
 

 

Agenda - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4, Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Mercher, 8 Mehefin 

2022 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Lleu Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDiwylliant@senedd.cymru
------ 

Cofrestru cyn y cyfarfod  

(09.00-09.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

(09.30)   

2 Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd 

difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gydag elusennau chwaraeon (1) 

(09.30-10.15) (Tudalennau 1 - 36)  

Mark Lawrie, Prif Swyddog Gweithredol GemauStryd 

Claire Lane, Cyfarwyddwr Cymru GemauStryd 

Fiona Reid, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Anabledd Cymru 

 

Briff Ymchwil 

Canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu 

Ymateb i'r ymgynghoriad gan GemauStryd 

Egwyl  

(10.15-10.25) 

3 Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd 

difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gydag elusennau chwaraeon (2) 

(10.25-11.10) (Tudalennau 37 - 46)  

Gary Lewis, Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau, Urdd Gobaith Cymru 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

Emily Reynold, Cyfarwyddwr Rhaglenni Cenedlaethol, Ymddiriedolaeth 

Chwaraeon Ieuenctid 

 

Ymateb i'r ymgynghoriad gan Urdd Gobaith Cymru 

Egwyl  

(11.10-11.20) 

4 Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd 

difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion 

(11.20-12.00)   

Melitta McNarry, Sefydliad Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Chwaraeon 

Cymru, Prifysgol Cymru  

5 Papurau i'w nodi 

(12.00)   

5.1 Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i argymhellion yn Adroddiad y 

Pwyllgor ar wrandawiad cyn penodi: Yr ymgeisydd a ffefrir ar gyfer Cadeirydd 

Chwaraeon Cymru 

 (Tudalennau 47 - 48)  

5.2 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y 

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch araith y 

Frenhines 2022 

 (Tudalennau 49 - 50)  

5.3 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor 

Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 

ynghylch Rheoliadau drafft Safonau’r Gymraeg (Rhif 8) 2022  

 (Tudalennau 51 - 52) 

Canlyniad ymgynghoriad Llywodraeth Cymru 

5.4 Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru yn dilyn y 

cyfarfod ar 4 Mai 2022 

 (Tudalen 53)  

https://llyw.cymru/safonaur-gymraeg-ar-gyfer-rheoleiddwyr-iechyd-ar-awdurdod-safonau-proffesiynol


 

 

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn 

(12.00)   

7 Ôl-drafodaeth breifat 

(12.00-12.15)   

8 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Diogelwch Ar-lein 

(12.15-12.25) (Tudalennau 54 - 61)  

Nodyn Cyngor Cyfreithiol 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd y 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg , Chwaraeon, a Chysylltiadau 

Rhyngwladol ynghylch llythyr at Lywodraeth y DU ar y Bil Diogelwch Ar-lein 

9 Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Chweched Senedd:  

Ymgynghoriad ar y Cynllun drafft 

(12.25-12.30) (Tudalennau 62 - 95)  

Llythyr gan Rhun ap Iorwerth AS, Comisiynydd, at Gadeirydd y Pwyllgor 

Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 

Gohebiaeth ddrafft gan y Cadeirydd: I’w hystyried 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



1. Cefndir 

1. Ym mis Chwefror 2022, lansiodd Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a 

Chysylltiadau Rhyngwladol y Senedd ymchwiliad i Gymryd rhan mewn chwaraeon mewn 

ardaloedd difreintiedig.  

2. Cefnogodd y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion y Pwyllgor drwy hwyluso cyfres o gyfweliadau 

un i un gyda hyfforddwyr llawr gwlad yng Nghymru. Roedd y cynlluniau ymgysylltu 

cychwynnol yn cynnwys cynnal 5 cyfweliad a grwpiau ffocws penodol gyda chynulleidfaoedd 

perthnasol, fodd bynnag, oherwydd ehangder y dystiolaeth a gasglwyd o’r cyfweliadau, 

penderfynwyd y tro hwn na fyddai grwpiau ffocws ychwanegol yn ychwanegu gwerth at yr 

ymchwiliad. Er mwyn casglu digon o dystiolaeth berthnasol, cafodd nifer y cyfweliadau eu 

newid hefyd yn y cynllun cychwynnol o 5 i 14.  

3. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion. 

2. Cyfranogwyr 

4. Bu’r Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion yn gweithio gyda 14 o hyfforddwyr llawr gwlad sy’n 

gweithio mewn ardaloedd difreintiedig yn ne Cymru. Mae’r hyfforddwyr a gyfwelwyd yn 

Senedd Cymru 
Ymgysylltu â dinasyddion 

 

Canfyddiadau’r gwaith 
ymgysylltu 
Cymryd rhan mewn chwaraeon 
mewn ardaloedd difreintiedig 
Mai 2022 
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gweithio gydag amrywiaeth eang o bobl, gan gynnwys cynulleidfaoedd o fewn cylch 

gorchwyl yr ymchwiliad. Roedd y rhain yn cynnwys: 

• Pobl ifanc 

• Menywod a merched 

• Pobl hŷn 

• Pobl ag anableddau dysgu 

• Cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.  

5. Roedd y gwaith ymgysylltu yn canolbwyntio ar leisiau pobl â phrofiad byw mewn ardaloedd 

difreintiedig yn ne Cymru. Nid oedd yn cynnwys lleisiau o ogledd Cymru gan fod y Pwyllgor 

yn cynnwys ymweliadau â rhanbarth i ymgysylltu â chynulleidfaoedd perthnasol fel rhan o'r 

ymchwiliad. 

 

Sefydliadau: 

• Clwb Pêl-droed Canton Rangers 

• Stallion Boxing Academy  

• Golff Cymru  

• Criced Cymru 

• Y Gymdeithas Nofio ar gyfer Pobl Dduon 

• Clock Cricket  

• Prosiect Camu i Chwaraeon 

• Pafiliwn Grangetown 

• Clwb Rygbi Caerau Trelái  

• Cymdeithas Pêl-droed Cymru 

• Clwb Bocsio Amatur Penfro a Doc Penfro         
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• Sporting Memories 

• Chwaraeon Anabledd Cymru 

Hoffem ddiolch i’r holl gyfranogwyr am gymryd rhan yn yr ymchwiliad hwn. 

 

3. Methodoleg 

6. Ym mis Ebrill 2022, hwylusodd y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion 14 o gyfweliadau gyda 

hyfforddwyr llawr gwlad ledled de Cymru. Cynhaliwyd deg o'r cyfweliadau hyn yn rhithwir ar 

Microsoft Teams, a chynhaliwyd pedwar wyneb yn wyneb.  

7. Amcan y gwaith ymgysylltu oedd casglu barn a phrofiadau hyfforddwyr o bob rhan o dde 

Cymru sydd wedi cael profiadau byw o gefnogi grwpiau o bobl mewn ardaloedd 

difreintiedig i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon.  

8. Roedd fformat y gwaith ymgysylltu yn debyg i raddau helaeth rhwng sesiynau, ond cafodd 

ei amrywio ychydig i ddiwallu anghenion cyfranogwyr.  

9. Gofynnwyd i’r cyfranogwyr drafod y materion a ganlyn:  

 Beth yw’r prif rwystrau o ran cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd 
difreintiedig a sut mae’r rhain yn croestorri â ffactorau eraill gan gynnwys 
oedran, rhyw a rhywedd, statws economaidd-gymdeithasol, daearyddiaeth, 
anabledd, ac ethnigrwydd? 

 Pa mor effeithiol yw’r ymyriadau presennol o ran cynyddu cyfranogiad mewn 
ardaloedd difreintiedig? 

 Sut y dylid defnyddio arian cyhoeddus i gynyddu cyfranogiad mewn ardaloedd 
difreintiedig? 

 A oes enghreifftiau o arfer gorau, o fewn Cymru ac yn rhyngwladol, y dylai 
Cymru ddysgu oddi wrthynt i gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon mewn 
ardaloedd difreintiedig? 

10. Mae nodiadau o bob sesiwn ar gael i Aelodau'r Pwyllgor a'i staff ar gais. 
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4. Y Themâu Allweddol  

Costau byw: 

11. Un o'r themâu allweddol a ddaeth i'r amlwg yn ystod y trafodaethau oedd effaith barhaus yr 

argyfwng costau byw a'r effaith sydd i ddod. Nododd llawer o'r hyfforddwyr a gyfwelwyd 

fod yr argyfwng costau byw yn cael effaith ddyfnach ar fywyd bob dydd mewn ardaloedd 

difreintiedig a bod hyn yn cael effaith ganlyniadol glir ar gymryd rhan mewn chwaraeon. 

'Rwy'n credu y byddwn yn gweld llawer iawn o broblemau o ganlyniad i'r 
argyfwng costau byw. Beth sy'n dod yn gyntaf, ydych chi am fwyta neu 
chwarae rygbi? Mae £15 yn gost enfawr i rai teuluoedd, plant yn teithio i 
gemau oddi cartref – mae costau petrol yn enfawr. Mae'n siŵr o gael effaith 
barhaol.' 

 

‘Os byddwn yn parhau i godi pris chwaraeon yn lleol ac nad ydym yn ail-
fuddsoddi’r arian yn y ffordd gywir, rwy'n credu y byddwch yn gweld effaith 
hirdymor yn sgil hyn a fydd yn y pen draw yn effeithio ar allu pobl ifanc i 
gymryd rhan. Efallai nad mewn pobl ifanc sydd am gymryd rhan mewn 
chwaraeon, ond yn sicr yn nifer y gwirfoddolwyr sydd am gymryd rhan.' 

12. Siaradodd clybiau chwaraeon cymunedol am y cynnydd mewn costau byw a'r goblygiadau 

ariannol ychwanegol sy'n gysylltiedig â hyn, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gynyddu 

ffioedd aelodaeth ac oherwydd hyn mae pobl ifanc yn llai tebygol o gymryd rhan. 

‘Rydym yn codi £10 y pen y mis - o blant dan 8 oed i'r tîm ieuenctid. Mae'n 
rhaid i ni gynyddu i £15 y mis hwn oherwydd costau'n codi; allwn ni ddim 
fforddio peidio â'i wneud' 

 

'Dwi'n meddwl bod rhieni'n gweld eich bod chi'n cael sesiwn hyfforddi a gêm 
o bêl-droed ar ddydd Sadwrn am £10 y mis. Dwi’n credu bod problemau yn 
ymwneud â chymryd rhan yn dod yn fwy amlwg pan fyddwch chi'n cyrraedd 
y rhai dan 15 oed, lle mae cludiant yn dod yn broblem fwy - mae rhieni'n colli 
diddordeb. Gallai costau ychwanegol effeithio ar y plant hynny sy'n is i lawr yr 
ystod oedran ac mae hynny’n siŵr o droi pethau fel prynu petrol i fynd â'ch 
plant i gemau yn benbleth.’ 

 

Mae'r rhent i'r gampfa yn chwerthinllyd, mae'n £1k y mis, heb gynnwys biliau 
ynni – sut allai hynny fod yn gynaliadwy yn enwedig o ystyried yr hyn sydd i 
ddod? Does dim cymorth gan y llywodraeth na'r cyngor. Sut y bydd hynny'n 
effeithio ar bobl ifanc pan fydd yn rhaid imi godi'r gost? Yn enwedig yn yr 
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ardal rydyn ni'n byw ynddi? Byddwn i wrth fy modd pe bai dosbarthiadau 
bocsio yn rhad ac am ddim… ond dyw hynny jyst ddim yn bosibl. 

 

Cyfleusterau:  

13. Soniodd y cyfranogwyr am yr effaith y mae diffyg cyfleusterau addas yn ei chael ar gymryd 

rhan mewn chwaraeon. Mewn rhai achosion, roedd hyn yn golygu bod rhai cynulleidfaoedd 

yn teimlo eu bod yn cael eu heithrio o chwaraeon, yn enwedig menywod a chymunedau 

BAME.  

'Nid yw'r cyfleusterau'n darparu ar gyfer eu hanghenion sylfaenol. Does dim 
byd sy'n ei gwneud hi’n fwy amlwg i ferch ifanc nad yw hi’n perthyn i bêl-
droed na cherdded i mewn i ystafell newid ac mae yna bum wrinal drewllyd 
ac efallai un toiled â sedd lle nad yw'r clo yn gweithio, ac mae sedd y toiled yn 
disgyn i ffwrdd ac nid oes biniau hylendid. Mae merched yn dweud wrthym 
pan fyddan nhw ar eu mislif, ni fyddan nhw’n mynd i’r sesiwn hyfforddi neu ni 
fyddan nhw’n chwarae pêl-droed’ 

 

'Rwy'n credu bod cael cyfleusterau ar waith a hygyrchedd da yn ffactor 
pwysig. Pan fyddwch yn gallu mynd i'w cymunedau mae'n help mawr, yn 
lleihau teithio ac yn cynyddu cyfranogiad. Rydym wedi gweithio gyda 
ffoaduriaid mewn canolfannau ffoaduriaid – yn y bôn yn cynnal 
gweithgareddau mewn mannau sy'n ddiogel iddynt. Mae gweithio yn y 
gymuned wedi gwneud gwahaniaeth enfawr, ond mae rhai ardaloedd lle nad 
yw’r cyfleusterau wedi’u gosod ac mae’n anodd.’ 

 

14. Teimlai’r cyfranogwyr fod diffyg cyfleusterau addas yn fater sy’n effeithio ar nifer o wahanol 

chwaraeon a bod hyn yn cael ei deimlo’n fwyaf arbennig mewn ardaloedd difreintiedig.  

'Mae llawer o bobl o'r ardaloedd difreintiedig hynny yn cymryd rhan mewn 
pêl-droed yng Nghaerdydd. Ond byddwn yn dweud mai'r prif fater yw'r 
adnoddau/caeau sydd ar gael' 

 

‘Y cyngor sy’n gyfrifol am y caeau ac maent o safon ofnadwy, mae cymaint o 
strwythurau cynghrair. Mae pob un ohonom yn talu ein ffioedd blynyddol i 
adran y parc. Rydych chi'n clywed bod yna £60k a mwy o arian dros ben ond 
nid yw hyn byth yn cael ei ailfuddsoddi.’ 

 

'Pan fydda i'n mynd i weithio yng Nghasnewydd – yn Pilgwenlli – mae cymaint 
o ddiffyg adnoddau yno, mae'n aruthrol. Rwy'n credu bod ganddyn nhw un 
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neuadd gymunedol ac mae’n amhosibl cael slot! Mae hwn yn broblem ledled 
Cymru ac yn sicr mae'n troi pobl rhag cymryd rhan.’ 

 

'Mae cost y cyfleusterau'n anghynaladwy, mae unrhyw caeau sydd o safon 
foddhaol naill ai'n rhy ddrud i'w llogi neu does dim slotiau ar ôl i’w llogi. 

 

Modelau rôl a gwirfoddolwyr  

15. Soniodd y cyfranogwyr am yr effaith gadarnhaol y gall hyfforddwyr gwirfoddol a modelau 

rôl ei chael a’r rôl amhrisiadwy y maent yn ei chwarae wrth gefnogi cyfranogiad mewn 

chwaraeon. 

'Pe baech chi'n cynnig £10k i mi ar hyn o bryd neu ddeg o wirfoddolwyr 
ymroddedig, yna byddwn yn dewis y gwirfoddolwyr bob tro. Maent yn 
amhrisiadwy ac mae'r gwaith anweledig a wnânt i gefnogi cyfranogiad mewn 
chwaraeon yn anghredadwy.' 

 

'Daeth un plentyn ifanc tua 10-11 mlwydd oed atom gyda rhyw fath o broblem 
o ran agwedd a bu bron iddo droi’n fethiant sawl gwaith. Bellach mae wedi 
llwyddo, ac mae’n ymladdwr anorchfygedig. Cafodd ei annog gan ei fam ac 
roedd fy hyfforddwyr yno iddo, mae ganddo dalent ond roedd e’n dymuno 
chwarae o gwmpas. Mae'r aeddfedrwydd sydd ganddo yn awr yn anhygoel, 
mae bellach yn fodel rôl i rai o'r plant eraill yno ac mae wedi newid cwrs ei 
fywyd. Dyna beth all chwaraeon ei wneud' 

 

'Mae ‘the hundred’ wedi bod yn beth enfawr i gyfranogiad menywod. Cafodd 
ei hyrwyddo gan yr ECB i’r un graddau â gêm y dynion, roedden nhw ar y 
teledu, yn llygad y cyhoedd - gwelsom fod hyn wedi cael effaith fawr ar bobl 
ifanc, a menywod yn enwedig’.  

 

‘Yn ogystal â hynny, mae’r ffaith bod gan y modelau rôl lleol hynny fodelau rôl 
ysbrydoledig a hygyrch yn helpu. Rhywun fel Marnus Labuschagne sy'n 
chwarae i Forgannwg, rydym yn ceisio eu defnyddio 100 y cant. Mae Marnus 
newydd ddychwelyd o Bacistan ac rydym yn gweithio'n agos gyda'r gymuned 
de Asiaidd. Er enghraifft, mae'n wynebu Afridi, y bowliwr cyflym o Bacistan yr 
wythnos hon, ac mae’r diddordeb wedi bod yn anhygoel. Rydym yn cynnal 
digwyddiad ym mhafiliwn Grangetown ym mis Mai hefyd. Mae'n helpu pan 
fydd gennych chi’r chwaraewyr hynny o’r radd flaenaf y gall pobl ifanc feddwl 
yn fawr ohonyn nhw’. 
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16. Soniodd y cyfranogwyr am faterion o ran cynnal cefnogaeth i rai mathau o chwaraeon fel 

pêl-droed, lle mae angen nifer fawr o wirfoddolwyr i gefnogi cyfranogiad. Cytunodd y 

cyfranogwyr fod terfyn ar faint o bobl ifanc y gallent eu cefnogi yn dibynnu ar y 

gwirfoddolwyr a'r hyfforddwyr a oedd ar gael. 

“Fe allen ni gynnal tri thîm dan 6 oed, a thri thîm dan 7 oed, er enghraifft – 
ond y ffaith syml yw na allwn gael yr hyfforddwyr i gefnogi’r clybiau hyn. Ar 
gyfer chwaraeon cyfranogol ar raddfa fawr fel pêl-droed, mae nifer yr 
hyfforddwyr sydd eu hangen arnoch i gefnogi pobl ifanc yn anhygoel, ac 
mae'n frwydr parhaol i ddod o hyd i ddigon.' 

17. Cytunodd yr holl gyfranogwyr fod cael y modelau rôl cywir mewn ardaloedd difreintiedig yn 

hanfodol i alluogi pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon.  

'Rwy'n teimlo fy mod i'n fwy na'u hyfforddwr, rydych chi'n dod yn fodel rôl. 
Mae cael modelau rôl cadarnhaol yn hanfodol i gyfranogiad, yn enwedig ar rai 
oedrannau lle mae pobl ifanc 14/15 oed yn gadael. Rydych chi'n tueddu i golli 
plant o ardaloedd penodol i alcohol, cylchoedd cymdeithasol sy’n newid, 
troseddu a chyffuriau. Dwi wedi profi a gweld hynny’n digwydd.’ 

 

'Roeddwn i bob amser yn defnyddio chwaraeon fel ffordd o ymgysylltu â 
phobl ifanc. Mae’n ffordd wych o dreulio eich amser a gwella iechyd pobl. 
Rwy'n hoff iawn o roi cyfleoedd i bobl mewn amrywiaeth o chwaraeon. Heb 
chwaraeon, byddwn yn ei chael yn anodd gwneud fy swydd gyda phobl ifanc 
yma.' 

 

Mae 'Cyfranogwr A' wedi bod yn syrthio drwy'r craciau, yn 15 oed a dylai fod 
ym mlwyddyn 11 ond nid yw wedi bod yn yr ysgol ers dwy flynedd. Mae dod i'r 
dosbarth MMA hwn wedi newid ei fywyd, cafodd ei ffeit gyntaf yr wythnos 
diwethaf, ac mae'n rhoi pwrpas iddo.' 

18. Teimlai cyfranogwyr fod modelau rôl cadarnhaol yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar rai 

grwpiau, megis menywod a merched, cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, a phobl 

ag anableddau. 

'Mae gennym ferch o ysgol uwchradd leol sy'n cynnal sesiynau cyfoedion. 
Mae'r plant yn ei hadnabod ac yn caru’r sesiynau; maen nhw’n dod yma dim 
ond am ei bod hi yma, ac mae'r nifer sy’n dod yn enfawr. Rwy’n amau y 
byddai hynny wedi digwydd fel arall. Mae cael arbenigedd lleol a modelau rôl 
yn hanfodol yn y cymunedau hyn.’ 

 

'Un mater allweddol yn sicr yw pwysigrwydd modelau rôl benywaidd, boed 
hynny'n swyddogion benywaidd yn y clwb neu'n uwch chwaraewyr yn helpu 
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gyda'r tîm iau, neu’n gweld math o athletwyr benywaidd ar y teledu neu yn y 
cyfryngau. Serch hynny, mae’r diffyg gwelededd hynny yn rhwystr allweddol.' 

 

'Dwi'n meddwl mai un o'r pethau mwyaf pwerus dwi wedi'i weld ers hynny yw 
un o'n rhaglenni lle yr oedd gennych chi bwll yn llawn nofwyr du neu Asiaidd 
ac roedden nhw mewn un sesiwn. Roedd achubwr bywyd du hefyd. Ac roedd 
hi'n waw, mae'n taro deuddeg cyn lleied o hynny yr ydym wedi'i weld, a pha 
mor bwysig yw hi mewn gwirionedd i gefnogi cyfranogiad.' 

 

Statws economaidd-gymdeithasol 

19. Er bod ffactorau fel y cynnydd mewn costau byw wedi cael effaith ddofn ar gyfranogwyr o 

gefndiroedd economaidd-gymdeithasol tlotach, daeth themâu eraill i'r amlwg hefyd.  

'Rydym yn chwarae rhai clybiau o'r ardaloedd mwy cefnog sydd â rhieni a 
neiniau a theidiau sy’n cyrraedd awr yn gynnar. Nid yw’r cyfle hwnnw ar gael 
i’n plant ni; mae fel bod angen newid diwylliant yn y gymdeithas.’ 

 

'Mae'n sefyllfa annheg i'n plant ni. Chwarae rygbi yn erbyn y clybiau eraill hyn 
yw un o'r unig adegau lle y bydd y plant hyn yn chwarae mewn sefyllfa 
gyfartal, boed hynny'n iechyd, addysg neu hyd yn oed disgwyliad oes.' 

 

‘Ystyrir bod golff yn gamp gefnog. Rydym yn gweithio gyda chlybiau ar 
ffigurau aelodaeth, ac yn cefnogi clybiau i gael gafael ar gyllid i brynu ffyn golff 
i'w benthyca i bobl o'r cefndiroedd hynny nad ydynt mor gefnog. Mae llawer o 
waith yn digwydd i wneud clybiau'n groesawgar ac yn hygyrch ond dyw e 
ddim yn hawdd ac mae'n waith sy’n datblygu. 

20.  Nododd llawer o'r bobl a gyfwelwyd ei bod yn amlwg y gallai statws economaidd-

gymdeithasol pobl effeithio ar eu gallu i gymryd rhan mewn chwaraeon a'i bod yn hanfodol 

gweithio i sicrhau bod chwaraeon yn hygyrch.  

'Dwi wedi gweld plant nad oedd yn bosibl iddyn nhw gymryd rhan – ac mae'n 
ofnadwy gweld plant/mamau nad ydyn nhw’n gallu cymryd rhan am nad 
ydyn nhw'n gallu ei fforddio. Sut mae cael eich diffinio yn ôl eich cod post yn 
deg? Dylai chwaraeon fod yn sefyllfa deg i bawb.’ 

21. Nodwyd hefyd bod gan rai cymunedau canol dinasoedd faterion arbennig a oedd yn 

effeithio ar gyfranogiad pobl gan gynnwys trosedd, diwylliant a chrefydd.  

'Mae tensiynau amlwg mewn ardaloedd difreintiedig o’r ddinas sy'n effeithio 
ar gyfranogiad. Mae llawer o broblemau pan fydd timau'n mynd i chwarae 
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mewn ardaloedd sy’n gwrthwynebu ei gilydd o’r ddinas. Rydym wedi gweld 
trywanu yn digwydd, ac mae pobl ifanc yn rhy ofnus i fynd i chwarae gêm o 
chwaraeon oherwydd diwylliant gangiau'r ddinas.' 

 

'Mae nofio yn gamp sydd angen mwy o gefnogaeth. Mae'n loteri cod post o 
ran a oes gan bobl yr arian neu a ydyn nhw’n dod o gefndir cefnog neu ym 
mha gymuned y maent yn byw ynddi.’ 

 

Mae rhwystrau amlwg i fenywod mewn cymunedau canol dinasoedd ac 
mae’r rhain yn dra gwahanol i ardaloedd eraill. Mae diwylliant a ffactorau 
crefyddol yn chwarae rhan fawr. Er enghraifft, peth pwysig i fenywod Asiaidd 
rwy'n gweithio gyda nhw yw bod angen iddyn nhw gael eu lle eu hunain i 
gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae'r diddordeb yno, ond nid yw sylfeini'r 
gefnogaeth yn bodoli. 

 

Cyllid  

22.  Soniodd y cyfranogwyr am yr angen am gyllid wedi'i dargedu'n well i gefnogi cymunedau 

difreintiedig, a nododd nifer o'r rhai a gyfwelwyd fod cyllid yn aml yn teimlo fel loteri cod 

post. 

'Mae llawer o arian yn cael ei gyfeirio at gymunedau BAME, ond nid yw Trelái, 
er enghraifft, yn cael ei dosbarthu fel cymuned BAME ond mae'r plant 
hynny'n dal i fod yno. Mae'n loteri cod post hyd yn oed mewn ardaloedd 
difreintiedig. Mae Caerdydd mor amlddiwylliannol fel y dylai cyllid gael ei 
ddyrannu ar draws y ddinas gyfan. Mae problemau tlodi ledled y ddinas.’ 

23.  Soniodd rhai cyfranogwyr am yr anawsterau a wynebir wrth wneud cais am gyllid. 

'Mae cymryd rhan mewn chwaraeon yn Grangetown a Butetown bob amser 
wedi bod yn rhad ac am ddim ac mae hynny'n allweddol i'r ardal hon. Ni 
fyddwn byth yn gadael i arian fod yn rhwystr i bobl ifanc rhag cymryd rhan. 
Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni ddod o hyd i arian/cyllid drwy’r amser i 
wneud pethau'n niwtral o ran cost. Mae'n waith caled ac mae'n rhaid i chi 
neidio drwy rwystrau.’ 

 

Nid yw manteision hirdymor cyllid tymor byrrach yn cael eu gweld. Gwnaethom dreulio 

cymaint o oriau yn gwneud y cais am gyllid a dywedodd nifer o bobl wrthym ei fod yn 

fater hollol syml, cefnogodd sefydliadau cymunedol ein cais ond ni lwyddodd i dicio 

bwlch penodol ac yn y diwedd fe’i gwrthodwyd. Pam na all cyllidwyr posibl ddod allan i 

weld yr effaith.' 
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24.  Awgrymodd y cyfranogwyr y dylid rhoi cyllid yn uniongyrchol i gymunedau yn hytrach na 

'dynion yn y canol’. Mynegodd y cyfranogwyr bryderon ynghylch ffioedd rheoli a rheolwyr 

sy’n cael eu ‘parasiwtio i mewn’ nad ydynt yn gyfarwydd â’r gymuned i gynnal prosiectau 

chwaraeon. 

'Mae aelodau'r gymuned am weld mwy o gyllid yn dod yn uniongyrchol iddyn 
nhw a chael gwared ar ffioedd rheoli sefydliadol. Rhowch y gorau i roi cyllid i'r 
un sefydliadau bob amser, mae angen iddo ddod yn uniongyrchol i 
gymunedau. 

 

'Mae angen pwyso a mesur cyllid, ond byddai mwy o arian lleol yn dda. Mae 
angen cynnal dadansoddiad lleol o ardaloedd cyn i sefydliadau sy'n dda iawn 
am lunio ceisiadau barhau i gael yr arian. Dylid ail-ddadansoddi’r sgwrs a 
byddai pethau’n gwella.’ 

 

'Peidiwch â rhoi arian bob amser i rai sefydliadau. Cefais alwad ffôn cyn y 
Nadolig gan sefydliad a oedd â chyllid i'w ddarparu yma. Nid oeddent yn 
gwybod dim am yr ardal leol ac mae hynny’n broblem enfawr.’ 

  

Hygyrchedd 

25.  Soniodd y cyfranogwyr am y rhwystrau a wynebir wrth gael mynediad at chwaraeon. Roedd 

gan grwpiau penodol o bobl, gan gynnwys menywod a merched, pobl hŷn, lleiafrifoedd 

ethnig, a phobl ag anableddau broblemau penodol wrth geisio cymryd rhan mewn 

chwaraeon. 

Menywod a merched: 

26.  Nododd sawl cyfranogwr fod diffyg mannau diogel i fenywod a merched, ac roedd y 

defnydd o iaith negyddol wrth siarad am fenywod a merched yn cymryd rhan mewn 

chwaraeon yn rhwystrau amlwg. 

'Rydym wedi treulio'r pedwar neu bum mis diwethaf yn ymgynghori â 
menywod a merched o bob rhan o'r gêm - o lawr gwlad, yr holl ffordd i fyny i 
frig y gêm am eu profiadau byw, a rhai o'r pethau allweddol sy’n dod i’r 
amlwg yw ofn cael eu barnu. Dydyn nhw ddim yn hoffi hyfforddi na chwarae 
pan fydd pob un o'r timau bechgyn yn eu gwylio oherwydd mae ganddyn 
nhw ddiffyg hyder.' 

 

Tudalen y pecyn 24



Cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig 

10 

'Y sylwadau gan rieni'r tîm sy’n gwrthwynebu sy'n eu gwylltio nhw mewn 
gwirionedd ac yn gwneud iddyn nhw feddwl 'o fy Nuw, dydw i ddim yn 
perthyn yma. Rwy'n teimlo fel aliwn.' A dydy'r rhieni ddim yn golygu dim byd 
rhywiaethol drwy’r sylwadau hynny, byddan nhw'n dweud pethau fel 'o 
edrych, mae ganddyn nhw ferch ar eu tîm'. 'o, na wnaeth y ferch yn dda' ac 
mae hynny'n ymddangos yn hynod nawddoglyd iddyn nhw’. 

 

'Pan rydyn ni'n siarad â menywod hŷn, maen nhw'n dweud wrthym ni ‘beidio 
â’u galw nhw’n ferched, galwch ni’n fenywod’. Mae'n llawer mwy pwerus. 
Mae'n fwy grymusol. Mae iaith yn wirioneddol bwysig a gall newidiadau cynnil 
gael effaith fawr.'  

 

'Mae'n ymwneud â chreu lle diogel – rwy'n gweithio gyda menywod sydd 
wedi cael eu cam-drin ac mae llawer o waith yn y camau cychwynnol hynny i 
ddechrau cymryd rhan. Rwy'n defnyddio cerddoriaeth disgo ac wedi ei droi'n 
sesiwn bocsio disgo - maen nhw wrth eu boddau. Ond yn y cyd-destun 
ehangach, mae'n ymwneud â gwneud i bobl deimlo'n gyfforddus a pheidio â 
gosod unrhyw rwystrau' 

27.  Cytunodd y cyfranogwyr fod angen mwy o waith i wneud cyfranogiad mewn chwaraeon yn 

fwy hygyrch i ferched a bod materion traddodiadol a diwylliannol ehangach yn parhau i 

achosi rhwystrau amlwg mewn rhai chwaraeon. 

'Mae angen gwneud mwy o waith nag ond y marchnata ac atyniad y gêm, ac 
mae hynny'n wir am bob math o chwaraeon. Mae gwella'r amgylchedd yn 
hanfodol i wneud i fenywod deimlo'n ddiogel ac yn hapus. Mae rhai 
chwaraeon yn dal i fyw yn y gorffennol ac mae angen i hynny newid.' 

 

Mae diwrnod 'y Merched' mewn clybiau golff yn enghraifft dda. Efallai fod 
hynny wedi gweithio yn y 1950au pan nad oedd yr un o'r menywod yn 
gweithio, yn enwedig y menywod cefnog. Ond yn y gymdeithas heddiw nid 
yw hynny bellach yn addas. Felly mae darparu chwaraeon ar yr amser iawn yn 
rhwystr enfawr i fenywod sydd eisiau chwarae golff. Felly mae llawer o'n 
gwaith hefyd wedi bod yn edrych ar symud diwrnod y Merched a'i wneud yn 
ymarferol ar gyfer safonau modern.' 

 

Pobl hŷn 

28.  Roedd consensws bod cymryd rhan mewn chwaraeon yn cael effaith gadarnhaol ar bobl 

hŷn. Soniodd cyfranogwyr a oedd yn gweithio’n agos gyda phobl hŷn am y camsyniadau 

negyddol sy'n gysylltiedig â phobl hŷn, yr angen i weithgareddau fod yn hyblyg, a'r angen 

am fodelau rôl cadarnhaol fel materion allweddol.  
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'Rwy'n meddwl y gwnaethom sylweddoli, yn enwedig ar ôl Covid, nad oedd y 
genhedlaeth hŷn yn gyfforddus yn cymryd rhan. Rwy'n credu ei bod yn bwysig 
bod pobl hŷn yn teimlo nad ydyn nhw’n cael eu heithrio o chwaraeon dim 
ond oherwydd eu bod nhw’n hen, ni waeth beth yw'r lleoliad.' 

 

'Mae pobl hŷn yn teimlo'n angof ac mae angen i hynny ddod i ben. Mae rhai 
pobl yn meddwl na ddylen nhw gymryd rhan ac mae hynny'n broblem 
ddiwylliannol. Credaf fod cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon yn 
helpu unigrwydd ac yn eu hannog i gymdeithasu. Ar ôl siarad â phobl hŷn, y 
peth allweddol yw peidio â bod yn rhy gyfarwyddol, dylai chwaraeon fod yn 
hwyl.'  

 

‘Rhan o harddwch gêm fel Criced Cloc yw eu bod nhw’n gwella eu cryfder 
creiddiol, yn cael hwyl ac yn rhyngweithio ag eraill. Rydym yn gweld bod yr 
unigedd a welwch mewn cartrefi gofal yn ofnadwy i hyder pobl hŷn. Efallai 
bod llawer ohonyn nhw wedi cymryd rhan mewn chwaraeon yn y gorffennol 
felly pam na allan nhw nawr?' 

 

'Rydym yn gweithio gyda llawer o bobl â dementia. Mae llawer o'r 
genhedlaeth hŷn yn ynysig ac nid ydyn nhw wedi'u cynnwys beth bynnag, ac 
rydym yn mynd i mewn am awr, rydym yn gweld nhw’n gwenu, ac yn 
chwerthin. Maen nhw'n gwneud ymarfer corff ysgafn heb sylweddoli hynny. Ni 
ddylai oedran fod yn rhwystr i gymryd rhan.’ 

 

Cymunedau lleiafrifoedd ethnig  

29.  Siaradodd y cyfranogwyr am brofiadau negyddol hanesyddol cymunedau lleiafrifoedd 

ethnig wrth gymryd rhan mewn chwaraeon.  

'Mae gan yr oedolion yr ydym wedi gweithio gyda nhw gof da ac maen nhw’n 
cofio profiadau gwael wrth nofio am weddill eu bywydau, sydd yn ei dro yn 
dylanwadu ar eu plant. Mae'n ymwneud â chwalu'r rhwystrau hyn.' 

 

'Mae'n amlwg bod canolfannau hamdden, er enghraifft, yn aml yn ei chael 
hi'n anodd ymgysylltu â rhai cymunedau, ac rydym yn gweld hynny gyda'r 
bobl rydym yn gweithio gyda nhw – efallai fod ofn arnyn nhw fynd gan ei fod 
yn lle mor anghyfarwydd. Mae yna waith i'w wneud i chwalu'r rhwystrau 
hanesyddol hyn.' 
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30. Nododd y cyfranogwyr fod diffyg cyfranogiad mewn rhai chwaraeon wedi arwain at rai 

sgiliau bywyd gwael. 

'Nid yw 95% o oedolion du a 93% o oedolion Asiaidd yn nofio. Pam fod 
hynny'n berthnasol? Wel, mae cyfran uchel o'r boblogaeth BAME yn byw o 
fewn 1 cilomedr i ddyfrffyrdd, hynny yw, llynnoedd, cronfeydd dŵr, camlesi, 
afonydd, beth bynnag a fynnoch. Mae'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol. A 
dyma'r un gymuned sydd ag ychydig iawn o wybodaeth am ddiogelwch dŵr, 
os o gwbl.' 

31. Awgrymodd y cyfranogwyr, er bod cyfranogiad mewn rhai cymunedau yn uchel, fod 

problem ehangach o ran y llwybrau sydd ar gael i bobl ifanc o gefndiroedd lleiafrifoedd 

ethnig i barhau â'u taith. 

'Byddwn i'n dweud bod cyfranogiad cymunedau lleiafrifol yn eithaf uchel yng 
Nghaerdydd. Mae gennych chi glybiau bocsio, clybiau pêl-droed, clybiau 
criced ac ati, pob un â niferoedd uchel yn cymryd rhan. Byddwn i’n dweud 
bod problem ehangach o ran llwybrau, nid ydynt yn hygyrch i bobl o'r 
cymunedau hyn.' 

 

'Mae llwybrau'n anoddach i gymunedau BAME eu datblygu mewn 
chwaraeon. Rwy'n gweld bod cost eto yn broblem yma ac mae’n rhywbeth y 
mae angen edrych arno. Pam rhoi'r gorau i gymryd rhan – ble mae'r llwybrau?' 

Pobl ag anableddau  

32. Teimlai’r cyfranogwyr fod rhwystrau i bobl ag anableddau yn cael eu pwysleisio wrth geisio 

cymryd rhan mewn chwaraeon ac nad oedd llawer o gyfleoedd posibl ar gael oherwydd 

diffyg hygyrchedd. 

‘Y ffordd mae’r gymdeithas yn edrych ar anableddau yw eu bod nhw’n 
dueddol o ddiffinio chi. Fy nod a meddylfryd fy nghyfranogwyr yw nad yw 
hynny’n wir. Mae angen i’r gymdeithas roi'r gorau i adeiladu waliau a 
rhwystrau nad oes angen iddyn nhw fod yno yn y pen draw.’ 

 

'Pan ddaw i anabledd mae'r sefyllfa mor annheg. Yn dibynnu ar eich 
anabledd, ni fyddwch yn cael yr un cyfleoedd. Mae gan hyd yn oed rhywbeth 
syml fel picio i'r siopau/mynd i'r dafarn gymaint o rwystrau…felly gallwch 
ddychmygu'r rhwystrau mewn chwaraeon - hygyrchedd, toiledau, yr angen 
am ofalwyr ac ati.' 
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'Mae diffyg cefnogaeth gan y corff llywodraethu. Y llynedd fe wnaethon nhw 
dynnu allan a chael gwared ar yr holl gefnogaeth ar gyfer cynhwysiant. Nid 
yw'n ddigon da. Ni ddylai cynhwysiant fod yn flwch i'w dicio' 

 

5. Arfer gorau ar gyfer y dyfodol  

33.  Gofynnwyd i’r cyfranogwyr feddwl am arferion gorau, yng Nghymru ac yn rhyngwladol, y 

gallai Cymru ddysgu oddi wrthynt er mwyn cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon mewn 

ardaloedd difreintiedig. Rhoddodd y cyfranogwyr sawl enghraifft lwyddiannus o ymyriadau, 

partneriaethau ac arferion gorau cyfredol, gyda nifer o awgrymiadau, a fyddai'n gwella 

cyfranogiad:  

• Cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc fynychu cyrsiau hyfforddi a datblygu mentora 

cyfoedion i gyfoedion. 

• Tynnwyd sylw at bwysigrwydd gwaith partneriaeth, a rhoddwyd enghreifftiau 

penodol ynghylch yr effaith a gafodd cymorth sefydliadau fel Anabledd Dysgu 

Cymru, Clwb Criced Morgannwg, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, a Sported ar 

gyfranogiad lleol.  

• Yr angen i gyrff llywodraethu gydnabod gwerth cynhwysiant a pheidio â'i drin fel 

ymarfer blwch ticio. 

• Darparu mwy o brosiectau cyfranogiad o fewn y gymuned leol a’r angen i ddatblygu 

cyfleusterau lleol i gefnogi'r rhain. 

• Yr angen i ddefnyddio arbenigedd lleol wrth ymgysylltu â chymunedau difreintiedig. 
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Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee:- 
Participation in Sport in Disadvantaged Areas 

StreetGames Submission: 18th March 2022 

StreetGames welcomes the opportunity to provide its views on the above inquiry, and would 
welcome the opportunity to discuss our written evidence, and supplementary insight reports 
further.  

Introduction 
StreetGames is a charity that harnesses the power of sport to create positive change in 
disadvantaged neighbourhoods across the UK.  

Launched in 2007, StreetGames champions and supports a network of over 1,400 locally trusted 
organisations (LTOs) including over 150 in Wales that provide access to sport, physical activity and 
volunteering to children, young people and families in the most disadvantaged communities.  

LTOs in the StreetGames network typically comprise small to medium community organisations, 
including charitable trusts, CiCs, constituted community organisations, but also some large Leisure 
Trusts, Housing Associations and Local Authorities.  

LTOs work to improve the quality of life in their communities. They provide hyperlocal access to 
activities and support, including Doorstep Sport,1 that improve the lives of local people across a 
range of outcomes including: physical and mental wellbeing, increasing skills and employability, 
reducing youth crime and antisocial behaviour and contributing to cohesion.  Their success is 
founded upon their trusted status and ability to provide the right kind of sport, to engage with 
children, young people and improve quality of life in their wider community.  

StreetGames uses its insight and expertise from working with LTOs to inform its wider work with 
more traditional sport, including positively influencing the approaches of NGBs and leisure providers 
to the needs of low-income communities. 

StreetGames has been a National Partner to Sport Wales since 2015, and supports the Vision for 
Sport in Wales. We have also worked alongside Welsh Government on a number of funded 
programmes including Communities First, Calls for Action, Summer of Fun and Winter of Wellbeing. 
We pro-actively work in partnership with Sport Wales, other National Partners and National 
Governing Bodies of Sport to champion the needs of young people living in disadvantaged 
communities to participate in sport and physical activity, and to provide support, guidance and 
expertise to improve practice locally and nationally. Our ambitious new 10 Year strategy, “Active for 
Today and Tomorrow” launched earlier this year, sets out our ambition to expand Doorstep Sport 
provision throughout the country and grow opportunities for young people in disadvantaged 
communities to participate in sport. 

1 Doorstep Sport is sport delivered in local neighbourhoods at the right time, in the right place, at the right 
price, in the right style and by the right people. Doorstep Sport is designed to both increase and sustain activity 
levels and to achieve social outcomes. 
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1. What are the main barriers to participation in sport in disadvantaged areas? How do these 
intersect with other factors including; age, sex & gender, socio-economic status, geography, 
disability and ethnicity  

 
There are a range of barriers which impact an individual’s ability to take part in sport.  For those 
living in disadvantaged areas these barriers typically span: individual factors (such as a lack of 
confidence, a lack of time and peer influence), aspects relating to the family situation (such as a lack 
of money or transport) and also, most significantly barriers relating to the local area/environment. 
In disadvantaged areas there is often a lack of sports facilities, sports clubs and volunteers.   Young 
people we speak to have told us time and time again, that: ‘there’s nothing available near me’, ‘It’s 
too expensive’, ‘I don’t have the right kit or equipment’, that traditional sports sessions can ‘feel to 
formal…I don’t fit in’ or that they ‘don’t feel safe at night getting there’. 

To guide our work we regularly undertake research and talk to young people living in disadvantaged 
communities to better understand their lives, the challenges and barriers they face and the factors 
that what would help them to take part in sport more often.  To read more on what we hear, see:  

• Findings from a Youth Voice exercise undertaken with young people living in disadvantaged 
communities last year.   

• A research report commissioned by StreetGames, that was undertaken by the London School of 
Economics Housing & Communities Research Team to explore Poverty & Sport.   

• Research findings relating to young people’s ‘pathways’ into and out of sport undertaken in 
partnership with youth research specialists 2CV. 

The key audience for StreetGames is young people living in disadvantaged communities and 
therefore we have focused our response to this consultation on this audience.  Within this audience, 
it naturally also involves working with: females, young people from ethnically diverse communities 
and young people with a disability.  For these groups the barriers identified above also apply 
together with some additional challenges, which can exist, for example in relation to: 
cultural/religious aspects and ‘norms’, fear of ‘judgement’ and access.  All of which emphasise the 
need for community coaches and leaders to have a strong understand of the specific audience they 
are looking to engage; the potential barriers they face and how sporting offers can be tailored or 
adapted to aid inclusion.   
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2. How clear a picture do we have of current participation levels in disadvantaged areas? Does 
the current data enable policy interventions to be effective?  

 

Sport Wales lead on a range of national surveys which provide key data in relation to sports 
participation rates amongst both children and adults, including: the School Sport Survey, National 
Survey for Wales and most recently data captured via Savanta Comres during the Pandemic. 

Published reports from Sport Wales of these surveys include useful analysis of some data sets by 
local authority area, gender, ethnicity and disability and within the School Sports Survey some 
analysis by Free School Meal quartile which acts as a ‘proxy’ for household income/socio-economic 
group (SEG).    

As such, there is some understanding from these surveys re participation levels in disadvantaged 
areas.  However, it would be even better if those working within the sector were able to access and 
analyse the data captured from these surveys in more depth.  For example, data captured via similar 
surveys in England can be analysed using a simple Active Lives on-line tool that enables the user to 
cross-tabulate all survey data by a range of different variables, for example including: socio-
economic status, work status, family affluence, free school meal and some by IMD decile.  In turn, 
this enables all of the key indicators included in the Active Lives Survey to be analysed by key 
demographic characteristics, meaning that any sporting inequalities can be clearly identified in 
similar way to health inequalities.   

To understand participation levels and effectiveness of policy interventions, it is also important to 
undertake qualitative research in order to capture the lived experiences of communities and 
individuals which help to bring understanding and depth to the quantitative data captured via 
national surveys (see links to reports highlighted in Question 1 above).  Increasingly we are 
supporting young people to act as Peer Researchers and undertake research with other young 
people within their local community and use their findings to develop social action projects and 
access funding. See a recent example here 

 
3. How should public funding be used to increase participation in disadvantaged areas? 

 
In order to increase participation in disadvantaged areas, we would recommend that public funding 
be used in the following ways:  

• That public funding is targeted into place (using proportionate universalism to ensure that 
public funding is targeted to places where levels of poverty and deprivation are highest) 

• The use of asset-based approaches that build upon existing assets within local areas (i.e. 
developing the local workforce & volunteers, institutions & associations, existing buildings & 
open spaces and connections) rather than taking resources into an area from elsewhere. 

• The need for long-term investment (i.e. 5-10+ years), which allows enough time for change 
to take place and for local assets to be developed.  Rather than short-term 1-2 year funding 
initiatives.  

• The need to replicate investment where things are known to ‘work’ - so whilst innovation is 
important, investment should not always be channelled into new schemes or new projects, 
but instead follow the policy cycle: ‘insight, innovate, evaluate, mainstream’. 
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4. How effective are current interventions at increasing participation in disadvantaged areas? 

 
In our experience, interventions which are most effective at increasing participation in 
disadvantaged areas are those which take a very localised approach; are owned and driven by local 
people and local providers – with ‘boots on the ground’ and where there is support for these local 
providers, in terms of: workforce and volunteer development, organisational sustainability, 
collaboration and advocacy.   

At StreetGames we work with locally trusted organisations and promote a Doorstep sport approach, 
which has been shown to be an effective way of engaging young people in disadvantaged areas in 
sport.   

Doorstep Sport is about providing sports activities on the doorstep of local communities within 
disadvantaged areas – it is built upon the ‘5 Rights’, which in essence are about ensuring availability 
of affordable, accessible and supported sports activities.  The Five Rights comprise: 

• The right place: For young people living in disadvantaged areas, their world is often limited 

by numerous aspects of everyday life.  For many, this can mean that their horizons are 

limited at a geographical level, with limited travel outside their immediate locale.  This 

emphasises the importance of providing local opportunities - within their subjective 

neighbourhood, usually within one mile of their homes. The venues they attend will be 

locations that are trusted by those being targeted and are likely to be community facilities 

such as parks, open spaces, community halls, youth centres, MUGAs and even car parks – 

taking sport to the metaphoric doorstep of the target group rather than expecting people to 

travel outside their area.  

• The right price:  finances amongst disadvantaged young people are typically limited. It is 

therefore, essential that sporting offers for this group are low cost or free e.g. around £1 per 

session. Price is not the only barrier, but lower socio-economic groups /low-income 

communities and families need subsidised provision to start and maintain the active habit.  

A strategy that asks activity to compete for the household pound does not work well 

amongst Lower Socio Economic Groupss. Data from the Expenditure and Food Survey, which 

was analysed by SIRC at Sheffield Hallam University on behalf of StreetGames showing that 

low-income households (bottom 20%) spend just £3.75 per week on active sports 

(compared to over £12.67 for an average income household).  This is not enough to maintain 

the active habit via either traditional sports clubs, leisure centres or via commercial offers: 

subsidised provision is essential. 

• The right time: at a time which suits the participants (often evenings including Fridays and 

Saturdays) rather than holding activities on a Saturday or Sunday morning just because this 

has always been the traditional coaching slot. There are numerous examples of Doorstep 

Sport Clubs which successfully ‘take over’ leisure centres on Friday nights for youth provision 

with the double benefit of meeting the needs of young people whilst also utilising leisure 

centre spaces at a time when there is often little demand from other customers. 

• The right style: Everyday activities for this target group tend to revolve around maintaining 

relationships and hanging out in social groups. When teenagers and young adults are 

tempted into sport/physical activity they want it to be part of their social lives - not unlike 
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 listening to music, going shopping or ‘hanging out’ with their friends.  They want their sport 

to be friendly and informal, varied and vibrant and want a say in what goes on at their 

activities.  Young people are far more likely to try new activities with their friends and based 

on personal recommendation. Therefore, Doorstep Sport is designed for friendship groups 

to enjoy together.  

• The ‘style’ will also be tailored to meet the needs of the disadvantaged young 

people being targeted.   For example, when looking to engage previously 

inactive young people the offer may provide more of a holistic approach and 

may not immediately introduce a sport/physical activity element – as per our Us 

Girls Alive offer. By comparison, a ‘classic’ doorstep sport multi-sport offer is 

likely to be effective at engaging disadvantaged young people who are ‘fairly 

active’ or ‘active’ but lack the opportunity to take part in sport/physical activity 

outside the education setting.  Whilst CLUB1 and Pop Up activities have been 

introduced as a way of encouraging young people to try new activities, go to 

new settings and be active independently as an effective means of encouraging 

‘fairly active’ young people to be more active.  

• The right people: The more local the leader the better. Certainly, leaders must understand 

life in disadvantaged areas and be on the young person’s side. They must be able to 

empathise and want to develop the whole person and be prepared to encourage autonomy 

amongst participants. The leader can often become a very important person to teenage 

participants. For some, more technically minded, sports coaches this is alien to them and not 

something they want to or feel confident doing.  

It is essential that all of the component parts of the doorstep sport approach, i.e. all ‘five rights’, are 
applied if this group is to be activated and engaged in sport/physical activity.  It is not enough to 
purely provide free activities, if the offer is inaccessible in terms of location, timing and style or if the 
offer is only promoted via marketing led campaigns (over 80% of participants in doorstep sport find 
out about activity through word-of-mouth).   

Conversely, providing a really attractive and supported offer at a high price is likely to fail. This is 
why LTOs are vitally important - they are involved in a good quality conversation with their 
neighbourhood and so understand what is ‘right’ for their local community; they know the area, 
know the people, know other local organisations and most importantly are embedded and trusted 
by the community.  

Through funding from a range of partners (including Welsh Government, Sport Wales, local Trusts 
and Commercial Partners) StreetGames has led many different interventions in partnership with 
LTOs in our network that have successfully enabled young people and their families living in 
disadvantaged areas to engage in sport.  Examples include: Doorstep Sport Clubs, our award winning 
Us Girls work, and the Families Engagement Project here . 
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5. Has the pandemic caused any persistent changes to participation levels in disadvantaged 

areas? 
 

It is widely acknowledged, that those in disadvantaged areas have felt the impact of the pandemic 
and lockdowns more acutely than more affluent areas.  This is true both economically and in terms 
of mental and physical wellbeing – with higher infection and death rates in more disadvantaged 
areas and those in lower-paid jobs being more likely to have been furloughed or made unemployed.   

In 2020 StreetGames undertook research with LTOs and young people in our network to explore the 
impact of the pandemic - see Coronavirus Report here.  The findings showed: an increase in 
loneliness, a deterioration in mental health and well-being, severe financial pressure, increased 
family breakdown and that young people and their families were struggling to stay active.   

Building upon this, we undertook further research during 2021 with young people living in 
disadvantaged areas and found that whilst many young people are now keen to get back to 
sport/exercise, some have lost confidence and fitness, some are fearful of social situations and of 
the virus itself.  Plus facility closures and activity price rises are making it more and more difficult for 
some young people in disadvantaged areas to take part in sport.  

The Savanta Comres research commissioned by Sport Wales during the pandemic in 2020-21 also 
showed that activity levels declined during the period and that adults from lower socio-economic 
groups were more likely to report that they (and their children) were doing less activity than they 
were before the pandemic.  

It is likely that the effects of the pandemic will be felt for a long time after case rates fall and the 
final restrictions are lifted and with household budgets being tightly squeezed by rising inflation, 
low-income families are likely to struggle to afford the costs of regular sport/exercise at a time when 
it is most needed.  

For further information related to this question, see our report here – which considers the impact of 
the pandemic on sport and physical activity, its likely effect on widening inequalities and 
considerations for providers.  
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6. How effectively do different sectors (e.g. education and health) collaborate to improve 

participation in sport in disadvantaged areas? 
 

Over recent years there has been growing recognition of the role that sport can play and that by 
increasing sports participation and reducing sporting inequalities, it is also possible to impact on 
wider social outcomes, such as improved mental health/well-being, community cohesion, 
community safety and educational attainment.   

In turn, this has also led to increased collaboration and investment between different sectors.  At  
StreetGames we have found over the past five years that a significant proportion of investment into 
LTOs in our network comes from non-sporting sectors – see examples below: 

 
Healthy and Active Fund – Family Engagement Project: StreetGames has been working in 
partnership with a consortium of over 30 partners to deliver the Family Engagement Project since 
2019. This partnership is funded by the jointly delivered Healthy and Active Fund (Sport Wales, 
Public Health Wales and Natural Resources Wales). This partnership has seen the development of 7 
locally driven, area-based partnerships, to support families to be active together. This partnership 
sees a range of sectors working collaboratively, to meet the needs of local people, including Local 
Health Boards, Local Authorities, National Governing Bodies, Housing Associations, Local Schools, 
Youth Settings, Leisure Trusts and Sports Clubs. More information and the latest case studies can be 
found here FEP August 2020 (squarespace.com) and here New case studies show power of sport to 
bring families together | StreetGames 
 
Education Sector: Family Engagement Project in Newport – County in the Community, Newport Live 
and StreetGames have worked in partnership across Newport, working with primary schools in the 
most disadvantaged communities across the City. FEP - Newport (squarespace.com) Working in 
partnership with school-based Family Engagement Officers, has enabled access to families who are 
most in need. This has been increasingly important throughout the pandemic, but it has enabled the 
project to engage with families that have stated that they would not have engaged in sport/physical 
activity offers without this support. This bespoke support has upskilled families to be active as a 
family unit at home, in their local area, and has supported them to use their local facilities.  
 
Youth Sector: StreetGames works closely with the Youth Sector, to support the development and 
delivery of Doorstep Sport within a variety of local Youth Club settings, but also in partnership with 
CWVYS (the Council for Wales Voluntary Youth Services), the independent representative body for 
the voluntary youth work sector in Wales. This partnership enables the doorstep sport methodology 
to be embedded across a number of youth work settings, in particular working with Boys and Girls 
Clubs of Wales, Merthyr Youth Service, Powys Youth Service, Cardiff Youth Service and individual 
youth settings across a number of Local Authority areas.  
 
Housing Association Sector: StreetGames works closely with a number of housing associations, to 
support access to sport and physical activity for residents. This is done in a number of ways, 
including leveraging additional funding to support local projects, support to collect local insight from 
residents and the provision of training to upskill both staff and residents. Good examples include 
working in partnership across Newport to deliver the Fit and Fed campaign; working across Merthyr 
to help families access bespoke sporting offers FEP - Merthyr (squarespace.com), and working in 
partnership with Wales and West Housing to support local Doorstep Sport projects 
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SEWSCAP and SEWH – Corporate Partnership within Construction sector: StreetGames has been 
working with SEWSCAP and SEWH to support the delivery of high-quality social value projects as part 
of the collaborative construction frameworks. The partnership has seen over £90,000 invested into 
local community organisations to deliver high quality sport and physical activity interventions, 
utilising the Doorstep Sport methodology. These interventions include delivering training for staff, 
volunteers and young people, supporting young people to conduct their own research to develop 
their own social action projects, and delivery of home activity packs during the lockdown restrictions 
of the pandemic. The latest partnership has seen a further investment of circa £80,000 for female 
focused social action projects that will increase young females’ sport and physical activity levels, 
develop young leaders and improve local facilities. Welsh youth face down Dragons to secure new 
sporting opportunities for women and girls | StreetGames 

 
Whilst all of the above examples are positive indications of cross-policy and cross-sector working, 
StreetGames believe this could go further and that there could be more opportunities for sport to be 
considered as an effective approach to delivering outcomes within other policy areas. 
 
7. Are there examples of best practice, both within Wales and internationally, that Wales should 

learn from to increase participation in sport in disadvantaged areas? 
 
Other best practice examples which we would like to highlight include:  

• StreetGames led the development of 1000 Doorstep Sport Clubs in England, funded by Sport 

England lottery, which engaged over 120,000 young people from disadvantaged areas  in sport.   

• MOVEment Spaces: An international collaboration around transforming places to become active 

places – see here for more information MOVEment Spaces (isca.org).  One example from this 

work included StreetGames providing a shipping container in a part of Birmingham, that young 

people essentially took over, designed and managed to reduce anti-social behaviour and 

provided a hub to access sports equipment, training and doorstep sport sessions.  

• Safer Together Through Sport: StreetGames has developed a range of approaches to delivering 
doorstep sport in a way that reduces anti-social behaviour and plays a preventative role in 
reducing serious youth violence. Working with Police & Crime Commissioners and more 
recently, a number of the Violence Reduction Units in England, we have developed training, 
resources and evidence that help LTOs to support young people to be more pro-social. Our work 
has been evaluated by Loughborough University and has been used as the basis for the National 
PCC Board for Sport (of which the Wales PCCs are members). For more information see here. 

 
 
For any further information, please contact; 
 
Mark Lawrie 
Chief Executive Officer 
StreetGames 
 
Email: Mark.Lawrie@streetgames.org 
Mobile: 07908 237811 
Website: www.streetgames.org  
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Ymateb Urdd Gobaith Cymru i’r ymchwiliad i gyfranogiad mewn chwaraeon mewn 

ardaloedd difreintiedig.  

Urdd Gobaith Cymru www.urdd.cymru 

Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru - https://www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/ 

Mae Adran Chwaraeon yr Urdd yn defnyddio grym y Gymraeg a chwaraeon i ymgysylltu â 

phlant, pobl ifanc a theuluoedd a'u cael i gymryd rhan actif mewn chwaraeon yn rheolaidd.  

Mae gennym gynllun datblygu cenedlaethol cynhwysol mewn lle a gefnogir gan rwydwaith 

Cymru gyfan o staff, cymwys a brwdfrydig, prentisiaid, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sy'n ein 

galluogi i roi cyfle i bawb.. 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ac yn derbyn cefnogaeth ariannol trwy Chwaraeon 

Cymru a Llywodraeth Cymru.  Mae ein prif bartneriaid strategol yn cynnwys Cymdeithas Pêl 

Droed Cymru, Chwaraeon Anableddau Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Prifysgol Aberystwyth, 

Prifysgol Met Caerdydd, Awdurdodau Lleol Cymru a nifer fawr o Gyrff Cenedlaethol 

Chwaraeon (NGOs) 

Trwy’r Urdd mae 15,000 o blant yn cymryd rhan yn narpariaeth chwaraeon yr Urdd yn 

wythnosol, a thros 100,000 yn cymryd rhan yn holl weithgareddau’r Urdd yn flynyddol. 

Ar wahân i ddarpariaeth yr Urdd, mae prinder cyfleoedd chwaraeon cyfrwng Cymraeg, ac 

rydym yn gweld twf cyson yn nifer y plant a phobl ifanc sy’n mynychu ein gweithgareddau 

chwaraeon yn y Gymraeg.   

Trwy gynnig chwaraeon yn y Gymraeg rydym yn cynnal a chynyddu defnydd y Gymraeg 

ymhlith siaradwyr Cymraeg a rheiny sy’n ddysgwyr ac yn cyfrannu at darged Cymraeg 2050: 

Miliwn o siaradwyr. 

Rydym yn:- 

Creu cyfleoedd i blant ledled Cymru gael y cyfle i fynychu gweithgareddau Chwaraeon yn y 

Gymraeg yn eu cymunedau 

Lleihau’r rhwystrau a bod yn agored ac yn gynhwysol gan sicrhau bod plant a phobl ifanc o 

bob cefndir cymdeithasol a diwylliannol yn cael mynediad hawdd at ein darpariaeth 

chwaraeon ledled Cymru. 

Sicrhau holl gystadlaethau a chlybiau chwaraeon Rhanbarthol a Chenedlaethol yr Urdd yn 

gynhwysol i blant a phobl ifanc ag anableddau, ac i gyrraedd ennill Marc Aur Chwaraeon 

Anabledd Cymru erbyn Rhagfyr 2022 

Cau’r bwlch rhwng y rhywiau mewn cyfranogiad, drwy ddatblygu darpariaeth a fydd yn 

canolbwyntio ar gynyddu ymgysylltiad menywod a merched mewn Chwaraeon.   

Senedd Cymru | Welsh Parliament 
Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol | Culture, 

Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee 
Cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig | 

Participation in sport in disadvantaged areas 
CCWLSIR SDA 09 

Ymateb gan Urdd Gobaith Cymru | Response from Urdd Gobaith Cymru
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Bod yn brif ddarparwr Digwyddiadau a Chystadlaethau Chwaraeon Cenedlaethol Dwyieithog 

yng Nghymru 

Cynnal strwythur hyfforddi a chefnogi hyfforddwyr Chwaraeon Ifanc a chynnig dilyniant I 

gyfleoedd Prentisiaethau Chwaraeon drwy Adran Prentisiaethau’r Urdd.    

Y prif rwystrau sy’n atal pobl rhag cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd 

difreintiedig?  

Ym mhrofiad yr Urdd, dyma’r prif rai:- 

Diffyg capasiti darparu i sicrhau bod y ddarpariaeth ar gael yn yr ardaloedd difreintiedig.  
Mae angen rhwydwaith o swyddogion / hyfforddwyr lleol i gynnal gweithgareddau a 
meithrin perthynas yn yr ardaloedd difreintiedig i annog plant a phobl ifanc i gymryd rhan 
mewn chwaraeon.   
Enghraifft ddarpariaeth yr Urdd Grangetown 

O’n profiad, wrth sicrhau'r adnoddau a gweithio mewn partneriaid gydag Undeb 
Rygbi Cymru, darparwyd cynllun legacy rygbi yn Grangetown, Sblot a Threlái . Ni 
fyddai hyn yn bosibl heb ymrwymiad ac amser aelodo staff i feithrin y berthynas o 
fewn y gymuned. O ganlyniad cyflwynwyd plant o gefndiroedd ethnig amrywiol i 
rygbi a chynnal clybiau cymunedol rheolaidd. 

 
Diffyg dealltwriaeth am y rhwystrau mynediad ar chwaraeon mewn ardaloedd 
difreintiedig gwledig. Gwelwn ystod o rwystrau sy’n cynnwys prinder adnoddau chwaraeon, 
tlodi a chostau cludo plant a phobl ifanc i weithgareddau chwaraeon, diffyg trafnidiaeth 
gyhoeddus, patrwm gwaith rheini a gwarchodwyr i gludo plant a phobl ifanc i 
weithgareddau cymunedol ar ôl ysgol.   
Enghraifft o gynyddu'r cymryd rhan yn chwaraeon mewn ardaloedd gwledig 

Trwy wersylloedd chwaraeon diwrnod cyfan, staff symudol rydym yn llwyddo i 
ddarparu mewn yn yr ardaloedd gwledig a gwelydd y manteision i gynnal 
darpariaeth ‘symudol’.   
 

Canfyddiad chwaraeon gan ferched dros 16oed mewn ardaloedd difreintiedig.  
Ar y cynllun #felmerch a’r gynhadledd gyda 150 o ferched ym mis Mawrth , 
amlygwyd y rhwystrau i ferched oed 16+ i gymryd rhan mewn chwaraeon, a’r hyn 
sydd angen i gael mwy o ferched i fwynhau chwaraeon.  Bydd adroddiad o’r 
gynhadledd yn cael ei gyhoeddi’n fuan  
Rydym yn gweld cynnydd yn y nifer o ferched yn ein darpariaeth e.e. mae 100 o 
dimoedd merched yn y gystadleuaeth rygbi 7 bob ochr, mynychodd 1,272 o ferched 
yr ŵyl pêl-rwyd genedlaethol 

Pa mor glir yw’r darlun sydd gennym o’r lefelau cyfranogiad presennol mewn ardaloedd 
difreintiedig? A yw'r data presennol yn galluogi ymyriadau polisi i fod yn effeithiol? 

Mae’r Urdd yn casglu manylion lefelau cyfranogiad ac yn defnyddio hyn i ddatblygu ein 
cynnig chwaraeon, lleoli staff a sefydlu partneriaethau newydd.  E.e. yn ddiweddar rydym 
wedi sicrhau cyllid i ateb yr angen i ddarparu chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig lle 
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nad oes nifer fawr o swyddogion chwaraeon; Blaenau Ffestiniog, Caergybi Gogledd Sir 
Benfro 

O fewn rhwydwaith staffio chwaraeon yr Urdd, rydym yn sicrhau bod ein swyddogion yn 
deall anghenion eu cymunedau.  Mae nifer ohonynt wedi lleoli yn yr ardaloedd mwyaf 
difreintiedig e.e.  Grangetown, Bute, Ely, Sblot, Parc Caia Wrecsam, Caergybi, Port Talbot, 
Rhyl ayyb.  Trwy weithio o fewn ein cymunedau rydym yn medru adeiladu perthynas gyda’n 
cymunedau a thargedu lle mae’r angen a llenwi’r bylchau. 

Ar hyn o bryd mae’r adran Chwaraeon yn defnyddio data prydiau cinio am ddim yr ysgolion i 
asesu cyfranogwyr sydd yn mynychu sesiynau’r Urdd o ardaloedd difreintiedig. Mae’r Urdd 
yn  teimlo bod angen mwy o gymorth Llywodraeth Cymru i osod gwell canllawiau i’r Data 
sydd angen a'r dull i fudiadau i’w gasglu. 

Rydym yn llunio ein strategaeth i ymgorffori strategaeth Chwaraeon Cymru, Galluogi 
Chwaraeon yng Nghymru i Ffynnu, ar sail 4 blaenoriaeth Darpariaeth gymunedol / ysgolion. 
Trechu anghydraddoldeb, Datblygu’r Gweithlu a Digwyddiadau a chystadlaethau 
Cenedlaethol 

Yn rhan o’r adrodd yn ôl i gyllidwyr, Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru rydym yn 
darparu data yn unol â gofynion y grant.  Nid oes dull unffurf i adrodd yn ôl o ran data'r 
ddarpariaeth a’r nifer sydd yn cymryd rhan. Mae’r adran yn adrodd mwy ar brofiadau plant 
a phobol ifanc yn y sesiynau a sut mae’r bobl ifanc yn elwa o’r profiadau o fynychu sesiynau 
chwaraeon. 

Sut y dylid defnyddio arian cyhoeddus i gynyddu cyfranogiad mewn ardaloedd 
difreintiedig? 

Dylai unrhyw cynnig chwaraeon bod yn ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.   

Croesawn y buddsoddiad mawr yn yr adnoddau ac isadeiledd chwaraeon mewn nifer o 
ardaloedd difreintiedig.   

I gael y gorau allan o’r buddsoddiad yn yr adnoddau mae angen y pecyn cyfan sydd yn 
cynnwys yr hyfforddwyr a staff i ddarparu’r cyfleoedd chwaraeon.  Nid yw hyn bod tro 
mewn lle. 

Yn aml, mae’r cyllido dros gyfnod byr o amser, mewn rhai enghreifftiau am 10 wythnos ar y 
tro.  I annog mwy i gymryd rhan mae rhaid cael y staff yn y cymunedau i feithrin perthynas a 
chynnal gweithgareddau am gyfnod hirach. 

Wrth gynllunio ein darpariaeth rydym yn asesu yn ofalus lle mae’r bylchau ar gyfer 
darpariaeth yn y Gymraeg ac nid ydym am ddyblygu a thanseilio’r ddarpariaeth sy’n bodoli 
eisoes.  Er enghraifft yng Nghaerdydd mae 8 canolfan dysgu nofio'r Urdd gyda dros 650 o 
blant yn mynychu’n wythnosol, Clwb Gymnasteg yr Urdd ym Mhort Talbot, Clwb Chwaraeon 
yr Urdd Caergybi, cynyddwyd ein darpariaeth yn Wrecsam , Blaenau Ffestiniog, Y Barri  ac yn 
cydlynu i ehangu nifer o lefydd ac ardaloedd difreintiedig newydd ar draws Cymru dros y 
misoedd i ddod. 
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Hoffem hefyd weld cynnydd yn y buddsoddiad ar gyfer swyddogion penodol i weithio mewn 
ardaloedd gwledig 

Pa mor effeithiol yw’r ymyriadau presennol o ran cynyddu cyfranogiad mewn ardaloedd 
difreintiedig? 

Mae ein darpariaeth yn hynod o boblogaidd ac yn llenwi o fewn oriau.  Medrwn gynnal 
mwy, i wneud hyn mae angen mwy o staff.   

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn £391,000 i ddarparu darpariaeth chwaraeon Cymru gyfan 
gan Chwaraeon Cymru, i staffio mewn 17 rhanbarth yr Urdd.  Mae hyn yn cyfateb i £23,000 i 
fesul rhanbarth (mae rhanbarth yn cyfateb i ardal maint awdurdod lleol).  Teimlwn nad yw 
hwn yn adlewyrchiad cyllido teg ar y galw cynyddol am ddarpariaeth yn y Gymraeg wrth 
gymharu â'r cyllido sydd ar gyfer darpariaeth cyfrwng Saesneg ar gyfer ardal Awdurdodau 
Lleol.  Medrwn ddarparu mwy o fanylder ar gyllido chwaraeon i blant a phobl ifanc) 

Trwy ein rhaglenni hyfforddi arweinyddion chwaraeon ifanc a chynlluniau prentisiaethau 
(mae 85 prentis chwaraeon ar gynllun yr Urdd led led Cymru) rydym yn meithrin ein 
gweithlu chwaraeon cyfrwng Cymraeg.  Yn ddibynnol ar yr adnoddau sydd ar gael, medrwn 
gynnig mwy o gyfleoedd i feithrin sgiliau arwain chwaraeon.   

Yn ystod Medi 2021 ac Ionawr 2022, rhoddodd yr Urdd lloches i ffoaduriaid Afghanistan yng 
Ngwersyll yr Urdd Caerdydd.  Roedd cynnig chwaraeon yr Urdd wedi ei integreiddio i’r 
ddarpariaeth a roddwyd.  Trwy chwaraeon cefnogwyd iechyd a lles y ffoaduriaid a 
datblygwyd parch a chyfeillgarwch wrth iddynt ddechrau eu bywyd newydd yng Nghrymu. 
Darparodd adran chwaraeon yr Urdd gweithgareddau chwaraeon dyddiol trwy gydol y 
cyfnod.  Trefnwyd, gyda’n partneriaid ymweliadau i gemau chwaraeon rhyngwladol Cymru a 
mynediad at gyfleusterau a chanolfannau chwaraeon a hamdden.  Trwy gynnwys yr Urdd 
gweithredwyd dull unigryw, arloesol a gwahanol wrth lochesu Ffoaduriaid, a ystyrir gan 
arbenigwyr fel un o’r enghreifftiau gorau o arfer da yn y DU. 

A yw’r pandemig wedi achosi unrhyw newidiadau parhaus i lefelau cyfranogiad mewn 
ardaloedd difreintiedig? 

Mae ein darpariaeth chwaraeon nol yn weithredol yn llawn ers y pandemig ac mae plant a 
phobl ifanc yn ail gydio yn yr arfer o fynychu gweithgareddau chwaraeon.   

Fel mudiad mae gennym fwy o glybiau cymunedol ar draws Cymru ac mewn ardaloedd 
newydd e.e. Gogledd Penfro, Ynys Môn, Fflint a Wrecsam.  Daw hyn wrth i’r Urdd cynllunio 
a thargedu ardaloedd lle'r oedd ddiffyg darpariaeth a nifer isel o gyfranogiad 

Enghreifftiau 
Gŵyl Pêl-rwyd Genedlaethol yr Urdd Tachwedd 2021 
Croesawyd 1,272 o ferched i ŵyl pêl-rwyd genedlaethol, 47 o ysgolion a 106 o dimoedd.  
Denwyd amrywiaeth o ysgolion o ardaloedd a diwylliannau gwahanol. Roedd yn amgylchedd 
gwych i'r merched cymdeithasu, cystadlu a chyfathrebu gyda phobl o gefndiroedd gwahanol 
a chrëwyd amgylchedd dymunol i'r merched dychwelyd i chwarae pêl-rwyd unwaith eto.  
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Trwy weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Met Caerdydd a Phêl-rwyd Cymru wnaeth 
22 myfyrwraig cael eu hyfforddi i fod yn ddyfarnwyr. 
 
Gŵyl Rygbi 7 bob ochr yr Urdd  
Ym Mis Ebrill 2022 bydd 450 o dimoedd, mae 100 o dimoedd merched  ferched, a thrwy 
weithio gydag Undeb Rygbi Cymru bydd timoedd Rygbi anabl yn rhan o’r ŵyl 

Pa mor effeithiol y mae gwahanol sectorau (er enghraifft, addysg ac iechyd) yn cydweithio 
i wella cyfranogiad mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig? 

Rydym yn gweithio’n agos iawn gydag ystod o fudiadau ar nifer o brosiectau, yn enwedig ar 
y cynlluniau Lles y Gaeaf a Hwyl yr Haf.  Ar y cynlluniau yn Haf 2021 a Gaeaf 21/22 gwnaeth 
yr adran ddarparu dros  500 o weithgareddau chwaraeon i 12,000 o blant. Roedd y 
cynlluniau dan adain Llywodraeth Cymru ac wedi eu hanelu at yr ardaloedd mwyaf 
difreintiedig.   Roedd cynnwys yr Urdd yn allweddol i’r ddarpariaeth i sicrhau bod y cynnig 
gael yn y Gymraeg yn yr ardaloedd difreintiedig.   

Yn y dyfodol hoffem i’r Urdd, gael ei hystyried yn bartner cenedlaethol ac i dderbyn y cyllid 
yn uniongyrchol i ddarparu rhaglenni ‘Lles y Gaeaf a Haf o Hwyl’ ar gyfer chwaraeon yn y 
Gymraeg i blant a phobl ifanc mewn ardaloedd difreintiedig. 

Yn ein Prosiect Lles chwaraeon i bobl ifanc, tynnwyd nifer helaeth o bartneriaid traws sector 
i’n cefnogi a chynorthwyo ar y ddarpariaeth. 

Gyda’r sector addysg, rydym yn darparu’r canlynol o fewn ysgolion mewn ardaloedd 
difreintiedig; Sesiynau Chwarae yn y Gymraeg, Cynllun Llythrennedd Corfforol meithrin, 
Clybiau Aml Chwaraeon, Clybiau Cinio. Clybiau ar ôl Ysgol a chyfleoedd i fynychu 
cystadleuaeth Ranbarthol. 

Mae sesiynau’r adran yn cynnwys yr elfennau canlynol:  Sgiliau Corfforol + Hyder + Cymhelliant 

+ Gwybodaeth + Dealltwriaeth = Llythrennedd Corfforol. Gyda’r elfennau yma mae person yn fwy 

tebygol o fod yn llythrennog yn gorfforol – bod yn hapus, iach a hyderus – a hefyd cael yr adnoddau i 

fwynhau bod yn actif 

A oes enghreifftiau o arfer gorau, o fewn Cymru ac yn rhyngwladol, y dylid dysgu oddi 
wrthynt i gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig? 

Mae model darparu chwaraeon yr Urdd yn un llwyddiannus ac yn cynyddu nifer sydd yn 

cyfranogi yn chwaraeon yn flynyddol.  

Mae yn fodel unigryw yn defnyddio grym Chwaraeon a’r Gymraeg, a meithrin arwyddion 

ifanc a gweithlu chwaraeon cyfrwng Cymraeg trwy gynllun prentisiaethau'r Urdd. 
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Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i argymhellion a wnaed gan 
Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a 
Chysylltiadau Rhyngwladol - Gwrandawiad cyn penodi: Yr ymgeisydd a ffefrir 
ar gyfer swydd Cadeirydd Chwaraeon Cymru – Y Farwnes Tanni Grey-
Thompson DBE DL 
 
Yn dilyn ymgyrch Penodiadau Cyhoeddus ar gyfer penodi Cadeirydd – Chwaraeon 
Cymru, yr ymgeisydd a ffefrir oedd y Farwnes Tanni Grey-Thompson 
 
Mae'r ymgeiswyr a ffefrir ar gyfer penodiadau arwyddocaol fel Cadeiryddion yn 
destun gwrandawiad cyn penodi.  Cynhaliwyd y gwrandawiad cyn penodi gyda'r 
Farwnes Thompson ym mis Mawrth 2022 ac fe'i cymeradwywyd fel yr ymgeisydd 
llwyddiannus. 
 
Gwnaeth y Pwyllgor yr argymhellion canlynol ac mae ymateb Llywodraeth Cymru i'w 
weld isod:   
 
Argymhelliad 1: Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Farwnes Grey-Thompson yn cael 
ei phenodi'n Gadeirydd Chwaraeon Cymru. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn. 
 
Rydym yn ddiolchgar i'r Pwyllgor am ei waith craffu cyn penodi ar yr ymgeisydd a 
ffefrir ac am gyhoeddi ei adroddiad yn brydlon. Rydym yn falch bod y Farwnes Grey-
Thompson bellach wedi'i chadarnhau fel Cadeirydd newydd Chwaraeon Cymru. 
Bydd ei thymor 3 blynedd yn dechrau ar 4 Gorffennaf 2022.   
 
Argymhelliad 2: Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid ystyried sicrhau bod cyfarfod 
anffurfiol gyda'r Pwyllgor hwn yn cael ei gynnal yn gynnar a thrwy gydol cyfnod 
Cadeirydd Chwaraeon Cymru. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn. 
 
Rydym yn cytuno y byddai'n fuddiol i'r Pwyllgor gael cyfarfod anffurfiol gyda 
Chadeirydd newydd Chwaraeon Cymru cyn gynted â phosibl, ynghyd ag unrhyw 
gyfarfodydd pellach, fel y bo'n briodol, drwy gydol ei chyfnod yn y swydd.  
 
Argymhelliad 3. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried pa 
gamau pellach y gall eu cymryd i gynyddu amrywiaeth ethnig ymgeiswyr ar gyfer 
penodiadau cyhoeddus. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: Derbyn. 
 
Mae Chwaraeon Cymru wedi cyflawni cynnydd cadarnhaol yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf i wella amrywiaeth aelodaeth y Bwrdd. Fodd bynnag, rydym yn cytuno bod 
angen gwneud mwy i wella amrywiaeth ymgeiswyr ar draws holl benodiadau 
cyhoeddus Cymru. Mae Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru yn parhau i fwrw 
ymlaen â gwaith yn hyn o beth drwy Adlewyrchu Cymru wrth Redeg Cymru - Strategaeth 
Amrywiaeth a Chynhwysiant ar Gyfer Penodiadau Cyhoeddus yng Nghymru (2020-2023) 
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(llyw.cymru), a byddai'n hapus i ddarparu briff ffeithiol i'r Pwyllgor ar y camau y mae'n 

eu cymryd.  
 

Tudalen y pecyn 48

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-02/strategaeth-amrywiaeth-a-chynhwysiant-ar-gyfer-penodiadau-cyhoeddus-yng-nghymru-2020-2023.pdf


Mick Antoniw AS/MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 

 

 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 

 

 

13 Mai 2022 

 

 

Annwyl Huw, 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Mai. Fel yr ydych yn ymwybodol, ar 10 Mai 2022, 

agorodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru sesiwn newydd Senedd y DU yn ffurfiol ar 

ran Ei Mawrhydi y Frenhines, gan amlinellu hefyd ddeddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y 

DU ar gyfer y sesiwn newydd.  

 

Rwyf wedi cyhoeddi heddiw ddatganiad ysgrifenedig ynglŷn â’r goblygiadau disgwyliedig i’r 

Senedd yn deillio o’r rhaglen ddeddfwriaethol arfaethedig, ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 

am ein trefniadau ymgysylltu â Llywodraeth y DU. 

 

Rwy’n awyddus i sicrhau ein bod yn parhau i gydweithio â’r Senedd ar faterion cydsyniad 

deddfwriaethol, a hyderaf y byddwch yn croesawu'r llythyr cynnar hwn a’r Datganiad 

Ysgrifenedig cysylltiedig yn yr ysbryd hwnnw. Gallaf gadarnhau y byddaf yn bresennol yn y 

cyfarfod o’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 20 Mehefin. Rwy’n 
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gobeithio y bydd gen i ragor o wybodaeth am y biliau y cyfeirir atynt yn y Datganiad 

Ysgrifenedig erbyn hynny ac edrychaf ymlaen at drafod ymhellach yn y cyfarfod hwnnw.  

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Llywydd a chadeiryddion pwyllgorau eraill. 

 

 

 

Mick Antoniw AS/MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 
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Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA/JMEWL/0568/22   
 
Delyth Jewell AS 
Cadeirydd  
Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg,  
Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
Senedd Cymru 
 
 
 

25 Mai 2022 
Annwyl Delyth, 
 
Ysgrifennaf atoch i hysbysu'r Pwyllgor o'm bwriad i osod Rheoliadau drafft Safonau'r 
Gymraeg (Rhif 8) 2022 gerbron y Senedd. Bydd y Rheoliadau hyn yn gwneud Safonau yn 
benodol gymwys i 9 corff rheoleiddio iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gweithredu ledled y 
DU: 

• Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol 
• Cyngor Deintyddol Cyffredinol 
• Cyngor Meddygol Cyffredinol 
• Cyngor Optegol Cyffredinol 
• Cyngor Osteopathig Cyffredinol 
• Cyngor Fferyllol Cyffredinol 
• Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal 
• Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 
• Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol  

  
Cynhaliwyd ymgynghoriad ar Reoliadau drafft yn ystod tymor y pumed Senedd rhwng 
Mawrth a Hydref 2020. Fel rhan o'r broses ymgynghori, rhoddodd swyddogion friff 
technegol i Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu'r pumed Senedd ar 17 Medi 
2020. Yn ystod y sesiwn honno, eglurodd Helen Mary Jones AS, Cadeirydd dros dro'r 

Pwyllgor ar y pryd, ei barn y dylai cofrestryddion allu trafod cwyn a wneir amdanynt yn 
Gymraeg gyda chorff rheoleiddio, a hynny mewn cyd-destun ehangach na dim ond mewn 
gwrandawiad addasrwydd i ymarfer. Ysgrifennodd Eluned Morgan AS at y Pwyllgor ym mis 
Ionawr 2021 i'w hysbysu bod newid wedi'i wneud i'r Rheoliadau i adlewyrchu'r sylw a 
gafwyd yn y sesiwn friffio dechnegol, a chadarnhaodd ei phenderfyniad i beidio â mynd 
ymlaen i wneud y Rheoliadau yn ystod tymor y Senedd honno. 
 

Heddiw rwyf wedi cyhoeddi Adroddiad yn crynhoi’r ymgynghoriad. Mae’r Adroddiad yn nodi 
materion a godwyd yn yr ymgynghoriad yn 2020, ac yn amlinellu'n glir ymateb y 
Llywodraeth a'r newidiadau a wnaed i'r Rheoliadau yn dilyn yr ymgynghoriad. Yn dilyn y 
cyhoeddiad hwn, bwriadaf osod y Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y 
Senedd ar 14 Mehefin 2022. 
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Cyn imi drefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn i drafod y Rheoliadau drafft, byddwn yn ddiolchgar 
pe gallech ystyried a yw'r Pwyllgor yn dymuno craffu ar y Rheoliadau. Os yw'r Pwyllgor yn 
bwriadu gwneud hynny, byddaf wrth gwrs yn caniatáu amser i'r Pwyllgor ymgymryd â'r 
gwaith craffu hwnnw a digon o amser i gyflwyno adroddiad. Er mwyn helpu i gynllunio, 
byddai'n ddefnyddiol pe gallech amlinellu sut y rhagwelwch y bydd y broses graffu'n cael ei 
chynnal, ac ystyried pryd gall y gwaith ddigwydd o fewn blaenraglen waith y Pwyllgor. 
Byddwn wedyn yn trefnu dyddiad ar gyfer dadl mewn cyfarfod llawn i gyd-fynd ag amserlen 
y Pwyllgor.  Fodd bynnag, os yw'r Pwyllgor yn fodlon ar lefel yr ymgynghori, sydd eisoes 
wedi'i gynnal ar y Rheoliadau hyn, yna byddaf yn mynd ymlaen i drefnu dyddiad Cyfarfod 
Llawn yn gynharach fel y gellir gwneud y Rheoliadau'n gynt, gan osgoi rhagor o oedi. 
 
Fel y gwyddoch, mae’r pandemig wedi effeithio’n ddirfawr ar ein gallu fel Llywodraeth i 
gyflwyno deddfwriaeth ac is-ddeddfwriaeth mewn nifer o feysydd polisi dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf. Yn sgil y Cytundeb Cydweithio, rydym yn awyddus i fwrw ymlaen gyda’r rhaglen 
o gyflwyno rheoliadau Safonau’r Gymraeg mewn nifer o feysydd. Fel y nodir uchod, mae’r 
rheoliadau penodol hyn eisoes wedi’i ddiwygio yn sgil sylwadau Cadeirydd blaenorol y 
pwyllgor, ac wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus.  
 
Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda’r Pwyllgor wrth i ni symud ymlaen gyda’r rhaglen o 
gyflwyno rheoliadau Safonau’r Gymraeg yn y dyfodol.  Wrth osod rheoliadau pellach yn y 
dyfodol byddwn eto yn cynnig cyfle i’r Pwyllgor priodol graffu ar y Rheoliadau hynny. 
  
Edrychaf ymlaen at glywed gennych. 
  
Yn gywir 
  
 

 
 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language 
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FAW response to Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee request for additional information relating to the impact of 

funding cuts, and where we believe more public investment could have an impact on football in Wales 

 

 

 

FOOTBALL IN WALES 

917 clubs | 5743 teams | 99552 registered club players | 13041 female players - #1 female team sport | 17136 volunteers 

£553.14m – total current impact of registered football participation | £663.59m projected impact of participation levels in 2026 (SROI) 

189,268 school age children playing | 110,758 school age children would like to do more (School Sport Survey 2018) 

#1 sport for participants with a disability, BAME and in areas of deprivation (School Sport Survey 2018) 

206,000 adults take part in outdoor football (National Survey for Wales 18-19) | 1 person in every 33 in Wales play football – 16th in Europe 

#1 TEAM SPORT in Wales in terms of public interest and participation (UEFA image research 2022) 

CHALLENGES 

27% reduction in participation investment from Sport Wales, bringing our forecast funding down to £484,000 – reduction will have a significant impact on our ability to 

grow and develop W&G and inclusive opportunities as well as provide dedicated support to our 900+ clubs  

Level of government investment in football per registered player Wales - £9.17 | Scotland - £13.89 | Norther Ireland £13.13 

Poor facilities – the #1 issue affecting players | Pitches deteriorating with worsening weather conditions – over 20% cancellations | 10 years of reduced parks 

maintenance budgets | Over past 20 years - Football Foundation has invested over £710m in grassroots facilities in England 

Wales needs 389 NEW pitches to meet current and future demand = £343m investment over next 20 years   

Attendance levels for domestic football significantly below European benchmark | Only 42% of attendees are satisfied with their experiences  

WG review of football, in 2005, recognised a significant disparity in investment in football……which hasn’t been addressed 

OUR REQUEST - 10m PER YEAR INVESTMENT to meet the development needs of welsh football - the biggest sport in wales   

£6M for COMMUNITY FACILITIES to develop new, to meet growth needs, and transform existing grassroots facilities at club, parks and education sites 

£1M for DOMESTIC FOOTBALL facilities to improve supporter experiences attracting bigger audiences and more revenue for national league clubs 

£3M for PROGRAMME AND PEOPLE DEVELOPMENT to enhance grassroots workforce and development services facilitating club growth, women and girls development 

and inclusive opportunities 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 8 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 

 

 

 

 

31 Mai 2022 

Llythyr at Lywodraeth y DU ynghylch y Bil Diogelwch Ar-lein 

 

Annwyl Huw a Delyth, 

Sylwaf fod y Pwyllgor Busnes wedi gwahodd eich pwyllgorau i ystyried Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Diogelwch Ar-lein Llywodraeth y DU a chyflwyno adroddiad 

arno. 

Ar 19 Mai, ysgrifennais at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 

Chwaraeon, sef y Gwir Anrhydeddus Nadine Dorries AS. Mae'r llythyr yn nodi pryderon a godwyd 

gan grŵp o fyfyrwyr ynghylch rôl cyfryngau cymdeithasol, gwefannau gemau, a gwefannau a 

rhaglenni rhwydweithio cymdeithasol eraill o ran aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion mewn ysgolion a 

cholegau. Roedd yr hyn a ddywedodd y myfyrwyr wrthym yn atgyfnerthu ein pryderon hirsefydlog ein 

hunain am effaith cyfryngau cymdeithasol ar iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc. 

Rwyf wedi gofyn i Lywodraeth y DU nodi a yw’r Bil yn mynd i’r afael â phryderon y myfyrwyr ac i ba 

raddau, ac am sesiwn friffio dechnegol gan swyddogion Llywodraeth y DU ar effaith y Bil ar blant a 

phobl ifanc. Byddwn yn hapus i agor y sesiwn friffio i aelodau eich pwyllgorau os yw Llywodraeth y 

DU yn derbyn fy nghais. 

Byddaf yn eich hysbysu am unrhyw ymateb a gawn oddi wrth Lywodraeth y DU. 

  

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc  
ac Addysg 

— 

Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
SeneddPlant@senedd.cymru 

senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 

0300 200 6565 Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
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Yn gywir, 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Dyddiad | Date: 6 Mai 2022 

Pwnc | Subject: Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol – Drafft ar gyfer ymgynghori. 

Annwyl Delyth, 

Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu ein bod bellach yn ymgynghori ar y Cynllun Ieithoedd 

Swyddogol drafft ar gyfer y Chweched Senedd.  

Fel y gwyddoch, yn unol â’r Ddeddf Ieithoedd Swyddogol 2012, mae’n ofynnol i’r Comisiwn 

fabwysiadu a chyhoeddi Cynllun Ieithoedd Swyddogol, ac i’w adolygu ar ôl pob etholiad. 

Mae’n ofynnol hefyd i’r Comisiwn ymgynghori ar gynnwys y Cynllun cyn ei fabwysiadu.  

Roedd yr ymgynghoriad ar agor i aelodau o’r cyhoedd tan 24 Ebrill 2022. Bydd cyfle hefyd i 

Aelodau o’r Senedd, eu staff cymorth a staff Comisiwn y Senedd ymateb yn ysgrifenedig, neu 

mewn sesiynau galw heibio ar ddechrau tymor yr haf. Felly dyma hefyd ei rannu gyda chi fel 

Pwyllgor. 

Y gobaith, cyn diwedd tymor yr haf, yw gosod y Cynllun terfynol gerbron y Senedd i’w gytuno 

a’i fabwysiadu mewn dadl yn y Cyfarfod Llawn. 

 

Yn gywir, 

Delyth Jewell AS, 

Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y 

Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau 

Rhyngwladol. 
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Rhun ap Iorwerth AS 

Comisiynydd 

 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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www.senedd.cymru

Senedd Cymru
Enw’r adran
Senedd Cymru
Comisiwn y Senedd

Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol:
Drafft ar gyfer ymgynghori
Chwefror 2022
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Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn 
ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru 
a’i phobl. Mae’r Senedd, fel y’i gelwir, yn deddfu ar 
gyfer Cymru, yn cytuno ar drethi yng Nghymru, ac 
yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Gallwch weld copi electronig o’r ddogfen hon ar wefan y Senedd:  
www.senedd.cymru

Gellir cael rhagor o gopïau o’r ddogfen hon mewn ffurfiau hygyrch, yn cynnwys 
Braille, print bras, fersiwn sain a chopïau caled gan:

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 6565 
 
© Hawlfraint Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2022 
Ceir atgynhyrchu testun y ddogfen hon am ddim mewn unrhyw fformat 
neugyfrwng cyn belled ag y caiff ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei 
ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol na difrïol. Rhaid cydnabod mai 
Comisiwn y Senedd sy’n berchen ar hawlfraint y deunydd a rhaid nodi teitl y 
ddogfen.
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Rhagair 

Mae’n bleser gennyf gyflwyno Cynllun Ieithoedd 
Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer y Chweched 
Senedd. Dyma’r trydydd Cynllun ers pasio’r Ddeddf 
Ieithoedd Swyddogol yn 2012. Wrth edrych yn ôl dros y 
10 mlynedd ers pasio’r Ddeddf gellir gweld newid 
sylweddol. Mae ethos a diwylliant Senedd Cymru, a’r 
ffordd rydym yn darparu gwasanaethau dwyieithog 
wedi trawsnewid yn llwyr. 

 

Mae’r Senedd yn sefydliad cwbl 
ddwyieithog. Caiff y ddwy iaith 
swyddogol eu trin yn gyfartal, a 
gweithio dwyieithog yw’r norm 
bellach. Cafwyd prawf o hyn dros 
gyfnod pandemig y Coronafeirws. 
Roedd Senedd Cymru ymysg y 
deddfwrfeydd cyntaf yn 
rhyngwladol i symud i gyfarfodydd 
rhithiol a hynny gan gynnal ein 
safonau uchel arferol o ran 
gweithio’n ddwyieithog. O’r cyfarfod 
rhithwir cyntaf, roedd modd i 
Aelodau gyfrannu mewn trafodion 
yn eu dewis iaith swyddogol, gyda 
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar 
gael yn ôl yr arfer trwy blatfform 
Zoom. Yn wir, bu cynnydd yn y 
defnydd o’r Gymraeg wrth i’r 
Senedd droi at fodel rhithiol o 
weithio, a bydd angen adeiladu ar 
hynny. Roedd y ffordd yr aethpwyd 
ati i drefnu a chynnal ein 

cyfarfodydd o’r cychwyn cyntaf yn 
brawf o’r cynnydd a wnaed a’r 
feddylfryd sydd bellach wedi 
ymwreiddio. Y cwestiwn bob amser 
yw sut y gallwn ni ddarparu 
gwasanaeth dwyieithog yn hytrach 
nag a oes rhaid i ni ddarparu 
gwasanaeth dwyieithog, gyda’r 
pwyslais ar ddwyieithrwydd diofyn. 

Fodd bynnag, mae’n bwysig peidio 
â gorffwys ar ein rhwyfau, a phrif 
nod y Cynllun hwn yw sicrhau ein 
bod yn cynnal y safonau uchaf 
posibl ac yn ymateb yn gadarnhaol i 
ddisgwyliadau’r sawl sy’n ymwneud 
â ni. Mae diwyg y Cynllun hwn yn 
wahanol i’r rhai blaenorol, a hynny 
oherwydd i ni ymateb i’r adborth a 
dderbyniwyd dros y blynyddoedd. 
Rydym wedi ceisio creu dogfen sy’n 
eglur ac yn hawdd i’w defnyddio. 
Rydym hefyd wedi cyfuno’r Cynllun 
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a’r Strategaeth Sgiliau Dwyieithog 
er mwyn creu un ddogfen 
gynhwysfawr sy’n ei gwneud yn 
haws i’n cyfranddeiliaid ddod o hyd 
i wybodaeth am ein hieithoedd 
swyddogol. Rydym wedi gwneud 
ein safonau gwasanaeth mor glir â 
phosibl, unwaith eto, er mwyn 
sicrhau bod y sawl sy’n ymwneud â 
Senedd Cymru yn gallu gweld yn 
glir beth y gellir disgwyl o ran 
gwasanaethau dwyieithog. 

Hyd yma, mae ein gwaith wedi 
canolbwyntio ar gyflawni ein 
huchelgais i fod yn sefydliad 
gwirioneddol ddwyieithog. Ar hyd y 
daith, rydym wedi elwa o brofiad a 
chyngor gan sefydliadau ar draws 
Cymru a’r byd. Rydym bellach yn 
teimlo y gallwn ninnau gynnig yr un 
cymorth a chyngor i eraill. Mae 
Senedd Cymru yn rheolaidd yn 
ymgysylltu â seneddau a 
deddfwrfeydd ar draws y byd i’w 
cynorthwyo i sefydlu, cynnal a 
gwella eu prosesau democrataidd. 
Mae galluogi unigolion i gymryd 
rhan yn y broses ddemocrataidd a 
hynny yn eu dewis iaith swyddogol 
yn holl bwysig i sicrhau gwir 
ddemocratiaeth. Byddwn yn mynd 
ati yn rhagweithiol i chwilio am 
ffyrdd o rannu ein profiadau a’n 
harbenigedd gan wneud defnydd 
o’n cysylltiadau â sefydliadau ar 
draws y byd, tra’n parhau i ddysgu 
oddi wrth eraill o hyd hefyd. 

Er mwyn gwneud hyn oll, byddwn 
yn dibynnu ar ymroddiad a 

chefnogaeth Aelodau o’r Senedd, 
ac wrth gwrs Staff Comisiwn y 
Senedd. Rydym yn falch o’r ffaith 
fod Aelodau o’r Senedd yn craffu ar 
ein gwaith yn y maes hwn yn 
rheolaidd, ac yn ein dal i gyfrif trwy 
ddarparu adborth adeiladol yn 
barhaus. Mae staff Comisiwn y 
Senedd yn ein galluogi i roi’r 
Cynllun hwn ar waith, i ymateb i 
adborth ac i sicrhau ein bod yn 
cynnal y safonau uchaf posibl. 
Rydym yn gwerthfawrogi ein holl 
aelodau staff pa mor ddwyieithog 
bynnag ydynt, am eu hymrwymiad 
a’u harbenigedd proffesiynol a 
seneddol. 

Mae Senedd Cymru yn 
gwasanaethu cenedl amrywiol ac 
aml-ddiwylliannol, ac mae pobl 
Cymru yn disgwyl ei gweld yn 
gosod y safonau uchaf posibl ar 
draws ei holl wasanaethau. Mae 
Comisiwn y Senedd wedi ymrwymo 
i sicrhau ein bod yn sefydliad sy’n 
agored i bawb. Byddwn yn sicrhau 
ein bod yn cefnogi pawb trwy ein 
gwasanaethau dwyieithog ac rhoi 
hyder iddynt fynegi eu hunaniaeth 
gan gynnwys gwneud defnydd o’u 
sgiliau iaith waeth beth yw lefel y 
sgiliau hynny.  

Rhun ap Iorwerth AS 
Comisiynydd 
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SAFONAU 
GWASANAETH
Yn unol â Deddf Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru 
(Ieithoedd Swyddogol) 
2012, mae’r Cynllun hwn 
yn sefydlu’r egwyddorion 
canlynol:

 �  Ieithoedd Swyddogol y Senedd yw 
Cymraeg a Saesneg.

 �  Rhaid i’r ieithoedd swyddogol, wrth 
gynnal trafodion y Senedd, gael eu trin ar 
y sail eu bod yn gyfartal.

 � Mae gan bawb yr hawl i ddefnyddio’r naill 
iaith swyddogol neu’r llall wrth gymryd 
rhan yn nhrafodion y Senedd.

Ar 6 Mai 2020, newidiodd enw Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru, a chaiff 
ei alw’n gyffredin yn Senedd.
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1. Busnes y Senedd 

1.1 Rhaid i bob dogfen a gaiff ei llunio gan Gomisiwn y Senedd ar gyfer busnes 
cyhoeddus y Cyfarfod Llawn a'r pwyllgorau fod ar gael yn y ddwy iaith 
swyddogol yn gydamserol yn unol â Rheol Sefydlog 15.4. 

1.2 Rhaid i’r holl Filiau sy’n cael eu hystyried gan y Senedd fod ar gael yn y 
ddwy iaith swyddogol, ar wahân i’r eithriadau a amlinellir yn Rheol 
Sefydlog 26.5. 

1.3 Rhaid darparu papurau mewnol a phreifat ar gyfer y Cyfarfod Llawn a’r 
pwyllgorau yn newis iaith swyddogol Aelodau unigol o’r Senedd. 

1.4 Caiff papurau ategol eraill a ddarperir gan drydydd parti eu cyhoeddi yn yr 
iaith neu ieithoedd y cânt eu cyflwyno. Bydd Comisiwn y Senedd yn 
darparu cyfieithiad o unrhyw bapurau a gyflwynir yn uniaith Gymraeg er 
mwyn sicrhau bod y cynnwys ar gael i bawb sy’n dymuno ei ddarllen. 

1.5 Wrth anfon gwahoddiadau i unigolion neu sefydliadau gyfrannu at 
ymgynghoriad cyhoeddus, rhaid i bwyllgor ddatgan ei fod yn croesawu 
cael ymatebion yn y naill iaith swyddogol neu’r llall. 

1.6 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o'r 
Gymraeg i'r Saesneg yn ystod holl drafodion y Senedd, yn unol â Rheolau 
Sefydlog 13.2 a 17.45, ac yn ystod yr holl ddigwyddiadau cyhoeddus a 
drefnir gan y Senedd, boed hynny yn drafodion a digwyddiadau rhithwir 
neu yn y cnawd/wyneb yn wyneb. 

1.7 Rhaid i’r gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o drafodion y Senedd fod ar gael i 
ymwelwyr yn orielau cyhoeddus ac ystafelloedd pwyllgora y Senedd a Thŷ 
Hywel ac ar draws ystâd y Senedd ac ar unrhyw wasanaeth gwe-ddarlledu.  

1.8 Yn unol â Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 
2012, rhaid i Gofnod y Trafodion gynnwys cofnod o’r hyn a ddywedwyd yn y 
Cyfarfod Llawn yn yr iaith swyddogol y cafodd ei ddweud yn ogystal â 
chyfieithiad llawn i’r iaith swyddogol arall.  

1.9 Rhaid i drawsgrifiadau o drafodion y pwyllgorau gynnwys trawsgrifiad o’r 
cyfieithiad ar y pryd o gyfraniadau Cymraeg.  

1.10 Rhaid darparu fersiynau Cymraeg a Saesneg o agendâu, cofnodion a 
phapurau ategol yn gydamserol ar gyfer cyfarfodydd Comisiwn y Senedd, 
yn unol â dymuniad Comisiynwyr unigol. 
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1.11 Rhaid darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar 
gyfer cyfarfodydd Comisiwn y Senedd yn unol â dymuniad Comisiynwyr 
unigol. 

1.12 Rhaid i adroddiadau a phapurau cyhoeddus sy’n ymwneud â busnes 
Comisiwn y Senedd gael eu cyhoeddi yn y ddwy iaith swyddogol yn 
gydamserol. 

1.13 Rhaid i ysgrifenyddiaeth Comisiwn y Senedd gysylltu ag Aelodau o’r 
Senedd, eu staff cymorth, staff Comisiwn y Senedd a'r cyhoedd yn y ddwy 
iaith swyddogol.  

1.14 Rhaid i’r Llywydd fel cadeirydd y Comisiwn, a Chomisiynwyr unigol ymateb 
i bob gohebiaeth yn ymwneud â gwaith y Comisiwn yn newis iaith y 
derbynnydd. 

1.15 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r 
Gymraeg i’r Saesneg ar gyfer cyfarfodydd Grwpiau Trawsbleidiol yn ôl y 
galw. 

1.16 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ddarparu ar gyfer cyfieithu adroddiadau 
blynyddol a chofnodion grwpiau trawsbleidiol. 
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2. Cyfathrebu allanol 

2.1 Rhaid i unrhyw ohebiaeth (gan gynnwys e-bost, llythyr, neges ar y wefan) a 
anfonir am y tro cyntaf at fwy nag un derbynnydd fod yn ddwyieithog.  

2.2 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ymateb i unrhyw ohebiaeth yn iaith yr 
ohebiaeth wreiddiol, oni bai bod y sawl sy’n gohebu wedi nodi fel arall.  

2.3 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ymateb i unrhyw gyswllt trwy gyfrwng y 
cyfryngau cymdeithasol yn iaith wreiddiol y drafodaeth oni bai bod y sawl 
sy’n cysylltu yn nodi fel arall. 

2.4 Rhaid i unrhyw ohebiaeth yn dilyn cyfarfod neu alwad ffôn gael ei hanfon 
yn iaith y drafodaeth wreiddiol oni bai ein bod y sawl sy’n derbyn yr 
ohebiaeth yn nodi fel arall. 

2.5 Rhaid i alwadau ffôn i’r llinellau ffôn corfforaethol gynnig dewis 
rhagweithiol o ran iaith swyddogol i’r sawl sy’n galw.  

2.6 Rhaid i negeseuon peiriannau ateb rhifau ffôn ein prif switsfwrdd a'n 
derbynfeydd fod yn ddwyieithog. 

2.7 Dylai negeseuon peiriant ateb rhifau ffôn aelodau unigol o staff  Comisiwn 
y Senedd gael eu recordio'n ddwyieithog. 

2.8 Dylai aelodau o staff Comisiwn y Senedd ateb y ffôn gyda chyfarchiad 
dwyieithog. Rhaid i Gomisiwn y Senedd sicrhau bod yr adnoddau a'r 
hyfforddiant priodol ar gael er mwyn eu cynorthwyo i wneud hynny. 

2.9 Wrth ateb galwad ffôn gan unigolyn sy’n dymuno siarad Cymraeg rhaid i 
aelod staff nad yw’n hyderus i barhau â’r sgwrs yn Gymraeg esbonio hynny 
a chynnig trosglwyddo’r alwad i gydweithiwr sy’n hyderus i ddelio â’r alwad 
yn Gymraeg. 

2.10 Rhaid i wybodaeth i'r cyfryngau yn gyffredinol gael ei chyhoeddi'n 
ddwyieithog. Darperir eitemau arbennig ar gyfer ceisiadau unigol yn yr 
iaith swyddogol o'u dewis. 

2.11 Os bydd angen creu fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân o 
ddeunyddiau neu gynnyrch, rhaid iddynt fod ar gael yn gydamserol. Rhaid 
i fersiynau gwahanol o'r fath fod yn gyfartal o ran safon, maint ac 
amlygrwydd. 
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2.12 Rhaid i holl gynnwys gwefan y Senedd a luniwyd gan Gomisiwn y Senedd 
fod yn ddwyieithog. Caiff dogfennau trydydd parti, neu ddogfennau a 
gyhoeddir er gwybodaeth sydd wedi eu llunio yn newis iaith trydydd parti 
eu cyhoeddi yn yr iaith honno yn unig. 

2.13 Rhaid i gynnwys ein ffrydiau cyfryngau cymdeithasol fod yn ddwyieithog.  

2.14 Rhaid i ddarllediadau ar-lein o drafodion y Senedd fod ar gael yn iaith 
wreiddiol y trafodion, a gyda chyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg. 

2.15 Rhaid i unrhyw ddeunydd clyweledol a gynhyrchir gan Gomisiwn y 
Senedd fod yn ddwyieithog.  

3. Cyfathrebu mewnol 

3.1 Rhaid i unrhyw destun sy’n cael ei lunio gan Gomisiwn y Senedd ar gyfer 
Mewnrwyd Staff y Comisiwn a Mewnrwyd yr Aelodau fod yn ddwyieithog.  

3.2 Rhaid i’r canlynol fod yn ddwyieithog:  

▪ negeseuon electronig at yr holl Aelodau a/neu eu staff cymorth; 

▪ negeseuon electronig at yr holl staff;  

▪ arolygon yr Aelodau a’r staff cymorth; 

▪ arolygon staff Comisiwn y Senedd;   

▪ copïau caled neu electronig o unrhyw wybodaeth y bwriedir ei 
dosbarthu’n gyffredinol.  

3.3 Mae gan staff Comisiwn y Senedd hawl i gyfrannu at gyfarfodydd yr holl 
staff yn y naill iaith swyddogol neu'r llall.  

3.4 Gall staff Comisiwn y Senedd wneud cais am wasanaeth cyfieithu ar y pryd 
o'r Gymraeg i'r Saesneg mewn cyfarfodydd neu ddigwyddiadau ar ystâd y 
Senedd sy’n ymwneud â’u rôl fel aelod o staff (e.e. Cyfarfodydd tîm, 
cyfarfodydd y bwrdd rheoli a'r tîm arwain, byrddau prosiect, gweithgorau).  

3.5 Mae gan aelodau unigol o staff Comisiwn y Senedd hawl i wneud cais am 
wasanaeth cyfieithu testun ar gyfer unrhyw faterion yn ymwneud â 
chyflogaeth a pherfformiad yr unigolyn. 
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4. Ymgysylltu 

4.1 Rhaid i hysbysebion, cyhoeddusrwydd a deunydd ymgyrchu, neu ddulliau 
eraill o ymgysylltu a luniwyd gan Gomisiwn y Senedd, sy'n targedu Aelodau 
o’r Senedd, eu Staff Cymorth neu y cyhoedd fod yn ddwyieithog. Rhaid i’r 
testun yn y ddwy iaith fod yn gyfartal o ran maint, a dyluniad, ac ni ddylid 
trin un iaith yn llai ffafriol na’r llall. 

4.2 Gall y cyhoedd ddisgwyl gallu sgwrsio â staff Comisiwn y Senedd sy’n 
ymdrin â’r cyhoedd naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg yn y mannau 
cyhoeddus hynny a reolir gan Gomisiwn y Senedd. 

4.3 Rhaid i Gomisiwn y Senedd wneud trefniadau i sicrhau bod modd i 
ddefnyddwyr yr ystâd adnabod siaradwyr Cymraeg a Dysgwyr yn hawdd. 

4.4 Rhaid i wasanaethau allgymorth y Senedd fod ar gael yn ddwyieithog, neu 
yn newis iaith swyddogol y sawl sy’n derbyn y gwasanaeth. 

4.5 Mae ymweliadau addysgol a theithiau o amgylch y Senedd ar gael yn y 
naill iaith swyddogol neu’r llall. Caiff ymwelwyr y cyfle i ddewis wrth drefnu 
ymweliad. 

4.6 Ar gyfer yr holl gyfarfodydd, seminarau, digwyddiadau neu 
arddangosfeydd cyhoeddus a drefnir gan Gomisiwn y Senedd ar neu oddi 
ar ystâd y Senedd rhaid: 

▪ anfon gwahoddiadau dwyieithog a chynhyrchu deunydd 
cyhoeddusrwydd dwyieithog; 

▪ darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg a rhoi 
gwybod i’r rhai sy’n debygol o fod yn bresennol bod y cyfleuster hwn 
ar gael yn y digwyddiad; 

▪ darparu papurau ategol ac unrhyw adroddiadau dilynol yn 
ddwyieithog;  

▪ sicrhau bod aelodau dwyieithog o staff Comisiwn y Senedd ar gael 
ym mhob cyfarfod/digwyddiad o'r fath. 
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5. Diwylliant ac Ethos 

Mae ein hunaniaeth gorfforaethol yn un ddwyieithog. Fodd bynnag, ar adegau 
caiff yr un term neu enw ei ddefnyddio yn y ddwy iaith swyddogol, gan 
gynnwys y canlynol: Llywydd, Senedd, Neuadd, Cwrt, Oriel, Siambr, Tŷ Hywel, 
Siambr Hywel, Pierhead. 

5.1 Rhaid i Gomisiwn y Senedd wneud trefniadau i sicrhau bod y sawl sy’n 
ymgysylltu â ni yn gallu adnabod siaradwyr Cymraeg yn hawdd. 

5.2 Rhaid i gyhoeddiadau clyweledol ar yr ystâd, gan gynnwys lifftiau, fod yn 
ddwyieithog. 

5.3 Mae llofnod e-bost awtomatig staff Comisiwn y Senedd, a negeseuon sy’n 
nodi na fyddant yn y swyddfa, yn ddwyieithog. Mae templedi ar gael i 
sicrhau bod y testun Cymraeg a Saesneg yn gyfartal o ran safon, fformat a 
maint.  

5.4 Rhaid i staff Comisiwn y Senedd, Aelodau o’r Senedd a’u staff cymorth gael 
y dewis o gael cyfeiriadau e-bost yn y naill iaith swyddogol neu’r llall: 
xxxx.xxxx@Senedd.Cymru a xxxx.xxxx@Senedd.Wales. 

5.5 Rhaid i Gomisiwn y Senedd sicrhau y gall Aelodau, staff cymorth a staff  
Comisiwn y Senedd ddefnyddio rhyngwynebau yn y naill iaith swyddogol 
neu’r llall pan fo’r rhyngwynebau hynny ar gael. 

5.6 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ddarparu meddalwedd gwirio sillafu yn y naill 
iaith swyddogol a’r llall ar gyfer holl gyfrifon TGCh y Senedd. 

5.7 Rhaid i unrhyw feddalwedd neu apiau a ddatblygir gan Gomisiwn y 
Senedd fod yn ddwyieithog. 

5.8 Rhaid i unrhyw broses i gaffael meddalwedd at ddefnydd Comisiwn y 
Senedd ystyried a bodloni anghenion y defnyddwyr a’r sefydliad o ran 
ieithoedd swyddogol. 

5.9 Rhaid i unrhyw feddalwedd a ddefnyddir gan Gomisiwn y Senedd i 
ddarparu gwasanaethau i Aelodau a’u staff neu i’r cyhoedd fod yn 
ddwyieithog. 
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6. Digwyddiadau ar ystâd y Senedd 

6.1 Rhaid i sefydliadau sy'n cynnal digwyddiadau ar ystâd y Senedd anfon 
gwahoddiadau dwyieithog i'r digwyddiad, a hynny yn enw’r Aelod o’r 
Senedd sy’n eu noddi. 

6.2 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i 
unrhyw sefydliad allanol sy’n cynnal digwyddiad ar ystâd y Senedd ar gais y 
sefydliad. 

6.3 Rhaid i dîm digwyddiadau’r Senedd drafod yr angen am wahoddiadau 
dwyieithog, a gofynion cyfieithu ar y pryd gyda threfnwyr digwyddiadau fel 
rhan o’r broses o drefnu’r digwyddiad. 
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7. Caffael a gweithio mewn partneriaeth 

7.1 Pan fydd Comisiwn y Senedd yn gweithredu fel arweinydd strategol ac 
ariannol mewn partneriaeth ffurfiol rhaid i elfennau gwasanaeth 
cyhoeddus y bartneriaeth honno gydymffurfio ag egwyddorion y Cynllun 
hwn.  

7.2 Pan fydd Comisiwn y Senedd yn ymuno â phartneriaeth ffurfiol a arweinir 
gan eraill neu gonsortiwm, rhaid i gyfraniad y Comisiwn gydymffurfio â'r 
Cynllun hwn.  

7.3 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ddarparu cytundebau cyfreithiol ag unigolion, 
sefydliadau neu grwpiau yn newis iaith swyddogol y partner.  

7.4 Rhaid i gontractau rhwng Comisiwn y Senedd a thrydydd parti (fel 
asiantaethau recriwtio, cwmnïau arlwyo, ymgynghorwyr, contractwyr ac 
ati) ar gyfer darparu gwasanaethau i Aelodau o’r Senedd, eu staff cymorth 
a’r cyhoedd nodi pa rannau o'r Cynllun hwn y dylid cydymffurfio â hwy. 

7.5 Rhaid i Gomisiwn y Senedd sicrhau bod ein holl gontractwyr yn cael 
gwybodaeth am egwyddorion gweithio'n ddwyieithog o dan y Cynllun 
hwn.  

7.6 Rhaid i Gomisiwn y Senedd gydweithio gyda chontractwyr llwyddiannus 
i'w cynorthwyo i weithredu'r rhannau hynny o'r Cynllun y mae'n rhaid 
iddynt gydymffurfio â hwy. 

7.7 Rhaid i Gomisiwn y Senedd anfon gwahoddiadau i gyflwyno tendr at 
gyflwynwyr yn newis iaith y cyflenwyr.   

7.8 Mae gan ddarpar gyflenwyr neu gontractwyr yr hawl i gyflwyno tendr yn eu 
dewis iaith swyddogol. 
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8. Llunio polisi 

8.1 Wrth ddatblygu gwasanaethau newydd i Aelodau o’r Senedd a’u staff 
cymorth, neu’r cyhoedd, rhaid trin y ddwy iaith swyddogol yn gyfartal. 
Bydd gwasanaethau newydd yn ddwyieithog o'r cychwyn cyntaf. 

8.2 Wrth ddatblygu polisïau newydd rhaid i Gomisiwn y Senedd gadw 
egwyddorion y Cynllun hwn mewn cof o ran yr hawl i ddefnyddio’r naill 
iaith swyddogol neu’r llall, a’r egwyddor o drin y ddwy iaith yn gyfartal.  

9. Ceisiadau am wybodaeth 

9.1 Pan fyddwn yn ymateb i geisiadau am wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth 2000, neu geisiadau am fynediad at ddata gan y testun o 
dan Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y Deyrnas Unedig, byddwn yn 
gohebu â’r sawl sy’n gwneud cais yn eu dewis iaith swyddogol. Yn unol â’r 
ddeddfwriaeth berthnasol ac arferion da, os mai dim ond mewn un iaith y 
cedwir y wybodaeth, caiff ei darparu yn yr iaith honno. (Fodd bynnag 
darperir cyfieithiad os ceir llai na chant o eiriau yn y ddogfen yn unol â’r 
Cod Ymarfer ar Ganiatáu i'r Cyhoedd Weld Gwybodaeth). 

10. Dyletswyddau Aelodau o’r Senedd  

10.1 Rhaid i unrhyw ddeunyddiau (gan gynnwys papur â phennawd, cardiau 
busnes, hysbysebion ar gyfer cymorthfeydd, adroddiadau a gwefannau) 
sy'n cael eu hariannu gan Gomisiwn y Senedd neu'r Bwrdd Taliadau gael 
eu cynhyrchu'n ddwyieithog. 
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11. Monitro, adrodd ac ymdrin â chwynion 

11.1 Rhaid i Gomisiwn y Senedd enwebu swyddog sydd â chyfrifoldeb o ddydd 
i ddydd am  gydgysylltu'r broses o ddatblygu'r Cynllun Ieithoedd 
Swyddogol, ei roi ar waith ac am fonitro cydymffurfiaeth. 

11.2 Rhaid i bob gwasanaeth enwebu cydgysylltydd Ieithoedd Swyddogol i 
gynorthwyo gydag agweddau perthnasol ar roi'r cynllun ar waith ac am 
fonitro cydymffurfiaeth. Bydd y cydgysylltwyr yn aelodau o Fforwm 
Cydgysylltwyr y Cynllun sy’n cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion 
ynghylch gweithredu’r Cynllun.  

11.3 Rhaid i Gomisiwn y Senedd, yn unol ag Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, baratoi adroddiad blynyddol mewn perthynas â’r flwyddyn 
ariannol flaenorol yn amlinellu sut y mae wedi rhoi'r Cynllun ar waith, ac yn 
cynnwys gwybodaeth ystadegol ar y canlynol:  

▪ nifer y swyddi a hysbysebwyd a lefel y sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y 
swyddi;   

▪ canran y busnes a gyflwynwyd yn Gymraeg fesul eitem;  

▪ nifer y dogfennau a osodwyd yn Gymraeg, yn Saesneg ac yn 
ddwyieithog;  

▪ canran y cyfraniadau yn Gymraeg yn nhrafodion y Cyfarfod Llawn, ac 
mewn cyfarfodydd Pwyllgorau;  

▪ nifer a natur y cwynion a dderbyniwyd am ddarpariaeth 
gwasanaethau dwyieithog y Comisiwn. 

11.4 Rhaid i Gomisiwn y Senedd osod yr adroddiad blynyddol gerbron y 
Senedd, a chaniatáu cyfle i Aelodau o’r Senedd nodi’r adroddiad, a chraffu 
ar waith y Comisiwn mewn perthynas â gwasanaethau dwyieithog mewn 
dadl flynyddol yn y Cyfarfod Llawn. 

11.5 Rhaid i Gomisiwn y Senedd wneud trefniadau i ymchwilio i unrhyw gŵyn 
ynghylch y ddarpariaeth gwasanaethau dwyieithog a ddaw i law ac 
adrodd ar yr ymchwiliad hwnnw yn unol â’r broses gwyno. 

11.6 Os na fydd Comisiwn y Senedd yn bodloni’r safonau gwasanaeth a 
amlinellir yn y Cynllun hwn, bydd cofnod yn cael ei gadw, ynghyd â 
manylion y camau a gymerwyd i osgoi’r sefyllfa yn y dyfodol.  
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12. Strategaeth Sgiliau  

Yn unol â Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012, 
mae’n ofynnol i Gomisiwn y Senedd amlinellu ei strategaeth ar gyfer sicrhau 
bod y staff ar y cyd, ac ar draws y meysydd gwasanaeth, yn meddu ar y sgiliau 
iaith angenrheidiol i alluogi’r Cynllun hwn i gael ei weithredu. 

12.1 Rhaid i Gomisiwn y Senedd gasglu gwybodaeth ar sgiliau iaith Gymraeg 
staff Comisiwn y Senedd er mwyn rhoi sicrwydd bod y staff yn meddu ar y 
sgiliau angenrheidiol ar gyfer darparu gwasanaethau dwyieithog. 

12.2 Rhaid i Gomisiwn y Senedd adrodd ar lefelau sgiliau iaith Gymraeg staff  
Comisiwn y Senedd ar draws y sefydliad o leiaf unwaith bob Senedd. 

12.3 Rhaid i bob gwasanaeth unigol gadw cynllun iaith gwasanaeth, a’i 
ddiweddaru’n rheolaidd, sy’n nodi sut y bydd y gwasanaeth yn darparu 
gwasanaethau dwyieithog o’r radd flaenaf.  

12.4 Rhaid i’r cynlluniau iaith gwasanaeth gynnwys manylion gofynion iaith pob 
swydd yn y gwasanaeth. 

12.5 Pan fydd swydd wag neu swydd newydd yn cael ei chymeradwyo i’w 
hysbysebu rhaid i’r Bwrdd Gweithredol dderbyn sicrwydd gan y 
gwasanaeth ynghylch capasiti’r tîm i ddarparu gwasanaethau dwyieithog a 
chadarnhau’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer deiliad y swydd yn unol â’r 
manylion a nodir yn y cynllun iaith gwasanaeth. 

12.6 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ddefnyddio matrics sgiliau iaith sy’n disgrifio’r 
lefelau sgiliau iaith a ddefnyddir i fesur capasiti dwyieithog y sefydliad, ac 
wrth recriwtio. 

12.7 Rhaid i’r fanyleb ar gyfer pob swydd a hysbysebir nodi lefel y sgiliau iaith 
Gymraeg sy’n ofynnol ar gyfer y swydd, gyda Chymraeg Cwrteisi fel isafswm 
lefel sgiliau ar gyfer unrhyw swydd. 

12.8 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ddarparu hyfforddiant sgiliau iaith Gymraeg i 
Aelodau a’u staff. 

12.9 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ddarparu hyfforddiant i unrhyw aelod o staff 
Comisiwn y Senedd sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu wella eu sgiliau iaith 
a hynny er mwyn sicrhau bod ein staff yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol 
i ddarparu gwasanaethau dwyieithog o’r radd flaenaf ac yn hyderus i’w 
defnyddio. 
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12.10 Rhaid i bob aelod newydd o staff Comisiwn y Senedd gael eu hysbysu am 
ofynion y Cynllun hwn, a’r hyn sy’n ddisgwyliedig ohonynt o ran 
cydymffurfio â’r gofynion. 

12.11 Rhaid i bob aelod newydd o staff Comisiwn y Senedd gael gwybod am y 
cymorth sydd ar gael iddynt ddatblygu eu sgiliau iaith yn ôl eu dymuniad. 

12.12 Rhaid i Gomisiwn y Senedd ddarparu sesiynau ymwybyddiaeth ynghylch y 
Cynllun hwn ar gyfer Aelodau o’r Senedd a’u staff cymorth yn ôl y gofyn. 

12.13 Er mwyn sicrhau cysondeb o ran ein darpariaeth gwasanaethau 
dwyieithog, rhaid i Gomisiwn y Senedd ymgymryd â gwaith rheolaidd i 
gynnal ymwybyddiaeth y staff Comisiwn y Senedd ynghylch gofynion y 
Cynllun a’r disgwyliadau sydd arnynt fel unigolion. 

Cysylltu 

Mae adborth yn ein helpu i wella ein perfformiad, ac yn sicrhau ein bod yn 
parhau i fod ar flaen y gad o ran darparu a datblygu gwasanaethau dwyieithog 
o’r radd flaenaf.  

Gellir cysylltu â ni fel a ganlyn:  

Ein gwefan: https://senedd.cymru/cymorth/cysylltu-a-ni/ 

E-bost: cysylltu@senedd.cymru 

Ffôn: 0300 200 6565 

Neu gellir cysylltu ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. 

Os na fyddwn yn llwyddo i gyrraedd y safonau uchel a amlinellwyd yn y Cynllun 
hwn, gellir gwneud cwyn drwy broses gwyno Comisiwn y Senedd. Mae polisi 
cwynion Senedd Cymru yn nodi’r broses o wneud cwyn:  

https://senedd.cymru/cymorth/cwynion/cod-ymarfer-ar-gwynion/ neu gellir 
defnyddio’r ffurflen hon i wneud cwyn. 
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Caffael  

Mae’n hanfodol bod unrhyw elfen ar ein gwaith a ddarperir neu a gyflenwir gan 
drydydd parti yn cydymffurfio â gofynion y Cynllun yn ogystal â disgwyliadau’r 
defnyddwyr.  

Byddwn yn: 

▪ Sicrhau bod pob cynllun caffael yn cyfeirio at, ac yn ystyried gofynion y 
Cynllun Ieithoedd Swyddogol;  

▪ Creu pecyn ymwybyddiaeth y gall unrhyw un sy’n ystyried cyflwyno 
tendr fel rhan o gynllun caffael gyfeirio ato er mwyn deall ein ethos fel 
sefydliad dwyieithog, a’r hyn a olygir wrth ddarpariaeth ddwyieithog 
ddiofyn; 

▪ Llunio a defnyddio cyfres safonol o ofynion anweithredol (non 
functional requirements) ar gyfer unrhyw brosiect i gaffael systemau 
neu feddalwedd a fydd yn sicrhau bod y gallu i weithio’n ddwyieithog 
yn rhan annatod o’r cynnig llwyddiannus. 
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Sgiliau Iaith 

Er mwyn gallu darparu gwasanaethau dwyieithog o’r radd flaenaf, a chynnal ein 
henw da fel sefydliad cwbl ddwyieithog, mae angen sicrhau bod ein staff yn 
meddu ar y sgiliau perthnasol.  

Byddwn yn: 

▪ Ehangu ein darpariaeth dysgu Cymraeg i gynnwys mwy o gyrsiau a 
sesiynau wedi’u teilwra i dimau, gwasanaethau neu elfennau penodol 
o waith y Senedd; 

▪ Ehangu ein darpariaeth trwy ddatblygu deunydd ar-lein ar gyfer 
dysgwyr a siaradwyr Cymraeg ar bob lefel sy’n dymuno ategu eu 
dysgu neu nad ydynt yn gallu dysgu mewn dosbarthiadau 
traddodiadol; 

▪ Sefydlu Cynllun Hyder ar gyfer siaradwyr Cymraeg nad ydynt yn 
hyderus i ddefnyddio’r sgiliau hynny yng nghyd-destun y Senedd a 
fydd yn rhoi cymorth a chefnogaeth wedi'i deilwra i'w helpu i adennill 
eu hyder i ddefnyddio'u sgiliau Cymraeg; 

▪ Cynnal arolwg sgiliau iaith Gymraeg os nad oes modd ymgorffori’r 
elfen hon yn y system Adnoddau Dynol; 

▪ Parhau i gynnig ystod eang o hyfforddiant i gynorthwyo staff y 
Comisiwn, Aelodau o’r Senedd a’u staff cymorth i wella eu sgiliau 
Saesneg ysgrifenedig. 
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Recriwtio 

Mae’r dull matrics sgiliau iaith o bennu lefelau sgiliau ar gyfer swyddi, ac asesu’r 
sgiliau hynny bellach wedi hen sefydlu. Dros gyfnod y Bumed Senedd, bu’r Tîm 
Ieithoedd Swyddogol yn casglu sylwadau a gwneud mân addasiadau i brosesau. 
Mae pandemig Covid-19 wedi ein gorfodi i newid llawer o’n dulliau recriwtio, ac 
wedi cynnig cyfle i ni ailystyried ein prosesau o ran sgiliau iaith. 

Arweiniodd y dull gweithredu hwn at newid o fewn y sefydliad. Gellir gweld o 
ganlyniadau’r arolwg sgiliau iaith a gynhaliwyd yn 2019 bod staff Comisiwn y 
Senedd wedi dechrau ymgyfarwyddo â’r disgrifiadau a ddefnyddir yn y matrics 
sgiliau iaith. Caiff sgiliau iaith eu hystyried fel rhan annatod o’r broses o gadarnhau 
pob swydd a hysbysebir. Mae’r broses o gadarnhau swyddi yn cynnwys gwirio’r 
lefelau a ddynodwyd ar gyfer y swydd gyferbyn â chynllun iaith y gwasanaeth dan 
sylw gan ystyried a yw’r lefel yn parhau yn briodol, neu a oes angen ei newid.   

Er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal lefel y sgiliau iaith Gymraeg ar draws y 
sefydliad, a chynnal ein hethos dwyieithog presennol, mae’n briodol i ni adolygu’r 
gyfundrefn er mwyn sicrhau ei bod yn parhau yn addas i bwrpas.  
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Cymraeg lefel Cwrteisi 

Byddwn yn: 

▪ Adolygu’r dull asesu gan sicrhau ein bod yn cyflwyno asesiad sydd 
hefyd yn addas i’w gynnal yn rhithwir; 

▪ Adolygu amseriad yr asesiad o fewn y broses recriwtio; 

▪ Adolygu’r modiwl hyfforddiant Cymraeg Cwrteisi er mwyn sicrhau ei 
fod yn parhau yn addas i bwrpas ac yn cynnwys mwy o hyfforddiant 
ymwybyddiaeth cychwynnol; 

▪ Adolygu a diweddaru’r adnoddau Cymraeg Cwrteisi sydd ar gael i 
ddarpar ymgeiswyr ar ein gwefan. 

Y Matrics Sgiliau Iaith (lefelau 1-5) 

Byddwn yn: 

▪ Adolygu’r diffiniadau yn y matrics sgiliau iaith er mwyn sicrhau eu bod 
yn addas i’n sefydliad, a bod y gwahaniaethau rhwng y lefelau yn 
eglur; 

▪ Gweithio gyda’r Tîm Recriwtio i greu adnoddau a deunydd i egluro’r 
lefelau a’r broses asesu ar gyfer ymgeiswyr; 

▪ Adolygu’r asesiadau ar gyfer swyddi lefel 1-3 er mwyn creu asesiadau 
mwy safonol sy’n hollol addas i’w cynnal yn rhithwir; 

▪ Datblygu a darparu modiwlau hyfforddiant yn debyg i’r hyfforddiant 
Cymraeg Cwrteisi ar gyfer lefelau 1-3; 

▪ Ystyried creu adnoddau ar gyfer ymgeiswyr i’w cynorthwyo i 
benderfynu a yw eu sgiliau iaith yn cyfateb i’r lefel a ddynodwyd ar 
gyfer unrhyw swydd. 
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Ethos Dwyieithog y sefydliad 

Mae gan Senedd Cymru enw da fel sefydliad sy’n gweithredu’n ddwyieithog, ac yn 
parchu hawl yr unigolyn i ddewis defnyddio’r naill iaith swyddogol neu’r llall i 
ymgysylltu â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg a hynny yn ddiofyn. Fodd bynnag, 
mae’n bwysig nad ydym yn gorffwys ar ein rhwyfau, a’n bod yn parhau i chwilio 
am ffyrdd o gynnal y safonau uchel a ddisgwylir gan Aelodau o’r Senedd, eu Staff 
Cymorth a phobl Cymru. 

Ymwybyddiaeth 

Mae sicrhau bod staff Comisiwn y Senedd yn ymwybodol o ofynion y Cynllun 
Ieithoedd Swyddogol, ac o ddiwylliant dwyieithog ein sefydliad yn holl bwysig. Yn 
hyn o beth, mae gwaith ein Cydgysylltwyr Ieithoedd Swyddogol yn hanfodol. 

Byddwn yn: 

▪ adolygu cynnwys y cwrs cynefino ar gyfer staff newydd Comisiwn y  

▪ diweddaru’r fideo ymwybyddiaeth ar gyfer staff Comisiwn y Senedd i 
sicrhau ei fod yn addas ar gyfer y Chweched Senedd; 

▪ diweddaru ac ehangu ein tudalennau ar y Fewnrwyd i gynnwys 
cyngor a chymorth ar weithio’n ddwyieithog a gofynion y Cynllun 
hwn; 

▪ cynnal digwyddiadau ar ddyddiau arwyddocaol e.e. Diwrnod Shwmae 
– Su’mae; 

▪ rhannu negeseuon ynghylch elfennau o’r cynllun ac arferion gorau yn 
gyson ar y Fewnrwyd. 
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Cefnogi Aelodau a’u staff cymorth 

Byddwn yn: 

▪ Adolygu cynnwys y cwrs cynefino i staff cymorth; 

▪ Cynnig sesiwn briffio i Aelodau o’r Senedd ar y Cynllun Ieithoedd 
Swyddogol gan nodi eu cyfrifoldebau hwy o dan y Cynllun; 

▪ Adolygu a diweddaru’r wybodaeth sydd ar gael ar Fewnrwyd yr 
Aelodau yn gyson; 

▪ Cynnig Cyfaill Cyswllt personol a fydd yn gallu cynghori ar bob 
agwedd ar weithio’n ddwyieithog i bob Aelod o’r Senedd. 

Cyfathrebu 

Mae cyfathrebu ac ymgysylltu yn elfen bwysig o’n ethos fel sefydliad. Mae angen i 
ni sicrhau ein bod bob amser yn arddel egwyddorion y Cynllun hwn ac yn parchu 
hawliau Aelodau o’r Senedd, eu staff cymorth a phobl Cymru o ran ein hieithoedd 
swyddogol.  

Byddwn yn: 

▪ gweithio gyda’r tîm Cyfathrebu i gynhyrchu templedi dwyieithog ar 
gyfer busnes a gwaith y sefydliad gan gynnwys cyflwyniadau 
PowerPoint a deunydd cyhoeddusrwydd; 

▪ paratoi cyfarwyddiadau a chyngor i staff Comisiwn y Senedd ar 
gyfathrebu’n ddwyieithog; 

▪ treialu a sefydlu system o gadw cofnod o ddewis iaith swyddogol 
unigolion sy’n ymgysylltu â ni, gan sicrhau ein bod yn arddel gofynion 
GDPR a diogelu data wrth wneud hynny; 

▪ defnyddio unrhyw system a gyflwynir i gadw cofnod o ddewis iaith 
swyddogol Aelodau o’r Senedd. 
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Defnyddio Sgiliau Cymraeg 

Mae ein hystadegau ar y defnydd o’r Gymraeg mewn trafodion yn dangos 
cynnydd yng nghanran y cyfraniadau ers dechrau pandemig y Coronafeirws. Mae 
profiad cydweithwyr ar draws Cymru yn adlewyrchu hyn hefyd. Mae sawl rheswm 
posibl am hyn, gan gynnwys y ffaith y gall siaradwyr Cymraeg a dysgwyr deimlo’n 
fwy hyderus i ddefnyddio’u sgiliau pan fyddant yn cyfrannu’n rhithiol, a’r ffaith nad 
oes angen i’r sawl sy’n defnyddio gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ddefnyddio 
clustffonau pan fyddant yn cyfrannu’n rhithiol. 

Byddwn yn: 

▪ Ystyried sut y gellir cefnogi Aelodau i barhau i ddefnyddio’u sgiliau 
Cymraeg yn hyderus mewn cyfarfodydd a digwyddiadau ar yr ystâd; 

▪ Edrych ar ffyrdd o ddarparu cyfarpar a thechnoleg cyfieithu ar y pryd 
sy’n fwy hylaw a hwylus i’w defnyddio;  

▪ Datblygu cynlluniau unigol a rhoi cefnogaeth wedi’i deilwra i unrhyw 
Aelodau sy’n dymuno teimlo’n fwy hyderus wrth ddefnyddio’u sgiliau 
Cymraeg mewn trafodion neu ddigwyddiadau; 

▪ Ystyried y wybodaeth a ddarperir i dystion sy’n cymryd rhan mewn 
trafodion er mwyn cyfleu’r ffaith y bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal 
yn ddwyieithog, ac y bydd Aelodau yn defnyddio’r ddwy iaith; 

▪ Ystyried rôl cadeiryddion pwyllgorau o ran annog defnydd Aelodau a 
thystion o’r ddwy iaith swyddogol; 

▪ Cefnogi unrhyw aelodau o staff Comisiwn y Senedd neu staff cymorth 
yr Aelodau sy’n dymuno gwneud mwy o ddefnydd o’u sgiliau 
Cymraeg wrth eu gwaith. 
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Dysgu a Gwella 

Mae pandemig y Coronafeirws wedi ein gorfodi fel sefydliad i wneud newidiadau 
sylweddol i’n ffordd o weithio, a hynny heb lawer o amser i ystyried canlyniadau’r 
newidiadau hynny. Mae’n bwysig ein bod yn cofnodi’r newidiadau a wnaed ac 
unrhyw effaith a gafwyd ar y ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau 
dwyieithog. 

Byddwn yn: 

▪ Edrych ar fanteision ac anfanteision cyfarfodydd a digwyddiadau 
rhithiol o ran y defnydd a wneir o’r ddwy iaith swyddogol;  

▪ Ystyried unrhyw waith ymchwil a gyhoeddir gan gyrff eraill ynghylch 
effaith y pandemig ar y naill iaith swyddogol neu’r llall i weld a oes 
argymhellion y gallwn eu mabwysiadu; 

▪ Ystyried pa elfennau o’r ddarpariaeth y gellir eu cadw wrth i ni symud 
yn ôl i sefyllfa mwy normal gan gynnwys cynnal cyfarfodydd a 
digwyddiadau ar yr ystâd, neu ar ffurf hybrid; 

▪ Rhannu ein profiadau o ran darparu gwasanaethau dwyieithog yn 
ystod y pandemig ag eraill. 
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