
A. ASESIAD O’R EFFAITH AR Y GYMRAEG 

Cymraeg 2050 yw ein strategaeth genedlaethol ar gyfer cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 
filiwn erbyn 2050.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n llawn i’r strategaeth newydd, ac mae’r targed o 
filiwn o siaradwyr Cymraeg wedi’i gynnwys yn y Rhaglen Llywodraethu, Symud Cymru 
Ymlaen, ac yn Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol. Mae sicrhau bod y Gymraeg yn 
ffynnu hefyd wedi’i nodi fel un o 7 nod llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015. 

Yn ogystal, mae rhwymedigaeth statudol arnom i ystyried yn llawn effeithiau ein gwaith ar y 
Gymraeg. Mae hyn yn golygu ystyried sut mae unrhyw un o bolisïau Llywodraeth Cymru yn 
effeithio ar yr iaith a’r rheini sy’n ei siarad.   

Mae tair thema i strategaeth Cymraeg 2050: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema 1: 

Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 

- Trosglwyddo’r iaith o fewn y 
teulu 

- Y blynyddoedd cynnar 
- Addysg statudol 
- Addysg ôl-orfodol 
- Y gweithlu addysg, 

adnoddau a chymwysterau  

Thema 2: 

Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg 

- Y gweithle 
- Gwasanaethau 
- Defnydd cymdeithasol o’r 

Gymraeg 

Thema 3: 

Creu amodau ffafriol – seilwaith a chyd-destun 

- Cymuned a’r economi 
- Diwylliant a’r cyfryngau 
- Cymru a’r byd ehangach 
- Technoleg ddigidol 
- Seilwaith ieithyddol 
- Cynllunio ieithyddol 
- Gwerthuso ac ymchwil 



Mae’r penawdau o dan bob thema yn amlinellu’r gweithgareddau sy’n gallu effeithio ar yr 
iaith. 

Yn gyffredinol, os oes potensial i’ch polisi effeithio ar bobl, bydd yn effeithio mewn rhyw 
ffordd ar siaradwyr Cymraeg, ac felly ar y Gymraeg ei hun.  

1. Rhif cyfeirnod yr Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg (a gyflawnwyd gan Dîm Safonau’r
Gymraeg, e-bost: Safonau.Standards@llyw.cymru):

Amherthnasol 

2. A yw’r cynnig yn dangos cysylltiad clir â strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y 

Gymraeg? - Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr

<http://gov.wales/docs/dcells/publications/170711-welsh-language-strategy-

eng.pdf>a’r Rhaglen Waith cysylltiedig ar gyfer 2017-2021?

Mae ein cynnig i greu fframwaith rheoleiddio newydd ar gyfer diogelwch tomennydd 

glo yng Nghymru yn cysylltu â;

• Thema 2: sy’n ymwneud a “Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg”.
• Thema 3: Creu amodau ffafriol – seilwaith a chyd-destun

Bydd angen i unrhyw gynigion sydd yn cael eu cymryd ymlaen gan Lywodraeth Cymru 
cael ei datblygu yn unol â Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 2016/182 (Cy.76). 

3. Disgrifiwch ac esboniwch effaith y cynnig ar y Gymraeg, ac esboniwch sut y byddwch
yn mynd i’r afael â’r effeithiau hyn er mwyn gwella’r sefyllfa o ran y Gymraeg. Sut fydd
y cynnig yn effeithio ar siaradwyr Cymraeg o bob oed (yn effeithiau positif a/neu
andwyol)? Dylech nodi eich ymatebion i’r cwestiynau canlynol yn eich ateb, yn ogystal
ag unrhyw wybodaeth berthnasol arall:

 Sut fydd y cynnig yn effeithio ar gynaliadwyedd cymunedau sy’n siarad Cymraeg1

(yn effeithiau positif a/neu andwyol)?

Bydd effaith ein hargymhellion ar yr iaith Cymraeg yn anuniongyrchol ond yn fuddiol
yn lle anffafriol. Bydd y ddeddfwriaeth gynradd arfaethedig ar gael mewn Cymraeg a
Saesneg, oherwydd y bydd yn ddeddfwriaeth Cymraeg. Mae’r ddeddfwriaeth

1 Gall y rhain fod yn gymunedau gwledig clos, rhwydweithiau cymdeithasol ar wasgar mewn lleoliadau trefol, a 
chymunedau rhithwir ledled ardaloedd daearyddol. 



bresennol, y Ddeddf Glofeydd a Chwareli (Tomennydd) 1969, yn ddeddfwriaeth y DU 
ac felly mewn Saesneg yn unig. 

Rydym wedi argymell awdurdod bydd yn awdurdod Cymraeg, yn gweithio yn y ddwy 
iaith. Bydd gyda’r dasg o greu a chynnal cofrestr tomennydd yn cynnwys pob tomen 
lo. 

Rydym wedi argymell system o gytundebau a gorchmynion tomen, yn cynnwys 
cytundebau cynnal a chadw i’w wneud gyda pherchenogion tomennydd risg is. Mae 
yna fathau gwahanol o berchennog tomen, o awdurdodau cyhoeddus, tirfeddianwyr 
mawr a datblygwyr tai i ffermwyr defaid bach. Rydym yn rhagweld bydd y 
cytundebau cynnal a chadw ac arweiniad ategol ar gael yng Nghymraeg. 

Fel y datganwyd uchod, bydd rhaid i unrhyw argymhellion mae Llywodraeth Cymru 
yn cymryd ymlaen ymlynu â’r Rheoliadau Safonau’r Gymraeg. 

 Nid ydym yn rhagweld bydd ein hargymhellion yn cael effaith sylweddol ar
gynaladwyedd cymunedau sy’n siarad Cymraeg.

 Sut fydd y cynnig yn effeithio ar addysg cyfrwng Cymraeg a dysgwyr Cymraeg o
bob oed, gan gynnwys oedolion (yn effeithiau positif a/neu andwyol)?

Nid ydym yn rhagweld effaith positif neu anffafriol.

 Sut bydd y cynnig yn effeithio ar wasanaethau2 sydd ar gael yn Gymraeg (yn
effeithiau positif a/neu andwyol)? (e.e. iechyd a gwasanaethau cymdeithasol,
trafnidiaeth, tai, digidol, ieuenctid, seilwaith, amgylchedd, llywodraeth leol ac ati.)

Rydym yn rhagweld bydd effaith positif ar wasanaethau. Mae’r fframwaith
rheoleiddio arfaethedig yn darparu cyfle newydd i’r gyfundrefn diogelwch
tomennydd glo gweithredu mewn Saesneg a Chymraeg, yn cynnwys darpariaeth fel 
gwell mynediad at wybodaeth. Bydd yr awdurdod goruchwylio arfaethedig yn
darparu rôl goruchwylio fwy cynhwysfawr yn sicrhau diogelwch a chadw’r cyhoedd
yn wybodus. Nid ydym yn rhagweld unrhyw effaith andwyol.

 Sut byddwch chi’n sicrhau bod pobl yn gwybod am y gwasanaethau sydd ar gael yn
Gymraeg ac yn gallu cael mynediad iddynt a’u defnyddio mor rhwydd ag y gallent
yn Saesneg? Pa dystiolaeth / data ydych chi wedi’i ddefnyddio i lywio’ch asesiad,
gan gynnwys tystiolaeth gan siaradwyr Cymraeg neu grwpiau sydd â diddordeb yn
y Gymraeg?

2 Nod Strategaeth y Gymraeg yw cynyddu’r ystod o wasanaethau gaiff eu cynnig i siaradwyr Cymraeg, 
ac i weld os oes cynnydd o ran defnydd o’r gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. 



 Bydd angen i ein hargymhellion cael ei datblygu yn unol â Rheoliadau Safonau’r 
Gymraeg. Bydd ar gyfer Llywodraeth Cymru a’r awdurdod goruchwylio arfaethedig i 
ymgysylltu â phobl i gyhoeddi’r gyfundrefn diogelwch tomennydd glo newydd. Wrth 
ddatblygu ein hargymhellion, wnaethom ni cynnal ymgynghoriad cyhoeddus tair mis 
a derbyn ymatebion o ystod eang o rhanddeiliad Cymraeg cyn gwneud ein 
hargymhellion terfynol. Gaeth rhai ymatebion eu cyflwyno yn Gymraeg.
Mae awdurdodau fel Cyfoeth Naturiol Cymru yn ddarostyngedig i’r Rheoliadau 
Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 2016/182 (Cy.76).

 Pa dystiolaeth arall fyddai’n eich helpu i gynnal asesiad gwell?

Gwnaeth ymatebion ymgynghoriad cynnwys awgrymiadau am sut i wneud y gofrestr 

tomennydd yn fwy hygyrch, a chynnwys gwybodaeth am safonau digidol. Rydym wedi 

pasio hyn i Lywodraeth Cymru ar gyfer ystyriaeth bellach yn dilyn cyhoeddiad ein 

hadroddiad.

Mae egwyddorion safonau digidol yn helpu i sicrhau bod anghenion y cwsmer, sy’n 

cynnwys anghenion cwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg, yn ganolog yn ddyluniad y 

gofrestr. Maent hefyd yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg. Gweler yr 12 Safon Gwasanaeth 

Digidol: https://digitalpublicservices.gov.wales/toolbox/digital-service-standards.

 Sut byddwch yn gwybod os yw eich polisi yn llwyddiant?

Bydd llwyddiant ein prosiect yn y byr dymor yn cael ei mesur gan y radd mae’r 

argymhellion yn cael ei gweithredu. Yn yr hir dymor bydd yn cael ei barnu gan 

brofiad rheini bydd yn cael ei effeithio gan y system rheoleiddio newydd, yn cynnwys 

siaradwyr Cymraeg.
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