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Rydym yn dewis y statws hwn gan fod llawer o’r rhwystrau yn rhai sydd y tu 

hwnt i reolaeth Is-adran y Gymraeg.

Statws RAG y Rhaglen Llwyddiannau

Gweinidog y Gymraeg wedi:

• Mynychu sesiwn graffu ar gyllideb 2020 – 2021 

gerbron Pwyllgor CWLC. (14/12/19)

• Annerch “Gŵyl Ein Llais yn y Byd” a oedd yn 

rhan o’n dathliadau Blwyddyn Ryngwladol 

Ieithoedd Brodorol UNESCO, yn Aberystwyth. 

(28-29/11/19)

• Cadeirio cyfarfod Gweinidogol “Grŵp Gwaith 

Ieithoedd Cynhenid, Lleiafrifol a Llai eu Defnydd” 

y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ar Ynys 

Manaw. (21-22/11/19)

• Cynnull a chadeirio cyfarfod bwrdd crwn ar yr 

economi gyda Dirprwy Weinidog yr Economi a 

Thrafnidiaeth. (Hydref 2019)

• Cyhoeddi ymgynghoriad ar bolisi trosglwyddo’r 

Gymraeg a’i defnydd mewn teuluoedd.

(11/02/20)

• Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Cymraeg 2050 

ar gyfer 2018 – 2019. (28/01/20)

• Cyhoeddi penodiad dau aelod newydd i Banel 

Cynghori Comisiynydd y Gymraeg. (12/02/20)

• Gosod Rheoliadau Cynlluniau Strategol 

Cymraeg Mewn Addysg (Cymru) 2019. Daeth y 

rheoliadau i rym ar 1/1/20. 

• Cynhaliwyd Dydd Miwsig Cymru llwyddiannus. 

Dyma oedd y pumed blwyddyn yn olynol i’r dydd 

gael ei gynnal. (7/02/20)

• Lansio Cynllun Strategol y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol – ‘Gosod Llwybrau Llwyddiant’. 

(5/02/20)

• Cyhoeddi Adroddiad Ymchwil: Y Gymraeg a’r 

Economi. (27/02/20)

• Cyhoeddi data ‘Ôl-16 Cyfrwng Cymraeg a 

Dwyieithog’ yn y ‘Datganiad Ystadegau’ 

blynyddol am y tro cyntaf. (20/02/20)

• Bydd yr Uwch-swyddog Cyfrifol yn rhoi 

diweddariad llafar i’r Bwrdd Rhaglen ar yn ystod 

y cyfarfod ar 28/02/2020.

Diweddariad gan y Prosiectau

• Bydd y Bwrdd Rhaglen yn adolygu’r Gofrestr Risg a’r Log “Issues” lefel uchel 

hyn yn ystod y cyfarfod ar 28 Chwefror. Mae’r rhain yn ddogfennau byw a fydd 

yn cael eu diweddaru’n rheolaidd.

• Bydd Uwch-dîm Rheoli Is-adran y Gymraeg yn parhau i adolygu’r dogfennau’n 

rheolaidd yn ogystal â’r risg a nodir ar Gofrestr Risg lefel y Gyfarwyddiaeth 

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus (EPS).

• Bydd Rheolwr y Rhaglen yn parhau i weithio gyda rheolwyr y prosiectau 

unigol i ddatblygu cofrestrau risg lefel is ar gyfer prosiectau unigol.

• Crëwyd log “issues”, er mwyn cofnodi lle mae risgiau wedi troi’n “issues”.

Risgiau ac ‘Issues’
Cerrig Milltir buan

• Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cymraeg 2050 ar 

gyfer 2020-21. (mis Mawrth)

• Lansio llinell gyfieithu newydd i fusnesau bach. 

(19 Mawrth 2020)

• Cynhadledd gyntaf y Cynlluniau Strategol 

Cymraeg mewn Addysg (CSCA). Y nod yw 

meithrin dealltwriaeth ddyfnach o 

ddwyieithrwydd ac anghenion pob dysgwr 

Cymraeg a’u diwallu’n well. Bydd KW yn lansio 

canllaw newydd i gynorthwyo’r awdurdodau lleol 

ac i osod ein disgwyliadau yn glir. (19/03/20)

• Sefydlu Prosiect 2050.

• Cyhoeddi data Arolwg Cenedlaethol Cymru 

2018-19 ar drosglwyddo’r Gymraeg. (Ebrill 2020)

• Datganiad llafar ar bolisi seilwaith ieithyddol.

(Ebrill / Mai 2020)

• Datganiad llafar ar Neges Heddwch yr Urdd 

(Mai 2020). I’w gadarnhau.

• Gosod Rheoliadau Safonau i’r rheoleiddwyr

iechyd / y cwmnïau dŵr. (mis Gorffennaf 2020)

Cyfathrebu

Llinell amser lefel uchel 6 mis

2020 ChwefrorIonawr

- Cymru yn cynnal cynhadledd 

flynyddol y “Network to Promote

Linguistic Diversity” gydag eitem

ar drosglwyddo iaith 

Mehefin

- Datganiad llafar ar 

Adroddiad Blynyddol 

Cymraeg 2050 ar gyfer 2018 – 2019

Mawrth Ebrill Mai

Er mwyn prif ffrydio Cymraeg 2050 ar draws y Llywodraeth:

• Cyhoeddi canllaw ar draws y Llywodraeth er mwyn hwyluso prif-ffrydio ar 

draws y sefydliad.

- Dydd Miwisg Cymru (DMC)

- Datganiad llafar ar bolisi trosglwyddo’r

Gymraeg a’i defnydd mewn teuluoedd

- Cyhoeddi Cynllun Gweithredu 

Cymraeg 2050  ar gyfer 

2020 – 2021

- Lansio llinell gyfieithu 

i fusnesau bach

- Datganiad llafar ar 

Seilwaith Ieithyddol

- Neges Heddwch yr Urdd
- Ail gyfarfod Bwrdd Crwn 

yr Economi


