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1 Rhagair 

1.1 Paratowyd yr Amcangyfrif hwn yn unol â gofynion statudol er mwyn sicrhau 
adnoddau digonol i gyflawni rhaglen waith Comisiynydd y Gymraeg yn 2020-21. 

1.2 Prif nod Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn bennaf 
drwy weithredu swyddogaethau, pwerau a dyletswyddau’r Comisiynydd fel maent 
wedi eu gosod allan ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.  Mae gweledigaeth, 
amcanion a blaenoriaethau’r Comisiynydd am y cyfnod 2018 i 2021 i’w gweld yng 
Nghynllun Strategol y Comisiynydd.  

1.3 Gweledigaeth y Comisiynydd yw Cymru lle gall pobl ddefnyddio’r Gymraeg yn eu 
bywydau bob dydd.  Mae’n bwysig bod siaradwyr Cymraeg yn teimlo’n hyderus i 
ddefnyddio’r iaith a’u bod yn gallu gwneud hynny mewn pob math o sefyllfaoedd 
ffurfiol ac anffurfiol. 

1.4 Ar adeg cyflwyno Amcangyfrif hwn bydd y sefydliad wedi bod mewn bodolaeth ers 
wyth mlynedd a Mesur y Gymraeg wedi bod mewn grym ers degawd erbyn diwedd y 
flwyddyn gyllidol dan sylw.  Wedi hanner blwyddyn yn y rôl mae’r Comisiynydd, 
drwy’r Amcangyfrif, yn dangos parodrwydd i weithredu mewn modd cynhwysfawr 
mewn nifer o feysydd tra’n parhau i sicrhau bod disgwyliadau Mesur y Gymraeg yn 
cael eu gweithredu’n effeithiol.  Ymatebir i alwadau Gweinidog y Gymraeg y rhoddir 
pwyslais cynyddol ar hwyluso cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
gwasanaethau ac yn y gweithle.  Adlewyrchir yr hyn glywyd gan ddefnyddwyr, 
sefydliadau a rhanddeiliaid yn ystod misoedd cyntaf y Comisiynydd yn ei swydd.  Hyn 
sy’n pwyso ei weledigaeth ac yn sail i ddatblygu gwaith y sefydliad. 

1.5 Yn sgil hynny mae’r Amcangyfrif hwn yn gofyn am swm o arian er mwyn mynd i’r 
afael gyda nifer o brosiectau gan gynnwys newid arferion iaith sefydliadau a 
defnyddwyr a hwyluso cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg; cynnig arweiniad i 
sefydliadau - yn arbennig awdurdodau lleol a’r sector iechyd.  Bydd hefyd yn bwysig 
rhoi sylw i heriau penodol yn y maes addysg, cynllunio, tai ac economi. 

1.6 Manylir ar y cais am gyllideb twf ar gyfer rhaglenni gwaith newydd yn yr opsiwn 
cyfeirir ato fel ‘Prosiectau Twf’.  Pe na chyllidir y rhaglenni hynny mae’n bwysig 
cydnabod twf yn y gwaith sylfaenol yn sgil esblygiad y drefn safonau a’r ffaith bod 
Mesur y Gymraeg a gwaith y Comisiynydd yn eang a pharhaus mewn byd sy’n 
newid. 

1.7 Dengys yr opsiwn ‘Cwtogi ar Weithgaredd’ nad yw cyllideb wastad yn ddigon i dalu 
cyflogau staff parhaol a chynnal swyddfeydd heb wneud arbedion mewn rhai 
mannau. Ystyrir bod swyddogion y Comisiynydd yn adnodd hanfodol.  Er bod hawl i 
gyflogi 47 swyddog dim ond 43.5 cywerth y pen (ac eithrio’r Comisiynydd) y mae’n 
fforddiadwy i’w cyflogi ar hyn o bryd.  Heb gynnydd, fel nodwyd yn yr opsiwn “Parhau 
i Weithredu”, ni fydd yn fforddiadwy i bennu rhaglenni gwaith a bydd yn anodd cwrdd 
y ddyletswydd statudol sydd i baratoi Adroddiad 5 Mlynedd.  Wynebir sefyllfa o orfod 
erydu’r gronfa wrth gefn y tu hwnt i bolisi’r sefydliad. 

1.8 Yn ystod 2019–20 gwnaed cais i’r Llywodraeth am arian cyfalaf er mwyn mynd i’r 
afael gyda diffygion is adeiledd technoleg gwybodaeth y sefydliad.  Ar adeg paratoi’r 
Amcangyfrif nid oedd Llywodraeth Cymru wedi dod i benderfyniad ar y cais hwnnw.  
Gall yr Amcangyfrif hwn newid yn sylweddol o dderbyn cyllid cyfalaf. 
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2 Cynlluniau ac opsiynau’r amcangyfrif 

2.1 Mae’r Amcangyfrif hwn yn cyflwyno tri opsiwn sydd wedi eu manylu ymhellach yn 
adrannau 2 a 3 o’r ddogfen.  Mae’r dadansoddiad ariannol yn adran 4 wedi ei baratoi 
ar sail y cais ar gyfer Prosiectau Twf, sef yr opsiwn sydd yn cael ei ffafrio gan y 
Comisiynydd a’r Tîm Rheoli. 

2.2 Gellir crynhoi’r tri opsiwn fel a ganlyn: 

Prosiectau Twf Cyllid ar gyfer prosiectau twf 

Parhau i Weithredu Cyllid digonol i weithredu ar y sail bresennol 

Cwtogi ar Weithgaredd Cyllid ar lefel sy’n gyson â 2019-20 sydd yn gorfodi toriadau 

2.3 Mae’r tybiaethau cynllunio cyffredinol ar gyfer pob un o'r opsiynau hyn wedi eu 
crynhoi ym mharagraffau 2.5 i 2.10 isod.  Mae tybiaethau penodol ar gyfer y 
cynlluniau unigol wedi eu nodi ym mharagraffau 2.11 i 2.28. 

2.4 Dadansoddir prif elfennau costau’r cynlluniau hyn ar gyfer 2020-21 yn y tabl isod: 

 
Prosiectau 

Twf 
£000 

Parhau i 
Weithredu 

£000 

Cwtogi ar 
Weithgaredd 

£000 

Cyflogaeth (ar sail y tybiaethau presennol) 2,459 2,459 2,342 

Costau Craidd i redeg y sefydliad 667 667 667 

Dibrisiant ar asedau sefydlog 56 56 56 

Rhaglenni a Phrosiectau 1,240 90 26 

CYFANSWM GWARIANT REFENIW NET 4,422 3,272 3,091 

    

ADDASIAD EITEMAU NAD YDYNT YN ARIAN PAROD    

Dibrisiant ar asedau nad ydynt yn gyfredol (56) (56) (56) 

(Lleihad) / Cynnydd yn y gronfa wrth gefn gwaelodol 30 30 (48) 

GOFYNION CYLLIDO REFENIW 4,396 3,246 2,987 

    

GWARIANT CYFALAF / GOFYNION CYLLIDO 64 64 64 

    

CYFANSWM GOFYNION CYLLIDO 4,460 3,310 3,051 
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Rhagdybiaethau cynllunio 

2.5 Nodir isod y rhagdybiaethau cynllunio ar gyfer y gwahanol elfennau o’r Amcangyfrif 
ariannol a hefyd ar gyfer y tri opsiwn nodir ym mharagraff 2.4. 

Tybiaethau cyffredinol 

Cyflogaeth 

2.6 Mae trothwyon a chyfraddau cyfraniadau yswiriant gwladol a phensiwn wedi eu cadw 
ar yr un lefel ag sydd yn daladwy ar gyfer 2019-20. 

2.7 Bod pob swydd barhaol sydd yn gyflogedig ar 31/07/2019 yn parhau yn gyflogedig ac 
ar y patrymau gwaith parhaol. 

Costau Gweinyddu Craidd 

2.8 Mae’r costau hyn wedi eu hadolygu yn fanwl a lle gellir gwneud arbedion, mae’r 
arbedion hynny wedi eu hadlewyrchu.  Mae tybiaeth ar gyfer costau gweinyddu 
craidd yn gyson ar draws y ddau gynllun. 

Dibrisiant 

2.9 Mae cost dibrisiant wedi ei seilio ar gynlluniau buddsoddi dros y tymor canolig sydd 
wedi eu cytuno yn barod.  Mae tybiaeth ar gyfer cost dibrisiant yn gyson ar draws y 
ddau gynllun. 

2.10 Nodir ym mharagraff 1.8 o’r rhagair bod cais wedi ei wneud i Lywodraeth Cymru am 
arian cyfalaf untro ar gyfer trawsnewid isadeiledd TG y sefydliad.  Nid yw effaith 
gwariant cyfalaf a dibrisiant y cais wedi ei ymgorffori yn yr Amcangyfrif. 

 

Prosiectau Twf - tybiaethau a thraweffaith 

2.11 Mae’r opsiwn hwn yn gwneud cais ar gyfer un flwyddyn i ariannu rhaglen dwf o 
brosiectau er mwyn gallu gweithredu’n llawer mwy rhagweithiol a sicrhau 
canlyniadau pellgyrhaeddol er budd y Gymraeg.  Mae manylion pellach ar y 
prosiectau hyn wedi ei gynnwys yn adran 3 yr Amcangyfrif. 

2.12 Mae’r opsiwn yn cynnwys cais am gyllid ychwanegol er mwyn ariannu’r rhaglen o 
brosiectau twf a’r cynnydd anorfod costau’r amryw adnoddau sydd yn hanfodol i 
redeg y sefydliad, sydd wedi eu gosod isod: 

Disgrifiad o’r cais am gynnydd i’r cyllid £ 

Cyfraniadau pensiwn y cyflogwr 110,000 

Codiadau cyflog 2019-20 67,000 

Codiad cyflog tybiannol 2020-21 50,250 

Aelodau ychwanegol y Panel Cynghori 3,100 

Rhaglenni yn ychwanegol i’r ymrwymiadau statudol 1,214,000 

Defnydd o’r gronfa wrth gefn (35,350) 

CYFANSWM 1,409,000 
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2.13 Ac eithrio’r rhaglen o Brosiectau Twf sydd cyfeiri atynt uchod; mae’r tybiaethau a’r 
traweffaith yn gyson a’r opsiwn cyfeirir ato fel “Parhau i Weithredu”.  Ceir manylion 
am yr opsiwn hwn ym mharagraffau 2.14 i 2.19 isod. 

 

Parhau i Weithredu - tybiaethau a thraweffaith 

2.14 Mae’r opsiwn hwn yn tybio bydd y Comisiynydd yn parhau i weithredu ar yr un lefel 
ag yn y blynyddoedd diweddar.  Mae’r cynllun hwn yn gwneud cais am yr isafswm 
cyllid sydd ei angen i gyflawni strategaeth, blaenoriaethau a dyletswyddau sylfaenol y 
sefydliad.  Mae’r opsiwn yn cynnwys cais am gyllid ychwanegol er mwyn ariannu’r 
cynnydd anorfod costau’r amryw adnoddau sydd yn hanfodol i redeg y sefydliad, 
sydd wedi eu gosod isod: 

Disgrifiad o’r cais am gynnydd i’r cyllid £ 

Cyfraniadau pensiwn y cyflogwr 110,000 

Codiadau cyflog 2019-20 67,000 

Codiad cyflog tybiannol 2020-21 50,250 

Aelodau ychwanegol y Panel Cynghori 3,100 

Rhaglenni yn ychwanegol i’r ymrwymiadau statudol 64,000 

Defnydd o’r gronfa wrth gefn (35,350) 

CYFANSWM 259,000 

 

2.15 Amlinellir y rhain ym mharagraffau 2.16 i 2.19 isod: 

2.16 Ar hyn o bryd mae’r Comisiynydd yn cyflogi 43.5 swyddog cywerth y pen (ac eithrio’r 
Comisiynydd).  Mae’r opsiwn hwn yn cynnwys cais am gyllid ychwanegol er mwyn 
ariannu’r cynnydd i’r costau sydd ynghlwm â chyflogi’r nifer hyn o swyddogion ar 
gyfer y blynyddoedd ariannol 2020-21 a 2021-22 oherwydd y ffactorau canlynol: 

 Yn dilyn gwerthusiad cynlluniau pensiwn y gwasanaeth sifil bu cynnydd yng 
nghyfraniadau pensiwn y cyflogwr.  Derbyniwyd arian gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfer y cynnydd hwn yn 2019-20.  Nid oes modd osgoi’r gost yma felly mae 
angen £110,000 at gyfer 2020-21 a £112,500 ar gyfer 2021-22. 

 Mae cynnig Llywodraeth Cymru ar gyfer setliad cyflog 2019-20 wedi ei gynnwys 
yn y rhagolwg costau ar gyfer 2019-20.  Yn y gorffennol roedd y setliad cyflog 
am gyfnod o ddwy flynedd; y tro yma setliad blwyddyn sydd wedi ei gytuno.  
Effaith hyn yw bod cynnydd o £69,750 i gostau cyflogaeth yn 2019-20 gyda 
chynnydd pellach o £50,250 yn 2020-21 a £51,500 yn 2021-22, os bydd 
cytundebau tebyg yn y blynyddoedd nesaf. 

 Mae’r Gweinidog wedi rhoi gwybod ei bod am gynyddu nifer yr aelodau ar y 
Panel Cynghori o 3 aelod i 5 aelod.  Er mwyn cynnal 4 cyfarfod y flwyddyn bydd 
costau ffioedd a threuliau’r aelodau yn cynyddu tua £3,100. 

2.17 Mae gan y Comisiynydd yr hawl i gyflogi 47.0 swyddog cywerth y pen.  Nid yw hyn 
wedi ei gynnwys yn yr opsiwn i ‘Barhau i Weithredu’, ond pe byddai, y gost tybiannol 
o gyflogi 3.5 swyddog ychwanegol yw tua £180,000 y flwyddyn. 
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2.18 Mae’r gyllideb o £76,0000 cafodd ei chytuno ar gyfer rhaglenni yn 2019-20 wedi 
lleihau o flwyddyn y flwyddyn, nes ei bod yn 70% yn llai na’r hyn a wariwyd ar 
raglenni yn 2017-18.  Er nid yw’r opsiwn yn cynnwys rhaglen dwf o brosiectau mae 
angen gwneud cais i ariannu £90,000 o brosiectau sylfaenol tebyg i’r rhai cyllidwyd ar 
gyfer 2019-20.  Dim ond rhaglenni gorfodol gwerth £27,000 byddai modd eu cyflawni 
heb yr arian hwn. 

2.19 Mae’r gofynion cyllido yn gyson â chadw cronfa wrth gefn gwaelodol o £250,000, yn 
unol â pholisi’r Comisiynydd. 

 

Cwtogi ar Weithgaredd - tybiaethau a thraweffaith 

2.20 Mae’r opsiwn yma yn tybio bydd cyllid gan Lywodraeth Cymru o £3,051,000,  Mae 
hyn yn doriad mewn arian parod o £105,600 i’w gymharu â 2019-20 ac yn dychwelyd 
i’r lefelau ariannu derbyniwyd ar gyfer y 3 mlynedd rhwng 2016-17 a 2018-19. 

2.21 Byddai toriad o’r fath yn golygu byddai rhaid i’r Comisiynydd edrych yn fanwl ar yr 
holl gostau gan gynnwys swyddogion, adnoddau, contractau a rhaglenni er mwyn 
gallu parhau i weithredu o fewn y gyllideb.  Ni fyddai modd cyflawni strategaeth, 
blaenoriaethau a dyletswyddau sylfaenol y sefydliad yn llawn a byddai’n anorfod 
gwneud penderfyniadau anodd ynglŷn â beth sydd yn fforddiadwy a beth fyddai 
angen ei hepgor. 

2.22 Traweffaith gorfod gweithredu o fewn cyllideb o £3,051,000 yw na fydd gan y 
Comisiynydd adnoddau digonol i weithredu ei ddyletswyddau a’i bwerau; megis: 

 methu â delio gyda chwynion yn amserol; 

 methu ag amddiffyn achosion Tribiwnlys neu achosion yn y llys; 

 llai o allu i weithio gyda sefydliadau i sicrhau cydymffurfiaeth a rhannu arferion 
da; 

 cyfyngiadau ar allu’r sefydliad i ddylanwadu ar bolisi; a’r 

 Comisiynydd yn methu â gwireddu ei weledigaeth i newid arferion a chreu 
cyfleoedd i gynyddu defnydd o’r Gymraeg. 

2.23 Yn benodol, byddai effaith ar y canlynol: 

2.24 Ni fydd modd llenwi swyddi sydd yn dod wag yn dilyn ymddiswyddiadau a bydd 
swyddi cyfnod penodol yn dod i ben.  Y dybiaeth yw bydd nifer y swyddogion cyflogir 
gan y Comisiynydd yn lleihau i 40.3 swyddog cywerth y pen ym mlynyddoedd 
ariannol 2020-21 a 2021-22.  Y rheswm am y lleihad yn nifer y swyddogion yw bod 
rhaid ariannu costau ychwanegol y setliad cyflog a chyfraniadau pensiwn y cyflogwr. 

2.25 Mae’r opsiwn yma yn rhagweld bod strwythur y sefydliad yn 6.7 swyddog cyfwerth y 
pen o dan y 47.0 swyddog y gall y Comisiynydd eu cyflogi.  Mae hyn yn cynrychioli 
15% o adnoddau'r sefydliad, bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar allu'r sefydliad i 
gyflawni ei ddyletswyddau a gweithredu ei strategaeth. 

2.26 Mae adolygiad blynyddol yn cael ei gynnal o gostau rhedeg y sefydliad a gwneir 
arbedion lle gellir, er hyn mae rhai costau a chontractau yn cynyddu o flwyddyn i 
flwyddyn ac mae’n anorfod amsugno’r costau hyn. 
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2.27 Nid oes rhaglen dwf o brosiectau, na rhaglen sylfaenol o brosiectau.  Mae’r rhaglenni 
wedi eu cyfyngu i ymrwymiad cytundebol gyda Geiriadur yr Academi a pharatoi a 
chyflwyno Adroddiad 5 Mlynedd yn unol â gofynion Mesur y Gymraeg yn unig. 

2.28 Er bod lleihad i gostau cyflogaeth a rhaglenni, nid oes modd cadw cronfa wrth gefn 
gwaelodol o £250,000, yn unol â pholisi’r Comisiynydd.  Y dybiaeth yw bydd lefel 
gwaelodol y gronfa wrth gefn yn lleihau i £115,000 heb arbedion pellach erbyn 
diwedd blwyddyn ariannol 2021-22. 
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3 Prosiectau Twf 

3.1 Fel nodir yn y rhagair uchod mae’r Comisiynydd yn gwneud cais am gyllid 
ychwanegol ar gyfer prosiectau twf, gellir dadansoddi’r cais fel a ganlyn: 

Prosiect 1: Cynyddu Defnydd o Wasanaethau Cymraeg 

3.2 Bydd y prosiect hwn yn rhoi sylw i ddylunio’u gwasanaethau fel bod pobl yn fwy 
tebygol o ddefnyddio’r Gymraeg; codi ymwybyddiaeth o wasanaethau Cymraeg a 
chasglu tystiolaeth am ddefnydd gwasanaethau Cymraeg.  

Sail dros weithredu 

3.3 Mae hawliau a defnydd yn mynd law yn llaw.  Nid yw hawl pobl i gael gwasanaethau 
Cymraeg yn ddibynnol ar y galw amdanynt. Ond oni bai fod defnyddwyr yn teimlo 
sicrwydd y bydd gwasanaethau ar gael yn ddidrafferth, ni fyddant yn ceisio’u 
defnyddio.  Mae Mesur y Gymraeg yn nodi, wrth ddiffinio’r safonau, mai eu bwriad yw 
“hybu neu hwyluso defnyddio’r Gymraeg, neu weithio tuag at sicrhau nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg”.  

3.4 Mae “cynyddu ystod y gwasanaethau a gynigir i siaradwyr Cymraeg, a chynyddu’r 
defnydd o wasanaethau Cymraeg” yn un o nodau strategaeth Llywodraeth Cymru, 
Cymraeg 2050.  Dyma un o’r dulliau a nodir er mwyn cyrraedd y targed o ddyblu’r 
ganran sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ddyddiol i 20% erbyn 2050.  Noda’r strategaeth 
ei bod yn hollbwysig nad oes unrhyw beth yn rhwystro pobl rhag derbyn 
gwasanaethau yn Gymraeg a bod gwasanaethau yn mynd ati’n rhagweithiol i gynnig 
y Gymraeg, bod gwasanaethau Cymraeg yn eang, ac o ansawdd cyfatebol i’r hyn a 
gynigir yn Saesneg.  Yn ogystal â buddsoddi mewn gwasanaethau Cymraeg a bod 
yn barod i’w cynnig, mae angen i ddarparwyr wybod sut i helpu i gynyddu’r defnydd a 
wneir ohonynt.  Mae’r strategaeth yn sôn am “ddenu a meithrin sylfaen gynyddol o 
gwsmeriaid ar gyfer gwasanaethau Cymraeg" drwy “farchnata deallus” a “dull 
gweithredu sy’n canolbwyntio ar y cwsmer”.  Nodir bod y “cyfrifoldeb ar y darparwyr i 
gynllunio gwasanaethau mewn ffordd sy’n diwallu anghenion y cwsmer”, a bod 
angen “deall yn well yr hyn a allai helpu siaradwyr Cymraeg o bob gallu i ddefnyddio’r 
Gymraeg mewn amgylchiadau lle nad ydynt wedi arfer gwneud hynny”.  

3.5 Dros nifer o flynyddoedd o brofi gwasanaethau sefydliadau a chasglu tystiolaeth ar y 
ffordd maent yn gweithredu o ran y Gymraeg, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi 
adeiladu dealltwriaeth o berfformiad ac arferion sefydliadau.  Er bod argaeledd ac 
ansawdd gwasanaethau wedi cynyddu defnydd o wasanaethau Cymraeg yn faes y 
dylai sefydliadau’n rhoi mwy o ystyriaeth iddo. 

3.6 Drwy’r prosiect hwn bydd Comisiynydd y Gymraeg yn cymell sefydliadau i newid eu 
harferion yn y meysydd hyn ac yn creu amgylchiadau ffafriol i sefydliadau newid eu 
harferion. 
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Dyluniad gwasanaethau Cymraeg 

 Cyngor i sefydliadau ddylunio gwasanaethau fel bod pobl yn fwy 
tebygol o ddefnyddio’r Gymraeg gan gynnwys: 

 Gwaith ymchwil i adnabod ymyriadau a gofynion penodol 
yng nghyswllt y Gymraeg; 

 Paratoi cyngor drafft e.e. i ddelio gydag anghenion 
defnyddwyr; gwneud y Gymraeg yn ddiofyn ac yn naturiol; 
hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg, gwella ymwybyddiaeth 
staff o’r Gymraeg;  mesur llwyddiant; gosod targedau 
cynyddu defnydd; llunio astudiaethau achos; 

 Rhoi'r cyngor ar waith gan dargedu sefydliadau i weithio 
gyda nhw; cynnal gweithdai; cynnal perthynas â 7 o 
sefydliadau wrth iddynt weithredu’r cyngor; 

 Adolygu’r cyngor; cyhoeddi fersiwn terfynol. Hyrwyddo 
defnydd o’r Gymraeg yn gymunedol. 

 Treialu ymyriadau er mwyn cael tystiolaeth bendant ar beth sy’n 
gweithio mewn cyd-destun go iawn. Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Trafod cynlluniau gweithredu gyda sefydliadau; arsylwi ar 
ymyriadau ar waith a chasglu a dadansoddi tystiolaeth am 
effeithiolrwydd ymyriadau a chasglu tystiolaeth o 
effeithiolrwydd gan gynnwys data gwaelodlin a threial dan 
reolaeth 

 Cofnodi a gweithredu ar ddewis iaith drwy oresgyn problemau 
ymarferol a rheoleiddio gwelliannau all arwain at gynyddu defnydd 
mewn gwasanaethau Cymraeg fydd sail yr elfen hon o’r prosiect.  
Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Ymchwilio a phrofi geiriad cwestiynau dewis iaith a chynnal 
cyfarfod cyson â Llywodraeth Cymru ynghylch caffael 
systemau TG newydd a phrif ffrydio dull o gynnig dewis iaith 
sy’n normaleiddio’r dewis Cymraeg 

£175,000 

Codi ymwybyddiaeth ymysg defnyddwyr 

 Er mwyn gallu newid ymddygiad defnyddwyr bydd angen 
ymgysylltu â hwy.  Bydd y cyswllt hwn yn cynnwys: 

 Gwella dealltwriaeth y Comisiynydd ynghylch profiadau, 
anghenion ac arferion y rhai sy’n defnyddio neu ddim yn 
defnyddio gwasanaethau Cymraeg; meddu dealltwriaeth 
annibynnol o lefel y galw am wasanaethau Cymraeg; 

 Dod i farn ynghylch gweithrediad ymyraethau (a 
gwrthbwyso’r risg o fynd yn rhy ddibynnol ar wybodaeth a 
ddarperir gan sefydliadau); sicrhau rôl gref i’r unigolion o 
fewn prosiect. 

 Bydd rhoi cyhoeddusrwydd cenedlaethol i gyfleoedd penodol i 
ddefnyddio’r Gymraeg yn rhan o’r gwaith o godi ymwybyddiaeth y 
cyhoedd ac annog pobl i ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg. Yn 
y cyswllt hwn bydd egwyddorion economeg ymddygiadol yn rhan 
greiddiol o’r ymgyrchoedd. 

 Yn ogystal ag ymgyrch codi ymwybyddiaeth benodedig am 
safonau’r Gymraeg a chyfleoedd gwasanaeth bydd y Comisiynydd 
yn uchafu defnyddioldeb y logo Iaith Gwaith. 

£305,000 
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Codi ymwybyddiaeth ymysg defnyddwyr 

 Bydd y Comisiynydd yn gweithio tuag at allu cyhoeddi ystadegau 
defnydd gwasanaethau drwy sefydlu mesuryddion cenedlaethol. 
Gwneir hyn drwy sefydlu trefniadau cofnodi ac adrodd gwirfoddol 
gyda sefydliadau cyhoeddus a diffinio nifer cyfyngedig o 
fesuryddion. 

 Ar sail y ffaith bod y gwaith yn wirfoddol i sefydliadau cyhoeddus 
cafodd y gost a llafur o goladu data ei gynnwys yn y prosiect. Mae 
yn anodd gwybod pa lefel o ymdrech, amser ac adnodd fydd 
casglu’r data’n ei gymryd. Bydd hefyd yn hanfodol cael adnoddau 
dilysu data fel ein bod yn sicr bod sefydliadau’n gallu darparu data 
cywir, cyson a chyflawn. 

£80,000 

CYFANSWM £560,000 

 

3.7 Rhaid bod yn eglur mai amcangyfrif am gyllid ar gyfer blwyddyn gyntaf y prosiect 
sydd wedi ei nodi uwchben.  Byddai costau dilynol, er yn llai, yn y flwyddyn ariannol 
ganlynol.  Heb y gyllideb ychwanegol y gofynnir amdani, ac o ystyried bod cyllideb y 
Comisiynydd wedi lleihau mewn termau real, ni fydd modd gwneud y gwaith a 
nodwyd uwchlaw. 

Prosiect 2: Defnyddio’r Gymraeg o fewn Gweinyddiaeth Fewnol 

3.8 Bydd y prosiect hwn yn cynnig arweiniad strategol a sefydliadol er mwyn gosod 
seiliau cadarn yn eu lle i gynyddu defnyddio’r Gymraeg mewn sefydliadau. Bydd yn 
rhoi sylw i gyfleon, arferion defnydd y gweithlu presennol a gweithlu’r dyfodol. 

Sail dros weithredu 

3.9 Gweledigaeth glir Comisiynydd y Gymraeg, sy’n gydnaws â phrif nod Mesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011 yw cynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn gweithleoedd yng 
Nghymru. Mae’n gyfle i sefydliadau gynyddu defnydd o’r Gymraeg y tu hwnt i’r 
defnydd o wasanaethau yn unig.  Mae hefyd yn ehangu peuoedd ieithyddol lle gellir 
defnyddio’r iaith (a rhaid cofio mai ychydig iawn o sefydliadau sydd yng Nghymru lle 
gellir gweithio yn y Gymraeg). 

3.10 Mae Cymraeg 2050 yn cynnwys adran benodol am y gweithle â’r nod o “gynyddu’r 
defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle ar draws pob sector”. Ceir amrediad o 
ddyletswyddau o dan y drefn safonau. Y mwyaf arwyddocaol yw’r angen i ddatblygu 
polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol. Ceir hefyd safonau sy’n rhoi hawliau i staff 
sefydliadau allu defnyddio’r Gymraeg wrth eu gwaith. 

3.11 Nid oes llawer o wybodaeth am y defnydd o’r hawliau hyn eto. Awgryma’r ymchwil 
mai tua hanner y sefydliadau sydd wedi cydymffurfio â’r gofyniad i ddatblygu polisi ar 
ddefnyddio’r Gymraeg o fewn eu gweinyddu mewnol. Mae’r diffyg yn y nifer o 
bolisïau sydd heb eu datblygu yn peri pryder ynghylch y graddau y mae sefydliadau’n 
gweithredu o ddifri er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn fewnol. 

3.12 Cydnabyddir bod y gofynion statudol yn y maes hwn yn rhai newydd a sawl sefydliad 
yn gweld agweddau o’u gweithrediad yn heriol. Mae’n rhesymol rhoi cefnogaeth a 
buddsoddiad i’r maes llafur allweddol hwn. 

3.13 Fel rhan o Femorandwm Cyd –ddealltwriaeth gyda’r Llywodraeth, cytunwyd mai’r 
Comisiynydd fyddai’n arwain ar y maes hwn, yn ddarostyngedig i dderbyn adnoddau. 
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10 
 

Creu ac Adnabod Cyfleoedd yn y Gweithle 

 Cynnydd yn nifer y sefydliadau sy’n ddarostyngedig i ddyletswydd i 
baratoi polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol  drwy’r broses 
gosod safonau, 

 Cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle 
drwy: 

 Mapio potensial defnydd mewn gwahanol weithleoedd yng 
Nghymru 

 Adnabod a datblygu agweddau ar weinyddiaeth fewnol all 
gynyddu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg, lle na fu hynny 
yn arfer 

 Cynnydd yn nifer y sefydliadau sy’n hybu a hwyluso’r 
defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle drwy gyfrwng polisi drwy 
baratoi cyngor ar gynnwys polisi defnyddio’r Gymraeg mewn 
gweithleoedd a rhannu’n eang 

 Cynnal rhwydwaith o seminarau addysgol 

£86,000 

Siaradwyr Cymraeg yn defnyddio’r Gymraeg yn y Gwaith 

 Adnabod y ffactorau sy’n effeithio ar ddewisiadau ieithyddol yng 
nghyd-destun y gweithle a chynllunio rhaglenni cyflwyno newid 
graddol i weithleoedd ac i weithwyr 

 Rhoi gwybod am gymhorthion ymarferol a’r gefnogaeth sydd ar 
gael i oresgyn heriau a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn y 
gweithle. 

 Cydweithio gyda sefydliadau partner er mwyn datblygu 
cymhorthion newydd a fyddent yn cynnal arferion gweithio cyfrwng 
y Gymraeg lle mae angen yn cael ei adnabod  

 Paratoi arweiniad yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth y gweithlu 
er mwyn dylanwadu’n gadarnhaol ar eu harferion defnydd iaith 
(Adnodd parod i sefydliadau). 

£74,000 

Gweithlu’r Dyfodol – Llwybr drwy Addysg i’r Gweithle 

 Cydweithio’n strategol gyda nifer o bartneriaid er mwyn gwneud y 
cyswllt rhwng addysg a’r gweithle gyda golwg ar gynyddu’r 
niferoedd sydd ar gael i ymuno yn y gweithle dwyieithog. 

 Egluro perthnasedd sgiliau yn y Gymraeg i ddisgyblion a rhieni yng 
nghyswllt y gweithle drwy lunio pecyn gwybodaeth  

 Paratoi canllawiau i ddarparwyr addysg. 

£20,000 

Mesur Llwyddiant 

 Sefydlu dull o fesur lefelau defnydd o’r Gymraeg mewn 
gweithleoedd a gwneud trefniadau casglu data gwirfoddol gyda 
sefydliadau. 

£80,000 

CYFANSWM £220,000 

 

3.14 Rhaid bod yn eglur mai amcangyfrif am gyllid ar gyfer blwyddyn gyntaf y prosiect 
sydd wedi ei nodi uwchben.  Byddai costau dilynol, er yn llai, yn y flwyddyn ariannol 
ganlynol.  Heb y gyllideb ychwanegol y gofynnir amdani, ac o ystyried bod cyllideb y 
Comisiynydd wedi lleihau mewn termau real, ni fydd modd gwneud y gwaith a 
nodwyd uwchlaw. 
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Prosiect 3: Cefnogaeth i’r Sectorau Iechyd ac Awdurdodau Lleol 

(Strategaethau hybu Awdurdodau Lleol a chynlluniau 5 mlynedd y Byrddau Iechyd) 

3.15 Pwrpas y prosiect hwn fyddai sicrhau bod gan bob sefydliad perthnasol strategaeth 
hybu’r Gymraeg sy’n nodi 

 targed uchelgeisiol ar gyfer cynnal neu gynyddu niferoedd siaradwyr Cymraeg; 
 camau gweithredu pendant ar gyfer cyrraedd y targed; 
 trefniadau digonol ar gyfer monitro’r camau gweithredu a chasglu data yn erbyn 

y targed; a 
 trefniadau atebolrwydd clir. 

3.16 Sicrhau bod sefydliadau’n gweithredu’r camau a nodir yn y strategaeth yn barhaus, 
ac yn defnyddio’r dulliau gorau i fonitro cynnydd a bod sefydliadau’n diweddaru’r 
strategaethau ac unrhyw gynlluniau gweithredu i adlewyrchu gwelliannau a ffyrdd 
newydd o weithio.  

3.17 Yn yr un modd byddai angen paratoi arweiniad i Fyrddau Iechyd er mwyn sicrhau 
cynlluniau 5 mlynedd o safon uchel sy’n cael eu rhoi ar waith yn gynnar. 

Strategaethau Hybu – gweithio gydag Awdurdodau Lleol 

 Ar sail creu matrics craffu pwrpasol, casglu diweddariad gan 
sefydliadau ynghylch statws a gweithrediad y strategaethau hybu 
drwy gyfrwng cyfres o gyfweliadau ac ymweliadau strwythuredig. 

 Cynnal cyfarfodydd dilynol unigol â phob un o’r sefydliadau sy’n 
gweithredu strategaethau hybu er mwyn trafod canlyniadau a 
sefyllfa benodol pob sefydliad a chynnig cefnogaeth ar sut i wella, 
gan gynnwys adnabod camau gweithredu penodol, lle bo angen. 

 Darparu adnodd arbenigol ychwanegol er mwyn cryfhau gallu 
cynllunio ieithyddol y sefydliad mewn rhai amgylchiadau. 

 Cynnal digwyddiad ar ddiwedd y flwyddyn er mwyn hwyluso 
rhannu canfyddiadau ac arferion llwyddiannus. 

£70,000 

Cydweithio 

 Cynnal dau gyfarfod ar y cyd a phartneriaid allweddol ar ddechrau 
a diwedd y prosiect er mwyn rhannu gwybodaeth. 

£2,000 

Mesur Llwyddiant £48,000 

 

 Nifer a chanran y sefydliadau a nodir ym Mesur y Gymraeg all fod yn 
ddarostyngedig i’r safonau wedi derbyn hysbysiad cydymffurfio gan y 
Comisiynydd  

 Nifer a chanran y sefydliadau sydd wedi eu hadnabod  

 Dulliau gweithio sy’n galluogi defnyddio’r Gymraeg, lle na fu hynny’n arfer, 
wedi eu hadnabod  

 Nifer a % y sefydliadau sy’n meddu polisi ar ddefnydd mewnol o’r Gymraeg 
yn eu gweithleoedd o’i gymharu a’r rhai sydd o dan ddyletswydd i fod â 
pholisi 
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 Cydweithio gyda’r Llywodraeth i ddatblygu arweiniad ar fesur bob 
5 mlynedd yn unol â gofynion y safonau  gan rannu cyngor gyda’r 
sefydliadau a gosod trefniadau mesur cadarn yn eu lle. 

 Paratoi cyngor a darparu arweiniad i Fyrddau Iechyd ar eu 
cynlluniau 5 mlynedd gan wneud hynny mewn cydweithrediad â 
Llywodraeth Cymru. 

CYFANSWM £120,000 

 

Prosiect 4: Polisi ac Ymchwil 

Sail dros weithredu 

3.18 Mae gan y Comisiynydd gyfrifoldeb dros graffu’n annibynnol ar bolisïau’r Llywodraeth 
ac eraill o ran y Gymraeg.  Mae nifer o gyrff cyhoeddus o dan ddyletswydd i ystyried 
effeithiau eu penderfyniadau polisi ar y Gymraeg ac mae hynny’n fater o gydymffurfio 
â safonau’r Gymraeg.  Ond hyd yn oed os oes asesiadau yn cael eu cynnal, mewn 
rhai meysydd polisi mae angen ymyrraeth bellach ac yn yr achosion hynny mae’r 
Comisiynydd yn gweithredu er mwyn dylanwadu ar bolisi er budd y Gymraeg. 

Addysg 

3.19 Mae’r Llywodraeth wedi gosod targedau uchelgeisiol yn Cymraeg 2050 i gynyddu 
nifer y siaradwyr Cymraeg i 1 miliwn ac i ddyblu canran y boblogaeth sy’n siarad 
Cymraeg bob dydd erbyn 2050.  Os yw hynny am lwyddo, yna mae gan y maes 
addysg statudol rôl allweddol ac mae disgwyl i’r gyfran o bob grŵp blwyddyn ysgol 
sy’n cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg gynyddu o 22% yn 2015/16 i 30% 
erbyn 2031 ac yna i 40% erbyn 2050.  Golyga hynny bod angen cynyddu nifer yr 
athrawon sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae’r Llywodraeth wedi 
gosod targedau uchelgeisiol i gynyddu nifer yr athrawon cynradd sy’n gallu addysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg o 2,900 i 3,900 erbyn 2031 ac i 5,200 erbyn 2050; y 
targedau cyfatebol yn y sector uwchradd yw cynyddu o 1,800 i 3,200 erbyn 2031 ac i 
4,200 erbyn 2050. 

3.20 Mae hyfforddi a recriwtio nifer ddigonol o athrawon sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng 
y Gymraeg i gwrdd â’r targedau hyn yn her fawr.  Mae problemau mwy gwaelodol na 
diffyg athrawon cyfrwng Cymraeg hefyd sy’n golygu bod recriwtio athrawon yn 
gyffredinol yn anodd.  Ond mae’n anorfod y bydd diffyg athrawon cyfrwng Cymraeg 
yn tanseilio conglfeini strategaeth Cymraeg 2050, felly mae angen deall maint yr her 
sy’n ein hwynebu a chael safbwynt clir ar y newidiadau sydd eu hangen.  Mae’n 
bosibl bydd angen atebion radical i ddelio â’r diffyg ac oes felly bydd angen 
trafodaeth onest ac agored am hynny. 

Cynllunio Tai ac Economi 

3.21 Os yw nifer y siaradwyr Cymraeg a’r defnydd o’r Gymraeg am gynyddu, yna mae 
angen creu amodau addas ac amgylchedd lle gall y Gymraeg ffynnu.  Mae’n bwysig 
cynnal a meithrin cymunedau ble mae dwysedd uchel o siaradwyr Cymraeg ac mae 
angen creu amodau cymdeithasol addas lle gall siaradwyr Cymraeg aros mewn 
cymunedau Cymraeg neu ddychwelyd iddynt.  Mae gan bolisïau cynllunio tai a 
pholisïau datblygu economaidd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol gyfraniad pwysig, hir 
dymor i wneud tuag yr amcanion hyn. 

3.22 Er bod ystyriaeth yn cael ei roi i’r Gymraeg yn gynyddol mewn polisïau o’r fath a’r 
Gymraeg bellach yn rhan statudol o’r gyfundrefn gynllunio yn sgil Deddf Cynllunio 
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(Cymru) 2015, mae tueddiad i’r ystyriaethau fod yn arwynebol iawn neu’n annigonol.  
Mae angen cryfhau’r sail dystiolaeth i gynorthwyo awdurdodau lleol ac eraill i asesu 
effaith datblygiadau tai ac economi ar y Gymraeg ac mae angen llawer mwy o rannu 
arfer da a chydweithio ar draws sefydliadau.  Mae rhai ymdrechion lleol clodwiw yn 
bodoli i geisio adfywio cymunedau gwledig ond mae angen ymdrechion eang i 
ddatblygu polisïau fydd nid yn unig yn diogelu cymunedau Cymraeg ond yn cryfhau 
sefyllfa’r Gymraeg yn y tymor hir. 

Adroddiad 5 mlynedd 

3.23 Mae dyletswydd statudol ar y Comisiynydd i lunio adroddiad pob pum mlynedd ar 
sefyllfa’r Gymraeg yn y cyfnod hwnnw.  Mae’r adroddiad cyntaf o’i fath yn adrodd ar y 
cyfnod rhwng sefydlu swyddfa’r Comisiynydd yn 2012 a 2015, gan ddadansoddi 
canlyniadau Cyfrifiad 2011 ac oblygiadau’r canlyniadau hynny i sefyllfa’r iaith.  Mae’r 
gwaith cynllunio ar gyfer yr adroddiad 5 mlynedd nesaf fydd yn adrodd ar y cyfnod 
2015-2020 wedi dechrau a byddwn yn ymgynghori â rhanddeiliaid fel rhan o hynny.   

3.24 Ni chynhaliwyd cyfrifiad yn ystod y cyfnod hwn, felly bydd yr adroddiad nesaf yn 
dadansoddi tystiolaeth a data amgen.  Bydd angen sicrhau bod yr adroddiad yn 
ystyried ystod eang o ddata ar y Gymraeg ac yn gwneud dadansoddiad ystadegol 
gall gyfrannu tuag at ymdrechion i fonitro cynnydd ymdrechion i weithredu ar y 
Gymraeg. 

Cynyddu niferoedd Athrawon Cyfrwng Cymraeg 

 Comisiynu darn o waith annibynnol i graffu ar y maes recriwtio 
athrawon i ddysgu drwy gyfwng y Gymraeg.  Asesu’r sefyllfa 
gyfredol ac egluro’r heriau a’r cyfleoedd sy’n bodoli. 

 Cynnal cyfres o seminarau gyda rhanddeiliaid i drafod y 
canfyddiadau a chytuno ar gynllun radical i sicrhau cwrdd â 
thargedau’r Llywodraeth. Cyflwyno’r argymhellion i’r Llywodraeth. 

£25,000 

Tai ac Economi 

 Comisiynu ymchwil i asesu effaith datblygiadau tai ar gymunedau 
Cymraeg.  Edrych ar batrymau datblygu mewn cymunedau 
penodol dros nifer o flynyddoedd a’r newidiadau ieithyddol yn y 
cymunedau hynny dros yr un cyfnod. Cynnal cyfweliadau gydag 
arbenigwyr ac ymarferwyr fel rhan o’r ymchwil. Cyhoeddi 
canfyddiadau gan asesu a oes unrhyw gasgliadau cyffredinol y 
gellir eu trosglwyddo i gymunedau eraill. 

 Defnyddio’r ymchwil fel sail i ddatblygu cyngor i awdurdodau 
cynllunio ar sut i gynnal asesiadau gwell o effaith polisïau cynllunio 
ar y Gymraeg a pha elfennau sydd fwyaf tebygol o gael effaith 
gadarnhaol / negyddol. 

 Cynnal cyfres o weithdai a chyfweliadau ar strategaethau adfywio / 
economaidd lleol a rhanbarthol a sut orau i weithredu er budd y 
Gymraeg.  Cyhoeddi adroddiad o arferion da a chynnig 
argymhellion ar gyfer ymyriadau pellach. Defnyddio’r adroddiad fel 
sail i ddylanwadu ar bolisi economaidd er budd y Gymraeg. 

£75,000 
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Adroddiad 5 Mlynedd 

 Cynnal ymchwil ystadegol i fapio a dadansoddi data ar y Gymraeg 
yn ystod y cyfnod 2015-2020.  Creu graffiau a siartiau i amlygu 
canfyddiadau a sefydlu patrymau ystadegol y gellir eu monitro a’u 
defnyddio eto.  Amlygu diffygion data hefyd y bydd rhoi sylw iddynt 
at ddibenion asesu sefyllfa’r Gymraeg yn y dyfodol. 

£50,000 

CYFANSWM £150,000 

 

Prosiect 5: Busnesau ac Elusennau 

Sail dros weithredu 

3.25 Mae tîm Hybu swyddfa’r Comisiynydd yn gweithio gyda busnesau ac elusennau nad 
ydynt yn dod o dan ddyletswyddau statudol i gynyddu eu darpariaeth Cymraeg ac i 
gynyddu defnydd o wasanaethau Cymraeg. 

3.26 Mae’r tîm yn cynnig cymorth a chefnogaeth ymarferol i sefydliadau gynyddu eu 
defnydd o’r Gymraeg drwy gynnal sesiynau hyfforddiant, dogfennau cyngor, 
adnoddau Iaith Gwaith a fideos a thrwy gyfarfodydd un i un.  Gellir ffurfioli ar 
ymrwymiadau busnesau ac elusennau o ran y Gymraeg a chynllunio gwasanaethau 
drwy ddefnyddio Cynllun Hybu’r Comisiynydd.  Rhan gyntaf y broses yw cwblhau 
holiadur ar lein sydd yn mapio beth yw lefelau darpariaeth cyfredol sefydliad. Yr ail 
gam yw datblygu Cynllun Hybu i’w gyflwyno i’r Comisiynydd er mwyn amlygu 
ymrwymiadau’r sefydliad a chynllunio i gynyddu darpariaeth.  Er bod yr holiadur wedi 
profi’n llwyddiannus, mae’r nifer o sefydliad sydd wedi cyflwyno Cynllun Hybu yn isel.  
Mae’r holl broses yn wirfoddol, felly nid oes modd gorfodi cyrff i lunio cynllun hybu.  

3.27 Mae’n bwysig bod busnesau ac elusennau yn egluro i’r cyhoedd pa wasanaethau 
maent yn eu darparu’n Gymraeg a’u bod yn marchnata’r gwasanaethau hynny er 
mwyn cynyddu defnydd.  Rydym yn awyddus cyrraedd at fwy o fusnesau ac 
elusennau er mwyn sicrhau eu bod yn cynllunio eu darpariaeth Cymraeg ac yn 
parhau mewn cyswllt gyda’r Comisiynydd.  Mae bwriad felly i adolygu’r cynllun hybu 
a sefydlu proses symlach a fydd yn sicrhau bod sefydliadau’n arddangos eu 
gwasanaethau Cymraeg a chodi ymwybyddiaeth ohonynt mewn ffordd fwy cyson.  
Bydd y broses o gynllunio cynnydd mewn darpariaeth yn parhau drwy holiadur 
diwygiedig. 

Cynllun ‘Cynnig Cymraeg’ 

 Adolygu holiadur a Chynllun Hybu’r Comisiynydd ac ymgynghori 
gyda rhanddeiliaid ar sefydlu cynllun ‘Cynnig Cymraeg’ i annog 
busnesau ac elusennau i hyrwyddo eu gwasanaethau cyfrwng 
Cymraeg.  Ymgyrch farchnata a chyhoeddusrwydd eang i’r cynllun 
newydd ac adnoddau gan ddefnyddio brand Iaith Gwaith. 

£100,000 

CYFANSWM £100,000 
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4 Amcangyfrif ariannol a sylwadau 

4.1 Cyflwynir isod fanylion o wariant Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer y blynyddoedd ariannol hyd at 2021-22 yn seiliedig ar y cais cyfeirir at fel 
Prosiectau Twf.  Mae’r amcangyfrif hwn yn dangos cynnydd yn y gwariant dros y cyfnod i’w gymharu â 2018-19.  Er mwyn ariannu’r 
gweithgareddau sydd yn hanfodol bwysig i strategaeth, blaenoriaethau a gweithrediad effeithiol y sefydliad gwneir cais am gynnydd o 41% i 
£4,460,000 ar gyfer 2020-21.  Byddai hyn yn caniatáu i’r sefydliad warchod cronfa wrth gefn o £250,000 fel y nodir yn adran 4.2 isod. 

Amcangyfrif ar sail opsiwn Prosiectau Twf Gwariant Cyllideb Rhagolwg Amcangyfrif Amcangyfrif 

 2018-19 2019-20 2019-20 2020-21 2021-22 
 £000 £000 £000 £000 £000 
Gwariant      
Cyflogau 2,262 2,335 2,319 2,459 2,518 
      

Costau swyddfeydd 211 226 230 254 255 
Technoleg gwybodaeth 168 157 155 150 149 
Costau gwasanaethau a gweinyddu 63 66 57 56 56 
Recriwtio, dysgu a datblygu 23 24 24 24 24 
Costau proffesiynol 139 106 106 107 107 
Teithio a chynhaliaeth 96 79 80 76 76 

Costau Craidd 700 658 652 667 667 

      
Costau Dibrisiant 33 44 50 56 62 

Rhaglenni a Phrosiectau 142 76 93 1,240 90 

      

GWARIANT REFENIW NET 3,137 3,113 3,114 4,422 3,337 

      
Addasiad Eitemau nad ydynt yn Arian Parod      

 Dibrisiant ar asedau nad ydynt yn gyfredol (33) (44) (50) (56) (62) 
 (Lleihad) / Cynnydd yn y gronfa wrth gefn gwaelodol (61) (56) (66) 30 - 

      

GOFYNION CYLLIDO REFENIW 3,043 3,013 2,998 4,396 3,275 

      
GWARIANT CYFALAF / GOFYNION CYLLIDO 31 144 159 64 61 

      

CYFANSWM GOFYNION CYLLIDO 3,074 3,157 3,157 4,460 3,336 

      

4.2 Ystyrir effaith y ffactorau mwyaf dylanwadol ar wariant y Comisiynydd isod: 
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Cyflogau 

4.3 Mae’r strwythur presennol wedi bod mewn lle ers Ionawr 2015. Mae’r strwythur hwn 
yn cynnwys 47 swydd, fel y’u cytunwyd gan Weinidogion Cymru, ac yn strwythur 
sydd yn addas ar gyfer ymateb i swyddogaethau’r Comisiynydd yn unol â Mesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011. 

4.4 Mae’r ffactorau canlynol wedi cael, ac yn parhau, i gael effaith sylweddol ar gostau 
cyflogaeth y sefydliad, nodir y rhain isod: 

 Mae’r amcangyfrif wedi cadw cyfraddau cyfraniadau yswiriant gwladol y 
cyflogwr ar yr un lefel â’r rhai sy’n weithredol ar gyfer 2019-20; 

 Nenfwd Trysorlys EM o 1% y flwyddyn ar godiadau cyflog y sector gyhoeddus; 

 Telir swyddogion y Comisiynydd yn unol ag amodau a thelerau Llywodraeth 
Cymru.  Mae cynnig Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn hyd 31/03/2020 
wedi ei gynnwys yn yr amcangyfrif. 

 Oherwydd bod y cynnig presennol ar gyfer blwyddyn yn unig, mae’r amcangyfrif 
hwn yn rhagweld codiad pellach i gostau cyflogaeth ar gyfer y blynyddoedd 
dilynol.  Mae hyn yn rhoi lefel uchel o ansicrwydd mewn perthynas â chostau 
cyflogaeth, sy’n cynrychioli tua 75% o gostau cynhwysfawr y sefydliad. 

4.5 Nid oes gan y Comisiynydd, fel cyflogwr, ddylanwad dros Swyddfa’r Cabinet mewn 
perthynas â chyfraniadau pensiwn, mae gwerthusiad y cynllun pensiwn wedi 
cynyddu cyfraniadau’r cyflogwr o 21% o gyflog pensiynadwy i dros 27%. 

4.6 Mae’r Comisiynydd yn cydnabod bod arian ychwanegol o £105,600 wedi ei dderbyn 
ar gyfer y cynnydd hwn yn 2019-20 ond nid oes unrhyw sicrwydd mewn perthynas â’r 
costau ychwanegol hyn yn y blynyddoedd dilynol. 

4.7 Effaith y cynnydd ar gost cyflogaeth y sefydliad yw £110,000 ar gyfer 2020-21 gyda’r 
gost yma’n cynyddu i £112,500 ar gyfer 2021-22; mae’r Comisiynydd yn cynnwys 
cais am gyllid ychwanegol ar gyfer y cynnydd hwn. 

4.8 Nodir yn y rhagair nad yw’r lefel cyllido presennol yn caniatáu i’r strwythur presennol 
gael yr adnoddau llawn dros y tymor canolig. Amlinellir tri chynllun amgen yn adran 2 
uchod sydd yn nodi'r graddau mae’r cynlluniau yn fyr o’r adnoddau llawn sydd gan y 
Comisiynydd yr hawl i gyflogi. 

4.9 Mae’r Gweinidog wedi cyfleu'r bwriad i gynyddu niferoedd y Panel Cynghori o 3 i 5 
aelod.  O ganlyniad mae’r Amcangyfrif yn cynnwys cynnydd o £3,100 i gostau ffioedd 
a threuliau’r aelodau ar gyfer 4 cyfarfod chwarterol y flwyddyn. 

Chwyddiant 

4.10 Nid oes unrhyw gynnydd am chwyddiant wedi’i gynnwys. Yn eu hadroddiad ar y 
Rhagolwg Economaidd a Chyllidebol a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018 mae’r 
Swyddfa Cyfrifoldeb Gyllidebol yn rhagweld y bydd mesur CPI o chwyddiant yn 1.9% 
yn 2020, 2.0% yn 2021 a 2.0% yn 2022 (6.0% cronnus dros 3 mlynedd). Er ei bod 
hi’n anochel bydd chwyddiant yn cael effaith ar gostau’r Comisiynydd, bydd angen 
gwneud arbedion er mwyn rheoli costau o fewn y gyllideb. 
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Swyddfeydd 

4.11 Mae’r costau hyn yn cynnwys rhent ac ymrwymiadau cytundebol eraill megis costau 
gwasanaethau landlord a threth annomestig a gwasanaethau cyfleusterau swyddfa. 
Cymerwyd camau darbodus dros y blynyddoedd diweddar i reoli a lleihau costau 
swyddfeydd megis adolygu cytundebau, dod â gwasanaethau nad oeddynt yn 
angenrheidiol i ben ac ennill arbedion drwy fynd allan i dendr. 

4.12 Daeth les newydd, ar gyfer swyddfa Caerdydd, i fodolaeth ar 21/12/2018 gan ildio 
cywerth â 41% o’r gofod.  Ar yr un dyddiad daeth y berthynas fasnachol gyda 
Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru i ben.  Mae’r Comisiynydd wedi negodi 
cyfnod rhydd o rent am 9 mis sydd yn arbed arian yn hanner cyntaf 2019-20.  Gwelir 
costau swyddfeydd yn codi a dychwelyd i lefel arferol yn 2020-21 wedi i’r cyfnod 
rhydd o rent ddod i ben. 

4.13 Mae costau sefydlog y pedair swyddfa yn cynnwys rhent, treth annomestig, 
gwasanaethau’r landlord, chostau cyfleusterau a thrydan, nwy a dŵr,  Crynhoir y 
costau blynyddol a chyfnodau lesoedd fesul swyddfa isod: 

 Caernarfon  £76,000  les hyd 23/03/2028 

 Caerdydd  £139,000  toriad ar 20/12/2023 

 Caerfyrddin  £24,000  les hyd 05/09/2023 

 Rhuthun   £7,800  6 mis o rybudd 

 

Technoleg Gwybodaeth 

4.14 Mae’r rhan helaeth, sef £121,000 (81%) o’r gwariant o £150,000 ar Dechnoleg 
Gwybodaeth, yn ymrwymiadau cytundebol ar gyfer cynnal a chadw systemau a 
meddalwedd a gwasanaethau cefnogi ar gyfer y systemau craidd. Drwy ystyried pa 
systemau sydd yn angenrheidiol a cheisio arbedion lle bo modd wrth fynd allan i 
dendr i brofi’r farchnad mae amcangyfrif 2020-21 yn arbed £5,000 i’w gymharu â 
rhagolwg 2019-20 a £18,000 i’w gymharu â gwir wariant 2018-19. 

4.15 Mae costau amrywiol o tua £21,000 yn sefydlog ac ar gyfer rhedeg gwasanaethau 
ffôn a llinell gymorth. 

4.16 Mae gweddill y gwariant o £7,000 yn amcangyfrif 2020-21 ar gyfer gwariant refeniw 
ar brosiectau a datblygiadau i’r amryw systemau TG. 

4.17 Mae’r cynllun buddsoddi TG wedi ei lunio er mwyn sicrhau diweddariadau hanfodol a 
pharhaus i isadeiledd TG.  Caiff y buddsoddiad yma ei drin fel gwariant cyfalaf 
(gweler 4.37) 

4.18 Dymuna’r Comisiynydd wneud buddsoddiad sylweddol yn isadeiledd a meddalwedd 
TG y sefydliad a gwnaethpwyd cais i Lywodraeth Cymru am arian cyfalaf ym mis 
Ebrill 2019; (gweler paragraff 1.8). 

Gwasanaethau a gweinyddu 

4.19 Mae’r costau yn cynnwys gwariant ar weinyddu’r sefydliad, megis cyfathrebu a 
gwasanaethau monitro’r wasg, llungopïo ac argraffu, gwasanaethau cyflogau 
chostau post a dosbarthu. Mae’r Comisiynydd yn dilyn arfer da fel y rhai a hyrwyddir 
gan Gwerth Cymru. Mae’r egwyddor o gael gwerth am arian, ar sail holl gostau gydol 
oes ac ansawdd o’r nwyddau a’r gwasanaethau a brynwyd, yn cael ei ddilyn bob 
amser. 
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Recriwtio, hyfforddiant a datblygu 

4.20 Costau recriwtio, aelodaeth sefydliadol a phroffesiynol, seminarau a chynadleddau, 
cyrsiau cymhwyster a hyfforddiant sydd wedi eu cynnwys yn y categori yma. Rhwng 
y blynyddoedd ariannol 2014-15 a 2018-19 gwnaethpwyd arbedion sylweddol o 
£64,000.  Oherwydd bod arbedion o dros 70% wedi eu gwneud dros y 5 mlynedd 
blaenorol nid oes cyfleodd lawer i wneud arbedion pellach. 

4.21 Cyfyngir gwariant ar gyrsiau cymhwyster ac aelodaeth o gyrff proffesiynol ar gyfer 
unigolion neu’r sefydliad i amgylchiadau lle bo’r cymhwyster ac/neu’r aelodaeth yn 
angenrheidiol neu’n hanfodol bwysig ac yn greiddiol i swyddogaethau’r rôl dan sylw. 

4.22 Gwariant ar hyfforddiant datblygu, seminarau a chynadleddau yw’r gweddill.  Mae’n 
anorfod defnyddio dulliau rhatach ac arloesol i gyflawni amcanion hyfforddi a 
datblygu swyddogion o fewn y gyllideb, ond nid oes modd torri ar y gyllideb 
ymhellach heb gael effaith andwyol ar effeithiolrwydd y swyddogion. 

Cyfreithiol a phroffesiynol 

4.23 Mae’r costau hyn yn cynnwys gwariant ar gyngor cyfreithiol, archwilwyr allanol a 
mewnol a gwasanaethau cyfieithu. 

4.24 Cynlluniwyd arbedion sylweddol o £17,000 (39%) i gostau cyfieithu yn y gyllideb ar 
gyfer 2019-20.  Mae cyflawni’r arbedion hyn yn heriol felly nid oes bwriad cynnig 
arbedion pellach i gyllideb cyfieithu yn y flwyddyn 2020-21. 

4.25 Wrth brofi’r farchnad a phenodi cyflenwr wedi proses dendro arbedwyd £3,000 ar y 
gwasanaeth archwilio mewnol i’w gymharu â 2017-18.  Wrth i’r cyflenwr newydd 
ddod yn gyfarwydd â’r sefydliad cynlluniwyd arbediad pellach o £1,500 ar gyfer 2019-
20 a’r bwriad yw cadw at y lefel yma yn 2020-21. 

4.26 O ran gwariant ar gyngor cyfreithiol gall natur y gofynion amrywio yn sylweddol ac nid 
oes modd rhagdybio’n llawn yr amgylchiadau all godi lle bo angen cyngor, yn 
arbennig lle fo pwerau newydd yn cael eu harfer. Roedd gwir gostau 2017-18 yn 
uchel i’w gymharu â’r blynyddoedd blaenorol oherwydd costau yn deillio o lesoedd 
swyddfa, amddiffyn achosion yn y Tribiwnlys a chael cyngor cyfreithiol mewn 
perthynas ag arfer swyddogaethau a phwerau’r Comisiynydd.  Roedd cyllideb 2019-
20 yn rhagweld byddai costau yn dychwelyd i’r lefelau gwelwyd yn y blynyddoedd 
blaenorol ac mae amcangyfrif yn cynllunio ar gyfer gwariant tebyg yn 2020-21. 

Treuliau Swyddogion 

4.27 Swyddogion yw prif adnodd y sefydliad ac felly fe fydd gwariant ar deithio yn parhau i 
fod yn elfen hanfodol er mwyn sicrhau bod swyddogaethau craidd y Comisiynydd yn 
cael eu cyflawni’n effeithiol.  Mae swyddogion a’u rheolwyr llinell yn ymwybodol bod 
angen iddynt ystyried yr angen i deithio ac i ystyried dulliau amgen o gyfathrebu a 
chysylltu er mwyn arbed costau ac ystyried yr effaith ar yr amgylchedd. 

4.28 Oherwydd anghenion teithio’r swyddogion er mwyn eu galluogi i gyflawni eu gwaith 
yn effeithiol mae costau teithio a chynhaliaeth wedi cynyddu yn flynyddol.  Ar gyfer 
2019-20 dirprwywyd cyfrifoldeb am gyllidebau treuliau i uwch swyddogion y timoedd 
er mwyn eu galluogi i reoli eu cyllidebau a chyflawni arbedion o £16,000 yn erbyn 
gwir wariant 2018-19.  Roedd cydnabyddiaeth byddai anghenion penodol ar 
ddechrau cyfnod y Comisiynydd newydd yn hanner cyntaf 2019-20, felly mae 
arbedion pellach o £5,000 wedi eu cynnig ar gyfer 2020-21. 
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Dibrisiant 

4.29 Mae’r amcangyfrif dibrisiant ar gyfer 2020-21 yn £56,000, sydd yn gynnydd o 
£23,000 i’w gymharu â gwir wariant 2018-19. 

4.30 Mae’r dibrisiant wedi cynyddu oherwydd buddsoddiad ar TG o 2018-19 ymlaen fel 
nodir ym mharagraffau 3.37 i 3.39 isod. 

Rhaglenni a Phrosiectau 

4.31 Mae’r opsiynau sydd yn cael eu cynnig yn adran 2 yr Amcangyfrif yn argymell 
gwahanol lefelau o gyllido fel a ganlyn: 

 Prosiectau Twf   £1,240,000 

 Parhau i Weithredu  £90,000 

 Cwtogi ar Weithgaredd  £27,000 

4.32 Mae manylion pellach am y prosiectau sydd yn cael eu cynnig dan yr opsiwn 
Prosiectau Twf wedi eu manylu yn adran 3 y ddogfen. 

4.33 Mae’r prosiectau a gynigir o dan yr opsiwn Parhau i Weithredu wedi'u cyfyngu i'r rhai 
o natur debyg i brosiectau yr ymgymerwyd â hwy yn 2019-20. 

4.34 Oherwydd cyfyngiadau cyllid, mae'r prosiectau yn yr opsiwn Cwtogi ar Weithgaredd 
wedi'u cyfyngu i'r ymrwymiad cytundebol mewn perthynas â Geiriadur yr Academi a'r 
cyfrifoldeb statudol i gynhyrchu Adroddiad 5 Mlynedd. 

Incwm 

4.35 Nid oes disgwyl i’r Comisiynydd dderbyn incwm o unrhyw ffynhonnell arall heblaw 
gan Weinidogion Cymru. 

4.36 Derbynnir ychydig o log banc ar yr arian a dderbynnir gan Weinidogion Cymru, wrth 
ei fuddsoddi mewn cyfrifon cadw. 

Cyfalaf 

4.37 Mae’r cynllun buddsoddi TG wedi ei lunio er mwyn sicrhau diweddariadau hanfodol a 
pharhaus i isadeiledd TG y sefydliad yn cael eu cyflawni’n amserol er mwyn diogelu’r 
sefydliad yn erbyn unrhyw fygythiadau dwys.  Hefyd mae’r gyllideb yn cynnwys arian 
er mwyn buddsoddi i gadw’r isadeiledd a systemau’r sefydliad yn gyfredol. 

4.38 Cadwyd buddsoddiad cyfalaf, yn enwedig mewn systemau TG, ar lefel isel am 
gyfnod o tua 4 blynedd rhwng 2015-16 a 2018-19 lle'r oedd y buddsoddiad ar 
gyfartaledd yn £26,000.  Mae buddsoddiad o £59,000 wedi'i gynllunio ar gyfer 
systemau TG yn 2019-20, ac mae'r Amcangyfrif yn cynnwys gwariant cyfalaf o 
£64,000 ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21.  Mae hyn yn gyson â'r blynyddoedd 
diweddar, ar ôl cyfnod o fuddsoddiad isel. 

4.39 Yn ogystal, yn ystod 2019-20, roedd ymrwymiad yn nhelerau’r brydles i adnewyddu 
swyddfa Caerdydd ar gost o £100,000. 
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5 Effaith ar y gronfa wrth gefn 

5.1 Mae cyfrifon blynyddol 2018-19 yn datgan bod £437,000 yn y gronfa wrth gefn ar 
ddiwedd y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31/03/2019. Mae’r cyfrifon hyn yn 
cynnwys symiau sy’n dderbynadwy, yn ddyledus, rhagdaliadau a chroniadau.  Er 
mwyn deall gwir werth y gronfa wrth gefn mae angen ystyried effaith y trafodion hyn: 

  
Casglu dyledion 
Talu credydwyr 

Dibrisiant a 
rhagdaliadau 

Balans yn 
weddill 

 £000 £000 £000 £000 

Asedau sefydlog 82  (82) - 

Symiau derbynadwy 7 (7)  - 

Rhagdaliadau 69  (69) - 

Arian parod 705 (419)  286 

Taliadau Masnachol (72) 72  - 

Croniadau a darpariaethau (354) 354  - 

Cronfa wrth gefn 437 0 (151) 286 

 
5.2 Ar ddechrau’r flwyddyn ariannol 2019-20 gwir werth y gronfa wrth gefn oedd 

£286,000. Mae’r tabl isod yn amcangyfrif yr effaith ar y gronfa wrth gefn o’r cynlluniau 
ariannol ar gyfer y blynyddoedd 2019-20 hyd at 2021-22 yn unol â’r opsiwn 
Prosiectau Twf.. 

 2019-20 2020-21 2021-22 
 £000 £000 £000 

Ar ddechrau’r cyfnod 286 220 250 

Ariannu Llywodraeth Cymru 3,157 4,460 3,336 

Gwariant net ar ôl llog (3,114) (4,422) (3,337) 

Buddsoddi mewn Cyfalaf (159) (64) (61) 

Dibrisiant asedau sefydlog 50 56 62 

Ar ddiwedd y cyfnod 220 250 250 

    

Cronfa wrth gefn heb gynnydd i’r gyllideb 

(diffyg wedi ei ddangos mewn cromfachau) 

Prosiectau Twf 220 (1,159) (1,444) 

Parhau i Weithredu 220 (9) (294) 

Cwtogi ar Weithgaredd 240 192 115 

 
5.3 Ystyrir bod angen cadw lleiafswm o 5% o’r gyllideb flynyddol wrth gefn ar gyfer 

unrhyw wariant ni ellid ei ragweld, tua £150,000. Rydym nawr mewn cyfnod lle mae 
Tribiwnlys y Gymraeg yn weithredol, ac ystyrir y byddai’n ddarbodus cadw £100,000 
wrth gefn ar gyfer unrhyw achos cyfreithiol allai godi. 

5.4 Tra byddai’n ddymunol cadw cronfa wrth gefn o tua £250,000, heb gynnydd i’r 
gyllideb mae gorwariant dros y blynyddoedd 2019-22 ac effaith gwerthusiad y cynllun 
pensiwn yn golygu bod opsiynau Prosiectau Twf a Parhau i Weithredu yn arwain at 
ddiffyg yn y gronfa wrth gefn dros y tymor canolig, a Cwtogi ar Weithgaredd yn 
arwain at erydiad yn y gronfa.  Ni fyddai’n ddarbodus nac yn gyfreithiol i Swyddog 
Cyfrifyddu gynllunio, cymeradwyo na chaniatáu i sefyllfa godi lle byddai diffyg yn y 
gronfa wrth gefn allai beryglu gallu’r sefydliad i barhau i weithredu.  
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6 Gweithredu cadarn a phriodol 

6.1 Corfforaeth undyn yw Comisiynydd y Gymraeg; fel y Swyddog Cyfrifyddu mae gan y 
Comisiynydd gyfrifoldeb personol am weinyddu, rheoli a staffio’r sefydliad yn 
gyffredinol. Mae’r Comisiynydd wedi sefydlu fframwaith a strwythurau llywodraethu a 
rheoli ers i’r sefydliad ddod i fodolaeth ac mae'r rhain wedi esblygu a datblygu dros y 
chwe blynedd a hanner hynny.  Mae’r fframwaith a’r strwythurau hyn yn cynnwys: 

 Tîm Rheoli sy’n cael ei gadeirio gan y Comisiynydd; 

 Panel Cynghori; 

 Pwyllgor Archwilio a Risg; 

 Uwch Swyddogion yn arwain ar reolaeth a gweinyddiaeth y sefydliad; 

 Polisïau a gweithdrefnau yn gosod canllawiau a systemau rheolaeth; 

 Archwilwyr mewnol ac allanol i roi sicrwydd annibynnol. 

6.2 Mae’r Comisiynydd wedi derbyn tystiolaeth a sicrwydd cadarn ac annibynnol dros 
nifer o flynyddoedd bod y fframwaith a’r strwythurau hyn yn cael eu gweithredu yn 
gyson ac yn briodol. 

6.3 Cynhelir archwiliad allanol blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru a derbyniwyd 
barn ddiamod gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers sefydlu 
Comisiynydd y Gymraeg. 

6.4 Nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi gwneud unrhyw argymhelliad o ran prosesau a 
rheolaeth y sefydliad yn y pedair blynedd diwethaf. 

6.5 Caiff cynllun archwilio mewnol ei ddatblygu a’i gytuno yn flynyddol rhwng y 
Comisiynydd a’r Archwilydd Mewnol a chaiff y cynllun hwn ei gyflwyno a’i 
gymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a Risg. 

6.6 Dros y blynyddoedd mae Adroddiad Blynyddol yr Archwilydd Mewnol wedi rhoi 
sicrwydd mewn meysydd gweinyddol a gweithredol, bod fframwaith llywodraethiant a 
phrosesau rheolaeth fewnol y sefydliad yn gweithredu’n briodol. 

6.7  Cynhelir cyfarfodydd â rhanddeiliaid, partneriaid a chyfoedion ar draws meysydd 
eang, gan gynnwys rhwydweithiau sefydliadau sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth 
Cymru, er mwyn rhannu profiadau, syniadau, gwybodaeth ac arfer da. Hefyd mae’r 
cyfarfodydd hyn yn rhoi fforwm i gydweithio ac i osgoi neu leihau dyblygu gwaith. 

6.8 Yn benodol, fel yn y blynyddoedd blaenorol, cafwyd cyfarfodydd gyda Chomisiynydd 
Plant Cymru, y Comisiynydd Pobl Hŷn ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru fesul un ac fel grŵp. Prif bynciau trafod y cyfarfodydd oedd sicrhau cydlyniad 
strategol ein gweithgareddau a defnydd priodol o adnoddau. 

 


