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Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
 
Dyddiad:  14 Tachwedd 2018 
Amser:  09:30-10:30am 
Teitl: Papur tystiolaeth i'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu er mwyn craffu ar Gyllideb Ddrafft 2019-20  

 
Diben 

1. Darparu gwybodaeth am Gyllideb Ddrafft 2019-20 mewn perthynas â'r 
Gymraeg yn unol â chais y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. 

 
Amserlen 

2. Cyhoeddwyd y Gyllideb Ddrafft mewn dwy ran; cyllideb amlinellol (cam 1) a 
gyhoeddwyd ar 2 Hydref ac yna cyllideb fanwl (cam 2) a gyhoeddwyd ar 23 
Hydref.  

  
Cefndir   
 

3. Ym mis Gorffennaf 2017, lansiwyd ein strategaeth Cymraeg 2050, gan osod ein 
gweledigaeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a chynyddu 
canran y boblogaeth sy'n siarad Cymraeg bob dydd o 10% i 20% erbyn 2050. 
Mae tair prif thema i'r strategaeth: 

 

 Thema 1: Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 

 Thema 2: Cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg 

 Thema 3: Creu amodau ffafriol – sy'n golygu sicrhau'r seilwaith a'r cyd-
destun cywir i alluogi themâu 1 a 2 i ddigwydd.  

 

4. Mae canlyniadau'r Cyfrifiad yn dangos bod tua 562,000 o siaradwyr Cymraeg yn 
2011. Wrth ddrafftio strategaeth Cymraeg 2050, rhagwelwyd mai nifer y 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 (hynny yw, nifer y siaradwyr Cymraeg a 
ragwelwyd pe bai patrymau a thueddiadau presennol ynghylch y Gymraeg a'r 
boblogaeth yn parhau nes 2050, heb unrhyw ymyrraeth i gynyddu nifer y 
siaradwyr) fyddai 666,000.   

 

5. Er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr, felly, roedd angen newid sylweddol i 
sicrhau'r cynnydd angenrheidiol. Mae'r strategaeth yn dilyn gweledigaeth i 
gynyddu nifer y siaradwyr, cynyddu'r defnydd o'r iaith, a gwella'r seilwaith gan 
ddefnyddio dull gydol oes a welir mewn gweinyddiaethau eraill ag ieithoedd 
lleiafrifol, fel Catalonia.  

 

6. Roedd strategaethau iaith blaenorol Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar 
gynnal nifer y siaradwyr, ond mae'r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg yn 
fwriadol uchelgeisiol. Ei nod yw newid ffordd pobl o feddwl a gweithio tuag at 
sefyllfa lle mae'r iaith yn ffynnu o ddifrif. Mae'r dull gweithredu ehangol hwn yn 
gofyn am newid mewn agwedd ac adnoddau er mwyn sicrhau gwell cydbwysedd 
rhwng rheoliadau i ddarparu hawliau i'r rhai sydd eisoes yn siarad Cymraeg ar y 
naill law, a rhaglen glir o waith yn annog ac yn atgyfnerthu'r iaith mewn ffordd 
gadarnhaol ar y llall. Y nod yw cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ym mhob agwedd 
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ar fywydau bob dydd y siaradwyr rhugl, y rhai sydd o bosib yn gyndyn o 
ddefnyddio'r iaith a siaradwyr newydd.  

 

7. Mae'r strategaeth hon yn darparu taflwybr ar gyfer y daith tuag at filiwn o 
siaradwyr (datblygwyd taflwybr wrth ochr y strategaeth i ddangos un ffordd bosibl 
o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ar sail yr ymyriadau polisi a 
oedd yn rhan o'r strategaeth). Mae Rhaglen Waith 2017-21, a gyhoeddwyd wrth 
ochr y strategaeth hon, yn pennu'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod y 
Cynulliad hwn i osod y sylfeini. Y cerrig milltir cynnar i ddangos ein bod ar y 
trywydd cywir fydd: 

  

 Cynnydd bychan yn nifer y teuluoedd sy'n trosglwyddo'r Gymraeg erbyn 
Cyfrifiad 2021, gan barhau â'r patrwm a welwyd rhwng 2001 a 2011 

 Cynnydd yng nghanran y dysgwyr mewn addysg cyfrwng Cymraeg, o 22 y 
cant (wedi'i seilio ar 7,700 o ddysgwyr saith oed yn 2015/16) i 24 y cant (tua 
8,400) erbyn 2021, er mwyn bod ar y trywydd iawn i gyrraedd 30 y cant (tua 
10,500 ym mhob grŵp oedran) erbyn 2031 ac yna 40 y cant (tua 14,000 ym 
mhob grŵp oedran) erbyn 2050.  

 

8. Mae llawer o'n pwyslais, felly, ar symud ymlaen yn y ddau faes gwaith hwn rhwng 
nawr a 2021 er mwyn cryfhau'r seiliau ar gyfer y dyfodol. 

 

9. Rydym hefyd yn cadw llygad agos ar y dangosyddion defnydd iaith sy'n 
gysylltiedig â'r targed o gynyddu canran y bobl sy'n defnyddio'r Gymraeg bob 
dydd o 10 y cant o'r boblogaeth i 20 y cant yn 2050. Cynyddu'r ganran i 11 y 
cant erbyn 2021 yw'n carreg filltir gyntaf.  

 
Ymateb 
 
10. Darperir yr wybodaeth ganlynol yn y drefn y gofynnwyd amdani yn y llythyr 

comisiynu dyddiedig 25 Medi 2018 dan y penawdau canlynol: 

 Rhan 1: Sylwadau ar gamau gweithredu a manylion am 
ddyraniadau'r Llinellau Gwariant yn y Gyllideb    

 Rhan 2: Rhagor o wybodaeth 

 Rhan 3: Meysydd penodol 
 
Rhan 1: Sylwadau ar gamau gweithredu a manylion am ddyraniadau'r Llinellau 
Gwariant yn y Gyllideb (BEL) 
 

11. Mae ein hymrwymiad i'r Gymraeg yr un mor gryf ag erioed, fel y gwelir yn y 
targed heriol rydyn ni wedi'i osod i’n hunain yn Cymraeg 2050. Mewn cyfnod 
cynyddol anodd ac ansicr yn ariannol, rydym wedi cynnal y gyllideb i gefnogi'r 
Gymraeg ar lefelau 2018-19. Bydd hyn yn sicrhau bod y buddsoddiad yn 
parhau i osod y sylfeini gofynnol wrth i ni weithio i gyrraedd miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050. 

 
12. Mae'r tabl yn Atodiad 1 yn rhoi manylion cyllidebau yn ymwneud â chyllid y 

Gymraeg, yn unol â chais y pwyllgor, fesul BEL ar gyfer 2019-20. Mae'r 
adroddiad yn darparu manylion dyraniadau Cyllideb Atodol Gyntaf 2018-19, 
rhagolygon alldro 2018-19 ac alldro terfynol 2017-18.  
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13. Mae'r gyllideb ar gyfer 2019-20 yn cynnwys parhad o gyllid ychwanegol gwerth 

£1.5m a ddyrannwyd yn 2018-19: £0.5 i wella’r ddarpariaeth o adnoddau 
addysg dwyieithog a £1m i Mudiad Meithrin fynd ati i gynyddu darpariaeth gofal 
plant cyfrwng Cymraeg o ganlyniad i gytundeb dwy flynedd y Gyllideb gyda 
Phlaid Cymru. Mae’r gyllideb ar gyfer 2019-20 hefyd yn cynnwys parhad o 
gyllideb gwerth £5m ar gyfer Cymraeg Gwaith a hyrwyddo sy’n deillio o 
Gytundeb y Gyllideb 2017-18.  

 
14. Diben y tair BEL yn y tabl yn Atodiad 1 yw cefnogi Strategaeth Cymraeg 2050: 

Miliwn o siaradwyr Cymraeg a’r Rhaglen Waith. Gellir gweld manylion pob un 
isod: 

 
BEL y Gymraeg mewn Addysg  

 
15. Mae'r BEL yn cefnogi camau gweithredu yn ymwneud ag addysg cyfrwng 

Cymraeg a dysgu Cymraeg fel pwnc yn Cymraeg 2050, gan gynnwys:  

 Cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg i gynnwys gweithredu argymhellion a 
wnaed yn Adolygiad Cyflym Aled Roberts o Gynlluniau Strategol Cymraeg 
mewn Addysg 

 Darparu hyfforddiant i ymarferwyr drwy'r Cynllun Sabothol 

 Darparu hyfforddiant i ddysgu Cymraeg drwy'r Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol 

 Comisiynu adnoddau addysgu a dysgu 

 Annog teuluoedd i drosglwyddo'r iaith  

 Cyflawni rhaglen y Siarter Iaith   

 Cyllid ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a datblygu darpariaeth ôl-
16 cyfrwng Cymraeg.  

 
16. Mae cynlluniau newydd 2019-20, o gymharu â chynlluniau gwreiddiol 2019-20 

fel yng Nghyllideb derfynol 2018-19, yn dangos gostyngiad o £2m i'r BEL. Mae'r 
gostyngiad hwn yn ymwneud â throsglwyddo cyllid i BEL y Gymraeg, felly mae 
cynnydd cyfatebol yn y gyllideb sydd wedi'i dyrannu i BEL y Gymraeg. Gwneir 
hyn er mwyn sicrhau bod y £5m a ddyrannwyd fel rhan o gytundeb Plaid Cymru 
wedi’i rannu’n fanwl gywir rhwng y cyllidebau perthnasol. 

 
BEL y Gymraeg 

 
17. Diben BEL y Gymraeg yw ategu nodau Strategaeth newydd Llywodraeth 

Cymru – Cymraeg 2050 mewn perthynas â chynyddu'r defnydd o'r Gymraeg a 
chefnogi’r seilwaith angenrheidiol (ceir gwybodaeth am y strategaeth newydd 
ym mharagraffau 3-9 uchod).   

 
18. Fel y gwelir ym mharagraff 16, mae cyllideb y BEL wedi cynyddu £2m yn sgil 

trosglwyddo cyllid o'r BEL Cymraeg mewn Addysg.  
 
BEL Comisiynydd y Gymraeg 
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19. Pwrpas BEL Comisiynydd y Gymraeg yw ariannu swydd Comisiynydd y 
Gymraeg. Mae gan y Comisiynydd swyddogaethau a phwerau eang sy'n 
cynnwys: 

 Gweithio i sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r 
Saesneg  

 Gosod dyletswyddau ar bersonau sy'n dod o dan gwmpas y Mesur i 
gydymffurfio â safonau yn ymwneud â'r Gymraeg  

 Cynnal ymholiadau i faterion yn ymwneud â swyddogaethau'r 
Comisiynydd 

 Ymchwilio i ymyrraeth honedig â rhyddid unigolyn i gyfathrebu yn 
Gymraeg gydag unigolyn arall 

 Hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg, yn arbennig yn y trydydd 
sector a'r sector preifat. 

 
20. Ar gyfer BEL Comisiynydd y Gymraeg, mae £32k ychwanegol wedi'i ddyrannu yn 

ystod 2018-19 ar gyfer cyfnod o orgyffwrdd posib pan fydd y Comisiynydd 
presennol a'r Comisiynydd newydd yn y swydd ar yr un pryd. Mae’r  £32k hwn 
wedi’i amlygu fel gorwariant a nodwyd yn erbyn BEL Comisiynydd y Gymraeg. Ni 
fydd hyn yn ofynnol ar gyfer 2019-20. 
 

Rhan 2: Rhagor o wybodaeth  
 

Gwybodaeth yn ymwneud â sut mae cyflawni portffolio yr Iaith Gymraeg a’i 
ganlyniadau cysylltiedig yn cael ei fonitro a’i werthuso i ddangos gwerth am arian.  
 
21. O ran sicrhau gwerth am arian, mae'n hanfodol dangos yn glir sut rydym yn 

defnyddio ein hadnoddau yn effeithiol er mwyn cyflawni'r blaenoriaethau sydd 
i'w gweld yn Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i Bawb. Mae fy mlaenoriaethau 
yn glir: 

 Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 1 miliwn erbyn 2050 

 Cynyddu canran y boblogaeth sy'n defnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol o 
10% i 20% erbyn 2050 

 Creu amodau ffafriol drwy wella seilwaith a chreu cyd-destun i ganiatáu i'r 
Gymraeg ffynnu. 

  
22. Pan fydd gwariant yn cael ei gynllunio yn unol â'm blaenoriaethau, mae gen i 

brosesau sefydlog yn eu lle i sicrhau bod yr adnoddau yn cael eu defnyddio'n 
effeithiol at y dibenion a fwriadwyd.   

 
23. Mae Cymraeg 2050 – Rhaglen Waith 2017-21 yn rhoi manylion am y camau y 

byddwn yn rhoi blaenoriaeth iddynt yn ystod cam cyntaf y strategaeth hon er 
mwyn gosod y sylfeini hanfodol bwysig tuag at filiwn o siaradwyr Cymraeg. 

 
24. Mae gwaith diweddar yn cynnwys ymchwil i gefnogi addysgu Cymraeg yng 

nghyd-destun datblygu'r cwricwlwm a threfniadau asesu yng Nghymru. 

Cyhoeddwyd adroddiad Trosolwg o ymagweddau at gaffael ail iaith ac arferion 

addysgol ym mis Chwefror 2018 ac Asesiad Cyflym o’r Dystiolaeth: 

Ymagweddau a Dulliau Addysgu Ail Iaith Effeithiol ym mis Mehefin 2018. 

Cyhoeddwyd canfyddiadau cychwynnol proses werthuso'r rhaglen Cymraeg i 
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Blant ym mis Hydref, gyda'r adolygiad terfynol i ddilyn yn hwyrach yn y 

flwyddyn – bydd y canfyddiadau yn cael eu defnyddio wrth gynllunio a 

chyflawni'r contract newydd sydd i gychwyn ym mis Ebrill 2019. 

 
25. Cyhoeddwyd adolygiad annibynnol o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym mis 

Gorffennaf 2017, ac roedd y cylch gorchwyl yn cynnwys ystyried gwerth am 
arian o ran ariannu'r Coleg. Wrth ehangu cylch gorchwyl y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol i gynnwys addysg bellach a'r sectorau dysgu seiliedig ar waith, fe 
gafodd dyraniad o £150k ei gynnwys yn y cytundeb cyllido ar gyfer 2018-19 er 
mwyn i'r Coleg ehangu gweithgarwch mewn meysydd â mantais uniongyrchol i 
ddatblygiad darpariaeth ôl-16 cyfrwng Cymraeg. Bydd dyraniad 2019-20 yn 
ddibynnol ar y blaenoriaethau a nodwyd yn y cynllun gweithredu ôl-16 newydd 
sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.  

 
26. Yn ogystal â'r Gyllideb sy'n cael ei darparu yn uniongyrchol i'r Coleg, mae 

cyllidebau ar draws Llywodraeth Cymru ac yn arbennig o fewn Is-adran y 
Gymraeg yn cefnogi datblygiad ôl-16. Bydd cynllun gweithredu newydd yn 
sicrhau bod yr holl gyllideb ac adnoddau sydd wedi'u hanelu at addysg ôl-16 
cyfrwng Cymraeg yn cael eu targedu a bod yr ymyriadau yn cael eu 
blaenoriaethu i sicrhau'r gwerth gorau am arian a'r effaith fwyaf.   

 
27. Wrth fesur y gwaith o gyflawni Cymraeg 2050 fe fyddwn, wrth gwrs, yn mesur 

ein cynnydd yn erbyn ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Ar gyfer y 
weinyddiaeth hon, bydd cynnydd wrth gyflawni'r targedau tymor byr a 
amlinellwyd yn y Rhaglen Waith ar gyfer 2017-21 yn fesur o'r cynnydd tuag at 
gyflawni nodau Cymraeg 2050. Caiff y cynnydd yn gyffredinol ei fonitro o 
flwyddyn i flwyddyn drwy broses sy'n arwain at gyhoeddi Adroddiad Blynyddol. 

  
28. O ran gwariant ataliol, nod ein targed o gynyddu darpariaeth blynyddoedd 

cynnar cyfrwng Cymraeg o 40 grŵp meithrin erbyn 2021 yw creu dinasyddion 
dwyieithog y dyfodol. Mae Cylchoedd Meithrin yn helpu i sicrhau’r amodau 
priodol i greu siaradwyr Cymraeg newydd drwy drwytho plant yn yr iaith a'i 
diwylliant, a thrwy helpu i fwydo'r ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae'r gwariant 
hwn ar y blynyddoedd cynnar yn paratoi'r tir ar gyfer ymyriadau pellach ar ffurf, 
er enghraifft, y Siarter Iaith (sydd â'r nod o sefydlu defnydd o'r Gymraeg ymysg 
plant ysgol o oedran cynnar). Mae ganddo hefyd y potensial i ostwng gwariant 
ar hyrwyddo ymysg grwpiau oedran hŷn, gan y bydd eu harferion iaith eisoes 
wedi gwreiddio.  

 

29. Ar ben hynny, mae'r tirwedd digidol yn newid chwyldroadol i'r Gymraeg, ac fe 
ellid ystyried sawl elfen ohono fel gwariant ataliol. Mae swyddogion Is-adran y 
Gymraeg wedi bod yn gweithio gyda'm Bwrdd Technoleg Cymraeg i ddrafftio 
Cynllun Gweithredu ar gyfer Technoleg Cymraeg. Bydd y Cynllun yn cynnwys 
sicrhau bod cydrannau digidol cyfrwng Cymraeg yn cael eu creu a'u cynnal er 
mwyn medru eu defnyddio a'u hailddefnyddio yn eang gan bob sefydliad ac 
unigolyn. Mae lledaenu technoleg Cymraeg hefyd yn hanfodol er mwyn 
normaleiddio'r defnydd o'r Gymraeg a galluogi pobl i'w defnyddio yn eu 
bywydau o ddydd i ddydd, gan ysgogi Thema 2 ein strategaeth o amgylch y 
defnydd o'r Gymraeg. Lansiwyd y Cynllun mewn Datganiad Llafar ar 23 Hydref, 
ac mae'n ymdrin â thri maes allweddol:  
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 Technoleg Llais Cymraeg (ee adnabod llais a'i droi yn destun Cymraeg, a 
throi testun yn lleferydd Cymraeg). Y nod hirdymor fyddai gweld y 
cyfleusterau hynny'n cael eu hintegreiddio i ddyfeisiau symudol a'u 
defnyddio ar gynorthwywyr digidol (fel sy'n digwydd yn Saesneg ar hyn o 
bryd) 

 Cyfieithu â chymorth cyfrifiaduron, hynny yw rhannu ac ailddefnyddio 
cyfieithiadau Cymraeg<>Saesneg drwy dechnoleg 'cof cyfieithu'. Byddai'r 
corpws o gyfieithiadau a fyddai'n cael ei greu yn bwydo peiriannau 
cyfieithu awtomatig, gyda'r potensial i gynyddu ymhellach y swm o 
gyfieithiadau Cymraeg<>Saesneg sydd ar gael  

 Technoleg Deallusrwydd Artiffisial Sgwrsiol, lle byddai peiriannau yn deall 
y Gymraeg (yn ogystal â'i hadnabod). Gallai'r dechnoleg hon gael ei 
defnyddio, er enghraifft, ar gyfer gwasanaethau sgyrsfotiaid y mae 
awdurdodau cyhoeddus yn defnyddio mwy a mwy ohonynt. 

 
30. Fel Llywodraeth, rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) i wella'r ffordd rydym yn gwneud 
penderfyniadau am lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru. Ein nod yw sicrhau ein bod yn adlewyrchu'r egwyddor 
datblygu cynaliadwy ac mae'n cynlluniau gwario yn ceisio sicrhau cydbwysedd 
rhwng blaenoriaethau tymor byr a thymor hir.  

 
Gwybodaeth am unrhyw ddyraniadau (a’u lleoliad) yn eich portffolio i ddarparu ar 
gyfer deddfwriaeth ar y Gymraeg sydd â’r potensial i gael effaith yn y flwyddyn 
ariannol 2019-20.    

 
31. Ni fydd unrhyw ddeddfwriaeth yn cael ei chyflwyno a fydd yn effeithio ar 

flwyddyn ariannol 2019-20. Yn fy natganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Mehefin, 
nodais na fydd mwy o Safonau'r Gymraeg yn cael eu cyflwyno am y tro, felly ni 
fydd unrhyw is-ddeddfwriaeth newydd yn cael ei pharatoi i ddod â chyrff 
newydd dan y Safonau am nawr gan fod adnoddau staffio wedi'u cyfeirio at y 
flaenoriaeth o ddatblygu Bil y Gymraeg.  

Goblygiadau ymadawiad y DU â'r UE ar bortffolio y Gymraeg, a sut y bydd 
Llywodraeth Cymru yn rheoli unrhyw effaith a ragwelir.  
 
32. Wrth i oblygiadau posib Brexit ddod yn gliriach ac yn agosach, bydd effaith ar y 

Gymraeg ac ar allu Llywodraeth Cymru i ymateb i strategaeth Cymraeg 2050 ar 
ôl i ni ymadael â'r UE. Bydd effeithiau anuniongyrchol eu natur yn sgil yr effaith 
ar rai sectorau pwysig, gan gynnwys amaethyddiaeth, yn arbennig ffermio ar yr 
ucheldir, ardaloedd gwledig, yr economi wledig a'r effaith ar y cronfeydd 
strwythurol ar gyfer sefydliadau trydydd sector ac addysgol.  

 
33. Bydd y prif effaith ar hyfywedd cymunedau gwledig; mae economi ffyniannus yn 

hanfodol er mwyn creu'r amodau cymdeithasol priodol lle gall siaradwyr 
Cymraeg aros mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith, neu ddychwelyd i weithio 
yn y cymunedau hynny. Bydd unrhyw effaith ar economi wledig Cymru yn cael 
effaith uniongyrchol ar y Gymraeg.  
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34. Mae Is-adran y Gymraeg yn gweithio ar draws y Llywodraeth i gefnogi'r gwaith 
o ddatblygu polisïau sy'n ymateb i heriau ymadael â'r UE; mae'r ysgogiadau i 
liniaru'r effeithiau hynny i'w gweld yn bennaf yn Is-adrannau yr Economi, Sgiliau 
ac Adnoddau Naturiol.   

 
Rhan 3: Meysydd penodol 

 
Diweddariadau ar ddyraniadau yng Nghyllideb 2017-18  
 
Gwybodaeth am ganlyniadau yn ymwneud â'r £3 miliwn o gyllid ychwanegol a 
ddyrannwyd i'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg o fewn Llinell 
Gwariant y Gyllideb (BEL) y Gymraeg mewn Addysg 2017-18.  
 
35. Gyda'r £3m ychwanegol a ddyrannwyd i'r Ganolfan Dysgu Cymraeg 

Genedlaethol yn 2017-18, llwyddwyd i lansio rhaglen newydd o hyfforddiant a 
chymorth sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau Cymraeg yn y gweithle. 

 
36. Manteisiodd dros 4,600 o weithwyr o amrywiaeth eang o weithleoedd ar 

hyfforddiant a gynigiwyd gan ‘Cymraeg Gwaith’ yn ystod y flwyddyn, yn 
amrywio o gyrsiau ar-lein i ddechreuwyr i hyfforddiant dwys a chyrsiau preswyl 
â'r nod o adeiladu hyder i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle.  

 
Gwybodaeth am ganlyniadau yn ymwneud â'r £400,000 o gyllid a ddyrannwyd i 
helpu busnesau bach a chanolig i fod yn 'fwy dwyieithog'. 

 
37. Dyrannwyd £400k i helpu busnesau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog. 

Mae'r prosiect wedi cyflogi 10 swyddog allgymorth Cymraeg Byd Busnes ar 
draws Cymru i sicrhau bod cymorth ymarferol ar gael i fusnesau bach a 
chanolig a microfusnesau (llai na 10 o weithwyr cyflogedig) er mwyn eu helpu i 
gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg. Mae'r swyddogion allgymorth hyn wedi'u 
lleoli mewn swyddfeydd Mentrau Iaith, ac wedi'u cydlynu yn ganolog. Ar hyn o 
bryd mae Comisiynydd y Gymraeg yn darparu cymorth i fusnesau mwy o faint – 
fodd bynnag, mae dros 90,000 o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru ar 
hyn o bryd heb unrhyw fynediad at gymorth na chefnogaeth i'w harwain i 
ddefnyddio mwy o'r Gymraeg. 
 

38. Yn ystod blwyddyn gyntaf y prosiect, daeth dros 1,000 o fusnesau i gysylltiad â 
swyddogion allgymorth Cymraeg Byd Busnes. Mae dros draean o'r busnesau 
hynny bellach yn defnyddio'r logo "Iaith Gwaith" er mwyn sicrhau bod modd i 
gwsmeriaid weld bod gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar gael. Darparwyd dros 
150 o gyfieithiadau byr i fusnesau er mwyn eu helpu i wneud y Gymraeg yn fwy 
amlwg. Mae'r gwasanaeth cyfieithu rhad ac am ddim hwn yn un rwy'n awyddus 
i'w ehangu yn sylweddol. 

 
39. O ganlyniad, dros y misoedd nesaf, byddaf hefyd yn lansio "pwynt cyswllt 

gwybodaeth" Cymraeg cenedlaethol (mae'r teitl swyddogol yn cael ei ddatblygu 
ar hyn o bryd gyda'n cydweithwyr marchnata) fel man cychwyn i unrhyw un â 
diddordeb yn y Gymraeg. Bydd yn darparu cyfieithiadau byr ac yn cyfeirio at 
gymorth sydd ar gael yn rhad ac am ddim i fusnesau a sefydliadau trydydd 
sector i'w helpu i wneud y Gymraeg yn fwy amlwg (ee ar gyfryngau 
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cymdeithasol, bwydlenni, hysbysebion, arwyddion). Ein bwriad yw creu 
ecosystem rhwng y pwynt cyswllt hwn a'r swyddogion allgymorth i fusnesau a 
fydd yn eu galluogi ymhellach i greu cynlluniau dwyieithog ar gyfer y gweithle.  
Bydd y pwynt cyswllt gwybodaeth hefyd yn darparu adroddiadau dadansoddol 
manwl ar y math o ymholiadau sy'n dod i law a'u tarddiad, fel y gallwn seilio 
ymyraethau polisi pellach arnynt yn y maes hwn.  

 
40. Mae gweddill cyllid ychwanegol 2018-19 yn cael ei ddefnyddio i wella a 

chryfhau'r swyddogaeth hyrwyddo sydd eisoes yn cael ei hysgwyddo gan 
Lywodraeth Cymru, er enghraifft ein Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg 
newydd.  

 
Diweddariadau ar ddyraniadau yn y Gyllideb ar gyfer 2018-19  
 
Yr wybodaeth ddiweddaraf am y dyraniad o £1.5 miliwn o gronfeydd wrth gefn, a 
oedd yn cynnwys £500,000 ar gyfer adnoddau dwyieithog ac £1 miliwn ar gyfer y 
Mudiad Meithrin.    

 
41. O ganlyniad i ddyraniad ychwanegol o £500k ar gyfer adnoddau dwyieithog, 

darparwyd cyllid mewn sawl maes. Yn eu mysg mae adnoddau galwedigaethol, 
lle dyfarnwyd grant i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn adnabod y 
ddarpariaeth bresennol o adnoddau dysgu ac addysgu ar gyfer saith maes 
blaenoriaeth galwedigaethol. Bydd cyllid yn cael ei ddarparu ar gyfer cyfieithu a 
chomisiynu adnoddau dwyieithog i gefnogi'r cymwysterau a'r cwricwlwm 
presennol a diwygiedig. 

 
42. Wrth ochr y prosiectau hyn, bydd dyraniad ychwanegol o £500k yn cefnogi 

ymchwil i'r defnydd presennol o adnoddau, gyda'r canfyddiadau yn cael eu 
defnyddio wrth wneud penderfyniadau am ddyraniadau yn y dyfodol. 

 
43. Mae'r £1m ychwanegol a ddyrannwyd i Mudiad Meithrin yn 2018-19 wedi'i 

alluogi i ysgwyddo rhaglen newydd â'r nod o helpu i sefydlu lleoliadau gofal 
plant cyfrwng Cymraeg newydd ar draws Cymru. Mae'r lleoliadau hynny yn cael 
eu sefydlu mewn ardaloedd lle mae prinder darpariaeth gofal plant cyfrwng 
Cymraeg ar hyn o bryd, a lle bydd darpariaeth ychwanegol yn debyg o lwyddo i 
gynyddu nifer y plant sy'n symud ymlaen i gael addysg cyfrwng Cymraeg. Y 
nod yw sicrhau y bydd y 10 lleoliad newydd cyntaf yn agor yn ystod blwyddyn 
academaidd 2018-19.  

 
Yr wybodaeth ddiweddaraf am y £600,000 a drosglwyddwyd o BEL y Cyfnod Sylfaen 
a BEL Cymunedau a Phlant i’r Mudiad Meithrin i gefnogi hyfforddiant a datblygiad 
staff y blynyddoedd cynnar.  

 
44. Mae'r cyllid hwn wedi galluogi Mudiad Meithrin i gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr 

ennill Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Mae'r diploma yn cyfuno asesiadau ysgrifenedig ac ymarferol â 
chyfnod mewn lleoliad cyfrwng Cymraeg, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael profiad 
gwaith go iawn. Disgwylir i'r garfan o 122 o ddysgwyr eleni gwblhau eu 
hastudiaethau erbyn haf 2019. Cymerwyd camau ychwanegol yn ystod y 
broses recriwtio i annog ceisiadau mewn ardaloedd lle mae darpariaeth 
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cyfrwng Cymraeg ychwanegol yn cael ei sefydlu i helpu i ymestyn darpariaeth 
ac adeiladu gallu'r gweithlu ar yr un pryd. 

 
Gwybodaeth am ddatblygiad y ddarpariaeth Gymraeg drwy’r Cynnig Gofal Plant 
newydd, a ph’un ai a ragwelir y bydd unrhyw oblygiadau i’r Cynnig o ran cyllideb y 
Gymraeg yn 2019-20.    

 
45. Mae cefnogi darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn rhan allweddol o 

Gynnig Gofal Plant Cymru, gydag ymrwymiad i gynyddu nifer y llefydd gofal 
plant cyfrwng Cymraeg sy'n cael eu hariannu gan y llywodraeth. Nid oes 
unrhyw oblygiadau uniongyrchol ar gyllideb y Gymraeg i gyflawni'r Cynnig yn 
2019-20. Fodd bynnag, mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod cyllideb y Gymraeg 
yn parhau i gefnogi lleoliadau cyfrwng Cymraeg presennol a datblygu 
darpariaeth newydd. Dylai hefyd helpu i gryfhau sgiliau Cymraeg ymysg 
ymarferwyr gofal plant i sicrhau mwy o gyfleoedd i deuluoedd gael mynediad at 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog wrth i'r Cynnig gael ei gyflwyno ar 
draws Cymru.  

 
46. Mae angen rhagor o ddata er mwyn deall yn llawn beth yw'r galw disgwyliedig 

am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg drwy'r Cynnig. O ganlyniad, mae'n anodd 
rhagweld effaith y Cynnig ar hyn o bryd.  

 
47. Bydd data a gesglir gan awdurdodau lleol, ynghyd â gwerthusiad yn ystod y 

cyfnod peilot, yn darparu tystiolaeth am y galw a'r defnydd o ddarpariaeth gofal 
plant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog o fewn y Cynnig. Disgwylir i'r adroddiad 
gwerthuso terfynol gael ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2018. 

 
48. Er nad yw cyllideb y Gymraeg yn ariannu unrhyw ran o'r gwaith o gyflawni'r 

Cynnig Gofal Plant yn uniongyrchol, bydd angen i ni fod yn ymwybodol o 
ganfyddiadau'r gwerthusiad hwn a thueddiadau yn y data, a cheisio gweld a 
oes modd i raglenni, gan gynnwys rhaglen grant Mudiad Meithrin, ymateb 
iddynt. 

 
Comisiynydd y Gymraeg 
 
Dyraniadau a sylwebaeth mewn perthynas â dyraniad y Gyllideb ar gyfer 
Comisiynydd y Gymraeg yn 2019-20.  

 
49. Bydd y Comisiynydd yn derbyn £3.051m gan Lywodraeth Cymru yn 2019-20. 

Dyma'r un swm â'r hyn a ddyrannwyd yn 2018-19 (llai £32k ar gyfer trefniadau 
pontio posib – gweler paragraff 20).  

 
50. Bydd Comisiynydd newydd yn y swydd ar 1 Ebrill 2019. Byddwn yn trafod 

blaenoriaethau gwario blwyddyn ariannol 2019-20 gyda'r Comisiynydd newydd 
ddechrau 2019. 

 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg  
 
Manylion yn ymwneud â’r £46 miliwn o wariant cyfalaf a ddyrannwyd i gefnogi twf 
addysg cyfrwng Cymraeg.    
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51. Drwy'r Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg a'r Grant Cyfalaf Cynnig Gofal Plant, 

dyrannwyd £46m o'r BEL Seilwaith Addysg o fewn y MEG Addysg i gefnogi'r 
twf mewn Addysg Gymraeg.  
 

52. Dyrannir cyllid i helpu i ehangu dysgu Cymraeg (ar sail 100%) i brosiectau sy'n 
cael eu hargymell gan Banel Buddsoddi Grant Cyfalaf y Gymraeg. Bydd 
cyfanswm yr ymrwymiad gwario o £46m (wedi'i rannu rhwng Grant Cyfalaf 
Cyfrwng Cymraeg £32.81m a Grant Cyfalaf y Blynyddoedd Cynnar £13.02m) 
yn darparu 41 o brosiectau ar draws 16 awdurdod lleol, ac yn creu 2,818 o 
lefydd ysgol a gofal plant ychwanegol ar gyfer dysgwyr cyfrwng Cymraeg. 
Mae'r prosiectau na chafodd eu cymeradwyo i gael cymorth wedi cael eu rhoi 
ar restr wrth gefn, ac fe fydd cyngor pellach yn cael ei gyflwyno o ran opsiynau i 
gefnogi prosiectau sydd ar y rhestr wrth gefn.  

 
53. Yn ddiweddar, cyhoeddwyd cyllid pellach yn 2018-19 i gefnogi'r Gymraeg, drwy 

ddyraniad cyfalaf ychwanegol o £2.75m i wella Gwersylloedd yr Urdd yn 
Llangrannog a Glan-llyn. Daeth y cyllid hwn o raglen bresennol Addysg ac 
Ysgolion yr 21ain Ganrif.  

 
54. Mae hyn yn ychwanegol at y £5 miliwn ar gyfer datblygiad Pantycelyn a 

gyhoeddwyd yn gynharach eleni o'r BEL Seilwaith Addysg. 
 
55. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg hefyd wedi darparu gwybodaeth i'r 

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ddarpariaeth y gyllideb i helpu i 
weithredu elfen cyfrwng Cymraeg strategaeth Cymraeg 2050. Roedd yn 
cynnwys darpariaeth y gyllideb i gefnogi Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 
Addysg yr awdurdodau lleol.  
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Atodiad 1  
  
Dyraniadau Penodol o fewn y Llinellau Gwariant yn y Gyllideb (BEL) 
 
 

Cam gweithredu Disgrifiad y BEL 
Alldro 

Terfynol 
2017-18   

Cyllideb 
Atodol  
2018-19 

Mehefin 2018 

Rhagolwg  
(Cyfnod 6) 

2018-19 

Cynlluniau 
2019-20 yn 
ôl Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

Newidiadau 

Cynlluniau 
Newydd 
 Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

Y Gymraeg mewn 
Addysg Y Gymraeg mewn Addysg 27,206 31,361 29,050 31,361 -2,000 29,361 
Cyfanswm Camau Gweithredu y Gymraeg mewn 
Addysg 27,206 31,361 29,050 31,361 -2,000 29,361 

Y Gymraeg 
Y Gymraeg 6,181 3,913 6,224 3,913 2,000 5,913 

Comisiynydd y Gymraeg 3,051 3,051 3,083 3,051 0 3,051 

Cyfanswm Camau Gweithredu y Gymraeg 9,232 6,964 9,307 6,964 2,000 8,964 

CYFANSWM Y GYLLIDEB 36,438 38,325 38,357 38,325 0 38,325 

 
 


