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15 Tachwedd 2021 

Annwyl Huw, 

Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol: Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-
Gwyddelig yng Nghymru 

Rwy’n ysgrifennu’n unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol i’ch hysbysu am 36ain 
Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig y byddaf yn ei chynnal yng Nghymru yn 
ddiweddarach yr wythnos hon.  

Cynhelir yr Uwchgynhadledd mewn fformat hybrid, gyda chynrychiolwyr yn mynychu’n 
rhithwir ac yn bersonol. Bydd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg a minnau yn cynrychioli 
Llywodraeth Cymru. 

Yn ogystal â’r cyfle arferol am ddiweddariad cyffredinol ar faterion, bydd yr 
Uwchgynhadledd yn canolbwyntio ar gefnogi addysg y blynyddoedd cynnar a gofal plant o 
fewn cymunedau Ieithoedd Brodorol, Lleiafrifol a Llai eu Defnydd (IML). 

Cyn yr Uwchgynhadledd bydd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn cynnal trafodaeth rithwir 
i Weinidogion ar gaffael Ieithoedd IML yn y blynyddoedd cynnar. 

Bydd hysbysiad yn cael ei gytuno gan y Cyngor yn yr Uwchgynhadledd yn cynnwys 
manylion y trafodaethau a gynhelir yn yr Uwchgynhadledd a thrafodaeth weinidogol y sector 
gwaith Ieithoedd IML. Byddaf yn ysgrifennu unwaith eto yn dilyn yr Uwchgynhadledd i 
rannu’r rhain gyda chi. Byddaf hefyd yn diweddaru’r Senedd gyda datganiad ar yr 
Uwchgynhadledd yr wythnos nesaf. 
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Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Weinidog y Gymraeg ac Addysg, Cadeirydd y Pwyllgor 
Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a Chadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 
Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol. 

 
Yn gywir, 

 
MARK DRAKEFORD 


