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Annwyl Helen, 
 
Yn gyntaf oll, hoffwn eich llongyfarch chi ar eich penodiad dros dro yn Gadeirydd y Pwyllgor 
Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.  
 
Diolch am y llythyr gan eich rhagflaenydd, dyddiedig 17 Chwefror, yn gofyn i mi ymateb i 
sylwadau a wnaed gan Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, yn ei lythyr atoch ar 31 
Ionawr yn trafod ei ddyraniad cyllideb ar gyfer 2020-21. Roedd yn ysgrifennu mewn ymateb 
i ohebiaeth gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu a anfonwyd ar 16 Ionawr 
2020. Fe af ati isod i ateb eich cwestiynau. 
 

Camau y gall Llywodraeth Cymru eu cymryd i wella tryloywder ynghylch gwariant ar 
y Gymraeg 
 
Mewn llythyr a anfonais at y Pwyllgor ar 5 Chwefror, esboniais fod gofyn i bob un o 
Weinidogion Cymru ystyried strategaeth Cymraeg 2050, sy’n cefnogi’r pwyslais strategol a 
roddir i’r iaith yn: 
 
- Y Rhaglen Lywodraethu, Symud Cymru Ymlaen  

- Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol  
- Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  
 
Fe wnes i egluro, er mai fi sy’n arwain ar faes y Gymraeg ac yn rheoli rhan fawr o’r gyllideb, 
ein bod yn gweithio fel llywodraeth i brif ffrydio’r Gymraeg i bob un o’n meysydd polisi. Mae 
Bwrdd Rhaglen Cymraeg 2050 yn rhan bwysig o hyn, a bydd Prosiect 2050 yn rhoi ffocws 
penodol a gweledol i ymdrechion i brif-ffrydio’r Gymraeg yn fewnol ac yn allanol.  
 
Fe wnes i sôn bod amrywiol brosiectau yn rhoi sylw penodol i’r Gymraeg fel rhan greiddiol 
o’u gwaith, er enghraifft prosiect Arfor. Mae’r prosiect hwn yn ceisio cryfhau'r economi yng 
nghadarnleoedd traddodiadol yr iaith, a fydd yn ei dro yn fuddiol i’r Gymraeg ac yn rhan o’r 
gwaith o weithredu Cymraeg 2050. 
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Mae nifer o feysydd eraill yn ystyried Cymraeg 2050 fel rhan annatod o’u gwaith. Dwy 
enghraifft ddiweddar wych yw’r gwaith o gyflwyno’r cwricwlwm newydd i Gymru, a’r Cynnig 
Gofal Plant.    
 
Mae cydweithio’n fewnol ar feysydd polisi pwysig ar draws y llywodraeth yn elfen greiddiol 
o’n polisi prif ffrydio, ac un rhan o hyn yw sicrhau gwariant teg i’r Gymraeg. Mae’n anodd 
pennu’r union swm, ond mae’r meysydd Addysg, Iechyd, ac Awdurdodau Lleol eisoes yn 
cyfrannu llawer.  
 

Pryderon nad yw lefel y cyllid presennol ar gyfer y Gymraeg yn cyfateb i uchelgais 
Cymraeg 2050 a'r risg y gallai diffyg buddsoddi danseilio ymdrechion i gyflawni'r 
strategaeth 
 

Rydw i wedi cyflwyno tystiolaeth gerbron y Pwyllgor sy’n dangos bod cyllideb y Gymraeg 
wedi cynyddu ers dechrau tymor y Llywodraeth hon. I fanylu, fe wnaethom ni lwyddo i 
wneud yn siŵr bod £6.5 miliwn ychwanegol yn cael ei neilltuo i’w wario ar y Gymraeg ar 
ddechrau’r llywodraeth. Mae’r cyllid ychwanegol hwn bellach yn gyllid rheolaidd, gyda’r 
Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2020-21 yn dangos y bydd y £6.5 miliwn hwn yn cael ei gynnal fel 
rhan o’r gyllideb ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Rwy’n falch o’r cynnydd sydd wedi bod yn 
yr arian a gaiff ei neilltuo i gefnogi Cymraeg 2050 yn ystod oes y llywodraeth hon, ac mae 
parhau i ddyrannu’r cyllid ychwanegol hwnnw o £6.5m i faes y Gymraeg yn arwydd o 
ymrwymiad y llywodraeth. 
 
Nid drwg o beth fyddai codi ein golygon a chofio am y darlun ehangach sy’n dangos bod 
cyllideb Llywodraeth Cymru yn 2020-21 yn parhau i fod £300m yn is mewn termau real o’i 
chymharu â degawd ynghynt, sef yn 2010-11. Mae penderfyniadau anodd yn gorfod cael eu 
gwneud ar lefel llywodraeth gyfan, ac rydw i’n hyderus ein bod yn gwneud y gorau o'r 
gyllideb sydd ar gael i ni ym maes y Gymraeg. 
 
 
Diffyg cyllid ychwanegol i weithredu prosiectau yn y meysydd a ganlyn:  

a. cynyddu'r defnydd o wasanaethau Cymraeg 
b. defnyddio Cymraeg yn y gweithle  
c. cefnogaeth i'r sector iechyd a sector llywodraeth leol  
ch. ymchwil ar gyfer gwaith polisi ac i gefnogi adroddiad pum mlynedd 
nesaf y Comisiynydd  
d. cefnogaeth bellach i fusnesau ac elusennau  

 
 
Gwnaeth Comisiynydd y Cymraeg gais am arian ychwanegol i ariannu prosiectau newydd 
yn ei amcangyfrif ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21. Rhoddwyd ystyriaeth lawn i p’un a 
ddylid ariannu’r prosiectau hyn cyn i ddyraniad cyllideb derfynol y Comisiynydd gael ei 
bennu. Gyda’r ystyriaethau hyn mewn golwg, penderfynwyd na ddylid gwneud.  
 
Wrth benderfynu, ystyriais fy nghyhoeddiad ym mis Awst i sefydlu Prosiect 2050 o fewn 
Llywodraeth Cymru – tîm amlddisgyblaethol a fydd yn arwain ar gynllunio ieithyddol. Gallai 
rhai o'r prosiectau a gynigiwyd gan y Comisiynydd ddyblygu gwaith sydd eisoes yn cael ei 
wneud neu sydd ar y gweill o fewn Llywodraeth Cymru. Rwyf o'r farn y gellid gweithredu 
rhai o'r prosiectau hyn yn fwy effeithlon drwy ddefnyddio strwythurau ac ysgogiadau polisi 
cyfredol Llywodraeth Cymru. Bydd Prosiect 2050 yn defnyddio holl arbedion maint 
Llywodraeth Cymru a bydd yn cyfrannu'n uniongyrchol at ymrwymiad y Prif Weinidog i brif 
ffrydio'r Gymraeg fel ystyriaeth polisi. Er enghraifft, cyn bo hir byddaf yn lansio gwasanaeth 
newydd ym Musnes Cymru, Helo Blod, gyda’r nod o gynyddu defnydd gweledol a chlywedol 
o’r Gymraeg drwy ddarparu gwasanaeth cyfieithu a gwirio testun yn ogystal â chyngor ar 



gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg i gwmnïau a sefydliadau gwirfoddol; hefyd bydd y rhaglen 
beilot Arwain mewn Gwlad Ddwyieithog i uwch arweinwyr sefydliadau Cymru’n parhau i 
gael ei threialu ar y cyd ag AcademiWales. Mae’r rhaglen hon yn cydblethu arweinyddiaeth 
gydag ystyriaethau ieithyddol gyda’r bwriad o wreiddio ysbryd Cymraeg 2050 mewn 
sefydliadau. 
 
Fel y nodwyd yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y Llywodraeth a'r Comisiynydd 
(y cytunwyd arno ym mis Awst 2019), bydd gan y Comisiynydd ffocws clir ar gynyddu'r 
defnydd o'r Gymraeg mewn ffordd sy'n cyfrannu at gyflawni amcanion Cymraeg 2050 – mae 
cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg wrth reswm yn rhan ganolog o waith y Comisiynydd wrth 
sicrhau bod y system safonau’n cael ei rhoi ar waith.  
 

Cyllid annigonol ar gyfer yr holl swyddi gwag sydd yn y strwythur staffio ar hyn o 
bryd 
 
Er nad yw’r prosiectau ychwanegol wedi cael eu hariannu, mae’r Comisiynydd wedi derbyn 
cynnydd o £50,000 yn ei ddyraniad refeniw er mwyn lliniaru effaith codiadau cyflog, yn 
ogystal â chyllid cyfalaf o £385,000 yn 2020-21 i’w alluogi i uwchraddio elfennau o’i system 
technoleg gwybodaeth. Rwy’n falch gweld bod y Comisiynydd yn nodi y  bydd hynny’n 
arwain at arbedion eraill ac yn rhyddhau cyllid yn y tymor canolig a’r tymor hir. 
 
Mae’n gyfrifoldeb arnaf i ystyried lefelau cyllid at draws portffolio’r Gymraeg, a bod 
dyraniadau cyllid 2020-21 yn galluogi’r Comisiynydd i weithredu ei swyddogaethau yn 
effeithiol heb orfod torri ar niferoedd staff. 
 
Byddaf yn parhau i eirioli dros yr iaith ar draws y Llywodraeth. Mae’r £6.5 miliwn 
ychwanegol wedi bod yn hwb ariannol ar gychwyn taith Cymraeg 2050.  
 
Yn gywir 

 
Eluned Morgan AC/AM 
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