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Defnydd Mewnol y Gymraeg yn Llywodraeth Cymru 
 
Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 11 Tachwedd fe gynhigiais ddiweddariad i’r Pwyllgor ar 
ein gwaith i ddatblygu defnydd y Gymraeg yn fewnol yn Llywodraeth Cymru.   
 
Dros y misoedd diwethaf mae gwaith sylweddol wedi mynd rhagddo i ddatblygu ein 
polisi yn y maes yma.  Erbyn hyn mae strategaeth wedi’i greu ar ffurf drafft a chaiff hwn 
ei gyflwyno i’r Prif Weinidog a Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.  
Byddwn yn mynd ati, unwaith i ni gael eu cydsyniad i ymgynghori gyda’r undebau llafur 
a’n rhwydweithiau staff i gael eu hymateb ac i ddatblygu’r strategaeth ymhellach.  Bydd 
fy nhîm rheoli wedyn yn trafod y strategaeth er mwyn rhoi sêl bendith terfynol iddo.  Yn 
y cyfamser, mae cynrychiolwyr o blith yr undebau llafur a chynrychiolwyr o’n 
rhwydweithiau staff wedi bod yn allweddol yn y gwaith o ddatblygu’r strategaeth o’r 
dechrau’n deg, ac wedi cyfrannu’n helaeth at y trafodaeth sydd wedi ffurfio’r polisi.   
 
Yn ogystal â hyn, bu ffrydiau gwaith yn cwrdd dros y misoedd diwethaf i ddatblygu 
gwahanol elfennau o’r strategaeth.  Roedd y rhain yn cynnwys ffrwd waith recriwtio, 
ffrwd waith hyfforddiant, ffrwd waith technoleg gwybodaeth, ffrwd waith newid 
ymddygiad a ffrwd waith ystadegau a ffactorau allanol.  Rydym wedi tynnu ar 
arbenigedd ar draws y sefydliad i arwain y ffrydiau hyn, ac wrth ddrafftio’r strategaeth 
derfynol mae’r gwaith yma wedi dod ynghyd.   
 
Canlyniad hyn oll yw ein bod yn datblygu strategaeth fydd yn rhan ganolog o’n 
strategaeth pobl corfforaethol ar gyfer y pum mlynedd nesaf, 2020-2025.  Bydd y cam 
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yma yn gwreiddio’r strategaeth yn ein gweledigaeth ar gyfer y sefydliad yn ehangach, 
ac yn golygu bydd y Gymraeg yn ganolog i’n penderfyniadau wrth ddatblygu’r gweithlu 
i’r dyfodol.   
 
Bydd y strategaeth gyntaf yma yn cwmpasu’r cyfnod hyd at 2025 a fydd yn rhoi cyfle i ni 
werthuso’r gwaith yn ystod y cyfnod cyntaf hwn, cyn pennu strategaeth newydd ar gyfer 
y pum mlynedd dilynol.  Ond, mae’n gweledigaeth ni’n un hir dymor wrth gwrs.  Gyda 
chymorth ein hystadegwyr a’r ffrwd waith berthnasol, rydym yn edrych hefyd tuag at 
2050, i bennu’r cerrig milltir sydd angen eu gosod er mwyn cyrraedd ein nod o 
drawsnewid arfer weithio’r sefydliad erbyn hynny.   
 
Byddaf yn falch i gyflwyno’r gwaith hyn mewn rhagor o fanylder i’r Pwyllgor yn dilyn ein 
proses fewnol o dderbyn cydsyniad ac ymgynghori gyda staff.  Bydd y strategaeth 
newydd ar waith erbyn diwedd Ebrill 2020.   
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