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Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol 

 

16 Ionawr 2020 

Annwyl Eluned 

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21 

Diolch i chi am ddod i gyfarfod Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 8 

Ionawr i drafod Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21. 

Yn y cyfarfod, fe wnaethoch chi gytuno i ddarparu rhagor o fanylion am rai 

agweddau ar y gyllideb. 

Mewn ymateb i bryderon bod y gyllideb ar gyfer y Gymraeg yn un fflat a'i bod yn llai 

na chwyddiant, fe wnaethoch chi ddweud bod yna brif ffrydio cyllid ar draws 

Llywodraeth Cymru gyfan a fydd yn cyfrannu at y Gymraeg. Fel enghraifft, fe 

wnaethoch chi sôn am y £45 miliwn o gyfalaf a fuddsoddwyd mewn ysgolion y 

llynedd a bod hynny yn uniongyrchol yn helpu'r Gymraeg. 

Allwch chi roi eglurhad o’r meysydd mewn portffolios Gweinidogol eraill lle mae 

dyraniadau’n cael eu defnyddio i brif ffrydio'r Gymraeg, a faint o arian sy’n cael ei 

ddarparu i gyflawni hyn? Allwch chi hefyd ddweud wrthyn ni sut rydych chi'n eu dwyn 

i gyfrif o fewn y Llywodraeth, er mwyn sicrhau eu bod yn ffocysu’r dyraniadau ar y 

Gymraeg, lle mae'n cael ei phrif ffrydio? 

Allwch chi amlinellu sut y byddwch yn dangos yr enillion ddaw yn sgil y buddsoddiad 

ar y Gymraeg wrth wneud y gwariant prif ffrwd hwn? Mae'r Aelodau'n pryderu y gallai 

prif ffrydio heb ddarparu gwybodaeth berthnasol arwain at ddiffyg tryloywder o ran 

sut rydyn ni’n asesu canlyniadau gwariant Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg. 

Addysg Bellach  

Rwy'n deall bod £14 miliwn arall wedi'i ddyrannu i Addysg Bellach yn gyffredinol. 

Allwch chi gadarnhau faint o hwnnw fydd yn cael ei wario ar addysg cyfrwng 

Cymraeg, gan gynnwys prentisiaethau? 

Allwch chi roi'r cyfanswm presennol a'r ffigur targed i ni ar gyfer prentisiaethau 

cyfrwng Cymraeg? 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 

Yn ystod y cyfarfod fe wnaethoch chi sôn am bwysigrwydd ceisio gwerth am arian yn 

barhaus a dal i archwilio a yw’r arian cywir yn cael ei wario yn y mannau cywir.   

Yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Ionawr fe wnaethoch chi hefyd ddweud: 



 

 
 
 

 
 

 

'Mae'n rhaid i fi ddweud yn hollol glir fy mod i'n falch iawn gyda'r gwaith y 

mae'r ganolfan dysgu yn ei wneud, ac mae tua 12,000 o bobl yn dysgu 

trwy gyfrwng y Gymraeg, ond rŷm ni yn rhoi tua £13 miliwn i'r ganolfan. 

Felly, mae hi'n gyfran eithaf mawr o'm cyllideb i. Dyna pam dwi eisiau jest 

craffu yn fwy manwl ar sut mae hynny'n cael ei wario.’ 

Allwch chi nodi'ch cynlluniau ar gyfer adolygu'r cyllid ar gyfer y Ganolfan Dysgu 

Cymraeg Genedlaethol, gan gynnwys yr amserlen ar gyfer y gwaith hwn ac, os yn 

bosibl, manylion y meysydd lle rydych chi'n ystyried gwneud arbedion? Allwch chi 

ddweud wrthyn ni pam eich bod wedi nodi'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 

fel y man lle mae angen gwneud arbedion, o'i gymharu ag elfennau eraill eich 

portffolio?  Byddwn yn ddiolchgar pe gallech chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 

Pwyllgor am ganlyniadau'r adolygiad hwn pan fyddant ar gael. 

Gwaith Comisiynydd y Gymraeg 

Pan wnaethon ni siarad â Chomisiynydd y Gymraeg yn ein cyfarfod ar 18 Medi 2019, 

gofynnwyd iddo wneud sylwadau ar yr angen am ymchwil i’r defnydd o iaith a 

dywedodd 'Mi fydd yna hefyd gais yn cael ei roi i'r Llywodraeth. Os ydyn nhw'n 

awyddus i ni wneud gwaith ar brosiectau arbennig, fydd ddim yn ychwanegu at ein 

cyllideb graidd ni, ond fydd yn arian prosiectau…’  

Rydych wedi dweud nad ydych chi’n bwriadu dyrannu mwy o fewn y gyllideb ar gyfer 

Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer prosiectau neu raglenni penodol, fesul achos. 

Ydych chi’n gwbl fodlon y bydd y Comisiynydd yn gallu cyflawni ei ddyletswyddau yn 

effeithiol o fewn y gyllideb a ddyrannwyd, ac a yw e wedi gwneud cais penodol am 

ragor o gyllid yn eich trafodaethau ag ef am y gyllideb?  

Er mwyn llywio ein trafodaethau ar y Gyllideb Ddrafft, byddwn yn ddiolchgar pe 

gallech ateb erbyn 30 Ionawr, gydag ymddiheuriadau am yr amserlen dynn.  

 

Yn gywir 

  

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 

 


