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Teitl y ddogfen: Effaith Covid-19 ar Cymraeg 2050: Golwg tua’r dyfodol 

Paratowyd gan:    Is-adran y Gymraeg 

Pwrpas y ddogfen: Ennyn trafodaeth ar faterion sy’n dod o dan dair brif 
thema Cymraeg 2050.  

Cefndir:   
Nod yr eitem hon yw tynnu sylw at rai o’r prif risgiau / 
heriau a fydd yn wynebu Cymraeg 2050 yn y dyfodol 
yn sgil Covid-19 o dan dair brif thema’r strategaeth. 
Bydd y papur yn sail i drafodaeth am ddyfodol y 
Rhaglen Waith bresennol (2017 – 2021) ac yn 
braenaru’r tir ar gyfer llunio’r Rhaglen Waith nesaf o 
2021 ymlaen. 

Dyma ddolen at y Rhaglen waith bresennol: 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-
12/cymraeg-2050-ein-cynllun-ar-gyfer-2017-i-21.pdf  

Cwestiynau i’w 
hystyried:  

Hoffem glywed beth yw barn a chyngor yr Aelodau ar y 
materion a nodwyd o dan y themâu, er enghraifft: 

- A ydym ni wedi nodi’r prif risgiau i Cymraeg 2050 
yn sgil Covid-19 a pha gamau y gellid eu cymryd i 
leihau unrhyw effeithiau negyddol ar y strategaeth? 

- Beth yw’r cyfleoedd newydd sydd wedi codi / sy’n 
debygol o godi i weithredu Cymraeg 2050 yn sgil 
Covid-19?  

- A yw hyn yn gyfle i edrych o’r newydd ar sut rydym 
ni’n gwneud pethau, a gosod pwyslais newydd ar 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-12/cymraeg-2050-ein-cynllun-ar-gyfer-2017-i-21.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-12/cymraeg-2050-ein-cynllun-ar-gyfer-2017-i-21.pdf
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rai meysydd, wrth edrych tuag at y Rhaglen Waith 
nesaf a fydd yn cael ei lansio yn 2021?  

- Ble ddylai Gweinidog y Gymraeg fod yn 
canolbwyntio ei hymdrechion yn y tymor byr, 
canolig a’r tymor hwy? 

- A oes yna bethau yn digwydd y gwyddoch 
amdanynt y mae’n bwysig i’r Gweinidog ddod yn 
ymwybodol ohonyn nhw? 

- Yn y byd newydd, pan fydd y feirws wedi pasio, 
beth fydd wedi newid o ran y Gymraeg? 

- Beth allwch chi ei wneud i gefnogi’r Gweinidog yn 
ystod y cyfnod hwn? 
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Rhai o’r prif risgiau / heriau a fydd yn wynebu Cymraeg 2050 yn y dyfodol yn 
sgil Covid-19 

Rydym wedi rhannu’r risgiau / heriau o dan dair brif thema Cymraeg 2050. Cofiwch 
fod llawer o’r materion isod yn perthyn yn uniongyrchol i bortffolio Gweinidog y 
Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ond bod nifer ohonynt yn perthyn i wahanol 
feysydd portffolio ac felly dan ofal Gweinidogion eraill. 

 

Thema 1 – Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg  

(i)  Caffael iaith yn y blynyddoedd cynnar a’r Cyfnod Sylfaen (3-7 oed) 

Gyda’r ysgolion a’r cylchoedd meithrin wedi cau, a phlant yn cael eu 
haddysgu gartref, gall fod nifer o risgiau o safbwynt y Gymraeg.  

O ran addysg drochi, a’r cyfnod hollbwysig yn y blynyddoedd cynnar a’r 
cyfnod sylfaen mewn addysg statudol, nid ydym wedi wynebu sefyllfa o’r 
blaen lle mae plant ar aelwydydd di-Gymraeg yn colli cyffyrddiad gyda’r 
Gymraeg am gymaint o amser. Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu fod 
cyfnod y gwyliau haf yn arwain at sgiliau iaith plant yn llithro, felly gallai cyfnod 
hirach heb gyffyrddiad gael effeithiau mwy pellgyrhaeddol megis:  

- Sgiliau iaith yn datblygu’n arafach yn ystod taith y plant drwy addysg 
statudol, gyda chanlyniadau yn y pen draw yn dioddef.  

- Risg fod plant yn gadael addysg cyfrwng Cymraeg yn gyfan gwbl os bydd 
rhieni yn colli hyder. 
 

Mae gwaith eisoes ar y gweill i geisio mynd i’r afael â’r ystyriaethau hyn o dan 
y cynllun “Cadw’n Ddiogel. Dal Ati i Ddysgu: Datganiad polisi parhad dysgu”, 
a gyhoeddwyd ar 20 Ebrill 2020: 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-04/cadwn-diogel-dal-ati-
i-ddysgu.pdf 

Beth felly y gellir ei wneud yn awr ac o fis Medi ymlaen i liniaru’r effeithiau 
negyddol posibl hyn? 

 
(ii)  Y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) 

Gyda sylw awdurdodau addysg yn cael ei roi i liniaru effeithiau cau ysgolion, 
nid oes modd disgwyl i’r awdurdodau gyflwyno eu cynlluniau 10-mlynedd yn 
unol â’r amserlen wreiddiol. Rydym wrthi’n trafod rhai opsiynau gyda’n 
cyfreithwyr i addasu gofynion y rheoliadau, yn benodol y dyddiad y dylai 
awdurdodau lleol gyflwyno eu cynlluniau CSCA drafft i Weinidogion Cymru a’r 
dyddiad y byddai’r cynlluniau 10 mlynedd newydd yn weithredol. Mae’r 
materion sy’n effeithio ar allu awdurdod lleol i gadw at yr amserlen bresennol 
yn cynnwys: diffyg eglurder ynghylch cyllidebau addysg, rhaglenni cyfalaf ac 
adeiladu ysgolion, gofynion ymgynghori a phrosesau cymeradwyo trwy 
gabinet yr awdurdodau a chyfyngiadau etholiadau lleol. Mae’n bosibl y caiff 
hynny rywfaint o effaith ar y targedau o safbwynt cynyddu addysg cyfrwng 
Cymraeg – ond o ystyried natur hirdymor y broses gynllunio, credwn y bydd 
modd lliniaru hynny. 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-04/cadwn-diogel-dal-ati-i-ddysgu.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-04/cadwn-diogel-dal-ati-i-ddysgu.pdf
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(iii)  Pobl ifanc sy’n perthyn i’r categori ôl-16 

Gwyddom fod cyfnodau pontio mewn addysg a bywyd yn bwysig o ran 
dilyniant ieithyddol. Heb ddigon o ymyrraeth, mae risg y bydd y cyfnod 
estynedig presennol rhwng diwedd addysg statudol a phobl ifanc yn gwneud 
dewisiadau ar gyfer eu haddysg ôl-16 yn arwain at erydu / diffyg hyder yn eu 
sgiliau Cymraeg i ddewis cyrsiau cyfrwng Cymraeg.  Er mwyn cefnogi pobl 
ifanc, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio ar boblogi gwefannau 
perthnasol gydag adnoddau galwedigaethol cyfrwng Cymraeg. Mae’r 
Llysgenhadon presennol yn y colegau yn parhau i fod yn llafar ar y cyfryngau 
cymdeithasol i hyrwyddo’r Gymraeg ac mae cynlluniau yn eu lle i recriwtio 
Llysgenhadon newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.   

 
 

Thema 2 – Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg  

(i) Gweithleoedd 
 
Mae’r ffordd y mae’r rhan fwyaf o bobl yn gweithio wedi newid dros nos. Mae 
hyn yn codi nifer o ystyriaethau o safbwynt defnydd iaith mewn gweithleoedd. 
Mae’n bur debygol y bydd elfennau o’r patrymau gwaith cyfredol (gweithio’n 
hyblyg, gweithio gartref, defnydd o dechnoleg) yma i aros ar raddfa tipyn yn 
fwy na’r sefyllfa cyn cyfnod y pandemig. Mae sicrhau ein bod yn buddsoddi 
mewn technoleg sy’n galluogi’r defnydd o’r Gymraeg – a defnydd o’r ddwy 
iaith drwy offer cyfieithu ar y pryd – yn mynd i fod yn hollbwysig wrth reswm. 
Ond fe fydd hi’n bwysig hefyd ystyried sgil-effeithiau gweithio o bell ar 
ddefnydd anffurfiol o’r Gymraeg mewn gweithleoedd o ddydd i ddydd – mae 
hynny’n anoddach yn electronig, gyda llai o gyfle o bosibl i rai ymarfer eu 
Cymraeg.  
 
Ar y llaw arall, mae tystiolaeth gychwynnol yn dangos bod dysgu Cymraeg ar-
lein wedi llwyddo dros yr wythnosau diwethaf a bod presenoldeb mewn gwersi 
yn uwch na’r arfer.  Mae’r pandemig wedi cyflymu datblygiadau yn y maes 
dysgu Cymraeg o bell / ar-lein ac mae darparwyr wedi gorfod dod i arfer â 
dulliau newydd o ddysgu yn gyflym. Mae’r cynnydd yn y maes dros yr 
wythnosau diwethaf yn cynnig cyfleoedd yn y dyfodol i wersi Cymraeg 
ddigwydd mewn rhith-weithleoedd, ac i weithwyr fod yn fwy hyblyg o ran pryd 
fyddant yn dysgu Cymraeg (e.e. gwersi Cymraeg yn lle cymudo i’r gwaith).  
 
Er gwybodaeth, mae’r polisi ar ddefnydd mewnol o’r Gymraeg yn Llywodraeth 
Cymru (a drafodwyd yng nghyfarfod 12/03/20 y Cyngor Partneriaeth) wedi ei 
gyhoeddi yn fewnol gan yr Ysgrifennydd Parhaol erbyn hyn: Cymraeg. Mae’n 
perthyn i ni i gyd. Mae’r polisi yn cynnwys goblygiadau sylweddol o ran 
cyfraniad technoleg i gynyddu defnydd o’r Gymraeg, a sut caiff yr iaith ei 
dysgu a’i defnyddio yn Llywodraeth Cymru. 

 

(ii) Defnydd iaith yn y gymuned – dyfodol ein partneriaid grant (gweler 
Papur 1) 
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Mae Papur 2 yn amlinellu’r heriau sy’n wynebu partneriaid cenedlaethol ac ar 
lawr gwlad sy’n gweithio i gynyddu defnydd y Gymraeg a’r gefnogaeth yr 
ydym fel Llywodraeth yn ei rhoi iddyn nhw yn y tymor byr. Mae angen i ni 
hefyd ystyried effaith hirdymor y pandemig ar hyfywedd ein partneriaid grant. 
Gall hyn godi cwestiynau ynghylch a ddylent addasu eu gwaith yn y dyfodol ar 
sail yr hyn a ddysgwn yn ystod y cyfnod digynsail hwn.  

 

(iii)  Gwasanaethau  

Mae Papur 2 wedi nodi’r camau y mae Comisiynydd y Gymraeg wedi eu 
cymryd o safbwynt ei swyddogaethau rheoleiddio yn ystod y cyfnod hwn. 
 
Un o sgil effeithiau’r pandemig yw nad ydym mewn sefyllfa ar hyn o bryd i allu 
parhau gyda’r ymrwymiad i gyflwyno rheoliadau i wneud Safonau sy’n 
gymwys i’r rheoleiddwyr iechyd a’r cwmnïau dŵr gerbron y Senedd cyn 
diwedd tymor y Cynulliad hwn. Mae’n rhaid i’r Llywodraeth flaenoriaethu 
deddfwriaeth ac is-deddfwriaeth sy’n angenrheidiol yn sgil y pandemig, gan 
felly beri i anghenion deddfwriaethol eraill y Llywodraeth gael eu hail 
flaenoriaethu.  
 
O safbwynt rhaglen waith i gymreigio busnesau, rydym wedi gohirio lansiad 
ffurfiol cyhoeddus Helo Blod, ein gwasanaeth i gynyddu’r defnydd o’r 
Gymraeg yn y sectorau busnes a gwirfoddol. Mae swyddogion Helo Blod Lleol 
(‘Cymaeg Byd Busnes’ gynt) wedi eu dargyfeirio dros dro i wneud gwaith i’r 
Mentrau Iaith (mentrau unigol sy’n cyflogi’r swyddogion hyn drwy gytundeb 
gyda Mentrau Iaith Cymru). Wedi dweud hyn, rydym wedi agor elfen ar-lein a 
ffôn Helo Blod i gynorthwyo’r sector gwirfoddol i wneud gwaith yn y Gymraeg 
yn ystod cyfnod y pandemig. Ein bwriad yw cyflwyno papur trafod yng 
nghyfarfod mis Mehefin y Cyngor Partneriaeth a fydd yn llywio’n gwaith i 
gynyddu’r Gymraeg yn y sector preifat dros gyfnod y Rhaglen Waith pum 
mlynedd nesaf. 
 

 

Thema 3 – Creu amodau ffafriol – seilwaith a chyd-destun 

(i)  Yr economi 

Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno pecynnau cymorth i gefnogi’r economi yn 
ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd sicrhau hyfywedd economi cymunedau 
canrannau uwch o siaradwyr i’r dyfodol, sydd eisoes yn her yn sgil Brexit, yn 
fwy fyth o her ac yn her barhaus yn y dyfodol. Ynghlwm wrth hynny fydd y 
diwydiant amaeth a’i ddiwydiannau cyflenwi, y diwydiant twristiaeth a 
gwasanaethau bwyd a diod ynghyd â materion tai a chynllunio. Mae’n debyg 
bod yr economi wedi crebachu yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn ac y bydd 
effaith hyn i'w weld yn gliriach yn ein cymunedau gwledig, oherwydd y 
gorddibyniaeth ar y sectorau amaeth, twristiaeth a bwyd a diod. Rhagwelir 
hefyd y bydd pwysau sylweddol ar wasanaethau cyhoeddus – sector arall 
sydd yn bwysig i'r economi wledig.  
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(ii)  Arfor 

Mae’n bosibl bod yma gyfleoedd i Arfor ail edrych ar ei flaenoriaethau yn sgil 
Covid-19 gan ystyried pa gymorth sydd ei angen ar sectorau allweddol wrth i'r 
economi adfer. Mae’n rhy gynnar ar hyn o bryd i ragweld sut neu a oes angen 
i Arfor addasu ond mae’n bwysig cymryd amser i ystyried sut all y cynllun fod 
o gymorth i'r economi leol yn sgil y pandemig.  

 

(iii)  Technoleg – mae’r pwynt uchod ynghylch gweithleoedd eisoes wedi amlygu 
pwysigrwydd technoleg. Mae’r angen am gyfieithu brys hefyd wedi bod yn 
fawr yn ystod y cyfnod hwn. Bydd mabwysiadu technoleg cyfieithu ar raddfa 
ehangach hefyd yn hwyluso ac yn cyflymu cyfieithu ymhellach yn y dyfodol ac 
yn gwella ei gysondeb.  

Rydym newydd roi grant newydd sylweddol i Ganolfan Bedwyr a fydd yn 
gweithredu llawer o becynnau gwaith ein Cynllun Gweithredu Technoleg 
Cymraeg (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gyfieithu awtomatig). 
Bydd y cynnyrch newydd i gyd ar gael ar drwydded agored a fydd yn golygu 
bod modd i gwmnïau ddefnyddio’r cyfrannau a grëir yn eu cynnyrch hwy. Mae 
hefyd yn amod o’r grant bod gwaith i sicrhau mabwysiadu’r cynnyrch yn cael 
ei wneud. Mae cyhoeddiadau eraill ar y gweill hefyd a allai gyfrannu at 
gynyddu a hwyluso defnydd o’r Gymraeg yn ystod cyfnod y pandemig. 

 

(iv)  Diwylliant – mae yna risg i’r sector gelfyddydol fel sectorau eraill – ac mae’r 
sector yn gyflogwr pwysig i siaradwyr Cymraeg.  

 

(v) Y Trydydd Sector – amlygwyd pa mor allweddol yw’r trydydd sector yn ystod 
y cyfnod diweddar nid yn unig wrth gynnig cefnogaeth i bobl mwyaf bregus ein 
cymdeithas, ond hefyd wrth gynnig cefnogaeth i'r gwasanaethau iechyd a 
gofal. Ym Mhapur 2, amlygwyd y gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi 
ei darparu i'r trydydd sector er mwyn cynyddu capasiti’r sector i ddelio gyda’r 
pandemig. Rhagwelir yn sgil crebachiad yr economi y bydd rôl y trydydd 
sector yn allweddol yn ystod y cyfnod nesaf. Gweler uchod hefyd y cymorth y 
mae Helo Blod yn ei roi i gynyddu defnydd o’r Gymraeg yn y trydydd sector. 

 
 


