
 

 

Agenda - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4, Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Iau, 17 Tachwedd 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  

(09.15-09.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

2 Papurau i'w nodi 

(09.30)   

2.1 Llythyr at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip gan 

y Cadeirydd, Cyngor Gweithredol Cymru, Undeb Cenedlaethol y 

Newyddiadurwyr, ynghylch Newsquest 

 (Tudalen 1)  

2.2 Llythyr at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip gan 

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

Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch ymchwiliad undydd y Pwyllgor ar effaith 

costau cynyddol 

 (Tudalen 2)  

2.3 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Ddirprwy Weinidog y 

Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip ynghylch ymchwiliad undydd y 

Pwyllgor ar effaith costau cynyddol 

 (Tudalennau 3 - 4)  

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



 

 

2.4 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan y Llywydd ynghylch y 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon 

 (Tudalennau 5 - 6)  

2.5 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan y Pennaeth Newyddion a 

Rhaglenni, ITV Cymru Wales, ynghylch Bil Cyfryngau arfaethedig Llywodraeth 

y DU 

 (Tudalennau 7 - 8)  

2.6 Datganiad i'r wasg gan Rubicon Dance 

 (Tudalennau 9 - 10)  

2.7 Gwybodaeth ychwanegol gan Darren Price, Llefarydd CLlLC dros y Gymraeg 

ac Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 13 

Hydref 

 (Tudalen 11)  

2.8 Gwybodaeth ychwanegol gan Mudiad Meithrin yn dilyn y sesiwn dystiolaeth 

ar 13 Hydref 

 (Tudalennau 12 - 14)  

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o eitem 4, eitem 5, eitem 6 ac o eitem 8 

(09.30)   

4 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Y Bil Diogelwch 

Ar-lein 

(09.30-09.35) (Tudalennau 15 - 19)  

Nodyn Cyngor Cyfreithiol 

5 Ymchwiliad undydd i effaith costau cynyddol: Trafod yr adroddiad 

drafft (2) 

(09.35-09.45) (Tudalennau 20 - 40)  



 

 

6 Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: Trafod y materion 

allweddol 

(09.45-10.30) (Tudalennau 41 - 63)  

Briff Ymchwil 

Cyhoeddus  

 

7 Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: Sesiwn dystiolaeth 

gyda Llywodraeth Cymru 

(10.30-11.30) (Tudalennau 64 - 73)  

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran y Gymraeg  

Siwan Jones, Pennaeth Cynllunio Cymraeg mewn Addysg 

 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru 

8 Ôl-drafodaeth breifat 

(11.30-11.40)   



 

 

Dawn Bowden 
Deputy Minister for Arts and Sport 20 October 2022 
Welsh Government 
5th Floor 
Tŷ Hywel 
Cardiff Bay  CF99 1NA 
 
 
Via email: correspondence.dawn.bowden@gov.wales  
 
Dear Minister,  
 
The NUJ has written to you twice with questions about the process by which Newsquest was 
granted public money for the Welsh-language news service Corgi Cymru from the Books 
Council of Wales. Our disquiet grew following Newsquest's decision to end The National, 
especially given the decision to entrust money to them again despite its earlier failure with 
the subbing hub at Newport. 
 
Since the news that Newsquest have now decided to cease Corgi Cymru the NUJ calls on the 
Welsh Government as a matter of urgency to ensure that a review takes place on how 
Newsquest were allowed access to public money. This review should also look at why the 
Books Council of Wales got itself into the position of splitting its previous budget for Golwg 
360 between Golwg and Newsquest. 
 
The NUJ believes that in future any request by Newsquest for public funding in Wales should 
be subject to scrutiny by yourself as Minister and by the relevant Senedd committee. 
 
We also urge you to instruct the Books Council of Wales to take urgent action to ensure that 
monies are repaid and that Golwg is adequately funded to provide a full Welsh language 
news service. It should be a matter of priority that the Golwg 360 website is not threatened 
and indeed is restored to the position it was in before its funding was halved. 
 
We have also copied this letter to Delyth Jewell, MS, as Chair of the Senedd’s Culture, 
Communications, Welsh Language, Sport and International Relations Committee. 
 
Yours sincerely,  
 
 
 
Nick Powell 
Chair, Welsh Executive Council 
National Union of Journalists  
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28 Hydref 2022 

Effaith costau cynyddol 

Annwyl Dawn 

Rwy’n ysgrifennu atoch ynghylch ymchwiliad byr y Pwyllgor i effaith costau cynyddol a'ch ymweliad 

diweddar â Seland Newydd. Fel y gwyddoch, mae’r Pwyllgor wedi bod yn cynnal ymchwiliad i gostau 

cynyddol ers dechrau mis Medi 2022. Mae'r Pwyllgor yn bwriadu cyflwyno adroddiad ar yr ymchwiliad 

hwn yn y pythefnos nesaf (wythnos yn dechrau 14 Tachwedd 2022).  

Yn sgil eich ymweliad diweddar a’ch trafodaethau â chyfeillion yn Seland Newydd, hoffai’r Pwyllgor 

ofyn a oedd unrhyw faterion neu wersi eraill yr hoffech eu rhannu fel rhan o’r ymchwiliad. Os hoffech 

gyfrannu unrhyw sylwadau, byddwn yn ddiolchgar pe gallech eu hanfon at y Pwyllgor erbyn dydd 

Mawrth 8 Tachwedd 2022 fan bellaf. Rwy’n sylweddoli bod hyn ar fyr rybudd, ond roeddwn am roi’r 

cyfle ichi rannu unrhyw wybodaeth berthnasol cyn i’r Pwyllgor orffen ei waith ar yr ymchwiliad hwn. 

Yn gywir,  

 

Delyth Jewell AS 

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

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

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 

Dawn Bowden AS 

Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, 

a’r Prif Chwip 

Llywodraeth Cymru 
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Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Dawn.Bowden@llyw.cymru 
               Correspondence.Dawn.Bowden@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 DB/774/22 
 
 
Delyth Jewell AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau 
Rhyngwladol                                                                                                                   
Senedd Cymru                                                                                                                      
Bae Caerdydd                                                                                                                    
CF99 1SN 

 
08 Tachwedd 2022  

 
Annwyl Delyth, 
 
Diolch am eich llythyr ar 28 Hydref ynglŷn ag ymchwiliad byr y Pwyllgor i effaith costau 
cynyddol, ac a ddysgwyd unrhyw wersi neu faterion eraill yn ymwneud â hyn yn ystod fy 
ymweliad diweddar â Seland Newydd. 
 
Er bod yr argyfwng costau byw yn fater allweddol sy'n wynebu'r sector, nid oedd yn 
ymddangos yn uniongyrchol yn fy ymweliad rhaglen a drefnwyd ychydig wythnosau ymlaen 
llaw. Diben fy ymweliad, yn ogystal â chefnogi tîm Rygbi Menywod Cymru, oedd archwilio 
rhai themâu cyffredin sy’n wynebu chwaraeon yn y ddwy wlad; chwaraeon menywod a 
merched, defnyddio chwaraeon ar gyfer diplomyddiaeth a chynyddu cyfranogiad mewn 
ardaloedd difreintiedig. 
 
Ar y pwynt olaf, cefais gyfarfod i drafod rhaglen Active Me – Kia Tū, sef un o argymhellion 
adroddiad diweddar eich Pwyllgor, ‘Sicrhau chwarae teg’. Roeddwn yn falch o gael y cyfle i 
drafod y rhaglen yn fanylach gyda Karen Laurie a Susan Glasgow, Ymgynghorydd Pobl 
Ifanc yn Chwaraeon Seland Newydd a Phrif Swyddog Gweithredol Variety, yr elusen blant. 
 
Cefais drosolwg o sut y cafodd polisïau a strategaethau'r rhaglen eu defnyddio ar draws 
Seland Newydd i roi cymorth ariannol tuag at offer chwaraeon a gwersi chwaraeon, er 
mwyn cael gwared ar rai o'r rhwystrau sy'n wynebu teuluoedd difreintiedig o ran bod yn 
actif. Gwnaeth canlyniadau cadarnhaol eu rhaglen greu argraff arnaf, ac rwy'n awyddus i 
archwilio sut y gallai'r rhain gael eu rhoi ar waith yng Nghymru o bosibl. Rwyf wedi gofyn i 
swyddogion archwilio ymhellach gyda'r sector ac adrodd yn ôl i mi yn ddiweddarach yn y 
flwyddyn. 
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Byddaf yn ysgrifennu atoch chi a'r Pwyllgor pan fydd gennyf wybodaeth bellach.  
 
Yn gywir, 
 

 
 
Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 
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Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon 

Annwyl Delyth,  

Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Hydref 2022 yn gofyn am estyniad i’r dyddiad cau 

o ran cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil 

Protocol Gogledd Iwerddon. Trafododd y Pwyllgor Busnes eich cais yn erbyn amserlen 

arfaethedig Llywodraeth Cymru yn ein cyfarfod ar 18 Hydref. 

Gwaetha’r modd, ar y sail bod dadl ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol wedi’i threfnu 

gan y Llywodraeth yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Tachwedd o ganlyniad i’r amserlen ar gyfer 

y Bil yn San Steffan, daeth y Pwyllgor Busnes i’r casgliad nad yw’n bosibl ymestyn y 

terfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiad ar hyn o bryd y tu hwnt i 7 Tachwedd. Fodd 

bynnag, nododd y Trefnydd, pe bai’r amserlen ar gyfer y Bil yn Senedd y DU yn newid, 

y byddai’r Llywodraeth yn fodlon ailedrych ar yr amserlen ar gyfer cynnal gwaith craffu 

ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol.  

Yn gywir, 

 

Y Gwir Anrhydeddus Elin Jones AS  

Y Pwyllgor Busnes 
— 
Y Pwyllgor Busnes 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddBusnes@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddBusnes  

0300 200 6565   

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddBusiness 
0300 200 6565   

Delyth Jewell AS, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, 

Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a 

Chysylltiadau Rhyngwladol 
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Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Delyth Jewell MS
Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1SN

7fed o Dachwedd 2022
Annwyl Gadeirydd,

Rwy'n ysgrifennu atoch i dynnu eich sylw at fater deddfwriaethol pwysig. Ynghyd â
darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill a’r diwydiannau creadigol ehangach, rydym yn
mynd yn fwy a mwy pryderus am oedi pellach posibl gyda Bil Cyfryngau arfaethedig
Llywodraeth y DU. Mae consensws clir ar gyfer setliad cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus
newydd i gynnal amlygrwydd a chynaliadwyedd cynnwys gwasanaeth cyhoeddus sydd, fel y
gwyddoch, yn chwarae rhan mor hanfodol ym mywyd gwleidyddol, diwylliannol ac
economaidd ein gwlad.

Mae amseriad y Bil Cyfryngau yn arbennig o bwysig yng nghyd-destun trwyddedau darlledu
gwasanaeth cyhoeddus ITV sy’n dod i ben yn 2024, ac sy’n sail i’r hyn y mae ITV Cymru
Wales yn ei wneud yng Nghymru. Yn wir, rydym bellach ymhell i mewn i’r broses statudol ar
gyfer adolygu ac adnewyddu ein trwyddedau darlledu gwasanaeth cyhoeddus - proses y
mae dealltwriaeth glir o’n hymrwymiadau darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol yn
hanfodol bwysig ar ei chyfer.

Fel y mae adroddiad diweddaraf OFCOM Cyfryngau’r Genedl yn ei nodi, darlledwyr
gwasanaeth cyhoeddus sy’n parhau i fod y brandiau newyddion yr ymddiriedir ynddynt fwyaf
yng Nghymru ac sy’n cael eu defnyddio fwyaf - gan ddarparu darllediadau dibynadwy a
diduedd o ddigwyddiadau mewn byd o wybodaeth anghywir ar-lein. Gyda chyrhaeddiad
teledu wythnosol o 1.4m, rydym yn falch iawn yn ITV Cymru Wales o fod yn darparu
gwasanaeth cyhoeddus rhad ac am ddim a ariennir yn gyffredinol i gynulleidfa ffyddlon a
allai fel arall gael ychydig, os o gwbl, o newyddion am Gymru.

Byddwch yn ymwybodol bod gennym ni yng Nghymru sector cynhyrchu annibynnol
ffyniannus, a byddwch hefyd yn ymwybodol o’r rôl hollbwysig y mae darlledwyr gwasanaeth
cyhoeddus yn ei chwarae drwy greu swyddi ac yn meithrin talent ledled Cymru. Ynghyd â
chwmni ITV Studios Boom Cymru, mae ITV yn gyflogwr sylweddol yma yng Nghymru gyda
rhyw 400 o staff yn gweithredu o wahanol leoliadau ar draws y wlad. Yn wir, ar draws y DU,
mae ITV yn gwario mwy ar gynnwys newydd o’r DU, mwy ar gynhyrchwyr annibynnol a mwy
ar raglenni a wneir y tu allan i Lundain nag unrhyw ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus
masnachol arall. Mae bron i hanner ein staff (dros 2,100 o bobl) wedi'u lleoli mewn 34 o
ganolfannau y tu allan i Lundain.

Mae gennym ni hefyd rôl hanfodol ym mywyd gwleidyddol a diwylliannol Cymru. Mae
darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn dod â phobl ynghyd i ddathlu neu ymdopi ag adfyd.
Mae ein darllediadau sensitif a helaeth o farwolaeth ddiweddar y Frenhines yn enghraifft
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wych o hyn. Ar yr un pryd rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddod â’r genedl at ei gilydd yn
ddiweddarach y mis hwn ar gyfer gêm agoriadol Cymru yng Nghwpan y Byd Qatar yn
ogystal â dilyn Cymru yn Nhwrnamaint y Chwe Gwlad yn y flwyddyn newydd.

Fodd bynnag, mae risg bod ein cyfraniad yn cael ei gymryd yn ganiataol. Rwy’n credu bod y
Bil Cyfryngau a’r diwygio deddfwriaethol y mae’n ei gynnig yn hollbwysig ac yn fater brys i
gynulleidfaoedd yng Nghymru.

Yn syml, mae’n mynd yn anoddach i greu cynnwys pwrpasol yng Nghymru ar gyfer pobl
Cymru a ninnau bellach yn cystadlu â ffrydiau byd-eang sy’n cynnig ychydig neu ddim
cynnwys Cymraeg.

Mae teledu’n cael ei ddarparu a’i ddefnyddio mwy a mwy ar-lein wrth i lwyfannau technoleg
ar-lein byd-eang ddod yn geidwaid pyrth ar gyfer teledu yng Nghymru a’r DU. Heb ddiwygio’r
system bresennol bydd cynulleidfaoedd yng Nghymru ac yn y DU yn ehangach nid yn unig
yn cael trafferth dod o hyd i’r cynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus y maent yn ei
werthfawrogi, ond bydd symiau ariannol mawr yn cael eu tynnu o’r ecosystem darlledu
gwasanaeth cyhoeddus ac economi greadigol y DU gan lwyfannau ar-lein byd-eang. Yn
syml, heb ddiwygio brys, rydym eisoes yn gweld â’n llygaid ein hunain sut y bydd y
llwyfannau hyn yn tynnu symiau cynyddol o arian gan ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus
ac economi greadigol y DU, gan fygwth mwy a mwy o gyflogaeth mewn teledu ar raddfa fawr
ledled y DU a chyfraniad darlledu gwasanaeth cyhoeddus i fywyd cenedlaethol.

Ymhellach i hyn, mae yna bosibilrwydd y bydd digwyddiadau chwaraeon rhestredig - sydd
mor hanfodol i hunaniaeth Cymru - yn diflannu'n gyfan gwbl o deledu am ddim i'w wylio oni
bai bod y drefn sy'n eu diogelu yn cael ei diweddaru.

Mae angen diwygio’r system ar frys os yw’r system Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddu sy’n
chwarae rhan mor hanfodol ym mywyd Cymru am barhau i ffynnu. Mae’r Bil Cyfryngau yn
hanfodol i sicrhau, mewn oes o deledu ar-lein, bod gan y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus
amlygrwydd, cynhwysiant a gwerth teg am eu cynnwys - gan gystadlu’n deg â ffrydiau
byd-eang a sicrhau gwerth teg am ein buddsoddiad mewn cynnwys gwreiddiol o’r DU sydd â
gwerth clir i’r DU.

Yn eich rôl fel Cadeirydd Pwyllgor Diwylliant y Senedd, byddem yn ddiolchgar petai modd i
chi ein cefnogi drwy godi a rhannu ein pryderon gydag Adran Ddiwylliant, y Cyfryngau a
Chwaraeon Llywodraeth y DU, er mwyn sicrhau bod Bil y Cyfryngau yn cael ei gyflwyno fel
mater o frys ac heb ragor o oedi.

Yr eiddoch yn gywir,

Phil Henfrey
Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Cymru Wales
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Cyn cyhoeddi eu CSCA yn 2022 roedd yna 3 sir yn barod yn darparu mwy na 70% o addysg drwy 

gyfrwng y Gymraeg i blant blwyddyn 1 a roedd y ffigwr yma’n 98.5% yng Ngwynedd a 91.1% ar Ynys 

Môn.  

Mae 13 Cyngor arall yn nodi eu bwriad i symud ysgolion ar hyd y continwwm o gategorïau cyfrwng 

Cymraeg dros y ddeng mlynedd nesaf yn eu CSCA. Mae rhai wedi dechrau ar y broses ar gyfer sawl 

ysgol yn barod tra bod eraill yn dechrau eu prosesau ymgynghori gyda rhanddeiliaid. Er nad oes 

sylwad penodol am symud categorïau yn rhai cynlluniau sydd wedi cael ei cyhoeddi, mae yna fwy o 

fanylder ar sut maent yn ehangu’r darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ysgolion sydd ar gael yn barod 

a chynlluniau i agor ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd. 

Fel soniodd y Gweinidog yn ei ddatganiad ysgrifenedig, ar draws Cymru mae’r cynlluniau yma yn 

cynnwys datblygu 23 o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg newydd ledled Cymru yn ogystal a 

chynlluniau i gynyddu capasiti 25 o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg sydd eisoes yn bodoli. 

Gwerth nodi hefyd, doedd y fframwaith categoreiddio i ysgolion heb ei gyhoeddi pryd oedd 

cynghorau yn dechrau mynd i’r afael a drafftio’r CSCA, felly er bod y fframwaith benodol yn 

ddefnyddiol bydd angen i gynlluniau symud ar hyd y continwwm iaith ddilyn prosesau craffu 

corfforaethol cynghorau, a mae sawl cyngor yn cychwyn y broses o ddadansoddi data ac ymgynghori 

gyda rhanddeiliaid ysgolion cyn gallu ymrwymo i’r newidiadau hoffant neud. 

  

Cynghorydd Darren Price   

Arweinydd y Cyngor  

Cyngor Sir Gâr  

Cynghorydd Sir Gorslas  
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Ymateb Mudiad Meithrin: Cwestiynau ychwanegol yn dilyn sesiwn dystiolaeth 13 Hydref, 

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

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 

Rhan o’r broses o ddatblygu darpariaeth yn y sector cyfrwng Saesneg yw symud ysgolion ar 

hyd y continwwm iaith (h.y. o gyfrwng Saesneg i ddwyieithog, neu ddwyieithog i gyfrwng 

Cymraeg).  Pa dystiolaeth sydd i ddangos bod awdurdodau lleol wedi mynd i’r afael â hyn 

yn ddigonol yn eu Cynlluniau Strategol, ac os na, beth sy’n gorfod newid? 

Mae Mudiad Meithrin yn cydnabod bod patrymau darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ac addysg 

ddwyieithog yng Nghymru yn amrywio o ardal i ardal, a bod nifer sylweddol o’r amrywiadau hyn yn 

adlewyrchu patrymau defnydd y Gymraeg yn y gymuned ehangach. Rhaid bod ein systemau gofal ac 

addysg yn ddigon hyblyg i allu adlewyrchu nodweddion ieithyddol unigryw cymunedau Cymru, serch 

hynny,  mae’n bwysig ein bod yn sicrhau cynllunio addysg ar sail dealltwriaeth glir a chyson o 

ddeilliannau ieithyddol y dysgwyr.  

Mae Mudiad Meithrin yn cydnabod bod categoreiddio ysgolion yn fater cymhleth, ac rydym yn 

croesawu’r ymdrech diweddar gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu un system gyson ar draws Cymru 

gyda chyhoeddiad y Canllawiau ar gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn 

2021. Nodwyd gan y Gweinidog Addysg yr angen iddynt fod yn ganllawiau statudol, a byddai hynny yn 

rhoi sylfaen mwy cadarn i’r cynnwys.   Er hynny, mae gennym bryder mai cyfundrefn anstatudol yw’r 

canllawiau categoreiddio ieithyddol ar hyn o bryd.  

Croesawn nod y polisi o gynyddu darpariaeth Gymraeg ysgolion Cymru, ac i hwyluso'r broses o symud 

i fyny’r categorïau ieithyddol.  Heb gymhelliannau clir, adnoddau a chyfarwyddyd pendant, mae posib 

na fydd y nod hon yn cael ei wireddu.    

Bydd angen cyd-weithio gyda’r awdurdodau lleol ar draws Cymru i sicrhau nad yw’r system o 

gategoreiddio ysgolion yn cael effaith andwyol ar y ffordd y maent yn creu’r galw am addysg Gymraeg, 

yn enwedig wrth bontio ar ddechrau’r cyfnodau allweddol dros oes y CSGAu presennol. Dyma rhai 

enghreifftiau cyfredol: 

• Sir Ddinbych: mae symud ar hyd y continwwm ieithyddol i’w weld yn rhan annatod o’r CSGA. 

• Sir Gonwy: Ysgol uwchradd Dyffryn Conwy eisoes wedi newid i fod yn ysgol dwy ffrwd gan 

gychwyn gyda disgyblion blwyddyn 7. 

• Powys: teimlwn byddai mwy o drafodaethau yn fanteisiol ond i’w weld yn glir yn y CSGA. 

• Sir y Fflint: Nid yw symud ar hyd y continwwm ieithyddol i weld yn flaenllaw fel targed i 

leoliadau unigol yn y CSGA. 
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• Sir Wrecsam: Nid yw symud ar hyd y continwwm ieithyddol i weld yn flaenllaw fel targed i 

leoliadau unigol yn y CSGA. 

Fel rhan o’r broses o ddatblygu darpariaeth y sector cyfrwng Saesneg a symud ysgolion ar hyd y 

continwwm ieithyddol, bydd angen cynnal awdit sgiliau Cymraeg ar gyfer holl staff sydd yn gweithio 

ac yn cefnogi ysgolion a lleoliadau addysg a gofal blynyddoedd cynnar, nid yn unig athrawon.  Dyma 

fydd yn rhoi cyfle i  adnabod ble mae’r gallu i weithio yn y Gymraeg, a ble mae angen buddsoddiad 

ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol er mwyn galluogi staff i ddarparu gwasanaeth 

drwy gyfrwng y Gymraeg mewn lleoliadau ac ysgolion penodol.  Bydd angen sicrhau dealltwriaeth 

gwell o drochi ieithyddol mewn ysgolion a lleoliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar.  Mae 

Mudiad Meithrin eisoes yn darparu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar fel 

rhan o gymhwyster gofal plant a ddarparwyd drwy’r Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol, Cynllun Ysgolion 

Cam wrth Gam a hefyd fel hyfforddiant DPP trwy Academi. 

Mae gwaith arloesol yn digwydd ymysg partneriaid CWLWM i adnabod lleoliadau Gofal Plant cyfrwng 

Saesneg all drosi i fod yn ddarparwyr Gofal Plant cyfrwng Cymraeg. Digwydd hyn dros gyfnod o amser, 

gyda chefnogaeth ar faterion elusennol, cyfansoddiadol, ieithyddol gan gydnabod bod angen parhau 

i drafod goblygiadau hyn gyda rheoleiddwyr fel AGC ac Estyn. 

Bydd angen cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol pwrpasol i athrawon ac ymarferwyr eraill i gefnogi 

cynnydd dysgwyr (a staff) yn y Gymraeg.  Gallai hyn gynnwys darparu sesiynau pwrpasol ar gyfer 

athrawon o fewn camau cynnydd a sectorau gwahanol er mwyn rhoi cyfle iddynt drafod ac ystyried 

enghreifftiau ymarferol.   

 

Mae nifer o fudiadau wedi cyfeirio at yr angen i feithrin capasiti arbenigwyr Anghenion 

Dysgu Ychwanegol cyfrwng Cymraeg, gyda’r Comisiynydd Plant yn nodi bod diffyg 

mynediad at gymorth cyfrwng Cymraeg yn fater systemig ledled Cymru. Allwch chi 

ymhelaethu ychydig ar yr heriau penodol o ran cynyddu nifer y staff cyfrwng Cymraeg sydd 

ag arbenigeddau pwnc priodol, gan gynnwys Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

Mae angen cynyddu nifer y bobl sy’n gallu gweithio drwy’r Gymraeg mewn nifer o feysydd a 

gwasanaethau arbenigol.  Cynigiwn yr angen i flaenoriaethu hyn, er mwyn medru darparu gwasanaeth 

cyfrwng Cymraeg rhagweithiol ar draws y sector cyhoeddus ehangach ac mewn busnesau 

eraill.  Nodwn yma'r angen i sicrhau datblygu sgiliau Cymraeg staff presennol nifer o wasanaethau 

cefnogol, megis staff Dechrau’n Deg, Therapyddion Iaith a Lleferydd, Ymwelwyr Iechyd a Gweithwyr 

Plant ac Ieuenctid yn gydamserol ag unrhyw gynlluniau i gynyddu capasiti a darpariaeth addysg 

cyfrwng Cymraeg ar hyd y gwahanol gyfnodau addysg. 
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Nodwn yr angen hefyd i sicrhau cyfleoedd priodol i fyfyrwyr ôl-16 sydd am weithio yn y sectorau gofal, 

addysg ac iechyd i ddatblygu’r sgiliau Cymraeg angenrheidiol ochr-yn-ochr ag astudio ar gyfer eu 

cymwysterau galwedigaethol.  Un rhan o hyn yw sicrhau bod yna gyfleoedd i unigolion ddilyn y cyrsiau 

galwedigaethol ac academaidd perthnasol trwy gyfrwng y Gymraeg, o fewn pellter rhesymol i’w 

cartref.  

Mae mynediad at arbenigwyr ADY sy’n medru’r Gymraeg yn tueddu i fod yn loteri cod post, yn enwedig 

tu allan i Wynedd, Môn, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.   Mae angen cynyddu nifer y bobl sy’n gallu 

gweithio drwy’r Gymraeg mewn nifer o feysydd a gwasanaethau arbenigol, Therapyddion Iaith a 

Lleferydd, Ymwelwyr Iechyd a Gweithwyr Plant ac Ieuenctid, arbenigwyr BSL ac athrawon y Byddar 

ymysg eraill yn gydamserol ag unrhyw gynlluniau i gynyddu capasiti a darpariaeth addysg cyfrwng 

Cymraeg ar hyd y gwahanol gyfnodau addysg.   

Pryderwn nad oes hyder gan rieni i ddewis gofal ac addysg cyfrwng Cymraeg i’w plant os oes ganddynt 

ADY gan nad yw’r gefnogaeth ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Pryder arall yw y cyfeirir plant gan 

ymarferwyr arbenigol at ddarpariaethau Saesneg lle mae’r arbenigaeth wedi ei sefydlu. Croesawn 

fwriad Llywodraeth Cymru i ddatblygu rhaglen sgrinio iaith a lleferydd sy’n benodol ar gyfer Cymru, 

ond a oes digon o therapyddion iaith a lleferydd ar draws Cymru i roi cefnogaeth i blant dwyieithog 

(iaith y cartref ac iaith y lleoliad yn wahanol. 

Bydd angen sicrhau bod gan yr arbenigwyr proffesiynol ddealltwriaeth o sut mae plant sydd ag ADY 

yn medru elwa o fod yn mynychu lleoliadau gofal ac / neu addysg cyfrwng Cymraeg.  Mae hyn yn 

hanfodol gan fod rhieni yn medru bod yn ddi-hyder wrth ystyried dewisiadau gofal ac addysg i blant 

ag ADY ac yn cymryd cyngor gweithwyr proffesiynol arbenigol cyn gwneud penderfyniad.  Mae angen 

dealltwriaeth gwell gan ymarferwyr arbenigol o dulliau cefnogi addas ar gyfer plant dwy- ac 

amlieithog, gan obeithio y bydd hyn yn arwain at peidio gweld darpariaethau cyfrwng Saesneg fel 

norm i blant ag ADY.  Mae cynlluniau eisoes ar waith gan staff Mudiad Meithrin i gyflwyno gwybodaeth 

am ddwyieithrwydd a’r dull trochi i ymarferwyr o fewn y gwasanaeth iechyd. 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cydnabod bwlch ieithyddol rhwng argaeledd rhaglenni â hyfforddiant 

yn Gymraeg a Saesneg. Mae Cynllun Strategol Ceredigion 2022-2023 yn cyfeirio at yr angen am 

‘adnoddau hyfforddiant ADY dwyieithog o ansawdd’ (t. 27). Maent yn nodi eu bod wedi ‘cyfieithu 

rhaglen asesu sgiliau iaith a lleferydd (WellComm) er mwyn iddo fod yn addas ar gyfer ei ddefnyddio 

o fewn Ceredigion’, ac wedi ‘addasu a chyfieithu rhestrau chwarae hyfforddiant a oedd wedi cael eu 

rhannu gan Sir Abertawe’ (t. 27). 
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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.   

 
 
 
 
 
Delyth Jewell AS  
Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol  
 
Jayne Bryant AS 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.  
 
 
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 
          4 Tachwedd 2022 
 
 
 
Annwyl Delyth a Jayne,  
 
Ysgrifennaf atoch yn sgil eich gohebiaeth ar 11 Mai ar ran y pwyllgorau a ganlyn: 
 

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

• Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.  
 
Mae eich gohebiaeth yn ymwneud ag ymchwiliad i addysg cyfrwng Cymraeg, gan 
ganolbwyntio ar y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) ac yn fwy penodol 
archwilio sut mae'r fframwaith statudol, a sefydlwyd i hybu cynllunio a datblygu addysg 
Gymraeg, yn gweithio. 
 
Rwyf wedi drafftio papur tystiolaeth er mwyn trafod y materion hyn gyda’r ddau bwyllgor ar 
17 Tachwedd 2022. Mae’r dystiolaeth wedi ei seilio ar y cwestiynau penodol a ofynnwyd i mi 
sef: 
 
1. A yw'r fframwaith statudol presennol ar gyfer Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn 

Addysg (CSCA) wedi gwella ers i'r argymhellion a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2015 
yn adroddiad 'Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg' gan 
Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Bedwaredd Senedd? Sut y mae Llywodraeth 
Cymru wedi newid ei dull o fonitro a chymeradwyo Cynlluniau Strategol Cymraeg 
mewn Addysg yn dilyn iddi dderbyn yr argymhellion yn yr adroddiad? 
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2. I ba raddau rydych chi'n disgwyl i Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
gyfrannu at y canlyniadau a'r targedau a nodir yn Strategaeth y Gymraeg 
Llywodraeth Cymru - Cymraeg 2050? 

 
3. Sut mae awdurdodau lleol yn ymateb i newidiadau i ganllawiau ar gategorïau ysgol 

yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, ac a ydynt yn bodloni uchelgais Llywodraeth 
Cymru i gynyddu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg a 
dwy ffrwd? 

 
4. Pa heriau sydd o'n blaenau wrth gynllunio a datblygu'r ddarpariaeth Gymraeg, cyn y 

Bil Addysg Iaith Gymraeg arfaethedig? 
 
Dyma achub ar y cyfle hwn i ddiolch i’r ddau bwyllgor am eu gwaith yn craffu ar addysg 
cyfrwng Cymraeg a hoffwn dynnu eich sylw at y dystiolaeth yr wyf wedi ei pharatoi ar gyfer y 
pwyllgorau, sydd wedi’i chynnwys yn Atodiad 1.    
 
 
 

 
 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  
Minister for Education and Welsh Language  
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PAPUR TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I'R PWYLLGOR DIWYLLIANT, 

CYFATHREBU, Y GYMRAEG, CHWARAEON, A CHYSYLLTIADAU 

RHYNGWLADOL AC I'R PWYLLGOR PLANT, POBL IFANC AC ADDYSG 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Mae’r papur hwn yn darparu tystiolaeth cyn imi ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 17 

Tachwedd  2022. Roedd y gwahoddiad yn gofyn am wybodaeth am bedwar 

cwestiwn penodol, ac mae'r ymateb isod yn canolbwyntio ar bob cwestiwn yn ei dro. 

Cyflwyniad 

Ddiwedd mis Gorffennaf eleni, cymeradwyais Gynllun Strategol Cymraeg mewn 

Addysg (CSCA) pob un o'r 22 awdurdod lleol. Mae’r Cynlluniau statudol hyn yn nodi 

sut mae awdurdodau lleol yn bwriadu gwella eu dulliau o gynllunio y Gymraeg mewn 

addysg yn eu hardaloedd dros y 10 mlynedd nesaf yn seiliedig ar darged sy’n cyd-

fynd â'n strategaeth Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. Mae cymeradwyo’r CSCA 

newydd yn cynrychioli’r cam nesaf i awdurdodau lleol wrth iddynt ddechrau 

gweithredu eu hymrwymiadau CSCA o fis Medi eleni. Mae’r degawd nesaf yn gyfnod 

tyngedfennol o ran cyrraedd ein targedau Cymraeg 2050, ac ni ddylid tanbrisio yr 

angen i’r Cynlluniau lwyddo. 

 

1. A yw fframwaith ddeddfwriaethol presennol Cynlluniau Strategol Cymraeg 

mewn Addysg (CSCA) wedi gwella ers yr argymhellion a gyhoeddwyd yn 

Rhagfyr 2015 yn adroddiad ‘Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg 

mewn Addysg’ gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Pedwerydd 

Senedd? Sut mae Llywodraeth Cymru wedi newid ei dull o fonitro a 

chymeradwyo CSCA yn dilyn ymateb i’r argymhellion yn yr adroddiad? 

 

Nid oes amheuaeth bod y fframwaith statudol ar gyfer y CSCA wedi gwella ers yr 

ymchwiliad blaenorol yn 2015. Gwnaeth yr ymchwiliad 17 o argymhellion, llawer 

ohonynt yn ymwneud â'r angen am well cysondeb â strategaethau a pholisïau 

Llywodraeth Cymru; gwell gwaith partneriaeth o fewn adrannau Llywodraeth Cymru 

ac yn allanol; eglurder ynghylch disgwyliadau o ran targedau; eglurder ynghylch 

categoreiddio ysgolion yn ôl darpariaeth cyfrwng Cymraeg a gwell prosesau monitro 

ac asesu. Mae buddsoddiad sylweddol wedi’i wneud yn y blynyddoedd diwethaf i 

fynd i'r afael â'r materion hyn a materion eraill hefyd, fel bod cynllunio y Gymraeg 

mewn addysg o fewn fframwaith CSCA awdurdodau lleol mor uchelgeisiol a chadarn 

ag y gall fod. 

 

Adeg yr ymchwiliad, roedd awdurdodau lleol yn gweithredu eu CSCA cyntaf (2014-

2017) ac roedd y pwyllgor yn cydnabod bod angen amser ar y cynlluniau i wreiddio. 

Er hynny, yn 2016 comisiynwyd adolygiad brys mewn ymateb i'r diffyg cyfeiriad ac 

uchelgais ymysg awdurdodau lleol o ran eu darpariaeth addysg Gymraeg. Un o 

argymhellion yr adolygiad oedd yr angen i archwilio'r ddeddfwriaeth sy'n sail i 
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gynllunio y Gymraeg mewn addysg. Sefydlwyd Bwrdd Cynghori annibynnol1 ar gyfer 

y CSCA rhwng mis Mai 2018 a mis Mawrth 2019 er mwyn mynd i'r afael â'r 

argymhellion. Arweiniodd hyn at adolygu Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg 

mewn Addysg ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 20132 

(“Rheoliadau 2013") a’u disodli gyda  rheoliadau newydd , sef Rheoliadau Cynlluniau 

Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 (“Rheoliadau 2019”). Daeth y rhain i 

rym ar 1 Ionawr 20203 ac roeddent yn cynnwys:   

• Dileu'r ddyletswydd i gynnal asesiadau o'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg 

ymhlith rhieni. Yn lle’r ddyletswydd hon, cyflwynwyd targedau sy'n benodol i 

bob awdurdod lleol, wedi’u pennu gan Lywodraeth Cymru i adlewyrchu ein 

disgwyliad yn Cymraeg 2050 i gynyddu’n sylweddol y ganran o ddysgwyr sy’n 

dysgu’r Gymraeg yn llwyddiannus  

• Ymestyn hyd y CSCA o'r cylch cynllunio 3 blynedd blaenorol i 10 mlynedd er 

mwy annog gwell cynllunio strategol sy’n cyd-fynd nid yn unig â Cymraeg 

2050, ond hefyd â rhaglenni cyllido Llywodraeth Cymru (e.e. rhaglenni cyllido 

cyfalaf, Dechrau'n Deg) a hefyd agendâu diwygio fel y Cwricwlwm i Gymru ac 

Anghenion Dysgu Ychwanegol.    

• Cryfhau’r cyswllt rhwng gofal plant cyfrwng Cymraeg ac addysg cyfrwng 

Cymraeg drwy ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wneud gwell defnydd 

o'u hasesiad o ddigonolrwydd gofal plant wrth gynllunio llefydd ysgol o 3 oed 

ymlaen. 

 

Gwyddom fod llwyddiant y CSCA yn dibynnu ar lawer o ffactorau, ac mae gweithio 

mewn partneriaeth ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol yn un ohonynt. 

Gwnaethom gydnabod hyn yn Rheoliadau 2019 gyda gofyniad i awdurdodau lleol 

nodi sut roeddent yn gweithio mewn partneriaeth â'u Fforwm Cynllunio Cymraeg 

mewn Addysg er mwyn paratoi Cynllun yr awdurdod a goruchwylio’r gwaith o 

weithredu a gwerthuso’r Cynllun yn y dyfodol. Calonogol oedd clywed am y 

trafodaethau ymgysylltu a chynllunio a gynhaliwyd, ar sawl lefel, o fewn y fforymau 

hyn wrth baratoi'r CSCA. Croesewir hefyd yr ymrwymiadau a wnaed yn y mwyafrif 

helaeth o Gynlluniau i sefydlu is-grwpiau, megis hyrwyddo, cefnogaeth i rieni, 

blynyddoedd cynnar a chynllunio'r gweithlu, i gefnogi'r gwaith o gyflawni’r Cynlluniau. 

Roedd ein canllawiau statudol diwygiedig yn cynnwys adran bwrpasol yn tynnu sylw 

at rôl sefydliadau partner (lleol, rhanbarthol a chenedlaethol) wrth gyflwyno'r CSCA, 

ynghyd â chyngor ar hyrwyddo'r Gymraeg.  

 
1 gwellar-broses-cynllunio-addysg-gymraeg.pdf (llyw.cymru) 
2 Gwneir y Rheoliadau hyn o dan Ran 4 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 
("Deddf 2013”). Maent yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol baratoi a chyflwyno Cynlluniau 
Strategol Cymraeg mewn Addysg i Weinidogion Cymru i'w cymeradwyo gan ddangos sut y byddant 
yn gwella’r broses cynllunio darpariaeth addysg Gymraeg.   
3 Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, diwygiwyd Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 

Addysg (Cymru) 2019. Daeth Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 
(Diwygio) (Coronafeirws) 2020 (“Rheoliadau 2020”) i rym ar 1 Rhagfyr 2020 gan wneud newidiadau  i 
ddyddiad dechrau y cylch nesaf o Gynlluniau Strategol – o 1 Medi 2021 i flwyddyn yn ddiweddarach (i 
fis Medi 2022). 
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Mae'r gofynion wedi'u cryfhau o ran sut mae awdurdodau lleol yn darparu 

gwybodaeth i rieni/gofalwyr am argaeledd a’r math o ddarpariaeth addysg Gymraeg 

a gynigir. Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, darparwyd cyllid ychwanegol i 

Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) i greu gwefan a fforwm cefnogi i rieni, i’w 

cyfeirio a rhoi cymorth ac arweiniad iddynt.   

 

I gefnogi swyddogion awdurdodau lleol i baratoi eu CSCA, gwnaethom hwyluso 

rhaglen o sesiynau rhithiol yn ystod 2021-22. Cynhaliwyd 10 sesiwn gyda 270 yn 

mynychu. Er mwyn cefnogi defnydd cyson o ddata, gwnaethom hefyd baratoi pecyn 

data i awdurdodau lleol gydag ystadegau addysg gan gynnwys data y Cyfrifiad 

Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) a data y Cyfrifiad Blynyddol o’r 

Gweithlu Ysgolion (CBGY). Roedd modd i awdurdodau lleol gael mynediad at ddata 

ar gyfer eu hardal eu hunain, ardaloedd awdurdodau cyfagos yn ogystal â'r trosolwg 

cenedlaethol. Bydd hyn yn cael ei ddiweddaru gan Lywodraeth Cymru yn flynyddol. 

 

Roedd pob Cynllun drafft a ddaeth i law i’w hasesu ym mis Ionawr 2022 yn cynnwys 

ymrwymiad clir i'r targed 10 mlynedd a gynigwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’n 

bwysig cydnabod hyn. Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 ("Deddf 

2013") yn gwneud darpariaethau i awdurdod lleol baratoi CSCA sy’n cynnwys 

targedau’r awdurdod lleol ei hun ar sut y mae’n bwriadu gwella cynllunio a safon 

addysg Gymraeg yn ei ardal. Dyma'r Cynlluniau strategol cyntaf ers 2014 sy’n 

seiliedig ar darged a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Aseswyd y Cynlluniau gyda 

mewnbwn o bob rhan o’r Grŵp Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Gymraeg a 

rhoddwyd adborth i bob awdurdod lleol ar feysydd y gellid eu cryfhau. Roedd angen 

mwy o fewnbwn ar rai Cynlluniau drafft nag eraill, ond roedd ymateb yr awdurdodau 

lleol i'r adborth yn gadarnhaol.  

 

Rydym wedi gosod disgwyliadau clir i awdurdodau lleol gyrraedd eu targedau 10 

mlynedd. Mae disgwyl i bob awdurdod lleol gyflwyno cynllun gweithredu ar gyfer 

pum mlynedd gyntaf y Cynllun, a fydd yn cael ei fonitro yn flynyddol ar ffurf 

adroddiad adolygu. Os na wneir cynnydd priodol, mae darpariaethau newydd yn y 

rheoliadau yn golygu y gellir adolygu’r CSCA a'i ddisodli gan Gynllun newydd ar 

unrhyw adeg yn ystod y cyfnod 10 mlynedd, sy’n ddull mwy ymatebol o fonitro ac 

adolygu Cynllun.  

 

Rydym hefyd wedi bod yn edrych ar sut mae'r CSCA yn cael eu hystyried ar draws 

meysydd polisi y Llywodraeth, yn enwedig o ran ein rhaglen cyllido cyfalaf 

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy. Wrth gymeradwyo’r Cynlluniau Strategol, nodwyd 

yn glir y dylid asesu cynigion trefniadaeth ysgol ehangach i sicrhau eu bod yn gyson 

â nodau ac amcanion y CSCA. Mae canllawiau yn ymwneud ag hyn wedi’u 

diweddaru i adlewyrchu’r newid hwn. At hynny, cymeradwyais yn ddiweddar dull 

newydd o fuddsoddi drwy’r Rhaglen ar gyfer y dyfodol sy’n caniatáu i awdurdodau 

lleol symud eu cynlluniau cyfalaf yn eu blaen mewn dull mwy hyblyg. Bydd hi’n 
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ofynnol i bob awdurdod lleol gyflwyno cynllun buddsoddi 9 mlynedd erbyn mis 

Mawrth 2024. Bydd y cynlluniau buddsoddi hyn yn cael eu hasesu yn erbyn y CSCA 

a gymeradwywyd i sicrhau bod ganddynt y capasiti sy’n ofynnol i gyrraedd y 

targedau. 

 

Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru yn symud i'r cyfeiriad cywir—yn cynyddu 

mynediad a chyfleoedd i bob dysgwr ddysgu Cymraeg. Mae pwyslais amlwg ar 

gynyddu nifer y lleoliadau ysgol gynradd ledled Cymru, gydag ymrwymiadau i 

sefydlu 23 o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg newydd ac ehangu o leiaf 25 o 

ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg dros y 10 mlynedd nesaf. Mae'r Cynlluniau yn 

dangos y bydd canran uchel o'r datblygiadau hyn yn cael eu gwireddu yn ystod 5 

mlynedd gyntaf y CSCA, ac yn aml gyda chefnogaeth cyllid cyfalaf Llywodraeth 

Cymru. Mae sawl awdurdod wedi gwneud ymrwymiadau clir yn eu CSCA i symud eu 

hysgolion cyfrwng Saesneg neu ddwy iaith ar hyd continwwm ieithyddol drwy newid 

categori iaith ysgolion. Nid ar chwarae bach y mae’r ymrwymiadau hyn. Mae'r rhain i 

gyd yn ddatblygiadau pwysig a chyffrous—ond nid heb eu heriau. 

 

2. 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?  

 

Mae cynyddu nifer y dysgwyr sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn un o brif 

nodau Cymraeg 2050. Mae data diweddaraf CYBLD (2021) a gyhoeddwyd ddiwedd 

mis Awst, yn dangos cynnydd canrannol bach mewn dysgwyr Blwyddyn 1 sy'n 

astudio drwy gyfrwng y Gymraeg4 i bron i 24% yn 2021/22, gyda’r dilyniant o 

Flwyddyn 1 i Flwyddyn 2 yn uwch eleni. Er y gwelwyd gostyngiad canrannol bach yn 

y dysgwyr Dosbarth Derbyn sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod yr un 

cyfnod, mae’n bwysig nodi nad oes yn rhaid i ysgolion adrodd ar nifer y plant sy’n 

astudio’r Gymraeg sydd yn iau na phum mlwydd oed. Mae hyn yn golygu nad yw’r 

wybodaeth yn gyflawn ar gyfer plant Dosbarth Derbyn. Byddwn yn parhau i fonitro’r 

data yn ofalus i asesu effaith y pandemig COVID-19 ar ddewisiadau rhieni/gofalwyr 

mewn perthynas ag addysg cyfrwng Cymraeg. 

Mae gwaith Mudiad Meithrin yn y maes hwn yn hanfodol i allu pontio’n ddidrafferth o 

leoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg i ddarpariaeth ysgolion a gynhelir. Maent ar 

drywydd i gyrraedd y targed o sefydlu 150 o ddarpariaethau newydd erbyn 2026. 

Rhaid cydnabod, fodd bynnag, fod gwella lefelau darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn 

gyfrifoldeb i’r sector nas cynhelir yn ei gyfanrwydd, a dyna pam rwyf wedi bod yn 

gweithio gyda'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol i ehangu darpariaeth 

gofal plant a blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn ystod tymor y Senedd hon. 

Ym mis Medi, cyhoeddwyd buddsoddiad o £3.8 miliwn i gefnogi mwy o ddarparwyr 

gofal plant i wella eu darpariaeth Gymraeg.  

 
4 23.4% (7,900 o ddysgwyr) yn 2020/21 i 23.9% (8,010 o ddysgwyr) yn 2021/22 (data CYBLD) 
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Mae Rheoliadau 2019 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol osod targed 10 

mlynedd yn amlinellu'r cynnydd disgwyliedig ym mhlant Blwyddyn 1 sy'n cael eu 

haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod oes y Cynllun. Mae'r rhain yn seiliedig 

ar y targedau addysg5 a nodir yn strategaeth Cymraeg 2050 ac maent wedi'u 

cynnwys yn y Canllawiau statudol ar y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, 

a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2021.  

Roedd y symudiad i gynllunio yn ôl targedau yn newid sylweddol. Gosododd yn glir 

ddisgwyliad Gweinidogion Cymru ar awdurdodau lleol i gynllunio ar gyfer twf mewn 

darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn unol â thargedau Cymraeg 2050. Roedd y 

fethodoleg ar gyfer pennu’r targedau yn cynnwys grwpio awdurdodau lleol yn ôl 

poblogaeth, canran o siaradwyr Cymraeg a'r model presennol ar gyfer darparu 

addysg. Gosodwyd targedau gan ddefnyddio ystod is ac uwch, ynghyd â grwpio 

ardaloedd yn ôl eu darpariaeth bresennol, gan gydnabod y byddai man cychwyn pob 

awdurdod lleol yn wahanol ac y byddai'r llwybr i gyflawni’r targedau hynny'n 

amrywio. 

Ers 2018, mae dros £76 miliwn wedi’i fuddsoddi drwy grantiau cyfalaf cyfrwng 

Cymraeg penodol yn seiliedig ar gyfradd cyllido o 100%, gan greu pan fydd hyn 

wedi’i wireddu, dros 3,700 o leoedd gofal plant a lleoedd ysgol ychwanegol, a 285 o 

leoedd mewn canolfannau neu unedau trochi hwyr ychwanegol. Yn fwy diweddar, 

cyhoeddais £7m ychwanegol i gefnogi datblygiadau cyfalaf y CSCA. 

Rwyf eisoes wedi buddsoddi £2.2 miliwn i gefnogi trochi hwyr gyda £6.6 miliwn yn 

ychwanegol wedi'i ymrwymo tan ddiwedd tymor y Senedd hon i gefnogi'r 

ddarpariaeth trochi hwyr ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru. Cymeradwywyd 

ceisiadau gan bob awdurdod lleol dros yr haf ac mae’r prosiectau wedi bod ar waith 

ers mis Medi.  

Ym mis Mai, cyhoeddais Cynllun y Gweithlu Cymraeg mewn Addysg, sy’n Gynllun 

10 mlynedd i gyd-fynd â'r CSCA. Mae'r Cynllun Gweithlu hwn yn nodi'r camau y 

byddwn yn eu cymryd ochr yn ochr ag amrywiaeth o sefydliadau a rhanddeiliaid i 

gynyddu nifer yr athrawon sy'n gallu addysgu Cymraeg fel pwnc neu sy’n gallu 

addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £1 miliwn arall 

eleni i gefnogi'r gwaith o weithredu’r cynllun, gan ddod â chyfanswm y gefnogaeth i'r 

Gymraeg mewn Addysg i oddeutu £9 miliwn, gyda chynlluniau i gynyddu'r cyllid dros 

y ddwy flynedd nesaf. Rydym hefyd wedi estyn y ddarpariaeth hyfforddiant iaith 

Gymraeg sydd ar gael i'r gweithlu addysg. Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg 

Genedlaethol wedi cyhoeddi porth ar ei gwefan sy'n ei gwneud yn haws i weithwyr 

addysg proffesiynol weld pa gyrsiau pwrpasol sydd ar gael iddynt i ddysgu Cymraeg, 

ac i wella eu sgiliau yn y Gymraeg. Gall athrawon hefyd gael mynediad at gyrsiau ar 

ddarpariaeth gymunedol brif ffrwd y Ganolfan Genedlaethol yn rhad ac am ddim. 

 
5 Mae cerrig milltir addysg Cymraeg 2050 yn cynnwys cynyddu'r gyfran o bob grŵp blwyddyn ysgol 
sy'n cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg o 22 y cant (yn seiliedig ar 7,700 o ddysgwyr saith oed 
yn 2015/16) i 30 y cant erbyn 2031 (tua 10,500 ym mhob grŵp blwyddyn), ac yna i 40 y cant erbyn 
2050 (tua 14,000 ym mhob grŵp blwyddyn). 
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Rydym hefyd yn cynnig gwersi Cymraeg am ddim i bawb rhwng 16-25 oed ers mis 

Medi  a allai hefyd wella sgiliau Cymraeg darpar weithwyr addysg proffesiynol. 

 

Rwy’n ymwybodol iawn o’r heriau sy’n ymwneud â recriwtio, yn enwedig yn ein 

hysgolion uwchradd. Mae rhaglenni fel y Cynllun Pontio i gefnogi athrawon cynradd i 

symud i addysgu yn yr uwchradd, a’r cynllun cymhelliant Iaith Athrawon Yfory yn 

allweddol. Rwyf hefyd wedi cynyddu'r cyllid ar gyfer y cynllun e-sgol i £600,000 er 

mwyn ymestyn y rhaglen e-ddysgu i bob rhan o Gymru erbyn 2023. Mae angen 

amlwg am gynllunio mwy deallus (seiliedig ar wybodaeth) yn y maes hwn. Mae 

CSCA pob awdurdod lleol yn dangos ymrwymiad i weithio ar y cyd â ni ac eraill i 

wneud gwell defnydd o’r data ar y gweithlu sydd ar gael. Bydd hyn yn cael ei fonitro 

yn adroddiadau adolygu blynyddol y CSCA. Mae gan bawb gyfraniad i’w wneud i 

sicrhau llwyddiant addysg cyfrwng Cymraeg ac mae’r CSCA yn ffordd o hwyluso 

hynny. Fodd bynnag, ni allant fod yn ateb i bopeth.  

 

Mae Rhaglen Waith Cymraeg 2050 (2021-2026) yn nodi ein targed i gyrraedd 26% o 

ddysgwyr Blwyddyn 1 sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2026, gan 

gynyddu i 30% erbyn 2031. Os bydd pob awdurdod yn cyrraedd ei amrediad targed 

10 mlynedd isaf, byddwn yn cyrraedd ein carreg filltir yn Cymraeg 2050 o 30% o 

ddysgwyr Blwyddyn 1 mewn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 2030/31. Rhaid inni 

adeiladu ar fomentwm y CSCA a'r camau cadarnhaol sy'n cael eu cymryd i gefnogi 

ein huchelgais ar gyfer ein hiaith—mae gennym yr arbenigedd a'r ewyllys i lwyddo, 

ac rwy'n hyderus y byddwn yn cyrraedd ein targedau. 

 

3. 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 ac ysgolion dwy ffrwd? 

 

Ym mis Rhagfyr 2021, cyhoeddais ganllawiau anstatudol ar gategorïau ysgolion yn 

ôl darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn dilyn adolygiad annibynnol o'r trefniadau 

presennol yn 2019. Ysgogodd hynny lawer o awdurdodau lleol ac ysgolion i 

ddechrau adolygu eu trefniadau lleol—rhywbeth sydd heb ddigwydd ar y fath raddfa 

ers 2007.  

Cyhoeddi'r canllawiau diwygiedig oedd y cam cyntaf yn unig. Megis dechrau ydym ni 

ar ein taith a bydd y newid o un system i'r llall yn cymryd amser. Mae'n bwysig ein 

bod ni'n cydnabod y bydd hi'n daith wahanol i bob awdurdod lleol.  

 

Ers i'r canllawiau gael eu cyhoeddi, mae trafodaethau wedi parhau gydag ysgolion 

ac awdurdodau lleol. Mae wyth awdurdod lleol ar draws Cymru wedi ymrwymo yn eu 

CSCA i newid categori iaith un ysgol neu fwy i gyfrwng Cymraeg dros y 10 mlynedd 

nesaf. Ers mis Medi, mae fy swyddogion wedi cyfarfod yn unigol gyda’r siroedd 

hynny i ddeall yn well sut maent yn mynd ati i gyflwyno’r trefniadau categoreiddio 

newydd.  Mae pob un wedi, neu wrthi, yn mapio'r ddarpariaeth yn eu hysgolion a 
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nodi ysgolion sydd â'r potensial i symud i gategori gwahanol. Mae cyfarfodydd 

pellach wedi’u hamserlenni i archwilio beth yn fwy y gallwn ni fel Llywodraeth ei 

wneud i hwyluso’r trafodaethau ar lefel ysgol, sirol neu genedlaethol mewn 

perthynas â chynyddu’r ddarpariaeth o’r Gymraeg. Yn achos awdurdodau lleol sydd 

ag ysgolion cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg yn unig ar hyn o bryd, mae 

trafodaethau wedi’u cynnal ynghylch sut i gyflwyno rhagor o Gymraeg yn ystod y 

diwrnod ysgol, yn enwedig yn eu hysgolion a'u lleoliadau cyfrwng Saesneg. 

 

Cyhoeddais ym mis Hydref Fframwaith ar gyfer y Gymraeg mewn addysg cyfrwng 

Saesneg. Mae partneriaethau a chonsortia addysgol rhanbarthol yn cydweithio i 

ddatblygu rhaglen ddysgu broffesiynol genedlaethol a fydd yn cefnogi addysgu'r 

Gymraeg mewn ysgolion yn unol â'r camau gweithredu a nodir yng Nghynllun y 

gweithlu Cymraeg mewn addysg. Mae hyn yn cynnwys ffocws ar ddarparu 

cefnogaeth i ysgolion i ddefnyddio'r fframwaith yn effeithiol i drefnu, cynllunio ac 

adolygu'r Gymraeg yn eu cwricwla. 

 

Rhaid i bob ysgol gofnodi eu categori iaith yn flynyddol o fewn casgliad data’r 

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Rydym wedi bod yn 

gwneud paratoadau i ddiweddaru’r setiau data i adlewyrchu’r categorïau newydd. Er 

ei bod yn broses hir, mae'r amser hwn yn cael ei dreulio’n ddoeth gan ysgolion ac 

awdurdodau i ymgyfarwyddo â'r trefniadau newydd. Mae disgwyl i ni drosglwyddo'n 

ffurfiol i'r trefniadau categoreiddio iaith newydd erbyn mis Ionawr 2024, unwaith y 

bydd y gwaith o ddiweddaru CYBLD wedi'i gwblhau. Mae pob awdurdod lleol yn 

gweithio tuag at y dyddiad hwn. 

 

4. Pa heriau a fydd yn codi o ran cynllunio a datblygu darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg, cyn Bil Addysg Gymraeg arfaethedig? 

 

Ceir ymrwymiad yn ein Rhaglen Lywodraethu i gyflwyno Bil Addysg Gymraeg yn 

ystod tymor presennol y Senedd. Mae hyn hefyd yn rhan o'r Cytundeb Cydweithio 

rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru. Diben y Bil fydd cryfhau a chynyddu 

darpariaeth addysg Gymraeg ledled Cymru i gyrraedd ein targedau Cymraeg 2050.   

 

Rwy’n awyddus i edrych i weld pa gamau eraill y gallwn eu cymryd i sicrhau bod 

mynediad at addysg Gymraeg yn fwy hygyrch a theg. Mae dysgwyr a theuluoedd yn 

parhau i golli cyfleoedd i gael addysg cyfrwng Cymraeg—ac o ganlyniad y cyfle 

gorau i fod yn ddinasyddion dwyieithog hyderus. Rwyf hefyd yn awyddus i archwilio 

sut y gallwn sicrhau canlyniadau ieithyddol gwell i ddysgwyr mewn addysg cyfrwng 

Saesneg. 

 

Rwy'n croesawu sylw’r Pwyllgorau ar y materion hyn. Rydym wedi mynd cyn belled 

ag y gallwn o fewn fframwaith presennol y CSCA, a byddwn yn edrych ar unrhyw 

dystiolaeth ac argymhellion a wneir o ganlyniad i'r ymchwiliad hwn wrth ddatblygu 

cynigion y gellid eu cynnwys mewn Bil Addysg Gymraeg.   
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Wrth gymeradwyo'r CSCA, ymrwymais i gwrdd ag Arweinydd a Chyfarwyddwr 

Addysg pob awdurdod lleol i drafod eu cynlluniau. Mae nifer o’r cyfarfodydd hynny 

eisoes wedi digwydd. Wrth eu cyfarfod, rwyf wedi pwysleisio'r hyn rwyf wedi'i 

ddweud ar lafar ac yn ysgrifenedig dro ar ôl tro: mae’r Gymraeg yn perthyn i ni i gyd, 

felly hefyd y cyfrifoldeb am ei dyfodol. Dyna pam fod angen i bob un ohonom – yn 

Llywodraeth Cymru, a phob awdurdod lleol ac ysgol – weithio gyda'n gilydd i sicrhau 

bod pob dysgwr ym mhob rhan o Gymru yn cael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn 

llwyddiannus, a'i defnyddio yn eu bywydau bob dydd. 
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