
 

ARAITH – Cynhadledd Buddsoddi yn y Gymraeg 
 

 
Cyfarfod:   Cynhadledd Buddsoddi yn y Gymraeg 

 

Lleoliad:    Canolfan SOAR, Merthyr 
    
Dyddiad:    21 Mai 2014 
 
Amser:    9.30 – 3.00pm (Cyflwyniad - 2.15pm)  

  
Hyd Cyflwyniad:   15 Munud 
 
Iaith:    Cymraeg 
 

 

 

 

 

 

 



Diolch yn fawr iawn am y cyfle i ymuno efo chi yn y gynhadledd 

bwysig yma, hefyd am gael bod yn y ganolfan wych yma. Dwi 

wedi bod eisiau dod yma ers tro. Mae hon yn adnodd gwych i 

Ferthyr a’r ardal wir.  

 

Rydw i am son yn yr ychydig funudau sydd gen i efo chi heddiw 

am y Gymraeg o safbwynt dau faes holl bwysig i bobl Cymru, 

sef iechyd a gofal.  

 

 Dwi am sôn yn fyr am y cefndir, yr hanes.  

  Sôn wedyn am strategaeth Mwy na Geiriau sydd wedi ei 

datblygu mewn partneriaeth rhwng y ddwy sector a’r 

Llywodraeth. Amcanion honno. Beth sydd yn wahanol? 

 Dwi wedyn am sôn yn benodol am beth yw’r heriau a beth 

yw’r cyfleoedd.  

 Yna gadael rhai cwestiynau neu syniadau ynglŷn â’r her o 

gydweithio er mwyn creu newid mawr. 

 

Cyn symud i hynny. Dyma rai ffeithiau ichi. Falle eich bod yn 

gyfarwydd efo nhw yn barod.  

 



1. Mae bron i ddau draean o bobl Cymru yn defnyddio’r 

gwasanaethau iechyd a 150,000 o bobl yn defnyddio 

gwasanaethau cymdeithasol ar unrhyw adeg (hyn ddim yn 

uchafswm oherwydd bydd pobl yn defnyddio 

gwasanaethau anffurfiol hefyd).  

2. Mae tua 92,000 yn gweithio yn y gwasanaethau iechyd 

yng Nghymru a bron i 70,000 yn gweithio yn y 

gwasanaethau cymdeithasol a gofal (eto ddim yn cynnwys 

gweithwyr sydd yn rhoi gofal anffurfiol), ychwanegwch chi 

bobl sydd yn gweithio yn y sector blynyddoedd cynnar 

(18,000) a dyna ichi tua 88,000. Yn nhermau poblogaeth 

Cymru; Yn ol cyfrifiad 2011 Mae 14.5% pobl yng Nghymru 

yn gweithio yn y sector iechyd a gwaith cymdeithasol 

(200,000 o weithwyr o leiaf). 

 

Cadwch y ffigyrau yna yn eich cof. Ddoi yn ôl atyn nhw wrth 

gloi. 

 

Felly i fynd at y cyd-destun. Mae’r drafodaeth ynglŷn â 

phwysigrwydd y Gymraeg mewn Gofal wedi bod yn bwnc llosg 

ac yn fater sydd wedi cael sylw ers blynyddoedd. Roedd polisi 



iaith ar gyfer hyfforddiant gweithwyr cymdeithasol mor bell yn 

ôl a diwedd yr 80au. Polisi oedd yn arloesol ar y pryd. Yn gosod 

y Gymraeg ochr yn ochr â materion arall oedd yn bwysig wrth 

sicrhau fod hyfforddiant gwaith a gofal cymdeithasol priodol yn 

golygu ymdrin â hunaniaeth person. Felly deall pwysigrwydd 

iaith i ofal neu waith cymdeithasol effeithiol yn ganolog. 

 

Roedd y gyriant yn dod o’r corff cenedlaethol oedd yn gosod 

safonau hyfforddi a safonau ymarfer gwaith a gofal 

cymdeithasol sef CCETSW hyd at droad y ganrif yma a’r Cyngor 

Gofal ers 2001. Mae’r ddau gorff wedi arwain y ffordd. Mae 

wedi cyflawni llawer yn brianu’r tir ac wedi creu llawer o 

gyhoeddiadau sydd yn rhoi chwyddwydr ar y maes ac yn 

darparu adnoddau hyfforddi.  Ddim yn siŵr faint ohonoch chi 

fyddai yn gwybod fod Mark Drakeford y Gweinidog Iechyd wedi 

ysgrifennu cyfrol ar bwysigrwydd iaith i waith cymdeithasol 

effeithiol a Dafydd Ellis Tomos wedi cyfrannu pennod yn un o’r 

cyfrolau gwreiddiol yn son am iaith a hunaniaeth. Person arall 

allweddol yn creu rhai o’r adnoddau gwreiddiol oedd Hywel 

Williams sydd rŵan yn aelod seneddol yn San Steffan. 

 



 

Rhain i gyd yn pwysleisio hawl unigolion i gael gwasanaeth yn 

eu dewis iaith. Dyna oedd y cyd-destun ar y pryd oherwydd 

Deddf yr Iaith 1993 yn rhoi statws cyfartal i’r Gymraeg (os yn 

rhesymol) o ran awdurdodau lleol, cyrff cyhoeddus, y llysoedd 

a'r Llywodraeth. Hyn yn  cefnogi’r syniad o sicrhau gofal yn y 

dewis iaith. 

 

Ond y realiti oedd ei fod yn cael ei weld fel agenda oedd yn 

perthyn i’r cyrff oedd yn arwain ar y gwaith, ac yn wir yn 

agenda personol imi. Doedd y gwaith ddim yn dylanwadu yn 

ddigonol mewn ffordd ddigon systemig efo diwylliant, agwedd 

ac yn wir gyfrifoldebau cyrff oedd yn darparu gwasanaethau 

cymdeithasol. Doedd o ddim wir ar agenda'r gwasanaeth 

iechyd chwaith. Ond roedd yn amlwg i’r Bwrdd Iaith fod nifer 

o’r cwynion yn dod atynt gan bobl oedd wedi cael profiadau 

annerbyniol o ran y Gymraeg mewn gwasanaethau iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol.  

 

Roeddem erbyn 2011 mewn cyfnod newydd. Mesur y Gymraeg 

2011 yn: 



 rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru 

 gwneud darpariaeth ynglŷn â hybu a hwyluso defnyddio’r 

Gymraeg   

 sefydlu’r egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol 

na’r Saesneg  

 

Roedd ganddom hefyd Ddirprwy Weinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol oedd yn gweld fod rhaid i’r 

Llywodraeth roi arweiniad, a defnyddio ei rym i greu newid 

systemig i newid profiad pobl o’r defnydd o’r Gymraeg yn y 

gwasanaethau iechyd a gofal. 

 

Hyn yn arwain at gyhoeddi yn 2012 y ddogfen bolisi 

gynhwysfawr ar y Gymraeg a Gofal ac Iechyd yng Nghymru: 

 

Mwy Na Geiriau - Fframwaith Strategol ar Gyfer y Gymraeg 

mewn Gwasanaethau Iechyd a Gofal, hwn yn nodi fod:  

 

 Iaith yn rhan annatod o ansawdd y gofal - nid 

“ychwanegiad” 

 



 Iaith yn fater o angen, nid mater o ddewis yn unig - gan 

symud oddi wrth y syniad o ddewis. 

 

 Mae’r strategaeth yn bystio’r syniad fod yr iaith Gymraeg 

yn fater gwleidyddol neu rywbeth sydd yn fater ar gyfer 

plesio’r Comisiynydd ar y Gymraeg.  

 

 Mae’n dweud y gall fod yn fater o angen clinigol neu’n 

ganolog i ofal effeithiol- NID oes dewis yn bod. 

 

 Mae’r Strategaeth hefyd yn cyflwyno’r cysyniad o’r Cynnig 

Rhagweithiol. Sef shifftio’r cyfrifoldeb am sicrhau 

gwasanaethau addas ar ysgwyddau’r darparwr NID y 

defnyddiwr. Felly ddim bellach yn dderbyniol dweud NO 

one asked. Or we will provide if asked. NA. Rhaid i’r 

gwasanaeth fod yn rhagweithiol. Mae gwybod pa iaith mae 

pobl am ei defnyddio yn fater o ddiffiniad creiddiol holl 

bwysig. Cyfrifoldeb y gwasanaeth ydy bod yn glir ynglŷn 

â’r angen - hynny yn golygu deall proffil iaith eich ardal, 

eich defnyddwyr a chynllunio eich gweithlu fel eich bod yn 

gallu darparu gwasanaeth yn y Gymraeg yn ogystal â’r 



Saesneg. Os ydy staff yn ddwyieithog maent yn gallu 

gweithio yn y DDWY iaith. Mae hynny yn gwneud 

synnwyr. 

 

Gwaith hyrwyddo wedi digwydd efo Prif Weithredwyr a 

Chyfarwyddwyr ayb dros y ddwy flynedd diwethaf – ennill 

calonnau a meddyliau nid bangio’r bwrdd am bwysigrwydd 

iaith. Wedi gwneud gwahaniaeth o ran ymrwymiad a 

pherchnogaeth. 

 

Lle ydan ni arni efo’r strategaeth? Dwi’n cadeirio grŵp sydd yn 

cadw trosolwg ar yr implementeiddio. Jo Williams yn arwain ar 

y gwaith hwn yn y Llywodraeth ac wrthi rŵan yn tynnu at ei 

gilydd adroddiad ar y flwyddyn gyntaf. Mae cynnydd. Mae cael 

strategaeth wedi ei gyrru gan y Llywodraeth ac ôl bysedd y 

Gweinidogion arni yn golygu fod newid a bod gwell 

dealltwriaeth a pherchnogaeth.  

 

Dwi am son ychydig am rai i’r meini tramgwydd i sicrhau 

gwasanaethau dwyieithog a chynnig rhagweithiol. Wrth son am 

rain dwi am inni ddechrau meddwl os oes rôl a chyfraniad gan 



Gymraeg i Oedolion, Mentrau Iaith, Colegau Cymru, Coleg 

Cymraeg i gynyddu momentwm. 

 
Rhai o’r pethau rydan ni’n ei glywed ydy: 

 Methu recriwtio siaradwyr Cymraeg 

 Pobl yn gyndyn o ddefnyddio eu Cymraeg oherwydd ddim 

yn hyderus. Ofn nad yw eu Cymraeg yn ddigon da / digon 

cywir 

 Ddim yn lecio defnyddio’r Gymraeg gan nad ydy pawb 

sydd yn y swyddfa/ward/cartref yn siarad Cymraeg. 

 Dim awyrgylch sy’n rhoi gwerth ar ddefnyddio’r Gymraeg. 

 

Dydy o ddim yn bosibl yng Nghymru erbyn hyn inni fod mewn 

sefyllfa nad ydy pobl yn gallu siarad dim Cymraeg. Mae 

miloedd o bobl wedi bod drwy addysg ddwyieithog ac wedi 

dysgu rhywfaint o Gymraeg. 

 

Yr ‘issue’ ydy nad oes gwerth wedi ei roi ar ddefnyddio’r 

Gymraeg tu allan i’r Ysgol. Felly does dim anogaeth i bobl i 

ddefnyddio eu Cymraeg, ymarfer, gwella hyder ac yn y blaen 

mewn maes gwaith.  



Felly i gloi dwi am edrych ar rai o’r atebion er mwyn newid y 

‘curve’ ar y mater yma ydy: 

 

Pwysig fod gweithwyr a chyflogwyr yn deall gwerth y sgiliau 

Cymraeg sydd yn bodoli yn y gweithlu yn barod. Maent yno. 

Gweld gwerth. Hyrwyddo ac annog er mwyn gwella hyder a 

gwella gallu.   

 

Angen annog y rhai sydd yn ymgymryd â’r cymwysterau i 

ddefnyddio sgiliau Cymraeg. Colegau AB yn nodi nad yw 

myfyrwyr yn defnyddio'r sgiliau sydd ganddynt. Pwyslais felly 

ar barhau i ymarfer a defnyddio’r Gymraeg ar ôl gadael ysgol 

wrth astudio. Gweld y Gymraeg fel sgil sydd yn rhan o’r bag o 

sgiliau proffesiynol. 

 

Mae’r pwyslais yn Mwy na Geiriau ar y cysyniad o’r Cynnig 

Rhagweithiol yn golygu ‘shift’. Mae’r Gymraeg yn sgil 

ychwanegol – i’w ddefnyddio fel unrhyw sgil arall i wella 

ansawdd y gofal a roddir.   

 

Defnyddio'r gwaddol sgiliau, gan ymateb i’r her mae Mwy Na 

Geiriau yn ei gynnig yn un modd i wella darpariaeth.  



 

O ran y dystiolaeth hyd yma mae yna bellach gydnabyddiaeth 

ar draws y sector fod creu awyrgylch Gymraeg a Chymreig yr 

un mor bwysig a siarad yr iaith. Hyn yn arwain at wella profiad 

pobl a hefyd gwella darpariaeth yn Gymraeg e.e. teledu, 

cylchgronau, radio, mewn gwasanaeth preswyl. Yr iaith yn fyw 

yn awyrgylch y gwasanaeth nid jest ar ffurflenni neu wrth ateb 

y ffôn.   

 

Felly mae r ffocws ar:  

 Rhoi pwyslais ar sgiliau gweithwyr – maent yn asedau 

gwerthfawr 

 Hyrwyddo’r cysyniad o ofal yn canolbwyntio ar yr unigolyn 

– beth mae ei angen?  

 Hyrwyddo gweithwyr i ddefnyddio ei sgiliau Cymraeg am 

fod y ffocws ar y defnyddiwr.  

 Pan mae angen iaith yn bodoli – mae ychydig o allu yn 

ddefnyddiol.   

 

Mae angen;  

 Recriwtio staff dwyieithog medrus 



 Adnabod / creu swyddi dwyieithog 

 Codi ymwybyddiaeth gweithwyr am wasanaethau 

Cymraeg 

 Darparu hyfforddiant i weithwyr  

 Integreiddio gwasanaethau Cymraeg o’r cychwyn cyntaf 

 Ymgynghori â siaradwyr Cymraeg am yr hyn maent ei 

angen 

 

Mae hyn i gyd yn golygu cynllunio ieithyddol. 

 

I gloi felly - oes modd inni sicrhau ar lefel lleol (ac efallai 

rhanbarthol a chenedlaethol) fod cydlynu a chydweithio ar 

draws y gwahanol gyrff sydd yn hyrwyddo, a gwella’r defnydd 

o’r Gymraeg er mwyn rhoi ysgwydd tu ôl i’r her o greu newid 

systemig a chynaliadwy yn y defnydd a’r ethos ar draws 

gwasanaethau cymdeithasol a gofal. 

 

Dwi wedi meddwl ers tro fod angen inni gorlannu ein 

harbenigedd a’n adnoddau fel ei fod yn bwerdy sydd yn 

galluogi trawsnewid yn hytrach na lot o newidiadau bach.  

 



Cofiwch y ffigyrau ar y dechrau – Mae’r 200,000 o weithwyr 

sydd yn gweithio yn y sectorau iechyd a gofal oll yn byw mewn 

teuluoedd ac mewn cymunedau. Yr union feysydd yr ydych chi 

yn gweithio efo nhw i hyrwyddo’r Gymraeg neu i wella sgiliau 

iaith!  

 

Felly'r cwestiwn agored ar y diwedd gen i ydy - oes cyfrifoldeb 

arnom ni oll i fod yn cydweithio efo’n gilydd gan ganolbwyntio 

ar feysydd penodol? Rhaid ini fod yn rhagweithiol. Meddyliwch 

y pwerdy fysem ni os bysem oll yn cydweithio o gwmpas 

meysydd penodol. Byddwn i yn cynnig ( wrth gwrs) fod cyd 

weithio er mwyn gwneud gwahaniaeth go iawn i le’r iaith mewn 

meysydd megis iechyd a gofal yn gallu cyflawni llawer o ran 

diwylliant dau wasanaeth, defnydd o’r Gymraeg yn y man 

gwaith, lle iaith mewn cymunedau, pwysigrwydd iaith fel sgil 

heb son am sicrhau gwell profiad iechyd a gofal i bobl Cymru!!! 

Dim ond gofyn!!! 

 

Diolch  

  

 

 

 


