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Annwyl Lynne, 
 
Diolch am eich gohebiaeth ddiweddar. 

Fel rydych wedi nodi, mae RhAG wedi rhannu eu trosolwg cenedlaethol o'r Cynlluniau 

Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20 gyda mi ac rwyf wedi cwrdd â nhw i drafod eu 

pryderon.  Mae Comisiynydd y Gymraeg hefyd wedi rhannu ei phryderon gyda mi.  Gallaf 

eich sicrhau bod y ddau ddarn o ohebiaeth wedi ac yn cael ei gymryd i ystyriaeth. 

Yn fy natganiad yn y cyfarfod llawn ar 14 Mawrth, nodais fy mhryderon ynghylch rhai o'r 

cynlluniau.  Rwyf hefyd yn awyddus i bwysleisio fy neges i Awdurdodau Lleol mai'r ffordd 

ymlaen ar gyfer y Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg yw drwy gydweithio a 

gweithio mewn partneriaeth.  Dyna pam yr wyf wedi penodi Aled Roberts i gynnal adolygiad 

cyflym o'r cynlluniau sy'n cynnwys cyfarfod â holl Awdurdodau Lleol er mwyn cael eu barn 

a'u safbwyntiau. Mae disgwyl i Aled gwblhau ei waith ar ddiwedd mis Ebrill / dechrau Mai a 

bydd yn darparu adroddiad i mi ar ei ganfyddiadau. 

Rwy’n hapus i rannu cynnwys yr adroddiad hwnnw â chi pan fydd ar gael.  Rwy’n siwr y 

bydd hyn yn ddefnyddiol i chi yn y cyd-destun ehangach wrth ystyried y Cynlluniau Strategol 

y Gymraeg mewn Addysg. 

Gwyddom fod gan y CSGAu y potensial i gefnogi gweithrediad Strategaeth Addysg Cyfrwng 

Cymraeg Llywodraeth Cymru. Bydd ein gwaith yn parhau ar gryfhau gweithio mewn 

partneriaeth yn lleol ac yn rhanbarthol gydag Awdurdodau Lleol fel y gallwn fanteisio i'r 

eithaf o ran cyfleoedd cydweithio a rhannu syniadau.   
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