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Annwyl Jack,  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 4 Awst, ar ran y Pwyllgor Deisebau, ynghylch Deiseb P-06-
1168 sy’n galw am ailadrodd y flwyddyn academaidd gyfredol hon i fyfyrwyr ledled Cymru 
pe bai ysgolion yn cau yn sgil “cyfnod atal byr” cenedlaethol arall.   
 

Rwy'n llwyr werthfawrogi pa mor ymroddedig yw ein gweithlu addysgol, a pha mor galed y 
maent wedi gweithio, yn arbennig yn ystod y pandemig, i gefnogi ein dysgwyr a'u lles ac i 
sicrhau bod addysg yn yr ysgol neu ddysgu o bell ar gael i bawb. Rwyf hefyd yn deall pa 
mor heriol fu'r flwyddyn academaidd ddiwethaf i ddysgwyr a'u teuluoedd. Hoffwn eich 
sicrhau ein bod, fel Llywodraeth, yn benderfynol o darfu cyn lleied â phosibl ar addysg, a 
bod cynnydd dysgwyr a'u lles wrth wraidd y penderfyniadau a wnawn, ein diwygiadau, a'r 
cwricwlwm newydd.  
 
Fel y byddwch yn sylweddoli, yn aml mae angen i ni ymateb i sefyllfaoedd sy'n newid yn 
gyflym mewn perthynas â throsglwyddo'r coronafeirws, ac rydym yn monitro’r sefyllfa o ran 
iechyd y cyhoedd yn ofalus. Mae'n hanfodol ein bod yn ystyried ac yn gweithredu ar y 
cyngor gwyddonol a meddygol diweddaraf sydd ar gael i ni, a'r argymhellion a wneir gan ein 
Grŵp Cyngor Technegol. Felly mae newidiadau i gyfyngiadau cenedlaethol a dulliau 
gweithredu ysgolion yn cael eu hystyried fel rhan o'n proses adolygu 21 diwrnod. Gwyddom 
hefyd am yr effaith hirdymor y mae colli ysgol yn ei chael ar les a datblygiad ein plant a'n 
pobl ifanc. Am y rheswm hwn, pan fu angen cyfnodau atal byr yn y gorffennol, fe’u 
rhoddwyd ar waith yn ystod gwyliau hanner tymor er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar 
addysg disgyblion. Er fy mod yn gobeithio'n fawr na fydd angen cyfnod atal byr yn y dyfodol, 
ni allaf, wrth gwrs, warantu hynny.  
 
Ar 9 Gorffennaf cyhoeddais ddatganiad ysgrifenedig am ein cynllun ar gyfer ysgolion a 
lleoliadau addysgol. Ysgrifennais hefyd at benaethiaid a chyhoeddi Canllawiau Gweithredol 
diwygiedig cyn diwedd tymor yr haf a oedd yn rhoi rhagor o fanylion ar gyfer mis Medi. 
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Rydym wedi cyflwyno newidiadau sy'n cyd-fynd â llacio rhagor ar y cyfyngiadau yng 
Nghymru, ac rydym wedi cydnabod yr angen i symud tuag at ddull mwy lleol sy'n caniatáu i 
ysgolion fod yn hyblyg ac ymateb i amgylchiadau lleol a phroblemau iechyd y cyhoedd. Ein 
bwriad yw cyhoeddi fframwaith gweithredol a chanllawiau ategol ddechrau mis Medi sy'n ei 
gwneud yn bosibl i ysgolion a lleoliadau deilwra rhai o'u mesurau ymyrryd i adlewyrchu lefel 
y risg a nodwyd yn lleol ac i ddwysáu a llacio mesurau rhagofalus. Pan fydd dysgwyr a staff 
ysgol yn dychwelyd i sefydliadau addysg ar ôl gwyliau'r haf, bydd ysgolion a lleoliadau yn 
cael eu cefnogi gan swyddogion iechyd cyhoeddus a'u hawdurdodau lleol i sicrhau eu bod 
yn rhoi mesurau COVID-19 ar waith sy'n briodol i'w hamgylchiadau eu hunain. Bydd ein dull 
gweithredu yn lleihau unrhyw amharu diangen ar gyfleoedd dysgu i ddisgyblion yn y 
dyfodol, cyn belled ag y bo modd.  
 
Yn ychwanegol at hynny, mae'r Prif Weinidog hefyd wedi cyhoeddi, o 7 Awst ymlaen, na 
fydd yn rhaid i bob oedolyn sydd wedi cael ei frechu'n llawn hunanynysu mwyach os cânt eu 
nodi fel cysylltiadau agos â rhywun â'r coronafeirws. Bydd plant a phobl ifanc o dan 18 oed 
hefyd yn cael eu heithrio rhag yr angen i hunanynysu os nodir eu bod hefyd yn gysylltiadau 
agos ag achos positif. 
 
Byddwch hefyd yn falch o wybod imi gyhoeddi ein Cynllun Adnewyddu a Diwygio ym mis 
Mehefin, sef ymateb y Llywodraeth hon i effeithiau'r pandemig ar ddysgu. Mae'r cynllun yn 
cadarnhau ein hymrwymiad i fuddsoddi yn sylfeini dysgu, gan gynnwys lles dysgwyr; 
cefnogi dysgwyr i wneud y cynnydd sydd ei angen arnynt; a chefnogi ymarferwyr addysgu. 
Mae'n nodi sut y byddwn yn targedu £150 miliwn o gyllid y cytunwyd arno ym mlwyddyn 
ariannol 2021-22 i gefnogi dysgwyr ac ymarferwyr.  
 
Byddwn yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth ar gyfer pob dysgwr, gyda phecynnau 
cymorth pwrpasol ar gael i'r rhai yr effeithiwyd fwyaf arnynt gan y tarfu a fu yn sgil y 
pandemig, i ddiwallu eu hanghenion gwahanol. Mae hyn yn cynnwys helpu dysgwyr ôl-16 i 
symud ymlaen i gamau nesaf eu taith; darparu'r sylfeini sy'n galluogi ein dysgwyr mwyaf 
agored i niwed a difreintiedig i gyflawni eu potensial; a chefnogi datblygiad hanfodol 
dysgwyr y blynyddoedd cynnar. Bydd dosbarthiad yr adnoddau hyn yn parhau i ddibynnu ar 
angen lleol a bydd ymyriadau pwrpasol yn digwydd hefyd. Rydym yn ceisio sicrhau bod y 
rhain yn cael yr effaith fwyaf bosibl a’n bod yn nodi ac ymateb i'r amrywiaeth eang o 
brofiadau y mae dysgwyr wedi'u cael dros gyfnod y pandemig.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu gwerth dros £370 miliwn i gefnogi ysgolion, colegau 
a lleoliadau ers dechrau'r pandemig. At hynny, rydym wedi recriwtio dros 1,800 o staff 
cyfwerth ag amser llawn, gan gynyddu'r capasiti er mwyn helpu i ymateb i heriau'r flwyddyn 
ddiwethaf drwy ein Rhaglen Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau. Yn ogystal, ar gyfer dysgwyr 
ôl-16, darparodd yr arian a ddyrannwyd ar gyfer dal i fyny â dysgu yn 2020/21 32 awr (neu 
5%) o ddarpariaeth ychwanegol fesul dysgwr, er bod ysgolion a cholegau wedi cael 
hyblygrwydd i ganolbwyntio'r cymorth hwnnw ar y dysgwyr a oedd fwyaf ei angen.   
 
Rydw i wedi bod yn glir y byddwn yn canolbwyntio o'r newydd ar fynd i'r afael â'r bwlch 
cyrhaeddiad ac ar gefnogi dyheadau pobl ifanc, oherwydd ni allwn adael i'r pandemig 
gyfyngu ar hyn. Drwy alluogi ysgolion i gefnogi lles cymdeithasol, emosiynol, corfforol a 
meddyliol pob plentyn a pherson ifanc, byddwn ninnau, yn ein tro, yn eu i ailgysylltu â dysgu 
ac addysg a'u helpu i gyflawni eu potensial yn llwyr. Rydym hefyd yn golygu adeiladu ar y 
gwaith da hwnnw sy'n darparu profiadau a gweithgareddau ychwanegol i gefnogi lles 
dysgwyr, yn cynyddu eu cyfalaf cymdeithasol a diwylliannol ac yn darparu cymorth 
ychwanegol ar gyfer dysgu. 
 
Rydym yn parhau i fod mewn sefyllfa ddeinamig iawn o ran gweithredu ysgolion gan 
gynnwys yr angen i ystyried penderfyniadau ochr yn ochr â thrafodaethau ehangach ar 
draws y Llywodraeth, fel y rheolau newydd ar hunanynysu a chyfnodau atal byr. Fodd 
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bynnag, gallaf eich sicrhau ein bod yn parhau i weithio'n agos gyda'n partneriaid, a’n bod 
wedi rhoi mesurau ar waith fel lleihau beichiau gweinyddol ar ysgolion, mabwysiadau dull 
gweithredu sy’n trafod dysgwyr mewn ffordd fwy unigol, a gohirio arolygiadau Estyn, i 
alluogi ein hysgolion i gael y llonydd, yr adnoddau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i 
edrych tua’r dyfodol. Nid oes bwriad i ailadrodd y flwyddyn academaidd - mae angen i ni 
symud ymlaen. 
  
Yn gywir, 
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