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Yn ystod f’ymddangosiad gerbron y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a 
Llywodraeth Leol ar 19 Hydref fe gytunais i ddarparu nodyn ynglŷn â sgrinio’r 
Gymraeg o fewn yr Adran Addysg a Sgiliau ac o fewn portffolios Gweinidogion eraill.

Mae Llywodraeth Cymru’n cymryd o ddifrif ei gyfrifoldeb yng nghyswllt hyrwyddo'r 
defnydd o'r Gymraeg. Caiff hyn ei adlewyrchu yn ein cynllun iaith, a gymeradwywyd 
gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ym mis Mawrth 2011, sy'n ymrwymo'r Llywodraeth i 
sicrhau bod ei pholisïau’n cefnogi a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg - ac yn helpu'r 
cyhoedd yng Nghymru i ddefnyddio'r Gymraeg fel rhan naturiol o'u bywydau, pryd 
bynnag y bo modd.

Adeiladwyd ar yr ymrwymiad hwn drwy integreiddio holiadur sgrinio am y Gymraeg i 
mewn i broses datblygu polisi Llywodraeth Cymru. Mae'r broses datblygu polisi 
hwnnw’n ceisio sicrhau:

 bod ein polisïau yn cefnogi datblygu cynaliadwy, gan ystyried cydraddoldeb, 
cynhwysiad cymdeithasol a’n themâu trawsbynciol o adfywio, anactifedd 
economaidd / sgiliau, plant a phobl ifanc, tlodi plant, gwella iechyd a lleihau 
anghydraddoldebau iechyd 

  bod polisïau yn cael eu hintegreiddio a’u cyd gysylltu ar draws pob adran
 bod modd cyflawni pob polisi, a'u bod yn cynnig gwerth am arian
 cydlyniad â pholisïau, strategaethau a chynlluniau allweddol eraill.

Mae'r broses datblygu polisi yn cael ei ddefnyddio gan holl adrannau'r Llywodraeth, 
gan gynnwys yr Adran Addysg a Sgiliau, wrth iddynt ddatblygu polisïau.
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Yn ogystal, mae angen i bob Cyfarwyddiaeth o fewn y Llywodraeth baratoi, a 
diweddaru’n gyson, Cynllun Gweithredu Iaith Gymraeg, yn unol â'n cynllun iaith. Mae'r 
cynlluniau’n cyfeirio at bolisïau sydd i’w datblygu gan bob Cyfarwyddiaeth, gan 
adlewyrchu’r ymrwymiad yn y cynllun iaith i ystyried effaith y polisïau hynny ar y 
Gymraeg. Fel rhan o'r cylch o adrodd yn flynyddol ar ein gwaith er lles y Gymraeg, 
mae pob Cyfarwyddiaeth yn adrodd ar y graddau y bu iddynt ystyried yr iaith wrth 
iddynt ddatblygu polisïau.

Mae'r holiadur iaith a’r broses o baratoi Cynllun Gweithredu Iaith Gymraeg yn cynnig 
proses penodol er mwyn sgrinio’r Gymraeg. Mae’r broses yn wahanol i, ac ar wahân i, 
y broses sgrinio cyfleodd cyfartal o fewn y Llywodraeth. Yng nghyswllt asesu effaith ar 
gyfleodd cyfartal, mae swyddogion Llywodraeth Cymru’n defnyddio’r teclyn Llunio 
Polisïau mewn Modd Cynhwysol wrth gynnal asesiadau effaith ar gyfleodd cyfartal ar 
gyfer holl feysydd cydraddoldeb Deddf Cydraddoldeb 2010 ac wrth ateb gofynion y 
dyletswyddau Cymreig penodol.
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