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15 Ionawr 2018  
 

Annwyl Sian, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 1 Rhagfyr ar ôl imi ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 16 
Tachwedd ar gyfer sesiwn graffu ar gyllideb y Gymraeg. Mae'r llythyr hwn yn cynnwys yr 
wybodaeth y gofynnoch amdani yn eich llythyr. 
 
Gwariant cyffredinol ar y Gymraeg a phroffil gwariant pum mlynedd  

 
Fel strategaeth sy'n para 33 o flynyddoedd, bydd yn rhaid i lywodraethau'r dyfodol wneud 
penderfyniadau am eu blaenoriaethau cyllido drwy gydol oes strategaeth 2050 Cymru. 
Mae'n bosibl y bydd angen ail-flaenoriaethu’r gyllideb a'r adnoddau presennol ar gyfer 
hyrwyddo'r iaith er mwyn cyflawni ein hamcanion. Er enghraifft, cydbwysedd y dyraniad 
ariannol yn ôl grŵp oedran o ystyried pwysigrwydd cyflwyno'r iaith i blant mor gynnar â 
phosibl.   
 
O ran y Llywodraeth hon, pwrpas cyllideb y Gymraeg yn fy mhortffolio yw cefnogi 
gweithredu'r strategaeth a hyrwyddo'r agenda Cymraeg 2050. Y dyraniad yn y gyllideb 
ddrafft yw £38.325 miliwn ar gyfer 2018-19 a 2019-20. Nid yw proffiliau gwariant y tu hwnt i'r 
ddwy flynedd hyn ar gael gan nad yw cyllidebau'r dyfodol wedi'u pennu. 
 
Hanfod y strategaeth yw hyrwyddo'r farn bod y Gymraeg yn fater sy'n cael sylw ar draws 
pob maes polisi. Mae cyfrifoldeb am ddyfodol y Gymraeg, a gwariant sy'n adlewyrchu 
hynny, yn perthyn i bob portffolio gweinidogol a byddwn yn cyd-drafod â'r timau perthnasol. 
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Cymorth i Mudiad Meithrin 

 
Rwy'n falch o ddeall bod yr wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd i'r Pwyllgor gan Mudiad 
Meithrin wedi egluro ymhellach y ddarpariaeth gofal plant blynyddoedd cynnar a gofal plant 
ychwanegol sydd ei hangen i gyflawni nodau Cymraeg 2050. 
 
Nid yw'r ddarpariaeth addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant, a'r nifer sy'n manteisio ar y 
ddarpariaeth, yn unffurf. O ganlyniad, mae gwaith modelu'r ddarpariaeth yn y sector hwn, a'i 
ddefnyddio fel sail i amcangyfrif y nifer a fydd yn manteisio ar y mewn ysgolion, yn 
gymhleth. Mae'r nodau yn y strategaeth Cymraeg 2050 a'i rhaglen waith ar gyfer 2017-21 
yn ymwneud â'r sector blynyddoedd cynnar yn canolbwyntio ar niferoedd y lleoliadau yn 
hytrach na nifer y plant, ond wrth gwrs rhaid inni sicrhau cynnydd yn nifer y plant sy'n 
mynychu darpariaeth cyfrwng Cymraeg fel pwynt mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg, gan 
greu'r sylfeini i adeiladu ar agweddau eraill ar Cymraeg 2050. Drwy weithio gyda 
rhanddeiliaid ar draws y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant, byddwn yn anelu at greu 
darlun manylach o natur y ddarpariaeth a'r nifer a fydd yn manteisio arno. Bydd hyn yn ein 
galluogi i fireinio ein gwaith modelu ac ystyried pa dargedau pellach sydd eu hangen er 
mwyn cyflawni'r nod cyffredinol o filiwn o siaradwyr. 
 
Cynllun Sabothol 
 
Mae tri gwerthusiad annibynnol o'r Cynllun Sabothol wedi'u cynnal ers iddo ddechrau yn 
2005: 

 Gwerthusiad o'r Rhaglen Hyfforddi Genedlaethol a Chynlluniau Sabothol ar gyfer 
Ymarferwyr (2007) 

 Gwerthusiad o'r Rhaglen Hyfforddi Genedlaethol Estynedig Beilot i Ymarferwyr 
(2010) 

 Adolygiad o'r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg ar gyfer ymarferwyr addysgol: profiad 
cyfranogwyr 2011-2012 (2014) 

 
Mae'r Cynllun Sabothol wedi esblygu ers y model gwreiddiol, yn seiliedig ar y canfyddiadau 
gwerthuso, ac ar y galw gan y sector. Fel rhan o'r BEL Y Gymraeg mewn Addysg (5164), 
dyrennir £1.550 miliwn yn flynyddol i ariannu'r cyrsiau cynllun sabothol tri mis a 5 wythnos, 
sy'n darparu hyfforddiant iaith Gymraeg dwys ar gyfer athrawon a staff cymorth. Cyflwynir y 
cyrsiau ar dair lefel: 

 Lefel mynediad - i gynorthwywyr addysgu sy'n gweithio mewn ysgolion cynradd 
cyfrwng Saesneg (cwrs pum wythnos amser llawn) 

 Lefel sylfaen - i athrawon sy'n gweithio mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg 
(cwrs 11 wythnos amser llawn) 

 Lefel uwch - i athrawon, cynorthwywyr addysgu a darlithwyr AB sy'n gweithio mewn 
lleoliadau cyfrwng Cymraeg (ystod o gyrsiau rhan-amser ar gyfer carfanau penodol, 
o 18-20 diwrnod). 

 
Ym mis Medi 2017 ehangwyd y Cynllun Sabothol i ddarparu rhaglen sabothol estynedig 
blwyddyn gyfan wedi'i hanelu'n benodol at athrawon cynradd sy'n gweithio mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg. Bydd ehangu'r cyfnod sabothol yn galluogi cyfranogwyr i ddatblygu eu 
sgiliau Cymraeg yn sylweddol, gan adlewyrchu'r disgwyliadau cynyddol o ddarpariaeth 
Gymraeg a gaiff eu rhoi ar bob ysgol fel rhan o gyflwyno'r continwwm Cymraeg. 
 
Mae gwerthusiad pellach o'r Cynllun Sabothol ar y gweill, gyda'r bwriad o ddechrau ar y 
gwaith ym mis Ebrill 2018 dros gyfnod o 2 flynedd. 
 
 
 



 
Hyrwyddo'r Iaith - Gweithio gyda busnesau bach a chanolig (BBaChau) 

 

Mae'r cynllun Cymraeg Byd Busnes yn deillio o gynllun peilot a gynhaliwyd gan ddeg o'r 
Mentrau Iaith yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Datblygwyd y peilot ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg gyda'r nod o gasglu adborth am y math o 
gymorth y byddai BBaChau yn elwa ohono i'w hannog i wneud mwy o ddefnydd o'r 
Gymraeg. 
 
Cysylltodd y Mentrau Iaith â ni yn dilyn y cynllun peilot gyda chynnig i ddarparu gwasanaeth 
cenedlaethol i BBaChau. Eu nod yw gweithio'n ddwys gyda busnesau bach i wella eu 
dealltwriaeth o weithio'n ddwyieithog, gwella'r gwasanaeth dwyieithog y maent yn ei 
ddarparu i gwsmeriaid drwy gynnig cyngor i roi mesurau ymarferol ar waith. Mae'r rhain yn 
cynnwys gwneud yr iaith yn fwy gweladwy drwy ddarparu arwyddion a llenyddiaeth 
ddwyieithog, gan annog busnesau i farchnata'n ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol a 
nodi staff sy'n gallu cynnig gwasanaeth Cymraeg i'w cwsmeriaid.  
 
Mae deg o swyddogion wedi'u lleoli yn y Mentrau Iaith lleol dan arweiniad rheolwr 
cenedlaethol. Ariennir y rhwydwaith gan grant i'r corff ymbarél, Mentrau Iaith Cymru. Un o 
amodau'r cytundeb grant yw bod yn rhaid cyflwyno adroddiad gwerthuso ar ddiwedd y 
cyfnod gweithredu. Rhaid i'r adroddiad gynnwys cofnod o wersi a ddysgwyd hefyd a nodi'r 
gwahaniaeth y mae wedi'i wneud i'r defnydd o'r Gymraeg mewn ardaloedd targed. Rydym 
hefyd yn ystyried cynnal adolygiad allanol i werthuso'r gwaith maes o law. 
 
BEL Y Gymraeg 
 
Pwrpas BEL 6020 y Gymraeg yw cefnogi ymdrechion i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r 
Gymraeg. Dyrannwyd £3.913 miliwn yn y gyllideb ddrafft ar gyfer y llinell hon yn 2018-19 a 
2019-20, o'i gymharu â £3.964 miliwn yn 2017-18.    
 
Fel yr esboniais i'r Pwyllgor, addasiad gweinyddol yw'r gostyngiad bach o £51,000 yn y BEL 
hon, ynghyd â'r cynnydd cyfatebol yn BEL 6021 Comisiynydd y Gymraeg, yn addasiad 
gweinyddol i sicrhau bod holl gyllideb y Comisiynydd yn dod o'r un llinell yn y gyllideb yn 
2018-19. Yn ystod 2017-18, Bydd £51,000 yn cael ei drosglwyddo o BEL 6020 y Gymraeg i 
BEL 6021 Comisiynydd y Gymraeg i sicrhau bod BEL 6021 Comisiynydd y Gymraeg yn 
cyd-fynd â chyllideb gyfan y Comisiynydd ar gyfer 2017-18.    
 
Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i ail-bwysleisio’r ffaith bod trosglwyddiad wedi bod yn 
ystod y flwyddyn o £2.3 miliwn rhwng BEL 5164 Y Gymraeg mewn Addysg a BEL 6020 y 
Gymraeg. Felly, y cyfanswm sydd ar gael ar gyfer BEL 6020 y Gymraeg yn 2017-18, yn 
dilyn trosglwyddiadau, yw £6.169 miliwn. Bydd y trosglwyddiadau yn cael eu hadlewyrchu 
yn yr Ail Gyllideb Atodol ar gyfer 2017-18, sydd i'w chyflwyno ym mis Chwefror.  O ran y 
dyraniadau o dan linell BEL 6020, amgaeaf isod fanylion dyraniadau 2017-18. Bydd 
dyraniadau 2018-19 yn cael eu cwblhau yn dilyn cadarnhad o'r bleidlais derfynol ar Gyllideb 
Derfynol 2018-19 yn ddiweddarach ym mis Ionawr. 
 
 
Grantiau i Hyrwyddo'r Defnydd o'r 
Gymraeg 2017-18 

£ 

Mentrau Iaith  2,234,000 

Mentrau Iaith Cymru (corff ymbarél)  110,000 

Urdd Gobaith Cymru  852,000 

Eisteddfod Genedlaethol  603,000 

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru  46,000 

Merched y Wawr  84,000 



Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru  50,000 

Ffermwyr Ifanc  90,000 

Papurau Bro  88,000 

 4,157,000 

 

Rhaglen Hyrwyddo'r Gymraeg 
2017-18 

£ 

Grant Cymraeg 2050 (Grant arloesi) 425,000 

Cymraeg Byd Busnes (10 o 
swyddogion yn gweithio gyda 
busnesau bach a chanolig) 

400,000 

Ymgyrchoedd marchnata 270,000 

Prosiectau hyrwyddo, ymchwil a 
gwerthuso 

687,000 

Prosiectau technoleg  100,000 

Swyddi a ariennir gan y rhaglen - 
Hybu'r Gymraeg 

130,000 

 2,012,000 

 
Cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg  

 
Ar y cam datblygu presennol, rhagwelir y bydd gweithredu Bil y Gymraeg yn fforddiadwy o 
fewn BEL y Gymraeg. Fodd bynnag, er na ddisgwylir i'r gost gyffredinol fod yn fwy na 
rhagdybiaethau cynllunio'r BEL, mae'n debygol y bydd cyfran y cyllid a rennir rhwng y 
gweithgareddau sy'n rhan o'r BEL yn wahanol. 
 
Ni ellir nodi cyfran y rhaniadau ariannol ar ôl y Bil ar y cam hwn gan fod hynny'n dibynnu ar 
ddewisiadau polisi nad ydynt wedi cael eu gwneud eto. Mae Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn 
cael ei ddatblygu a bydd yn cael ei roi gerbron y Cynulliad, ochr yn ochr â'r Bil pan gaiff ei 
gyflwyno. 
 
BEL Codi Safonau Ysgolion  

 
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a minnau y ddogfen Cymraeg mewn 
Addysg: Cynllun Gweithredu 2017-2021 ar 18 Rhagfyr sy'n nodi'r cyfeiriad ar gyfer datblygu 
addysg cyfrwng Gymraeg ac addysg Iaith Gymraeg dros y pedair blynedd nesaf, yn unol â'r 
weledigaeth Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. 
 
Gwneir penderfyniadau gwariant a chyllideb yn y dyfodol yn unol â'r camau sydd yn y 
Cynllun. 
 
Cefnogaeth Ryngwladol 

 
O ran Ysgol Gymraeg Llundain, cymeradwyodd y Prif Weinidog grant tair blynedd ar gyfer 
yr ysgol (£90,000 y flwyddyn) yn 2015. Daw'r cylch cyllido hwn i ben ym mis Awst 2018. 
Byddaf yn ystyried goblygiadau cyllido pellach dros y misoedd nesaf. 
  
Yn gywir 
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