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Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu  
 
Dyddiad: 2 Tachwedd 2016 
Amser: 11:00 
Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae 

Caerdydd 
Teitl: Cais i roi tystiolaeth i lywio’r gwaith o graffu ar Gyllideb Ddrafft 

2017-18 gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu  
 
Diben 
1. Darparu gwybodaeth am Gyllideb Ddrafft 2017-18 mewn perthynas â’r Gymraeg 

yn dilyn cais y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. 
 
Amseriad 
2. Cyhoeddwyd y gyllideb ddrafft ar 18 Hydref.  

  
Ymateb 
3. Darperir y wybodaeth a ganlyn yn y drefn y gofynnwyd amdani yn y llythyr 

comisiynu dyddiedig 28 Gorffennaf 2016 o dan y penawdau a ganlyn: 

 Rhan 1: Llinellau Gwariant Unigol yn y Gyllideb ar gyfer ariannu’r 
Gymraeg  

 Rhan 2: Blaenoriaethau ac ymrwymiadau Llywodraeth Cymru 

 Rhan 3: Polisïau allweddol 
 
Rhan 1: Llinellau Gwariant Unigol yn y Gyllideb ar gyfer ariannu’r Gymraeg 
 
4. Mae’r tabl isod yn darparu crynodeb o’r camau gweithredu sy’n ymwneud ag 

ariannu’r Gymraeg: 

Llinell Gwariant yn y Gyllideb (BEL) Cyllideb Atodol 
Gyntaf  
2016-17 

 
 

£000 

Cynlluniau 
Newydd 

Cyllideb Ddrafft 
2017-18 

 
£000 

Cam gweithredu: Y Gymraeg mewn Addysg 

BEL 5164 Y Gymraeg mewn Addysg 18,681 29,231 

Cam gweithredu: Y Gymraeg 

BEL 6020 Yr Iaith Gymraeg 3,964 3,964 

BEL 6021 Comisiynydd y Gymraeg 3,000 3,000 

 Cyfanswm 25,645 36,195 

 
 
5. Mae BEL 5164 yn ymwneud â gweithredu’r Strategaeth Addysg Cyfrwng 

Cymraeg, sy’n cynnwys:  

 cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg; 

 darparu hyfforddiant i ymarferwyr drwy’r Cynllun Sabothol; 

 darparu hyfforddiant iaith Gymraeg drwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol;  

 comisiynu adnoddau addysgu a dysgu;  
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 hyrwyddo’r broses o drosglwyddo’r iaith mewn teuluoedd;   

 ymchwil, gwerthuso a marchnata yng nghyswllt y Strategaeth Addysg 
Cyfrwng Cymraeg; 

 darparu rhaglen Siarter yr Iaith Gymraeg; 

 ariannu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 
 

6. Diben BEL 6020 yw ategu nodau Strategaeth Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg 
a baratowyd o dan Adran 78 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae oes y 
Strategaeth bresennol ar y Gymraeg, sef Iaith fyw: Iaith byw (a’r datganiad polisi 
Iaith fyw: iaith byw – Bwrw mlaen) yn dod i ben ar 31 Mawrth 2017. Cafodd 
ymgynghoriad â’r cyhoedd ynghylch Strategaeth newydd Llywodraeth Cymru ar y 
Gymraeg, sy’n amlinellu’r gwaith sydd ei angen i gyrraedd ein targed o filiwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ei gynnal rhwng 1 Awst a 31 Hydref eleni. Mae’r 
strategaeth ddrafft yn nodi 6 maes datblygu lle mae angen gweithredu er mwyn 
cyrraedd ein targed heriol. Y meysydd yw: Cynllunio a pholisi iaith, Normaleiddio, 
Addysg, Pobl, Cefnogi, Hawliau.   

 
7. Mae’r ymatebion a gyflwynwyd i’r ymgynghoriad yn cael eu dadansoddi ar hyn o 

bryd a bydd ein blaenoriaethau strategol, ac o ganlyniad ein penderfyniadau i 
fuddsoddi, yn cael eu harwain gan ymatebion i’r ymgynghoriad. Bydd crynodeb 
o’r ymatebion yn cael ei gyhoeddi maes o law.        

 
8. Diben BEL 6021 yw ariannu swydd Comisiynydd y Gymraeg. Mae gan y 

Comisiynydd ystod eang o swyddogaethau a phwerau, sy’n cynnwys: 

 gweithio tuag at sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol 
na’r Saesneg;  

 gosod dyletswyddau ar bersonau sydd y tu mewn i gwmpas y Mesur i 
gydymffurfio â safonau sy’n ymwneud â’r Gymraeg;  

 cynnal ymholiadau i faterion sy’n ymwneud â swyddogaethau’r 
Comisiynydd; 

 ymchwilio i ymyrraeth honedig â rhyddid unigolyn i gyfathrebu yn y 
Gymraeg ag unigolyn arall; 

 hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn arbennig yn y trydydd sector a’r 
sector preifat. 

 
9. Mae’r gyllideb ddrafft hon wedi’i llunio i gyflawni ein blaenoriaethau yng nghyd-

destun y cyni parhaus a osodir ar Gyllideb Cymru gan Lywodraeth y DU. 
Pennodd Llywodraeth y DU Gyllideb Cymru am 4 blynedd yn ei Hadolygiad o 
Wariant ar 25 Tachwedd 2015. Rhoddwyd setliad heriol i Lywodraeth Cymru sy’n 
peri bod Cyllideb Cymru wedi cael ei thorri mewn termau real yng nghyd-destun 
toriadau a oedd wedi’u gwneud eisoes.  

  
10. Ochr yn ochr â’r heriau yn sgil cyni, yn ein cyllideb ddrafft mae adnoddau’n cyd-

fynd â’n blaenoriaethau wrth greu Cymru ffyniannus a diogel, iach ac egnïol, 
uchelgeisiol ac sy’n dysgu, unedig a chysylltiedig yn erbyn cefndir o ansicrwydd a 
heriau yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae pob dadansoddiad 
gwrthrychol o’r effaith bosibl o adael yr Undeb Ewropeaidd yn datgan y dylem 
baratoi ar gyfer economi sy’n crebachu.   
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11. Rydym wedi seilio ein penderfyniadau ynghylch gwariant ar ddadansoddiad o 
ofynion ac anghenion mewn meysydd gwasanaeth cyhoeddus allweddol sy’n 
bwysig yn arbennig i’r rhai y mae arnynt ei angen fwyaf. Yn yr hinsawdd ariannol 
heriol hon, rydym wedi ceisio canolbwyntio ar flaenoriaethau wrth ddyrannu 
adnoddau ar sail asesiad o’r effaith gadarnhaol fwyaf a lliniaru effeithiau cyni pan 
nad oes modd eu hosgoi. 

 
12. Er bod heriau ariannol clir, mae ein hymrwymiad i’r Gymraeg mor gryf ag y bu 

erioed. Rydym wedi pennu targed heriol i ni ein hunain o gyrraedd miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac rydym yn derbyn yn llwyr mai her fawr yw 
honno, sy’n gofyn am newid cyfan gwbl er mwyn gwireddu ein gweledigaeth. 
Mewn cyfnod ariannol sy’n gynyddol anodd ac ansicr, rydym wedi cynnal cyllideb 
y Gymraeg er mwyn sicrhau bod buddsoddiadau cyson i osod y sylfeini sydd eu 
hangen wrth inni weithio i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.    

 
13. Rydym yn derbyn pa mor bwysig yw sicrhau bod cyllid digonol ar gael ar yr adeg 

bwysig hon yn natblygiad y Gymraeg. Er gwaethaf yr ansicrwydd ynghylch 
gadael yr Undeb Ewropeaidd, pwysau ariannol parhaus a’r ffaith ein bod yn 
derbyn nad yw cyllid yn ddigon ar ei ben ei hun i wireddu ein gweledigaeth ar 
gyfer yr iaith, rydym wedi llwyddo i gynnal y cyllid ar lefelau 2016-17 ar gyfer 2 o 
blith y 3 BEL sydd wedi’u neilltuo ar gyfer y Gymraeg.  

 
14. Ceir cynnydd o £10.6m yn y Cam Gweithredu ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg 

ar gyfer 2017-18. Mae hyn yn cynnwys trosglwyddiadau cylchol sydd wedi eu 
nodi ym mharagraff 15 isod a £5m ychwanegol yn 2017-18 sydd wedi ei 
ddyrannu o ganlyniad i gytundeb ar y Gyllideb gyda Phlaid Cymru. Bydd y £5m 
yma’n cefnogi datblygiad pellach Cymraeg i Oedolion, ac yn arbennig y 
ddarpariaeth o gyrsiau Cymraeg ar gyfer y gweithle, gyda’r hyn sy’n weddill yn 
cael ei ddefnyddio i gefnogi mentrau eraill sy’n hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg. 
Rhoddir rhagor o ystyriaeth i sut y bydd y £5.0m ychwanegol yn cael ei 
ddosbarthu yn unol â blaenoriaethau Strategaeth newydd y Gymraeg sy’n destun 
ymgynghoriad ar hyn o bryd. 

 
15. Hefyd cafwyd nifer o drosglwyddiadau cylchol sy’n effeithio ar y cam gweithredu 

hwn: 

 £5.4m o’r Cam Gweithredu Addysg Uwch i ariannu gweithgareddau’r 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol o 2016-18; 

 £0.5m o’r Cam Gweithredu Safonau Addysg (y Grant Gwella Addysg) i 
ddarparu rhaglenni sy’n cefnogi’r defnydd anffurfiol o’r Gymraeg ymysg 
plant a phobl ifanc, sy’n cynnwys ymestyn Siarter y Gymraeg yn 
genedlaethol;  

 £0.2m i’r Cam Gweithredu Cymwysterau mewn perthynas â pharhau i 
ddarparu arholiadau Cymraeg i Oedolion drwy Cymwysterau Cymru. 

 
16. Mae’r newid terfynol yn ymwneud â lleihad yn y gyllideb o £0.150m. Byddwn yn 

gweithio i liniaru effaith hyn ar gyflawni ein hymrwymiadau ac rydym yn bwriadu 
rheoli’r arbedion ar draws y BEL wrth i ni gynllunio’n fanwl ein hymrwymiadau ar 
gyfer y flwyddyn. Caiff mwyafrif yr arbedion eu cyflawni drwy’r contractau 
Hyrwyddwyr Dwyieithog sy’n dod i ben. Bydd prosiectau i gefnogi gweithgaredd 
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ôl-16 yn cael eu hailystyried a gwneir gostyngiadau o fewn y gweithgareddau hyn 
wrth i gontractau gael eu hadnewyddu er mwn cyflawni’r arbedion. 
 

17. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi darparu’r un wybodaeth i’r 
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am y ddarpariaeth yn y gyllideb i ategu’r 
gwaith o weithredu’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. Mae rhagor o 
wybodaeth am sut y mae’r gyllideb y Gymraeg mewn Addysg yn cefnogi 
Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol ar gael yn 
Atodiad 1 i’r papur tystiolaeth hwn.  

 
Rhan 2: Blaenoriaethau ac ymrwymiadau Llywodraeth Cymru 
 
18. Mewn ymateb i’r ansicrwydd presennol ynghylch gadael yr Undeb Ewropeaidd a 

chyfyngiadau ariannol, yn y gyllideb ddrafft ar gyfer 2017-18 mae adnoddau’n 
cyd-fynd yn agos â’n blaenoriaethau. Mae’r blaenoriaethau hyn wedi’u 
categoreiddio mewn pedair pennod, a amlinellir ym mharagraff 10 uchod. Mae’r 
iaith Gymraeg wedi’i chynnwys o dan benawdau Uchelgais a Dysgu, ac Unedig a 
Chysylltiedig, ac mae cyllid wedi’i ddyrannu’n unol â hynny.  

 
19. Gan gydnabod maint yr her o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050, mae ein 

strategaeth ddrafft yn wahanol i strategaethau blaenorol ar y Gymraeg. Mae’r 
strategaeth ddrafft yn nodi’r gwaith cychwynnol sydd ei angen er mwyn cynyddu 
nifer y siaradwyr Cymraeg rhwng yr adeg y cyhoeddir y strategaeth derfynol yn 
2017 a’r flwyddyn 2050. I’r perwyl hwn, mae’r strategaeth yn canolbwyntio’n gryf 
ar ddatblygu’r gweithlu yn y sector addysg ym mhob cyfnod, o’r blynyddoedd 
cynnar i addysg uwch ac addysg bellach. Bydd dull newydd, cwbl strategol o 
ymdrin â’r Gymraeg yn peri bod angen gweithredu o’r cychwyn i sicrhau bod y 
strategaeth a’i tharged yn cael eu cyflawni.  

 
20. Er ei bod yn canolbwyntio ar ein gweledigaeth hirdymor, mae’r strategaeth ddrafft 

yn cadarnhau y bydd angen cyflawni rhai blaenoriaethau yn y pum mlynedd 
gyntaf ar ôl cyhoeddi’r strategaeth derfynol. O ganlyniad, bydd polisïau unigol 
manwl yn cael eu cyhoeddi a fydd yn targedu meysydd polisi penodol lle y mae’n 
flaenoriaeth gweithredu. Fel rhan o’r broses ymgynghori, rydym wedi gofyn i’r 
cyhoedd beth y dylem ei flaenoriaethu yn y pum mlynedd gyntaf, a byddwn yn 
rhoi sylw dyledus i’r ymatebion a geir fel rhan o’r gwaith o ddadansoddi pob 
ymateb i’r ymgynghoriad. 

 
21. Wrth fesur y gwaith o gyflawni’r strategaeth derfynol ar y Gymraeg, byddwn, wrth 

gwrs, yn mesur ein cynnydd yn erbyn ein targed o gyrraedd miliwn o siaradwyr 
Cymraeg. Yn ychwanegol at hynny, bydd y cynnydd a wneir o ran cyflawni’r 
polisïau manwl sydd i’w cyhoeddi fel yr amlinellir ym mharagraff 19 yn ddull o 
fesur y gwaith o gyflawni’r strategaeth derfynol. Yn ogystal, bu i’n strategaeth 
ddrafft ar y Gymraeg wahodd safbwyntiau ynghylch pa dargedau a cherrig milltir 
eraill y dylid eu cynnwys yn y strategaeth derfynol ar y Gymraeg, os dylid eu 
cynnwys o gwbl. Byddwn yn cael ein harwain gan ymatebion i’r ymgynghoriad yn 
y cyswllt hwn.  
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22. Rhoddodd Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol sail gyfreithiol i ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu polisïau a dulliau o wneud penderfyniadau mewn 
ffyrdd sy’n cynyddu i’r eithaf yr effaith a gawn ar les hirdymor Cymru. Mae’r 
Ddeddf yn rhoi sylfaen gref i ni a chyrff cyhoeddus eraill adeiladu arni. Wrth 
gynnal lefelau’r cyllid ar gyfer y Gymraeg, bydd y dyraniad hwn yng nghyllideb 
ddrafft 2017-18 yn cyfrannu at ategu natur drosfwaol y Gymraeg ac yn cyfrannu’n 
arbennig at y nod llesiant o Gymru sydd â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu.  

 
Rhan 3: Polisïau allweddol 
 
Y berthynas rhwng dyraniadau’r gyllideb ddrafft a’r gwaith o gyflawni Iaith fyw: 
Iaith byw a Bwrw Mlaen  
23. Fel y nodwyd ym mharagraff 6 o’r papur tystiolaeth hwn, mae oes Iaith fyw: Iaith 

byw a Bwrw Mlaen yn dod i ben ar 31 Mawrth 2017. O ganlyniad, bydd 
dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2017-18 yn ategu’r gwaith o gyflawni’r Strategaeth 
newydd ar y Gymraeg a fydd yn cael ei chyhoeddi yn 2017.      

 
Cyllid ar gyfer y Gymraeg ar draws pob portffolio Gweinidogol  
24. Yn ychwanegol at y dyraniadau yn y gyllideb a wneir ar gyfer y Gymraeg yn 

benodol, sydd wedi’u hamlinellu yn Rhan 1 o’r papur tystiolaeth hwn, ceir 

gwariant ar y Gymraeg ar draws pob portffolio Gweinidogol. Ar ben hynny, mae’r 

Safonau ynghylch llunio Polisïau sydd wedi’u cynnwys yn Rheoliadau Safonau’r 

Gymraeg (Rhif 1) 2015, y mae Llywodraeth Cymru yn gyfreithiol rwym iddynt 

drwy Hysbysiad Cydymffurfio Comisiynydd y Gymraeg, yn sicrhau bod y 

Gymraeg yn cael ei phrif ffrydio i bob maes polisi. O ganlyniad i’r broses hon o 

brif ffrydio, nid oes modd nodi ar wahân y cyllid ar gyfer agweddau sy’n ymwneud 

â’r Gymraeg ar wariant ar raglenni a phrosiectau. 

 

25. Er hynny, mae rhai achosion pan fo cyllid dynodedig wedi’i anelu’n benodol at 

ategu’r Gymraeg a darparu gwasanaethau iaith Gymraeg, fel: 

 Cyllideb ar wahân sydd wedi’i dyrannu ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg ym Mhrif 

Grŵp Gwariant (MEG) Addysg a Sgiliau; 

 Darperir cyllid o’r MEG Addysg a Sgiliau i gyflawni’r Cynllun Gwella Cyfrwng 

Cymraeg, sy’n anelu at wella ansawdd a hyder o ran addysgu drwy gyfrwng y 

Gymraeg ar lefel uwchradd; 

 Mae cyllid rhaglen ar gael ar hyn o bryd o Brif Grŵp Gwariant Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol i hyrwyddo pwysigrwydd gwasanaethau iaith 

Gymraeg ar draws maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, ac i helpu i 

ategu’r gwaith o weithredu Mwy na geiriau…. Fframwaith Strategol Olynol ar 

gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Gofal Cymdeithasol;      

 Mae’r rhaglen Cam Wrth Gam wedi’i hanelu’n benodol at gynyddu capasiti’r 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. Darperir cyllid o’r MEG 

Addysg a Sgiliau; 
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 Mae cyllid Llywodraeth Cymru o MEG yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth i Gyngor Llyfrau Cymru wedi’i ddyrannu’n benodol ar gyfer 

cyhoeddiadau Cymraeg. 

 Mae cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer y celfyddydau yn cael ei sianelu 

gan Gyngor Celfyddydau Cymru, sy’n ariannu prosiectau celfyddydau iaith 

Gymraeg. Darperir cyllid o MEG yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. 

 
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Chomisiynydd y Gymraeg 
26. O gofio’r cefndir o ansicrwydd a’r heriau ariannol, rydym yn falch o fod wedi 

cynnal y BEL ar gyfer Comisiynydd y Gymraeg ar lefel Cyllideb Atodol Gyntaf 

2016-17 yn y dyraniadau yng nghyllideb ddrafft 2017-18. Wrth wneud y dyraniad 

hwn, rydym wedi cadw mewn cof bwysigrwydd y gwaith y mae Comisiynydd y 

Gymraeg yn ei wneud ar hyn o bryd i gyflwyno Safonau’r Gymraeg, a’r toriadau 

blaenorol nad oedd modd eu hosgoi i gyllideb Comisiynydd y Gymraeg.    

 

Dyraniadau’r gyllideb ddrafft sy’n ymwneud â chyflawni’r Strategaeth Addysg 

Cyfrwng Cymraeg  

27. Pan gafodd ei chyhoeddi, roedd y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn 
cynnwys Rhaglen Weithredu bum mlynedd a thargedau penodol pum mlynedd a 
thargedau dangosol 10 mlynedd yn seiliedig ar ddeilliannau. Yn y Datganiad 
Polisi dilynol, a gyhoeddwyd ar 10 Mawrth 2016, sef Strategaeth Addysg Cyfrwng 
Cymraeg: y Camau Nesaf, nodwyd y blaenoriaethau ar gyfer 2016-17.  

 
28. Gan fod y Gymraeg yn thema drosfwaol, yn ychwanegol at y dyraniad cyllidebol 

penodol yn y BEL ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg, mae adrannau eraill yn 

ategu datblygiad y Gymraeg yn y system addysg, fel darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg a dwyieithog mewn dysgu seiliedig ar waith. Er nad yw’n hawdd ei 

fesur, mae cyfanswm y cymorth ariannol i’r Gymraeg ym myd addysg yn llawer 

uwch na dyraniad y Gymraeg mewn Addysg yn y gyllideb. 

 

29. Fel yr amlinellwyd mewn paragraffau blaenorol, mae Llywodraeth Cymru wrthi’n 

dadansoddi’r ymatebion a gafwyd fel rhan o’i hymgynghoriad ar ei strategaeth 

ddrafft ar y Gymraeg. Y system addysg yw’r prif ddull o sicrhau bod plant yn gallu 

datblygu eu sgiliau Cymraeg, ac ar gyfer creu siaradwyr newydd. O gofio 

pwysigrwydd addysg ar gyfer gwireddu’r weledigaeth o filiwn o siaradwyr 

Cymraeg erbyn 2050, roedd pwysigrwydd datblygu gweithlu sy’n gallu addysgu a 

hyfforddi yn y Gymraeg, ynghyd â phwysigrwydd datblygu darpariaeth addysg 

cyfrwng Cymraeg, yn rhan glir o’r strategaeth ddrafft. Bydd fersiwn derfynol y 

strategaeth ar y Gymraeg a’r polisïau canlyniadol a gyhoeddir ar gyfer meysydd 

polisi penodol yn cynnwys camau gweithredu a thargedau i fesur deilliannau a’r 

gwaith cyflawni. Bydd y strategaeth hon yn cynnwys addysg a’r broses o 

ddatblygu sgiliau yn y Gymraeg.   
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Atodiad 1 
 
Darpariaeth yn y gyllideb ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg i gefnogi 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol  
 
Ar gyfer 2017-18, mae cyllideb o £29.231m wedi’i dyrannu i ategu Strategaeth 
Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru. 

 
Mae’r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn sail i’r gwaith o gynllunio 
addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru. Pwynt hollbwysig yw bod hyn hefyd yn 
cynnwys addysg ddwyieithog ac iaith Gymraeg.  
 
Mae awdurdodau lleol yn defnyddio cyllid o nifer o ffynonellau i weithredu eu 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, gan gynnwys gweithgareddau sy’n 
cael eu hategu a’u darparu drwy raglen Gyfalaf Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain 
a’r Grant Gwella Addysg. Wrth ddarparu eu Grant Gwella Addysg, gofynnir i’r 
consortia rhanbarthol sicrhau bod y rhaglen o weithgareddau a ariennir yn 
adlewyrchu’r blaenoriaethau sydd wedi’u nodi yng Nghynlluniau Strategol Cymraeg 
mewn Addysg yr awdurdodau lleol. 
 
Mae’r BEL ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg hefyd yn ategu’r Cynlluniau Strategol 
Cymraeg mewn Addysg drwy gyfrwng rhaglenni i ategu’r defnydd anffurfiol o’r iaith 
a’r broses o ddatblygu sgiliau iaith ymarferwyr drwy’r Cynllun Sabothol. Mae’r 
gweithgareddau hyrwyddo a marchnata drwy gyfrwng Cymraeg i Blant / Cymraeg for 
Kids, er ei bod yn anodd eu mesur, hefyd yn ategu’r broses o weithredu’r cynlluniau.   
 
 
 
 
  
 




