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Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011.  Ei gylch gwaith yw archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth 
Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion yn ymwneud â gwariant, gweinyddiaeth a pholisi sy’n cwmpasu:  
addysg, iechyd a lles plant a phobl ifanc Cymru, gan gynnwys eu gofal cymdeithasol.
 
Ar 22 Ionawr 2014, cytunodd y Cynulliad i newid cylch gwaith y Pwyllgor i gynnwys Addysg Uwch.  Bydd 
y pwnc yn parhau yn rhan o gylch gwaith y Pwyllgor Menter a Busnes hefyd, gyda’r ddau bwyllgor yn 
ystyried Addysg Uwch o’u safbwyntiau penodol. Enw blaenorol y Pwyllgor oedd y Pwyllgor Plant a Phobl 
Ifanc.

Roedd yr Aelod canlynol hefyd yn aelod o’r Pwyllgor yn ystod yr ymchwiliad hwn:

Aelodau cyfredol y Pwyllgor

Ann Jones (Cadeirydd) 
Llafur Cymru
Dyffryn Clwyd

Keith Davies 
Llafur Cymru
Llanelli

John Griffiths
Llafur Cymru
Dwyrain Casnewydd

David Rees
Llafur Cymru
Aberafan

Simon Thomas
Plaid Cymru
Canolbarth a Gorllewin Cymru

Aled Roberts
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Gogledd Cymru

Rhodri Gyln Thomas
Plaid Cymru
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Angela Burns
Ceidwadwyr Cymreig
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir 
Benfro

Lynne Neagle 
Llafur Cymru
Torfaen

Suzy Davies   
Ceidwadwyr Cymreig
Gorllewin De Cymru

Bethan Jenkins
Plaid Cymru
Gorllewin De Cymru
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Crynodeb Gweithredol 

1. Mae gan Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESPs) y 

potensial i sicrhau cynnydd sylweddol yn nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n cael 

eu haddysgu drwy'r Gymraeg ac sy'n astudio ar gyfer cymwysterau drwy 

gyfrwng y Gymraeg. Roedd llawer o randdeiliaid yn cydnabod y potensial 

hwn ac yn croesawu'r Cynlluniau pan gawsant eu cyflwyno. Fodd bynnag, 

mae llawer o'r rhanddeiliaid hynny wedi'u siomi gan ddiffyg effaith y 

Cynlluniau wrth iddynt gael eu gweithredu. Iddynt hwn, mae hanes y 

Cynlluniau hyd yn hyn wedi bod yn un o golli cyfle. Yn fwy pryderus, mae 

pryderon cynyddol nad ydynt yn addas i'r diben. 

Pa mor effeithiol y mae'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg a'r 

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn cydweithio? 

“We have already acknowledged in the last two Annual Reports on the Welsh-

medium Education Strategy that we would be unlikely to meet all the 2015 

targets. Against that background, it seems unlikely that those targets which 

will not be met in 2015 will also be met in 2020 without improved planning 

and action at local authority level.” 

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 

2. Mae'r datganiad hwn gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn dangos her 

sylfaenol i system y Cynlluniau. Mae Llywodraeth Cymru yn pennu 

strategaethau a thargedau cenedlaethol ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, 

ond awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am sicrhau bod y strategaethau hynny yn 

troi'n ganlyniadau pendant yn lleol. Mae hyn yn creu cymhlethdodau o ran 

atebolrwydd. 

3. Mae'r Gweinidog yn cydnabod na ellir cyrraedd targedau Llywodraeth 

Cymru heb awdurdodau lleol, ond ni wnaeth unrhyw beth a glywsom yn 

ystod yr ymchwiliad awgrymu bod Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol 

yn cydweithio ddigon i gyrraedd targedau'r Strategaeth Addysg Cyfrwng 

Cymraeg. Nid yw'n glir sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cefnogi'r 

gwaith cynllunio a gweithredu gwell sydd ei angen i gyrraedd y targedau. 

4. Mae angen dybryd am weithio'n well mewn partneriaeth rhwng 

Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol. Pan fo awdurdodau lleol yn methu, 

bydd angen i Weinidogion ymyrryd, ond dylai gweithio'n well mewn 

partneriaeth fod yn fan cychwyn. Heb hynny, ac ymrwymiad ar y cyd i 

gyrraedd y targedau, mae'n anodd gweld sut y gellir bodloni dyheadau 

Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.  
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Argymhelliad: Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod targedau'r 

Strategaeth yn cael eu hadlewyrchu yn y Cynlluniau Strategol a bod yn 

fwy cadarn wrth gymeradwyo'r Cynlluniau i sicrhau eu bod yn 

adlewyrchu uchelgais Llywodraeth Cymru. 

Argymhelliad: Rhaid i Lywodraeth Cymru egluro sut mae'n bwriadu 

gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol i gyflawni ei 

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. 

Categoreiddio, diffiniadau a chanlyniadau ieithyddol 

“I think there are weaknesses, if we fixate ourselves on the idea that there 

are things called ‘English-medium settings’, ‘bilingual settings’ and ‘Welsh-

medium settings’. What really matters is: does the individual acquire the 

language skill?” 

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 

5. Eglurder ynghylch beth yw addysg cyfrwng Cymraeg a sicrhau'r 

deilliannau ieithyddol gorau i ddisgyblion cyfrwng Cymraeg oedd y pryderon 

i lawer o gyfranwyr. Rydym yn nodi barn y Gweinidog, ond mae'n amlwg bod 

natur y ddarpariaeth ieithyddol mewn lleoliad penodol yn cael effaith ar 

ganlyniadau ieithyddol disgyblion. Yn bwysicach, rhaid i'r holl fathau 

gwahanol o ddarpariaeth sydd ar gael, ac unrhyw effaith ddilynol ar 

ganlyniadau ieithyddol, fod yn gwbl glir i rieni sy'n gwneud penderfyniadau 

am addysg eu plant. Rhaid i awdurdodau lleol fod yn fwy rhagweithiol wrth 

sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael. 

6. Dywedodd y Gweinidog y byddai'r materion hyn yn cael eu hailystyried 

yn sgil Adolygiad Donaldson, ond bod diffyg eglurder ar hyn o bryd ynghylch 

sut y bydd gweithredu'r Adolygiad hwn yn mynd i'r afael â hwy ac yn cynnig 

atebion. At hynny, rydym yn rhannu pryderon cyfranwyr a rybuddiodd yn 

erbyn aros blynyddoedd i system newydd ddod i rym – mae'r diffyg cynnydd 

o ran cynyddu nifer y disgyblion sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg yn 

broblem sy'n bodoli nawr, ac y mae angen mynd i'r afael â hi. 

7. Nodwn y sylwadau a wnaed gan awdurdodau lleol ac eraill ynghylch yr 

heriau a wynebir ganddynt wrth newid categori iaith ysgol. Roedd cyfranwyr 

yn credu bod y broses gymhleth hon yn creu rhwystr ychwanegol i ymateb i 

anghenion cymunedau. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gydag awdurdodau 

lleol i ymchwilio pa mor hir mae'n ei gymryd i newid y categori iaith a sicrhau 

bod y broses mor effeithiol ag y gall fod. 
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Argymhelliad: Dylai'r Gweinidog egluro sut y bydd argymhellion 

adolygiad Donaldson yn mynd i'r afael â'r amrywiad yn neilliannau 

ieithyddol y gwahanol fathau o ddarpariaeth. 

Argymhelliad: Dylai'r Gweinidog adolygu a chyhoeddi canllawiau newydd 

ar ddiffiniadau o ddarpariaeth a chategoreiddio ieithyddol ysgolion.  

Argymhelliad: Dylai'r Gweinidog adolygu'r broses ar gyfer newid 

categori ysgol, gyda'r nod o'i symleiddio.  

A yw Cynlluniau Strategol yn ddigon effeithiol o ran cefnogi'r 

strategaeth genedlaethol? 

8. Fel sawl cyfrannwr, mae'r Pwyllgor yn derbyn ei bod, efallai, yn rhy 

gynnar i fynegi barn gadarn ynghylch effaith ac effeithiolrwydd y Cynlluniau 

Strategol. Fodd bynnag, ni ddylai Llywodraeth Cymru anwybyddu pryderon 

Comisiynydd y Gymraeg bod gwendidau sylweddol yn dod i'r amlwg, a rhaid 

rhoi sylw iddynt.  

Tryloywder 

9. Roedd canfyddiad ymhlith nifer o'r cyfranwyr nad yw'r system 

Cynlluniau Strategol yn ddigon tryloyw. Mae'n anodd asesu a yw Cynllun 

Strategol wedi cael ei ddiwygio a, pan fydd yn bosibl canfod newidiadau, 

mae'n amhosibl gwybod a gawsant eu gwneud i ymateb i argymhellion gan 

Lywodraeth Cymru neu oherwydd bod yr awdurdod lleol ei hun wedi 

penderfynu bod angen newidiadau. Dylid mynd i'r afael â hyn fel bod yr holl 

newidiadau a'r rhesymau drostynt yn glir i randdeiliaid.  

10. Er mwyn gwella tryloywder ac atebolrwydd, dylai awdurdodau lleol 

gyhoeddi adroddiad blynyddol sy'n rhoi amlinelliad o'r cynnydd yn erbyn y 

camau gweithredu y maent yn eu cymryd i gyrraedd y targedau yn eu 

Cynlluiau Strategol. Dylai'r adroddiad gynnwys manylion unrhyw addasiadau 

a wneir i Gynlluniau Strategol, gan gynnwys a ydynt wedi cael eu gwneud o 

ganlyniad i argymhellion gan Lywodraeth Cymru. O ystyried bod Cymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru/Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru wedi 

dweud na fyddai hyn yn faich ar awdurdodau lleol, byddai'r Pwyllgor yn 

disgwyl i hyn ddigwydd yn wirfoddol. Dylai Llywodraeth Cymru ei gwneud yn 

ofynnol i awdurdodau lleol gyhoeddi adroddiad blynyddol os na wneir 

hynny'n wirfoddol. 

11. Yng nghyd-destun gweithio mewn partneriaeth a gwella tryloywder, 

dylai Llywodraeth Cymru hefyd gyhoeddi gwybodaeth flynyddol am ei rôl yn 

y broses.  
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Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru gael trafodaethau ag 

awdurdodau lleol ynghylch amserlenni a threfniadau ar gyfer cyhoeddi 

adroddiadau blynyddol ar gynnydd Cynlluniau Strategol. 

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi gwybodaeth am ei rôl 

yn cymeradwyo Cynlluniau Strategol, gan gynnwys manylion am ei 

hymateb i Gynlluniau Strategol pob awdurdod lleol a, phan fo'n briodol, 

y rhesymau pam y cafodd Cynllun Strategol ei gyfeirio yn ôl at 

awdurdod lleol i'w addasu, a'r camau a gymerwyd gan awdurdod lleol o 

ganlyniad i hynny. 

Asesu'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg 

12. Rydym yn deall bod y gwaith o asesu'r galw yn gymhleth ac na fydd un 

dull penodol yn gweithio. Nodwn sylw'r Gweinidog fod asesiadau o'r fath 

wedi bod, hyd yma, yn 'rhesymol gadarn'. Fodd bynnag, roedd gan sawl 

cyfrannwr, gan gynnwys awdurdodau lleol, bryderon ynghylch a yw dulliau 

cyfredol mor ddibynadwy neu gadarn ag y dylent fod. Mynegwyd pryderon 

ynghylch amseriad asesiadau a darparu gwybodaeth annigonol i rieni, a oedd 

yn golygu nad oeddent yn gallu ymateb mewn ffordd ystyrlon. Ymhellach, 

mae'n anodd deall sut y gall asesiadau gyda chyfraddau ymateb isel iawn 

gael eu defnyddio fel sail ar gyfer cynllunio effeithiol.  

13.  Soniodd y cyfranwyr am y rôl ddeuol sydd gan awdurdodau lleol wrth 

asesu'r galw am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, yn ogystal â hyrwyddo ei 

thwf. Roedd barn gref bod awdurdodau lleol wedi cael trafferth deall y rôl 

ddeuol hon yn llawn. Mae'n rhaid ymateb i hyn. 

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru fod yn gliriach gydag 

awdurdodau lleol ynghylch ei disgwyliadau mewn perthynas â hyrwyddo 

twf addysg cyfrwng Cymraeg fel bod pob awdurdod lleol yn ymrwymo i 

uchelgeisiau Llywodraeth Cymru. 

 

Argymhelliad: Cyn iteriad nesaf y Cynlluniau Strategol, dylai Llywodraeth 

Cymru adolygu'r prosesau ar gyfer asesu'r galw er mwyn sicrhau eu bod 

yn fwy cadarn. Dylai prosesau gynnwys darpariaeth i ymgynghori â 

phlant a phobl ifanc, yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau'r Plentyn. 
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A yw'r rolau a'r cyfrifoldebau'n glir mewn perthynas â Chynlluniau 

Strategol? 

14. Ystyriodd y Pwyllgor a oedd digon o eglurder ynghylch rolau a 

chyfrifoldebau Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol 

ac eraill mewn perthynas â Chynlluniau Strategol. 

Hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth 

15. Roedd hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o addysg cyfrwng Cymraeg yn 

fater allweddol i sawl cyfrannwr i'r ymchwiliad. Ym marn y Pwyllgor, rhaid i 

hyn ddigwydd ar sawl lefel wahanol er mwyn iddo fod yn effeithiol. Rhaid i 

Lywodraeth Cymru fod yn gyfrifol am hyrwyddo'n genedlaethol; dylai 

awdurdodau lleol wneud gwaith hyrwyddo sydd wedi'i deilwra i'w cymunedau 

yn lleol; ac yn olaf, mae rôl i ysgolion sicrhau eu bod yn ymgysylltu â rhieni 

yn lleol. 

16. Nid yw'r Pwyllgor wedi'i ddarbwyllo bod gwaith hyrwyddo Llywodraeth 

Cymru yn genedlaethol wedi bod yn effeithiol a chred ei bod yn hanfodol ei 

bod yn gwneud hyn yn well. 

17. Rhaid i Awdurdodau Lleol fod yn fwy rhagweithiol wrth sicrhau bod 

gwybodaeth ystyrlon ar gael i rieni am y gwahanol fathau o ddarpariaeth yn 

eu hardaloedd. Heb ddealltwriaeth o'r hyn sydd ar gael, mae rhieni yn cael eu 

rhoi mewn sefyllfa lle nad ydynt yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus 

am addysg eu plant. 

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu a chyhoeddi 

strategaeth mewn perthynas â hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o 

addysg cyfrwng Cymraeg yn genedlaethol ac yn lleol. Dylai'r strategaeth 

gynnwys adnoddau y gall awdurdodau lleol ac ysgolion eu defnyddio a'u 

haddasu. 

Fforymau addysg cyfrwng Cymraeg 

18. Cred yr holl gyfranwyr i'r ymchwiliad fod gan fforymau y potensial i 

chwarae rôl hanfodol o ran darparu Cynlluniau Strategol. Fodd bynnag, 

roedd sôn nad yw'r potensial yn cael ei wireddu'n llawn oherwydd diffyg 

cysondeb o ran dull ac aelodaeth. Teimla'r cyfranwyr y gallai Llywodraeth 

Cymru wneud mwy i gynorthwyo awdurdodau lleol i rannu arfer da a sicrhau 

effeithiolrwydd fforymau. Byddai hyn yn cyd-fynd â'r egwyddor o weithio 

mewn partneriaeth a amlinellir yn gynharach yn yr adroddiad hwn. Dylai 

Llywodraeth Cymru egluro rôl consortia rhanbarthol mewn cysylltiad â 

Chynlluniau Strategol. 
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19. Cred y Pwyllgor y dylai fforymau fod yn agored ac yn dryloyw ac y dylai 

aelodau'r cyhoedd allu mynychu eu cyfarfodydd os ydynt yn dymuno. Dylai 

Fforymau hefyd gyhoeddi gwybodaeth am y gwaith y maent wedi'i wneud. 

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda llywodraeth leol a 

rhanddeiliaid i gryfhau rôl fforymau fel eu bod yn fwy effeithiol. Dylai 

fforymau fod yn agored ac yn gynrychioliadol a dylent adrodd yn ôl yn 

flynyddol. 

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru egluro rôl y consortia 

rhanbarthol mewn cysylltiad â Chynlluniau Strategol.  

Pwerau i ymyrryd 

20. Teimla rhai o'r rhanddeiliaid yn gryf y dylai'r Gweinidog ymyrryd pan 

nad yw awdurdodau lleol yn cyrraedd y targedau yn eu Cynlluniau Strategol. 

Cydnabuwyd na ddylai ymyrraeth o'r fath fod yn angenrheidiol os yw'r 

system Cynlluniau Strategol yn gweithio'n iawn ac yn sicrhau mwy o 

ddarpariaeth yn lleol. 

21. Ceisiodd y Pwyllgor gyngor cyfreithiol ynghylch p'un a all Gweinidogion 

Cymru ymyrryd a chymryd camau os ystyriwyd nad oedd awdurdod lleol yn 

cyflawni ei ddyletswydd i baratoi a gweithredu Cynlluniau Strategol yn gywir. 

Cynghorwyd y Pwyllgor y gallai Gweinidogion Cymru ddefnyddio'r pŵer i 

ymyrryd o dan adran 21 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 

2013 mewn perthynas â Chynlluniau Strategol. 

Argymhelliad: Dylai'r Gweinidog ddefnyddio'r pwerau sydd ar gael iddo 

o dan ddeddfwriaeth bresennol i ymyrryd pan fydd awdurdodau lleol yn 

methu â chyflawni eu Cynlluniau Strategol. 

I ba raddau y mae Cynlluniau Strategol yn adlewyrchu amrywiaeth o 

bolisïau Llywodraeth Cymru sy'n berthnasol i ddarpariaeth cyfrwng 

Cymraeg? 

22. Ystyriodd y Pwyllgor a yw polisïau Llywodraeth Cymru yn cael eu 

cydgysylltu i fodloni dyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg cyfrwng 

Cymraeg. 

Dechrau'n Deg 

23. Nodwn y pryderon a fynegwyd gan gyfranwyr ynghylch y prinder mewn 

lleoedd Dechrau'n Deg drwy gyfrwng y Gymraeg (neu ddarpariaeth gymysg) 

o'i gymharu â thargedau Llywodraeth Cymru ar gyfer plant 7 oed a chredwn y 

gallai hyn gael effaith sylweddol ar gynnydd o ofal plant i ddarpariaeth 
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addysg gynnar cyfrwng Cymraeg. Bydd y diffyg hwn yn cael yr effaith fwyaf 

ar blant o deuluoedd incwm isel. Unwaith eto, mae hyn yn enghraifft o 

strategaeth genedlaethol heb gael ei halinio â darpariaeth leol.  

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru egluro beth yw'r rhesymau am y 

diffyg rhwng canran y lleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael o dan y 

rhaglen Dechrau'n Deg a'i tharged i 25 y cant o blant saith oed gael eu 

haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2015 (a 30 y cant erbyn 2020). 

Dylai Llywodraeth Cymru egluro sut y bydd yn mynd i'r afael â'r diffyg. 

Trafnidiaeth dysgwyr ac ysgolion 

24. Roedd gan y cyfranwyr bryderon sylweddol ynghylch y mater hwn, yn 

arbennig o ran cyflwyno ffioedd teithio i fyfyrwyr ôl-16 i gyrraedd 

darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Mae'r Pwyllgor yn cydnabod bod hwn yn faes 

cymhleth, ond rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r mater fel bod 

polisïau trafnidiaeth dysgwyr yn cefnogi, ac nid yn tanseilio, sut y caiff y 

strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg ei darparu. Efallai bod angen ailystyried 

y Mesur Teithio gan Ddysgwyr er mwyn sicrhau bod deddfwriaeth yn cyd-

fynd ag amcanion Cynlluniau Strategol a'r Strategaeth. 

Argymhelliad: Llywodraeth Cymru i amlinellu sut y mae'n bwriadu 

sicrhau bod trefniadau o ran trafnidiaeth ar gyfer addysg cyfrwng 

Cymraeg ac addysg ddwyieithog yn cefnogi cyrraedd targedau ei 

Strategaeth. 

Anghenion Dysgu Ychwanegol 

25. Ymddengys bod bylchau sylweddol yn y ddarpariaeth i ddisgyblion sydd 

ag anghenion dysgu ychwanegol ac sydd am gael eu haddysgu drwy gyfrwng 

y Gymraeg. Ceir amrywiaeth ranbarthol hefyd yn lefel y ddarpariaeth. Dylai 

Llywodraeth Cymru ystyried sut i fynd i'r afael â'r materion hyn, gan gynnwys 

a gallai fod yn briodol cyflwyno trefn ranbarthol o ddarpariaeth anghenion 

dysgu ychwanegol. 

Argymhelliad: Llywodraeth Cymru i amlinellu sut y bydd yn mynd i'r 

afael â darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion sydd ag 

anghenion dysgu ychwanegol a p'un a fyddai'r Bil Anghenion Dysgu 

Ychwanegol sydd i ddod yn gyfrwng priodol i wneud hynny. 

Addysg bellach – ôl-16 

26. Rydym yn cytuno y dylid cynnwys darpariaeth addysg bellach mewn 

Cynlluniau Strategol er mwyn cryfhau'r parhâd o'r blynyddoedd cynnar i 
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ddarpariaeth addysg bellach. Gall hyn hefyd helpu i fynd i'r afael â'r pryderon 

mewn perthynas â chapasiti gweithlu dwyieithog. 

Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru ailystyried ei strategaeth 

addysg cyfrwng Cymraeg gyda'r nod o sicrhau y caiff pwysigrwydd 

addysg ôl-16 ei adlewyrchu yn y strategaeth ac yng Nghynlluniau 

Strategol awdurdodau lleol. 

Adolygiad Donaldson 

27. Mae'r Pwyllgor yn nodi barn y Gweinidog y bydd gweithredu Adolygiad 

Donaldson yn cael effaith sylweddol ar addysg cyfrwng Cymraeg. Fodd 

bynnag, cred y Pwyllgor, yn y cyfamser, fod yn rhaid i'r Gweinidog sicrhau na 

chaiff cyfleoedd eu colli oherwydd ffocws ar systemau a gaiff eu rhoi ar waith 

mewn ychydig flynyddoedd. Bydd colli ffocws dros y dair i bum mlynedd 

nesaf yn cael effaith sylweddol ar allu Llywodraeth Cymru i fodloni ei 

dyheadau. 
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