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WESP 01 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg - y 
fframwaith deddfwriaethol sy'n cefnogi 

-I E t Darpariaeth Addysg Gymraeg I Welsh in �- s yn Education Strategic Plans - the legislative � � 
framework that supports Welsh-Medium 
Education Provision Arolyglaeth El Mawrhydl dros Addysg a Hyfforddlent yng Nghymru 
Ymateb gan Estyn I Response from Estyn Her Majesty's inspectorate for Education and Training 1.n Wales 

Ymateb i Ymgynghoriad / Consultation Response 

Enw / Name: 
Roi/ Role: 
E-bost / Email:
Rhif Ffon / Tel No: 

D ddiad / Date: 

Pwnc / Subject: 

Owen Evans 

029 2044 6446 

22.06.22 

Ymateb Estyn i gais Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 
Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a'r Pwyllgor Plant, Pobl 
lfanc ac Addysg am wybodaeth parthed ymchwiliad i addysg 
cyfrwng Cymraeg, gan ganolbwyntio yn benodol ar Gynlluniau 

Strategol Cymraeg mewn Addysg. 

Gwybodaeth gefndir am Estyn 

Estyn yw Swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Fel 

corff y Goron, mae Estyn yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru. 

Prif nod Estyn yw codi safonau a gwella ansawdd addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Caiff 

hyn ei nodi yn Neddf Dysgu a Sgiliau 2000 a Deddf Addysg 2005 yn bennaf. Wrth gyflawni ei 

swyddogaethau, mae'n rhaid i Estyn ystyried: 

• Ansawdd addysg a hyfforddiant yng Nghymru;
• Y graddau y mae addysg a hyfforddiant yn bodloni anghenion dysgwyr;
• Y safonau addysgol a gyflawnir gan ddarparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru;
• Ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth y darparwyr addysg a hyfforddiant hynny;
• Datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol dysgwyr; a'r
• Cyfraniad a wneir at les dysgwyr.

Mae cylch gwaith Estyn yn cynnwys (ond nid yn unig) meithrinfeydd a lleoliadau nas 
cynhelir, ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion annibynnol, unedau cyfeirio 

disgyblion, addysg bellach, dysgu oedolion yn y gymuned, gwasanaethau addysg 
llywodraeth leol, dysgu yn y gwaith, ac addysg a hyfforddiant athrawon. 

Gall Estyn roi cyngor i'r Senedd Cymru ar unrhyw tater sy'n gysylltiedig ag addysg a 
hyfforddiant yng Nghymru. Er mwyn cyflawni rhagoriaeth i ddysgwyr, mae Estyn wedi pennu 
tri amcan strategol: 

• Darparu atebolrwydd i ddefnyddwyr gwasanaeth ar ansawdd a safonau addysg a

hyfforddiant yng Nghymru;
• Llywio datblygiad polisi cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru;
• Meithrin gallu i wella'r system addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Nid yw'r ymateb hwn yn gyfrinac 
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Ymateb 

Cyflwyniad 
 

Mae ansawdd ac uchelgais y cynlluniau strategol addysg Gymraeg yn amrywio yn 
fawr. Ar y gorau, maent yn finiog, yn glir ynglŷn a’u nodau ac yn cynnig sicrwydd 
am y gweithrediadau. Mae’r cynlluniau llai llwyddiannus yn prin o uchelgais a 
manylion gweithredu. Wedi dweud hynny, maent yn welliant ar y cynlluniau 
blaenorol,  
 
At ei gilydd, mae’r gofynion o ran cynllunio dros ddeng mlynedd yn gam 
cadarnhaol ac mae ymgyrraedd at dargedau penodol o ran nifer o ddysgwyr sy’n 
cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ym mlwyddyn 1 a’r pwyslais briodol ar 
addysg cyn-ysgol yn synhwyrol. Mae gweld pwysigrwydd trochi cynnar a hwyr yn 
gam cadarnhaol iawn ac yn rhoi cyfle i ddysgwyr ar wahanol bwyntiau ar eu taith 
addysgol i ymuno ar y daith i fod yn ddwyieithog.   
 
Mae cyd-weithio ar draws awdurdodau yn brin ac hyd yn oed pan mae hyn yn cael 
ei amlygu mewn cynllun un awdurdod, yn aml nid yw cynlluniau awdurdodau eraill 
cyfagos yn rhoi llawer o gydnabyddiaeth i’r cyd-weithio. Collir cyfleoedd hefyd i 
ehangu a chyd-lynu darpariaeth ôl-16. Mae cydweithio ar draws awdurdodau i 
sicrhau darpariaeth ADY cyfrwng Cymraeg yn fwy amlwg yn y cynlluniau lle mae 
hynny’n berthnasol. Efallai taw’r prif wendid yw’r sylw gwan i ddatblygu Cymraeg 
fel pwnc a chyfrwng yn yr ysgolion cyfrwng Saesneg yn bennaf.  
 

 

Cwestiynau’r ymgynghoriad 

Mae’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau 
Rhyngwladol a’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i 
addysg cyfrwng Cymraeg, gan ganolbwyntio yn benodol ar Gynlluniau Strategol 
Cymraeg mewn Addysg. Ymchwiliad ar y cyd yw hwn, a bydd yn edrych ar sut y 
mae’r fframwaith statudol, a sefydlwyd i hyrwyddo’r gwaith o gynllunio a datblygu 
addysg Gymraeg, yn gweithio.  
  
Er mwyn llywio’r ymchwiliad, hoffai’r Aelodau glywed gennych ar y cwestiynau a 
ganlyn:  

  

• Ym mis Rhagfyr 2015, cyhoeddodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y 
Bedwaredd Senedd argymhellion yn ei adroddiad ar ‘Ymchwiliad i 
Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg’. A yw’r fframwaith statudol 
presennol ar gyfer Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg wedi gwella 
ers hynny? 
 

Yn 2015, cyhoeddwyd adolygiad o’r strategaeth ar ran Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg. Nododd yr adroddiad nifer o argymhellion ar sut i wella effeithiolrwydd 
y cynlluniau, ac yn benodol eu heffaith. At ei gilydd, mae argymheliion yr 
ymchwiliad wedi cyfrannu at welliannau i ansawdd y cynlluniau a gwella’r 
tebygolrwydd eu bod yn mynd i wella darpariaeth. Mae cynllunio dros gyfnod o 
ddeng mlynedd yn sicr wedi caniatáu ystyriaeth mwy strategol o’r camau sydd 
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angen eu cymryd ac mae nodi targedau penodol i ymgyrrraedd atynt yn gam 
defnyddiol.  
 
Nodwyd bod angen sicrhau bod targedau'r strategaeth yn cael eu hadlewyrchu yn 
y Cynlluniau Strategol a bod angen i swyddogion y Llywodraeth fod yn fwy cadarn 
wrth gymeradwyo'r cynlluniau i sicrhau eu bod yn adlewyrchu uchelgais 
Llywodraeth Cymru. Mae’n ymddangos bod y cynlluniau a gyflwynwyd gan yr 
awdurdodau yn cwrdd â’r targedau o ran nifer o ddisgyblion blwyddyn 1 sydd yn 
cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r uchelgais a nodir yn y cynlluniau 
unigol yn amrywio, ond mae pob un yn cwrdd â’r targedau isafswn o leiaf, fel y 
nodwyd yn y canllawiau.  
 
Cam cadarnhaol fu’r ymgynghoriad ar gategoreiddio ysgolion. Er y bu peth 
gwrthwynebiad i’r cynigion gwreiddiol, ymatebodd y llywodraeth i’r adborth, yn 
benodol wrth gynnwys diffiniad mwy eglur o beth a olygir wrth ysgol cyfrwng 
Cymraeg penodedig. Fodd bynnag, nid yw’r rhan fwyaf o’r cynlluniau drafft yn rhoi 
sylw penodol i’r categoriau arfaethedig.  Mae hyn yn rhannol oherwydd nad oedd y 
polisi terfynol wedi ei gyhoeddi pan oedd swyddogion yr awdurdodau lleol yn 
paratoi eu drafftiau cynnar.  
 
Cynhwysa’r gofynion diweddaraf gymal sy’n gofyn i awdurdodau amlinellu eu 
cynlluniau i hyrwyddo’r Gymraeg. Mae cynlluniau pob awdurdod yn nodi eu 
bwriadau i hyrwyddo’r Gymraeg mewn amryfal ffyrdd. Mae’n anodd i ni fesur 
ansawdd ac effaith y gwaith hwn ar hyn o bryd. 
 
Noda’r adolygiad bwysigrwydd cryfhau rolau fforymau iaith yn y broses o arwain y 
cynlluniau strategol. Nodwyd bod yna ddiffyg cysondeb o ran dulliau gweithredu ac 
aelodaeth. Nid yw’r dystiolaeth ar draws Cymru yn awgrymu bod newid mawr wedi 
bod yn nylanwad fforymau iaith at ei gilydd. Yn yr achosion gorau, er enghraifft yng 
Nghasnewydd, mae’r fforymau yn ddylanwadol ac yn heriol ac yn chwarae rôl 
bwysig wrth lunio a saernïo’r cynlluniau strategol.   
 
Nid yw rôl strategol y consortia rhanbarthol yn elfen amlwg yn y cynlluniau a 
gyflwynwyd gan yr awdurdodau. Mae cyfeiriadau at gyfraniad y consortia tuag at 
ddatblygiad proffesiynol y gweithlu addysg yng nghyd destun y Gymraeg, 
cefnogaeth bynciol yn yr uwchradd a pharatoi adnoddau er enghraifft ar gyfer yr 
unedau trochi. Ond at ei gilydd, prin yw’r cyfeiriadau at rôl y consortia wrth 
gynorthwyo gyda chynllunio ieithyddol bwriadus ar draws awdurdodau yn y 
rhanbarthau. Mae awdurdodau wedi bod yn trafod a chyd-cynllunio mewn rhai 
achosion, er enghraifft yn y de-ddwyrain, mae CSGA Blaenau Gwent yn cyfeirio at 
y cyd-weithio trwy’r Consortiwm De Ddwyrain Cymru (SEWC) wrth iddynt olrhain a 
chynllunio addysg uwchradd Gymraeg ar draws ffiniau sirol e.e. Ysgol Gwynllyw 
yn Nhorfaen ac wrth ystyried agor ysgol uwchradd i wasanaethu ardal Blaenau’r 
Cymoedd.   
 
  

• I ba raddau y mae’r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn 
cyfrannu at y canlyniadau a’r targedau a nodir yn Strategaeth Llywodraeth 
Cymru ar gyfer y Gymraeg – Cymraeg 2050; 
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At ei gilydd mae’r cynlluniau yn cyfrannu yn gadarnhaol at y canlyniadau a’r 
targedau a nodir yn y Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg -
Cymraeg 2050. Mae’r targedau a osodwyd yn sicrhau bod y niferoedd fydd yn 
derbyn addysg Gymraeg ar ddiwedd oes y cynlluniau yn cwrdd ậ’r targedau a 
bennwyd gan y Llywodraeth. Fodd bynnag, rhaid cofio mai cynlluniau yn unig sydd 
wedi eu cyflwyno a bod angen monitro a chraffu ar sut mae’r cynlluniau yn cael eu 
gweithredu dros y ddegawd gyda thebygolrwydd y bydd newidiadau i’r swyddogion 
a’r aelodau etholedig fydd a’r cyfrifoldeb o lywio’r cynlluniau yn ystod y cyfnod.     
  

• Sut mae awdurdodau lleol yn ymateb i newidiadau i ganllawiau ar 
gategorïau ysgolion yn ôl darpariaeth cyfrwng Cymraeg, ac a ydynt yn 
bodloni uchelgais Llywodraeth Cymru i gynyddu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg a dwy ffrwd? 
 

Mae’r darlun ar draws Cymru yn gwahaniaethu, ac mae hyn i raddau oherwydd 

cyd-destun ieithyddol a phatrwm strwythurol y ddarpariaeth ar gyfer addysg 

Gymraeg a Saesneg. Er enghraifft yn y de a’r gogledd ddwyrain, ysgolion 

penodedig Cymraeg a Saesneg yw’r drefn, ac ond ychydig iawn o amrywiaeth 

sydd i’r drefn yma. Yn y gogledd a de orllewin, mae patrymau cymhleth o ysgolion 

penodedig Cymraeg gyda chontinwwm o drefniadau amrywiol o ddarpariaeth.  

 
Yn y de-ddwyrain, mae cyfeiriadau at gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg 

mewn ysgolion sy’n bennaf yn gyfrwng Saesneg yn brin. Mae’r cynlluniau yn nodi 

bwriadau naill a’i i lenwi’r llefydd gweigion sydd eisoes yn y sector addysg 

Gymraeg, neu i agor darpariaeth newydd mewn ardaloedd sydd ar hyn o bryd yn 

ddaearyddol bell oddi wrth garfan o ddisgyblion fyddai o bosib yn dymuno 

mynediad at addysg Gymraeg. Er enghraifft, mae Cyngor Pen-y-bont yn cynllunio 

ehangu darpariaeth gynradd trwy adleoli un ysgol i safle sy’n fwy hygyrch, sefydlu 

ffrwd Gymraeg mewn ysgol cyfrwng Saesneg a chynllunio i agor ysgol Gymraeg 

newydd yn ne orllewin y Sir. Does dim cyfeiriad at annog ysgolion eraill, boed 

hynny yn gynradd neu uwchradd i symud ar hyd y continwwm ieithyddol. Mae 

cyfeiriadau at wella safonau yn y Gymraeg fel pwnc a hefyd i gyd-weithio gyda 

Choleg Pen-y-bont i gynyddu darpariaeth yn benodol eu cyrsiau galwedigaethol. 

At ei gilydd, mae cynlluniau rhelyw o awdurdodau’r de a’r gogledd ddwyrain o’r un 

anian.  

 

Mae gan Gasnewydd gynllun sy’n cynnwys targedau sy’n uwch na’r rhai a 

bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r cynllun yn cynnwys camau at ddatblygu 

ysgolion dwy ffrwd sydd hefyd yn rhan o weledigaeth Cyngor Caerdydd wrth agor 

ysgolion mewn stadau tai newydd. 

 

Mewn awdurdodau'r de a gogledd orllewin, mae’r darlun yn fwy cymysg. Mae 

pump awdurdod yn datgan yn glir eu dyhead i gynyddu’r ddarpariaeth Cymraeg 

mewn ysgolion sy’n bennaf yn rhai cyfrwng Saesneg neu sydd ậ ffrydiau Cymraeg. 

Mae Ceredigion er enghraifft yn nodi yn ei chynllun y camau at sicrhau bod chwe 

o’i saith ysgol uwchradd yn gategori 3 yn ystod oes y CSGA. Maent yn adnabod y 

camau gweithredu at wireddu’r bwriadau, er enghraifft trwy ymgysylltu gyda 

byrddau llywodraethu’r ysgolion hynny fel rhan o’r ymgynghoriad cychwynnol ac 

Tudalen y pecyn 25



5 
 

wedi i’r cynllun gael ei gymeradwyo gan y Cyngor. Golyga hyn newid sylweddol i’r 

ddarpariaeth uwchradd yn yr awdurdod. Mae Gwynedd a Môn yn nodi eu bwriadau 

lefel uchel i gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn eu hysgolion uwchradd ond 

heb y manylion a’r sicrwydd gweithredu a welir yng Ngheredigion. Yn yr un modd 

mae Sir Gaerfyrddin yn cynllunio i newid categorïau ieithyddol nifer o’u hysgolion 

cynradd sydd yn ysgolion dwy-ffrwd ar hyn o bryd a hefyd adeiladu ac ehangu’r 

ddarpariaeth Gymraeg yn yr ysgolion uwchradd ar hyd yr awdurdod. Mae Sir 

Benfro yn enghraifft dda o awdurdod sydd yn gwneud camau arwyddocaol i 

gynyddu’r ddarpariaeth Gymraeg yn yr uwchradd a chynradd. Mae’r camau yn 

uchelgeisiol, e.e. newid categori ieithyddol Ysgol Bro Gwaun fydd yn dasg heriol 

ac yn wleidyddol sensitif. Noda nifer o awdurdodau bod angen ystyried y targedau 

yng nghyd-destun o’r tueddiadau sy’n bodoli yn yr awdurdod sy’n cynnwys 

gostyngiadau yn y cyfraddau geni.   

 

At ei gilydd, lle mae’r ewyllys gwleidyddol yn gadarn gref, mae’r newid yn y 

categorïau wedi cynnig cyfle i edrych o’r newydd ar ffyrdd o ehangu’r ddarpariaeth 

Gymraeg. Mae nifer o awdurdodau wedi bachu ar y cyfle, ond mae eraill yn fodlon 

gydag ymagwedd fwy gofalus ac yn cynnig y lleiafswm o newid sydd ar y gorau yn 

cwrdd â y lleiafswm y gofynion.   

 
  

• Pa heriau a fydd yn codi o ran cynllunio a datblygu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg, cyn Bil Addysg Gymraeg arfaethedig? 

 
Y prif heriau fydd sicrhau staff digonol gyda’r sgiliau Cymraeg angenrheidiol a 
safonol i addysgu’r pynciau cyfrwng yn ein hysgolion ac yn ein darparwyr cyn-
ysgol. Mae’r strategaeth yn adnabod yr her yma ac mae’r llywodraeth newydd 
gyhoeddi papur sydd wedi dadansoddi’r her a chynnig rhai camau gweithredu.  
 
Nid yw’r cynlluniau at ei gilydd yn gwneud cysylltiadau digon penodol gyda’r sector 

Cymraeg i oedolion a gwaith y Ganolfan Ddysgu Cymraeg. O ganlyniad mae 

cyfleoedd yn cael eu colli o ran cyd-weithio i hyfforddi’r gweithlu a rhannu arfer dda 

ar addysgeg effeithiol i gaffael yr iaith.  

 
Mae CSGA yn y rhan fwyaf o awdurdodau yn ymateb i’r gofynion yn lled ofalus a 
cheidwadol. Maent yn cwrdd â’r gofynion o ran y targedau a osodwyd gan y 
Llywodraeth, ond dim ond ychydig o awdurdodau sydd wedi cymryd y cyfle i 
wthio’r maen i’r wal. Mae awdurdodau llai uchelgeisiol yn fodlon gyda llenwi llefydd 
gweigion er mwyn cwrdd â thargedau’r llywodraeth yn aml heb ystyried y 
rhesymau dros y llefydd gweigion. 
 
Mae’r cwricwlwm yn rhoi pwyslais ar ddatblygu medrau llafar disgyblion ond prin 
iawn yw’r cyfeiriadau yn y cynlluniau strategol at sut mae ysgolion cyfrwng 
Saesneg yn mynd i wella’r ddarpariaeth yma. Yn gyffredinol, dyma wendid fwyaf y 
cynlluniau yn yr ardaloedd lle mae’r mwyafrif o ysgolion yn rhai cyfrwng Saesneg.  
 
Mae sicrhau bod dysgwyr yn medru cael mynediad at addysg Gymraeg ar  
wahanol gyfnodau ar eu taith addysgol yn bwysig iawn. Mae tynged ieithyddol 
plant yn rhy ddibynnol ar benderfyniad eu rhieni yn y cyfnod cyn-ysgol, ond mae 
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trochi yn cynnig ail gyfle i ymuno ar y daith i fod yn ddwyieithog. Felly mae sicrhau 
cyllid digonol i sefydlu ac ehangu’r ddarpariaeth drochi yn hanfodol.   
Addysg Drochi Cymraeg -Strategaethau a dulliau i gefnogi dysgwyr 3-11 mlwydd 
oed 
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WESP 03 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg - y fframwaith deddfwriaethol sy'n 
cefnogi Darpariaeth Addysg Gymraeg | Welsh in Education Strategic Plans - the 
legislative framework that supports Welsh-Medium Education Provision  
Ymateb gan Cyngor y Gweithlu Addysg | Response from Education Workforce 
Council 
 
EWC response to the inquiry of the Culture, Communications, Welsh Language, Sport and 
International Relations Committee and the Children, Young People and Education 
Committee into Welsh-medium education, with specific focus on Welsh in Education 
Strategic Plans (WESPs) 
 
The Education Workforce Council (EWC) is the professional regulatory body for the education 
workforce in Wales, covering teachers in school and further education (FE) settings, youth / youth 
support workers and work based learning professionals.  

The EWC is not responding to each of the four questions outlined in the request for evidence, rather 
it is limiting its response to matters specific to its remit but relevant to the questions. 

It is the EWC’s view that a successful approach to Welsh language provision will require effective and 
ongoing workforce planning across educational sectors and settings. The range of stakeholders and 
their interest in the issue is complex and the WESPs must be seen within this context.  

The EWC already works with, and is committed to continued collaboration with, national and local 
government and the consortia to develop and implement workforce policy that is informed by the 
unique data it holds.  This work includes contributing to the recently published Welsh in education 
workforce ten year plan, and thereafter implementing the actions allocated to it within the plan.  
The EWC is encouraged by the content of the plan and recognises that this is an extremely 
challenging area that will require a multi-agency approach over a sustained period of time to 
demonstrate impact. 
 
EWC register of education practitioners  

Under the Education (Wales) Act 2014, we are required to establish and maintain a Register of 
Education Practitioners (the Register) in Wales. We therefore hold detailed data in relation to the 
education workforce in Wales, including their Welsh language skills, across all registrant groups. 

Data from the Register suggests that strategies that have been employed in recent years to support 
the growth of Welsh language are having a limited impact upon the number of Welsh speaking 
teachers (or those able to teach through the medium of Welsh) registered with the EWC, with 
negligible change noted over the past 10 years. The most recent data can be seen in our Annual 
Workforce Statistics for Wales 2021 publication. 

As there are more learning support staff registered with the EWC than school teachers, it is essential 
that local authority Welsh in Education Strategic Plans clearly set out arrangements for learning 
support staff as well as teachers. We are also making significant strides to ensure that the data that 
we hold on this part of the workforce becomes more complete. 
 
Initial Teacher Education (ITE) accreditation 
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The EWC, via its Initial Teacher Education Accreditation Board (ITEA Board), has a statutory function 
to accredit programmes of ITE in Wales against a national criteria, it is also responsible for 
monitoring the programmes throughout their period of accreditation. Following a commitment by 
Welsh Government (WG) to revise the criteria, the ITEA Board met in February 2022 to discuss 
potential revisions it considers necessary to the criteria, including a number of ways in which ITE 
partnerships might strengthen their commitment to the Welsh language, such as including Welsh 
language as a requirement to attract more high calibre staff, and more cohesive development of 
students’ Welsh language skills.  The Chair of the ITEA Board and EWC’s Accreditation and Quality 
Manager are part of the WG steering group working to revise the criteria. 

We also provide an analysis of workforce data annually to WG to help inform its process of setting 
national intake allocations for ITE, thereafter, we work with WG to distribute allocations to 
accredited programmes of ITE in Wales. 

ITE data shows that certain ITE partnerships are, year-on-year, finding it challenging to recruit Welsh 
medium staff, especially in South East Wales. In North and Mid-Wales there are higher Welsh 
medium recruitment rates; however, they remain below the 30% desired Welsh medium 
recruitment set by WG. 

Welsh medium ITE recruitment is particularly challenging at secondary level, but the desired 30% 
intake is still not being met at Primary level either.   
 
Promoting careers in the education professions  

The Education (Wales) Act 2014 makes provision for the EWC to undertake specific work to promote 
careers in the education professions. Since late 2018, the Council receives grant funding from WG to 
undertake work over and above that specified in the Act and has developed Educators Wales as a 
national brand, website and advice service to support recruitment and retention for the education 
sector. 

One of our priorities is increasing recruitment of Welsh medium educators. Our Promotion of 
careers team includes an officer dedicated to Welsh medium recruitment, developing and 
implementing a targeted recruitment plan, working with a range of partners to include schools, 
colleges, youth work organisations, university student societies, Welsh departments and academics 
across all Welsh universities, the Urdd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Dysgu Cymraeg, CYDAG and 
Menter Iaith. 
 
Workforce development 

The Council recognises that, as well as encouraging new Welsh medium entrants into the profession, 
a successful workforce development strategy will also need to continue to focus on developing the 
skills of the existing education workforce.  We therefore welcome  WG’s recent announcement 
regarding grants for ‘capacity building’.  

It is important that all training and development (for teachers and LSWs) is quality assured, 
accessible across all parts of Wales and sufficiently funded, to ensure equality of opportunity for all 
practitioners. 

As well as increasing overall numbers of Welsh medium staff, it will also be important to ensure that 
Welsh medium teachers have appropriate specialisms. This is relevant in terms of both individual 
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subjects and areas such as ALN, where pupils should have equal opportunity to access a Welsh 
medium education (this has been highlighted with the draft Cardiff WESP for 2022-31). 
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WESP 04 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg - y fframwaith deddfwriaethol sy'n 
cefnogi Darpariaeth Addysg Gymraeg | Welsh in Education Strategic Plans - the 
legislative framework that supports Welsh-Medium Education Provision  
Ymateb gan Consortia Addysg Rhanbarthol | Response from Regional Education 
Consortia 
 
Ymateb Consortia Rhanbarth i’r ymchwiliad i addysg cyfrwng Cymraeg, gyda 
phwyslais penodol ar Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg  
 
Cyd-destun 

Yr awdurdodau lleol sy’n statudol gyfrifol am y Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA). 
Fel consortia rhanbarthol, mae ein cyfraniad tuag at gynllunio a gweithredu’r CSGA yn amrywio rhwng 
cyfraniad sylweddol mewn rhai awdurdodau lleol ac enghreifftiau o gydweithio cyfyngedig mewn 
eraill. O ganlyniad, mae eglurder o safbwynt rolau consortia o fewn y fforymau Addysg Cyfrwng 
Cymraeg sy’n cynllunio a chefnogi’r CSGA yn faes y gellid ei adolygu a’i gryfhau mewn rhai lleoedd. 

 
Ein hymateb ni 

A yw’r fframwaith statudol presennol ar gyfer Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg wedi gwella ers ymchwiliad CSGAu 2015: 

Mae’r disgwyliadau gan awdurdodau lleol ar sut y mae’r consortia rhanbarthol a phartneriaethau yn 
cefnogi gweithredu blaenoriaethau eu CSGA yn amrywio’n sylweddol. Mae angen mwy o eglurder 
ynghylch hyn, ac mae angen i rôl y consortia rhanbarthol o fewn fforymau Addysg Cyfrwng Cymraeg 
sy’n cynllunio a chefnogi’r CSGA gael ei ddiffinio’n glir. 

Mae amwysedd hefyd ynghylch sut y dylid defnyddio’r cyllid ar gyfer Cymraeg mewn Addysg a 
ddarperir trwy’r Grant Gwella Addysg a Grant Gwella Ysgolion y Consortia Rhanbarthol i gefnogi 
blaenoriaethau rhanbarthol a lleol. Mae angen ar frys i adolygu a gwerthuso sut y caiff y grantiau eu 
dyrannu a’u defnyddio i gefnogi’r Gymraeg mewn Addysg a’r CSGA. 

Mae’r trefniadau presennol o fewn Llywodraeth Cymru yn dyrannu portffolio’r Gymraeg ar draws dwy 
adran. Byddai’n ddefnyddiol pe bai mwy o gysondeb rhwng eu gwaith. Er enghraifft, mae’r gofynion 
monitro ar gyfer y cyllid grant a ddyfernir trwy bob adran yn amrywio’n sylweddol. 

 
I ba raddau mae’r Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn cyfrannu at y 
canlyniadau a’r targedau a nodir yn Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg – 
Cymraeg 2050: 

Mae’r consortia a’r partneriaethau rhanbarthol yn cynnig darpariaeth eang ledled Cymru i gefnogi 
Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg – Cymraeg 2050. Mae’r cyfrifoldeb statudol dros 
y Gymraeg mewn Addysg yn gorwedd gydag awdurdodau lleol, ac mae CSGA pob awdurdod yn pennu 
ei flaenoriaethau a’i amcanion. Dylai’r consortia a’r partneriaethau rhanbarthol gydweithio’n agos 
gyda’r awdurdodau lleol i wireddu uchelgais CSGA pob awdurdod, yn unol â blaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, nid yw rolau a chyfrifoldebau bob amser yn glir ac mae’r modelau 
gweithredu a’r prosesau cynllunio yn amrywio o fewn rhanbarthau ac awdurdodau lleol a rhwng 
rhanbarthau ac awdurdodau lleol a’i gilydd. Byddai dull cenedlaethol o ddysgu proffesiynol yn sicrhau 
mwy o gysondeb wrth ddarparu. 
 
Gellid creu ‘Cynnig Dysgu Proffesiynol’ cenedlaethol i gefnogi’r Gymraeg o fewn y Cwricwlwm i 
Gymru. Byddai hyn yn cyfrannu hefyd at flaenoriaethau ac amcanion CSGAu, a thwf y Gymraeg tuag 
at filiwn o siaradwyr; gellid datblygu a hyrwyddo hyn yn yr un ffordd â’r Rhaglen Genedlaethol 
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Datblygu Arweinyddiaeth. 
 
Mae’r meysydd penodol y gellid rhoi sylw iddynt yn cynnwys:   

• Y Gymraeg fel pwnc o fewn y Meysydd Dysgu a Phrofiad; 
• llythrennedd Cymraeg; 
• darpariaeth a phrofiadau sy’n ymwneud ag iaith a diwylliant; 
• methodoleg ar gyfer trochi cynnar a throchi hwyr; 
• datblygu sgiliau iaith y gweithlu a gwella iaith staff addysgu; 
• dulliau addysgu dwyieithog; 
• Fframwaith Siarter Iaith (Cynradd/Uwchradd a Cymraeg Campus);  
• datblygu cymorth i’r sector cyfrwng Cymraeg (penodol i sector) mewn meysydd fel 

anghenion dysgu ychwanegol, Cymraeg ar draws y cwricwlwm, cefnogi teuluoedd, a 
darpariaeth e-sgol. 

 

Sut mae awdurdodau lleol yn ymateb i newidiadau i ganllawiau ar gategorïau ysgolion yn 
ôl darpariaeth cyfrwng Cymraeg, ac a ydynt yn cyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru i 
gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg a dwy ffrwd? 

Mae angen diffiniad y cytunir arno’n genedlaethol o’r hyn a olygwn gyda siaradwr Cymraeg yng nghyd-
destun symud tuag at y dyhead cenedlaethol o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Byddai’r sgiliau hyn yn 
elwa o gael eu nodi’n glir ar gontinwwm fel bod yr heriau o adolygu a diffinio darpariaeth, cefnogi a 
datblygu’r gweithlu angenrheidiol yn cael eu deall yn glir gan bawb. 

Gall rhanbarthau gefnogi’r gweledigaeth yr awdurdod lleol o newid trwy gydweithio’n agos ar gynnig 
cynhwysfawr o ddysgu proffesiynol er mwyn datblygu gweithlu sydd â’r capasiti a’r gallu i fynd i’r afael 
â’r heriau lleol. Bydd hyn yn cynnwys cymorth i ysgolion cyfrwng Saesneg i gynyddu eu darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg, defnydd cyd-gysylltiedig o’r Fframwaith Cymhwysedd Iaith. Mae angen datblygu 
cyswllt clir rhwng y fframwaith hwn a’r ddarpariaeth sydd ar gael yn genedlaethol, rhanbarthol ac yn 
lleol ar gyfer gwella sgiliau iaith ymarferwyr. 

Dylid helpu’r awdurdod lleol i sefydlu a gweithredu pecyn o gymorth ar gyfer pob ysgol sy’n troi o un 
categori iaith i’r llall, gan gynnwys darparu cymorth i gyrff llywodraethu, yn enwedig ynghylch cyflogi 
gweithlu addas wrth symud ymlaen. Mae tasg sylweddol hefyd mewn gweithredu Fframwaith y 
Gymraeg mewn Addysg Cyfrwng Saesneg a fydd yn cynnwys heriau megis: 

• Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o nod y Fframwaith; 
• sut i’w defnyddio wrth gynllunio; 
• dangos cynnydd ac asesiadau dysgwyr; 
• helpu ysgolion i flaenoriaethu datblygiad strategol y Gymraeg – gan gynnwys datblygu 

dealltwriaeth y corff llywodraethu; 
• llunio’r cwricwlwm – ystyriaethau ynghylch cydbwysedd iaith wrth lunio’r cwricwlwm, 

cynllunio dysgu a chefnogi datblygiad y gweithlu. 
 

Pa heriau fydd yn codi o safbwynt cynllunio a datblygu darpariaeth gyfrwng Cymraeg, yn 
barod am Fil Addysg Gymraeg arfaethedig? 

Bydd angen i awdurdodau lleol gael gweledigaeth hirdymor o sut y byddant yn gydnaws â dyheadau 
ieithyddol Llywodraeth Cymru. Bydd yn rhaid cefnogi’r weledigaeth hon gan cynllun gweithredu clir 
ynghylch sut bydd hyn yn digwydd. Bydd hyn yn cynnwys adolygiad o’u seilwaith ysgolion a sut y caiff 
hyn ei ailfodelu dros amser i gynnig digon o leoedd i sicrhau y bydd nifer y disgyblion yn ddigonol i 
gyfrannu at y targed cenedlaethol. 
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Bydd angen i Lywodraeth Cymru adolygu eu dyraniad cyllid grantiau yn y Grant Gwella Addysg, Grant 
Gwella Ysgolion y Consortia Rhanbarthol a dyfarnu cyllid i gefnogi rhaglenni ysgolion y 21ain ganrif i 
sicrhau bod awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol yn gwario dyfarniadau grant o fewn 
paramedrau newydd clir i gyrraedd eu targed i ymgyrraedd ato o ran siaradwyr Cymraeg. 
 
Amodau a llywodraethu grantiau  

• Nid yw canllawiau Llywodraeth Cymru yn ddigon penodol felly mae’r dehongli/pwyslais a roddir o 
ran ‘datblygu’r gweithlu’ yn wahanol gan y rhanbarthau. Mae anghysondebau a meysydd llwyd o 
ran y darlun mawr a beth sydd angen ei gyflawni. Nid yw’r prif ganlyniadau mae pawb ohonom yn 
gweithio tuag atynt yn gwbl glir. 

• Mae amrywiaeth helaeth yn y ffordd y caiff Grantiau Gwella Ysgolion y Consortia Rhanbarthol a’r 
Grantiau Gwella Addysg eu llywodraethu ac felly nid yw’n bosibl adrodd mewn dull systematig a 
chyson ee ar y defnydd nac ar effaith dyraniadau Grantiau Gwella Addysg ym mhob achos. 

• Mae’r capasiti i gyflawni yn amrywio o fewn awdurdodau lleol a rhanbarthau a rhyngddynt a’i 
gilydd. Mae hyn yn dibynnu ar fodelau cyllido, ac ar sut y caiff y gyllideb ei llywodraethu’n lleol. 

• Mae lefelau staffio i gefnogi’r gwaith yn amrywio’n fawr ar draws rhanbarthau ac awdurdodau 
lleol. Mae dau gonsortiwm yn yn darparu’r holl wasanaethau ar gyfer y Gymraeg. Mewn ardaloedd 
eraill, mae amrywiaethau o safbwynt darpariaeth awdurdodau lleol o dan ambarél canolog y 
consortia. Mewn siroedd yn y canolbarth, mae gwasanaethau Cymraeg yn gorwedd yn gyfan gwbl 
gyda’r awdurdodau lleol. O ganlyniad, mae anghysondeb mawr yng nghapasiti a natur 
blaenoriaethau lleol. Mae’r dyraniad ariannol i ysgolion yn anferth mewn rhai ardaloedd tra bod 
y rhan fwyaf o’r cyllid yn cael ei wario’n benodol ar y Gymraeg a’r capasiti i ddatblygu’r gweithlu 
canolog mewn ardaloedd eraill. 

 
 
Ffordd bosibl ymlaen 
 

1. Mae angen diffinio a chyfleu continwwm clir a diamwys ar gyfer y Gymraeg er mwyn caniatáu 
i gynnydd pawb gael ei ddal mewn ffordd debyg fel ein bod yn gallu mesur cynnydd yn 
effeithiol tuag at filiwn o siaradwyr Cymraeg. 
 

2. Dylid adolygu priodoldeb ac addasrwydd y trefniadau grantiau presennol er mwyn sicrhau bod 
gan y Gymraeg statws uchel a bod yr holl rolau partneriaeth yn glir. Dylid adlewyrchu’r rolau 
hyn mewn amcanion ac amodau cyllid grant. 

• Sicrhau eglurder ar isafswm y nifer o swyddogion arbenigol mae eu hangen ar y 
rhanbarthau er mwyn gweithredu cynlluniau a gwireddu dyheadau’r Llywodraeth (sef 
y Gymraeg a llythrennedd, darpariaeth gyfrwng Cymraeg, a’r Gymraeg mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg). 

3. Dylid adolygu diben cyllidebau presennol a’u cysoni â ffrydiau gwaith y cytunwyd arnynt sy’n 
cefnogi prif strategaethau Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau gwell canolbwyntio a 
chanlyniadau clir a chryfach. 
 

4. Dylid sefydlu bwrdd strategol cenedlaethol yn cynnwys is-grwpiau i gryfhau cynllunio 
strategol, sicrhau cysondeb dull ac adrodd yn ôl yn rheolaidd ar gynnydd er mwyn sicrhau 
llywodraethu cryf ar ddatblygu’r Gymraeg. Dylai aelodaeth o’r bwrdd strategol gynnwys: 

• Uwch-swyddogion perthnasol Llywodraeth Cymru; 
• arweinwyr strategol o bob rhanbarth (neu gynrychiolaeth o unrhyw awdurdod lleol 

nad yw’n gweithio o fewn model rhanbarthol); 
• cynrychiolaeth o Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru.  
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5. Dylid sefydlu a ffurfio is-grwpiau gweithredol y Bwrdd Strategol yn unol â’r 7 canlyniad mewn 
CSGA, a chefnogi Cynllun Cefnogi y Gweithlu Cymraeg Llywodraeth Cymru. Gallai hyn fod â 
photensial o gryfhau’r drafodaeth ranbarthol a chenedlaethol trwy:  

• sicrhau mewnbwn gan randdeiliaid allweddol; 
• sicrhau bod cyfrifoldeb gweithredol yn glir i awdurdodau lleol a’r rhanbarthau; 
• sefydlu gweithgorau sy’n cynnwys ymarferwyr. 
• ym mhob sector, gweithio gyda a rhannu arfer orau i recriwtio a chadw arweinwyr 

canol ac uwch sydd â sgiliau ieithyddol penodol a phriodol i hyrwyddo a datblygu'r 
Gymraeg. 
 

6. Dylid adolygu’r trefniadau presennol i’r diben o gael cysondeb a chynllunio cenedlaethol 
strategol clir a chytundeb ar: 

• Siarter Iaith a Cymraeg Campus (cynradd ac uwchradd); 
• Grantiau Trochi, Grantiau Gwella Ysgolion y Consortia Rhanbarthol, Grant Gwella 

Addysg, gan nodi disgwyliadau am gydweithio rhwng awdurdodau lleol a chonsortia. 
 

7. Dylid creu Swyddog Proffesiynol cenedlaethol ar gyfer y meysydd sy’n ymwneud â’r 
Cwricwlwm i Gymru a chynyddu darpariaeth Gymraeg ar gyfer y miliwn o siaradwyr (a 
hyrwyddir yn un ffordd â’r cynnig cenedlaethol ar ddatblygu arweinyddiaeth), e.e., 

• Y Gymraeg fel pwnc o fewn y Meysydd Dysgu a Phrofiad; 
• datblygu sgilau; 
• llythrennedd Cymraeg; 
• darpariaeth a phrofiadau sy’n ymwneud ag iaith a diwylliant; 
• methodoleg ar gyfer trochi cynnar a hwyr; 
• datblygu sgiliau iaith y gweithlu a gloywi iaith staff addysgu; 
• dulliau addysgu dwyieithog; 
• Fframwaith Siarter Iaith (Cynradd/Uwchradd a Cymraeg Campus);  
• Datblygu cymorth i’r sector cyfrwng Cymraeg (penodol i sector) mewn meysydd 

fel anghenion dysgu ychwanegol, Cymraeg ar draws y cwriclwm, cefnogi 
teuluoedd, a darpariaeth e-sgol. 
 

8. Dylid cefnogi datblygiad a statws y Gymraeg ar hyd y llwybr dysgu proffesiynol trwy ddatblygu 
arweinyddiaeth yn y sectorau cyfrwng Cymraeg a Saesneg trwy: 

• Hunan-asesu a chynllunio ar gyfer meithrin a datblygu darpariaeth Gymraeg ym mhob 
ysgol. 

 
9. Dylai Canllawiau Gwella Ysgolion newydd Llywodraeth Cymru gynnwys y ddyletswydd ar 

ysgolion i adrodd ar gynnydd maent wedi’i wneud wrth gyfrannu at eu CSGA lleol a miliwn o 
siaradwyr Cymraeg. 
 

10. yn natblygiad yr iaith Gymraeg, adnabod yr arferion gorau sydd wedi'u hymchwilio'n gadarn 
ac sydd â sylfaen dystiolaeth gref a llwyddiannus. 
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 Julia Lopez MP 
Minister of State for Media, Data 

and Digital Infrastructure 
4th Floor 

100 Parliament Street 
London SW1A 2BQ 

 
E: enquiries@dcms.gov.uk  

 
www.gov.uk/dcms 

 
Delyth Jewell MS 
Chair 
Culture, Communications, Welsh Language, Sport, 
and International Relations Committee 
Welsh Parliament 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1SN 
 
SeneddCulture@senedd.wales 
 

 

 
20 June 2022 

 
 

 MC2022/08531/DC 

 
 
Dear Delyth,  
 
Thank you for your correspondence of 4 May regarding the Young Audiences Content Fund 
and the helpful information you have enclosed setting out the support it has provided to the 
Welsh children’s television industry and the benefits to young people in Wales. 
 
The UK is home to a thriving broadcasting industry. As technology and viewing habits 
change at an unprecedented pace the Government is determined to make sure it continues 
to go from strength to strength. The Government is committed to ensuring that UK 
audiences, both young and old, benefit from a modern system of public service broadcasting 
and have access to a broad range of high-quality content which reflects the diversity of our 
nation.  
 
To support these ambitions, the Government has been piloting contestable funding, a new 
way to directly support underserved public service content. Since 2019 the Young 
Audiences Content Fund and Audio Content Fund have received almost £48 million of public 
funding and supported 220 hours of children’s television content and around 650 hours of 
radio content to date. The Government is very pleased with the performance of both 
programmes and proud of the positive effect the Young Audiences Content Fund and Audio 
Content Fund has had. 
 
As you are aware, the three-year pilot phase of the Contestable Fund has now 
concluded.  My officials are now working closely with the administrators of the Fund to fully 
evaluate the pilot and will consider whether a contestable fund model would, as a longer-
term programme, provide additional value to the breadth and availability of high-quality UK 
produced public service content. The information you have provided on the success of the 
Young Audiences Content Fund in Wales will inform that analysis and I appreciate your 
continued interest in this important issue.  
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I’m afraid my schedule still means that I cannot commit to joining one of your upcoming 
meetings at this stage, but I shall continue to take an interest in the Committee’s work 
moving forward.  
 

With best wishes, 
 

 

 
 
 

Julia Lopez MP 
Minister of State 

Minister for Media, Data and Digital Infrastructure 
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Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee:- 
Participation in Sport in Disadvantaged Areas 

 
StreetGames additional evidence submission: 22nd June 2022  
 
As part of our evidence session, we agreed to share additional information around access to digital 
sport and physical offers for lower socio-economic groups, and information around access to online 
booking systems. Below you will find links to a number of research documents and the key findings 
related to digital access. 
 

• StreetGames conducted it’s own research in 2020 and published our Youth Voice Report. The 
research questions focused on giving young people a voice during the coronavirus pandemic, to 
learn the different ways the situation may be affecting them. Page 3 of this report highlights 
some of the feedback from young people around accessing activity online – only 26% of the 
young people asked took part in online fitness activities. Young people told us that this was due 
to a number of factors including; limited access to shared devices, limited data plans, no access 
to wi-fi at home, no private space to exercise and limited equipment to enable them to take 
part. 

• In 2021, StreetGames published a COVID-19 impact report, specifically focusing on the impact on 
young people living in low income areas in Wales. Page 9 of this report describes the digital 
challenges faced by young people living in low income areas, and the considerations for sport 
and physical activity providers to ensure their offers are accessible. This report references the 
Welsh Government’s Digital Inclusion Forward Look: towards a digitally confident Wales report, 
and the results of the Children’s Commissioner for Wales’ survey of schools and colleges, shared 
in the Getting Online January 2021 briefing note. This indicated that more than 52% reported 
there were some households without access to the internet and in 46% there were some 
households with insufficient data allowances28. 12% of schools had at least 20% of learners 
without access. Colleges reported a range of 0-20% of learners without access to devices. Having 
shared, rather than exclusive, access to a device is common - more than half of learners were 
sharing access in 36% of schools or colleges.  

• Catch-22 indicate that It is no longer just access that is the problem in ‘digital deprivation’ i.e. 
simply having a device isn’t good enough, it has to be fit for purpose. For example, cheaper data 
packages aren’t sufficiently powerful enough now to support HD Zoom calls as the bandwidth 
requirements are far greater. This is particularly true for outdated websites that are data 
inefficient. This typically includes Local Authority and Government websites, many of which are 
used to book places on sport and physical activity sessions. This is particularly relevant in 
coastal/rural locations which may already have poor connectivity, exasperating the problem if 
the device isn’t fit for purpose. Where household budgets before the pandemic were already 
stretched, having to now add expensive broadband packages to the list of bills has caused some 
to prioritise this over other bills such as gas/food.  

• Information from The Office of National Statistics Exploring the UKs Digital Divide paper further 
demonstrates the disparities in access to the internet and devices, and digital skills levels. On the 
following page, we have highlighted a few key points for reference from this report.  

o Figure 14 shows the percentage of working age adults who are internet non-users by 
economic activity status 

o Figure 15 demonstrates that nearly all (99%) of households earning £40k+ have internet 
access compared to just 51% amongst households earning between £6-£10k 

o Figure 17 indicates the most common reasons for not having internet access in the 
household.  
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 
                Correspondence.Vaughan.Gething@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 VG-0732-22 
 
Elin Jones AS 
Llywydd 
 
Llywydd@senedd.cymru 

 
27 Mehefin 2022 

  
 
Annwyl Elin  
 
Cyflwynodd yr Ysgrifennydd Tramor, yr Anrh. Liz Truss AS, y Bil Protocol Gogledd Iwerddon 
(y Bil) yn Nhŷ’r Cyffredin ar 13 Mehefin. 
 
O’n dadansoddiad cychwynnol, mae’r Bil yn cyffwrdd â meysydd cymhwysedd datganoledig. 
Mewn llythyr ataf ar 13 Mehefin, mae’r Ysgrifennydd Tramor yn cadarnhau bod Llywodraeth 
y DU yn ceisio cydsyniad y Senedd i’r Bil ac yn gofyn a fyddai Gweinidogion Cymru yn cytuno 
mewn egwyddor i gefnogi Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol. Fodd bynnag, o ystyried 
absenoldeb llwyr ymgysylltu ystyrlon gan Lywodraeth y DU cyn ei gyflwyno a chymhlethdod 
y materion a godir yn y Bill, nid yw wedi bod yn bosibl eto i ystyried yn iawn ganlyniadau’r hyn 
a gynigir, o ran datganoli 
 
Yn ogystal, mae gennyf bryderon mawr y gallai’r Bil dorri rhwymedigaethau rhyngwladol, ac 
mae angen dadansoddiad pellach i lywio ein safbwynt. Mewn datganiad sy’n amlinellu 
safbwynt cyfreithiol Llywodraeth y DU mae’n mynnu bod y Bil yn gyson â chyfraith ryngwladol. 
Tra bod Llywodraeth y DU yn derbyn y byddai’r Bil, pan ddaw i rym, yn ymwneud â methu 
cyflawni rhwymedigaethau rhyngwladol y DU, mae Llywodraeth y DU yn cyfiawnhau hyn ar 
sail yr athrawiaeth ‘rheidrwydd’ o dan gyfraith ryngwladol.Er hynny, mae’n werth nodi bod 
pryderon wedi’u codi mewn sylwebaeth gyfreithiol ynghylch hygrededd amddiffyniad o’r fath. 
Rydym yn cymryd cydymffurfio â chyfraith ryngwladol o ddifrif ac mae angen dadansoddiad 
manwl pellach o’r Bil er mwyn deall ei oblygiadau’n well. 
 
Rwy’n bwriadu gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Senedd cyn gynted 
ag y bydd gennym ddarlun clir o ganlyniadau’r ddeddfwriaeth arfaethedig o ran datganoli. 
Fodd bynnag, bydd hyn y tu allan i’r terfyn amser arferol o bythefnos o dan Reol Sefydlog 29. 
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Rwy’n copïo’r llythyr hwn i’r Prif Weinidog, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 
y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, Cadeirydd y Pwyllgor 
Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, a Chadeirydd 
y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 
 
 
Yn gywir 
 

 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy   
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Dyddiad: 1 Gorffennaf 2022 

Pwnc: Gwarchod nodau masnach ar gyfer geiriau Cymraeg 

Annwyl Jeremy, 

Rwy'n ysgrifennu i fynegi fy mhryder am y penderfyniad gan y Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) i ganiatáu i'r 

geiriau 'Welsh cake', 'cariad' a 'hiraeth' gael nodau masnach mewn ymateb i gais gan fusnes cynhyrchu 

canhwyllau ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

Mae'r geiriau hyn yn gyffredin yn yr iaith Gymraeg ac yn cael eu defnyddio'n helaeth yng Nghymru gan 

siaradwyr Saesneg a Chymraeg. Rwy'n synnu bod y Swyddfa Eiddo Deallusol wedi cytuno i’r cais hwn o ystyried 

pa mor annhebygol yw hi y byddai’n gwneud penderfyniad tebyg ar gyfer geiriau cyffredin cymharol yn yr iaith 

Saesneg.   

Deallaf fod swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn edrych ar ba gamau y gellir eu cymryd i ddirymu’r cais hwn. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i mi os ydych yn bwriadu cysylltu â’r Swyddfa Eiddo Deallusol 

ynghylch y penderfyniad hwn. 

Nid yw’r geiriau ‘cariad’ a ‘hiraeth’ yn perthyn i neb, ac rwy’n bryderus y gallai camau’r Swyddfa Eiddo Deallusol 

yn yr achos hwn, yn anfwriadol, fod yn gyfystyr â chymeradwyaeth i ymelwa’n fasnachol ar eiriau Cymraeg 

atgofus sy’n amlwg yn golygu llawer i siaradwyr y ddwy iaith yng Nghymru. 

Rwy’n ysgrifennu yn yr un modd at Gomisiynydd y Gymraeg. 

 

Yn gywir,  

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd  

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

 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDiwylliant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDiwylliant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddCulture 
0300 200 6565 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 
Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
— 
Culture, Communications, Welsh Language, 
Sport, and International Relations Committee 

Jeremy Miles AS  

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 

Llywodraeth Cymru 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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