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Cyflwyniad
Cyd-destun y gwaith hwn yw’r drafodaeth gyhoeddus yn ymwneud â
gwneud cryfhau sefyllfa’r Gymraeg ym maes addysg yn flaenoriaeth
ddeddfwriaethol.
Prif nod y gwaith yw amlinellu’r meysydd a fyddai’n debygol o fod yn
gnewyllyn Deddf Addysg Gymraeg gyfansawdd, i’w chyflwyno fel rhan
o raglen ddeddfu’r Cynulliad, gan roi ystyriaeth hefyd i ddichonolrwydd
cael deddf o’r fath.
Ceisir datblygu ac adeiladu ar waith cysyniadol sydd wedi’i wneud
eisoes gan eraill, ynghyd â’r gwaith gan Fwrdd Cynghori Strategol
y Gymraeg mewn Addysg Llywodraeth Cymru, er mwyn dirnad
dealltwriaeth ymarferol a symud y drafodaeth yn ei blaen ynghylch
Deddf Addysg Gymraeg bosibl.
O fewn yr adroddiad, gwelir cyfeiriadau at:
• hyd a lled y gweithgareddau a’r sectorau penodol o ran addysgu’r
Gymraeg y dylid ystyried eu cynnwys o fewn cwmpas deddf arfaethedig
• mantais cael deddfwriaeth gynradd, bwrpasol ar gyfer cynllunio a
darparu addysg Gymraeg, yn hytrach na cherbydau eraill (e.e. y drefn
bresennol o gynlluniau gweithredu lled wirfoddol), gan gyfeirio mewn
mannau at brofiad gwledydd eraill
• sut orau i (i) osod cyfrifoldebau statudol ar wahanol haenau o’r
system addysg i sicrhau cynllunio strategol a hefyd weithredu dilynol,
a (ii) sicrhau atebolrwydd priodol ac effeithiol ar bob un o’r haenau
sydd â chyfrifoldebau statudol
• cyfrifoldeb statudol i gynllunio a datblygu’r gweithlu addysg
Gymraeg
Oherwydd ehangder y maes, mae rhai materion sydd heb gael
sylw digonol hyd yma, gan gynnwys ystyriaeth o ba ddatganiadau/
dyletswyddau cyffredinol ddylid eu gosod ar wyneb deddf; cloriannu
tebygoliad y dull(iau) polisi arfaethedig i gyrraedd targed y Llywodraeth
o filiwn o siaradwyr Cymraeg; ystyriaeth lawnach o brofiadau gwledydd
eraill; ac ystyriaethau cyllidol.
Mae nifer o arbenigwyr a phrif fudiadau sydd â diddordeb yn y maes
wedi cyfrannu at sgyrsiau a thrafodaethau cefndirol sydd wedi bod o
gymorth sylweddol wrth baratoi’r adroddiad, ond cyfrifoldeb yr awdur
yw unrhyw ddiffygion o ran ffeithiau neu gydbwysedd.
Y gobaith yw y bydd yr adroddiad yn cyfrannu at y drafodaeth
gyhoeddus sy’n datblygu yn y maes ar hyn o bryd, ac yn gosod sylfaen
ar gyfer y gwaith manylach fydd ei angen wrth baratoi deddfwriaeth.
Gareth Pierce, Gwanwyn 2019
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Ystyriaethau Strategol
Y farn gyffredinol ymhlith rhanddeiliaid yw bod targedau Cymraeg
2050: Miliwn o siaradwyr1 yn heriol, yn arbennig o ystyried y diffyg
cynnydd diweddar o ran maint y sector uwchradd cyfrwng Cymraeg
a’r pryderon ynghylch sicrhau digon o staff addysgu drwy gyfrwng y
Gymraeg. Canfyddir rhwystrau a rhwystredigaethau na ellir yn hawdd
eu goresgyn dan y fframwaith deddfwriaethol cyfredol ac awgrymir
bod angen cymryd golwg holistaidd wrth ddeddfu o’r newydd.
Adleisir hyn mewn sylwadau gan Fwrdd Cynghori Strategol y Gymraeg
mewn Addysg yn ei adroddiad diweddar, Gwella’r Broses Cynllunio
Addysg Gymraeg2, lle nodir “cyfyngiadau cyfreithiol y ddeddfwriaeth
bresennol” o ran Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg
(CSGA). Yn benodol, nodwyd gan y Bwrdd ei bod yn “broblematig
o ran y ddeddfwriaeth bresennol” ceisio “ymestyn sgop y Cynlluniau
ar gyfer darpariaeth gyn-ysgol ac ôl-16” er gwaethaf “pwysigrwydd
y meysydd hyn o ran tyfu ac ehangu’r ddarpariaeth Gymraeg”.
Pwysleisia’r Bwrdd bod angen “cynllunio ieithyddol effeithiol ar hyd
ystod oedran 0-25” os am gyrraedd nod Cymraeg 2050, a bod angen
i unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol yn y dyfodol fynd y tu hwnt i
“gyfyngiadau cynlluniau addysg gorfodol”.
Ystyriaeth strategol arall yw’r modd y gall cyfrifoldebau gael eu symud
rhwng cyrff dros gyfnod o flynyddoedd. Enghreifftiau diweddar yw
symud rhai cyfrifoldebau o’r awdurdodau lleol i’r consortia addysgol
rhanbarthol, a throsglwyddo rhai agweddau ar gynllunio addysg
gychwynnol athrawon o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i Gyngor
y Gweithlu Addysg. O’r herwydd, mae dadleuon dros sicrhau bod
deddfwriaeth yn cynnwys hyblygrwydd digonol i sicrhau bod gofynion
a dyletswyddau yn y tymor canolig yn parhau’n eglur, cadarn a difwlch hyd yn oed os trosglwyddir cyfrifoldebau o un corff i un arall.
O ran y rhesymeg ar gyfer deddfwriaeth, mae Gwion Lewis yn ei
gyfrol Hawl i’r Gymraeg3 yn rhoi pwyslais ar yr egwyddor o ddarparu
“sicrwydd ieithyddol”, sef amodau sy’n sicrhau bod unigolyn yn “rhydd
i ddefnyddio’i iaith gydag urddas”. Mae hefyd yn awgrymu y gall fod
yn addas mewn rhai sefyllfaoedd i ddeddfwriaeth ddiffinio hawliau
gyda’r cymal amodol, “cyn belled ag y bo hynny’n rhesymol o dan yr
amgylchiadau”, gan nodi bod “rhesymoldeb” yn “egwyddor gyfreithiol
amlwg sydd yn llywio pob achos o anffafriaeth” ac y gellir felly ei thafoli
yn y llysoedd pan fo anghydfod.
Gellir ystyried taw pwrpas deddfu yw trawsffurfio polisiau i hawliau a
dyletswyddau sydd wedi eu diffinio’n gyfreithiol a gosod mesurau a
threfniadau yn eu lle i sicrhau gwireddiad yr hawliau a’r dyletswyddau
hynny. Gall deddf osod fframwaith, gan fanylu ar themau penodol,
1 Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr, 2017
2 Llywodraeth Cymru, Gwella’r Broses Gynllunio Addysg Gymraeg: Argymhellion y Bwrdd Cynghori Strategol y Gymraeg mewn Addysg, 2019
3 Gwion Lewis, Hawl i’r Gymraeg (Y Lolfa, 2008)
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Ystyriaethau Strategol
a gall hefyd fod angen rheoliadau er mwyn gosod safonau ac egluro’r
gofynion gweinyddol.
Dylai deddfwriaeth gynradd gynnwys datganiad neu amcan polisi, nodi
sgôp y ddeddf a’i pherthynas â deddfau sydd eisoes yn bodoli; rhaid
hefyd nodi pwy sy’n cael ei lywodraethu gan y ddeddf, gweithdrefnau
i’w dilyn a’r modd y sicrheir cydymffurfiaeth. Gall manylion sy’n agored
i gael eu hadolygu a’u haddasu yn rheolaidd gael eu cynnwys mewn
is-ddeddfau neu reoliadau.

Adroddiad SG (2).indd 6

05/08/2019 16:09:41

7

Ystyriaethau Penodol
3.1 Cynllunio
O fewn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 20134, mae
adran 84 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol lunio cynllun strategol
Cymraeg mewn addysg (sy’n cael ei adnabod fel “CSGA”); mae adran
85 yn mynnu bod y cynllun yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru
i’w gymeradwyo cyn cael ei gyhoeddi; ac mae adran 86 yn caniatau i’r
Llywodraeth ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol gynnal “asesiad o’r
galw ymhlith rhieni yn ei ardal am addysg cyfrwng Cymraeg i’w plant”.
Mae rheoliadau5 perthynol i’r CSGA yn nodi natur yr ymgynghori y
mae angen i’r awdurdod lleol ei gynnal ynghylch y cynllun drafft, ac
hefyd nodir o fewn Atodlen 2 y materion y mae’n rhaid ymdrin â nhw
mewn cynllun, gan gynnwys:
• strategaeth o ran cynyddu nifer y plant 7 oed sy’n cael eu haddysgu
drwy gyfrwng y Gymraeg (rhif 1 yn rhestr yr atodlen)
• y camau i’w cymryd i ateb y galw am ofal plant cyfrwng Cymraeg
(3)
• strategaeth i gynyddu’r cyfleoedd i gymryd rhan mewn addysg
cyfrwng Cymraeg ddwys a chynyddu mynediad i ganolfannau
hwyrddyfodiaid (6)
• strategaeth ar gyfer cynyddu canran y disgyblion ar ddiwedd y
trydydd cyfnod allweddol (CA3) sy’n dilyn rhaglen astudio Cymraeg
“iaith gyntaf” (10)
• strategaeth ar gyfer sicrhau parhad addysg cyfrwng Cymraeg pan
fydd plant yn trosglwyddo [meithrin; CA1 i 2; CA2 I 3; CA3 i 4] (11)
• strategaeth ar gyfer cynyddu faint o addysg cyfrwng Cymraeg
sy’n cael ei ddarparu mewn ysgolion sy’n addysgu drwy gyfrwng y
Gymraeg a’r Saesneg (12)
• strategaeth ar gyfer cynyddu canran y plant 15 oed a throsodd sy’n
astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg (13)
• strategaeth ar gyfer gweithio gyda phartneriaid i gynnal a gwella’r
ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer personau 14 i 19 oed
(16)
• strategaeth ar gyfer gwella’r ddarpariaeth o addysg cyfrwng
Cymraeg, a safonau addysg cyfrwng Cymraeg, i ddisgyblion sy’n
astudio Cymraeg “ail iaith” (19)
• strategaeth ar gyfer gwella addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion
sydd angen cymorth dysgu ychwanegol (21)
• strategaeth ar gyfer sicrhau bod digon o staff addysgu i ateb y galw
am addysg cyfrwng Cymraeg (22).
O sylwi ar ystod eithaf cynhwysfawr y materion sy’n galw am ymateb
strategol o fewn y CSGA, cwestiwn rhesymol gan randdeiliaid yw
4 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013
5 Rheoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013 Offerynnau Statudol Cymru Rhif 3084
(Cy.307)
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Ystyriaethau Penodol
pam nad yw’r cynlluniau yn cael eu hystyried yn rhai effeithiol a
llwyddiannus. Ai diffyg uchelgais ac ewyllys rhagweithiol wrth lunio’r
cynlluniau? A yw’r weledigaeth yn y cynlluniau wedi ei llethu gan y
cyfyngiadau ariannol cyfredol a’r prinder staff addysgu cyfrwng
Cymraeg? Neu a oes diffyg cryfder yn y deddfu sy’n gosod sylfaen i’r
CSGA?
Yn ei sylwadau i’r Gweinidog, mae Bwrdd Cynghori Strategol y
Gymraeg mewn Addysg yn argymell bod angen:
• “cryfhau’n sylweddol y broses o gynllunio ieithyddol ac addysgol
fydd yn sicrhau bod canran llawer uwch yn cael y cyfle i allu siarad
Cymraeg dros y degawdau nesaf hyn”
• “deddfwriaeth fwy pwrpasol ac effeithiol er mwyn delio gyda’r holl
ddatblygiadau hyn [newid yn y strwythurau o ran darparu, gwella a
monitro addysg yng Nghymru; newidiadau yn y cwricwlwm ac yn rôl
awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol ac ysgolion] gan greu trefn
fydd yn fwy cynhwysol ac uchelgeisiol na’r un bresennol”
• “deddfwriaeth fyddai yn ymwneud â meysydd sydd y tu allan i
“swyddogaethau addysg” yr awdurdodau lleol (yn benodol, gofal
plant ac addysg ôl-16).”
O ran cynllunio a gweithredu ar gyfer addysg Gymraeg, mae’r
agweddau y gellir ystyried eu cryfhau trwy ofynion deddfwriaethol yn
cynnwys y prosesau paratoi ac yna’r craffu manwl sy’n dilyn. Mewn
meysydd eraill, byddai proses safonol yn cynnwys darparu cynllun
drafft ar gyfer ymgynghoriad a gwiriad cyhoeddus drwy arolygiad
annibynnol. Byddai hefyd ddyletswydd i adrodd yn ôl yn drylwyr yn
cael ei ddiffinio o fewn y ddeddf: gellid mynnu bod hynny yn digwydd
yn flynyddol pan fo’n bwysig cynnal momentwm tuag at dargedau.
Yn nodweddiadol, byddai’r angen i osod targedau yn cael ei gynnwys o
fewn deddf, a gellid diffinio natur y targedau o fewn y ddeddfwriaeth.
Ar y llaw arall, byddai agweddau meintiol y targedau yn cael eu cytuno
o fewn y broses gynllunio a chraffu, er mwyn caniatau i’r rheiny gael
eu haddasu dros amser wrth i’r cynllun fynd rhagddo. Byddai grym y
targedau yn deillio o’r gofyniad i adrodd yn ôl yn drylwyr a rheolaidd,
ac o fewn deddf gellid cynnwys yr hawl i’r llywodraeth ymyrryd yn
uniongyrchol mewn sefyllfaoedd lle nad yw targedau yn cael eu
cyflawni.
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Ystyriaethau Penodol
3.2 Y Cwricwlwm a Chategoreiddio Ieithyddol Ysgolion
Mae’r gyfundrefn categoreiddio ysgolion yn deillio o’r diffiniad o
ysgol “Gymraeg” yn Adran 105(7) o Ddeddf Addysg 20026. Yn ei
dogfen bolisi, Iaith Pawb7, nododd Llywodraeth Cymru yn 2003 fod
diffinio’r darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ysgolion yn flaenoriaeth.
Yn dilyn ymgynghori helaeth, arweiniodd hyn at gyhoeddi’r ddogfen
wybodaeth “Diffinio ysgolion yn ol y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg”8
gan Lywodraeth Cymru yn 2007, gyda’r gofyniad bod y categori a’r
disgrifiad yn cael ei gynnwys ym mhrosbectws pob ysgol o fis Medi
2007 ymlaen.
Daeth Bwrdd Cynghori Strategol y Gymraeg mewn Addysg i’r casgliad
ei bod yn “amlwg erbyn hyn nad yw’r dull presennol o gategoreiddio yn
delio’n briodol â’r ddarpariaeth ieithyddol mewn nifer o’n hysgolion”.
Nodir bod bwriad i ymgynghori yn yr hydref (2019) ar “ddiffiniadau
drafft newydd” a bod angen “gwell dealltwriaeth o effaith continiwm
ieithyddol y cwricwlwm ar y modd y categoreiddir ysgolion”.
Os gwireddir y cyfleoedd a all ddeillio o’r continiwm ieithyddol, gellir
disgwyl y bydd ysgolion yn ymateb drwy symud ymlaen o ran y
ddau ddimensiwn canlynol: (i) y canran o’r disgyblion sy’n cyrraedd
deilliannau uwch y continiwm ieithyddol, a (ii) y gyfran o’r cwricwlwm
sy’n cael ei ddarparu drwy gyfrwng y Gymraeg. Os felly, yna mae
posiblrwydd mai gofyniad i awdurdod lleol sicrhau bod pob ysgol yn
dangos cynnydd cyson o ran y ddau ddimwensiwn (ar wahân i’r rhai
sydd eisoes yn darparu’r holl gwricwlwm drwy gyfrwng y Gymraeg ac
sydd â’u holl ddisgyblion yn cyrraedd deilliannau uwch y continiwm).
Gall deddfu i’r perwyl hwn fod yn ddichonadwy, ac yn fwy perthnasol
na chyfundrefn newydd o gategoreiddio, gan adlewrychu bwriad
esblygol ar gyfer pob ysgol yn hytrach na disgrifio sefyllfa’r presennol
trwy gyfrwng categori.
Mae cwestiynau eraill yn codi mewn perthynas â’r cwricwlwm o wybod
mai’r bwriad yw deddfu trwy gyfeirio at Feysydd Dysgu a Phrofiad yn
hytrach nag at iaith/bwnc unigol. Er y nodir yn y ddogfen ymgynghori,
Cwricwlwm Gweddnewidiol9, y bydd y Gymraeg yn parhau’n orfodol
hyd nes y bydd dysgwyr yn 16 oed, bydd y Gymraeg o fewn Maes
Dysgu a Phrofiad “ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu” sydd hefyd
yn cynnwys Saesneg a ieithoedd tramor modern. Nid yw’n ymddangos
felly y bydd unrhyw sicrwydd ynghylch pa gyfran o amser fydd yn
cael ei ddarparu ar gyfer y Gymraeg, ac felly nid oes sicrwydd o’r
modd y gellir gosod seiliau cadarn er mwyn sicrhau bod cyfle digonol
i bob disgybl yng Nghymru o ran gwneud cynnydd mewn perthynas â
deilliannau’r continiwm. Mae’n bosibl
6 Deddf Addysg 2002
7 Llywodraeth Cynulliad Cymru, Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog, 2003
8 Llywodraeth Cynulliad Cymru, Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, 2007
9 Llywodraeth Cymru, Cenhadaeth ein Cenedl: Cwricwlwm Gweddnewidiol: cynigion am fframwaith deddfwriaethol newydd, 2019
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felly bod safle’r Gymraeg o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad yn fater
i’w ystyried yng nghyd-destun deddfu, gan fod y maes hwn hefyd yn
cynnwys Saesneg a ieithoedd tramor modern.

3.3 Darpariaeth gyn-ysgol
Dan y drefniadaeth bresennol, y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru yw’r
cwricwlwm statudol datblygiadol ar gyfer plant 3 i 7 oed. O fewn hyn,
cyfeirir at yr elfen ar gyfer plant tair a phedair oed fel darpariaeth
Meithrin y Cyfnod Sylfaen (MCS), a chyhoeddodd Llywodraeth Cymru
ganllawiau10 ar gyfer hyn ym Medi 2018. Mae’r MCS hefyd yn rhan o’r
Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru.
Mae’r canllawiau ar gyfer MCS yn rhannol statudol, o dan adran 118(b)
o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion11, ac yn rhannol anstatudol
dan adran 10 o Ddeddf Addysg 199612. Dan y ddeddf hon y daw’r
gofyniad i awdurdodau lleol sicrhau darpariaeth addysg feithrin rhanamser a llawn-amser digonol ar gyfer plant yn eu hardal. O hynny
hefyd y deilliodd Rheoliadau Addysg (Addysg Feithrin a Chynlluniau
Datblygu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant) (Cymru) 200313 ac
yna ddiwygiadau yn 200514, hynny yn nodi’r gofyniad i ddarparu lle
meithrin ar ôl pen-blwydd plentyn yn 3 oed.
Er bod hyn o fewn y rhan statudol o’r canllawiau (adran 3), mynegi
“barn” y mae Llywodraeth Cymru wrth nodi y dylai awdurdod lleol
sicrhau o leiaf 10 awr o ddarpariaeth MCS yr wythnos (am 39 wythnos)
i fodloni’r dyletswydd i sicrhau addysg feithrin ddigonol ar gyfer plant
yn ei ardal. Dylai’r ddarpariaeth hon fod naill ai mewn meithrinfa yn
yr ysgol (“lleoliad a gynhelir”) neu mewn meithrinfa ddydd, cylch
chwarae, neu warchodwr plant (“lleoliad nas cynhelir"). Pwysleisir yr
angen am sichrau hybglygrwydd a hygyrchedd i rieni.
Wrth gynllunio a chynnig darpariaeth, mae’r canllawiau ar gyfer
awdurdodau lleol yn cynnwys sicrhau bod “digon o ddarpariaeth
Cymraeg ar gael” a hefyd bod “lleoedd MCS ar gael o fewn pellter
teithio rhesymol i gartref plentyn”. Disgwylir iddynt hefyd ystyried
gweithio mewn partneriaeth ar draws y sectorau (a gynhelir ac nas
cynhelir) i sicrhau’r ddarpariaeth fwyaf priodol.
Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu ystod eang o wybodaeth,
cyngor a chymorth i rieni a darpar rieni, gan gynnwys “eu helpu i
ddeall pa ddarpariaeth sydd ar gael, mewn lleoliadau a gynhelir neu
nas cynhelir, gan gynnwys darpariaeth cyfrwng Cymraeg, er mwyn
galluogi rheini i ddewis yr hyn sy’n gweddu i’w teulu”.
Yn gysylltiol â hyn, mae’r Cynnig Gofal Plant15 yn cael ei dreialu ar
10 Llywodraeth Cymru, Darpariaeth Gyfnod Sylfaen ar gyfer plant tair a phedair oed: Canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru 2018
11 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998
12 Deddf Addysg 1996
13 Llywodraeth Cymru, Rheoliadau Addysg (Addysg Feithrin a Chynlluniau Datblygu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant) (Cymru) 2003
14 Llywodraeth Cymru, Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Addysg Feithrin a Chynlluniau Datblygu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant) (Cymru) 2005
15 Llywodraeth Cymru, Y Cynnig Gofal Plant: Canllawiau i Awdurdodau Lleol sy’n Weithredwyr Cynnar 2018
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hyn o bryd, cyn y caiff ei ddarparu ar draws Cymru o fis Medi 2020.
Mae’r cynllun hwn yn darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant, a
ariennir gan y llywodraeth, ar gyfer plant 3 a 4 oed i rieni sy’n gweithio
ac sy’n gymwys, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.
Prif nodau polisi’r Cynnig Gofal Plant yw galluogi mwy o rieni, yn
enwedig mamau, i ddychwelyd i’r gwaith; cynyddu incwm gwario pobl
sy’n gweithio, a helpu i ddileu tlodi ar gyfer pobl mewn swyddi sy’n
talu cyflogau isel; a helpu plant i ddatblygu a bod yn barod ar gyfer
ysgol. O fewn y Cynnig Gofal Plant, mae’r union raniad fesul awr rhwng
MCS a gofal plant yn dibynnu ar y ddarpariaeth feithrin sydd ar gael ar
hyn o bryd gan yr awdurdod lleol neu ysgol unigol, ond rhaid i’r elfen
MCS fod o leiaf 10 awr yr wythnos ar draws 39 wythnos.
Mae hwn yn faes polisi pwysig yng nghyd-destun hybu cyflogaeth
yng Nghymru, ond sydd yn ddibynnol ar argaeledd darpariaeth. Ym
Medi 2017 cyhoeddwyd canlyniadau astudiaeth16 a gomisiynwyd gan
Lywodraeth Cymru i’r capasiti gofal plant yng Nghymru, gan geisio
mapio’r ddarpariaeth yn erbyn y galw posibl amdano. Ni roddwyd sylw
penodol i ddarpariaeth Gymraeg, ond y canlyniadau cyffredinol yw
nad yw’r ardaloedd gyda’r capasiti mwyaf yn gallu darparu “fawr yn
fwy na chwe awr fesul plentyn” tra bo “rhai ardaloedd heb unrhyw
ofal plant ar gael”. Nodir bod gwerthusiad pellach yn digwydd yn y
chwe ardal lle mae’r Cynnig Gofal Plant yn cael ei dreialu (Abertawe,
Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Y Fflint, Rhondda Cynon Taf, Ynys Môn a
Gwynedd).
Mae polisiau a chynlluniau yn y maes hwn yn allweddol o ran sicrhau
cydbwysedd ieithyddol yn y ddarpariaeth ar draws Cymru. Gan fod
ystyriaethau pellter teithio yn hollbwysig ar gyfer plant 3 a 4 oed,
rhaid i ddarpariaeth gael ei chynllunio ar lefel lleol iawn (nodir yn yr
astudiaeth capasiti bod data ar gael ynghylch nifer y plant sy'n byw yn
“ardaloedd cynnyrch” y Cyfrifiad, fel arfer tua 100 i 150 o aelwydydd
(e.e. pentref bach neu gasgliad o strydoedd maestrefol).
Gallai bwrw ymlaen gyda buddsoddiad mewn cynlluniau ar gyfer
plant 3 a 4 oed tra heb allu sicrhau darpariaeth cyfrwng Cymraeg
danseilio bwriad a dymuniad rhieni o ran addysg Gymraeg i’w plant.
Mae’n bosibl felly bod angen sylfaen ddeddfwriaethol er mwyn sicrhau
cydbwysedd ieithyddol o fewn darpariaeth leol, gan sylweddoli bod
argaeledd sgiliau yn y Gymraeg o fewn gweithlu gofal a blynyddoedd
cynnar yn gwbl allweddol.

3.4 Anghenion dysgu ychwanegol

16 Llywodraeth Cymru, Y Capasiti Gofal Plant yng Nghymru: Mapio’r ddarpariaeth gofal plant yn erbyn y galw posibl amdano, Astudiaeth Capasiti Gofal Plant, 2017
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Bu’r blynyddoedd ers 2015 yn gyfnod o baratoi ar gyfer diwygio o ran
deddfu ym maes anghenion dysgu ychwaengol, a oedd gynt yn cael ei
adnadbod fel “anghenion addysgol arbennig”, gyda chod ymarfer17 a
oedd mewn grym ers Ebrill 2002. Roedd y Cod hwnnw yn seiliedig ar
ofynion Rhan IV Deddf Addysg 1996 (12) a’r hawliau a dyletswyddau
newydd yn Neddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 200118.
Drwy’r ddeddf ddiweddaraf, Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol
a’r Tribwnlys (2018)19, dywedir bod gan berson “anghenion dysgu
ychwanegol” os oes ganddo “anhawster dysgu neu anabledd” (pa un
ai’n deillio o gyflwr meddygol ai peidio), sy’n galw am ddarpariaeth
ddysgu ychwanegol. Mae gan berson “anhawster dysgu neu anabledd”
os yw’n cael anhawster sylweddol fwy i ddysgu na’r mwyafrif o’r un
oedran, neu os oes ganddo anabledd sy’n ei lesteirio rhag defnyddio
cyfleusterau addysg neu hyfforddiant a ddarperir yn gyffredinol ar
gyfer eraill o’r un oedran (mewn ysgolion prif ffrwd neu sefydliad prif
ffrwd yn y sector addysg bellach).
Eglurir yn ail bennod y ddeddf mai sylfaen y ddarpariaeth yw
“cynlluniau datblygu unigol”, sy’n cynnwys (a) disgrifiad o anghenion
dysgu ychwanegol y person a (b) disgrifiad o’r ddarpariaeth ddysgu
ychwanegol y mae anhawster dysgu neu anabledd y person yn galw
amdani.
Mae adran 14(5) o’r ddeddf hon yn gosod rheidrwydd ar yr awdurdod
lleol sy’n llunio neu’n cynnal cynllun datblygu unigol i “ystyried a
ddylai darpariaeth ddysgu ychwanegol gael ei darparu yn Gymraeg”
i’r plentyn neu berson ifanc. Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu y
dylai math penodol o ddarpariaeth gael ei ddarparu yn Gymraeg, rhaid
pennu yn y cynllun y dylai gael ei ddarparu yn Gymraeg. Mae adran
19(3) yn gosod yr un rheidrwydd ar awdurdod lleol mewn perthynas â
phlant sy’n derbyn gofal.
Ymhellach, os yw cynllun yn pennu y dylai math penodol o ddarpariaeth
ddysgu ychwanegol gael ei ddarparu yn Gymraeg, mae adran 14(10)
o’r ddeddf yn gosod rheidrwydd ar yr awdurdod lleol i “gymryd pob
cam rhesymol i sicrhau ei fod yn cael ei ddarparu yn Gymraeg i’r
plentyn neu berson ifanc”. Mae adran 19(7) yn gosod yr un rheidrwydd
ar awdurdod lleol mewn perthynas â phlant sy’n derbyn gofal.
Mae’r ddeddf yn gosod gofynion cyfatebol o ran darparu yn Gymraeg
ar gyrff y Gwasnaeth Iechyd Gwladol pan fyddan nhw yn darparu
triniaeth neu wasnaeth sy’n debygol o fod o fudd o ran ymdrin ag
anghenion dysgu ychwanegol plentyn neu berson ifanc. Hefyd, mae

17 Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru, 2004
18 Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001
19 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribwnlys (Cymru) 2018
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adran 40(6) yn cynnwys ystyriaethau cyfatebol o ran yr awdurdodau
sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer personau sy’n cael eu cadw’n
gaeth.
Pan fo person ifanc sydd â chynllun datblygu unigol wedi ymrestru’n
fyfyriwr mewn sefydliad addysg bellach yng Nghymru, mae’r ddeddf
(adran 36) yn caniatáu i awdurdod lleol ofyn i gorff llywodraethol y
sefydliad hwnnw ddod yn gyfrifol am gynnal y cynllun. Os yw’r corff
llywodraethol yn methu cydsynio â’r cais, gall yr awdurdod lleol
gyfeirio’r mater at Lywodraeth Cymru.
Mae’r ddeddf (adran 80) yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru
drefnu adolygiadau bob pum mlynedd o ddigonolrwydd darpariaeth
addysg ychwanegol yn Gymraeg ac i gyhoeddi’r canlyniadau.
Fel y nodwyd yn adran 3.1 uchod, mae rheoliadau perthynol i’r CSGA,
o fewn Atodlen 2, yn gofyn am “ddatganiad yn nodi strategaeth yr
awdurdod lleol o ran sut y bydd yn gwella addysg cyfrwng Cymraeg
i ddisgyblion y mae angen cymorth ychwanegol arnynt sy’n deillio
o unrhyw anhawster y mae y disgybl yn ei gael wrth ddysgu mewn
perthynas â disgyblion eraill sydd o’r un oedran nad ydynt yn cael
unrhyw anhawster wrth ddysgu”.
Y cam nesaf o ran y maes hwn fydd cyhoeddi canllaw newydd ar ffurf Cod
Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gyfer Cymru, yn dilyn ymgynghoriad
(ddaeth i ben fis Mawrth) ar y fersiwn drafft. Ymdrinir ag egwyddorion
sylfaenol yn ail bennod y Cod drafft20, a nodir y pwyslais ar hawliau. Ar
ddiwedd y bennod honno, cyfeirir at y rheidrwydd i gymryd “pob cam
rhesymol” i gyflwyno darpariaeth ddysgu ychwanegol yn Gymraeg pan
taw hynny sydd wedi ei bennu yn y cynllun ar gyfer yr unigolyn. Mae
hwn yn ymddangos yn gryfach gofyniad na geiriad y Cod presennol,
sef bod rhaid i awdurdodau addysg lleol “geisio diwallu” yn unol â
dewis y rhieni o ran cyfrwng iaith. Mae’r Cod presennol hefyd yn rhoi
cyfyngiadau amodol ar hawl rhiant i ddweud i ba un o ysgolion yr
awdurdod lleol yr hoffen nhw i’w plentyn fynd iddi: un o’r amodau
hynny yw “gwneud defnydd effeithlon o adnoddau’r AALl”.
Yn eu crynodeb o ymatebion21 i’r ymgynghoriad ar y Cod, mae
Llywodraeth Cymru yn nodi bod yr ymatebion o ran y Gymraeg yn
eithaf cadarnhaol (cwestiynau 63 a 64), ond bod rhai yn mynegi pryder
ynghylch y cyflenwad o staff gyda’r arbenigedd priodol i ddarparu’r
gwasanaethau sydd eu hangen yn y Gymraeg.
Mae astudiaeth22 o ddarpariaeth cefnogaeth llafaredd, iaith a

20 Llywodraeth Cymru, Cod drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2018
21 Llywodraeth Cymru, Cod drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol: Ymgynghoriad - crynodeb o’r ymateb 2019
22 Duncan Holtom & Rhodri Bowen, Astudiaeth i fapio’r ddarpariaeth bresennol o gefnogaeth llafaredd, iaith a chyfathrebu yng Nghmru, ar gyfer oedran 0-25 2016
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chyfathrebu yng Nghymru ar gyfer oedrannau 0-25, gan Duncan
Holtom a Rhodri Bowen yn 2016, a gomisiynwyd gan Lywodraeth
Cymru, hefyd yn cyfeirio at “heriau lluosog” yn y maes, gan gynnwys
“datblygu’r gweithlu” a “darpariaeth arbenigol” yn y Gymraeg a hefyd
yr angen i sicrhau bod mwy o adnoddau penodol (e.e. asesiadau
arbenigol) ar gael yn y Gymraeg.
Adleisir y pryder ynghylch gwasanaethau cyfrwng Cymraeg mewn
adroddiad23 (2012) a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar
ddapariaeth dyslecsia yng Nghymru. [Ar y llaw arall, yn yr arolwg
llenyddiaeth24 oedd yn rhan o’r un astudiaeth, ceir sylwadau cadarnhaol
ynghylch caffael sgiliau darllen yn y Gymraeg oherwydd orthograffeg
dryloyw yr iaith, ond bod unrhyw fantais yn lleihau erbyn cyrraedd deg
oed. Nodir, fodd bynnag, taw ychydig o ymchwil sydd wedi ei wneud i
ddyslecsia a dwyieithrwydd, ar waethaf y ffaith bod dwyieithrwydd ac
amlieithrwydd yn digwydd yn gyffredin o fewn poblogaethau oedran
ysgol ar draws y byd].
Gan fod y ddeddf newydd yn rhoi pwyslais cadarn ar gymryd pob
cam rhesymol o ran darparu yn Gymraeg, ym maes anghenion dysgu
ychwanegol mae’n ymddangos mai’r her bennaf ar hyn o bryd yw
sicrhau gweithlu addysgol ac arbenigol gyda sgiliau priodol yn y
Gymraeg, yn hytrach nag addasiadau pellach o ran deddfu.

3.5 Addysg a Hyfforddiant ôl-16
Yn dilyn ehangu diweddar yng nghylch gwaith y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol (gweler hefyd adran 3.10) i gynnwys y sector ôl-16,
comisiynodd y Llywodraeth gynllun gweithredu cyfrwng Cymraeg25
gan y Coleg fel rhan o’i gyfrifoldeb newydd. Gan fod dysgwyr yn y
sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau yn debygol iawn o aros yn
y cymunedau lle buont yn astudio, awgrymir yn y cynllun gweithredu
bod “potensial anferthol i’r sectorau hyn wneud cyfraniad sylweddol at
y nod o filiwn o siaradwyr erbyn 2050”.
Er bod tua 15% o’r myfyrwyr yn dweud bod ganddynt sgiliau rhugl neu
sgyrsiol yn y Gymraeg, a tua thraen arall gyda sgiliau sylfaenol, mae
90% yn astudio drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.
Mae’r model datblygu sgiliau a awgrymir yn cynnig pedwar maes
i ganolbwyntio arnynt wrth wneud y gwaith cynllunio manwl:
ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a’r ffordd mae’n ymwneud â’u rhaglen
astudio; dealltwriaeth o sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg; hyder i
ddefnyddio’u sgiliau yn y Gymraeg; a rhuglder lle gall dysgwyr
weithredu’n hyderus ddwyieithog yn eu dewis alwedigaeth. Awgrymir
y gellid targedu pob dysgwr yn y sector Addysg Bellach a
23 Llywodraeth Cymru, Dapariaeth gyfredol llythrennedd a dyslecsia yng Nghymru: adroddiad ar yr astudiaeth meincnodi 2012
24 Llywodraeth Cymru, Ymchwil i ddarpariaeth dyslecsia yng Nghymru: arolwg llenyddiaeth o gyflwr ymchwil ar gyfer plant gyda dyslecsia 2012
25 Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cynllun gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg 2018
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Phrentisiaethau gydag ymyraethau ar un neu ragor o lefelau er mwyn
cynyddu eu hymwybyddiaeth, eu dealltwriaeth, eu hyder neu eu
rhuglder.
Er mwyn llwyddiant y strategaeth, awgrymir bod angen rhoi sylw i
brofiad y dysgwr; capasiti staffio; darpariaeth; adnoddau; asesu a
chymwysterau (gweler hefyd adran 3.8); ac ymwneud â chyflogwyr. O
ran darpariaeth, awgrymir rhai meysydd blaenoriaeth: iechyd a gofal
cymdeithasol; gofal plant; gwasanaethau cyhoeddus. Nodir bod gofyn
am adnoddau i gefnogi darparwyr lle na bu darpariaeth ddwyieithog
yn hanesyddol, neu lle bu’n brin. O ran cyflogwyr, y nod yw sicrhau
eu bod yn deall, yn datblygu ac yn gwerthfawrogi sgiliau gweithle
dwyieithog.
O ran deddfwriaeth, mae adran 33B o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 200026 yn
gosod dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i hybu argaeledd a mynediad
i raglenni dysgu cyfrwng Cymraeg. Drwy Fesur Dysgu a Sgiliau 200927
cyflwynwyd y syniad o “gwricwlwm lleol” ar gyfer oedrannau 14-19 ac
yn y canllaw28 atgoffwyd y rhai oedd yn cynllunio’r cwricwla o’r angen
am hybu darpariaeth cyfrwng Cymaeg ac am bwysigrwydd dilyniant
ieithyddol. Cyfeiriwyd hefyd at strategaeth ddwyieithog Colegau
Cymru. Fodd bynnag, ni welwyd cynnydd o bwys yn dilyn hyn.
Ystyriaeth arall berthnasol yw’r argymhellion yn adroddiad Tuag
at 203029 ynghylch fframwaith ar gyfer addysg ôl-16 yng Nghymru.
Canfyddwyd bod diffyg meddylfryd strategol ar bob lefel wedi arwain
at ddiffyg cydweithio, diffyg mas critigol a gormod o gystadlu am
adnoddau prin; hefyd bod diffyg aliniad gyda gofynion cymdeithasol,
diwylliannol ac ecnomaidd Cymru, yn rhanbarthol a chenedlaethol. Nodir
bod gan Gomisiynydd y Gymraeg a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
ddiddordeb a chyfrifoldebau mewn perthynas ag addysg, a bod angen
fframwaith cynllunio mwy cydlynus ar gyfer amryw agweddau, gan
gynnwys darpariaeth cyfrwng Cymraeg.
Ymatebodd Llywodraeth Cymru drwy gyhoeddi Papur Gwyn ar
Ddatblygu System Addysg a Hyfforddiant ôl-Orfodol Ddiwygiedig30
ym Mehefin 2017 a’i ddilyn gyda dogfen ymgynghorol fanwl fis Ebrill
2018, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus31.
Mae’r ymgynghoriad yn cynnwys adran benodol ynghylch cefnogi’r
Gymraeg ac yng nghyd-destun y bwriad o sefydlu Comisiwn ar gyfer
y sector nodir y “bydd y Gymraeg a darpariaeth Gymraeg yn cael eu
hystyried drwy gydol y broses o ddatbygu unrhyw ddeddfwriaeth”.
Nodir hefyd bod angen penderfynu ynghylch perthynas y Coleg

26 Deddf Dysgu a Sgiliau 2000
27 Mesur Dysgu a Sgiliau 2009
28 Llywodraeth Cynulliad Cymru, Canllaw Cwricwlwm Lleol ar gyfer myfyrwyr 16 i 18 oed 2010
29 Ellen Hazelkorn, Tuag at 2030: Adolygiad o’r gorolwg o addysg ôl-orfodol yng Nghymru, gyda chyfeiriad arbennig at rol a gwaith Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn y dyfodol 2016
30 Llywodraeth Cymru, Papur Gwyn ar Ddatblygu System Addysg a Hyfforddiant ôl-Orfodol Ddiwygiedig 2017
31 Llywodraeth Cymru, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – y camau nesaf (dogfen ymgynghorol) 2018
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Cymraeg Cenedlaethol a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol
ill dau â’r Comisiwn, yn benodol o ran cyllid ac atebolrwydd y ddau
gorff (gweler hefyd adran 3.10). Hefyd yn bwysig o ran darpariaeth
cyfrwng Cymraeg, cynnig y llywodraeth yw bod darpariaeth chweched
dosbarth o fewn cylch gwaith y Comisiwn.
Gwelir felly ein bod mewn cyfnod trosiannol o ran addysg a hyfforddiant
ôl-16 wrth i rôl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ymestyn ac i Gomisiwn
posibl ar gyfer addysg a hyfforddiant ôl-orfodol (PCET) gael ei sefydlu.
Mae angen ystyriaeth ofalus felly o ran y gofynion deddfu er mwyn
cryfhau darpariaeth Gymraeg yn y cyd-destun hwn.

3.6 Teithio gan Ddysgwyr
Mae adran 10 y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 200832 yn
cynnwys dyletswydd cyffredinol bod “rhaid i bob awdurdod lleol a
Gweinidogion Cymru hybu mynediad i addysg a hyfforddiant drwy
gyfrwng y Gymraeg pan fyddant yn arfer swyddogaethau o dan y
Mesur hwn”.
Mae’r dyletswydd i ddarparu trafnidiaeth yn rhad ac am ddim yn
seiliedig ar y cysyniad o “ysgol agosaf addas”: mae angen i’r awdurdod
lleol ddarparu hynny pan fo disgybl cynradd yn byw ddwy filltir neu
fwy o’r “ysgol agosaf addas” ac ar gyfer disgybl uwchradd pan fo’r
pellter hwnnw yn dair milltir neu fwy.
Yn y ddogfen ganllaw, Teithio gan Ddysgwyr: Gofynion Statudol a
Chanllaw Gweithredol 201433, mae Llywodraeth Cymru yn cadarnhau
bod angen i awdurdodau lleol weithredu eu dyletswydd i hybu addysg
a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg wrth benderfynu ar yr “ysgol
agosaf addas”. Nodir ymhellach bod adran 6 o’r Mesur teithio yn
caniatáu disgresiwn i awdurdod lleol ddarparu trafnidiaeth ar gyfer
disgybl sydd ddim yn mynychu ei “ysgol agosaf addas” oherwydd
dewis ieithyddol. Ond mae’r awgrym bod yr “ysgol agosaf” yn gallu
bod yn “addas” er nad yw’n darparu’r cyfrwng iaith o ddewis yn
gyfeiliornus ac yn deillio o’r ffaith bod y cysyniad o “ysgol addas” yn
cael ei ddiffinio yn y Mesur mewn perthynas ag “oed, gallu a doniau’r
plentyn ac unrhyw anhawsterau dysgu a all fod ganddo”. Nid oes
cyfeiriad o gwbl yma at addasrwydd o ran cyfrwng iaith yr addysg a
ddarperir, ac felly mae hwn yn ymddangos fel gwendid sylfaenol wrth
geisio pennu’r dyletswyddau sy’n deillio o’r ddeddfwriaeth.
Y tu hwnt i’r gwendid sylfaenol hwn, mae’r maes hwn yn anodd hefyd
oherwydd cyfyngu’r dyletswydd i ddarparu trafnidiaeth yn rhad ac

32 Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008
33 Llywodraeth Cymru, Teithio gan Ddysgwyr: Gofynion Statudol a Chanllaw Gweithredol 2014
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am ddim i oedrannau addysg orfodol (5 i 16). Mae diwallu gofynion
teithio y grwpiau oedran o boptu oedrannau addysg orfodol hefyd
yn allweddol o ran hybu addysg a hyfforddiant Gymraeg. Mae’r Mesur
Teithio yn caniatáu disgresiwn i awdrudodau lleol ddarparu trafnidiaeth
ar gyfer carfannau megis plant dan 5 oed yn mynychu unedau neu
ysgolion meithrin neu fyfyrwyr ôl-16 yn dilyn addysg neu hyfforddiant:
fodd bynnag, os gwneud hynny o gwbl (drwy bwerau adran 6) yna
rhaid darparu ar gyfer pob dysgwr mewn amgylchiadau tebyg o fewn
ardal yr awdurdod lleol.
Trwy hyn, ymddengys nad oes modd defnyddio disgresiwn i ddarparu
trafnidiaeth a fyddai yn hybu addysg gyfrwng Cymraeg ar gyfer
oedrannau 3-5 neu ôl-16 oni bai bod darpariaeth o’r fath ar gael ar
gyfer pob dysgwr yn yr oedrannau hynny o fewn yr ardal. Mae’r sefyllfa
hon yn bodoli ar waetha’r ffaith bod y pellteroedd a deithir er mwyn
cyrraedd addysg gyfrwng Cymraeg mewn nifer o ardaloedd yn hwy
na’r pellteroedd ar gyfer cyrraedd addysg cyfrwng Saesneg.
Mae amgylchiadau sy’n deillio o’r llymder ariannol wrth gwrs yn cwtogi
ar y posibliadau gweithredu ar gyfer awdurdodau lleol yn y cyfnod
presennol, ond y tu hwnt i hynny mae cwestiwn ynghylch y priodoldeb
o ddeddfu’n gadarnhaol o ran darparu trafnidiaeth ar gyfer addysg
gyfrwng Cymraeg lle mae’r pellteroedd yn hwy.

3.7 Hyfforddiant a'r Gweithlu
Mae’r datblygiadau cymharol ddiweddar o ran Cymraeg Gwaith, dan
y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol (gweler hefyd adran 3.10)
yn awgrymu y dylai cyflogwyr fabwysidau Strategaeth Sgiliau Iaith
(SSI) a fyddai’n galluogi sefydliad i gynllunio lefelau digonol o sgiliau
iaith Gymraeg ymhlith ei weithlu er mwyn ymateb i ofynion y rhai
sy’n defnyddio ei wasanaeth. Y tair elfen sylfaenol i SSI yw: adnabod
anghenion iaith y sefydliad; adnabod sgiliau iaith y gweithlu; cynllunio
i gynnal a chynyddu sgiliau iaith y gweithlu i ateb yr anghenion34. Ar
gyfer nifer o gyrff a sefydliadau cyhoeddus, mae’n ofynnol ymateb
trwy strategaeth o’r fath oherwydd gofynion safonau’r Gymraeg a
gyflwynwyd dan Fesur y Gymraeg 201135.
Mae’r Ganolfan wedi datblygu Cwricwlwm Cenedlaethol Cymraeg i
Oedolion sy’n dilyn y lefelau cymhwysedd a welir o fewn y Fframwaith
Gyfeirio Ewropeaidd Gyffredin (CEFR) ar gyfer ieithoedd. Mae cydberthynas rhwng y lefelau a chymwysterau Cymraeg i Oedolion CBAC
(e.e. A1 – Mynediad; A2 – Sylfaen; C1 – Hyfedredd).
Mae’r ddarpariaeth sydd ar gael dan Cymraeg Gwaith yn cynnwys
34 Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, Cymraeg Gwaith: Gwybodaeth i Gyflogwyr
35 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
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cwrs 10 awr ar-lein (“Croeso Cymraeg Gwaith”) sy’n cyflwyno
cyfarchion ac ymadroddion Cymraeg syml sy’n addas i’r gweithle;
darpariaeth o gyrsiau dwys (“Dysgu Cymraeg Gwaith”) dros gyfnod
estynedig, yn cael eu darparu’n lleol i’r gweithle gan un o ddarpwyr
y Ganolfan; a chyrsiau preswyl 5 diwrnod (“Defynddio Cymraeg
Gwaith”). Mae pecyn gwybodaeth y Ganolfan yn pwysleisio’r angen i
gefnogi’r gweithiwr ar y daith dysgu.
Tra bod y datblygiadau diweddar yn galonogol, gall fod yn ddefnyddiol
cymharu â’r camau sydd wedi eu cymryd gan rai gwledydd Ewropeaidd
o ran gosod hawliau i hyfforddiant iaith, mynnu bod sgiliau iaith yn
cael eu caffael a’r buddsoddiad ariannol yn hynny. Ymhlith nifer o
ffynonellau gwybodaeth, mae gwefan Iaith ar Gyfer Gwaith a ddarperir
gan y Ganolfan Ewropeaidd Ieithoedd Tramor36.
Fel enghraifft, yn Sweden mae hawl cyfreithiol gan y rhai sy’n mudo
i’r wlad i astudio Swedeg fel ail iaith: mae’r ddarpariaeth yn cael ei
hariannu trwy’r gwasanaeth mudo, y gwasanaeth cyflogaeth a’r
awdurdodau lleol ac mae’n cyrraedd lefel B1 y fframwaith Ewropeaidd
(sy’n cyfateb i lefel Canolradd y cymwysterau Cymraeg i Oedolion).
Mae Denmarc wedi deddfu yn 2010 ynghylch hyfforddiant mewn
Daneg ar gyfer oedolion tramor. Mae hyn yn darparu ar gyfer 250 awr
o hyfforddiant mewn Daneg yng nghyd-destun y gweithle ac yn rhoi
hawl mynediad i gwrs tair blynedd yn yr iaith. Caiff hyn ei ariannu gan
y weinyddiaeth addysg a’r awdurdodau lleol.
Adroddodd y Financial Times yn 201637 fod yr Almaen yn darparu
cyllideb o €559m ar gyfer cyrsiau iaith 660 awr ar gyfer mewnfudwyr
i’r wlad, a bod hynny yn darparu ar gyfer 300,000 o bobl (sef 1,700
ewro y pen). Ond mae’n debygol fod y gost gyfartalog hon yn
adlewyrchu darpariaeth lle mae’r dysgwyr ar y cyfan wedi eu clystyru
o ran trefniadaeth.
Diddorol hefyd yw sefylla Estonia, gwlad â phoblogaeth o 1.3
miliwn, sydd wedi ail sefydlu statws ei hiaith genedlaethol ers ennill
annibyniaeth yn 1991 ac sy’n cynnwys elfen o fewn ei phoblogaeth (o
dras Rwsiaidd yn bennaf) lle mae dros hanner yr oedolion heb sgiliau
yn yr iaith Estonaidd. Un o’r argymhellion mewn adroddiad38 yn 2018,
sy’n cyfeirio at y cynnydd sydd eisoes wedi ei wneud, yw fod angen
parhau i ddarparu hyfforddiant yn yr iaith Estonaidd fel gwasanaeth ar
gyfer y farchnad lafur a hefyd mewn cyd-destun ehangach er mwyn
hybu integreiddiad ac ymwneud cymdeithasol.
Mae pob cyd-destun cenedlaethol, wrth gwrs, â’i nodweddion
36 Canolfan Ewropeaidd Ieithoedd Tramor, gwefan Iaith ar Gyfer Gwaith:

https://languageforwork.ecml.at

37 Financial Times, Germany helps refugees bridge language gap 2016
38 Centar (Canolfan Estonia ar gyfer Ymchwil Gymhwyso)l, Hyfforddiant Iaith Estonaidd ar gyfer Oedolion gyda Ieithoedd Brodorol Eraill 2018
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penodol ei hun, ond o wybod am yr hyn sy’n cael ei gyflawni mewn
gwledydd eraill byddai’n briodol ystyried y manteision allai ddeillio
o ddeddfu ynghylch hawliau mynediad i ddarpariaeth hyfforddiant
yn y Gymraeg ar gyfer oedolion a hefyd gosod gofynion statudol ar
gyflogwyr.

3.8 Cymwysterau
Darperir cymwysterau (TGAU, TAG a galwedigaethol) gan amrywiaeth
o gyrff dyfarnu sy’n cael eu rheoleiddio, o ran eu darpariaeth yng
Nghymru, gan Gymwysterau Cymru. Mae darpariaeth asesiadau trwy
gyfrwng y Gymraeg yn dibynnu ar:
• bolisi iaith y cyrff dyfarnu (e.e. mae CBAC, prif ddaparwr cymwysterau
TGAU a TAG yng Nghymru yn sicrhau bod asesiadau cyfrwng Cymraeg
ar gael pan fo galw am hynny)
• unrhyw amodau a osodwyd gan y rheoleiddiwr, Cymwysterau
Cymru (e.e. wrth gomisiynu cymwysterau galwedigaethol newydd ar
gyfer y sector Iechyd a Gofal a Gofal Plant, gosodwyd disgwyliad ar
i’r darparwr llwyddiannus [CBAC a City & Guilds mewn partneriaeth]
ddarparu asesiadau cyfrwng Cymraeg pan fo galw am hynny).
Felly, mae’r risg o ddiffyg darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn deillio o (i)
wendidau ym mholisiau iaith cyrff dyfarnu (nad ydynt ar hyn o bryd
dan orfodaeth i ddarparu Cynllun Iaith Gymraeg at sylw’r Comisiynydd
Iaith), a (ii) sefyllfaoedd lle nad yw Cymwysterau Cymru yn dewis
gosod amodau ar gyrff dyfarnu er mwyn sicrhau darpariaeth cyfrwng
Cymraeg (er bod ganddynt y pwerau i wneud hynny, a hefyd i ddarparu
grant a fyddai o gymorth i gorff dyfarnu yng nghyd-destun y gost
ychwanegol o ddarparu asesiadau yn y ddwy iaith).
Mae elfennau o nerfusrwydd yn dylanwadu ar y sefyllfa o ran y ddwy
ystyriaeth uchod:
• gall cyrff dyfarnu fod yn bryderus o ran ymrwymo i ddarparu
asesiadau trwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd (a) ansicrwydd
ynghylch eu gallu i fodloni’r galw trwy sicrhau aseswyr sy’n hyderus yn
gweithio yn y Gymraeg, a (b) pryderon ynghylch y cosbau (ariannol)
y gall y rheoleiddiwr eu cyflwyno pe byddai gwall mewn asesiad (ym
mha bynnag iaith, ond gall y pryderon fod yn ddwysach pan nad oes
gan gorff dyfarnu gapasiti yn fewnol i wireddu cywirdeb pob agwedd
ar asesiad cyfrwng Cymraeg)
• gall y rheoleiddiwr fod yn bryderus ynghylch effaith cyflwyno
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gorfodaeth ar gorff dyfarnu i ddarparu asesiadau cyfrwng Cymraeg,
gan y gallai hynny beri i’r corff dyfarnu beidio darparu cymwysterau o
gwbl yng Nghymru: byddai hynny yn creu sefyllfa anodd o ran ystod
y ddarpariaeth alwedigaethol yng Nghymru oherwydd y ddibyniaeth
sylweddol ar gyrff dyfarnu o’r tu allan i Gymru.
Gall y maes hwn fod yn anodd o ran deddfu, oherwydd yn y meysydd
galwedigaethol mae’r prif ddarparwyr yn gyrff dyfarnu sydd heb fod
â Chymru yn brif flaenoriaeth (yn wir, gall Cymru fod yn 5% neu lai
o’u marchnad ar gyfer cymhwyster penodol). Tra gall ymagweddiad
cadarnhaol a chefnogol ar ran Cymwysterau Cymru fod yn gyfrwng
i leddfu pryderon cyrff dyfarnu, rhaid derbyn y posiblrwydd y byddai
angen creu capasiti o fewn Cymru er mwyn dileu yn llwyr y risg y gall
sefyllfa godi lle bydd corff dyfarnu yn amharod i ddarparu asesiadau
cyfrwng Cymraeg.

3.9 Y Gweithlu Addysg
Mae deddfwriaeth ddiweddar wedi arwain at elfennau pwysig o
newid mewn rhai materion sy’n berthynol i’r gweithlu addysg. Dan
Ddeddf Cymru 201739, a thrwy Orchymyn Gweinidogion Cymru
(Trosglwyddo Swyddogaethau) 201840 trosglwyddwyd i Lywodraeth
Cymru y grym i osod cyflog ac amodau athrawon ac arweinwyr yng
Nghymru. Sefydlwyd Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru i
gyflwyno argymhellion i’r Gweinidog Addysg ynghylch cyflogau ac
amodau gwasanaeth o fis Medi 2019 ymlaen. Trwy hyn, gall Cymru
(fel yr Alban a Gogledd Iwerddon) bellach wneud ei phenderfyniadau
ei hun ynghylch cyflog ac amodau athrawon ac arweinwyr, a phe
byddai bwriad cyflwyno amrywiadau sy’n benodol i anghenion addysg
cyfrwng Cymraeg yna mae’r pwerau ar gael i wneud hynny.
Mae pwysigrwydd gweithlu proffesiynol o ansawdd yn cael ei
adlewyrchu yn yr “amcan galluogi” cyntaf o fewn cynllun gweithredu
Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-21, Addysg yng Nghymru:
Cenhadaeth ein Cenedl41, sef “datblygu proffesiwn addysg o’r safon
uchaf”. Mae’r camau gweithredu a nodir yn cynnwys:
• atgyfnerthu addysg gychwynnol athrawon drwy ddefnyddio meini
prawf achredu newydd
• denu mwy o ymgeiswyr o safon a graddedigion aeddfed galluog
iawn i’r proffesiwn addysgu a’u cadw
• datblygu safonau proffesiynol newydd ar gyfer athrawon ac aelodau
eraill o’r gweithlu addysg a fydd yn canolbwyntio ar elfennau hanfodol
addysgu llwyddiannus
• datblygu dysgu proffesiynol gydol gyrfa sy’n meithrin gallu ar ôl
addysg gychwynnol athrawon
39 Deddf Cymru 2017
40 Deddf Gyfansoddiadol: Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018
41 Llywodraeth Cymru, Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl – Cynllun gweithredu 2017-21 2017
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• sefydlu systemau mwy effeithiol ar gyfer cynllunio’r gweithlu er
mwyn sicrhau bod digon o athrawon medrus, gan gynnwys y rhai sy’n
gallu gweithio drwy’r Gymraeg, a phobl yn gweithio yn yr ystod eang
o rolau anghenion dysgu ychwanegol (ADY).
Ymhlith y camau ar gyfer asesu cynnydd, nodir y bydd y Llywodraeth
yn “monitro’r galw am staff mewn meysydd arbenigol o’i gymharu â’r
cyflenwad, gan gynnwys darpariaeth cyfrwng Cymraeg” a hefyd yn
“monitro i weld bod digon o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael
i ddysgwyr”. O ran yr ail amcan galluogi, “arweinwyr sy’n ysbrydoli
ac sy’n cydweithio i godi safonau”, ymhlith y camau asesu cynnydd
mae “dangos gwelliant yn nifer yr ymgeiswyr o safon ar gyfer swyddi
arwain mewn ysgolion”.
Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) sydd bellach yn achredu rhaglenni
addysg gychwynnol athrawon. Mae’r ystadegau diweddaraf sydd
ar gael gan Lywodraeth Cymru42 yn dangos taw dim ond 17.5% o’r
myfyrwyr ym mlwyddyn gyntaf addysg gychwynnol athrawon yn
2017-18 oedd yn hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg,
gyda’r niferoedd yn weddol gyfartal rhwng y sectorau cynradd ac
uwchradd. Dengys ystadegau a gyhoeddir gan y CGA43 taw dim ond
22 myfyriwr wnaeth gwblhau rhaglen addysg gychwynnol athro yn
llwyddiannus yn 2017-18 ar gyfer addysgu’r Gymraeg (uwchradd) tra
bo’r targed ar gyfer y pwnc yn 2019-20 yn 75 myfyriwr. Mae tystiolaeth
bod recriwtio a chadw athrawon o ansawdd yn heriol yn gyffredinol:
dengys ystadegau Llywodraeth Cymru42 ar gyfer 2017/18 bod nifer yr
hyfforddeion ar gyfer y sector uwchradd yn is na’r targed o 40%, tra
bo’r nifer ar gyfer y sector cynradd ychydig yn is na’r targed am y
drydedd flwyddyn yn olynol.
Y posiblrwydd yng nghyd-destun deddfu yw bod angen cryfhau’r
gofyniad ar y Llywodraeth i fodelu’n dryloyw y galw am athrawon ar
gyfer y Gymraeg a chyfrwng Cymraeg, gan hefyd osod gofyniad ar
adrodd yn brydlon ac yn flynyddol i’r Cynulliad ar gyflawniad yn erbyn
y targedau fyddai’n deillio o’r model. Trwy hyn, byddai modd dal y
Llywodraeth i gyfrif ynghylch recriwtio i’r gweithlu addysg cyfrwng
Cymraeg.
Er bod gofyn i awdurdodau lleol o fewn y CSGA nodi eu strategaeth ar
gyfer sicrhau bod digon o staff addysgu i ateb y galw am addysg cyfrwng
Cymraeg, o dan Ddeddf Addysg Cymru44, un o brif gyfrifoldebau CGA
yw hyrwyddo gyrfaoedd yn y gweithlu addysg. Ym mis Hydref 2018,
gofynnodd Llywodraeth Cymru i CGA ysgwyddo cyfrifoldeb am yr
ymgyrch Dargafnod Dysgu, a gychwynwyd ar y cyd gan y Consortia
rhanbarthol.
42 Llywodraeth Cymru, Bwletin Ystadegol: Addysg Gychwynnol Athrawon Cymru, 2017-18 2019
43 Cyngor y Gweithlu Addysg, Addysg gychwynnol athrawon – canlyniadau myfyrwyr 2017-18 2019
44 Deddf Addysg (Cymru) 2014
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Mae gan Lywodraeth Cymru bwerau dan adran 14-17 o Ddeddf Addysg
200026 i gynnig cymorth ariannol i hyrwyddo recriwtio neu gadw
athrawon neu staff nad ydynt yn dysgu. Mae’r ddarpariaeth drwy
“Gynllun gwella cyfrwng Cymraeg”45 a “Chynllun Cymhelliant Iaith
Athrawon Yfory”46 yn digwydd dan y pwerau hyn.

3.10 Statws anstatudol cyrff allweddol
Statws anstatudol sydd gan rai cyrff sy’n chwarae rôl allweddol o ran
addysg a hyfforddiant yn y Gymraeg, a’r cwestiwn perthnasol yw a
ydy hynny yn anfanteisiol neu beidio o ran eu cyfraniad, eu dylanwad
a’u parhâd. Ystyrir yma ddau sefydliad o’r fath, y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol.
Sefydlwyd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2011, yn dilyn cyfnod
o ddegawd pan fu Uned (ac yna Canolfan) Addysg Uwch Cyfrwng
Cymraeg yn cael ei ariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
Mae’n elusen ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Mewn partneriaeth
â’r prifysgolion, mae’r Coleg yn sicrhau mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr
astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ariannu, datblygu a hyfforddi
darlithwyr cyfrwng Cymraeg, ac yn datblygu modiwlau, cyrsiau ac
anoddau. Mae’n gweithio drwy ganghennau a leolir yn y prifysgolion,
sy’n bwynt cyswllt lleol i fyfyrwyr ac yn cefnogi gwaith y Coleg.
Ddiwedd 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’r Coleg yn
cydweithio gyda’r sector addysg bellach a darparwyr prentisiaethau
i ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Ar gyfer y flwyddyn hyd
at Mawrth 2019, derbyniodd y Coleg gyllid o £5.92m gan Lywodraeth
Cymru (£150k o hwn ar gyfer “datblygiadu o fewn y sector ôl-16”).
Sefydlwyd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol drwy broses
tendro yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad Codi Golygon: adolygiad o
Gymraeg i Oedolion47. Mae’n gorff hyd braich oddi wrth Lywodraeth
Cymru, sy’n ei ariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a
enillodd y tendr ym mis Mai 2015. Cwmni cyfyngedig dan warant yw’r
Ganolfan, heb gyfalaf cyfrannau, a gyda’r Brifysgol yn unig aelod y
cwmni. Mae’r Ganolfan yn gyfrifol ers 1 Awst 2016 am bob agwedd ar
y rhaglen addysg gymunedol Cymraeg i Oedolion, o’r cwricwlwm a’r
adnoddau i ymchwil, marchnata ac e-ddysgu. Ymhlith y blaenoriaethau
strategol, datblygir rhaglen arloesol o gyrsiau atyniadol i ddysgwyr
a sefydlir rhwydwaith o ddarparwyr. Yn ystod blwyddyn academaidd
2017-18, derbyniodd y Ganolfan tua £1.85m ar gyfer darparu’r arweiniad
strategol i’r sector a datblygu adnoddau, tua £8.81m i’w ddosbarthu i
ddarparwyr, a tua £2.5m tuag at y cynllun Cymraeg Gwaith.

45 Llywodraeth Cymru, Gwerthusiad o Ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg mewn Addysg Gychwynnol i Athrawon 2018
46 Llywodraeth Cymru, Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory 2018
47 Llywodraeth Cymru, Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion – Adroddiad ac argymhellion Grwp Adolygu Cymraeg i Oedolion 2013
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Ymhlith yr enghreifftiau diweddar o gyrff statudol newydd yng
Nghymru mae’r corff Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Diben
ffurfio AaGIC yw cynnig gwerth ychwanegol sylweddol ym maes gofal
i gleifion drwy roi addysg a chymorth gwella i gyrff iechyd. O fewn
ei rôl, mae gan y corff bwerau i gomisiynu addysg broffesiynol yn y
sector iechyd mewn meysydd a gytunwyd gyda Llywodraeth Cymru,
i gynllunio ar gyfer anghenion y gweithlu yn y sector iechyd, a rhoi
arweiniad i’r gweithlu iechyd a’i ddatblygu.
Corff statudol ym maes addysg yw Cyngor y Gweithlu Addysg,
sy’n gorff rheoleiddio annibynnol gydag amcanion o gyfrannu at
well safonau addysgu ac ansawdd dysgu; cynnal a gwella safonau
ymddygiad proffesiynnol; diogelu lles dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd a
chynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg.
Er nad yw natur a naws rôlau’r cyrff statudol hyn yn gwbl wahanol
i gylchoedd gorchwyl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Ganolfan
Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, ni ddylid rhagdybio bod statws
statudol bob amser yn fanteisiol ac angenrheidiol. Mae’n ddigon gwir
bod angen statws statudol ar gyfer pwerau rheoleiddiol a bod statws
o’r fath yn sichrau y byddai angen proses ddeddfwriaethol ffurfiol cyn
y gallai llywodraeth ddileu’r corff neu ei addasu yn sylweddol. Ar y
llaw arall, gall corff annibynnol heb sail statudol esblygu ei ddulliau
gweithredu gyda llai o gyfyngiadau, a gall hyn gynnwys cymryd
dyletswyddau ychwanegol heb yr angen am brosesau deddfu a allai
gymryd cryn amser.
Boed eu statws yn statudol neu’n anstatudol, gellir ystyried y Coleg
a’r Ganolfan i raddau yn gyrff cyhoeddus gan eu bod yn derbyn eu
cyllid gan Lywodraeth Cymru. Yn deillio o hynny, yr hyn sy’n allweddol
ar gyfer llwyddiant eu cenhadaeth yw parhâd y gefnogaeth gyllidol
ar lefel sy’n briodol ar gyfer eu hamcanion a’u targedau, gyda digon
o hyblygrwydd o fewn Llythyr Grant i ganiatáu esblygiad dulliau
gweithredu er mwyn ymateb i heriau ac amgylchiadau. Gan fod parhâd
cefnogaeth gyllidol yn deillio o gydberthynas strategol â bwriadau’r
llywodraeth, gellid ystyried mai sail deddfwriaethol y strategaethau
hynny sydd fwyaf allweddol, yn hytrach na bod angen i’r cyrff eu
hunain fod â statws statudol.
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a'r Camau Nesaf
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Casgliadau
Ar sail yr hyn sydd wedi ei archwilio hyd yma, y posibliadau cryfaf o
ran dichonoldeb deddfu yw’r canlynol:
• prosesau paratoi a chraffu mwy trylwyr ar gyfer Cynlluniau Stratetgol
y Gymraeg mewn Addysg, ynghyd â gofyniad cadarn o ran adrodd yn
ol ar ddeilliannau (adran 3.1)
• gofyniad i awdurdod lleol sicrhau bod pob ysgol yn dangos
cynnydd cyson o ran y ddau ddimensiwn: (i) y canran o’r disgyblion
sy’n cyrraedd deilliannau uwch y continiwm ieithyddol, a (ii) y gyfran
o’r cwricwlwm sy’n cael ei ddarparu drwy gyfrwng y Gymraeg (adran
3.2)
• safle’r Gymraeg o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad “ieithoedd,
llythrennedd a chyfathrebu” (adran 3.2)
• sylfaen ddeddfwriaethol er mwyn sicrhau cydbwysedd ieithyddol o
fewn darpariaeth leol ar gyfer Meithrin y Cyfnod Sylfaen a Gofal Plant
(adran 3.3)
• ystyried yn ofalus yr hyn sydd ei angen o ran deddfu ynghylch y
Gymraeg yng nghyd-destun y posiblrwydd o sefydlu Comisiwn ar
gyfer addysg a hyfforddiant ôl-orfodol [PCET] (adran 3.5)
• cynnwys cyfrwng iaith yr addysg yn ddiamwys o fewn y diffiniad
o “ysgol agosaf addas” yng nghyd-destun trefniadaeth teithio i
ddysgwyr (adran 3.6)
• y posiblrwydd y dylai trefniadaeth teithio ar gyfer oedrannau 3-5 ac
ôl-16 fod yn fwy ffafriol pan fo’r pellteroedd a deithir yn tueddu i fod
yn hwy (adran 3.6)
• y posiblrwydd o ddeddfu ar gyfer darpariaeth cymwysterau
galwedigaethol, hyd yn oed yn y cyd-destun lle mae cynifer o’r
darparwyr yn gyrff o’r tu allan i Gymru (adran 3.8)
• cryfhau’r gofyniad ar y Llywodraeth i fodelu’n dryloyw y galw
am athrawon ar gyfer y Gymraeg a chyfrwng Cymraeg, gan hefyd
osod gofyniad ar adrodd yn brydlon ac yn flynyddol i’r Cynulliad ar
gyflawniad yn erbyn y targedau fyddai’n deillio o’r model (adran 3.9).
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Camau Nesaf
Yn dilyn trafodaeth ar yr hyn sydd wedi ei grynhoi yn yr
adroddiad hwn, mae angen datblygu awgrymiadau penodol
o ran cyfarwyddyd ar gyfer drafftio darn o ddeddfwriaeth
a fydd yn briodol yng nghyd-destun hyrwyddo polisiau
gofal plant, addysg a hyfforddiant fydd yn addas ar gyfer
gwireddu prif amcanion strategaeth Gymraeg Llywodraeth
Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr.

Siân Gwenllïan AC Plaid Cymru, Gweindiog Cysgodol dros Addysg a'r Gymraeg
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Nodiadau
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Cysylltwch

Get in touch

Ysgrifennwch:
Cynulliad Cenedlaethol
Cymru, Bae Caerdydd,
CF99 1NA.

Write to:
National Assembly for
Wales, Cardiff Bay,
CF99 1NA.

E-bost:
sian.gwenllian@
cynulliad.cymru

Email:
sian.gwenllian@
assembly.wales

Ffoniwch y Swyddfa:
01286 672076

Phone the office:
01286 672076

Talwyd am yr adroddiad
This report has been funded
hwn gan Gynulliad
by the National Assembly
Cenedlaethol Cymru ac
for Wales and printed by the
argraffwyd gan Uned Gopio
Assembly’s Copy Unit.
www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu
y Cynulliad.
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