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Annwyl Lynne a Russell, 

Rhaglen Hwb Llywodraeth Cymru 

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Sesiwn Ragarweiniol gyda Tracey Burke 

ar 15 Ionawr, y Cyfarwyddwr Cyffredinol gyda chyfrifoldeb dros Addysg a 

Gwasanaethau Cyhoeddus yn Llywodraeth Cymru. 

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth honno, buom yn trafod elfennau codio Rhaglen Hwb 

Llywodraeth Cymru - (gwefan a chasgliad o offer ar-lein a ddarperir i bob ysgol 

yng Nghymru). Yn dilyn y cyfarfod hwnnw, mae Tracey Burke wedi darparu 

gwybodaeth ychwanegol am y Rhaglen hon ac yn benodol Cracio'r Cod a'r Peilot 

Minecraft ar gyfer Addysg (Rhan D y llythyr atodedig). 

Ystyriodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yr ymateb ar 26 Chwefror a mynegodd 

bryder nad yw graddfa gweithgarwch Llywodraeth Cymru yn y maes hwn yn 

ymddangos yn ddigonol o ystyried yr hyn sydd angen ei wneud i sicrhau bod yr 

her ddigidol yn cael ei bodloni. Ymddengys bod diffyg uchelgais o fewn 

Llywodraeth Cymru i gyflawni yn y maes hwn. Er enghraifft, mae cynllun peilot y 

fenter Minecraft ar gyfer Addysg ar hyn o bryd yn cynnwys dim ond 10 ysgol, ac 

mae'r prosiect Cracio'r Cod ond wedi derbyn £1.3M ar gyfer Tymor y Cynulliad 

hwn ynghyd â £930K pellach ar gyfer Technocamps. Mae'r niferoedd hyn yn rhy 

fach o'u cymharu â nifer yr ysgolion yng Nghymru. 

Mae Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn credu bod datgysylltiad dwys o ran 

graddfa'r hyn sy'n cael ei wneud a'r hyn a ddylai ddigwydd, ac yn ystyried y gallai 

hyn fod yn faes o ddiddordeb i'ch Pwyllgorau. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech 



 

ystyried amserlennu'r maes hwn yn eich rhaglenni gwaith/craffu rheolaidd ar 

Ysgrifenyddion y Cabinet a rhoi gwybod i mi am y canlyniad. 

 

Yn gywir 
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