caerdydd 16% 6% 

Caerffili 17% 8% 

Blaenau Gwent 4% 3% 

Torfaen 11% 3% 

Sir Fynwy 7% 1% 

Casnewydd 5% 1% 

Cymru 22% 13% 

 

 


