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PAPUR TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I'R PWYLLGOR DIWYLLIANT, Y 
GYMRAEG A CHYFATHREBU 
 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: mis Medi 2016 
 

 

Cyflwyniad 
 

1. 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 ym maniffesto'r Blaid Lafur, 
yn cynnwys: 

 

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

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

 Cydnabod pa mor bwysig yw'r cyfryngau a phwyso am ariannu teg i 
ddarlledu Cymraeg a Saesneg yng Nghymru. 

 Ehangu faint o adnoddau addysg ar-lein am ddim sydd ar gael fel bod 
mwy o ddysgwyr Cymraeg yn gallu cael gafael ar Gyrsiau Ar-lein 
Enfawr Agored. 

 
2. Mae cysylltiadau clir rhwng y blaenoriaethau hyn, a chânt eu datblygu yn 

unol â gweithgareddau ehangach fy mhortffolio (sy'n cynnwys Sefydlu 
Tasglu Gweinidogol ar gyfer y Cymoedd) 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. 

 
Y Gymraeg 
 
Ymgynghori ar strategaeth ddrafft y Gymraeg - miliwn o siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2050 
 
3. Yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni eleni, gosododd y Prif Weinidog a 

minnau uchelgais newydd i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050. Ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori ar beth sydd angen digwydd er 
mwyn gwireddu'r uchelgais hon. Bydd cynnwys y strategaeth derfynol yn 
gosod ein cyfeiriad o fis Ebrill 2017 ymlaen. 

 
4. Rydym wedi cynnig chwe maes datblygu - pob un yn cynnwys amcanion a 

chamau gweithredu penodol - fel sail ar gyfer cymryd camau pwrpasol i 
wireddu'r uchelgais o sicrhau miliwn o siaradwyr. 

 
 Polisi Cynllunio ac Iaith 
 Normaleiddio 
 Addysg 
 Pobl 
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 Cymorth 
 Hawliau  

 
5. Yn ystod tymor presennol y Cynulliad, byddwn yn datblygu polisïau manwl 

i yrru’r strategaeth ymlaen, gan dargedu meysydd penodol a nodwyd yn 
flaenoriaethau yn ystod yr ymgynghoriad.   

 
Adolygu Deddfwriaeth y Gymraeg 
 
6. Yn ei ddatganiad ar ddechrau'r Cynulliad hwn, dywedodd y Prif Weinidog y 

bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio diwygio Mesur y Gymraeg (Cymru) 
2011. Mae'n rhy gynnar ar hyn o bryd i nodi’r manylion. Rwy'n awyddus i 
sicrhau bod y sylfaen ddeddfwriaethol ar gyfer y Gymraeg yn briodol, 
wedi'i ddiweddaru ac yn gwneud y broses o osod safonau yn llai 
biwrocrataidd.  

 

Safonau'r Gymraeg 
 
7. Rwyf wedi ymrwymo i wneud rhagor o reoliadau ar y Safonau ar gyfer 

sectorau eraill sy'n cael eu cynnwys o dan Fesur y Gymraeg. Cyhoeddais 
ddatganiad ysgrifenedig ar 12 Gorffennaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf 
yn hynny o beth. 

 
Cynllunio Addysg 
 
8. Os ydym am gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, mae gan y system 

addysg ran hollbwysig i’w chwarae. Rydw i eisiau i awdurdodau lleol 
gynllunio ar gyfer twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Mae fy swyddogion 
eisoes wedi cynnal trafodaethau gydag awdurdodau lleol i fireinio'r 
canllawiau ar baratoi Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg dros y 
tair blynedd nesaf, gyda'r nod o sicrhau bod camau'n cael eu cymryd yn 
fuan, a fydd yn arwain at y twf hwnnw.  

 
9. Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar gynllunio cwricwlwm newydd i Gymru, 

a fydd yn cynnwys llwybr dysgu parhaus ar gyfer y Gymraeg.  
 
Cymraeg i Blant 
 
10. Lansiwyd Cymraeg i Blant ym mis Ebrill eleni i annog a chefnogi rhieni a 

darpar rieni i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'u plant. Yn ogystal â chael 
cefnogaeth ymarferol yn lleol, byddwn yn gwneud yn siŵr bod rhieni yn 
cael gwybodaeth am fanteision addysg Gymraeg ar adegau allweddol 
drwy gydol magwraeth eu plant. 

 
Pobl Ifanc 
 
11. Byddwn yn parhau i ddatblygu "Siarter yr Iaith Gymraeg" ledled Cymru, 

gyda'r nod o gefnogi ac annog defnydd anffurfiol o'r Gymraeg ymhlith plant 
a phobl ifanc. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phobl ifanc a busnesau i 
nodi pwysigrwydd y Gymraeg fel sgil yn y byd gwaith.   
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12. Rydym am i'r Gymraeg fod yn berthnasol i'r genhedlaeth iau.  Gallwn godi 
proffil y Gymraeg a meithrin balchder yn yr iaith drwy wneud yn siŵr bod yr 
hyn sy'n bwysig i bobl ifanc, fel cerddoriaeth, technoleg a chwaraeon, yn 
ganolog i'n gwaith hyrwyddo.   

 
Cymraeg i Oedolion 
 
13. Rydym yn dechrau ar gyfnod newydd o ran cynllunio a darparu cyfleoedd i 

oedolion ddysgu Cymraeg. Mae strwythurau newydd ar waith a fydd yn 
arwain at gyfleoedd arloesol i ddysgwyr feithrin hyder i ddefnyddio'r iaith 
yn y gwaith, yn gymdeithasol a gyda'r teulu. Yn 2015, sefydlwyd y 
Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, a chyhoeddodd y Ganolfan ei 
strategaeth ar gyfer 2016-2020 yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae'n 
amlwg bod y sector wedi ymrwymo i gamu ymlaen, a chyfrannu at y nod 
cyffredinol o greu nifer o siaradwyr Cymraeg rhugl a hyderus. 

 
Hyrwyddo Defnydd o'r Gymraeg  
 
14. Mae'n hollbwysig ein bod yn cefnogi pobl ledled y wlad sy'n siarad 

Cymraeg bob dydd. Rydym am sicrhau bod y Gymraeg yn berthnasol i 
bawb, p'un a ydynt yn siarad Cymraeg, Saesneg neu unrhyw iaith arall; i 
wneud yn siŵr bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu siarad Cymraeg ac yn 
ei defnyddio; a sicrhau bod mwy o leoedd yn bodoli lle mae'n hollol amlwg 
mai Cymraeg yw'r iaith naturiol. 

 
Busnesau   
 
15. Byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid i helpu'r sector preifat i gael mwy o 

wasanaethau dwyieithog. Mae'r cyffro sydd wedi bod ynghlwm â’r tîm pêl-
droed cenedlaethol wedi rhoi cyfle newydd i ni brofi pa mor werthfawr yw'r 
Gymraeg yn y byd marchnata, ac yn gyfle euraid i fanteisio arno. 

 
Darlledu 
 
Adolygu Siarter y BBC 
 
16. Drwy ein Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Llywodraeth y DU a'r 

BBC, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i chwarae rhan lawn yn y broses 
o Adolygu Siarter y BBC. Mae adnewyddu Siarter y BBC yn golygu 
goblygiadau posibl ar gyfer BBC Cymru Wales, S4C a chwmnïau 
cynhyrchu annibynnol ledled Cymru. Rydym wedi bod yn glir iawn y dylai'r 
BBC fuddsoddi rhagor o gyllid yn y gwasanaethau mae'n eu darparu i 
Gymru a chreu rhaglenni sydd wir yn adlewyrchu bywydau pobl Cymru. 

 
S4C 
 
17. Mae hefyd yn hanfodol bod S4C yn cael ei ariannu'n ddigonol, yn ogystal â 

chael annibyniaeth olygyddol a rheolaethol. Rydym yn croesawu bwriad 
Llywodraeth y DU i gynnal adolygiad cynhwysfawr o S4C, sy'n rhywbeth yr 
ydym wedi pwyso amdano ac a addawyd yn wreiddiol yn 2010. Fodd 
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bynnag, dylai hyn gael ei gynnal ochr yn ochr â'r Adolygiad o Siarter y 
BBC yn hytrach na wedi hynny. Dylai hefyd fod yn rhan o adolygiad 
ehangach, mwy sylfaenol o anghenion Darlledu Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru. Disgwyliwn chwarae rhan lawn yn y gwaith o adolygu 
S4C, gan gynnwys datblygu'r cylch gorchwyl. 

 
ITV Cymru Wales  
 
18. Mae sicrhau bod dewis o sianeli teledu Saesneg yng Nghymru yn 

hanfodol, o ran y newyddion ac hefyd rhaglenni cyffredinol sydd wedi'u 
hanelu at wylwyr Cymreig. Felly mae ITV Cymru Wales yn parhau i 
chwarae rhan hollbwysig fel dewis arall i'r BBC ar gyfer newyddion a 
rhaglenni eraill. Nid ydym o'r farn bod y lefel bresennol o ddarpariaeth ar 
drwydded Sianel 3 yn briodol, nac hyd yn oed yn ddigonol. Bydd gwaith yn 
cael ei wneud i fynd i'r afael â hyn. 

 
Sector Ffyniannus 
 
19. Mae cael sector darlledu ffyniannus yn elfen hollbwysig o gymdeithas 

ddemocrataidd fodern. Fel cenedl sydd â'i hiaith, ei diwylliant a'i 
sefydliadau gwleidyddol ei hun, mae cael cyfryngau cryf yn hanfodol i 
ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr sy'n hysbysu, yn addysgu ac yn 
ysbrydoli pobl Cymru.  Felly, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i 
gefnogi'r syniad o gael gwasanaethau llawn yn y Gymraeg a'r Saesneg ar 
lefel genedlaethol a lleol.  
 

20. Bydd y Pwyllgor hwn, yn ogystal â Fforwm Cyfryngau Annibynnol newydd 
Llywodraeth Cymru, yn blatfform pwysig i drafod y materion brys sy'n 
ymwneud â darlledu a'r cyfryngau yng Nghymru. 

 
Strategaeth Ddigidol dros Addysg 
 
21. Mae strategaeth Digidol yn Gyntaf Llywodraeth Cymru yn cyflwyno dull 

fframwaith ar gyfer sicrhau trawsnewidiad digidol ar draws y Sector 
Cyhoeddus yng Nghymru. Wrth ymateb i Digidol yn Gyntaf, mae fy 
swyddogion yn datblygu Strategaeth Ddigidol dros Addysg a fydd yn 
canolbwyntio'n benodol ar helpu i drawsnewid y sector addysg yng 
Nghymru drwy foderneiddio a gwella'r ffordd mae'n gweithredu.  Fel 
strategaeth “trawsnewidiad digidol" bydd yn amlinellu'r egwyddorion a'r 
camau gweithredu y gall y sector addysg yng Nghymru eu dilyn i wneud 
gwell defnydd o dechnoleg i foderneiddio ac arbed arian. 

 
22. Rwy'n rhagweld y bydd y strategaeth yn gwella'r ffordd y mae'r sector yn 

gweithredu wrth drawsnewid y sector yn ddigidol drwy ffyrdd newydd o 
weithio a meddwl gan ddefnyddio technolegau digidol, cymdeithasol, 
symudol a rhai newydd. Bydd yn edrych ar wella arweinyddiaeth, annog 
arloesedd ac yn ystyried gwahanol syniadau a modelau busnes newydd. 
Bydd hefyd yn rhoi ffocws penodol ar ddigideiddio asedau a chynyddu'r 
defnydd o dechnoleg i wella profiad y sector addysg - o ddysgwyr ac 
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ymarferwyr, gweithgarwch gweinyddol cefn swyddfa i ddysgu ar y rheng 
flaen. 

 
Alun Davies AC 

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes  
Medi 2016 
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