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Annwyl Jack, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 10 Mai, yn gofyn am wybodaeth ychwanegol am ysgolion 
neu awdurdodau lleol y mae cyflymder cysylltedd eu rhyngrwyd yn araf.   
 
Mae technoleg addysg yn faes blaenoriaeth allweddol, ac mae fy swyddogion yn parhau i 
weithio'n agos gyda phob awdurdod lleol i sicrhau bod gan bob ysgol a gynhelir gysylltedd 
band eang cyflym iawn o leiaf fel rhan o'r portffolio digidol ehangach mewn Addysg. 
 
Mae gan bob awdurdod lleol arweinydd technoleg addysg, y mae ei gyfrifoldebau'n cynnwys 
monitro cysylltedd ysgolion i sicrhau ei fod nid yn unig yn ddigonol ond yn parhau i fod yn 
addas ar gyfer y dyfodol.  Mae pob ysgol yng Nghymru yn elwa o gysylltedd cyflym iawn ac 
mae modd ei uwchraddio’n hawdd drwy rwydwaith y Prosiect Cydgasglu Band Eang y 
Sector Cyhoeddus (PSBA) yn ôl yr angen.  Drwy fuddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth 
Cymru yn y rhwydwaith, sicrhawyd bod cysylltiad band eang pob ysgol at ddefnydd yr ysgol 
honno’n unig.   
 
Yn arddangos esblygiad parhaus cysylltedd yng Nghymru, mae 12 ysgol arall, ar y cyd â'u 
hawdurdod lleol, bellach wedi uwchraddio i wasanaeth 1 gigabeit yr eiliad ers ein 
gohebiaeth ddiwethaf, sy’n golygu bod y rhan fwyaf o ysgolion uwchradd yn derbyn 
gwasanaethau band eang 1 gigabeit yr eiliad erbyn hyn.  
 
Bydd fy swyddogion yn parhau i fonitro'r cyflymder y mae ysgolion yn ei gael, ar y cyd â 
chydweithwyr mewn awdurdodau lleol, i sicrhau bod gan bob ysgol a gynhelir yng Nghymru 
gysylltedd band eang digonol yn unol ag elfen gysylltedd Safonau Digidol Addysg.    
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Mae'n hanfodol ein bod yn parhau i annog ysgolion i weithio gyda'u harweinwyr technoleg 
addysg yn eu hawdurdodau lleol perthnasol, a all helpu i sicrhau bod y digidol yn cael ei 
ystyried yn flaenoriaeth ac yn elfen sylfaenol o gynlluniau datblygu ysgolion, gan gefnogi 
ysgolion i sicrhau’r trawsnewidiad mwyaf posibl yn sgil dyfeisiau digidol a thechnoleg. 
 
Yn gywir, 
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