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 15 Chwefror 2022 
 
Annwyl Syr/Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Cabinet trwy fideo-gynhadledda 
Dydd Mawrth, 22 Chwefror 2022 am 10.00am i drafod y materion canlynol: 
 

1.   Ymddiheuriadau 
 

2.   Materion Personol 
 

3.   Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 
 

4.   Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19 
ER GWYBODAETH  
 

5.   Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw 
faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny. 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 5 - 10) 
 

6.   Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd 
 

7.   Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 
 

8.   Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar 
yr agenda. 
 

9.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch Ffioedd a Chostau 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 11 - 64) 
 

10.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022/23 gydag adborth 
gan Trosolwg a Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 65 - 74) 
 

11.   Adendwm- Adroddiad Brys Atodol gan y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Cyllid a Chaffael ar y Gyllideb ddrafft ar gyfer 202223 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 75 - 78) 
 

12.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch Datganiad Polisi Rheoli'r Trysorlys, Strategaeth 
Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2022/23 a Pholisi Darpariaeth Isafswm 
Refeniw (MRP)  ar gyfer 2022/23 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 79 - 110) 
 

13.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-
32 gydag adborth gan Trosolwg a Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 111 - 352) 

Pecyn Cyhoeddus



14.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Economi ac 
Adfywio ynghylch Cynigion Tai Cymunedol gydag adborth gan 
Trosolwg a Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 353 - 390) 
 

15.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Mabwysiadu Priffordd 
Brynhyfryd, Aberteifi 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 391 - 398) 
 

16.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal 
ynghylch Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol Gorfodol ar gyfer Plant 
ar eu Pennau eu Hunain sy'n Ceisio Lloches 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 399 - 406) 
 

17.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal 
ynghylch Cyllid i sefydlu gweinyddiaeth gyfer Cofrestr Adran 117 
canolog 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 407 - 422) 
 

18.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal 
ynghylch Newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai 
Sector Preifat Ceredigion gydag adborth gan Trosolwg a Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 423 - 500) 
 

19.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal 
ynghylch Sefydlogrwydd y Farchnad yng Ngorllewin Cymru: 
Crynodeb Gweithredol 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 501 - 514) 
 

20.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal 
ynghylch Asesiad o Boblogaeth Gorllewin Cymru 2022 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 515 - 536) 
 

21.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau 
Democrataidd ynghylch Cofnod o Gamau Gweithredu a 
Phenderfyniadau'r Ymgynghori Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac 
Effeithlonrwydd 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 537 - 542) 
 

22.   Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Cabinet 

 

 Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae 
croeso i’r sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r 

Saesneg yn y cyfarfod. 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At: Arweinydd y Cyngor ac Aelodau’r Cabinet 
Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth 
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Rhybudd o Benderfyniadau Cyfarfod y CABINET 
a gynhaliwyd o bell drwy gynhadledd fideo Ddydd Mawrth, 1 Chwefror 2022 

 
Cyhoeddir y Rhybudd hwn am 5.00pm ddydd Dydd Iau, 3 Chwefror 2022. Y dyddiad 
olaf i dderbyn cais i alw unrhyw benderfyniad i mewn yw 5.00pm ddydd Dydd Iau, 10 
Chwefror 2022 drwy ei anfon at Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd. Daw’r 
penderfyniadau i rym (os na fydd yna gais dilys i’w galw i mewn) ddydd Dydd 
Gwener, 11 Chwefror 2022. 
 
YN BRESENNOL:  Cynghorydd Ellen ap Gwynn (Cadeirydd), Y Cynghorwyr Dafydd 
Edwards, Rhodri Evans, Catherine Hughes, Gareth Lloyd, Catrin Miles, Ray Quant 
MBE ac Alun Williams. 
 
HEFYD YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Bryan Davies, Ceredig Davies, Marc 
Davies, Elaine Evans, Keith Evans, John Roberts ac Ivor Williams. 
 

(10.00am - 12.25pm) 
 

164 Ymddiheuriadau 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau.  
 

165 Materion Personol 
Llongyfarchwyd Urdd Gobaith Cymru ar ddathlu ei ganmlwyddiant ac am 
dorri dwy Record Byd Guinness. Roedd y ddwy record yn ymwneud ag 
uwchlwytho’r nifer fwyaf o fideos o bobl yn canu’r un gân, sef ‘Hei Mistar 
Urdd’, o fewn un awr, a hynny ar Facebook ac ar Twitter.  
 

166 Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 
Datganodd y Cynghorydd Bryan Davies fuddiant personol a buddiant sy’n 
rhagfarnu mewn perthynas ag eitem 173.  
Datganodd y Cynghorydd Ceredig Davies fuddiant personol a buddiant sy’n 
rhagfarnu mewn perthynas ag eitem 176, gan gadarnhau ei fod wedi cael 
gollyngiad i siarad ar y mater hwn gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau.  
 

167 Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19 
Rhoddodd yr Arweinydd ddiweddariad ar y sefyllfa bresennol mewn 
perthynas â COVID-19. Nodwyd bod y ffigurau diweddaraf yn dangos bod 
lefel nifer yr achosion yn gwella, ond nodwyd nad ydynt yn cynnwys 
canlyniadau Profion Llif Unffordd. Adroddwyd am 17 o achosion drwy brofion 
PCR heddiw, gan ddod â’r cyfanswm i 10,713 ers dechrau’r pandemig, sy’n 
cyfateb i 260 fesul 100,000 o’r boblogaeth. Cyfradd yr achosion positif yn y 
sir ar hyn o bryd yw 24.6%. Nododd fod data mewnol gan y Tîm Olrhain 
Cysylltiadau, sy’n cynnwys canlyniadau profion PCR a Phrofion Llif Unffordd 
a gynhaliwyd ac a gofrestrwyd ar-lein, yn awgrymu bod y gyfradd yn agosach 
at 541.6 fesul 100,000. Mae’r rhan fwyaf o achosion ymhlith plant oedran 
ysgol gynradd, ac yna plant oedran ysgol uwchradd, ac oedolion yn y grŵp 
oedran rhieni.  
 
Nododd ein hadroddiad diweddaraf gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
nad oes unrhyw gleifion â COVID-19 mewn wardiau gofal dwys ar hyn o 
bryd. 
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Mae 3 chartref gofal dan gyfyngiadau ar hyn o bryd, gydag achosion positif 
ymhlith aelodau staff cartrefi gofal, nid y preswylwyr.  
 
Mae Canolfannau Hamdden wedi ail-agor, ar ôl cryn dipyn o waith adfer. 
Bydd llyfrgelloedd yn agor o yfory ymlaen a bydd modd cael mynediad at y 
cyfrifiaduron a phori drwy’r silffoedd. Bydd yr archifdy hefyd yn agor yfory. 
Rhaid trefnu apwyntiad ymlaen llaw ac mae’n rhaid gwisgo masgiau wyneb a 
chynnal pellter cymdeithasol. Nodwyd bod Amgueddfa Ceredigion ar agor ar 
ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn. 
 
Mae pob ysgol yn parhau i fod ar agor, fodd bynnag bu materion staffio 
oherwydd absenoldebau o ganlyniad i COVID-19 ac argaeledd athrawon 
cyflenwi. Mae un dosbarth yn Ysgol Gynradd Aberporth wedi cau heddiw ac 
mae’r disgyblion yn cael eu haddysgu o bell.   
 
Mae gwasanaeth Casglu Gwastraff Ceredigion bellach yn gweithredu’n 
ddidrafferth, gyda’r rhan fwyaf o wastraff wedi’i gasglu yn ystod yr wythnos 
ddiwethaf. 
 

168 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion 
sy’n codi o’r Cofnodion hynny. 
Cadarnhau bod Cofnodion cyfarfod blaenorol y Cabinet yn gywir.  
 

169 Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd: (i) Deiseb gan drigolion Rhos y 
Garth yn gofyn am adolygiad o ddiogelwch ar ffordd yr A485 drwy'r 
pentref; (ii) Ailagor cyfleusterau hamdden Ceredigion yn unol â 
gweddill Cymru 
Nodwyd y derbyniwyd y deisebau uchod ac y byddent yn cael eu trin yn unol 
â'r canllawiau yn y Protocol Deisebau. 
 

170 Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu 
Dim 
 

171 Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr 
agenda. 
Dim 
 

172 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corffforaethol ar gyfer Cyllid 
a Chaffael  ynghylch y gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/23 a'r rhaglen 
gyfalaf tair blynedd. 
PENDERFYNIAD: 
a) Cymeradwyo tri opsiwn ar gyfer cyfanswm y gyllideb sylfaenol ddrafft ar 
hyn o bryd ym mhroses y gyllideb sef £166.862m, £166.958m a £167.054m. 
b) Ystyried argymell i gyfarfodydd Trosolwg a Chraffu'r gyllideb dri opsiwn a 
ffefrir ar gyfer lefel Treth y Cyngor i'w chynnig ar gyfer 2022/23; 4.75%, 5.0% 
neu 5.25% a nodi bod cynnig y Gyllideb ddrafft yn seiliedig ar fodel gweithio 
o £1,479.69 ar gyfer eiddo Band D at ddibenion y Cyngor Sir, sef cynnydd o 
4.75%. Mae cynnydd o 5.0% yn darparu ar gyfer gwariant pellach / llai o 
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arbedion o £96k a chynnydd o 5.25% yn darparu ar gyfer gwariant pellach / 
llai o arbedion o £192k.  
c) Pan gyhoeddir y setliad terfynol, bydd gwerth unrhyw grantiau penodol 
pellach a drosglwyddir i’r Grant Cynnal Refeniw yn cael eu pasio ymlaen at 
gyllideb y Gwasanaeth perthnasol;  
d) Pan gyhoeddir y setliad terfynol, bydd unrhyw newidiadau penodol eraill 
yn cael eu targedu’n uniongyrchol at y Gwasanaeth(au) a effeithir, os bydd 
hynny’n briodol; ac  
e) Ymdrinnir ag unrhyw newidiadau eraill i’r Grant Cynnal Refeniw drwy 
addasu cyllideb refeniw gorfforaethol y Grŵp Arweiniol. 
f) Cymeradwyo’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig wedi’i diweddaru a 
nodir yn Atodiad 4 ac argymell i’r Cyngor ei chymeradwyo. 
g) Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf fel y nodir yn Atodiad 5 ac argymell i’r 
Cyngor ei chymeradwyo. 
h) Cymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf fel y nodir yn Atodiad 6 ac argymell i’r 
Cyngor ei chymeradwyo.  
i) Gofyn am farn y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ar y Gyllideb ynghylch yr 
adroddiad hwn.  
 
Y rheswm dros y penderfyniad:  
Er mwyn paratoi cyllideb ar gyfer 2022/23. 
 

173 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Pobl a 
Threfnidiaeth ynghylch Polisïau Adnoddau Dynol: polisïau (1) Gyrru yn 
y Gwaith - Fflyd y Cyngor a (2) Gyrru yn y Gwaith - Defnyddio Cerbydau 
Preifat (Fflyd Llwyd) ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
PENDERFYNIAD: 
1) Cymeradwyo Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor  
2) Cymeradwyo Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd 
Llwyd) 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Sicrhau cydymffurfiaeth, diogelu ein gweithlu a’r gymuned ehangach rhag 
niwed, a chefnogi ymddygiad gyrwyr sy’n lleihau’r risg o ddigwyddiadau. 
 

174 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Porth 
Gofal ynghylch Newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau 
Tai Sector Preifat Ceredigion ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu (i ddilyn) 
PENDERFYNIAD:  
Gohirio'r mater hwn i'w ystyried yng nghyfarfod nesaf y Cabinet. 
 

175 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch  Adolygiad o'r 
Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu 
PENDERFYNIAD: 

1) Cymeradwyo'r Adolygiad o'r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol ac 
ehangu'r rhwydwaith Priffyrdd a chyfrifoldebau rheoli asedau yn y dyfodol 
mewn perthynas â'r ddarpariaeth Teithio Llesol.  

2) Awdurdodi cyflwyno'r ddogfen i Lywodraeth Cymru. 
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Y rheswm dros y penderfyniad:  
Galluogi dyletswyddau statudol y Cyngor o dan Ddeddf Teithio Llesol 
(Cymru). 
 

176 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Cadw elfennau o'r 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro mewn trefi yng 
Ngheredigion ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
PENDERFYNIAD:  
Cymeradwyo:  
1) gwneud y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol canlynol: 

i) diwygio’r Gorchymyn Traffig Parcio ledled y Sir presennol (Gwahardd a 
Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) Gorchymyn 2019 Cyngor Sir 
Ceredigion 
ii) rheoli’r rheoliadau ‘symud’ gan gynnwys llif traffig un ffordd, 
gwaharddiadau ar droad dde/chwith 

2) cyhoeddi Hysbysiadau Gwneud dilynol yn y wasg i'r perwyl hwn.  
 
Y rheswm dros y penderfyniad:  

 I alluogi'r broses gyfreithiol y tu ôl i'r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol i'w gweithredu.  

 I alluogi gweithredu’r Gorchmynion a nodwyd.  

 I reoli’r rheoliadau ‘symud’. 

 I reoli’r rheoliadau cyfyngiadau parcio. 
 

177 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Economi ac Adfywio ynghylch Bwrdd Rheoli Maethynnau Afon Teifi 
PENDERFYNIAD: 
Cytuno i sefydlu Bwrdd Rheoli Maethynnau a fydd yn cael ei gadeirio gan yr 
Aelod Cabinet â chyfrifoldeb ar gyfer cynllunio, a bod rhagor o waith yn 
digwydd ynghylch cydweithio ag awdurdodau cyfagos. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad:  
Caniatáu i ragor o waith gael ei gyflawni ynghylch ffosffadau a maethynnau 
eraill yn Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi a chreu cynllun i reoli’r 
gwelliannau o ran ansawdd y dŵr. 
 

178 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Economi ac Adfywio ynghylch Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 
2022 ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a Craffu 
PENDERFYNIAD:  
Cytuno cyflwyno’r Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr i Lywodraeth Cymru 
i’w gymeradwyo gan weinidogion 
 
Y rheswm dros y penderfyniad:  

 Er mwyn sicrhau bod yr awdurdod yn bodloni’r gofyniad o dan Ddeddf 
Tai (Cymru) 2014 i baratoi Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr o leiaf 
pob pum mlynedd. 
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 Er mwyn sicrhau bod sylfaen dystiolaeth gyfredol a chynhwysfawr ar 
waith i lywio’r gwaith o baratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer 
2018-2033 pan ddaw cyfnod ffurfiol o oedi’r CDLl i ben. 

 
179 Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 

gan y Cabinet. 
 
Dim. 
 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 22ain Chwefror 2022 

 
Teitl: Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid 

a Chaffael ar Ffioedd a Chostau 
 

Pwrpas yr adroddiad: Cymeradwyo newidiadau i Ffioedd a Chostau’r Cyngor 
 

Er: PENDERFYNIAD 
 

Portffolio’r Cabinet: Y Cyng. Gareth Lloyd 
Cyllid, Caffael a Diogelu'r Cyhoedd 

 
1.  CYFLWYNIAD       
 
 Yn rhan o broses pennu’r gyllideb, mae Aelodau’r Cabinet a’r Swyddogion 

Arweiniol Corfforaethol, gyda chymorth y Gwasanaeth Cyllid a Chaffael yn ôl yr 
angen, yn adolygu’r Ffioedd a’r Costau sydd ar waith o fewn eu gwasanaethau.   
Gwneir hyn yng nghyd-destun sefyllfa ariannol y Cyngor a chan gyfeirio at Bolisi 
Rheoli Incwm ac Adennill Costau Gwasanaethau’r Cyngor. 

 
Cyfarfu'r pwyllgorau craffu ar 14eg, 17eg a 18fed Chwefror i ystyried cynigion y 
gyllideb o fewn eu cylchoedd gwaith gan gynnwys cynigion y Ffioedd a Chostau.  
Mae adborth gan y Pwyllgorau unigol ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod Cabinet 
hwn. 

 
 Mae’r Ffioedd a’r Costau presennol hefyd i’w gweld ar wefan y Cyngor: 
 

Fees and Charges 2021-2022 - Ceredigion County Council 
 

Ffioedd a Chostau 2021-2022 - Cyngor Sir Ceredigion 
 
 
2.  Y CYNIGION AR GYFER FFIOEDD A CHOSTAU 
 
 Nid yw’r adroddiad hwn yn cynnwys Ffioedd a Chostau nad ydynt wedi’u pennu 

gan y Cyngor (e.e. ffioedd statudol neu ffioedd a bennir gan Lywodraeth Cymru) 
oherwydd bydd y rhain yn cael eu diweddaru wrth i’r cyrff sy’n pennu’r ffioedd roi 
gwybod am unrhyw newidiadau.   Mae’r Ffioedd a’r Costau arfaethedig i’w gweld 
yn Atodiad 1 i 4, sydd wedi’u grwpio yn unol â’r pwyllgorau Craffu perthnasol.   
Bwriedir i unrhyw newidiadau i Ffioedd a Chostau ddod i rym o 01/04/2022, ac 
eithrio Prydau Ysgol y bwriedir iddynt ddod i rym o 01/09/2022. 

 
 Mae’r rhan fwyaf o’r Ffioedd a’r Costau yn dod o dan y categori ‘dim newid’ neu 

newidiadau sy’n ‘gysylltiedig â chwyddiant’. Mae un maes a fydd yn destun 
adroddiad Cabinet ar wahân ac mae hwnnw’n ymwneud â Gofal Preswyl.   Mae'r 
maes hwn yn destun Adolygiad Pennu Ffioedd annibynnol sy'n cael ei gynnal ar 
hyn o bryd a bydd y canlyniad yn cael ei adrodd cyn gynted ag y bydd y broses 
hon wedi dod i ben. 
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3.  CASGLIAD 
 
 Cyflwynir y Ffioedd a Chostau arfaethedig i’w cymeradwyo ac maent yn rhan 

bwysig o gynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei gyllideb 2022/23, gan gynnwys 
cyfrannu £155k tuag at y targed Arbedion arfaethedig o £0.5m a ddangoswyd yn 
yr adroddiad ar y Gyllideb (opsiwn 4.75%) a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 01/02/2022: 

 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol £’000 

Cyswllt Cwsmeriaid 4  
Economi ac Adfywio 8  
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 97  
Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd 2  
Porth Gofal 10  
Ysgolion a Diwylliant 34  
 155  

 
 
 
Argymhellion: 1. Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r Ffioedd a Chostau i fod 

mewn grym o 01/04/2022 (ac eithrio Prydau Ysgol), fel 
yr amlinellir yn: 

a) Atodiad 1 
b) Atodiad 2 
c) Atodiad 3 
d) Atodiad 4 

 
2. Bod y Cabinet yn cymeradwyo'r newid o ran Ffioedd a 

Chostau Prydau Ysgol fel yr amlinellir yn Atodiad 2 i fod 
mewn grym o 01/09/2022. 
 

3. Bod y Cabinet yn dirprwyo awdurdod i Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar, mewn 
ymgynghoriad ag Aelod Cabinet y portffolio â 
chyfrifoldeb am y Canolfannau Lles, i amrywio’r Ffioedd 
a Chostau ar gyfer y Canolfannau Lles ar gyfer 
2022/23, i redeg cynigion hyrwyddol tymor byr / â 
chyfyngiad amser. 

 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn ystyried Ffioedd a Chostau yn rhan o broses y 
Cyngor ar gyfer pennu’r gyllideb. 
 
Cymell rhagor o bobl i gymryd rhan mewn gweithgaredd 
corfforol rheolaidd a byw bywydau iachach.” 
 

Trosolwg a Chraffu: Mae'r cynigion wedi'u hystyried gan gyfarfodydd Cyllideb y 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Proses y Gyllideb, y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 
a’r Polisi Rheoli Incwm ac Adennill Costau Gwasanaethau 
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Amcanion Strategol: Mae Cyngor Sir Ceredigion yn sefydliad sy’n addas i’r 
diben i ddarparu gwasanaethau sy’n gwella i ddiwallu 
anghenion ein dinasyddion 
 

Goblygiadau ariannol: 
 

Cyllidebau 2022/23 

Casgliadau'r Asesiad 
Effaith Integredig: 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Ddim yn berthnasol 
Y Gymraeg: Ddim yn berthnasol 
Datblygu Cynaliadwy: Ddim yn berthnasol 
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 
 

Atodiadau: Atodiad 1 – Y cynigion ar gyfer Ffioedd a Chostau sy’n dod 
o dan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
Atodiad 2 - Y cynigion ar gyfer Ffioedd a Chostau sy’n dod 
o dan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n 
Dysgu 
Atodiad 3 - Y cynigion ar gyfer Ffioedd a Chostau sy’n dod 
o dan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus 
Atodiad 4 - Y cynigion ar gyfer Ffioedd a Chostau sy’n dod 
o dan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Stephen Johnson (Cyllid a Chaffael) ar ran yr holl 
Swyddogion Arweiniol Corfforaethol 
 

Swyddog Adrodd: Duncan Hall (Rheolwr Corfforaethol – Cyllid 
Gwasanaethau) 
 

Dyddiad: 8fed Chwefror 2022 
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Ffi 
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Ffi 

arfaethedig

Newid

(yn £)

Newid 

(yn %)

Math o 

newidiad

Atodiad 1: Cymunedau Iachach

PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU: Atodiad 1: Cymunedau Iachach

Ffioedd gosod y Cyngor (Mae'r Ffioedd Arfaethedig o 01/04/2022)

Cofrestr Safleoedd Bwyd Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£1,000.00 £1,050.00 £50.00 5.0%Copi llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£213.00 £224.00 £11.00 5.2%Copi o gofnod o unrhyw gategori Chwyddiant 
cysylltiedig

£8.00 £8.00 £0.00 0.0%Copi o gofnod unigol Dim newidiad

Hylendid Bwyd Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£180.00 £180.00 £0.00 0.0%Archwiliad ail-sgorio o dan ofynion Deddf 
Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013

Dim newidiad

Safonau Masnach Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

Partneriaethau Prif Awdurdod Mae prisiau ar gael ar gais wedi’u seilio ar 
adennill costau

Ffi gychwynnol Ffi Newydd

Adroddiadau Tŷ Prawf / Adroddiadau 
Dadansoddol - Mae prisiau ar gael ar gais 
wedi’u seilio ar adennill costau 

Gwasanaethau ychwanegol Ffi Newydd

£58.80Ymweliadau Cynghori (O leiaf ddwy awr) Ffi Newydd

£56.00 £58.80 £2.80 5.0%Gweithgareddau Pwysau a Mesurau: 
Ffioedd cyffredinol

Tâl fesul awr am staff cymorth Chwyddiant 
cysylltiedig

Tir a Halogwyd Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£116.15 £121.95 £5.80 5.0%Ffi chwilio ar gyfer gwybodaeth a gedwir 
parthed tir a halogwyd yn y gorffennol. 

£ yr awr (yn ogystal â £64.19 am bob awr ychwanegol neu 
ran o awr a gymerwyd ar gyfer ymgymryd â chwiliadau mwy 
eang)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Trwyddedu – Cyffredinol Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£226.00 £226.00 £0.00 0.0%Cerbyd Hacni Cerbyd Hacni Newydd Dim newidiad

£171.00 £171.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Cerbyd Hacni Dim newidiad

£183.00 £183.00 £0.00 0.0%Cerbyd Hurio Preifat Cerbyd Hurio Preifat Newydd Dim newidiad

£166.00 £166.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Cerbyd Hurio Preifat Dim newidiad

£341.00 £341.00 £0.00 0.0%Gweithredwr Hurio Preifat Newydd 3 blynedd Dim newidiad

£436.00 £436.00 £0.00 0.0%Gweithredwr Hurio Preifat Newydd 5 mlynedd Dim newidiad

£317.00 £317.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Gweithredwr Hurio Preifat 3 blynedd Dim newidiad

£396.00 £396.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Gweithredwr Hurio Preifat 5 mlynedd Dim newidiad

£321.00 £321.00 £0.00 0.0%Bathodyn Deuol Trwydded Tacsi/Gyrru Gyrrwr Deuol newydd 1 flwyddyn Dim newidiad

£166.00 £166.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Gyrrwr Deuol 1 flwyddyn Dim newidiad

£374.00 £374.00 £0.00 0.0%Gyrrwr Deuol newydd 3 blynedd Dim newidiad

£219.00 £219.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Gyrrwr Deuol 3 blynedd Dim newidiad

£84.00 £84.00 £0.00 0.0%Trosglwyddo Rhif Dethol Dim newidiad
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Atodiad 1: Cymunedau Iachach

Trwyddedu – Cyffredinol Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£22.00 £22.00 £0.00 0.0%Bathodyn Deuol Trwydded Tacsi/Gyrru Ailargraffu trwydded Dim newidiad

£9.00 £9.00 £0.00 0.0%Arwyddion drws newydd Dim newidiad

£12.00 £12.00 £0.00 0.0%Amnewid bathodyn gyrrwr Dim newidiad

£65.00 £68.00 £3.00 4.6%Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd yn unig

Chwyddiant 
cysylltiedig

£369.00 £387.00 £18.00 4.9%Aciwbigo/Tyllu Clustiau Safle + Unigolyn Chwyddiant 
cysylltiedig

£116.00 £122.00 £6.00 5.2%Pob Unigolyn wedi hynny Chwyddiant 
cysylltiedig

£404.00 £424.00 £20.00 5.0%Llety i Anifeiliaid (Codir ffioedd 
milfeddygon ar ben hynny, yn ôl yr angen)

Ffi gychwynnol i safleoedd sy’n rhoi llety i naill ai cathod neu 
gŵn, ond nid y ddau. 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£341.00 £358.00 £17.00 5.0%Ffi adnewyddu i safleoedd sy’n rhoi llety i naill ai cathod neu 
gŵn, ond nid y ddau. 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£460.00 £483.00 £23.00 5.0%Ffi gychwynnol i safleoedd sy’n rhoi llety i gathod a chŵn. Chwyddiant 
cysylltiedig

£404.00 £424.00 £20.00 5.0% Chwyddiant 
cysylltiedig

£220.00 £231.00 £11.00 5.0%Lletya yn y cartref - Cŵn Ffi gychwynnol Chwyddiant 
cysylltiedig

£196.00 £206.00 £10.00 5.1%Ffi adnewyddu Chwyddiant 
cysylltiedig

Casgliadau stryd/o dŷ i dŷ Am ddim Dim newidiad

£434.00 £456.00 £22.00 5.1%Sefydliadau Magu Cŵn (Codir ffioedd 
milfeddygon ar ben hyn, yn ôl yr angen)

Ffi gychwynnol (Hyd at 10 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£404.00 £424.00 £20.00 5.0%Ffi adnewyddu (Hyd at 10 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£483.00 £507.00 £24.00 5.0%Ffi gychwynnol (11-25 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£453.00 £476.00 £23.00 5.1%Ffi adnewyddu (11-25 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£531.00 £558.00 £27.00 5.1%Ffi gychwynnol (26-50 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£502.00 £527.00 £25.00 5.0%Ffi adnewyddu  (26-50 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£858.00 £901.00 £43.00 5.0%Ffi gychwynnol (51-80 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£827.00 £868.00 £41.00 5.0%Ffi adnewyddu (51-80 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£957.00 £1,005.00 £48.00 5.0%Ffi gychwynnol Dros 80 Chwyddiant 
cysylltiedig

£926.00 £972.00 £46.00 5.0%Ffi adnewyddu Dros 80 Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 1: Cymunedau Iachach

Trwyddedu – Cyffredinol Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£362.00 £380.00 £18.00 5.0%Bridio Gartref (Codir ffioedd milfeddygon 
ar ben hyn, yn ôl yr angen)

Ffi gychwynnol (Hyd at 10 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£305.00 £320.00 £15.00 4.9%Ffi adnewyddu (Hyd at 10 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£401.00 £421.00 £20.00 5.0%Ffi gychwynnol (11-25 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£344.00 £361.00 £17.00 4.9%Ffi adnewyddu (11-25 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£413.00 £434.00 £21.00 5.1%Ffi gychwynnol (26-50 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£356.00 £374.00 £18.00 5.1%Ffi adnewyddu (26-50 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£733.00 £770.00 £37.00 5.1%Ffi gychwynnol (51-80 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£656.00 £689.00 £33.00 5.0%Ffi adnewyddu (51-80 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£742.00 £779.00 £37.00 5.0%Ffi gychwynnol Dros 80 Chwyddiant 
cysylltiedig

£689.00 £723.00 £34.00 4.9%Ffi adnewyddu Dros 80 Chwyddiant 
cysylltiedig

£175.00 £184.00 £9.00 5.1%Car a cheffyl Nid yw’r ffi yn cynnwys unrhyw gostau ychwanegol sy’n codi Chwyddiant 
cysylltiedig

£188.00 £197.00 £9.00 4.8%Marchogaeth Ceffylau (Codir ffioedd 
milfeddygon ar ben hyn yn ôl yr angen)

Ffi gychwynnol (hyd at 5 anifail) Chwyddiant 
cysylltiedig

£174.00 £183.00 £9.00 5.2%Ffi adnewyddu (hyd at 5 anifail) Chwyddiant 
cysylltiedig

£288.00 £302.00 £14.00 4.9%Ffi gychwynnol (6-15 o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig

£275.00 £289.00 £14.00 5.1%Ffi adnewyddu (6-15 o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig

£412.00 £433.00 £21.00 5.1%Ffi gychwynnol (16-25 o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig

£400.00 £420.00 £20.00 5.0%Ffi adnewyddu (16-25 o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig

£525.00 £551.00 £26.00 5.0%Ffi gychwynnol (26+ o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig

£512.00 £538.00 £26.00 5.1%Ffi adnewyddu (26+ o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig

£149.00 £156.00 £7.00 4.7%Deddf Anifeiliaid Perfformio Chwyddiant 
cysylltiedig

£607.00 £637.00 £30.00 4.9%Metel Sgrap (Trwydded Casglwyr) Ffi gychwynnol Chwyddiant 
cysylltiedig

£463.00 £486.00 £23.00 5.0%Ffi adnewyddu Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 1: Cymunedau Iachach

Trwyddedu – Cyffredinol Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£104.00 £109.00 £5.00 4.8%Metel Sgrap (Trwydded Casglwyr) Ffi amrywio Chwyddiant 
cysylltiedig

£675.00 £709.00 £34.00 5.0%Metel Sgrap (Trwydded Safle) Ffi gychwynnol Chwyddiant 
cysylltiedig

£463.00 £486.00 £23.00 5.0%Ffi adnewyddu Chwyddiant 
cysylltiedig

£104.00 £109.00 £5.00 4.8%Ffi amrywio Chwyddiant 
cysylltiedig

£404.00 £424.00 £20.00 5.0%Siopau Anifeiliaid Anwes (Codir ffioedd 
milfeddygon ar ben hyn)

Ffi gychwynnol Chwyddiant 
cysylltiedig

£346.00 £363.00 £17.00 4.9%Ffi adnewyddu Chwyddiant 
cysylltiedig

£404.00 £424.00 £20.00 5.0%Anifeiliaid Peryglus a Gwyllt (Codir ffioedd 
milfeddygon ar ben hyn)

Ffi gychwynnol Chwyddiant 
cysylltiedig

£399.00 £419.00 £20.00 5.0%Ffi adnewyddu Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,091.00 £1,146.00 £55.00 5.0%Tai gloÿnnod byw, acwaria bychain, 
adardai bychain mewn parciau, milodfâu 
o’r math a gaiff eu harddangos mewn 
amgueddfeydd, a chanolfannau heboga 
bychain.

Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£695.00 £730.00 £35.00 5.0%Adnewyddu trwydded. Gyda gollyngiad o dan Adran 14 
(boed yn SS1 neu SS2)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£879.00 £923.00 £44.00 5.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14 (boed 
yn SS1 neu SS2)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,296.00 £1,361.00 £65.00 5.0%Sŵau bach a chymysg, acwaria canolig eu 
maint, arddangosfeydd arbenigol o 
ymlusgiaid.

Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,063.00 £1,116.00 £53.00 5.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14. Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,296.00 £1,361.00 £65.00 5.0%Acwaria mawr a pharciau adar bychain.  Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,063.00 £1,116.00 £53.00 5.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14. Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,509.00 £1,584.00 £75.00 5.0%Parciau adar mawrion. Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,295.00 £1,360.00 £65.00 5.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14. Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,477.00 £2,601.00 £124.00 5.0%Sŵau canolig eu maint (Codir ffioedd 
milfeddygon a ffioedd ychwanegol ar ben 
hyn)

Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,029.00 £2,130.00 £101.00 5.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14. Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 1: Cymunedau Iachach

Trwyddedu – Cyffredinol Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£4,320.00 £4,536.00 £216.00 5.0%Sŵau mawrion (Codir ffioedd milfeddygon 
a ffioedd ychwanegol ar ben hyn)

Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£3,500.00 £3,675.00 £175.00 5.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14. Chwyddiant 
cysylltiedig

£158.00 £166.00 £8.00 5.1%Trosglwyddo Unrhyw Drwydded Sŵ Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,545.00 £2,672.00 £127.00 5.0%Sefydliadau rhyw Ceisiadau newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£514.00 £540.00 £26.00 5.1%Adnewyddu Chwyddiant 
cysylltiedig

£514.00 £540.00 £26.00 5.1%Trosglwyddo Chwyddiant 
cysylltiedig

£18.00 £19.00 £1.00 5.6%Copi o unrhyw ganiatâd am drwydded Chwyddiant 
cysylltiedig

£560.00 £560.00 £0.00 0.0%Ffioedd Cartrefi Symudol Ffi am y cais Dim newidiad

£17.00 £17.00 £0.00 0.0%A ffi fesul safle Dim newidiad

£32.00 £32.00 £0.00 0.0%Trwydded arall Dim newidiad

£58.00 £58.00 £0.00 0.0%Rheolau safle lletya Dim newidiad

£329.00 £329.00 £0.00 0.0%Rhybudd Cydymffurfio (o dan Ddeddf Cartrefi Symudol 
(Cymru) 2014) Mae costau ychwanegol swyddogion yn 
cynnwys cyngor oddi wrth arbenigwyr a chostau eraill sy’n 
ymwneud yn benodol ag achos gan hefyd fod yn daladwy ar 
sail bob achos yn unigol. Amlinellir manylion y treuliau 
perthnasol yn y bil fydd yn rhan o’r taliad. 

Dim newidiad

£79.00 £79.00 £0.00 0.0%Hysbysiad Cosb Benodedig (o dan Ddeddf 
Cartrefi Symudol (Cymru) 2014)

Dim newidiad

£54.00 £54.00 £0.00 0.0%Os caiff ei dalu o fewn 10 diwrnod Dim newidiad

Sŵau - Codir ffioedd milfeddygon a ffioedd ychwanegol ar ben hyn

Trwyddedu – Deddf Hapchwarae 2005 Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd bingo Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd sydd â 
datganiad dros dro

Dim newidiad

£3,325.00 £3,325.00 £0.00 0.0%Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd eraill Dim newidiad

£955.00 £955.00 £0.00 0.0%Ffi flynyddol Dim newidiad

£1,660.00 £1,660.00 £0.00 0.0%Cais i amrywio trwydded Dim newidiad

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Cais i drosglwyddo trwydded / Cais i adfer trwydded Dim newidiad

£3,325.00 £3,325.00 £0.00 0.0%Cais am ddatganiad dros dro Dim newidiad

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd canolfan 
hapchwarae oedolion

Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd sydd â 
datganiad dros dro

Dim newidiad

£1,900.00 £1,900.00 £0.00 0.0%Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd eraill Dim newidiad

£955.00 £955.00 £0.00 0.0%Ffi flynyddol Dim newidiad

£955.00 £955.00 £0.00 0.0%Cais i amrywio trwydded Dim newidiad
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Trwyddedu – Deddf Hapchwarae 2005 Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd canolfan 
hapchwarae oedolion

Cais i drosglwyddo trwydded/Cais i adfer trwydded Dim newidiad

£1,900.00 £1,900.00 £0.00 0.0%Cais am ddatganiad dros dro Dim newidiad

£900.00 £900.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd betio (trac) Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd sydd â 
datganiad dros dro

Dim newidiad

£2,380.00 £2,380.00 £0.00 0.0%Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd eraill Dim newidiad

£955.00 £955.00 £0.00 0.0%Ffi flynyddol Dim newidiad

£1,190.00 £1,190.00 £0.00 0.0%Cais i amrywio trwydded Dim newidiad

£900.00 £900.00 £0.00 0.0%Cais i drosglwyddo trwydded/Cais i adfer trwydded Dim newidiad

£2,380.00 £2,380.00 £0.00 0.0%Cais am ddatganiad dros dro Dim newidiad

£900.00 £900.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd canolfan adloniant 
teuluol

Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd sydd â 
datganiad dros dro

Dim newidiad

£1,900.00 £1,900.00 £0.00 0.0%Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd eraill Dim newidiad

£710.00 £710.00 £0.00 0.0%Ffi flynyddol Dim newidiad

£955.00 £955.00 £0.00 0.0%Cais i amrywio trwydded Dim newidiad

£900.00 £900.00 £0.00 0.0%Cais i drosglwyddo trwydded/Cais i adfer trwydded Dim newidiad

£1,900.00 £1,900.00 £0.00 0.0%Cais am ddatganiad dros dro Dim newidiad

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd betio (arall) Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd sydd â 
datganiad dros dro

Dim newidiad

£2,850.00 £2,850.00 £0.00 0.0%Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd eraill Dim newidiad

£570.00 £570.00 £0.00 0.0%Ffi flynyddol Dim newidiad

£1,425.00 £1,425.00 £0.00 0.0%Cais i amrywio trwydded Dim newidiad

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Cais i drosglwyddo trwydded/Cais i adfer trwydded Dim newidiad

£2,850.00 £2,850.00 £0.00 0.0%Cais am ddatganiad dros dro Dim newidiad

£23.00 £23.00 £0.00 0.0%Copi o Drwydded Safle Dim newidiad

£44.00 £44.00 £0.00 0.0%Newid mewn amgylchiadau (newid 
cyfeiriad y cartref neu’r busnes)

Dim newidiad

Tystysgrif Allforio Bwyd Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£133.00 £140.00 £7.00 5.3%Tystysgrif Allforio Bwyd Chwyddiant 
cysylltiedig

Warden Cymunedol Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£87.00 £91.00 £4.00 4.6%Tâl gweinyddu ar gyfer cŵn crwydr (Nid 
yw’r tâl yn cynnwys costau milfeddyg)

Diwrnod cyntaf neu ran o ddiwrnod  Chwyddiant 
cysylltiedig

£113.00 £118.00 £5.00 4.4%2 ddiwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£136.00 £142.00 £6.00 4.4%3 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£161.00 £168.00 £7.00 4.4%4 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 1: Cymunedau Iachach

Warden Cymunedol Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£185.00 £193.00 £8.00 4.3%Tâl gweinyddu ar gyfer cŵn crwydr (Nid 
yw’r tâl yn cynnwys costau milfeddyg)

5 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£205.00 £214.00 £9.00 4.4%6 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£232.00 £242.00 £10.00 4.3%7 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£256.00 £268.00 £12.00 4.7%8 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£280.00 £293.00 £13.00 4.6%9 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.00 £47.00 £2.00 4.4%Y ffi ar gyfer galw’r Tîm Rheoli Plâu allan ar gyfer ymatebion 
lle nad oes angen dim triniaeth

Chwyddiant 
cysylltiedig

£98.00 £102.00 £4.00 4.1%Dibryfedu mewn cartrefi Morgrug, Gwenyn, Pryfaid, Chwain a phryfaid bach eraill – 
ymweliad cyntaf (codir ffi galw allan y gwasanaeth Rheoli 
Pla am unrhyw ymweliadau dilynol, yn ogystal â thâl am 
gostau’r defnyddiau)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£75.00 £78.00 £3.00 4.0%Gwenyn meirch a’u nythod Chwyddiant 
cysylltiedig

Tâl yn amodol ar archwiliadPỳcs a Chwilod Duon Dim newidiad

£131.00 £137.00 £6.00 4.6%Diheigiannu masnachol (Codir am 
ddeunyddiau yn ychwanegol i’r ffi)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£57.00 £60.00 £3.00 5.3%Triniaeth ar gyfer llygod a llygod mawr. Chwyddiant 
cysylltiedig

£145.00 £152.00 £7.00 4.8%Tystysgrif Di-bla (ar gyfer Landlordiaid yn 
bennaf)

Annedd 1 neu 2 lawr Chwyddiant 
cysylltiedig

£73.00 £76.00 £3.00 4.1%Tâl fesul llawr am anheddau â thri llawr neu fwy Chwyddiant 
cysylltiedig

£73.00 £76.00 £3.00 4.1%Annedd a drwyddedir fel Tŷ Amlfeddiannaeth (tâl fesul fflat 
un ystafell)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£109.00 £114.00 £5.00 4.6%Fflatiau Chwyddiant 
cysylltiedig

£344.00 £359.00 £15.00 4.4%Eiddo Domestig â lle i gadw dofednod a 
llai na 2 erw o dir

Codir tâl ychwanegol os bydd gofyn am fwy na 20kg o 
abwyd sydd wedi’i dorri ar ffurf gwenith neu 16 o flociau cwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£64.00 £67.00 £3.00 4.7%Eiddo domestig lle cedwir da byw a 
thyddynnod cofrestredig hyd at 2 erw - 
contract rheoli pla

Yn amodol ar archwiliad. £ fesul awr neu ran o awr, yn 
ogystal â chostau defnyddiau

Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £314.00 £14.00 4.7%Contractau rheoli plâu ar ffermydd Cynllun Sylfaen: 12 mis cynllun yn dechrau ar 1af Ebrill, i 
gynnwys un asesiad cychwynnol ac 1 ailymweld ychwanegol

Chwyddiant 
cysylltiedig

£800.00 £836.00 £36.00 4.5%Cynllun Canolradd: 12 mis cynllun yn dechrau ar 1af Ebrill, i 
gynnwys un asesiad cychwynnol a 5 ailymweld ychwanegol

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,600.00 £1,672.00 £72.00 4.5%Cynllun Cynhwysfawr: 12 mis cynllun yn dechrau ar 1af 
Ebrill, i gynnwys un asesiad cychwynnol a 11 ailymweld 
ychwanegol

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Warden Cymunedol Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£150.00 £157.00 £7.00 4.7%Contractau rheoli plâu ar ffermydd Tâl ychwanegol am ailymweld yn ychwanegol â chytundeb Chwyddiant 
cysylltiedig

Contractau Masnachol Eraill Tâl yn amodol ar archwiliad. Dim newidiad

Porth Cymorth Cynnar

£10.00Hurio Ystafell - Llanbedr Pont Steffan yn 
unig

Ystafell ymgynghori - Yr Awr Ffi Newydd

£25.00Ystafell ymgynghori - Hanner Diwrnod Ffi Newydd

£45.00Ystafell ymgynghori - Diwrnod Llawn Ffi Newydd

£25.00Cyfleusterau Awyr Agored (Synodd Inn, 
Aberteifi & Llanbedr Pont Steffan)

Maes Artiffisial - Llogi Datblygiad Chwaraeon Llawn Ffi Newydd

£30.00Llogi Pwll Nofio (Llanbedr Pont Steffan, 
Plascrug)

Llogi Pwll Nofio - Datblygiad Chwaraeon Dim newidiad

£180.00Tâl am y flwyddyn £180.00. Debyd 
Uniongyrchol £15.00 y mis*

Oedolion - Pasbort Diderfyn (Rhaid bod yn derbyn budd-
daliad prawf modd.

Ffi Newydd

£491.00 £450.00 -£41.00 -8.4%Ystafell Ffitrwydd, nofio, dosbarthiadau 
ffitrwydd a Chwarae Meddal 

Tâl am y flwyddyn £540.00. Debyd 
Uniongyrchol £45.00 y mis*

Teulu - Diderfyn (2 Oedolyn ac unrhyw nifer o blant dan 18 
oed mewn addysg neu hyfforddiant llawn amser).

Ffi Ailgyfrifo

Canolfannau Lles Porth Cymorth Cynnar

£43.00 £45.00 £2.00 4.7%Neuadd Chwaraeon - Aberaeron, Aberteifi, 
Llanbedr Pont Steffan a Plascrug

Neuadd Chwaraeon Llawn - Defnyddiwr Achlysurol (1 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£27.00 £28.00 £1.00 3.7%Neuadd Chwaraeon Llawn - Cyfradd Swyddog Datblygu (1 
awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£27.00 £28.00 £1.00 3.7%Hanner Neuadd Chwaraeon - Defnyddiwr Achlysurol (1 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£27.00 £28.00 £1.00 3.7%Hanner Neuadd Chwaraeon (Plascrug yn unig) - Campfa (1 
awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.20 £6.50 £0.00 0.0%OedolionGweithgareddau Neuadd - Cwrt Badminton (55 munud) Dim newidiad

£4.80 £5.00 £0.20 4.2%Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.20 £6.50 £0.30 4.8%Oedolion fesul bwrddGweithgareddau Neuadd - Tennis Bwrdd Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.80 £5.00 £0.20 4.2%Plant Iau fesul bwrdd Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.10 £6.40 £0.30 4.9%OedolionGweithgareddau Neuadd - Tennis Byr (55 munud) Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.80 £5.00 £0.20 4.2%Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£13.00 £14.00 £1.00 7.7%Gweithgareddau Neuadd - Pêl-fasged ar draws y Cwrt Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.20 £3.50 £0.00 0.0%Gweithgareddau Neuadd - Sesiynau Castell 
Bownsio/Chwarae Meddal yr awr

Dim newidiad
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Canolfannau Lles Porth Cymorth Cynnar

£50.00 £50.00 £0.00 0.0%Neuadd Chwaraeon - Aberaeron, Aberteifi, 
Llanbedr Pont Steffan a Plascrug

Gweithgareddau Neuadd - Partïon Plant (yn cynnwys 
Ystafell Barti)

Dim newidiad

£5.70 £6.00 £0.30 5.3%Dosbarth Ymarfer Corff - Aberaeron, 
Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan a Plascrug

Oedolion 60 munud Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.80 £5.00 £0.20 4.2%Oedolion 45 munud Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.80 £4.00 £0.20 5.3%Oedolion 30 munud Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.00 £3.00 £0.00 0.0%Dosbarthiadau Iechyd Dim newidiad

£7.50Sesiynau gweithgareddau i deuluoedd Ffi Newydd

£2.50 £2.60 £0.10 4.0%Cawod Chwyddiant 
cysylltiedig

£15.00 £16.00 £1.00 6.7%Hurio Ystafell - Aberaeron, Aberteifi, 
Llanbedr Pont Steffan a Plascrug

Ystafell Gyfarfod/Ystafell Gweithgareddau - Yr Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£43.00 £45.00 £2.00 4.7%Ystafell Gyfarfod/Ystafell Gweithgareddau - Hanner Diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£64.00 £67.00 £3.00 4.7%Ystafell Gyfarfod/Ystafell Gweithgareddau - Diwrnod Llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.20 £2.00 -£0.20 -9.1%Te / Coffi y person Ffi Ailgyfrifo

£3.80 £4.00 £0.20 5.3%Llanbedr Pont Steffan yn unig - Troed-rolio 
(yr awr)

Oedolion Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.70 £2.80 £0.10 3.7%Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.00 £47.00 £2.00 4.4%Plascrug yn unig - Partïon Chwarae 
Meddal

Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.30 £3.50 £0.20 6.1%Plascrug yn unig - Chwarae Meddal Antur 
Aber (y plentyn)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.60 £5.90 £0.30 5.4%Ystafell Ffitrwydd - Aberaeron, Aberteifi, 
Llanbedr Pont Steffan a Plascrug

Unigolyn Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%11-16 oed Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Myfyrwyr/Pensiynwyr/Di-waith/Anabl Chwyddiant 
cysylltiedig

£16.00 £17.00 £1.00 6.3%Cyflwyniad Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.20 £6.50 £0.30 4.8%Sboncen - Plascrug yn unig Oedolion Chwyddiant 
cysylltiedig

£62.00 £65.00 £3.00 4.8%Gostyngiad i Oedolion (12 am 10) Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%2 Chwaraewr Iau Dim newidiad
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£50.00 £53.00 £3.00 6.0%Sboncen - Plascrug yn unig Gostyngiad i Blant Iau (12 am 10) Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Llogi Offer - Aberaeron, Aberteifi, Llanbedr 
Pont Steffan a Plascrug

Racedi a Batiau Dim newidiad

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Pêl-droed Dim newidiad

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Gwenoliaid Dim newidiad

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Llogi Offer Esgidiau Rholio (Llanbedr Pont Steffan yn unig) Dim newidiad

£9.00 £9.00 £0.00 0.0%Bowlio Mat Byr (Aberaeron, Aberteifi & 
Llanbedr Pont Steffan)

Fesul Mat (yr awr) - Oedolion Dim newidiad

£6.50 £6.80 £0.30 4.6%Fesul Mat (yr awr) - Plant Iau/ Pensiynwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.80 £7.10 £0.30 4.4%Cyfleusterau Awyr Agored (Llanbedr Pont 
Steffan & Plascrug yn unig)

Tennis (fesul cwrt) - Oedolion Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.90 £5.10 £0.20 4.1%Tennis (fesul cwrt) - Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.80 £5.00 £0.20 4.2%Tennis (fesul cwrt) - Henoed Chwyddiant 
cysylltiedig

£43.00 £45.00 £2.00 4.7%Cyfleusterau Awyr Agored (Aberteifi & 
Llanbedr Pont Steffan)

Maes Artiffisial - Llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£27.00 £28.00 £1.00 3.7%Cyfleusterau Awyr Agored (Synodd Inn, 
Aberteifi & Llanbedr Pont Steffan)

Maes Artiffisial - Hanner Chwyddiant 
cysylltiedig

£13.50 £10.00 -£3.50 -25.9%Cyfleusterau Awyr Agored (Llanbedr Pont 
Steffan yn unig)

Tennis fesul cwrt (gyda goleuadau) - Oedolion Ffi Ailgyfrifo

£11.50 £7.50 -£4.00 -34.8%Tennis fesul cwrt (gyda goleuadau) - Plant Iau Ffi Ailgyfrifo

£26.00 £27.00 £1.00 3.9%Cwrt tu allan (MUGA) 1 awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.20 £4.40 £0.20 4.8%Nofio (Llanbedr Pont Steffan, Plascrug) Nofio Oedolion Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Nofio Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

Am DdimPlant o dan 5 Dim newidiad

£5.20 £5.50 £0.30 5.8%Gwersi nofio i blant iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Nofio i'r di-waith, y sawl sydd wedi ymddeol, wedi cofrestru'n 
anabl / myfyrwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£29.00 £30.00 £1.00 3.5%Gostyngiad i Blant Iau (12 nofiad) Chwyddiant 
cysylltiedig

£11.00 £12.00 £1.00 9.1%Tocyn Teulu (2 oedolyn + 2 blentyn neu 1 oedolyn+ 3 
phlentyn)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£47.00 £49.00 £2.00 4.3%Hyfforddiant Nofio i Oedolion - 8 gwers Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.70 £6.00 £0.30 5.3%Aerobeg Dŵr i Oedolion Chwyddiant 
cysylltiedig
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£18.00 £19.00 £1.00 5.6%Nofio (Llanbedr Pont Steffan, Plascrug) Hyfforddiant Nofio 1 i 1 (hanner awr) - Oedolion Chwyddiant 
cysylltiedig

£18.00 £19.00 £1.00 5.6%Hyfforddiant Nofio 1 i 1 (hanner awr) - Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£52.00 £55.00 £3.00 5.8%Llogi Pwll Nofio (Llanbedr Pont Steffan, 
Plascrug)

Llogi Rheolaidd Chwyddiant 
cysylltiedig

£17.50 £18.40 £0.90 5.1%Llogi Achubwr Bywyd (1awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£58.00 £61.00 £3.00 5.2%Llogi Gala Chwyddiant 
cysylltiedig

£16.00 £17.00 £1.00 6.3%Llogi lôn Chwyddiant 
cysylltiedig

£46.00 £48.00 £2.00 4.4%Partïon Pwll Pen-blwydd Chwyddiant 
cysylltiedig

Canolfannau Lles - Pecynnau Aelodaeth Ceredigion Actif Porth Cymorth Cynnar

£323.40 £336.00 £12.60 3.9%Ystafell Ffitrwydd, nofio a dosbarthiadau 
ffitrwydd

Tâl am y flwyddyn £323.40. Debyd 
Uniongyrchol £26.95 y mis*

Oedolion - Diderfyn Chwyddiant 
cysylltiedig

£287.40 £300.00 £12.60 4.4%Tâl am y flwyddyn £300.00. Debyd 
Uniongyrchol £25.00 y mis*

Oedolion - Diderfyn 
Consesiynau/Corfforaethol                                    
Myfyrwyr/Pensiynwyr/Gofalwyr                                               
                                 Corfforaethol – Grwpiau o 3 oedolyn 
neu fwy

Chwyddiant 
cysylltiedig

£120.00 £120.00 £0.00 0.0%Tâl am y flwyddyn £120.00 Debyd 
Uniongyrchol £10.00 y mis*

Plant Iau - Diderfyn (12-18 oed) Dim newidiad

£263.40 £276.00 £12.60 4.8%Ystafell Ffitrwydd a dosbarthiadau ffitrwydd Tâl am y flwyddyn £276.00. Debyd 
Uniongyrchol £23.00 y mis*

Oedolion -  Sesiynau Sych Diderfyn Chwyddiant 
cysylltiedig

£263.40 £276.00 £12.60 4.8%Nofio a dosbarthiadau dyfrol Tâl am y flwyddyn £276.00. Debyd 
Uniongyrchol £23.00 y mis*

Oedolion - Dyfrol Sesiynau Diderfyn Chwyddiant 
cysylltiedig

£239.40 £240.00 £0.60 0.3%Ystafell Ffitrwydd a dosbarthiadau 
ffitrwydd NEU Nofio a dosbarthiadau dyfrol 

Tâl am y flwyddyn £240.00. Debyd 
Uniongyrchol £20.00 y mis*

Oedolion - Consesiynau/Corfforaethol                           
Myfyrwyr/Pensiynwyr/Gofalwyr                                               
           Corfforaethol–Grwpiau o 3 oedolyn neu fwy

Chwyddiant 
cysylltiedig

£360.00Tâl am y flwyddyn £360.00. Debyd 
Uniongyrchol £30.00 y mis*

Pasbort Teulu - Diderfyn (2 Oedolyn ac unrhyw nifer o blant 
dan 18 oed mewn addysg neu hyfforddiant llawn amser). 
Rhaid i o leiaf un oedolyn fod yn derbyn budd-daliad prawf 
modd.

Ffi Newydd

Hurio Cyfleusterau Porth Cymorth Cynnar

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%Canolfan Deuluol Penparcau - Ystafell 
Gyswllt

Asiantaeth Bartner Tîm o Amgylch y Teulu Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%Asiantaeth Allanol Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%Canolfan Deuluol Penparcau - Ystafell 
Cyfarfod (lan loft)

Asiantaeth Bartner Tîm o Amgylch y Teulu Chwyddiant 
cysylltiedig
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Hurio Cyfleusterau Porth Cymorth Cynnar

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%Canolfan Deuluol Penparcau - Ystafell 
Cyfarfod (lan loft)

Asiantaeth Allanol Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%Canolfan Deuluol Penparcau - Ystafell 
(Cegin, Tŷ Gwydr & Ystafell Chwarae)

Asiantaeth Bartner Tîm o Amgylch y Teulu Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%Asiantaeth Allanol Chwyddiant 
cysylltiedig

Hurio Cyfleusterau (Canolfan Enfys Teifi) Porth Cymorth Cynnar

£68.00 £71.00 £3.00 4.4%Canolfan Enfys Teifi - Hurio Ystafell Ystafell Felyn  - Am ddiwrnod cyfan (7 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£34.00 £36.00 £2.00 5.9%Ystafell Felyn  - Am hanner diwrnod (3 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£13.00 £14.00 £1.00 7.7%Ystafell Felyn  - Yr awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£34.00 £36.00 £2.00 5.9%Ystafell Wyrdd 1 neu 2 - Am ddiwrnod cyfan (7 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£17.00 £18.00 £1.00 5.9%Ystafell Wyrdd 1 neu 3 - Am hanner diwrnod (3 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.50 £7.00 £0.50 7.7%Ystafell Wyrdd 1 neu 4 - Yr awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£34.00 £36.00 £2.00 5.9%Ystafell Goch  - Am ddiwrnod cyfan (7 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£17.00 £18.00 £1.00 5.9%Ystafell Goch  - Am hanner diwrnod (3 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.50 £7.00 £0.50 7.7%Ystafell Goch  - Yr awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£20.40 £21.60 £1.20 5.9%Canolfan Enfys Teifi - Bwcio oriau anarferol Dydd Llun i ddydd Gwener yn yr hwyr (y bwciad) Chwyddiant 
cysylltiedig

£18.50 £19.50 £1.00 5.4%Dydd Sadwrn (ar gyfer pob bwciad ac yn ychwanegol i’r 
prisiau hurio)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£27.25 £28.50 £1.25 4.6%Dydd Sul (ar gyfer pob bwciad ac yn ychwanegol i’r prisiau 
hurio)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.50 £1.50 £0.00 0.0%Canolfan Enfys Teifi - Te a choffi Gan gynnwys ail-lenwi Dim newidiad

Gofal Cymdeithasol Porth Cynnal

£644.00Mae taliadau gofal a chymorth preswyl yn 
amodol ar asesiad ariannol

Preswyl Henoed Dibynnol IawnFfioedd i'w talu i Gartrefi Gofal Sector Annibynnol 
Ceredigion am Arhosiad Hirdymor neu Dros Dro (mwy nag 8 
wythnos ond hyd at 52 wythnos). Tâl Wythnosol.

Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i Gabinet 
am benderfyniad

£686.00Preswyl Dementia Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i Gabinet 
am benderfyniad
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Gofal Cymdeithasol Porth Cynnal

£668.15Mae taliadau gofal a chymorth preswyl yn 
amodol ar asesiad ariannol

Nyrsio CyffreddinolFfioedd i'w talu i Gartrefi Gofal Sector Annibynnol 
Ceredigion am Arhosiad Hirdymor neu Dros Dro (mwy nag 8 
wythnos ond hyd at 52 wythnos). Tâl Wythnosol.

Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i Gabinet 
am benderfyniad

£711.48Nyrsio Dementia Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i Gabinet 
am benderfyniad

£31.00 £33.00 £2.00 6.5%Uchafswm Ffi Wythnosol yn amodol ar 
Asesiad Ariannol 

Ffi am leoliad coleg preswyl i oedolyn (amser tymor yn unig) Chwyddiant 
cysylltiedig

£624.00 £644.00 £20.00 3.2%Ffi y flwyddyn Ffi Weinyddol (y sawl sy’n hunan-ariannu a thaliadau a 
ohiriwyd)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£15.80 £17.20 £1.40 8.9%Mae taliadau gofal a chymorth di-breswyl 
yn amodol ar asesiad ariannol a'r 
uchafswm o dâl wythnosol a osodir gan 
Lywodraeth Cymru.

Tâl fesul awr -  Yn amodol ar Asesiad 
Ariannol ac uchafswm o dâl wythnosol a 
osodir gan Lywodraeth Cymru

Byw â chymorth Chwyddiant 
cysylltiedig

£21.00 £22.00 £1.00 4.8%Tâl fesul noson - Yn amodol ar Asesiad 
Ariannol ac uchafswm o dâl wythnosol a 
osodir gan Lywodraeth Cymru

Lleoliad i Oedolyn - Hirdymor Chwyddiant 
cysylltiedig

£235.00 £247.00 £12.00 5.1%Seibiant Brynsiriol Tâl fesul noson i Awdurdod Lleol Chwyddiant 
cysylltiedig

Angladdau Iechyd y Cyhoedd Porth Gofal

£265.00 £278.00 £13.00 4.9%Ymchwiliadau sy’n llwyddo i ddod o hyd i’r 
sawl sy’n perthyn yn agosaf  yn gyfreithiol, 
neu fel arall ganfod ysgutor yr ewyllys a 
fydd yna’n mynd ati i drefnu’r angladd.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,065.00 £1,118.00 £53.00 5.0%Ymchwiliadau i geisio dod o hyd i’r sawl 
sy’n perthyn yn agosaf  yn gyfreithiol, neu 
ysgutor yr ewyllys, costau trefnu’r angladd 
a phob cyfathrebiad a gohebiaeth wrth 
gyfeirio achosion at Gyfreithiwr y Trysorlys 
(bona vacantia). 

Nid yw’r ffi’n cynnwys gwir gost yr angladd nac unrhyw 
ffioedd cysylltiedig a godir gan y trefnwr angladdau.

Chwyddiant 
cysylltiedig

Benthyciadau Gwella Cartrefi Porth Gofal

£650.00 £683.00 £33.00 5.1%Ffi gweinyddu Perchennog yr adeiladBenthyciadau hyd at £5,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,000.00 £1,050.00 £50.00 5.0%Perchennog yr adeiladBenthyciadau rhwng £5,001 a £25,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,035.00 £1,087.00 £52.00 5.0%PerchennogBenthyciadau hyd at £10,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,555.00 £1,633.00 £78.00 5.0%PerchennogBenthyciadau rhwng £10,000 and £25,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

Gwasanaeth Goruchwylio 10% yn ychwanegol at gostau’r cynllunGall y Cyngor ddarparu gwasanaeth goruchwylio gwaith 
adeiladu i sicrhau bod safon y saernïaeth yn gyson a bod y 
gwaith yn cael ei gyflawni’n 

Dim newidiad
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Digartrefedd Porth Gofal

£12.00 £13.00 £1.00 8.3%Tâl gweinyddu am archwilio ffeiliau a 
chopïo dogfennau

Chwyddiant 
cysylltiedig

£25.00 £26.00 £1.00 4.0%Tâl yng nghyswllt y Gwasanaeth Eiddo o 
ran Digartrefedd 

Tâl yr wythnos Chwyddiant 
cysylltiedig

Gofal Cymdeithasol Porth Gofal

£7.50 £7.50 £0.00 0.0%Tâl Un Raddfa am Wasanaethau Ataliol Tâl fesul prydPrydau yn y Cartref Dim newidiad

£3.50 £3.50 £0.00 0.0%Tâl fesul swper Dim newidiad

£7.20 £7.50 £0.30 4.2%Tâl fesul prydCinio mewn sefydliadau canolfan ddydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.20 £7.50 £0.30 4.2%Tâl fesul pryd - Defnyddwyr gwasanaeth a 
atgyfeiriwyd

Cinio mewn Clybiau Cinio Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.20 £7.50 £0.30 4.2%Tâl fesul pryd - Defnyddwyr gwasanaeth 
heb eu hatgyfeirio

Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.20 £3.40 £0.20 6.3%Tâl fesul wythnosLifeline - monitro a chrogdlws Chwyddiant 
cysylltiedig

£40.00 £42.00 £2.00 5.0%Tâl gosod Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.90 £6.20 £0.30 5.1%Tâl fesul wythnosCynllun Technoleg Gynorthwyol Chwyddiant 
cysylltiedig

£644.00Mae taliadau gofal a chymorth preswyl yn 
amodol ar asesiad ariannol

Preswyl Henoed Dibynnol IawnTâl am lety preswyl yng nghartrefi'r awdurdod lleol o ran 
arosiadau Hirdymor a Dros Dro (mwy nag 8 wythnos ond 
hyd at 52 wythnos). Tâl wythnosol.

Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i Gabinet 
am benderfyniad

£686.00Preswyl Dementia Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i Gabinet 
am benderfyniad

£38.00Tâl ychwanegol am ystafell "En-suite" o fewn cartrefi'r 
Awdurdod Lleol (Tâl wythnosol)

Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i Gabinet 
am benderfyniad

£20.40 £22.21 £1.81 8.9%Mae taliadau gofal a chymorth di-breswyl 
yn amodol ar asesiad ariannol a'r 
uchafswm o dâl wythnosol a osodir gan 
Lywodraeth Cymru.

Tâl fesul awr - Yn amodol ar Asesiad 
Ariannol ac uchafswm o dâl wythnosol a 
osodir gan Lywodraeth Cymru

Gwasanaeth Gofal Cartref (Neu gymorth gan ddefnyddio 
Darparwr Gofal Cartref Cofrestredig)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£11.00 £13.89 £2.89 26.3%Cyfraniad fesul awr  - Yn amodol ar 
Asesiad Ariannol ac uchafswm o dâl 
wythnosol a osodir gan Lywodraeth Cymru

Taliadau uniongyrchol yn lle gwasanaeth gofal cartref Ffi Ailgyfrifo

£91.00Tâl fesul noson Yn amodol ar Asesiad 
Ariannol ac uchafswm o dâl wythnosol a 
osodir gan Lywodraeth Cymru

Arhosiad tymor byr a gofal seibiant (hyd at 8 wythnos) neu 
Daliadau uniongyrchol yn lle'r gwasanaethau hyn

Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i Gabinet 
am benderfyniad

£16.50 £24.54 £8.04 48.7%Canolfannau Dydd -Tâl i Awdurdod Lleol 
eraill a/neu Bwrdd Iechyd Lleol/Ceisiad 
Cyllid ar y cyd

UCHEL Anghenion CymorthTâl fesul awr (Cyfradd dydd am 6 awr) Ffi Ailgyfrifo
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Gofal Cymdeithasol Porth Gofal

£11.75 £16.36 £4.61 39.2%Canolfannau Dydd -Tâl i Awdurdod Lleol 
eraill a/neu Bwrdd Iechyd Lleol/Ceisiad 
Cyllid ar y cyd

CANOLIG Anghenion CymorthTâl fesul awr (Cyfradd dydd am 6 awr) Ffi Ailgyfrifo

£10.00 £12.27 £2.27 22.7%ISEL Anghenion Cymorth Ffi Ailgyfrifo

£32.50 £34.25 £1.75 5.4%Cludiant Awdurdod Lleol/Dydd Chwyddiant 
cysylltiedig

Tai Porth Gofal

Tâl Gweinyddu Tâl yn ôl canran hyd at 3% o gyfanswm 
cost y cynllun.

Cynllun Gwella Cymunedol mewn Ardal Adnewyddu Dim newidiad

Gwasanaethau Proffesiynol 12% o gost y gwaith yn ogystal â ffioedd 
statudol (er enghraifft, Rheoli Adeiladu / 
Cynllunio).

Gwasanaeth Goruchwylio Grantiau/Benthyciadau mewn 
Ardal Adnewyddu/Cynllun Gwella sy’n seiliedig ar ardal

Dim newidiad

10% o gost y gwaith yn ogystal â ffioedd 
statudol (er enghraifft, Rheoli Adeiladu / 
Cynllunio)

Gwasanaeth goruchwylio ar gyfer grantiau a benthyciadau y 
tu allan i Ardal Adnewyddu

Dim newidiad

£245.00 £257.00 £12.00 4.9%Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth * Trwydded NewyddTâl trwyddedu gorfodol fesul pob ystafell gyfanheddol o 1 i 
14 (cynhwysol)  (*)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£205.00 £215.00 £10.00 4.9%Adnewyddu Trwydded (ar yr amod bod y 
meini prawf adnewyddu yn cael eu diwallu)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£44.00 £46.00 £2.00 4.6%Trwydded NewyddTâl trwyddedu gorfodol fesul pob ystafell gyfanheddol o 15 i 
25 (cynhwysol) (*)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£36.00 £38.00 £2.00 5.6%Adnewyddu Trwydded (ar yr amod bod y 
meini prawf adnewyddu yn cael eu diwallu)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£21.00 £22.00 £1.00 4.8%Trwydded NewyddTâl trwyddedu gorfodol fesul pob ystafell gyfanheddol o 26+ 
(*)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£15.00 £16.00 £1.00 6.7%Adnewyddu Trwydded (ar yr amod bod y 
meini prawf adnewyddu yn cael eu diwallu)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£245.00 £257.00 £12.00 4.9%Trwydded NewyddTâl trwyddedu ychwanegol fesul pob ystafell gyfanheddol (y 
rhai hynny nad ydynt yn gymwys am dâl gorfodol)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£205.00 £215.00 £10.00 4.9%Adnewyddu Trwydded (ar yr amod bod y 
meini prawf adnewyddu yn cael eu diwallu)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£205.00 £215.00 £10.00 4.9%Ad-daliad rhannol – pan gaiff Tŷ Amlfeddiannaeth ei droi’n 
ôl yn dŷ i un teulu neu’i werthu yn ystod cyfnod pum 
mlynedd y drwydded, a phan fu llai na 2 ymweliad (Hyd at £)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£31.00 £33.00 £2.00 6.5%Ffi Gweinyddol Tai Amlfeddiannaeth ar gyfer newid 
trwydded neu dderbyn copi o drwydded ar gais deiliad y 
drwydded

Chwyddiant 
cysylltiedig

£240.00 £252.00 £12.00 5.0%Ffi Weinyddol Tai Amlfeddiannaeth ar gyfer gwneud 
amrywiad sylweddol i drwydded (cyfeiriwch at Ddeddf Tai 
2004 Atodlen 5, Rhan 2) lle gofynnir i’r awdurdod tai lleol 
ymgynghori ynghylch newid sylweddol i’r drwydded

Chwyddiant 
cysylltiedig

£42.00 £44.00 £2.00 4.8%Copi o’r Gofrestr Tai Amlfeddiannaeth  Chwyddiant 
cysylltiedig
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Tai Porth Gofal

£160.00 £168.00 £8.00 5.0%Gwiriadau mewnfudo Gwiriadau Safonau Tai Mewnfudwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£895.00 £940.00 £45.00 5.0%Gwasanaeth Cynghori Tai 
Amlfeddiannaeth

Ymweliad i wneud arolwg, gydag atodlen waith gryno a 
lluniad o’r gosodiad

Chwyddiant 
cysylltiedig

12% o gost y gwaith ynghyd â ffioedd 
statudol (e.e. Rheoli Adeiladu/Cynllunio)

Ymweliad i wneud arolwg, gydag atodlen waith fanwl, lluniad 
wrth raddfa, tendro a goruchwylio'r holl waith.

Dim newidiad

£440.00 £462.00 £22.00 5.0%Tâl am asesiad cyflawn y System Mesur 
Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai dan Adran 
49 Deddf Tai 2004, ynghyd â chyflwyno 
rhybudd anstatudol am ddiffyg 
cydymffurfiaeth wedi hynny

Cyflwyno Rhybudd Gwella dan Adran 11 neu 12 Chwyddiant 
cysylltiedig

£440.00 £462.00 £22.00 5.0%Gwneud Gorchymyn Gwahardd dan Adran 20 neu 21 Chwyddiant 
cysylltiedig

£440.00 £462.00 £22.00 5.0%Cymryd camau adfer brys dan Adran 40 Chwyddiant 
cysylltiedig

£440.00 £462.00 £22.00 5.0%Gwneud Gorchymyn Gwahardd Brys dan Adran 43 Chwyddiant 
cysylltiedig

£440.00 £462.00 £22.00 5.0%Gwneud Gorchymyn Dymchwel (Adran 265 Deddf Tai 1985) Chwyddiant 
cysylltiedig

* O 01/04/2018 ymlaen, bydd ffioedd am gais trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (ar gyfer trwydded newydd ac ar gyfer adnewyddu trwydded) yn cael eu rhannu'n ddwy – swm cyn cyhoeddi trwydded a swm ar ôl 

cyhoeddi trwydded.  Bydd y swm llawn yn daladwy wrth wneud y cais, gydag ad-daliad yn cael ei roi os bydd y cais yn cael ei ystyried a’i wrthod.  Rhennir y symiau hyn fel a ganlyn: Cais newydd: 80% cyn cyhoeddi’r 
drwydded; 20% ar ôl ei chyhoeddi. Adnewyddu cais; 90% cyn cyhoeddi’r drwydded; 10% ar ôl ei chyhoeddi.

** Gostyngiad  o 50% ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth mwy o faint sy’n cyflenwi anghenion llety’r Brifysgol (ond nad ydynt dan berchnogaeth neu reolaeth uniongyrchol y Brifysgol) ar yr amod eu bod wedi’u cofrestru ac yn 

cydymffurfio’n llwyr â Chod Ymarfer ANUK ar gyfer llety myfyrwyr

Tai Fforddiadwy Porth Gofal

£67.00 £70.00 £3.00 4.5%Cyngor gan y Gwasanaeth Tai Fforddiadwy Tâl bob awr heb gynnwys costau teithio Chwyddiant 
cysylltiedig

Tai yn Gartrefi Porth Gofal

£1,035.00 £1,087.00 £52.00 5.0%Ffi gweinyddu Benthyciadau hyd at £10,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,555.00 £1,633.00 £78.00 5.0%Benthyciadau rhwng £10,001 a £25,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,278.00 £2,392.00 £114.00 5.0%Benthyciadau dros £25,001 (Hyd at £250,000) Chwyddiant 
cysylltiedig

Gwasanaeth Goruchwylio 10% yn ychwanegol at gostau’r cynllunGall y Cyngor ddarparu gwasanaeth goruchwylio gwaith 
adeiladu i sicrhau bod safon y saernïaeth yn gyson a bod y 
gwaith yn cael ei gyflawni’n brydlon

Dim newidiad

Bydd y ffioedd hyn ar gyfer landlordiaid yn cael eu hepgor os bydd yr eiddo’n cael ei gynnig i’w rentu ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol am gyfnod y benthyciad, ac os bydd y landlord yn rhentu’r eiddo i denantiaid ar 

Gofrestr Tai Fforddiadwy’r Cyngor neu i denant a fyddai’n gymwys i fod ar y Gofrestr hon
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PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU: Atodiad 2: Cymunedau sy’n Dysgu

Ffioedd gosod y Cyngor (Mae'r Ffioedd Arfaethedig o 01/04/2022)

Gwasanaeth Cerddoriaeth Ysgolion a Diwylliant

£15.00 £16.00 £1.00 6.7%Offeryn Cerddorol Cymorth Prynu Chwyddiant 
cysylltiedig

£30.00 £32.00 £2.00 6.7%Hurio Chwyddiant 
cysylltiedig

£140.00 £147.00 £7.00 5.0%Gwersi Offerynau Plentyn Cyntaf (£ y flwyddyn) Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £105.00 £5.00 5.0%Brodyr/Chwiorydd (£ y flwyddyn) Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £105.00 £5.00 5.0%Ail offeryn neu fwy (£ y flwyddyn) Chwyddiant 
cysylltiedig

£80.00 £84.00 £4.00 5.0%Mynediad i Gerddorfeydd ac Ensembles 
os nad ydynt yn derbyn gwersi a ddarperir 
gan Wasanaeth Cerdd Ceredigion (£ y 
flwyddyn)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Hyfforddiant Gofal Plant Ysgolion a Diwylliant

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%CYPOP5 (Gwarchod Plant) Dim newidiad

£30.00 £30.00 £0.00 0.0%Cymorth Cyntaf Dim newidiad

£30.00 £30.00 £0.00 0.0%Diogelwch Bwyd Dim newidiad

£50.00 £50.00 £0.00 0.0%Heb fod yn bresennol mewn hyfforddiant 
neu am ganslo mewn 5 diwrnod cyn yr 
hyfforddiant.

Cymorth Cyntaf Dim newidiad

£15.00 £15.00 £0.00 0.0%Diogelwch Bwyd Dim newidiad

Prydau Ysgol Ysgolion a Diwylliant

£2.50 £2.60 £0.10 4.0%Prydau Disgyblion (Effeithiol o 01/09/2022) Chwyddiant 
cysylltiedig

Theatr/Canolfan Felinfach Ysgolion a Diwylliant

£22.00 £23.00 £1.00 4.6%Gwasanaeth Gwerthu Tocynnau Chwyddiant 
cysylltiedig

£332.50 £349.00 £16.50 5.0%Hurio Theatr Fesul diwrnod llawnDydd Llun i ddydd Gwener Chwyddiant 
cysylltiedig

£166.00 £174.00 £8.00 4.8%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£235.00 £247.00 £12.00 5.1%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£570.00 £599.00 £29.00 5.1%Fesul diwrnod llawnDydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig
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Theatr/Canolfan Felinfach Ysgolion a Diwylliant

£285.00 £299.00 £14.00 4.9%Hurio Theatr Fesul hanner diwrnodDydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig

£260.00 £273.00 £13.00 5.0%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£277.00 £291.00 £14.00 5.1%Hurio Ystafell Gyfarfod Fawr (seddi ar ffurf 
theatr)

Fesul diwrnod llawnDydd Llun i ddydd Gwener Chwyddiant 
cysylltiedig

£139.00 £146.00 £7.00 5.0%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£206.00 £216.00 £10.00 4.9%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£510.00 £536.00 £26.00 5.1%Fesul diwrnod llawnDydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig

£260.00 £273.00 £13.00 5.0%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£230.00 £242.00 £12.00 5.2%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£55.00 £58.00 £3.00 5.5%Hurio Ystafell Gyfarfod Arferol Fesul diwrnod llawn neu Fesul sesiwn 
gyda’r hwyr

Dydd Llun i ddydd Gwener Chwyddiant 
cysylltiedig

£43.00 £45.00 £2.00 4.7%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£84.00 £88.00 £4.00 4.8%Fesul diwrnod llawn neu Fesul sesiwn 
gyda’r hwyr

Dydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig

£72.00 £76.00 £4.00 5.6%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£65.00 £68.00 £3.00 4.6%Hurio Ystafell Gyfarfod Arferol (gydag offer) Fesul diwrnod llawn neu Fesul sesiwn 
gyda’r hwyr

Dydd Llun i ddydd Gwener Chwyddiant 
cysylltiedig

£51.00 £54.00 £3.00 5.9%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £105.00 £5.00 5.0%Fesul diwrnod llawn neu Fesul sesiwn 
gyda’r hwyr

Dydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £90.00 £4.00 4.7%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£67.00 £70.00 £3.00 4.5%Hurio Y Lolfa / Gwndwn Fesul diwrnod llawnDydd Llun i ddydd Gwener Chwyddiant 
cysylltiedig

£35.00 £37.00 £2.00 5.7%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£53.00 £56.00 £3.00 5.7%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£97.00 £102.00 £5.00 5.2%Fesul diwrnod llawnDydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig

£65.00 £68.00 £3.00 4.6%Fesul hanner diwrnod neu Fesul sesiwn 
gyda’r hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU: Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Ffioedd gosod y Cyngor (Mae'r Ffioedd Arfaethedig o 01/04/2022)

Economi Ac Adfywio

£345.00Hurio ystafell am ddiwrnod fesul ardal 
brosesu {gan gynnwys cyfarpar oeri)

Mentrau Bach a Chanolig heb Wasanaeth Technegol  
(Blwyddyn 2+)

Ffi Newydd

£195.00Micro-fusnes heb Wasanaeth Technegol (Blwyddyn 2+) Ffi Newydd

Canolfan Bwyd Cymru Economi Ac Adfywio

£630.00 £630.00 £0.00 0.0%Gwaith Ymchwil a Datblygu, Hurio ystafell 
am ddiwrnod fesul ardal brosesu (gan 
gynnwys cyfarpar oeri)

Masnachol gyda Gwasanaethau Technegol Dim newidiad

£420.00 £420.00 £0.00 0.0%Mentrau Bach a Chanolig gyda Gwasanaethau Technegol Dim newidiad

£215.00 £215.00 £0.00 0.0%Micro-fusnes gyda Gwasanaeth Technegol Dim newidiad

£480.00 £510.00 £30.00 6.3%Hurio ystafell am ddiwrnod fesul ardal 
brosesu {gan gynnwys cyfarpar oeri)

Masnachol heb Wasanaeth Technegol Chwyddiant 
cysylltiedig

£315.00 £315.00 £0.00 0.0%Mentrau Bach a Chanolig heb Wasanaeth Technegol 
(Blwyddyn 1)

Dim newidiad

£165.00 £165.00 £0.00 0.0%Micro-fusnes heb Wasanaeth Technegol (Blwyddyn 1) Dim newidiad

£105.00 £108.00 £3.00 2.9%Cymorth technegol yn unig (yr awr) Masnachol gyda Gwasanaethau Technegol Chwyddiant 
cysylltiedig

£56.00 £58.00 £2.00 3.6%Mentrau Bach a Chanolig gyda Gwasanaethau Technegol Chwyddiant 
cysylltiedig

£36.00 £38.00 £2.00 5.6%Micro-fusnes gyda Wasanaeth Technegol Chwyddiant 
cysylltiedig

£26.00 £26.00 £0.00 0.0%Marchnad Ffermwyr Aberystwyth Cyfradd ddechreuol i Stondinwyr Newydd (2 farchnad) Dim newidiad

£40.00 £40.00 £0.00 0.0%Hurio Stondinau Marchnad  Dim newidiad

£48.00 £50.00 £2.00 4.2%Gwyliau Eraill Hurio Stondinau Marchnad gan gynnwys sefydlu Chwyddiant 
cysylltiedig

£30.00 £35.00 £5.00 16.7%Hurio Cyfarpar Cyffredinol Hurio stondin yn unig i gyrff allanol Ffi Ailgyfrifo

£7.00 £7.00 £0.00 0.0%Hurio bwrdd i gorff allanol Dim newidiad

Cyfleusterau Cyhoeddus Economi Ac Adfywio

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Allwedd Radar Dim newidiad

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Tâl am ddefnyddio’r cyfleusterau 
cyhoeddus 

Aberystwyth - Coedlan y Parc, Talybont, Harbwr Promenâd 
y De, Lloches, Glan-y-Môr.

Dim newidiad

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Pen Cei (Aberaeron), Y Baddondy (Aberteifi), Stryd Ioan 
(Cei Newydd), Stryd y Farchnad (Llanbedr Pont Steffan) a 
Tregaron.

Dim newidiad

Bydd Toiledau Hygyrch yn y lleoliadau hyn yn dal yn rhad ac am ddim, ond bydd angen allwedd RADAR i gael mynediad

Gwasanaethau Cynllunio Economi Ac Adfywio

£15.00 £15.00 £0.00 0.0%Rheoli Datblygiad Copi o ganiatâd cynllunio Dim newidiad
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Gwasanaethau Cynllunio Economi Ac Adfywio

£23.00 £23.00 £0.00 0.0%Rheoli Datblygiad Cais am wybodaeth cynllunio hanesyddol (ffi bob hanner 
awr)

Dim newidiad

£195.00 £195.00 £0.00 0.0%Asesiad Dichonoldeb Safleoedd ag 1-9 uned Ffi Newydd

£345.00 £345.00 £0.00 0.0%Safleoedd â 10-50 o unedau Ffi Newydd

£495.00 £495.00 £0.00 0.0%Safleoedd â 51-100 o unedau Ffi Newydd

Safleoedd â mwy na 100 o unedau. Cytunir ar y gost gyda'r 
cyngor gan ddibynnu ar faint a chymhlethdod y cynnig.

Ffi Newydd

£624.00 £624.00 £0.00 0.0%Heriau Dichonoldeb (yn ystod y proses 
penderfyniad o gais cynllunio)

1-9 Aneddau Ffi Newydd

10+ Aneddau (Cytunteb) Ffi Newydd

£995.00 £995.00 £0.00 0.0%Dichonoldeb ar ôl addasu cais Safleoedd ag 1-9 uned (Tâl isafswm £, pris fesul safle) Ffi Newydd

£1,395.00 £1,395.00 £0.00 0.0%Safleoedd â 10-25 o unedau (Tâl isafswm £, pris fesul safle) Ffi Newydd

£1,795.00 £1,795.00 £0.00 0.0%Safleoedd â 25-50 o unedau (Tâl isafswm £, pris fesul safle) Ffi Newydd

Safleoedd â 51-100 o unedau (Cytunteb) Ffi Newydd

Hurio Cyfleusterau Economi Ac Adfywio

£200.00 £400.00 £200.00 100.0%Defnyddio tir o amgylch Swyddfeydd y 
Cyngor ar gyfer gweithgareddau

Y flwyddyn Ffi Ailgyfrifo

£60.00 £100.00 £40.00 66.7%Y digwyddiad Ffi Ailgyfrifo

£36.00 £38.00 £2.00 5.6%Cynghorau Tref a Chymuned yn defnyddio 
eiddo’r Cyngor

Y Cyfarfod Chwyddiant 
cysylltiedig

£72.00 £76.00 £4.00 5.6%Taliadau Grŵp A Fesul sesiwn gyda’r hwyrAberystwyth, Amgueddfa Ceredigion: Yr Oriel Arddangos Chwyddiant 
cysylltiedig

£36.00 £38.00 £2.00 5.6%Fesul sesiwn undyddAdpar, Swyddfa Ranbarthol: Ystafell Bwyllgor Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £90.00 £4.00 4.7%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£26.00 £27.00 £1.00 3.9%Fesul sesiwn undyddLlandysul, Canolfan Gymunedol: Ystafell Gynhadled Chwyddiant 
cysylltiedig

£12.00 £12.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Neuadd y Sir, Aberaeron: Ystafell Gymuned (yr ardal fechan 
y tu ôl i’r wal)

Dim newidiad

£26.00 £26.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£31.00 £31.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£41.00 £41.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£24.00 £24.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£52.00 £52.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£62.00 £62.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£82.00 £82.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad
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Hurio Cyfleusterau Economi Ac Adfywio

£20.00 £20.00 £0.00 0.0%Taliadau Grŵp A Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Neuadd y Sir, Aberaeron: Ystafell Gymuned - Prif Ystafell Dim newidiad

£40.00 £40.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£70.00 £70.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£85.00 £85.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£40.00 £40.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£80.00 £80.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£140.00 £140.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£170.00 £170.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£32.00 £32.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Neuadd y Sir, Aberaeron: Yr Ystafell Gymunedol yn ei 
chyfanrwydd h.y. cyfleusterau cyfunol

Dim newidiad

£66.00 £66.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£101.00 £101.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£126.00 £126.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£64.00 £64.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£132.00 £132.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£202.00 £202.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£252.00 £252.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£98.50 £98.50 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Neuadd y Sir, Aberaeron: Ystafelloedd Gynhadledda Dim newidiad

£197.00 £197.00 £0.00 0.0%Penwythnos - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£37.00 £39.00 £2.00 5.4%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd  Leri (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£66.00 £69.00 £3.00 4.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£157.50 £165.50 £8.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig
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Hurio Cyfleusterau Economi Ac Adfywio

£210.00 £221.00 £11.00 5.2%Taliadau Grŵp A Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawnYstafell Gynhadledd  Leri (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£132.50 £139.00 £6.50 4.9%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£178.50 £187.50 £9.00 5.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£233.00 £245.00 £12.00 5.2%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £90.00 £4.00 4.7%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Neuadd Cyngor Ceredigion (Penmorfa): Siambr y Cyngor 
(200 o bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£170.00 £179.00 £9.00 5.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£221.00 £232.00 £11.00 5.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£335.00 £352.00 £17.00 5.1%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£170.00 £179.00 £9.00 5.3%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£250.00 £263.00 £13.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£310.00 £326.00 £16.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£440.00 £462.00 £22.00 5.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£190.00 £200.00 £10.00 5.3%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£270.00 £284.00 £14.00 5.2%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£370.00 £389.00 £19.00 5.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£500.00 £525.00 £25.00 5.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£43.50 £45.50 £2.00 4.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Aeron (20 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£85.50 £90.00 £4.50 5.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£102.00 £107.00 £5.00 4.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £142.00 £7.00 5.2%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£102.00 £107.00 £5.00 4.9%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Hurio Cyfleusterau Economi Ac Adfywio

£135.00 £142.00 £7.00 5.2%Taliadau Grŵp A Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyrYstafell Gynhadledd Aeron (20 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£198.00 £208.00 £10.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£262.00 £275.00 £13.00 5.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £142.00 £7.00 5.2%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£170.00 £179.00 £9.00 5.3%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£235.00 £247.00 £12.00 5.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £315.00 £15.00 5.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£63.00 £66.00 £3.00 4.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Ystwyth (60 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£128.00 £134.00 £6.00 4.7%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £158.00 £8.00 5.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £210.00 £10.00 5.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £158.00 £8.00 5.3%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £210.00 £10.00 5.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £315.00 £15.00 5.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£390.00 £410.00 £20.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £210.00 £10.00 5.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£250.00 £263.00 £13.00 5.2%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£350.00 £368.00 £18.00 5.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£440.00 £462.00 £22.00 5.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£37.00 £39.00 £2.00 5.4%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Teifi (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£66.00 £69.00 £3.00 4.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig
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£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Taliadau Grŵp A Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawnYstafell Gynhadledd Teifi (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£157.50 £165.50 £8.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £221.00 £11.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£132.50 £139.00 £6.50 4.9%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£178.50 £187.50 £9.00 5.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£233.00 £245.00 £12.00 5.2%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£37.00 £39.00 £2.00 5.4%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Brennig (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£66.00 £69.00 £3.00 4.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£157.50 £165.50 £8.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £221.00 £11.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£132.50 £139.00 £6.50 4.9%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£178.50 £187.50 £9.00 5.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£233.00 £245.00 £12.00 5.2%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£37.00 £39.00 £2.00 5.4%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Hawen (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Hurio Cyfleusterau Economi Ac Adfywio

£66.00 £69.00 £3.00 4.6%Taliadau Grŵp A Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Ystafell Gynhadledd Hawen (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£157.50 £165.50 £8.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £221.00 £11.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£132.50 £139.00 £6.50 4.9%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£178.50 £187.50 £9.00 5.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£233.00 £245.00 £12.00 5.2%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£60.00 £63.00 £3.00 5.0%Cofrestryddion (y briodas)Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 1/Ystafell 
Seremoni (50 o bobl) 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£63.00 £63.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£120.00 £120.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£198.00 £198.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£200.00 £200.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£300.00 £300.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£395.00 £395.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£200.00 £200.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£250.00 £250.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£350.00 £350.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£440.00 £440.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus Tudalen 25 o 64

T
udalen 36



Ffi 

gyfredol

Ffi 

arfaethedig

Newid

(yn £)

Newid 

(yn %)

Math o 

newidiad

Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Hurio Cyfleusterau Economi Ac Adfywio

£47.00 £47.00 £0.00 0.0%Taliadau Grŵp A Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth:Ystafell Gyfarfod 
2/Cyfleusterau Seminar (35 o bobl)

Dim newidiad

£93.00 £93.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£110.00 £110.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£110.00 £110.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£225.00 £225.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£300.00 £300.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£185.00 £185.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£265.00 £265.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£335.00 £335.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£43.00 £43.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 5 (18 o 
bobl)

Dim newidiad

£85.00 £85.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£102.00 £102.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£200.00 £200.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£265.00 £265.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£168.00 £168.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£235.00 £235.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£300.00 £300.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£35.00 £35.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 6 (10 o 
bobl)

Dim newidiad

£63.00 £63.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£78.00 £78.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad
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£78.00 £78.00 £0.00 0.0%Taliadau Grŵp A Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 6 (10 o 
bobl)

Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£200.00 £200.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£126.00 £126.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£170.00 £170.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£222.00 £222.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£43.00 £43.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 7 (18 o 
bobl)

Dim newidiad

£85.00 £85.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£102.00 £102.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£200.00 £200.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£265.00 £265.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£168.00 £168.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£235.00 £235.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£300.00 £300.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£72.00 £76.00 £4.00 5.6%Taliadau Grŵp B Penwythnos - Fesul sesiwn gyda’r hwyrAberystwyth, Amgueddfa Ceredigion: Yr Oriel Arddangos Chwyddiant 
cysylltiedig

£49.00 £51.00 £2.00 4.1%Penwythnos - Fesul diwrnod llawnAdpar, Swyddfa Ranbarthol: Ystafell Bwyllgor Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £90.00 £4.00 4.7%Penwythnos - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£36.00 £38.00 £2.00 5.6%Penwythnos - Fesul diwrnod llawnLlandysul, Canolfan Gymunedol: Ystafell Gynhadled Chwyddiant 
cysylltiedig

£50.50 £53.00 £2.50 5.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd  Leri (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£66.00 £69.00 £3.00 4.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus Tudalen 27 o 64

T
udalen 38



Ffi 

gyfredol

Ffi 

arfaethedig

Newid

(yn £)

Newid 

(yn %)

Math o 

newidiad

Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Hurio Cyfleusterau Economi Ac Adfywio

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Taliadau Grŵp B Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawnYstafell Gynhadledd  Leri (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£157.50 £165.50 £8.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £221.00 £11.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£78.50 £82.50 £4.00 5.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£98.00 £103.00 £5.00 5.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£127.50 £134.00 £6.50 5.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£178.50 £187.50 £9.00 5.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £142.00 £7.00 5.2%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Neuadd Cyngor Ceredigion (Penmorfa): Siambr y Cyngor 
(200 o bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£170.00 £179.00 £9.00 5.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£221.00 £232.00 £11.00 5.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£335.00 £352.00 £17.00 5.1%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£170.00 £179.00 £9.00 5.3%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£250.00 £263.00 £13.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£310.00 £326.00 £16.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£440.00 £462.00 £22.00 5.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£190.00 £200.00 £10.00 5.3%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£270.00 £284.00 £14.00 5.2%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£370.00 £389.00 £19.00 5.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£500.00 £525.00 £25.00 5.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£70.00 £74.00 £4.00 5.7%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Aeron (20 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig
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£86.00 £90.00 £4.00 4.7%Taliadau Grŵp B Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Ystafell Gynhadledd Aeron (20 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£102.00 £107.00 £5.00 4.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £142.00 £7.00 5.2%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£102.00 £107.00 £5.00 4.9%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £142.00 £7.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£198.00 £208.00 £10.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£262.00 £275.00 £13.00 5.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £142.00 £7.00 5.2%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£170.00 £179.00 £9.00 5.3%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£235.00 £247.00 £12.00 5.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £315.00 £15.00 5.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £105.00 £5.00 5.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Ystwyth (60 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£128.00 £134.00 £6.00 4.7%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £158.00 £8.00 5.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £210.00 £10.00 5.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £158.00 £8.00 5.3%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £210.00 £10.00 5.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £315.00 £15.00 5.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£390.00 £410.00 £20.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £210.00 £10.00 5.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£250.00 £263.00 £13.00 5.2%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£350.00 £368.00 £18.00 5.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig
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£440.00 £462.00 £22.00 5.0%Taliadau Grŵp B Dydd Sul - Fesul diwrnod llawnYstafell Gynhadledd Ystwyth (60 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£50.50 £53.00 £2.50 5.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Teifi (12 o bobl ) Chwyddiant 
cysylltiedig

£66.00 £69.00 £3.00 4.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£157.50 £165.50 £8.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £221.00 £11.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£78.50 £82.50 £4.00 5.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£98.00 £103.00 £5.00 5.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£127.50 £134.00 £6.50 5.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£178.50 £187.50 £9.00 5.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£50.50 £53.00 £2.50 5.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Brennig (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£66.00 £69.00 £3.00 4.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£157.50 £165.50 £8.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £221.00 £11.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£78.50 £82.50 £4.00 5.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig
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£98.00 £103.00 £5.00 5.1%Taliadau Grŵp B Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyrYstafell Gynhadledd Brennig (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£127.50 £134.00 £6.50 5.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£178.50 £187.50 £9.00 5.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£50.50 £53.00 £2.50 5.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Hawen (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£66.00 £69.00 £3.00 4.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£157.50 £165.50 £8.00 5.1%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £221.00 £11.00 5.2%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£78.50 £82.50 £4.00 5.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£98.00 £103.00 £5.00 5.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£127.50 £134.00 £6.50 5.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£178.50 £187.50 £9.00 5.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£60.00 £63.00 £3.00 5.0%Dydd Sul - Cofrestryddion (y briodas) Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 1/Ystafell 
Seremoni (50 o bobl) 

Dim newidiad

£120.00 £120.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£198.00 £198.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£200.00 £200.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£300.00 £300.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad
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£395.00 £395.00 £0.00 0.0%Taliadau Grŵp B Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawnCanolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 1/Ystafell 
Seremoni (50 o bobl) 

Dim newidiad

£200.00 £200.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£250.00 £250.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£350.00 £350.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£440.00 £440.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£75.00 £75.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth:Ystafell Gyfarfod 
2/Cyfleusterau Seminar (35 o bobl)

Dim newidiad

£93.00 £93.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£110.00 £110.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£110.00 £110.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£225.00 £225.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£300.00 £300.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£185.00 £185.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£265.00 £265.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£335.00 £335.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£66.00 £66.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 5 (18 o 
bobl)

Dim newidiad

£85.00 £85.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£102.00 £102.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£200.00 £200.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£265.00 £265.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£168.00 £168.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£235.00 £235.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£300.00 £300.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad
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£48.00 £48.00 £0.00 0.0%Taliadau Grŵp B Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 6 (10 o 
bobl)

Dim newidiad

£63.00 £63.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£78.00 £78.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£78.00 £78.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£200.00 £200.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£126.00 £126.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£170.00 £170.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£222.00 £222.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£67.00 £67.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 7 (18 o 
bobl)

Dim newidiad

£85.00 £85.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£102.00 £102.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£200.00 £200.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£265.00 £265.00 £0.00 0.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£135.00 £135.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Dim newidiad

£168.00 £168.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad

£235.00 £235.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Dim newidiad

£300.00 £300.00 £0.00 0.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Dim newidiad

£1,500.00 £1,500.00 £0.00 0.0%Canolfan Rheidol, Aberystwyth Llogi'r llawr gwaelod cyfan (£ y dydd) Dim newidiad

£350.00 £350.00 £0.00 0.0%Atriwm (£ y dydd) Dim newidiad

£300.00 £300.00 £0.00 0.0%Ffreuter (£ y dydd) Dim newidiad

£45.00 £47.00 £2.00 4.4%Trwydded Sir Geredigion yn gyfan gwbl Trwydded i ddefnyddio man dynodedig sydd tua 10m x 10m 
(y dydd). Hyd at 3 diwrnod uchafswm. Dim gwerthu  bwyd 
neu diodydd.

Chwyddiant 
cysylltiedig
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£200.00 £210.00 £10.00 5.0%Trwydded Sir Geredigion yn gyfan gwbl Maint y man dynodedig, ffi ac amser 
cytunedig ar gais. Tâl isafswm -  Pris ar 
Gais 

Trwydded i ddefnyddio man dynodedig sydd mwy na 10m x 
10 m (y dydd) ac am fwy na 3 diwrnod.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,060.00I gytuno leoliad y trelar trwy broses chaffael.Trwydded i ddefnyddio trelar Bwyd a Diod Cyngor Sir 
Ceredigion (fel arfer ar y cyd â thrwydded i ddefnyddio tir y 
Cyngor).

Ffi Newydd

£45.00 £47.00 £2.00 4.4%Rhodfa’r Gogledd, Aberystwyth Trwydded i ddefnyddio man dynodedig sydd tua 10m x 10m 
(y dydd)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£50.00Maint y man dynodedig, ffi ac amser 
cytunedig ar gais. Fel arfer trwy broses 
tendro.

Trwydded i ddefnyddio man dynodedig ar gyfer masnachu 
tymhorol (fesul metr sgwâr) am gyfnod cytunedig (Tâl 
isafswm)

Ffi Newydd

Amodau Cyffredinol Grŵp A: Digwyddiadau a drefnir gan sefydliadau (ac eithrio cyrff cyhoeddus), nad eu diben yw gwneud elw preifat neu fel busnes, ac eithrio dawnsfeydd a disgos.  Mae’n cynnwys sefydliadau 
allanol a ariannir yn gyfan gwbl neu’n rhannol gan y Cyngor.

Amodau Cyffredinol Grŵp B: Digwyddiadau a drefnir:- 1. At ddibenion masnachol gan arwain at elw breifat neu fel busnes, e.e. arwerthiannau, arddangosfeydd masnachol. 2. Gan gyrff cyhoeddus, e.e.  clinigau 

iechyd, sesiynau rhoi gwaed a dosbarthiadau nos. 3. At holl ddibenion dawnsfeydd a disgos.

Amseroedd sesiynau: • Bore – 9.00yb tan 1.00yp • Prynhawn – 1.00yp tan 5.00yp Gyda’r hwyr – ar ôl 5.00yp  Dim ond ar ddyddiau’r wythnos y cynigir cyfraddau gostyngol Bydd sesiynau gyda’r hwyr yn dod i 

ben cyn 10.00yh Mae sesiwn undydd yn golygu 9.00yb tan 5.00yp oni bai y nodir fel arall.  Defnyddwyr rheolaidd neuaddau – cyfraddau i’w trafod gyda’r  Prif Swyddog Ystadau Rheolwr Grŵp (Pris y cyfarfod). 
Gallwch ddefnyddio Ystafelloedd 5,6 a 7 mewn cyfuniad h.y 5 a 7, neu 5 a 6, neu 6 a 7

Polisi Cynllunio Economi Ac Adfywio

£40.00 £40.00 £0.00 0.0%Adroddiad Arolygydd y Cynllun Datblygu 
Lleol (CDLl) (ac £8.90 i bostio os bydd 
angen)

Dim newidiad

£115.50 £115.50 £0.00 0.0%CDLl a fabwysiadwyd gan Gyngor Sir 
Ceredigion – 3 cyfrol (Cyfrol 1, 2a a 2b) (a 
£15.85 i bostio os bydd angen)

Dim newidiad

Rheoliadau Adeiladu Economi Ac Adfywio

£244.00 £244.00 £0.00 0.0%Anheddau Domestig Bach hyd at 300m2, 
gan gynnwys trosi tai allan yn Anheddau 
(Nid yw’r ffioedd hyn yn cynnwys TAW)

Tâl Cynllun1 Anedd Dim newidiad

£507.00 £507.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£751.00 £751.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£317.00 £317.00 £0.00 0.0%Tâl Cynllun2 Aneddau Dim newidiad

£713.00 £713.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£1,030.00 £1,030.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£390.00 £390.00 £0.00 0.0%Tâl Cynllun3 Aneddau Dim newidiad

£896.00 £896.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£1,286.00 £1,286.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£463.00 £463.00 £0.00 0.0%Tâl Cynllun4 Aneddau Dim newidiad

£1,097.00 £1,097.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£1,559.00 £1,559.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£546.00 £546.00 £0.00 0.0%Tâl Cynllun5 Aneddau Dim newidiad

£1,314.00 £1,314.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad
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£1,860.00 £1,860.00 £0.00 0.0%Anheddau Domestig Bach hyd at 300m2, 
gan gynnwys trosi tai allan yn Anheddau 
(Nid yw’r ffioedd hyn yn cynnwys TAW)

Tâl Hysbysiad Adeiladu5 Aneddau Dim newidiad

£623.00 £623.00 £0.00 0.0%Tâl Cynllun6 Aneddau Dim newidiad

£1,526.00 £1,526.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£2,149.00 £2,149.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£696.00 £696.00 £0.00 0.0%Tâl Cynllun7 Aneddau Dim newidiad

£1,732.00 £1,732.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£2,428.00 £2,428.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£769.00 £769.00 £0.00 0.0%Tâl Cynllun8 Aneddau Dim newidiad

£1,915.00 £1,915.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£2,684.00 £2,684.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£791.00 £791.00 £0.00 0.0%Tâl Cynllun9 Aneddau Dim newidiad

£2,133.00 £2,133.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£2,924.00 £2,924.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£846.00 £846.00 £0.00 0.0%Tâl Cynllun10 Aneddau Dim newidiad

£2,333.00 £2,333.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£3,179.00 £3,179.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£301.00 £301.00 £0.00 0.0%Trosi i fflatiau Tâl CynllunNifer o fflatiau 1 - 4 Dim newidiad

£562.00 £562.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£863.00 £863.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£406.00 £406.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunNifer o fflatiau 5 - 10 Dim newidiad

£774.00 £774.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£1,180.00 £1,180.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£111.00 £111.00 £0.00 0.0%Gwaith Domestig Bach (Nid yw'r ffioedd 
hyn yn cynnwys TAW)

Tâl CynllunTrosi Garej Ddomestig yn lle y gellir byw ynddo Dim newidiad

£168.00 £168.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£279.00 £279.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£111.00 £111.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunEstyniad garej/cysgodfa ceir (hyd at 60m²) Dim newidiad

£239.00 £239.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£350.00 £350.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£145.00 £145.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunCodi neu ymestyn garej ar wahân nad yw’n eithriedig (hyd at 
100m2)

Dim newidiad

£273.00 £273.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£418.00 £418.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£145.00 £145.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunUnrhyw estyniad i annedd neu addasu atig (cyfanswm 
arwyneb y llawr heb fod yn fwy na 10m2)

Dim newidiad

£273.00 £273.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£418.00 £418.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad
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£145.00 £145.00 £0.00 0.0%Gwaith Domestig Bach (Nid yw'r ffioedd 
hyn yn cynnwys TAW)

Tâl CynllunUnrhyw estyniad i annedd neu addasu atig (cyfanswm 
arwyneb y llawr yn fwy na 10m2 ond heb fod yn fwy na 
20m2)

Dim newidiad

£345.00 £345.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£491.00 £491.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£184.00 £184.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunUnrhyw estyniad i annedd neu addasu atig (cyfanswm 
arwyneb y llawr yn fwy na 20m2 ond heb fod yn fwy na 
40m2)

Dim newidiad

£379.00 £379.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£563.00 £563.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£217.00 £217.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunUnrhyw estyniad i annedd neu addasu atig (cyfanswm 
arwyneb y llawr yn fwy na 40m2 ond heb fod yn fwy na 
100m2)

Dim newidiad

£418.00 £418.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Safle Dim newidiad

£635.00 £635.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£156.00 £156.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio SafleGosod ffenestri domestig newydd (Unigolyn Anghymwys) 
hyd at 10 ffenestr

Dim newidiad

£156.00 £156.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£195.00 £195.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio SafleGosod ffenestri domestig newydd (Unigolyn Anghymwys) 
rhwng 10 a 20 o ffenestri

Dim newidiad

£195.00 £195.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£195.00 £195.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio SafleGosod gwasanaeth a reolir neu osodiad ar wahân i’r gwaith 
adeiladu arall

Dim newidiad

£195.00 £195.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£195.00 £195.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio SafleAdnewyddu elfen thermol (Annedd) Dim newidiad

£195.00 £195.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£351.00 £351.00 £0.00 0.0%Gosodiadau Trydanol Domestig (Nid yw’r 
ffioedd hyn yn cynnwys TAW)

Tâl Hysbysiad AdeiladuUnrhyw waith trydanol ac eithrio ailweirio annedd Dim newidiad

£563.00 £563.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad AdeiladuGosod trydan mewn anheddau newydd neu ailweirio Dim newidiad

£245.00 £245.00 £0.00 0.0%Gwaith Annomestig Bach (Nid yw’r ffioedd 
hyn yn cynnwys TAW)

Tâl Hysbysiad AdeiladuGosod hyd at 20 o ffenestri annomestig Dim newidiad

£334.00 £334.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad AdeiladuGosod mwy na 20 o ffenestri annomestig Dim newidiad

£368.00 £368.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad AdeiladuAdnewyddu elfen thermol (Annomestig) gydag amcangyfrif 
hyd at £50,000

Dim newidiad

£473.00 £473.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad AdeiladuAdnewyddu elfen thermol (Annomestig) gydag amcangyfrif 
mwy na £50,000

Dim newidiad

£228.00 £228.00 £0.00 0.0%Unrhyw Waith Arall (Nid yw’r ffioedd hyn 
yn cynnwys TAW)

Tâl ArchwilioAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 0 - 5,000 Dim newidiad

£228.00 £228.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£145.00 £145.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 5,001 - 15,000 Dim newidiad

£239.00 £239.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Dim newidiad
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£385.00 £385.00 £0.00 0.0%Unrhyw Waith Arall (Nid yw’r ffioedd hyn 
yn cynnwys TAW)

Tâl Hysbysiad AdeiladuAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 5,001 - 15,000 Dim newidiad

£217.00 £217.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 15,001 - 25,000 Dim newidiad

£306.00 £306.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Dim newidiad

£523.00 £523.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£250.00 £250.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 25,001 - 40,000 Dim newidiad

£412.00 £412.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Dim newidiad

£663.00 £663.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£295.00 £295.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 40,001 - 60,000 Dim newidiad

£539.00 £539.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Dim newidiad

£834.00 £834.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£323.00 £323.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 60,001 - 80,000 Dim newidiad

£574.00 £574.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Dim newidiad

£897.00 £897.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£357.00 £357.00 £0.00 0.0%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 80,001 - 100,000 Dim newidiad

£680.00 £680.00 £0.00 0.0%Tâl Archwilio Dim newidiad

£1,036.00 £1,036.00 £0.00 0.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Dim newidiad

£20.00 £20.00 £0.00 0.0%Chwiliadau Personol o ran ymholiadau 
ynglŷn â Rheoliadau Adeiladu Con 29 gan 
gynnwys ceisiadau am wybodaeth 
Amgylcheddol (£ fesul ymholiad gan 
gynnwys TAW)

Dim newidiad

Os nad yw’r hyn sydd i’w weld yn y tablau uchod yn berthnasol i’r hyn y mae’r ymgeiswyr yn ei gynnig, gallant ofyn i’r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu bennu tâl unigol trwy e-bostio buildingcontrol@ceredigion.gov.uk neu 
drwy ffonio 01970 633480 neu 01545 572480

Wrth wneud cais am Dystysgrif Rheoleiddio, o ran gwaith adeiladu nad ydyw wedi’i awdurdodi, a ddechreuodd ar 11 Tachwedd 1985 neu ar ôl hynny, codir tâl rheoleiddio i ariannu cost asesu’r cais a phob archwiliad. 

Mae’r tâl hwn yn cyfateb i’r Tâl Hysbysiad Adeiladu (heb gynnwys TAW) ynghyd â 50% ar ben hynny

Tablau Llanw Economi Ac Adfywio

£183.00 £192.00 £9.00 4.9%Hysbysebu Tudalen lawn y tu allan i'r clawr ôl Chwyddiant 
cysylltiedig

£152.00 £160.00 £8.00 5.3%Tudalen lawn y tu mewn i'r clawr ôl/blaen Chwyddiant 
cysylltiedig

£99.00 £104.00 £5.00 5.1%Tudalen lawn hysbysu mewnol Chwyddiant 
cysylltiedig

£68.00 £71.00 £3.00 4.4%Hanner tudalen hysbysu mewnol Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.30 £2.40 £0.10 4.4%Prynu llyfryn Tablau Llanw Pris i'w brynu mewn siop Chwyddiant 
cysylltiedig

Yr Arfordir a Chefn Gwlad Economi Ac Adfywio

£1,800.00 £1,900.00 £100.00 5.6%Hawliau Tramwy Gwyro Hawliau Tramwy Chwyddiant 
cysylltiedig
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£1,450.00 £1,500.00 £50.00 3.5%Hawliau Tramwy Gwyro Hawl Tramwy dros dro (llai na 5 diwrnod) Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,450.00 £1,500.00 £50.00 3.5%Gwyro Hawl Tramwy dros dro (dros 5 diwrnod) Chwyddiant 
cysylltiedig

£290.00 £310.00 £20.00 6.9%Ymestyn cais Chwyddiant 
cysylltiedig

£40.00 £42.00 £2.00 5.0%Ffioedd a Thaliadau Cyffredinol Datganiad a map swyddogol Chwyddiant 
cysylltiedig

£21.00 £22.00 £1.00 4.8%Gorchmynion Llwybr Cyhoeddus Chwyddiant 
cysylltiedig

£21.50 £22.50 £1.00 4.7%Gorchmynion Diogelu Coed Chwyddiant 
cysylltiedig

£31.25 £32.75 £1.50 4.8%Copi ardystiedig o'r Gofrestr Tir Comin - 4 rhan, codi'r tâl am 
bob rhan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.50 £1.50 £0.00 0.0%Pob cofnod ychwanegol Dim newidiad

£1,350.00 £1,420.00 £70.00 5.2%Cofrestr Tir Comin Cais cywiro dan Ddeddf Tiroedd Comin 2006 Chwyddiant 
cysylltiedig

Arwyddion Atyniadau Twristiaid Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£540.00 £565.00 £25.00 4.6%Asesiad Cychwynnol (penderfynu a yw’r 
cynnig yn ddichonadwy)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,020.00 £1,071.00 £51.00 5.0%Dylunio arwyddion a chynnig dyfynbris am 
ddarparu’r arwyddion,gan gynnwys eu 
gosod

Chwyddiant 
cysylltiedig

Darparu arwyddion gan gynnwys eu 
cynhyrchu a’u gosod

Gwir Gost Dim newidiad

Casglu Gwastraff Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£48.50 £51.00 £2.50 5.2%Casgliadau Swmpus (Eiddo Domestig yn 
unig)

Cynnwys eitemau y byddech yn mynd gyda chi pan fyddwch 
yn symud tŷ yn unig – hyd at chwe eitem

Chwyddiant 
cysylltiedig

Pris ar GaisGellir casglu eitemau eraill, e.e. drysau, fframiau ffenestri, 
tanciau olew gwag, am y gost go iawn – tâl isaf

Ffi Newydd

£1.50 £1.60 £0.10 6.7%Gwastraff Gardd Gwyrdd Gellir prynu bagiau o Swyddfeydd Talu’r Cyngor. Mae hyn 
yn cynnwys eu casglu ar ôl cysylltu â’r ganolfan gyswllt. (£ y 
bag)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.60 £2.70 £0.10 3.9%Bagiau Gwastraff Du Gellir prynu bagiau yn Swyddfeydd Arian y Cyngor (£ am 10 
bag)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.90 £5.10 £0.20 4.1%Gwastraff Bwyd Domestig Cynhwysydd ar gyfer casglu ymyl y ffordd 23 litr Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.60 £1.70 £0.10 6.3%Bagiau leinio i’w defnyddio yn y cynhwysydd ar gyfer casglu 
ymyl y ffordd fesul y rôl (26 bag)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.90 £2.00 £0.10 5.3%Bocs cegin 7 litr Chwyddiant 
cysylltiedig
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£48.50 £51.00 £2.50 5.2%Bin Compostio 330 litr Chwyddiant 
cysylltiedig

£48.50 £51.00 £2.50 5.2%Casgen Ddŵr 180 litr Chwyddiant 
cysylltiedig

£37.00 £39.00 £2.00 5.4%Bin ag Olwynion Bin ag Olwynion ar gyfer Gwastraff Bwyd 140 litr  
(Cwsmeriaid Masnachol ac Aelwydydd y Codir Tâl arnynt yn 
unig)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£59.00 £62.00 £3.00 5.1%240 litr (os y’i casglir) Chwyddiant 
cysylltiedig

£78.00 £82.00 £4.00 5.1%240 litr (gan gynnwys dosbarthu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£406.00 £426.00 £20.00 4.9%1100 litr (os y’i casglir) Chwyddiant 
cysylltiedig

£464.00 £487.00 £23.00 5.0%1100 litr (gan gynnwys dosbarthu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.90 £5.10 £0.20 4.1%Casgliad Masnachol ac Aelwydydd y codir 
tâl arnynt - Gweddillol

Bagiau gwasanaeth masnachol – Gweddillol (oren) y bag Chwyddiant 
cysylltiedig

£19.50 £20.50 £1.00 5.1%Bin 240 litr – tâl casglu yn unig Chwyddiant 
cysylltiedig

£77.00 £81.00 £4.00 5.2%Bin 1100 litr – tâl casglu yn unig Chwyddiant 
cysylltiedig

£43.50 £45.50 £2.00 4.6%Ffi flynyddol ar gyfer hereditament cyfansawdd (cymysgedd 
o rai Masnachol a Domestig)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.60 £2.70 £0.10 3.9%Casgliad Masnachol ac Aelwydydd y codir 
tâl arnynt - Ailgylchu

Bagiau gwastraff masnachol – Ailgylchu (lelog) y bag Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £5.30 £0.30 6.0%Casgliad Masnachol ac Aelwydydd y codir 
tâl arnynt - Bwyd

Bin bwyd 140 litr – tâl casglu (tag lelog) Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Gwastraff Aelwydydd y Codir Tâl arnynt - 
Gweddillol

Bagiau gwastraff aelwydydd – Gweddillol (glas) y bag Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.10 £10.60 £0.50 5.0%Bin 240 litr – tâl casglu yn unig Chwyddiant 
cysylltiedig

£43.50 £45.50 £2.00 4.6%Bin 1100 litr – tâl casglu yn unig Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.60 £2.70 £0.10 3.9%Gwastraff Aelwydydd y Codir Tâl arnynt - 
Ailgylchu

Bagiau Gwastraff Aelwydydd y Codir  Tâl Arnynt - Ailgylchu 
(lelog)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £5.30 £0.30 6.0%Gwastraff Aelwydydd y Codir Tâl arnynt - 
Bwyd

Bin bwyd 140 litr - tâl casglu (tag glas) Chwyddiant 
cysylltiedig

Cau Ffyrdd Dros Dro Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£1,565.00 £1,645.00 £80.00 5.1%Dros 5 diwrnod (trwy orchymyn) Prosesu cais Chwyddiant 
cysylltiedig

£366.00 £384.00 £18.00 4.9%Estyniad/Diwygiad i gais gwreiddiol Chwyddiant 
cysylltiedig
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Cau Ffyrdd Dros Dro Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£366.00 £384.00 £18.00 4.9%Dros 5 diwrnod (trwy orchymyn) Paratoi llwybr gwyro, yn ôl yr angen Chwyddiant 
cysylltiedig

£690.00 £725.00 £35.00 5.1%Llai na 5 diwrnod (trwy rybudd) Prosesu cais Chwyddiant 
cysylltiedig

£366.00 £384.00 £18.00 4.9%Estyniad/Diwygiad i gais gwreiddiol Chwyddiant 
cysylltiedig

£366.00 £384.00 £18.00 4.9%Paratoi llwybr gwyro, yn ôl yr angen Chwyddiant 
cysylltiedig

£955.00 £1,005.00 £50.00 5.2%Argyfwng Prosesu cais Chwyddiant 
cysylltiedig

£366.00 £384.00 £18.00 4.9%Estyniad/Diwygiad i gais gwreiddiol Chwyddiant 
cysylltiedig

£366.00 £384.00 £18.00 4.9%Paratoi llwybr gwyro, yn ôl yr angen Chwyddiant 
cysylltiedig

£655.00 £690.00 £35.00 5.3%Digwyddiad Arbennig Adran 16A Deddf 
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 2004

Prosesu cais Chwyddiant 
cysylltiedig

£206.00 £216.00 £10.00 4.9%Estyniad/Diwygiad i gais gwreiddiol Chwyddiant 
cysylltiedig

£46.50 £49.00 £2.50 5.4%Digwyddiad Arbennig Adran 21A Deddf 
Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847

Prosesu cais Chwyddiant 
cysylltiedig

£196.00 £206.00 £10.00 5.1% Chwyddiant 
cysylltiedig

£655.00 £690.00 £35.00 5.3% Chwyddiant 
cysylltiedig

Mae’r math o ddigwyddiad yn adlewyrchu’r effaith ganfyddedig ar rwydwaith y priffyrdd a bydd yn ystyried y nifer o bobl a ddisgwylir yn y digwyddiadau gan gynnwys y rhai a fydd yn gwylio. Bydd y penderfyniad 

ynghylch ym mha gategori y mae digwyddiad yn perthyn yn ôl disgresiwn llwyr Swyddog Arweiniol Corfforaethol am Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol.  Yn ôl yr angen, codir tâl gan y Cyngor am y gost o 

ddarparu’r arwyddion hefyd.  Fel Awdurdod y Priffyrdd, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cadw’r hawl i wrthod cau ffordd.

Cau Ffyrdd Dros Dro - Ralïau Ffordd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£3,925.00 £4,125.00 £200.00 5.1%Pob Rali Ffordd – Adran 12a i 12e Deddf 
Rheoli Traffig y Ffyrdd 1988 – Adran 16a 
Digwyddiadau Arbennig Gorchymyn Rasio 
Cerbydau (Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 
2004)

Prosesu cais Chwyddiant 
cysylltiedig

£975.00 £1,025.00 £50.00 5.1%Fffi am bob Cam o'r Râs (dylai gynnwys llwybr dargyfeiriol 
ar gyfer pob cam)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Cludiant Teithwyr Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£3.80 £4.00 £0.20 5.3%Galw’r Gyrrwr Cludiant arbenigol o ddrws i ddrws ar gyfer pobl sy’n methu 
â defnyddio dulliau arferol o gludiant.  Ar hyn o bryd mae’r 
gwasanaeth ar gael yn ardal Aberystwyth yn unig. £ am bob 
taith ddwyffordd hyd at 10 milltir a 0.40c y filltir am unrhyw 
bellter dros 10 milltir.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.40 £1.50 £0.10 7.1%Cerbydau Gwasanaethau Cymdeithasol Defnydd o’r cerbydau gan Grwpiau Gwirfoddol (£ y filltir) Chwyddiant 
cysylltiedig
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Ffioedd Goruchwylio a Gweinyddu Adran 38 Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

Gwaith hyd at £500,000 8% o werth y gwaith (Tâl isafswm o £5000) Dim newidiad

Gwaith dros £500,000 8% o werth y gwaith Y £500,000 cyntaf Dim newidiad

7% o werth y gwaith Y £500,000 nesaf pan fo'r gwerth yn fwy na £0.5m Dim newidiad

6% o werth y gwaith Y £2m nesaf pan fo'r gwerth yn fwy na £1m Dim newidiad

5% o werth y gwaith Gweddill gwerth y gwaith pan fo'n fwy na £3m Dim newidiad

Ffioedd y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB) Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£108.00 £113.00 £5.00 4.6%Mae’r ffioedd a ganlyn yn gymwys mewn 
perthynas â’r gwasanaeth cyn ymgeisio

Ffi cyn ymgeisio0.01 hyd 0.099 ha Chwyddiant 
cysylltiedig

£108.00 £113.00 £5.00 4.6%Ffi cyn ymgeisio0.1 hyd 0.99 ha Chwyddiant 
cysylltiedig

£55.00 £58.00 £3.00 5.5%Fesul 0.1ha (neu ran ohono) Chwyddiant 
cysylltiedig

£615.00 £646.00 £31.00 5.0%Ffi cyn ymgeisio1.0 hyd 2.9 ha Chwyddiant 
cysylltiedig

£21.50 £22.50 £1.00 4.7%Fesul 0.1ha (neu ran ohono) Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,080.00 £1,134.00 £54.00 5.0%Ffi cyn ymgeisio3.0 ha a mwy Chwyddiant 
cysylltiedig

Garejys yr Harbyrau Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£71.00 £75.00 £4.00 5.6%Garej 20,21,22,34,43,44 a 46 (y mis) Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.50 £48.00 £2.50 5.5%Garej 13-19,23-33,35-38,42,45,47 (y mis) Chwyddiant 
cysylltiedig

Gorfodi Parcio Sifil Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£27.00 £28.00 £1.00 3.7%Tâl Cosb Tâl hepgor parcio - Ffi ar gyfer cais Chwyddiant 
cysylltiedig

£13.40 £14.10 £0.70 5.2%Tâl hepgor parcio - A ffi ar gyfer pob cerbyd Chwyddiant 
cysylltiedig

Mae’r taliadau hyn yn unol â’r lefel Band 2 fel y nodir yng Ngorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Canllawiau ar Lefelau Taliadau) (Cymru) 2008

Gwaith Stryd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£474.00 £497.50 £23.50 5.0%Cyfarpar Newydd (Bydd y ffioedd yma’n 
briodol ar gyfer y 100 metr cyntaf o waith 
cloddio.) 

Un tŷ Chwyddiant 
cysylltiedig

£575.00 £604.00 £29.00 5.0%Dau dŷ neu fwy Chwyddiant 
cysylltiedig

£575.00 £604.00 £29.00 5.0%Datblygiad nad yw’n ddatblygiad preswyl Chwyddiant 
cysylltiedig

£471.00 £495.00 £24.00 5.1%Amaethyddol/Garddwriaethol Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Gwaith Stryd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£575.00 £604.00 £29.00 5.0%Cyfarpar Newydd (Bydd y ffioedd yma’n 
briodol ar gyfer y 100 metr cyntaf o waith 
cloddio.) 

Datblygiad Cyffredinol (Preswyl/Diwydiannol) Chwyddiant 
cysylltiedig

£324.00 £340.00 £16.00 4.9%Trwsio/Adnewyddu/Cynnal a chadw 
cyfarpar sy’n BOD YN BAROD

Ni roddwyd Trwydded Gwaith Stryd Chwyddiant 
cysylltiedig

£271.00 £285.00 £14.00 5.2%Rhoddwyd Trwydded Gwaith Stryd Chwyddiant 
cysylltiedig

£163.00 £171.00 £8.00 4.9%Ffi Anawdurdodedig (Ôl-weithredol) Chwyddiant 
cysylltiedig

£206.00 £216.00 £10.00 4.9%Pan fydd y gwaith cloddio dros 100 metr, codir £ pellach am 
bob 100 metr neu ran ohono.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£151.00 £159.00 £8.00 5.3%Trwyddedau Deddf Priffyrdd - Cloddio 
priffordd gyhoeddus

I gynnal a chadw eiddo Chwyddiant 
cysylltiedig

£324.00 £340.00 £16.00 4.9%I adeiladu seler dan briffordd Chwyddiant 
cysylltiedig

£324.00 £340.00 £16.00 4.9%I wneud agoriad i seler Chwyddiant 
cysylltiedig

£324.00 £340.00 £16.00 4.9%Ffordd o gael mynediad/golau Chwyddiant 
cysylltiedig

£163.00 £171.00 £8.00 4.9%Ffi Anawdurdodedig (Ôl-weithredol) Chwyddiant 
cysylltiedig

£68.00 £71.00 £3.00 4.4%Sgipiau Chwyddiant 
cysylltiedig

£93.00 £98.00 £5.00 5.4%Trwydded sgipiau ôl-weithredol Chwyddiant 
cysylltiedig

£130.00 £137.00 £7.00 5.4%Sgaffaldau Chwyddiant 
cysylltiedig

£163.00 £171.00 £8.00 4.9%Trwydded sgaffaldau ôl-weithredol Chwyddiant 
cysylltiedig

£76.00 £80.00 £4.00 5.3%Palis/Ffens Chwyddiant 
cysylltiedig

£87.00 £91.00 £4.00 4.6%Fesul archwiliad ychwanegol Chwyddiant 
cysylltiedig

£108.00 £113.00 £5.00 4.6%Byrddau Arddangos/Ffensys Ôl-weithredol Chwyddiant 
cysylltiedig

£87.00 £91.00 £4.00 4.6%Archwiliadau (fesul archwiliad ychwanegol) Chwyddiant 
cysylltiedig

£249.00 £261.00 £12.00 4.8%Mynediad i Gerbydau Chwyddiant 
cysylltiedig

£163.00 £171.00 £8.00 4.9%Ffi Anawdurdodedig (Ôl-weithredol) Chwyddiant 
cysylltiedig

£130.00 £137.00 £7.00 5.4%Gollwng deunyddiau ar y briffordd Chwyddiant 
cysylltiedig
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Gwaith Stryd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£163.00 £171.00 £8.00 4.9%Trwyddedau Deddf Priffyrdd - Cloddio 
priffordd gyhoeddus

Bydd ffi weinyddol ar gyfer ystyried y cais Camau gorfodi neu ôl-weithredol Chwyddiant 
cysylltiedig

£87.00 £91.00 £4.00 4.6%Ffi £ fesul archwiliad a ffi trwydded ôl-
weithredol ac adennill unrhyw gostau 
priodol.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£163.00 £171.00 £8.00 4.9%Bydd ffi weinyddol ar gyfer ystyried y cais Gorfodi cau ffordd Chwyddiant 
cysylltiedig

£87.00 £91.00 £4.00 4.6%Ffi £ fesul archwiliad a ffi trwydded ôl-
weithredol ac adennill unrhyw gostau 
priodol.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£48.50 £51.00 £2.50 5.2%Caffi Palmant (Fesul m²) Chwyddiant 
cysylltiedig

£48.50 £51.00 £2.50 5.2%Arwyddion Hysbysebu (yr arwydd i'w gynghori) Chwyddiant 
cysylltiedig

Adferir y costau priodolCyflenwi gwybodaeth Dim newidiad

DEDDF GWAITH STRYD A FFYRDD NEWYDD 1991 Trwydded Gwaith Stryd

Harbyrau Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£53.00 £56.00 £3.00 5.7%Taliadau Angori Hamdden (fesul metr o 
hyd llawn y cwch)*

Cei'r dref a phontynauHaf 1/4 - 31/10 - Aberystwyth Chwyddiant 
cysylltiedig

£48.50 £51.00 £2.50 5.2%Angori yn yr afon a Harbwr Mewnol a Man 
caled i aros

Chwyddiant 
cysylltiedig

£34.00 £36.00 £2.00 5.9%Grid Sychu Chwyddiant 
cysylltiedig

£48.50 £51.00 £2.50 5.2%Pob angorfa a Man caledHaf 1/4 - 31/10 - Aberaeron & Cei Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£28.00 £29.00 £1.00 3.6%Cei'r dref a phontynau, Angori yn yr afon a 
Harbwr Mewnol a Man caled i aros 

Gaeaf 1/11 - 31/3 - Aberystwyth Chwyddiant 
cysylltiedig

£34.00 £36.00 £2.00 5.9%Grid Sychu Chwyddiant 
cysylltiedig

£28.00 £29.00 £1.00 3.6%Pob angorfa a Man caledGaeaf 1/11 - 31/3 - Aberaeron & Cei Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.50 £48.00 £2.50 5.5%Stand ar gyfer caiac/bwrdd hwylfyrddio (1/5 
– 31/3)

Haf 1/4 - 31/10 and Gaeaf 1/11 - 31/3 - Cei Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£146.00 £153.00 £7.00 4.8%Mannau Parcio Ceir sydd wedi eu cadw ar y 
Pier (fesul blwyddyn)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£449.00 £471.00 £22.00 4.9%Taliadau Angori Masnachol (Pob harbwr, 
fesul cwch)

0-5 o deithwyrCychod Teithwyr - Haf 1/4 - 31/10 Chwyddiant 
cysylltiedig

£540.00 £567.00 £27.00 5.0%6-25 o deithwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£865.00 £908.00 £43.00 5.0%26-50 o deithwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,260.00 £1,323.00 £63.00 5.0%51-75 o deithwyr Chwyddiant 
cysylltiedig
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Harbyrau Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£1,700.00 £1,785.00 £85.00 5.0%Taliadau Angori Masnachol (Pob harbwr, 
fesul cwch)

76+ o deithwyrCychod Teithwyr - Haf 1/4 - 31/10 Chwyddiant 
cysylltiedig

£24.50 £25.50 £1.00 4.1%Unrhyw nifer o deithwyrCychod Teithwyr - Gaeaf 1/11 - 31/3 (fesul metr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£545.00 £572.00 £27.00 5.0%Hyd at 6mCychod Pysgota Masnachol - Haf 1/4 - 31/10 Chwyddiant 
cysylltiedig

£730.00 £767.00 £37.00 5.1%6m i 8m Chwyddiant 
cysylltiedig

£910.00 £956.00 £46.00 5.1%8m i 10m Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,095.00 £1,150.00 £55.00 5.0%10m i 12m Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,265.00 £1,328.00 £63.00 5.0%12m i 14m Chwyddiant 
cysylltiedig

£24.50 £25.50 £1.00 4.1%Unrhyw hyd Cychod Pysgota Masnachol - Gaeaf 1/11 - 31/3 (fesul metr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£136.00 £143.00 £7.00 5.2%Taliadau Angori Dŵr Dwfn (Pob harbwr, 
fesul cwch)

Pob cwch Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,700.00 £1,785.00 £85.00 5.0%Taliadau Trosglwyddo Angorfa (pob 
harbwr)

Cychod Masnachol Chwyddiant 
cysylltiedig

£492.00 £517.00 £25.00 5.1%Cychod Hamdden Chwyddiant 
cysylltiedig

£27.00 £28.00 £1.00 3.7%Tâl Llwytho Teithwyr (cyn-ddeiliaid angorfa 
mewn harbwr yng Ngheredigion) (pob 
harbwr)

Pob cwch Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.50 £48.00 £2.50 5.5%Tâl Rhestr Aros am Angorfa (Hamdden, 
Masnachol a Dŵr Dwfn)

Pob rhestr Chwyddiant 
cysylltiedig

£35.00 £37.00 £2.00 5.7%Tâl Gweinyddol Angori (Hamdden a 
Masnachol)

Fesul Angorfa Chwyddiant 
cysylltiedig

£17.50 £18.50 £1.00 5.7%Taliadau Angori - Cychod sy’n ymweld 
(Pob Harbwr)

Cychod sy’n lansio drwy ddefnyddio’r 
llithrfa, cychod hwylio sy’n ymweld neu 
gychod modur 

Y Diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£0.60 £0.60 £0.00 0.0%Cychod dros 80grt/ fesul grt Dim newidiad

£5.20 £5.50 £0.30 5.8%Gwasanaethau / Diwrnod: Dŵr Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.30 £10.80 £0.50 4.9%Gwasanaethau / Diwrnod:Trydan Chwyddiant 
cysylltiedig

£64.00 £67.00 £3.00 4.7%Cychod sy’n lansio drwy ddefnyddio’r 
llithrfa, cychod hwylio sy’n ymweld neu 
gychod modur 

Hyd at 1 wythnos Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.50 £1.60 £0.10 6.7%Cychod dros 80grt/ fesul grt Chwyddiant 
cysylltiedig
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Harbyrau Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£201.00 £211.00 £10.00 5.0%Taliadau Angori - Cychod sy’n ymweld 
(Pob Harbwr)

Cychod sy’n lansio drwy ddefnyddio’r 
llithrfa, cychod hwylio sy’n ymweld neu 
gychod modur 

Y Flwyddyn Chwyddiant 
cysylltiedig

* Caiff mesuriadau ar gyfer cychod/llongau eu talgrynnu i’r metr llawn nesaf. • Cychod dau gorff x 2. •  Nid oes tâl am gychod bach sydd ag enw’r fam gwch arnynt nad oes angen angorfa ar wahân. • Caniateir parcio 
dim ond yn yr Harbwr lle byddwch chi’n talu Ffi Angori

Marchnadoedd Stryd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£10.50 £11.00 £0.50 4.8%Ffeiriau Tachwedd (Aberteifi ac 
Aberystwyth)

Stondin fesul metr a ddefnyddir Chwyddiant 
cysylltiedig

£53.00 £56.00 £3.00 5.7%Tâl isaf fesul stondin Chwyddiant 
cysylltiedig

Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£1.60 £1.70 £0.10 6.3%Arhosiad Byr (Cyfnod parcio hiraf - Tair 
awr)

Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberteifi - Sgwâr Cae Glas Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.60 £1.70 £0.10 6.3%Arhosiad Byr (Cyfnod parcio hiraf – Dwy 
awr)

Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrLlanbedr Pont Steffan - Sainsbury’s (Stryd y Farchnad) Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.60 £1.70 £0.10 6.3%Arhosiad Hir Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberaeron - Ffordd Y Gaer Isaf Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.80 £1.90 £0.10 5.6%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.60 £3.80 £0.20 5.6%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.40 £10.90 £0.50 4.8%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy AwrAberaeron -Traeth y Gogledd Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.60 £3.80 £0.20 5.6%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.10 £7.50 £0.40 5.6%Carafanet: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Dwy 
Awr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.60 £3.80 £0.20 5.6%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£10.40 £10.90 £0.50 4.8%Arhosiad Hir Ceir: Tocyn WythnosolAberaeron -Traeth y Gogledd Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy AwrAberaeron - Traeth y De (1af o Fawrth - 31ain o Hydref) Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.60 £3.80 £0.20 5.6%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.10 £7.50 £0.40 5.6%Carafanet: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Dwy 
Awr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.60 £3.80 £0.20 5.6%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.40 £10.90 £0.50 4.8%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.80 £1.90 £0.10 5.6%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberystwyth - Maesyrafon Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.70 £2.80 £0.10 3.7%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.60 £3.80 £0.20 5.6%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.80 £5.00 £0.20 4.2%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.80 £5.00 £0.20 4.2%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£16.30 £17.10 £0.80 4.9%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.90 £2.00 £0.10 5.3%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Aberystwyth - Maes Parcio a Theithio gynt - Coedlan Y Parc Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.10 £10.60 £0.50 5.0%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.90 £2.00 £0.10 5.3%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Aberystwyth - Coedlan Y Parc Isaf Chwyddiant 
cysylltiedig

£13.00 £13.70 £0.70 5.4%Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£13.00 £13.70 £0.70 5.4%Bysiau: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.90 £2.00 £0.10 5.3%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.10 £10.60 £0.50 5.0%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.70 £2.80 £0.10 3.7%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Hyd at ddwy 
awr

Aberystwyth - Rhodfa Newydd (1af o Fawrth - 31ain o 
Hydref)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.10 £4.30 £0.20 4.9%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£2.70 £2.80 £0.10 3.7%Arhosiad Hir Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Hyd at 
ddwy awr

Aberystwyth - Rhodfa Newydd (1af o Fawrth - 31ain o 
Hydref)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.10 £4.30 £0.20 4.9%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£16.30 £17.10 £0.80 4.9%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.10 £7.50 £0.40 5.6%Carafanet: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.80 £1.90 £0.10 5.6%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberystwyth - Ffordd y Gogledd Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.70 £2.80 £0.10 3.7%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.60 £3.80 £0.20 5.6%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.10 £4.30 £0.20 4.9%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£16.30 £17.10 £0.80 4.9%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.10 £7.50 £0.40 5.6%Carafanet: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.10 £3.30 £0.20 6.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Aberteifi - Y Baddondy a Mwldan Chwyddiant 
cysylltiedig

£11.90 £12.50 £0.60 5.0%Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.10 £3.30 £0.20 6.5%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.40 £10.90 £0.50 4.8%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.60 £1.70 £0.10 6.3%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberteifi - Stryd y Cei Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.10 £3.30 £0.20 6.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.10 £7.50 £0.40 5.6%Carafanet: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£11.90 £12.50 £0.60 5.0%Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.40 £10.90 £0.50 4.8%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.60 £1.70 £0.10 6.3%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberteifi - Cae'r Ffair Chwyddiant 
cysylltiedig
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Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Arhosiad Hir Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy AwrAberteifi - Cae'r Ffair Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.10 £3.30 £0.20 6.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.10 £3.30 £0.20 6.5%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.40 £10.90 £0.50 4.8%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.10 £3.30 £0.20 6.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Aberteifi - Rhes Gloster Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.40 £10.90 £0.50 4.8%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.60 £1.70 £0.10 6.3%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrLlanbedr Pont Steffan - Rookery Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.10 £3.30 £0.20 6.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.10 £7.50 £0.40 5.6%Carafanet: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.40 £10.90 £0.50 4.8%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£11.90 £12.50 £0.60 5.0%Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.60 £1.70 £0.10 6.3%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrLlanbedr Pont Steffan - Cwmins Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.10 £3.30 £0.20 6.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.40 £10.90 £0.50 4.8%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tocyn 
Wythnosol

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.00 £1.10 £0.10 10.0%Ceir: Dwy AwrLlandysul - Rhes Y Porth Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.40 £1.50 £0.10 7.1%Ceir: Pedair Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Ceir: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£1.10 £1.20 £0.10 9.1%Arhosiad Hir Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrCei Newydd- Ffordd yr Eglwys (1af o Fawrth - 31ain o 
Hydref)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.60 £1.70 £0.10 6.3%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.10 £3.30 £0.20 6.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.00 £7.40 £0.40 5.7%Carafanet: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£11.90 £12.50 £0.60 5.0%Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£11.90 £12.50 £0.60 5.0%Bysiau: Diwrnod Cyfan Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.10 £3.30 £0.20 6.5%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.40 £10.90 £0.50 4.8%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.60 £1.70 £0.10 6.3%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrCei Newydd- Stryd y Cware (1af o Fawrth - 31ain o Hydref) Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.90 £2.00 £0.10 5.3%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.20 £4.40 £0.20 4.8%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£15.10 £15.90 £0.80 5.3%Ceir: Tocyn Wythnosol Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.00 £1.10 £0.10 10.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrTregaron- Iard y Talbot Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.40 £1.50 £0.10 7.1%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Pedair Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.10 £0.10 5.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Chwyddiant 
cysylltiedig

£114.00 £120.00 £6.00 5.3%Tocyn Tymor Ceir a Beiciau Modur 3 misAberaeron - Ffordd Y Gaer Isaf a Thraeth y Gogledd Chwyddiant 
cysylltiedig

£190.00 £200.00 £10.00 5.3%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£268.00 £281.00 £13.00 4.9%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£319.00 £335.00 £16.00 5.0%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£114.00 £120.00 £6.00 5.3%Ceir a Beiciau Modur 3 misAberaeron - Treath y De Chwyddiant 
cysylltiedig

£190.00 £200.00 £10.00 5.3%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£268.00 £281.00 £13.00 4.9%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Chwyddiant 
cysylltiedig
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£125.00 £131.00 £6.00 4.8%Tocyn Tymor Ceir a Beiciau Modur 3 misAberystwyth - Coedlan y Parc, Coedlan y Parc Isaf, 
Maesyrafon a Ffordd y Gogledd

Chwyddiant 
cysylltiedig

£211.00 £222.00 £11.00 5.2%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£293.00 £308.00 £15.00 5.1%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£346.00 £363.00 £17.00 4.9%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£319.00 £335.00 £16.00 5.0%HGVs gan gynnwys bysiau 6 misAberystwyth - Coedlan y Parc Isaf Chwyddiant 
cysylltiedig

£509.00 £534.00 £25.00 4.9%HGVs gan gynnwys bysiau 12 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£125.00 £131.00 £6.00 4.8%Ceir a Beiciau Modur 3 misAberystwyth - Rhodfa Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£211.00 £222.00 £11.00 5.2%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£293.00 £308.00 £15.00 5.1%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£114.00 £120.00 £6.00 5.3%Ceir a Beiciau Modur 3 misAberteifi -  Y Baddondy, Cae'r Ffair, Mwldan a Stryd y Cei Chwyddiant 
cysylltiedig

£190.00 £200.00 £10.00 5.3%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£268.00 £281.00 £13.00 4.9%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£319.00 £335.00 £16.00 5.0%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£319.00 £335.00 £16.00 5.0%HGVs gan gynnwys bysiau 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£509.00 £534.00 £25.00 4.9%HGVs gan gynnwys bysiau 12 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£103.00 £108.00 £5.00 4.9%Ceir a Beiciau Modur 3 misAberteifi - Rhes Gloster Chwyddiant 
cysylltiedig

£173.00 £182.00 £9.00 5.2%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£247.00 £259.00 £12.00 4.9%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£293.00 £308.00 £15.00 5.1%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£114.00 £120.00 £6.00 5.3%Ceir a Beiciau Modur 3 misLlanbedr Pont Steffan - Rookery a Cwmins Chwyddiant 
cysylltiedig

£190.00 £200.00 £10.00 5.3%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£268.00 £281.00 £13.00 4.9%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus Tudalen 50 o 64

T
udalen 61



Ffi 

gyfredol

Ffi 

arfaethedig

Newid

(yn £)

Newid 

(yn %)

Math o 

newidiad

Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£319.00 £335.00 £16.00 5.0%Tocyn Tymor Ceir a Beiciau Modur 12 misLlanbedr Pont Steffan - Rookery a Cwmins Chwyddiant 
cysylltiedig

£254.00 £267.00 £13.00 5.1%HGVs gan gynnwys bysiau 6 misLlanbedr Pont Steffan - Rookery Chwyddiant 
cysylltiedig

£444.00 £466.00 £22.00 5.0%HGVs gan gynnwys bysiau 12 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£84.00 £88.00 £4.00 4.8%Ceir a Beiciau Modur 3 misLlandysul - Rhes y Porth Chwyddiant 
cysylltiedig

£141.00 £148.00 £7.00 5.0%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£195.00 £205.00 £10.00 5.1%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£228.00 £239.00 £11.00 4.8%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£114.00 £120.00 £6.00 5.3%Ceir a Beiciau Modur 3 misCei Newydd - Ffordd yr Eglwys a Stryd y Cware Chwyddiant 
cysylltiedig

£190.00 £200.00 £10.00 5.3%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£268.00 £281.00 £13.00 4.9%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£254.00 £267.00 £13.00 5.1%HGVs gan gynnwys bysiau 6 misCei Newydd - Ffordd yr Eglwys Chwyddiant 
cysylltiedig

£84.50 £88.00 £3.50 4.1%Ceir a Beiciau Modur 3 misTregaron - Iard y Talbot Chwyddiant 
cysylltiedig

£141.00 £148.00 £7.00 5.0%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£195.00 £205.00 £10.00 5.1%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£228.00 £239.00 £11.00 4.8%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£146.00 £153.00 £7.00 4.8%Ceir a Beiciau Modur 3 misTocyn ar gyfer Sir Geredigion yn gyfan gwbl - meysydd 
parcio arhosiad hir yn unig 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£247.00 £259.00 £12.00 4.9%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£336.00 £353.00 £17.00 5.1%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£417.00 £438.00 £21.00 5.0%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Chwyddiant 
cysylltiedig

£411.00 £432.00 £21.00 5.1%Lleoedd sy’n cael eu neilltuo bob blwyddyn Aberystwyth - Rhes y Poplys Chwyddiant 
cysylltiedig

£379.00 £398.00 £19.00 5.0%Aberteifi - Lôn y Farchnad, Mwldan Isaf a Phendre Chwyddiant 
cysylltiedig

£9.30 £9.80 £0.50 5.4%Aberteifi - Codir tâl ychwanegol os bydd dros 4 cofrestriad 
gwahanol

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£1,515.00 £1,591.00 £76.00 5.0%Lleoedd sy’n cael eu neilltuo bob blwyddyn Aberteifi - Cae’r Ffair, Aberteifi - Canolfan Prawf Gyrru – 4 
Lle y flwyddyn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£195.00 £205.00 £10.00 5.1%Defnydd neilltuedig o'r maes parcio (tâl 
fesul diwrnod neu ran o’r diwrnod). 
Defnyddio mwy na 50% o'r maes parcio

Aberaeron - Ffordd y Gaer Isaf Chwyddiant 
cysylltiedig

£141.00 £148.00 £7.00 5.0%Aberaeron - Treaeth y Gogledd Chwyddiant 
cysylltiedig

£238.00 £250.00 £12.00 5.0%Aberaeron - Traeth y De Chwyddiant 
cysylltiedig

£422.00 £443.00 £21.00 5.0%Aberystwyth - Maesyrafon Chwyddiant 
cysylltiedig

£401.00 £421.00 £20.00 5.0%Aberystwyth - Rhodfa Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£298.00 £313.00 £15.00 5.0%Aberystwyth - Coedlan y Parc Chwyddiant 
cysylltiedig

£168.00 £176.00 £8.00 4.8%Aberteifi - Y Baddondy Chwyddiant 
cysylltiedig

£449.00 £471.00 £22.00 4.9%Aberteifi - Cae'r Ffair Chwyddiant 
cysylltiedig

£70.00 £74.00 £4.00 5.7%Aberteifi - Rhes Gloster / Llew Coch Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £110.00 £5.00 4.8%Aberteifi - Mwldan Chwyddiant 
cysylltiedig

£357.00 £375.00 £18.00 5.0%Aberteifi - Stryd y Cei Chwyddiant 
cysylltiedig

£309.00 £324.00 £15.00 4.9%Llanbedr Pont Steffan - Rookery Chwyddiant 
cysylltiedig

£249.00 £261.00 £12.00 4.8%Llanbedr Pont Steffan - Cwmins Chwyddiant 
cysylltiedig

£163.00 £171.00 £8.00 4.9%Llandysul - Rhes y Porth Chwyddiant 
cysylltiedig

£422.00 £443.00 £21.00 5.0%Cei Newydd - Ffordd yr Egwlys Chwyddiant 
cysylltiedig

£125.00 £131.00 £6.00 4.8%Tregaron - Iard y Talbot Chwyddiant 
cysylltiedig

Pris ar GaisDefnyddio hyd at 50% o faes parcio - nifer y lleoedd parcio 
i'w defnyddio x y gyfradd ddyddiol fesul lle

Chwyddiant 
cysylltiedig

Mynwentydd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£1,080.00 £1,134.00 £54.00 5.0%Claddedigaeth* Mewn bedd cromennog Chwyddiant 
cysylltiedig

Claddedigaeth Pris ar GaisHeblaw bedd sengl neu ddwbl Chwyddiant 
cysylltiedig
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Mynwentydd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£1,080.00 £1,134.00 £54.00 5.0%Hawl neilltuol i gladdedigaeth* Chwyddiant 
cysylltiedig

£540.00 £567.00 £27.00 5.0%Claddu llwch yng Nghefn Llan Chwyddiant 
cysylltiedig

£915.00 £961.00 £46.00 5.0%Cloddio beddi* Claddedigaeth gyntaf Chwyddiant 
cysylltiedig

£915.00 £961.00 £46.00 5.0%Claddedigaeth ddilynol Chwyddiant 
cysylltiedig

£384.00 £403.00 £19.00 5.0%Gweddillion a amlosgwyd Chwyddiant 
cysylltiedig

£422.00 £443.00 £21.00 5.0%Cost ychwanegol Ar gyfer angladdau a gynhelir y tu allan i oriau gwaith arferol Chwyddiant 
cysylltiedig

£247.00 £259.00 £12.00 4.9%Yr hawl i godi cofebion a cherrig coffa* Carreg Goffa neu Groes heb fod yn fwy na 1.200m mewn 
uchder ar feddau a heb fod yn fwy na 0.600m mewn uchder 
ar blotiau lle ceir gweddillion sydd wedi’u hamlosgi

Chwyddiant 
cysylltiedig

£61.00 £64.00 £3.00 4.9%Yr hawl i godi cofebion a cherrig coffa Arysgrif ychwanegol fesul carreg goffa (ffi weinyddol) Chwyddiant 
cysylltiedig

£30.00 £32.00 £2.00 6.7%Gweithred Cyflenwi copi dyblyg o weithred Chwyddiant 
cysylltiedig

£30.00 £32.00 £2.00 6.7%Trosglwyddo gweithred sydd eisoes yn bod Chwyddiant 
cysylltiedig

£30.00 £32.00 £2.00 6.7%Ymestyn hawl claddu neilltuedig ar ôl i'r weithred wreiddiol 
ddod i ben (30 mlynedd ychwanegol)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Mewn achosion pan nad yw’r ymadawedig yn byw yng Ngheredigion bydd y tâl yn cynyddu 50%.  Codir 25% ychwanegol os na roddir o leiaf dau ddiwrnod gwaith o rybudd.

O 23/11/2017, yn unol â'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Gweinidogion Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Un Llais Cymru, a Chofnod Cabinet C121 o 06/03/2018, ni fydd y Cyngor yn codi 
ffioedd safonol mwyach (*) ar gyfer Claddedigaethau Plant ac Amlosgi ar gyfer rhywun dan 18 oed (yn cynnwys gweddillion marw-anedig a ffetws).

Rhandiroedd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£53.00 £56.00 £3.00 5.7%Plot am y flwyddyn Holl Rhandiroedd (Gwel Y Creuddyn, Llanbedr Pont Steffan 
a Blaenplwyf)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Rheoli Traffig Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£620.00 £650.00 £30.00 4.8%1 wythnos o ddata traffig cyfredol o declyn 
cyfri traffig dros dro (angen gosod y teclyn)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£247.00 £259.00 £12.00 4.9%1 wythnos o ddata traffig cyfredol o un o’r 
safleoedd telemetreg presennol

Chwyddiant 
cysylltiedig

£247.00 £259.00 £12.00 4.9%1 wythnos o ddata traffig sydd eisoes yn 
bodoli o wybodaeth sydd eisoes wedi ei 
chadw ar gronfa ddata

Chwyddiant 
cysylltiedig

£98.00 £103.00 £5.00 5.1%Adroddiad am wrthdrawiad, manylion 
cryno (£ y gwrthdrawiad, Lleiafswm tâl £)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£125.00 £131.00 £6.00 4.8%Ceisiadau am farciau i ddiogelu 
mynedfeydd

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Rheoli Traffig Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£125.00 £131.00 £6.00 4.8%Ceisiadau am ganiatâd i gynnal ralïau ceir 
o dan Adran 33 o Ddeddf Traffig Ffyrdd 
1988

Chwyddiant 
cysylltiedig

£67.00 £70.00 £3.00 4.5%Ceisiadau am lefydd parcio i feddygon Chwyddiant 
cysylltiedig

Siedau’r Harbyrau Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£2.90 £3.00 £0.10 3.5%Sied 5,6 a 12 (y droedfedd sgwâr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.40 £3.60 £0.20 5.9%Sied 1-4,7-11 (y droedfedd sgwâr) Chwyddiant 
cysylltiedig

Y Gofrestr Briffyrdd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£98.00 £103.00 £5.00 5.1%Cais am farn swyddog mewn perthynas â 
hyd priffyrdd dosbarthiadol a diddosbarth y 
Sir. Astudiaeth ben bwrdd (ac eithrio 
hawliau tramwy).

Chwyddiant 
cysylltiedig

£163.00 £171.00 £8.00 4.9%Cais am farn swyddog mewn perthynas â 
hyd priffyrdd dosbarthiadol a diddosbarth y 
Sir. Astudiaeth ben bwrdd ac ymweliad â 
safle (ac eithrio hawliau tramwy).

Chwyddiant 
cysylltiedig

£29.00 £30.00 £1.00 3.5%Chwiliad Personol Con29 Ymholiadau’r 
Adran Briffyrdd Cais i ddarparu manylion 
ar unrhyw gynllun cyfredol neu arfaethedig 
sy’n ymwneud â thrafnidiaeth, traffig neu 
briffyrdd. (£26 fesul ymholiad).

Chwyddiant 
cysylltiedig

Gwybodaeth am statws, hyd priffyrdd cyhoeddus ac unrhyw gynlluniau cyfredol neu arfaethedig sy’n ymwneud â thrafnidiaeth, traffig neu briffyrdd.

Gwasanaeth yr Amgueddfa Ysgolion a Diwylliant

£55.00 £58.00 £3.00 5.5%Hurio’r Coliseum Yn ystod y dydd neu gyda'r hwyr yr awr neu ran ohonynt 
eithrio'r llwyfan/PA/AV.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£66.00 £69.00 £3.00 4.6%Yn ystod y dydd neu gyda'r hwyr yr awr neu ran ohonynt yn 
cynnwys defnydd y llwyfan/PA/AV.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£27.50 £29.00 £1.50 5.5%Cyfarfodydd Grŵpiau Amwynder Lleol yn ystod y dydd neu 
gyda'r hwyr yr awr neu ran ohoni eithrio'r llwyfan/PA/AV.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£33.00 £35.00 £2.00 6.1%Cyfarfodydd Grwpiau Amwynder Lleol yn ystod y dydd neu 
gyda'r hwyr yr awr neu ran ohoni yn cynnwys defnydd y 
llwyfan/PA/AV.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£30.00 £32.00 £2.00 6.7%Glanhau ar ôl y digwyddiad ar ddiwrnod o'r wythnos (Gyda 
TAW) (Hyd at 2 awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£40.00 £42.00 £2.00 5.0%Glanhau ar ôl y digwyddiad ar Dydd Sadwrn (Gyda TAW) 
(Hyd at 2 awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£47.00 £49.00 £2.00 4.3%Glanhau ar ôl y digwyddiad ar Dydd Sul (Gyda TAW) (Hyd 
at 2 awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£58.00 £61.00 £3.00 5.2%Glanhau ar ôl y digwyddiad ar Ŵyl y Banc (Gyda TAW) (Hyd 
at 2 awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Gwasanaeth yr Amgueddfa Ysgolion a Diwylliant

£600.00 £630.00 £30.00 5.0%Hurio’r Coliseum Priodas Opsiwn 1: Hyd at 3 awr (Yn ystod y wythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig

£650.00 £683.00 £33.00 5.1%Priodas Opsiwn 1: Hyd at 3 awr (Penwythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig

£750.00 £788.00 £38.00 5.1%Priodas Opsiwn 2: Hyd at 6 awr (Yn ystod y wythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig

£800.00 £840.00 £40.00 5.0%Priodas Opsiwn 2: Hyd at 6 awr (Penwythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,000.00 £1,050.00 £50.00 5.0%Priodas Opsiwn 3: Hyd at 9 awr (Yn ystod y wythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,200.00 £1,260.00 £60.00 5.0%Priodas Opsiwn 3: Hyd at 9 awr (Penwythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,600.00 £1,680.00 £80.00 5.0%Priodas Opsiwn 4: Hyd at 12 awr (Yn ystod y 
wythnos/Penwythnos)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Prisiau ffotograffau (Er defnydd y cyhoedd) Hyd at brint A5 o ddelwedd ddigidol ar bapur ffotograffig Dim newidiad

£7.00 £7.00 £0.00 0.0%Hyd at brint A4 o ddelwedd ddigidol ar bapur ffotograffig Dim newidiad

£15.00 £16.00 £1.00 6.7%Hyd at brint A3 o ddelwedd ddigidol ar bapur ffotograffig Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.00 £3.00 £0.00 0.0%Hyd at brint A5 o ddelwedd ddigidol ar bapur plaen Dim newidiad

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Hyd at brint A4 o ddelwedd ddigidol ar bapur plaen Dim newidiad

£11.00 £12.00 £1.00 9.1%Hyd at brint A3 o ddelwedd ddigidol ar bapur plaen Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Delwedd ddigidol a anfonir drwy e-bost Dim newidiad

£12.00 £13.00 £1.00 8.3%Delwedd ddigidol a anfonir ar ddisg (plws £1 am bob 
delwedd ychwanegol)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Prisiau ffotograffau (Er defnydd 
masnachol)

Addysgol/AcademaiddDelwedd ddigidol a anfonir drwy e-bost (fymryn o dan 1mb) Dim newidiad

£25.00 £26.00 £1.00 4.0%Llyfrau Chwyddiant 
cysylltiedig

£37.00 £39.00 £2.00 5.4%Cylchgronau Chwyddiant 
cysylltiedig

£12.00 £13.00 £1.00 8.3%Addysgol/Academaidd (plws £3.00 am bob 
delwedd ychwanegol)

Delwedd ddigidol a anfonir ar ddisg Chwyddiant 
cysylltiedig

£37.00 £39.00 £2.00 5.4%Llyfrau (plws £10.00 am bob delwedd 
ychwanegol)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£62.00 £65.00 £3.00 4.8%Cylchgronau (plws £20.00 am bob delwedd 
ychwanegol)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£40.00 £42.00 £2.00 5.0%Ffotograffau real, yn enwedig rhai a 
gomisiynwyd

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 4: Adnoddau Corfforaethol

PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU: Atodiad 4: Adnoddau Corfforaethol

Ffioedd gosod y Cyngor (Mae'r Ffioedd Arfaethedig o 01/04/2022)

Gwasanaethau Cyfreithiol Cyfreithiol A Llywodraethu

Tâl dan Adran 38/278 Isafswm o £1,050 - Uchafswm £5,250Codir 1% hyd at £500,000 cyntaf o werth y gwaith Dim newidiad

£598.00 £622.00 £24.00 4.0%Tâl amrywio dan Adran 38/278 Chwyddiant 
cysylltiedig

£44.00 £46.00 £2.00 4.6%Cais am gopi o Adran 38/278 gan gynnwys cynllun o'r 
lleoliad. (£ yn ddibynnol ar faint y cynlluniau)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£900.00 £922.00 £22.00 2.4%Tâl dan Adran 106 Yr elfen gyfreithiol Chwyddiant 
cysylltiedig

£182.00 £189.00 £7.00 3.9%Tâl dan Adran 107 Yr elfen gynllunio Chwyddiant 
cysylltiedig

£900.00 £922.00 £22.00 2.4%Tâl Adran 106 Unochrog Yr elfen gyfreithiol Chwyddiant 
cysylltiedig

£182.00 £189.00 £7.00 3.9%Yr elfen gynllunio Chwyddiant 
cysylltiedig

£598.00 £613.00 £15.00 2.5%Amrywio Tâl dan Adran 106  Yr elfen gyfreithiol Chwyddiant 
cysylltiedig

£348.00 £362.00 £14.00 4.0%Gweithred Cyfamod o dan Adran 106 Chwyddiant 
cysylltiedig

£53.00 £55.00 £2.00 3.8%Llythyr / tystysgrif caniatâd o dan Adran 
106

Chwyddiant 
cysylltiedig

£28.00 £29.00 £1.00 3.6%Cais am gopi o Adran 106. (£ yn ddibynnol 
ar ba mor gymhleth ydyw)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£549.00 £571.00 £22.00 4.0%Trosglwyddiad neu gytundeb o ran Prynu / 
Gwerthu. (£ yn ddibynnol ar ba mor 
gymhleth ydyw)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£865.00 £900.00 £35.00 4.1%Prydles / Cytundeb ar gyfer Prydles Prydles / Cytundeb ar gyfer Prydles. (£ yn ddibynnol ar ba 
mor gymhleth ydyw)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£380.00 £395.00 £15.00 4.0%Amrywio prydles. (£ yn ddibynnol ar ba mor gymhleth ydyw) Chwyddiant 
cysylltiedig

£122.00 £127.00 £5.00 4.1%Caniatâd i drosglwyddo/isosod, ac ati. Chwyddiant 
cysylltiedig

£365.00 £380.00 £15.00 4.1%Trwydded neu Weithred Gyfamodi i drosglwyddo/isosod, ac 
ati

Chwyddiant 
cysylltiedig

£53.00 £55.00 £2.00 3.8%Unrhyw hysbysiadau o warediadau sy'n 
ofynnol gan weithredoedd

Chwyddiant 
cysylltiedig

£23.00 £24.00 £1.00 4.4%Cais am Gopi o’r Weithred (£ yn ddibynnol 
ar faint y Weithred)  

Chwyddiant 
cysylltiedig

£61.00 £63.00 £2.00 3.3%Codi Cyfyngiad/Arwystl (Ynghyd â ffioedd 
y Gofrestrfa Dir)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£385.00 £400.00 £15.00 3.9%Hawddfraint (Isafswm £) Chwyddiant 
cysylltiedig
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Gwasanaethau Cyfreithiol Cyfreithiol A Llywodraethu

£221.00 £230.00 £9.00 4.1%Amrywio Hawddfraint (Isafswm £) Chwyddiant 
cysylltiedig

£365.00 £380.00 £15.00 4.1%Trwydded ar gyfer gwaith (Isafswm £) Chwyddiant 
cysylltiedig

£385.00 £400.00 £15.00 3.9%Trwydded i Feddiannu (Isafswm £) Chwyddiant 
cysylltiedig

£274.00 £285.00 £11.00 4.0%Ffi ar gyfer Cytundebau Taliad Gohiriedig Chwyddiant 
cysylltiedig

£61.00 £63.00 £2.00 3.3%Dileu Pridiant Cyfreithiol ar Gytundeb Talu 
Gohiriedig (ynghyd â ffioedd y gofrestrfa 
dir)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£454.00 £472.00 £18.00 4.0%Gweithred Amrywio Chwyddiant 
cysylltiedig

£206.00 £214.00 £8.00 3.9%Gwaith Trin Carthion - Trwydded 
Carthffosiaeth

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,082.00 £1,125.00 £43.00 4.0%Ffi'r Gwasanaeth Cyfreithiol am 
Gytundebau Systemau Draenio 
Cynaliadwy

Am gytundebau mabwysiadu sy'n ymwneud a Systemau 
Draenio Cynaliadwy ynghyd ag alldaliadau (i gynnwys 
unrhyw geisiadau am Systemau Draenio Cynaliadwy sydd 
gyda'r Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy ar hyn o bryd 
ar gyfer eu hystyried)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Eithiadau ar unrhyw un o'r achosion 
uchod, megis ffioedd y Gofrestrfa Tir, 
ffioedd Tŷ'r Cwmnïau ac ati, ond heb fod 
yn gyfyngedig iddynt 

Fel y'i pennir gan y Gofrestrfa Tir, Tŷ'r Cwmnïau ac ati. Dim newidiad

Ardrethi Busnes - Gwŷs / Gorchymyn Atebolrwydd Cyllid A Chaffael

£40.00 £40.00 £0.00 0.0%Gwŷs Ardrethi Annomestig Cenedlaethol Dim newidiad

£30.00 £30.00 £0.00 0.0%Gorchymyn Atebolrwydd Trethi 
Annomestig Cenedlaethol (Yn amodol ar 
gymeradwyaeth y Llys a ffi rhestru gwir y 
Llys yn ychwanegol)

Dim newidiad

Treth y Cyngor/ Gwys/Gorchymyn Atebolrwydd Cyllid A Chaffael

£40.00 £40.00 £0.00 0.0%Gwys Treth Gyngor Dim newidiad

£30.00 £30.00 £0.00 0.0%Gorchymyn Atebolrwydd Treth Gyngor Yn 
amodol ar gymeradwyaeth y Llys a ffi 
rhestru gwir y Llys yn ychwanegol)

Dim newidiad

Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau  Cyswllt Cwsmeriaid

£1,029.00 £1,080.00 £51.00 5.0%Cofrestryddion Trwydded Eiddo Cymeradwy (am gyfnod o 3 blynedd) (£600 
o'r cyfanswm sy'n daladwy ar adeg y cais (na ellir ei ad-
dalu))

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,622.00 £1,703.00 £81.00 5.0%Trwydded Eiddo Cymeradwy (am gyfnod o 5 mlynedd) 
(£600 o'r cyfanswm sy'n daladwy ar adeg y cais (na ellir ei 
ad-dalu))

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau  Cyswllt Cwsmeriaid

£346.00 £363.00 £17.00 4.9%Cofrestryddion Ffi hysbysebu/gweinyddol ychwanegol ar gyfer Ceisiadau 
Trwydded Safle Cymeradwy newydd

Chwyddiant 
cysylltiedig

£442.00 £442.00 £0.00 0.0%Ffi Priodas/Partneriaeth Sifil/Seremonïau Eraill ar Safle 
Cymeradwy (Dydd Llun i Dydd Iau)

Dim newidiad

£494.00 £494.00 £0.00 0.0%Ffi Priodas/Partneriaeth Sifil/Seremonïau Eraill ar Safle 
Cymeradwy (Dydd Gwener a Dydd Sadwrn)

Dim newidiad

£697.00 £697.00 £0.00 0.0%Ffi Priodas/Partneriaeth Sifil/Seremonïau Eraill ar Safle 
Cymeradwy (Dydd Sul neu Ŵyl y Banc)

Dim newidiad

£50.00 £50.00 £0.00 0.0%Taliad ychwanegol am becyn seremoni “pwrpasol” Dim newidiad

£171.00 £171.00 £0.00 0.0%Ffi Priodas ar safle a gymeradwywyd gan Gyngor Sir 
Ceredigion

Dim newidiad

£171.00 £171.00 £0.00 0.0%Ffi Partneriaeth Sifil ar safle a gymeradwywyd gan Gyngor 
Sir Ceredigion

Dim newidiad

£171.00 £171.00 £0.00 0.0%Ffi Seremonïau Eraill ar safle a gymeradwywyd gan Gyngor 
Sir Ceredigion

Dim newidiad

£30.00 £30.00 £0.00 0.0%Blaendal archebu/ffi weinyddol ar gyfer pob Seremoni (Na 
ellir ei ad-dalu)

Dim newidiad

£36.00 £38.00 £2.00 5.6%Seremoni Dinasyddiaeth Preifat yn Swyddfa Gofrestru 
Ceredigion

Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Postio (Opsiynol) Post Dosbarth Cyntaf wedi'i lofnodi amdano Dim newidiad

£2.00 £2.00 £0.00 0.0% Dim newidiad

Gwasanaeth Archifau Cyswllt Cwsmeriaid

£21.00 £22.00 £1.00 4.8%Ymchwil (Yr Awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£0.15 £0.15 £0.00 0.0%Llungopïau neu gopïau sydd wedi’i 
hargraffu ac wedi’u paratoi gan aelod o 
staff - Du a Gwyn

A4 yr un Dim newidiad

£0.30 £0.30 £0.00 0.0%A3 yr un Dim newidiad

£0.60 £0.60 £0.00 0.0%Llungopïau neu gopïau sydd wedi’i 
hargraffu ac wedi’u paratoi gan aelod o 
staff - Lliw 

A4 yr un Dim newidiad

£1.20 £1.30 £0.10 8.3%A3 yr un Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.00 £1.10 £0.10 10.0%CD-Roms Yr un Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.00 £7.00 £0.00 0.0%Ffotograffau Ffi gychwynnol Dim newidiad

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Am bob llun ar ôl hynny (uchafswm o 20 deledd i bob 
archeb)

Dim newidiad

£3.00 £3.00 £0.00 0.0%Sganio i e-byst Am bob sgan eglurder isel (fformat PDF YN UNIG, dim JPG) Dim newidiad

£8.00 £8.00 £0.00 0.0%Am bob sgan eglurder uchel Dim newidiad

£7.00 £7.00 £0.00 0.0%Dilysu cofrestriad cerbydau Am bob cerbyd (gan gynnwys llungopi o’r cofrestriad) Dim newidiad
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Gwasanaeth Archifau Cyswllt Cwsmeriaid

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Dilysu cofrestriad cerbydau Ffotocopi lliw, maint A3 o’r cofnod ar y gofrestr (gan 
gynnwys postio a phacio)

Dim newidiad

Gwasanaeth Llyfrgell Cyswllt Cwsmeriaid

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Dirwyon llyfrau Y dyddOedolion Dim newidiad

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Yr eitemUchafswm Dim newidiad

£2.60 £2.80 £0.20 7.7%DVD/Blu-Ray Bob teitl (3 deitl ar y tro)Tâl Benthyg Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.40 £1.40 £0.00 0.0%Bob teitl (3 deitl ar y tro)Gostyngiad Dim newidiad

£0.50 £0.50 £0.00 0.0%Y dyddDirwyon Dim newidiad

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Uchafswm Dim newidiad

£1.00 £1.00 £0.00 0.0%DVD clasurol Bob teitl (3 deitl ar y tro) Dim newidiad

£1.50 £1.50 £0.00 0.0%Crynoddisg a Chasét Bob teitl (3 deitl ar y tro)Llyfrau Llafar Dim newidiad

£0.60 £0.60 £0.00 0.0%Bob teitl (3 deitl ar y tro)Gostyngiad Dim newidiad

£0.25 £0.25 £0.00 0.0%Y dyddDirwyon Dim newidiad

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Uchafswm Dim newidiad

Cofrestredig ddall - Am ddimLlyfrau Llafar Dim newidiad

Ceisiadau Bob llyfr mewn stoc tu fewn Cymru -Am 
ddim

Dim newidiad

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Llyfrau tu allan i Gymru Dim newidiad

£0.50 £0.50 £0.00 0.0%Gwerthu Llyfrau Efallai y caiff rhai eitemau eu prisio’n unigol. Dim newidiad

£1.00 £1.00 £0.00 0.0%Ail gerdyn aelodaeth Dim newidiad

£0.10 £0.10 £0.00 0.0%Rhyngrwyd: Allbrint Du a Gwyn A4 Dim newidiad

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Lliw A4 Dim newidiad

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Du a Gwyn A3 Dim newidiad

£0.40 £0.40 £0.00 0.0%Lliw A3 Dim newidiad

Llungopïo Cyswllt Cwsmeriaid

£0.10 £0.10 £0.00 0.0%Llungopïo A4 Du/Gwyn fesul ochr Dim newidiad

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Llungopïo A3 Du/Gwyn fesul ochr Dim newidiad

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Llungopïo A4 Lliw fesul ochr Dim newidiad

£0.40 £0.40 £0.00 0.0%Llungopïo A3 Lliw fesul ochr Dim newidiad

£6.80 £6.80 £0.00 0.0%Argraffu Cynlluniau/Llun-gopïau Maint AO (y dudalen) Dim newidiad

£3.60 £3.60 £0.00 0.0%Maint A1 (y dudalen) Dim newidiad

£2.50 £2.50 £0.00 0.0%Maint A2 (y dudalen) Dim newidiad

Garejys – Rhent Tir Economi Ac Adfywio

£163.00 £171.00 £8.00 4.9%Bro Henllys, Felinfach a Bryn y Mor, 
Aberystwyth (y flwyddyn)

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Hurio Cyfleusterau (Y Bandstand) Economi Ac Adfywio

£61.00 £64.00 £3.00 4.9%Taliadau Grŵp A Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawnY Bandstand, Aberystwyth Chwyddiant 
cysylltiedig

£109.00 £114.00 £5.00 4.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£70.00 £74.00 £4.00 5.7%Penwythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£109.00 £114.00 £5.00 4.6%Penwythnos - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£93.00 £98.00 £5.00 5.4%Taliadau Grŵp B Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£109.00 £114.00 £5.00 4.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda'r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£109.00 £114.00 £5.00 4.6%Penwythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£109.00 £114.00 £5.00 4.6%Penwythnos - Fesul sesiwn gyda'r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

Neuaddau Marchnad Economi Ac Adfywio

£191.00 £200.00 £9.00 4.7%Fesul stondin y mis  - 6 diwrnod yr 
wythnos o fasnachu drwy’r flwyddyn (Nid 
yw’r ffioedd hyn yn cynnws TAW)

Stondin 1-4,6-11,13-15 Chwyddiant 
cysylltiedig

£220.00 £230.00 £10.00 4.6%Stondin 5,12,16 Chwyddiant 
cysylltiedig

£68.00 £70.00 £2.00 2.9%Unedau Deor– fesul uned y mis. Bydd 
rhent pob Uned Deor yn rhad ac am ddim 
am 6 mis cyntaf trwyddedau newydd.

Uned Deor 1-4 Chwyddiant 
cysylltiedig

Taliadau Tir ( Lleol) Economi Ac Adfywio

£150.00 £150.00 £0.00 0.0%Ymholiadau Un Darn o dir Dim newidiad

£14.20 £14.20 £0.00 0.0%Ymholiadau CON29(R) Darn ychwanegol o dir Dim newidiad

£16.00 £16.00 £0.00 0.0%Ymholiadau CON29(O) Pob Ymholiad a Argraffir Dim newidiad

£18.50 £18.50 £0.00 0.0%Ymholiad ysgrifenedig eich hun Dim newidiad

£12.40 £12.40 £0.00 0.0%Tâl gweinyddol ar gyfer ymholiad nad yw’n gysylltiedig â 
CON29(R)

Dim newidiad

£18.00 £18.00 £0.00 0.0%Ffi Gweinyddol am gopi ychwanegol o 
ganlyniadau chwilio cyn 2002

Dim newidiad

Gwasanaethau Democrataidd

£12.00 £12.00 £0.00 0.0%Agor Pleidleisiau Post Yr awr Dim newidiad

Cofrestru Etholiadol Gwasanaethau Democrataidd

£31.00 £33.00 £2.00 6.5%Llythyr cadarnhau eich bod ar y Gofrestr 
Etholiadol (gan gynnwys darn wedi ei nodi 
o'r gofrestr os yw'n ofynnol).

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Cyfieithu Gwasanaethau Democrataidd

£31.00 £33.00 £2.00 6.5%Llogi set o Gyfarpar Cyfieithu Y dydd (1 set = 20 o glustffonau) Chwyddiant 
cysylltiedig

£273.00 £287.00 £14.00 5.1%Tâl ar gyfer prynu clustffonau newydd yn 
lle rhai a gollwyd

Chwyddiant 
cysylltiedig

Ethol Cynghorwyr Tref a Chymuned Gwasanaethau Democrataidd

£227.00 £238.00 £11.00 4.9%Etholiad a Ymleddir Swyddog Canlyniadau:  Ar gyfer gwneud y gwaith 
cyffredinol sydd ynghlwm wrth yr etholiad a chyflawni’r holl 
ddyletswyddau sy’n ofynnol i’r Swyddog Canlyniadau eu 
gwneud o dan unrhyw orchymyn neu unrhyw ddeddfiad arall 
sy’n ymwneud ag ethol Cynghorwyr. Ar gyfer pob Adran 
Etholiadol, Cyngor Tref / Cymuned, Ward Cyngor Tref / 
Cymuned. 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£155.00 £163.00 £8.00 5.2%Dirprwy Swyddog Canlyniadau:  Dirprwyo ar ran y Swyddog 
Canlyniadau, bod yn bresennol wrth i bapurau enwebu gael 
eu derbyn, eu harchwilio a phenderfynu a ydynt yn ddilys ai 
peidio; delio ag ymgeiswyr; rhoi gwybod i’r ymgeiswyr am 
benderfyniadau ynghylch enwebiadau, cyhoeddi 
datganiadau o’r bobl a enwebwyd a bod yn bresennol pan 
gaiff enwebiadau eu tynnu yn ôl. Ar gyfer pob Adran 
Etholiadol, Cyngor Tref/Cymuned, Ward Cyngor 
Tref/Cymuned.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£72.00 £76.00 £4.00 5.6%Etholiad Diwrthwynebiad Swyddog Canlyniadau:  Ar gyfer gwneud y gwaith 
cyffredinol sydd ynghlwm wrth yr etholiad a chyflawni’r holl 
ddyletswyddau sy’n ofynnol i’r Swyddog Canlyniadau eu 
gwneud o dan unrhyw orchymyn neu unrhyw ddeddfiad arall 
sy’n ymwneud ag ethol Cynghorwyr. Ar gyfer pob Adran 
Etholiadol, Cyngor Tref/Cymuned, Ward Cyngor 
Tref/Cymuned.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£62.00 £65.00 £3.00 4.8%Dirprwy Swyddog Canlyniadau:  Dirprwyo ar ran y Swyddog 
Canlyniadau, bod yn bresennol wrth i bapurau enwebu gael 
eu derbyn, eu harchwilio a phenderfynu a ydynt yn ddilys ai 
peidio; delio ag ymgeiswyr; rhoi gwybod i’r ymgeiswyr am 
benderfyniadau ynghylch enwebiadau, cyhoeddi 
datganiadau o’r bobl a enwebwyd a bod yn bresennol pan 
gaiff enwebiadau eu tynnu yn ôl. Ar gyfer pob Adran 
Etholiadol, Cyngor Tref/Cymuned, Ward Cyngor 
Tref/Cymuned.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£36.00 £38.00 £2.00 5.6%Cymorth Clerigol:  Ar gyfer pob Adran Etholiadol, Cyngor 
Tref/Cymuned, Ward Cyngor Tref/Cymuned. 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£12.00 £15.00 £3.00 25.0%Dosbarthu Pleidleisiau Post Yr awr Ffi Ailgyfrifo

£113.00 £119.00 £6.00 5.3%Dosbarthu ac Agor Pleidleisiau Post Hyd at 1,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£155.00 £163.00 £8.00 5.2%Hyd at 2,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£227.00 £238.00 £11.00 4.9%Hyd at 3,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig
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Ethol Cynghorwyr Tref a Chymuned Gwasanaethau Democrataidd

£299.00 £314.00 £15.00 5.0%Dosbarthu ac Agor Pleidleisiau Post Hyd at 4,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£371.00 £390.00 £19.00 5.1%Dros 4,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£195.00 £240.00 £45.00 23.1%Un etholiad Swyddog LlywydduStaff y gorsafoedd pleidleisio Ffi Ailgyfrifo

£115.00 £150.00 £35.00 30.4%Clerc Pleidleisio Ffi Ailgyfrifo

£12.00 £12.00 £0.00 0.0%Pennaeth y Bwrdd (Yr awr)Cynnal y Cyfrif - Ar gyfer pob cyfrif Adran Etholiadol, Cyngor 
Tref/Cymuned, Ward Cyngor Tref/Cymuned 

Dim newidiad

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%Cynorthwywyr Cyfrif (Yr awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£62.00 £65.00 £3.00 4.8%Hyd at 500 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£93.00 £98.00 £5.00 5.4%Hyd at 1,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£118.00 £124.00 £6.00 5.1%Hyd at 2,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£155.00 £163.00 £8.00 5.2%Hyd at 3,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£180.00 £189.00 £9.00 5.0%Hyd at 4,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£211.00 £222.00 £11.00 5.2%Dros 4,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

Costau ailgyfrif - Am Ddim Dim newidiad

£52.00 £55.00 £3.00 5.8%Ffi ychwanegol ar gyfer etholiad ar y cyd Swyddog LlywydduStaff y gorsafoedd pleidleisio Chwyddiant 
cysylltiedig

£31.00 £33.00 £2.00 6.5%Clerc Pleidleisio Chwyddiant 
cysylltiedig

£31.00 £33.00 £2.00 6.5%Hyd at 500 o etholwyrCynnal y Cyfrif - Ar gyfer pob cyfrif Adran Etholiadol, Cyngor 
Tref / Cymuned, Ward Cyngor Tref / Cymuned 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£31.00 £33.00 £2.00 6.5%Hyd at 1,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£41.00 £43.00 £2.00 4.9%Hyd at 2,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£46.00 £48.00 £2.00 4.4%Hyd at 3,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£52.00 £55.00 £3.00 5.8%Hyd at 4,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£62.00 £65.00 £3.00 4.8%Dros 4,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

50% or ffioedd uchodCostau ailgyfrif Dim newidiad

£64.00 £67.00 £3.00 4.7%Pleidleisiau post a chardiau pleidleisio Un etholiadDosbarthu a derbyn pleidleisiau post (fesul 100 neu ran 
ohono)

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Ethol Cynghorwyr Tref a Chymuned Gwasanaethau Democrataidd

£64.00 £67.00 £3.00 4.7%Pleidleisiau post a chardiau pleidleisio Ffi ychwanegol ar gyfer etholiad ar y cydDosbarthu a derbyn pleidleisiau post (fesul 75 neu ran 
ohono)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Costau prynu a phostio yn unigDosbarthu cardiau pleidleisio Dim newidiad

£0.45 £0.45 £0.00 0.0%Teithio: Trafnidiaeth gyhoeddus pan fo ar 
gael, fel arall telir cyfradd ddi-dreth Cyllid y 
Wlad                       

Y filltir Dim newidiad

Cyffredinol: Argraffu, Deunydd Ysgrifennu, 
Offer, Postio, Hurio eiddo i fod yn 
orsafoedd pleidleisio a threuliau tebyg sy’n 
gysylltiedig â chynnal etholiad

Y gwariant gwirioneddol ac angenrheidiol Dim newidiad

Adnoddau Dynol Pobl A Threfniadaeth

£750.00 £750.00 £0.00 0.0%Darparu hyfforddiant i asiantaethau allanol Diwrnod Llawn Dim newidiad

£375.00 £375.00 £0.00 0.0%Hanner Diwrnod Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Y Ffi i un aelod o staff o asiantaeth allanol 
fynychu hyfforddiant

Diwrnod Llawn Dim newidiad

£50.00 £50.00 £0.00 0.0%Hanner Diwrnod Dim newidiad

£22.00 £28.00 £6.00 27.3%Tâl Gweinyddol y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd

Ffi Ailgyfrifo

£25.00 £25.00 £0.00 0.0%Heb fod yn bresennol mewn hyfforddiant 
neu am ganslo mewn 5 diwrnod cyn yr 
hyfforddiant.

Dim newidiad

£250.00Darparu hyfforddiant rhithwir/ar-lein i 
asiantaethau allanol

2 hr sesiwn ar-lein Ffi Newydd

Ffi Weinyddu Taliadau’r Undeb  - 2.5% Dim newidiad

Enwi a Rhifo Strydoedd Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£56.00 £59.00 £3.00 5.4%Newid enw tŷ Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Cofrestru un plot Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £86.00 £4.00 4.9%Cofrestru un plot â fflatiau Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%A £ fesul fflat Chwyddiant 
cysylltiedig

£192.00 £202.00 £10.00 5.2%Enwi a rhifo datblygiadau Am 2-5 plot Chwyddiant 
cysylltiedig

£26.00 £27.00 £1.00 3.9%A £ fesul plot Chwyddiant 
cysylltiedig

£192.00 £202.00 £10.00 5.2%6 - 25 o blotiau Chwyddiant 
cysylltiedig

£21.00 £22.00 £1.00 4.8%A £ fesul plot Chwyddiant 
cysylltiedig
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Enwi a Rhifo Strydoedd Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£192.00 £202.00 £10.00 5.2%Enwi a rhifo datblygiadau 26 - 75 o blotiau Chwyddiant 
cysylltiedig

£16.00 £17.00 £1.00 6.3%A £ fesul plot Chwyddiant 
cysylltiedig

£192.00 £202.00 £10.00 5.2%76+ o blotiau Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%A £ fesul plot Chwyddiant 
cysylltiedig
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 22 Chwefror 2022 

 
Teitl: Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid 

a Chaffael ynghylch y Gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/23 
 

Pwrpas yr adroddiad: Er mwyn ystyried y gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/23 a 
gwneud argymhelliad i’r Cyngor ynghylch lefel Treth 
y Cyngor. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio’r Cabinet: Y Cyng. Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor, a holl 
Aelodau'r Cabinet 

 
 
1. CEFNDIR 

Ystyriodd y Cabinet Gyllideb ddrafft 2022/23 ar 01/02/2022 a gofynnodd am farn 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’r Gyllideb.   Mae'r Pwyllgorau wedi cyfarfod wedi 
hynny a bydd adborth o bob Pwyllgor yn cael ei roi i gyfarfod hwn y Cabinet.    
 

2. CASGLIAD 
Mae angen i'r Cabinet yn awr wneud ei argymhelliad i'r Cyngor Llawn fel y gellir 
paratoi papurau'r Gyllideb a chyfrifiadau Treth y Cyngor ar gyfer cyfarfod y Cyngor 
ar 03/03/2022. 

 
 
Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: Oes Asesiad 
Effaith Integredig wedi 
ei gwblhau? Os nad 
oes, dywedwch pam: 
 

Nid yw'r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid mewn 
gwasanaeth, mae'n cefnogi cynnal gwasanaethau. 
Bydd y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn ystyried 
cynigion manwl ynghylch y gyllideb gan roi sylw i’r 
canlynol: Hirdymor, Integreiddio, Cynnwys ac Atal. 

Argymhellion: 
 
 

a) Cael Adborth o bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r 
Gyllideb 
 

b) Argymell i'r Cyngor Llawn naill ai: 
 

i) Mai cyfanswm Cyllideb Sylfaenol ddrafft 
2022/23 yw £166.862m a bod lefel Treth y 
Cyngor a gynigir ar gyfer 2022/23 yn 4.75% neu 

ii) Mai cyfanswm Cyllideb Sylfaenol ddrafft 
2022/23 yw £166.976m a bod lefel Treth y 
Cyngor a gynigir ar gyfer 2022/23 yn 5.0% neu 

iii) Mai cyfanswm Cyllideb Sylfaenol Ddrafft 
2022/23 yw £167.089m a bod lefel Treth y 
Cyngor a gynigir ar gyfer 2022/23 yn 5.25%  
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Rheswm dros y 
penderfyniad: 
 

Er mwyn paratoi cyllideb ar gyfer 2022/23. 

Trosolwg a Chraffu: Mae Cynigion y Gyllideb wedi'u hystyried gan 
Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu’r Gyllideb.   Mae 
adborth wedi'i roi i'r cyfarfod hwn. 

 
Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 

  
Goblygiadau 
ariannol: 

Rhan o broses pennu’r gyllideb. 

 
Pwerau Statudol: 

 
Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972. 
 

Papurau Cefndir: Y Setliad Refeniw a Chyfalaf Dros Dro a chyhoeddiadau 
eraill Llywodraeth Cymru. 
Adroddiad cyllideb ddrafft y Cabinet – 01/02/2022 

 
Atodiadau: 

 
Dim 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol - Cyllid 
a Chaffael: 

 
Stephen Johnson 

 
Swyddogion Adrodd: 
 

 
Stephen Johnson / Justin Davies / Duncan Hall 

Dyddiad: 14eg Chwefror 2022 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

22 Chwefror 2022  

LLEOLIAD: O bell  
 

TEITL: 
 

Adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach ar y gyllideb ddrafft fel y'i 
hystyriwyd gan y Cabinet ar 1 Chwefror 2022 ac 
opsiynau arbedion gwasanaethau ar gyfer 2022/23. 
Ystyriodd yr Aelodau hefyd y newidiadau arfaethedig i 
Ffioedd a Thaliadau'r Cyngor a fydd yn dod i rym ar 1 
Ebrill 2022 

DIBEN YR ADRODDIAD: Darparu adborth o gyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau Iachach a gynhaliwyd ar 14 
Chwefror 2022 
 

CEFNDIR: 
 

Cyfarfu Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach i ystyried y gyllideb ar 
gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor ac i ystyried yr 
argymhellion canlynol: 
 

1. Ystyried y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir. 
2. Ystyried y pwysau costau amcangyfrifedig a wynebir (£13.173m ar draws pob 

agwedd). 
3. Ystyried y ffioedd a'r taliadau arfaethedig a'r incwm ychwanegol o £155k a 

amcangyfrifir i helpu gyda'r Arbedion sydd eu hangen. 
4. Nodi'r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac Aelodau. 
5. Nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
6. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 5.25%. 
7. Darparu unrhyw adborth priodol arall sy'n ymwneud â'r Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet. 

 
Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yr adroddiad ar y gyllideb 
ddrafft ar gyfer 2022/2023 gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair blynedd, gan esbonio mai 
setliad dros dro yw hwn, a disgwylir y setliad terfynol ar 1 Mawrth, 2022. Cyflwynodd yr Aelod 
Cabinet perthnasol y wybodaeth sy'n berthnasol i'w faes gwasanaeth. Yna rhoddwyd cyfle i'r 
Aelodau ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb yn eu tro gan Aelodau Cabinet a/neu 
Swyddogion. 
 

Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y Pwysau Costau ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd 
o fewn cylch gwaith y Pwyllgor; sef: 
 

• Porth Cymorth Cynnar; 
• Porth Cynnal; 
• Porth Gofal (gan gynnwys Tai);  
• Polisi, Perfformiad, a Diogelu’r Cyhoedd. 

  
      Ac: 
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Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y newidiadau arfaethedig i’r Ffioedd a’r Taliadau o dan 
gylch gwaith y Pwyllgor yn Atodiad D, tudalennau 1 i 13 o 51 ym mhapurau'r agenda. 

 
      Argymhellion:  
 

Ar ôl ystyried, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 
 

1. CYMERADWYO'r Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir; 
2. CYMERADWYO'r Pwysau Costau amcangyfrifedig; 
3. CYMERADWYO'r Ffioedd a'r Taliadau arfaethedig fel yr amlinellir yn atodiad D, 

atodiad 2 o bapurau'r agenda, (tudalennau 1-13 o 51) yn amodol ar ystyried cynnwys 
y canlynol ar dudalen 9 o 51 mewn perthynas â'r ffioedd ar gyfer Canolfannau Lles, 
 
Canolfannau Lles – Pecynnau Aelodaeth Ceredigion Actif, Porth Cymorth Cynnar: 
Cytuno i ddirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol a/neu Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar, gan ymgynghori â'r Aelod 
Cabinet ar gyfer Porth Gofal, Ymyrraeth Gynnar, Canolfannau Lles a Diwylliant, i 
amrywio'r Ffioedd a'r Taliadau ar gyfer y Canolfannau Lles ar gyfer 2022/23, i 
gynnig cynigion arbennig tymor byr / am gyfnod cyfyngedig, er mwyn cymell 
mwy o blant, pobl ifanc, unigolion a theuluoedd i gymryd rhan mewn 
gweithgarwch corfforol rheolaidd a dilyn ffordd iachach o fyw. 
Cytunwyd y byddai manylion pellach mewn perthynas â’r uchod yn cael eu cyflwyno 
yng nghyfarfod y pwyllgor ar 16 Mawrth 2022.  
 

4. CYTUNO nodi’r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac 
Aelodau; 

5. CYTUNO nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd;  
6. CYMERADWYO’r cynnydd arfaethedig o 4.75% ar gyfer lefelau Treth y Cyngor, gan 

nodi:  
 

• Ystyriodd yr Aelodau'r 3 opsiwn a gynigiwyd ar gyfer lefelau Treth y Cyngor, sef 
4.75%, 5.0% a 5.25%. 

• Cynigiwyd, eiliwyd a phleidleisiwyd ar 4.75%. Cynigiwyd, eiliwyd a phleidleisiwyd ar 
gynnydd o 5.0% hefyd. 

• Nid oedd aelodau'r Pwyllgor am ystyried 5.25%. 
• Pleidleisiodd y Pwyllgor ar y gwelliant yn gyntaf, sef cynnydd o 5% yn Nhreth y 

Cyngor gyda'r cyllid ychwanegol yn darparu ar gyfer swydd Uwch Swyddog Iechyd yr 
Amgylchedd ychwanegol, byddai £55k yn ariannu hyn yn fras. 

• Pleidleisiodd 7 Aelod o'r Pwyllgor yn erbyn y cynnig hwn, gyda 5 yn pleidleisio o blaid. 
• Yna pleidleisiodd y Pwyllgor ar y cynnig cychwynnol o gynnydd o 4.75% yn Nhreth y 

Cyngor.  
• Pleidleisiodd y rhan fwyaf o Aelodau'r Pwyllgor o blaid cynnydd o 4.75% ar gyfer 

lefelau Treth y Cyngor gyda 7 Aelod o’r Pwyllgor yn pleidleisio o blaid, a 5 yn ymatal 
rhag pleidleisio. 

• Felly byddai'r Pwyllgor yn argymell cynnydd o 4.75% yn Nhreth y Cyngor ar gyfer 
2022-2023.  

   
 

Y Cynghorydd Bryan Davies 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach   
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I'R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

22 Chwefror 2022 

LLEOLIAD: O bell trwy Gynhadledd Fideo 
 

TEITL: 
 

Adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu ar y gyllideb ddrafft fel yr 
ystyriwyd gan y Cabinet ar Chwefror 1af 2021 ac 
opsiynau’r gwasanaethau o ran arbedion ar gyfer 
2022/23. Ystyriodd yr aelodau hefyd y newidiadau 
arfaethedig i Ffioedd a Chostau'r Cyngor i fod mewn 
grym o Ebrill 1af 2022 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu a gynhaliwyd ar Chwefror 
17eg 2022 
 

CEFNDIR: 
 

Gwnaeth Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu gyfarfod i ystyried 
cyllideb y Gwasanaeth ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y 
Pwyllgor ac ystyried yr argymhellion a ganlyn:  
 

1. Ystyried y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir. 
2. Ystyried pwysau amcangyfrifedig y costau a wynebir (£13.173m ar draws pob 

agwedd). 
3. Ystyried y Ffioedd a'r costau arfaethedig a'r incwm ychwanegol o £155k a 

amcangyfrifir i helpu gyda'r Arbedion sydd eu hangen. 
4. Nodi'r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac Aelodau. 
5. Nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
6. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 5.25%. 
7. Rhoi unrhyw adborth priodol arall sy'n gysylltiedig â'r Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet. 

 
Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yr adroddiad ar y gyllideb 
ddrafft ar gyfer 2022/2023 gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair blynedd, gan egluro mai setliad 
dros dro yw hwn, a bod y setliad terfynol i fod i ddod ar Fawrth 1af, 2022. 
 
Dywedodd yr Arweinydd hefyd fod llythyr wedi dod i law ar Chwefror 17eg 2022 oddi wrth 
Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn cyhoeddi cynnydd o £50m ar 
gyfer y setliad llywodraeth leol ar gyfer 2021-2022. Nid yw'r swm i'w ddyrannu i Gyngor Sir 
Ceredigion yn hysbys hyd yma ond mae'n debygol o fod oddeutu £1m. Nid yw’r cyllid wedi’i 
neilltuo (h.y. nid yw wedi’i ddyrannu i wasanaethau penodol) a gellir ei gario ymlaen mewn 
cronfeydd wrth gefn i flwyddyn ariannol 2022-2023. Eglurwyd y byddai angen ystyried 
goblygiadau’r cyllid ychwanegol hwn a sut y byddai hynny’n cael ei ddyrannu ar gyfer cyllideb 
2022-2023.  
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Croesawodd yr aelodau’r cyllid ychwanegol ond mynegwyd siom bod y cyhoeddiad yn hwyr 
ac nad oedd yn caniatáu i graffu ddigwydd ar sail y wybodaeth newydd. Cadarnhaodd y Prif 
Weithredwr y byddai gwybodaeth yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor ar Fawrth 3ydd 2022 ac y 
byddai cyfle i drafod ymhellach.  

Cyflwynodd Aelod perthnasol y Cabinet y wybodaeth sy'n berthnasol i'w Faes Gwasanaeth.  
Yna rhoddwyd cyfle i'r aelodau ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb yn eu tro gan Aelodau’r 
Cabinet a/neu Swyddogion.  
 

Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor Bwysau’r Costau gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o 
fewn cylch gwaith y Pwyllgor, sef: 

• Ysgolion a Diwylliant a Phorth Cymorth Cynnar 
 
      Ac: 
 
      Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y newidiadau arfaethedig i’r Ffioedd a Chostau o dan 
      Gylch gwaith y Pwyllgor yn Atodiad D, tudalennau 17 i 18 o 64, papurau’r agenda. 
 
Cytunodd y Pwyllgor na fyddai’r 3 opsiwn a gynigiwyd ar gyfer lefelau Treth y Cyngor yn cael 
eu trafod yn y cyfarfod heddiw oherwydd cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod amcangyfrif o 
£1miliwn ychwanegol wedi’i ddyrannu i Gyngor Ceredigion.  Bydd trafodaethau pellach yn 
cael eu cynnal yn y Cyngor.  
      
  Argymhellion: 
 
      Yn dilyn ystyriaeth, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 
 

1. CYMERADWYO’r Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir; 
2. CYMERADWYO Pwysau amcangyfrifedig y Costau; 
3. CYMERADWYO'r Ffioedd a Chostau arfaethedig fel yr amlinellir ym Mhapur D, 

atodiad 2 papurau’r agenda,  (tudalennau 17-18 o 64)   
4. CYTUNWYD i nodi’r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer 

Swyddogion ac Aelodau; 
5. CYTUNWYD i nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 

   
Nid oedd gan y Pwyllgor ddim adborth arall yn ymwneud â'r Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet ei 
ystyried. 
 
 

Y Cynghorydd Wyn Thomas 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

22 Chwefror 2022  

LLEOLIAD: O bell 
 

TEITL: 
 

Adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus ar y gyllideb ddrafft fel y'i 
hystyriwyd gan y Cabinet ar 1 Chwefror 2022 ac 
opsiynau arbedion gwasanaethau ar gyfer 2022/23. 
Ystyriodd yr Aelodau hefyd y newidiadau arfaethedig 
i Ffioedd a Thaliadau'r Cyngor a fydd yn dod i rym ar 
1 Ebrill 2022  

DIBEN YR ADRODDIAD: Darparu adborth o gyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau Ffyniannus a gynhaliwyd ar 18 
Chwefror 2022 
 

CEFNDIR: 
 

Cyfarfu Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus i ystyried y gyllideb ar 
gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor ac i ystyried yr 
argymhellion canlynol: 
 

1. Ystyried y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir. 
2. Ystyried y pwysau costau amcangyfrifedig a wynebir (£13.173m ar draws pob 

agwedd). 
3. Ystyried y ffioedd a'r taliadau arfaethedig a'r incwm ychwanegol o £155k a 

amcangyfrifir i helpu gyda'r Arbedion sydd eu hangen. 
4. Nodi'r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac Aelodau. 
5. Nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
6. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 5.25%. 
7. Darparu unrhyw adborth priodol arall sy'n ymwneud â'r Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet. 

 
Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yr adroddiad ar y gyllideb 
ddrafft ar gyfer 2022/2023 gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair blynedd, gan esbonio mai 
setliad dros dro yw hwn, a disgwylir y setliad terfynol ar 1 Mawrth, 2022. 
 
Dywedodd yr Arweinydd hefyd fod llythyr wedi dod i law ar 17 Chwefror 2022 gan Rebecca 
Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, yn cyhoeddi cynnydd o £50m ar gyfer y 
setliad llywodraeth leol ar gyfer 2021-2022. Nid yw'r swm a fydd yn cael ei ddyrannu i Gyngor 
Sir Ceredigion yn hysbys hyd yma ond mae'n debygol o fod tua £1m. Nid yw'r cyllid wedi'i 
neilltuo (h.y. heb ei ddyrannu i wasanaethau penodol) a gellir ei gario ymlaen mewn 
cronfeydd wrth gefn i flwyddyn ariannol 2022-2023. Esboniwyd y byddai angen ystyried 
goblygiadau'r cyllid ychwanegol hwn a sut y byddai hynny'n cael ei ddyrannu ar gyfer cyllideb 
2022-2023. Croesawodd yr aelodau’r cyllid ychwanegol ond mynegwyd siom bod y 
cyhoeddiad yn hwyr ac nad oedd yn caniatáu i waith craffu ddigwydd yn seiliedig ar y 
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wybodaeth newydd. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai gwybodaeth yn cael ei 
chyflwyno i'r Cyngor ar 3 Mawrth 2022 ac y byddai cyfle i drafod ymhellach. 

Yna cyflwynodd yr Aelod Cabinet perthnasol y wybodaeth sy'n berthnasol i'w Faes 
Gwasanaeth. Yna rhoddwyd cyfle i'r aelodau ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb yn eu tro 
gan Aelodau Cabinet a/neu Swyddogion. 
 

Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y Pwysau Costau ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd 
o fewn cylch gwaith y Pwyllgor; sef: 

• Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 
• Yr Economi ac Adfywio  

 
      Ac: 
 
      Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y newidiadau arfaethedig i’r Ffioedd a’r Taliadau o dan 

gylch gwaith y Pwyllgor yn Atodiad D, tudalennau 14 i 15 o 51 ym mhapurau’r agenda.  
 
Cytunodd y Pwyllgor na fyddai'r 3 opsiwn a gynigiwyd ar gyfer lefelau Treth y Cyngor yn cael 
eu trafod yn y cyfarfod heddiw oherwydd cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod amcangyfrif o 
£1miliwn ychwanegol wedi'i ddyrannu i Gyngor Ceredigion. Bydd trafodaethau pellach yn 
cael eu cynnal yng nghyfarfod y Cyngor. 
   
  Argymhellion:  
 

Ar ôl ystyried, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 
 

1. CYMERADWYO'r Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir; 
2. CYMERADWYO'r Pwysau Costau amcangyfrifedig; 
3. CYMERADWYO'r Ffioedd a’r Taliadau arfaethedig fel yr amlinellir yn Atodiad D, 

atodiad 2 ym mhapurau'r agenda, (tudalennau 16-44 o 51)   
4. CYTUNO nodi’r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac 

Aelodau; 
5. CYTUNO nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd;  

 
6. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ddarparu'r argymhellion priodol canlynol yn ymwneud â'r 

Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet: 
 

a) bod catamarán yn cael ei thrin yr un fath â chwch ungragen (monohull) ar gyfer 
ffioedd a thaliadau 2022/23 tra bod adolygiad o'r polisi yn cael ei gynnal. Dylid 
croesawu catamaranau gan eu bod yr un maint â chwch ungragen, yn fwy diogel, 
yn fwy sefydlog, yn haws i’w symud ac yn well i'r amgylchedd.   
 

b) bod ffioedd parcio yn cael eu dileu yn Nhregaron a Llandysul. 
 
   
 

Y Cynghorydd Marc Davies 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus   
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

22 Chwefror 2022  

LLEOLIAD: O bell  
 

TEITL: 
 

Adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol ar y gyllideb ddrafft fel y'i 
hystyriwyd gan y Cabinet ar 1 Chwefror 2022 ac 
opsiynau arbedion gwasanaethau ar gyfer 2022/23. 
Ystyriodd yr Aelodau hefyd y newidiadau arfaethedig 
i Ffioedd a Thaliadau'r Cyngor a fydd yn dod i rym ar 
1 Ebrill 2022 

 
DIBEN YR ADRODDIAD: Darparu adborth o gyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a 

Chraffu Adnoddau Corfforaethol a gynhaliwyd ar 18 
Chwefror 2022 
 

CEFNDIR: 
 

Gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
ystyried y gyllideb ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith 
y Pwyllgor ac i ystyried yr argymhellion canlynol:  

 
1. Ystyried y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir. 
2. Ystyried y pwysau costau amcangyfrifedig a wynebir (£13.173m ar draws pob 

agwedd). 
3. Ystyried y ffioedd a'r taliadau arfaethedig a'r incwm ychwanegol o £155k a 

amcangyfrifir i helpu gyda'r Arbedion sydd eu hangen. 
4. Nodi'r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac 

Aelodau. 
5. Nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
6. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 

5.25%. 
7. Darparu unrhyw adborth priodol arall sy'n ymwneud â'r Gyllideb Ddrafft i'r 

Cabinet. 
  
Dywedodd yr Arweinydd hefyd fod llythyr wedi dod i law ar 17 Chwefror 2022 gan 
Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, yn cyhoeddi cynnydd o 
£50m ar gyfer y setliad llywodraeth leol ar gyfer 2021-2022. Nid yw'r swm a fydd yn 
cael ei ddyrannu i Gyngor Sir Ceredigion yn hysbys hyd yma ond mae'n debygol o fod 
tua £1m. Nid yw'r cyllid wedi'i neilltuo (h.y. heb ei ddyrannu i wasanaethau penodol) a 
gellir ei gario ymlaen mewn cronfeydd wrth gefn i flwyddyn ariannol 2022-2023. 
Esboniwyd y byddai angen ystyried goblygiadau'r cyllid ychwanegol hwn a sut y 
byddai hynny'n cael ei ddyrannu ar gyfer cyllideb 2022-2023. 
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Croesawodd yr aelodau’r cyllid ychwanegol ond mynegwyd siom bod y cyhoeddiad yn 
hwyr ac nad oedd yn caniatáu i waith craffu ddigwydd yn seiliedig ar y wybodaeth 
newydd. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai gwybodaeth yn cael ei chyflwyno i'r 
Cyngor ar 3 Mawrth 2022 ac y byddai cyfle i drafod ymhellach. 

Yna cyflwynodd yr Aelod Cabinet perthnasol y wybodaeth sy'n berthnasol i'w Faes 
Gwasanaeth. Yna rhoddwyd cyfle i'r aelodau ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb yn eu 
tro gan Swyddogion. 
 

Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y Pwysau Costau ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny 
sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor; sef: 
 

Cyswllt Cwsmeriaid  
Gwasanaethau Democrataidd 
Yr Economi ac Adfywio  
Cyllid a Chaffael  
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu  
Pobl a Threfniadaeth  
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd  

 
      Ac; 
 
Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y newidiadau arfaethedig i’r Ffioedd a’r Taliadau o dan 
gylch gwaith y Pwyllgor yn Atodiad D, tudalennau 45 i 51 ym mhapurau'r agenda. 
            
      Argymhellion:  
 

Ar ôl ystyried, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 
 

1. CYMERADWYO cyllideb y meysydd gwasanaeth o fewn cylch gwaith y 
Pwyllgor fel yr uchod;  

2. CYMERADWYO’r Ffioedd a’r Taliadau arfaethedig fel yr amlinellir yn atodiad D 
yr adroddiad (tudalen 45 o 51) 

3. CYMERADWYO'r cynlluniau Cyfalaf perthnasol yn y Rhaglen Gyfalaf 
arfaethedig; 

4. CYTUNO nodi’r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau; 

5. CYTUNO nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd; 
6. Oherwydd y llythyr diweddar a dderbyniwyd gan Rebecca Evans AS, y 

Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, ni chafodd argymhelliad rhif 6 ei ystyried; 
7. Cytunodd y Pwyllgor i ddarparu'r adborth priodol canlynol yn ymwneud â'r 

Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet – Cytunwyd i argymell y byddai gweinyddiaeth 
newydd y Cyngor yn ystyried sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried 
Paratoi'r Gyllideb. Byddai'r mater yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd yn y lle cyntaf. 

 
      

Y Cynghorydd Ivor Williams 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 

Tudalen 72



   

1 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod: 22 Chwefror 2022 

Teitl: Adroddiad Brys Atodol gan y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Cyllid a Chaffael ar y Gyllideb ddrafft ar 
gyfer 2022/23 

Pwrpas yr adroddiad: Ystyried diwygiad i’r gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/23 a 
gwneud argymhelliad i’r Cyngor ar lefel Treth y Cyngor 

Er: Penderfyniad 

Portffolio Cabinet: Cyng. Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor, a phob 
Aelod Cabinet 

1. CEFNDIR 
 

Derbyniodd y Cyngor ohebiaeth gan Lywodraeth Cymru ar 17 Chwefror 2022 ynghylch 
cyllid ychwanegol heb ei neilltuo o £50m ledled Cymru ar gyfer y Flwyddyn gyfredol y 
gellir ei gario ymlaen i’r flwyddyn nesaf. Mae hwn yn gyfle amserol i’w ystyried. 
 
Ymwybyddiaeth o’r pwysau ariannol ychwanegol sy’n cael eu rhoi ar ein preswylwyr, gan 
gynnwys costau byw/chwyddiant cyfredol a chyda’r dreth yswiriant gwladol newydd yn 
cael ei rhoi ar waith ar 1 Ebrill 2022. Gallai cymhwyso’r arian newydd, y dylai Ceredigion 
dderbyn dros £1m ohono, olygu cynnydd sylweddol is yn y Dreth Gyngor ar gyfer y 
flwyddyn nesaf yn unig, gan fod hwn yn arian un tro ar hyn o bryd. 
 
Mae hwn yn ddull pragmatig o leddfu’r pwysau ar drigolion ar gyfer cyllideb y flwyddyn 
nesaf a chymryd materion perfformiad ariannol eraill i ystyriaeth gan gynnwys hanes 
cadarn o berfformiad a gyllideb a thanwariant a ragwelir ar gyfer y flwyddyn gyfredol ac 
eitemau ariannu ychwanegol eraill sy’n dod i’r amlwg.  
 
Felly, mae cynnydd o 2.5%, sef swm sy’n llawer is na chwyddiant, wedi’i fodelu i’w 
ystyried. Dangosir model cyllideb diwygiedig isod a throsodd: 
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Mae’r newidiadau arfaethedig i’r gyllideb o’r senario 4.75% blaenorol a amlinellwyd ym 
mhapurau’r Cabinet a Throsolwg a Chraffu fel a ganlyn: 
 

1. Cost Ardoll Tân wedi’i diweddaru o ganlyniad i benderfyniad terfynol Awdurdod 
Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru a gymeradwyodd cynnydd uwch oherwydd 
costau chwyddiant ychwanegol 

2. Gostyngiad yng nghost Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar chyllideb 
Premiwm 2ail Gartrefi’r Dreth Gyngor (mae’r eitemau hyn yn gysylltiedig â’r newid 
yn y Dreth Gyngor). 

3. Mae’r Arbedion i’w canfod yn adlewyrchu’r targed Arbedion Teithio ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau ac incwm ychwanegol o’r Ffioedd a thaliadau arfaethedig, 
heb unrhyw falans ychwanegol i’w ganfod. 

4. Defnyddio’r gyfran amcangyfrifedig o’r £50m o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth 
Cymru a gyhoeddwyd gan y Gweinidog ar 17/02/22, i’w gario ymlaen ar ddiwedd 
y flwyddyn a’i ddefnyddio ar gyfer Cyllideb 2022/23. 

 
2. CASGLIAD 

 
Mae angen i’r Cabinet bellach wneud argymhelliad clir i’r Cyngor Llawn fel y gellir paratoi 
papurau Cyllideb a chyfrifiadau’r Dreth Gyngor ar gyfer cyfarfod y Cyngor ar 03/03/2022. 
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Fel y cyfeiriwyd mewn adroddiadau blaenorol, mae cynnydd o 1% yn Nhreth y Cyngor yn 
creu tua £400k net.  Mae’r cynnig hwn o gynnydd o 2.5% yn cyfateb i gynnydd Band D o 
£35.31 y flwyddyn neu £2.94c y mis neu £0.68c yr wythnos. 
 
Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: A wnaed 
Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, 
nodwch pam 

Nid yw’r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid 
gwasanaeth, mae’n cefnogi cynnal gwasanaethau.  
Bydd y Pwyllgorau Trosolwg  a Chraffu yn ystyried y 
materion Hirdymor, Integreiddio, Cynnwys a Atal 
sy’n deillio o gynigion manwl y gyllideb. 

Argymhelliad(au): 

 

a) Derbyn yr Adborth gan bob Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cyllideb 

b) Argymell i’r cyngor Llawn mai cyfanswm cyllideb 
sylfaenol drafft 2022/23 yw £165.843m a bod lefel 
y Dreth Gyngor uwch a gynigiwyd ar gyfer 2022/23 
yn 2.5% sy’n cynrychioli swm Band D o £1,447.90. 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

I alluogi paratoi’r gyllideb ar gyfer 2022/23. 

Trosolwg a Chraffu: Mae Cynigion y Gyllideb wedi cael eu hystyried gan 
Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu’r Gyllideb. 
Adroddwyd yr adborth i’r cyfarfod hwn.  

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 

Goblygiadau ariannol: Rhan o’r broses o bennu’r gyllideb. 

Pwerau Statudol: Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972. 

Papurau Cefndirol: 

 

Setliad Refeniw a Chyfalaf Dros Dro a 
chyhoeddiadau eraill Llywodraeth Cymru. 

Adroddiad cyllideb ddrafft y Cabinet – 01/02/2022 

Atodiadau: Dim 

SAC – Cyllid a Chaffael Stephen Johnson 

Swyddog(ion) Adrodd: Stephen Johnson / Justin Davies / Duncan Hall 

Dyddiad: 20 Chwefror 2022 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 22 Chwefror 2022 

 
Teitl: Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys, Strategaeth 

Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2022/23 a Pholisi 
Darpariaeth Isafswm Refeniw (MRP)  ar gyfer 2022/23.  
 

Diben yr adroddiad: Ystyried Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys, 
Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2022/23 a 
Pholisi Darpariaeth Isafswm Refeniw (MRP) ar gyfer 
2022/23.   
 

Er: PENDERFYNIAD 
 

Portffolio Cabinet: Y Cynghorydd Gareth Lloyd 
Cyllid, Caffael a Diogelu’r Cyhoedd 

 
 
1. CYFLWYNIAD 

 
Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n rhaid i’r Cyngor osod Strategaeth ar gyfer 
Rheoli’r Trysorlys, sy’n esbonio polisïau’r Cyngor o ran rheoli ei fuddsoddiadau a’i 
ddyledion ac ar gyfer rhoi blaenoriaeth i ddiogeledd a hylifedd y buddsoddiadau hynny.  
Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Cod Ymarfer Gwasanaethau Cyhoeddus CIPFA ar gyfer 
Rheoli’r Trysorlys (y Cod) ac mae’r Strategaeth hon ar gyfer Rheoli’r Trysorlys wedi ei 
llunio yn unol â’r Cod.   
 
Mae’n rhaid i’r Cyngor Llawn gymeradwyo’r strategaeth yn flynyddol.  Cyhoeddir adroddiad 
canol blwyddyn hefyd, ac ar ddiwedd y flwyddyn ariannol cyhoeddir Adroddiad Alldro.  Yn 
ychwanegol at hyn, gall yr Aelodau ei hadolygu’n rheolaidd fel rhan o adroddiadau y 
gofynnir amdanynt o dro i dro ar gyfer Pwyllgor Craffu’r Adnoddau Corfforaethol, yn ogystal 
â hyfforddiant i’r Aelodau ar adegau priodol.  Nod y trefniadau adrodd hyn yw sicrhau bod 
y sawl sydd â chyfrifoldebau amrywiol dros Reoli’r Trysorlys yn llawn werthfawrogi 
goblygiadau’r polisïau a’r gweithgareddau sy’n ymwneud â rheoli’r trysorlys a bod y sawl 
sy’n rhoi’r polisïau hynny ar waith ac yn gweithredu’r trafodion wedi cyflawni eu 
cyfrifoldebau dirprwyo ac adrodd, mewn modd priodol.  Mae’r strategaeth a awgrymir ar 
gyfer 2022/23 yn seiliedig ar safbwyntiau ynghylch cyfraddau llog, yn ogystal â rhagolygon 
y farchnad. Darparwyd y wybodaeth hon gan ymgynghorydd Trysorlys y Cyngor ac mae’n 
cynnwys:  
 

• Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys  • Dangosyddion Darbodus  
• Sefyllfa portffolio’r trysorlys  • Yr Anghenion Cyllidol  
• Rhagolygon y cyfraddau llog  • Strategaeth Fenthyciadau  
• Aildrefnu dyledion  • Strategaeth Fuddsoddi  
• Polisi Teilyngdod Credyd  
• Trefniadau Bancio 

• Polisi Darpariaeth 
Isafswm Refeniw 
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Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn cyflogi Link Treasury Solutions Ltd i fod yn ymgynghorwyr 
allanol i’r Cyngor ynghylch y Trysorlys, ar gontract sy’n para tan 31 Awst 2022.  Fodd 
bynnag, er y defnyddir ymgynghorwyr allanol, y Cyngor ei hun sy’n gyfrifol yn y pen draw 
am benderfyniadau sy’n ymwneud â rheoli’r Trysorlys.  
 
Cyhoeddodd CIPFA god diwygiedig ar gyfer Rheoli’r Trysorlys a Chodau Darbodus ar 20 
Rhagfyr 2021. Mae’n rhaid i’r Cyngor roi ystyriaeth i’r codau ymarfer hyn wrth baratoi 
Datganiad Strategaeth Rheoli’r Trysorlys.  

 
 

 

2. DATGANIAD POLISI RHEOLI’R TRYSORLYS 
 

Mae’r Cyngor yn diffinio ei weithgareddau o ran Rheoli’r Trysorlys fel a ganlyn ‘rheoli 
buddsoddiadau a llif arian yr awdurdod, ei drafodion o ran bancio, marchnadoedd arian a’r 
farchnad gyfalaf; rheolaeth effeithiol dros y risgiau sy’n gysylltiedig â’r gweithgareddau 
hynny a cheisio’r perfformiad gorau posibl yn gyson â’r risgiau hynny.’ 
 
Mae’r Cyngor yn ystyried mai nodi, monitro a rheoli risg yw’r prif feini prawf wrth fesur 
effeithiolrwydd ei weithgareddau o ran Rheoli’r Trysorlys.  Felly, o ran dadansoddi 
gweithgareddau sy’n ymwneud â Rheoli’r Trysorlys ac adrodd yn eu cylch canolbwyntir ar 
y goblygiadau sydd i’r Cyngor o ran risg, ac unrhyw offerynnau ariannol yr ymgymerir â 
hwy i reoli’r risgiau hynny.   

 
Mae’r Cyngor yn cydnabod y bydd rheoli’r Trysorlys yn effeithiol yn help iddo gyflawni ei 
amcanion o ran ei fusnes a’i wasanaethau.  Mae, felly, wedi ymrwymo i’r egwyddorion o 
sicrhau gwerth am arian wrth reoli’r Trysorlys a gweithredu technegau mesur perfformiad 
addas a chynhwysfawr, yng nghyd-destun rheoli risg yn effeithiol.   

 
 

3. DANGOSYDDION DARBODUS  
 

Mae’r Dangosyddion Darbodus sydd yn Atodiad A yn berthnasol at ddibenion gosod 
Strategaeth integredig ar gyfer Rheoli’r Trysorlys.  Fe’u cyflwynir i’w cymeradwyo’n derfynol 
gan y Cyngor Llawn ar 3 Mawrth 2022.   
 

 

4.  SEFYLLFA PORTFFOLIO’R TRYSORLYS  
 
Dyma fanylion Portffolio Trysorlys y Cyngor:  

 Ar 
 30/09/2021 

 Ar 
 31/03/2021 

 £m  £m 
Benthyciad ar Gyfradd Sefydlog     
- Bwrdd Benthyciadau Gwaith 
Cyhoeddus (PWLB) 

109.5  110.0 

- Benthyciadau’r Farchnad 5.8  5.8 
- Benthyciad Ad-daladwy LlC 0.9  0.9 

Cyfanswm y Ddyled 116.2  116.7 
 

Buddsoddiadau a gedwir    
- Yn fewnol  39.5  29.2 
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Cyfanswm y Buddsoddiadau 39.5  29.2 
    
Dyled Net 76.7  87.5 

 

 
Cipolwg ar adeg benodol yw’r ffigyrau sydd yn y tabl, felly mae union lefel y benthyciadau 
a’r buddsoddiadau yn ystod y flwyddyn yn gallu amrywio gryn dipyn, wrth dderbyn incwm a 
gwneud taliadau.   
 
 

5.  Y GOFYNION CYLLIDO  
 
Gellir amcangyfrif beth fydd y gofynion cyllido yn y dyfodol, drwy ystyried yr eitemau mwyaf 
sylweddol o ran llif arian sy’n codi o effeithiau cyfun y Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd 
ddiweddaraf, cyllideb arfaethedig 2022/23, lefel y dyledion sydd ar fin aeddfedu ac union 
lefel y benthyciadau cyfredol o’i gymharu â’r angen sylfaenol i fenthyca (a elwir hefyd yn 
fenthyca mewnol).  O ystyried y ffactorau hyn yn eu tro:  

 2022/23 
Amcangyfrif 

£m 

2023/24 
Amcangyfrif  

£m 

2024/25 
Amcangyfrif 

£m 
 

a) Effaith y Rhaglen Gyfalaf a’r Cyllidebau Refeniw diweddaraf 
Benthyca â chymorth Llywodraeth Cymru 2.9 2.9 2.9 
Cynllun Amddiffyn yr Arfordir –  Benthyca 
Darbodus a gefnogir gan Lywodraeth 
Cymru 

11.1 1.7 - 

Taliadau dyledion statudol a roddwyd o’r 
neilltu (MRP) 

(1.3) (1.5) (1.6) 

Amcangyfrif o’r newid yn y cronfeydd wrth 
gefn a’r balansau 

5.0 2.0 2.0 

    
Amcangyfrif o’r gofynion cyllido  17.6 5.1 3.3 

 
b) Effaith y dyledion sy’n aeddfedu  

Dyled aeddfedu PWLB yn aeddfedu   6.7 - 3.0 
    
Amcangyfrif o’r gofynion cyllido  6.7 - 3.0 

    
c) Effaith Sefyllfa’r Benthyciadau Mewnol  

 31/03/23 31/03/24 31/03/25 
Amcangyfrif o’r Gofynion Cyllid Cyfalaf  146.1 149.3 150.6 
Amcangyfrif o’r Benthyciadau Allanol Gros  133.2 139.3 143.6 
Amcangyfrif o’r Gwahaniaeth  12.9 10.0 7.0 
    
Gostyngiad mewn Benthyca Mewnol  - 1.0 1.0 

    
AMCANGYFRIF O GYFANSWM y gofynion 
cyllido 24.3 6.1 7.3 
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At ei gilydd, amcangyfrifir bod posibilirwydd y bydd angen benthyca oddeutu £37.7m dros y 
tair blynedd nesaf.  Y symbyliad pennaf y tu ôl i hyn yw’r benthyca darbodus a gefnogir 
gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Cynllun Amddiffyn yr Arfordir (£12.8m) ynghyd â’r ffaith 
bod dyled y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) yn aeddfedu (£6.7m yn 
2022/23 a £3.0m yn 2024/25) ynghyd â’r ffaith bod benthyciadau mewnol yn parhau i gael 
eu hadolygu.   
 
 
 
 
 
 

6.  RHAGOLYGON Y CYFRADDAU LLOG   
 
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae haint y coronafeirws wedi achosi niwed 
economaidd i’r DU ac i economïau ledled y byd.  Wedi i Fanc Lloegr gymryd camau brys 
ym mis Mawrth 2020 i dorri Cyfradd y Banc i 0.10%, gadawyd Cyfradd y Banc yn 
ddigyfnewid yn ei gyfarfodydd dilynol hyd nes y codwyd y gyfradd i 0.25% yn ei gyfarfod ar 
16 Rhagfyr 2021 ac i 0.50% ar 2 Chwefror 2022.   
 
Yn y tabl isod, dangosir yr hyn y mae ymgynghorwyr trysorlys y Cyngor yn ei ragweld o ran 
y cyfraddau llog ar yr adeg yr ysgrifennir y ddogfen hon, mae’r rhagolwg ar gyfer Cyfradd y 
Banc yn awr yn cynnwys cynnydd arall i 0.75% yn chwarter cyntaf 2023.  Mae hwn yn 
amgylchedd sy’n newid yn gyflym ac mae’n debygol y bydd y rhagolygon hyn yn newid.   
 
Gwasanaethau Ased Link: Cyfradd llog a ragwelir 
 Mawrth 

22 
Mehefin 
22 

Medi 
22 

Rhagfyr 
22 

Mawrth 
23 

Mehefin 
23 

Medi  
23 

Rhagfyr  
23 

Cyfradd y 
Banc 

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 

 
Risgiau arwyddocaol i’r rhagolygon:  
• Covid-19 – Pe bai’r feirws yn datblygu amrywolion a fyddai’n peri bod y brechlynnau 

presennol yn aneffeithiol, a phe bai oedi yn y newidiadau i’r brechlynnau fel eu bod yn gallu 
gwrthsefyll yr amrywolion, neu pe na bai modd cyflwyno’r brechlynnau’n ddigon cyflym i 
osgoi cyfnodau clo pellach.  
 

• Prinder llafur a chyflenwadau – Pe bai prinder o’r fath yn para’n hwy ac yn achosi 
mwy o drafferth ac yn dirwasgu gweithgaredd economaidd.   
 

• Pe bai’r Pwyllgor Polisi Ariannol yn gweithredu’n rhy gyflym neu’n rhy araf wrth ystyried y 
newidiadau i Gyfradd y Banc.   

 
• Pe bai’r Pwyllgor Polisi Ariannol yn tynhau’r polisi ariannol yn rhy hwyr i osgoi 

adeiladu pwysau chwyddiannol.   
 

• Pe bai’r Llywodraeth yn gweithredu’n rhy gyflym i dorri gwariant i fantoli’r gyllideb 
genedlaethol.  
 

• Trefniadau masnach y DU / UE– pe bai effaith arwyddocaol ar lif masnach a 
gwasanaethau ariannol oherwydd cymhlethdodau neu ddiffyg cydweithio i reoli’r materion 
sylweddol sy’n weddill.    
 
 

• Marchnadoedd stoc pwysig e.e. yn yr UDA, pe tybir yn gynyddol eu bod wedi eu 
gorbrisio ac yn agored i gywiriadau pris sylweddol.  Pe bai banciau canolog yn dod yn 
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fwyfwy agored i risgiau’r “perygl moesol” o orfod prynu cyfranddaliadau a bondiau 
corfforaethol er mwyn lleihau effaith gwerthiannau sylweddol y farchnad ariannol ar yr 
economi yn gyffredinol.    

 
• Risgiau Geowleidyddol, er enghraifft yn yr Wcráin, Iran, Gogledd Corea, ond hefyd yn 

Ewrop a gwledydd y Dwyrain Canol; y tensiynau rhwng Rwsia, Tsieina ac UDA am 
ddylanwad byd-eang.  

 
Disgwylir y bydd yr adenillion a dderbynnir ar fuddsoddiadau yn gwella yn ystod 2022/23 
ond disgwylir y byddant yn dal yn isel mewn termau hanesyddol, ar y llaw arall, fodd 
bynnag, mae costau benthyca hefyd ar lefelau cymharol isel mewn termau hanesyddol.   
 

7.  Y STRATEGAETH FENTHYCA  
 
Mae rhagolygon Link ar gyfer cyfraddau benthyca (gan roi ystyriaeth i’r gostyngaid yng 
nhgyfradd sicrwydd y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) (0.20%) fel a ganlyn 
(mae’n debyg yr adolygir y rhain am i fyny yn dilyn cynnydd diweddar yn y gyfradd llog):  
 
Gwasanaethau Ased Link: Cyfradd llog a ragwelir  
 Mawrth 

22 
Mehefin 
22 

Medi 
22 

Rhagfyr  
22 

Mawrth 
23 

Mehefin 
23 

Medi 
23 

Rhagfyr 
23 

Cyfradd 5 
mlynedd 
PWLB 

1.50% 1.50% 1.60% 1.60% 1.70% 1.80% 1.80% 1.80% 

Cyfradd 10 
mlynedd 
PWLB 

1.70% 1.80% 1.80% 1.90% 1.90% 2.00% 2.00% 2.00% 

Cyfradd 25 
mlynedd 
PWLB 

1.90% 2.00% 2.10% 2.10% 2.20% 2.20% 2.20% 2.30% 

Cyfradd 50 
mlynedd 
PWLB 

1.70% 1.80% 1.90% 1.90% 2.00% 2.00% 2.00% 2.10% 

 
Mae’r Cyngor yn parhau i fod mewn sefyllfa o danfenthyg oherwydd ei fod yn defnyddio 
benthyciadau mewnol yn hytrach na benthyciadau allanol.  Yn ymarferol mae’r angen llawn 
am fenthyciadau cyfalaf (y Gofyniad Cyllido Cyfalaf ac eithrio Rhwymedigaethau Hirdymor 
Eraill) yn ffigwr uwch nag union ddyled benthyciadau allanol y Cyngor fel y gwelir yn y tabl 
yn Adran 5c.  
 
O ystyried y ffactorau hyn, yn ogystal â’r wybodaeth yn Adran 5 lle nodir amcangyfrif o’r 
cyllid sydd ei angen ar y Cyngor, bydd strategaeth fenthyca arfaethedig y Cyngor yn rhoi 
ystyriaeth i fenthyciadau newydd drwy ystyried y canlynol:  
 

• Benthyciadau newydd gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) er 
mwyn bodloni’r gofynion benthyca a amcangyfrifwyd 

• Benthyciadau marchnad hirdymor ar gyfradd sefydlog (lle bo’r cyfraddau’n is o lawer 
na chyfraddau’r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) am y cyfnod 
aeddfedu cyfatebol), ar yr amod bod cydbwysedd priodol rhwng dyledion y Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) a dyled y farchnad drwyddi draw yn y 
portffolio dyledion.   
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• Gellid defnyddio benthyciadau dros dro neu dymor byr gan y marchnadoedd arian 
am hyd at 5 mlynedd.   

• Gellir rhoi ystyriaeth hefyd i’r Asiantaeth Bondiau Bwrdeistrefol.  
 

Ni wnaiff y Cyngor fenthyg mwy na’r hyn y bydd arno ei angen nac ychwaith fenthyca 
ymlaen llaw, er mwyn gwneud elw o fuddsoddi’r symiau ychwanegol a fenthycir yn unig.    
Bydd angen i unrhyw benderfyniad i fenthyca ymlaen llaw cyn i’r angen godi fod yn unol â’r 
amcangyfrifon o’r Anghenion Cyllid Cyfalaf cymeradwy (un o’r Dangosyddion Darbodus) ac 
fe gaiff ei ystyried yn ofalus er mwyn sicrhau y gellir dangos gwerth am arian, y gall y 
Cyngor sicrhau diogelwch y cyllid hwnnw ac y gall fforddio’r ‘costau cario’ tymor byr. 
 
Yn erbyn y cefndir hwn, byddwn yn parhau i fod yn ofalus wrth Reoli’r Trysorlys yn 
2022/23.  Bydd y swyddog Adran 151 yn monitro’r farchnad o ran y cyfraddau llog a bydd 
yn cymryd agwedd bragmataidd wrth i amgylchiadau newid, gan gadw mewn cof y cyngor 
oddi wrth ymgynghorwyr allanol y Cyngor o ran y trysorlys ac yn adrodd i’r Cabinet  am 
unrhyw benderfyniadau perthnasol, y tro nesaf y bydd cyfle i wneud hynny.   

 
 
8. AILDREFNU DYLED  

 
Prin yw’r cyfleoedd i aildrefnu dyledion gyda’r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus yn 
yr hinsawdd sydd ohoni.  Mae hi hefyd yn annhebygol y bydd y Cyngor mewn sefyllfa i lwyr 
ad-dalu unrhyw ddyled ychwanegol cyn pryd, oni fyddai hynny’n rhan o drefniadau i 
aildrefnu dyledion.  Fodd bynnag, pe bai cyfleoedd yn codi i ailstrwythuro, byddai’r rheiny 
yn cael eu hystyried yn ofalus a byddai’r rhesymau dros unrhyw fath o aildrefnu yn 
cynnwys y canlynol:  
 

• creu arbedion ariannol  a/neu arbedion llif arian gostyngol;  
• helpu i gyflawni’r strategaeth fenthyca a amlinellwyd uchod; a  
• gwella balans y portffolio (e.e y proffil aeddfedu)  

 
 
 

9. Y STRATEGAETH FUDDSODDI   
  

9.1 Trosolwg  
Bydd y Cyngor yn ystyried Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch Buddsoddiadau 
Llywodraeth Leol, Cod Ymarfer a Nodiadadau Canllaw Traws-sector CIPFA ynghylch 
Rheoli’r Trysorlys mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a Nodiadau  Canllaw CIPFA ynghylch 
Rheoli’r Trysorlys.  
 
Mae blaenoriaethau buddsoddi’r Cyngor fel a ganlyn (yn nhrefn blaenoriaeth):  
 

• Diogeledd y cyfalaf  
• Hylifedd ei fuddsoddiadau  
• Arenillion 

 
Bydd y Cyngor hefyd yn anelu at sicrhau’r elw gorau posibl ar ei fuddsoddiadau, a hynny’n 
gymesur â lefelau priodol o ddiogeledd a hylifedd.  Mae parodrwydd y Cyngor i dderbyn 
risg yn isel, a hynny er mwyn rhoi blaenoriaeth i ddiogeledd ei fuddsoddiadau. Yn yr 
hinsawdd economaidd bresennol, fe’i hystyrir yn briodol cadw buddsoddiadau yn rhai 
tymor byr er mwyn cynnwys anghenion llif arian.  Fodd bynnag, lle bo hynny’n briodol, 
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bydd y Cyngor hefyd yn ystyried y gwerth sydd i’w gael mewn cyfnodau buddsoddi o hyd at 
12 mis gyda sefydliadau ariannol gyda chyfradd gredyd uchel.   
 
Mae’n anghyfreithiol benthyg arian at ddibenion buddsoddi a gwneud elw’n unig ac ni fydd 
y Cyngor yn barod i ymroi i weithgaredd o’r fath.   
 
9.2 Polisi Teilyngdod Credyd  
Mae’r Swyddog Adran 151 yn defnyddio’r gwasanaeth teilyngdod credyd a ddarperir gan 
Link Treasury Solutions Ltd. Mae’r gwasanaeth hwn yn defnyddio dull modelu soffistigedig 
ac yn greiddiol iddo mae statysau credyd gan y tair asiantaeth sy’n gosod statysau credyd 
- Fitch, Moody’s a Standard & Poor’s.  Fodd bynnag, nid yw’n dibynnu’n unig ar statws 
credyd cyfredol y partïon i gontract ond mae hefyd yn defnyddio’r wybodaeth ganlynol:  
 

• Gwylio credyd a rhagolygon credyd gan yr asiantaethau statws credyd  
• Amrediadau Cytundebau Ffeirio Credyd (CDS) er mwyn rhoi rhybudd mewn da 

bryd o newidiadau tebygol mewn statws credyd  
• Statysau sofran er mwyn dewis partïon i gontract yn unig o blith y gwledydd 

mwyaf dibynadwy o ran credydau  
 
Mae’r dull hwn o fodelu yn cyfuno statysau credyd, gwylio credyd, rhagolygon credyd ac 
amrediadau Cytundebau Ffeirio Credyd (CDS) mewn system sgorio gytbwys a’r canlyniad 
yw cyfres o fandiau sydd wedi’u codio yn ôl lliwiau.  Mae’r bandiau hynny’n dangos 
teilyngdod credyd cymharol y partïon i gontract ac maent yn awgrymu uchafswm ar gyfer  
hyd y buddsoddiad. Mae’r Cyngor yn defnyddio cyfnodau uchafsymiol tebyg i’r rhai a 
awgrymir gan fethodoleg safonol Link, heblaw am gadw buddsoddiadau sydd am gyfnod 
llai na blwyddyn.   
 

Band 
Cyfnodol  

Uchafswm 
y cyfnod  a 
argymhellir 

gan Link 

Cyfnod 
arfaethedig 

y Cyngor   
Melyn  5 mlynedd 1 flwyddyn  
Piws  2 flynedd 1 flwyddyn  

Glas 1 flwyddyn 1 flwyddyn 
yn gymwys i fanciau’r DU sydd wedi eu 
gwladoli’n rhannol/yn llawn  

Oren 1 flwyddyn 1 flwyddyn  
Coch  6 mis 6 mis  

Gwyrdd 100 niwrnod 
100 

niwrnod  

Dim lliw 
Nis 

defnyddir 
Nis 

defnyddir  
 
Caiff pob statws credyd ei fonitro’n wythnosol,  a hysbysir y Cyngor am newidiadau yn 
statysau pob un o’r tair asiantaeth drwy ddefnyddio gwasanaeth teilyngdod credyd Link, yn 
ogystal â derbyn bwletin wythnosol o statysau credyd cyfredol pob parti i gontract a 
bandiau cyfnodau.  Pe bai rhyw israddio neu’i gilydd yn peri nad yw’r parti i gontract/cynllun 
buddsoddi bellach yn bodloni meini prawf sylfaenol y Cyngor, fe’i diddymir yn syth fel nad 
oes modd ei ddefnyddio mwyach ar gyfer buddsoddiadau newydd.  Ar adegau penodol, 
mae Link wedi gosod lliw gwyrdd yn lliw diofyn ar bob parti i gontract, ac mae hwnnw’n 
nodi cyfnod benthyca o 3 mis ar y mwyaf.   Er mwyn bod yn gwbl glir, os digwydd hynny 
eto, bydd y Cyngor yn ystyried cod lliw’r parti i gontract, cyn gosod lliw diofyn, er mwyn 
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penderfynu a yw’r parti i gontract yn bodloni meini prawf y statws credyd cymeradwy a 
welir yn Atodiad B: Anecs 1 ac yna defnyddir yr uchafswm cyfnod o 3 mis y mae Link yn ei 
gynghori ar hyn o bryd.   

 
Fodd bynnag, ni ddibynnir yn llwyr ar y gwasanaeth teilyngdod credyd allanol hwn a 
ddarperir gan Link, ond bydd y Swyddog Adran 151 hefyd yn defnyddio data/gwybodaeth 
am y farchnad a gwybodaeth ynghylch cymorth y llywodraeth i’r banciau a statysau credyd 
cymorth y llywodraeth.    
 
9.3 Y Partïon i Gontract Presennol 
O ran y partïon i gontract a ddefnyddir fel rhan o’r strategaeth fuddsoddi gyfredol, yr ydym 
yn canolbwyntio’n gryno ar y canlynol:  
 

• Dim buddsoddiadau am gyfnod hwy na blwyddyn  
• Dim buddsoddiadau gyda pharti i gontract nad yw’n bodloni y meini prawf sylfaenol 

ar gyfer statws credyd a ddiffinnir yn ‘wyrdd’ gan Link 
• Rhestr sefydlog o bartïon i gontract (ond yn dal yn amodol ar fodloni’r meini prawf 

sy’n ymwneud â statws credyd): Banc Barclays, Banc National Westminster, grŵp 
bancio Lloyds, HSBC, Cymdeithas Adeiladu Nationwide, Santander UK, grŵp y 
Royal Bank of Scotland, Cymdeithas Adeiladu Coventry, Cymdeithas Adeiladu 
Leeds, Cymdeithas Adeiladu Yorkshire, Cymdeithas Adeiladu Skipton, Standard 
Chartered Bank, UBS Ltd, Banc Rhyngwladol Goldman Sachs, grŵp y Bank of 
Scotland  a chyfrif  Swyddfa Rheoli Dyledion (DMO) Llywodraeth y Deyrnas Unedig. 

 
9.4 Y Strategaeth Arfaethedig ar gyfer 2022/23 
Mewn ymateb i’r ansicrwydd parhaus a achoswyd gan bandemig Covid-19, bydd y Cyngor 
yn parhau i gadw terfyn uwch ar falansau sy’n cael eu dal gan ddarparwr bancio 
corfforaethol y Cyngor (Barclays), sef £13m. 

 
Gwneir buddsoddiadau gan gyfeirio at y gofynion balans craidd a’r gofynon o ran llif arian, 
a fydd yn gyffredinol yn buddsoddi am gyfnodau o hyd at 3 mis. Fodd bynnag, os bydd 
cyllid dros ben, yna gellir gwneud buddsoddiadau am gyfnod hyd at flwyddyn.  Gwneir hyn 
drwy gymryd cyngor gan ymgynghorwyr allanol y Cyngor yn ôl y gofyn, ystyried 
amgylchiadau’r farchnad ar y pryd, a sicrhau bod unrhyw barti i gontract a ddefnyddir ar y 
rhestr o Bartïon i Gontract Cymeradwy sydd yn Atodiad B (Anecs 1) a’u bod yn bodloni’r  
meini prawf diffiniedig o ran statws credyd.  
 
Dangosir rhestr lawn o offerynnau Buddsoddi arfaethedig ar gyfer 2022/23 yn Atodiad B.  
Caiff terfynau’r partïon i gontract eu hadolygu’n rheolaidd ac awdurdodir unrhyw 
newidiadau gan y Swyddog Adran 151.  Mae rhestr ddiweddaraf y partïon i gontract 
arfaethedig wedi’i hatodi sef Anecs 1 Atodiad B.  Nid yw’n edrych yn debyg y defnyddir 
Rheolwr Cronfa Allanol ac eithrio i brynu Giltiau’r Llywodraeth a/ neu filiau’r Trysorlys.   

 
 
10. CONTRACT BANCIO  

 
Mae gan y Cyngor gontract gyda Barclays i ddarparu gwasanaethau bancio ac mae’r 
contract hwn yn para hyd at 31 Mawrth 2024.  
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11. POLISI DARPARIAETH ISAFSWM REFENIW (MRP) 
 
Mae’r Datganiad Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw arfaethedig i’w weld yn Atodiad C ac 
mae’n adlewyrchu’r polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw presennol. 

 
 

 
 
Argymhelliad/Argymhellion: Argymhellir bod y Cabinet yn nodi’r adroddiad ac 

yn gwneud y canlynol:  
 
a) cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys fel 

y’i hamlinellir yn yr adroddiadau ar gyfer 
Benthyca a Buddsoddi;  

b) cymeradwyo’r Atodlen Buddsoddi fel y’i nodir 
yn Atodiad B;  

c) cymeradwyo’r Polisi Datganiad Isafswm 
Refeniw ar gyfer 2022/23 fel y’i nodir yn 
Atodiad C;  

d) dirprwyo awdurdod i’r Swyddog Adran 151, 
mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros 
Gyllid, Caffael a Diogelu’r Cyhoedd, i newid  
Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’r Atodlen 
Buddsoddi, yn ystod y flwyddyn;  

 
Hefyd, dylai’r Cabinet argymell bod y Cyngor Llawn 
yn gwneud y canlynol:  
 
e) cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys o 

ran Benthyca a Buddsoddi ar gyfer 2022/23; ac 
yn 

f) cymeradwyo’r Polisi Darparu Isafswm Refeniw 
ar gyfer 2022/23.  

 
 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, 
nodwch pam  
Crynodeb. 
Hirdymor: 
 
 
 
 
Integreiddio: 
Cydweithio: 
 
 
 
 
Cynnwys: 

Do 
 
 
 
Mae’r strategaeth yn nodi sut 
mae’r cyngor yn rheoli ei arian 
parod, ei ddyledion a’I 
fuddsoddiadau yn y tymor byr ac 
yn y tymor hwy.   
Amherthnasol 
Gyda’n Darparwyr Bancio 
Corfforaethol (Barclays), ein 
Hymgynghorwyr Trysorlys a’r 
rhestr o bartïon i gontract a 
nodwyd yn y strategaeth.   
Amherthnasol 
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Atal: 
 

Mae’r strategaeth yn nodi sut y 
bydd y cyngor yn rheoli ei 
adnoddau arian parod mewn 
modd rhagweithiol.  
 

 
Rhesymau dros y penderfyniad: Gosod Strategaeth Rheoli Trysorlys a Pholisi Isafswm 

Refeniw ar gyfer 2022/23  
 

Trosolwg a Chraffu: I’w ystyried  
 

Fframwaith Polisi: 
 

Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2022/23  
 

Amcanion Strategol: Mae Cyngor Sir Ceredigion yn sefydliad sy’n addas i’r 
diben o ddarparu gwasaanethau sy’n gwella ac sy’n 
cyflawni anghenion dinasyddion Ceredigion 

 
Goblygiadau Ariannol: 

 
Cyllid: Incwm buddsoddi/llog allanol a dalwyd  

  
Pwerau Statudol: Deddf Llywodraeth 

Leol 2003  
 

 
Papurau Cefndir: 

 
Dim 

 
Atodiadau: 

 
Atodiad A:  Dangosyddioin Darbodus sy’n ymwneud 
  â Rheoli’r Trysorlys  
Atodiad B: Atodlen Buddsoddi  
Atodiad C: Datganiad Polisi Darpariaeth Isafswm  
  Refeniw ar gyfer 2022/23  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Stephen Johnson (Cyllid a Chaffael)  

 
Swyddog Adrodd: 

 
Justin Davies (Rheolwr Corfforaethol – Cyllid Craidd)  
 

Dyddiad: 07/02/2022 
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Atodiad A 
 

Dangosyddion Darbodus o Ran Rheoli’r Trysorlys  
 
 

DP4 Dyled gros a’r Gofyniad Cyllid Cyfalaf  
 
Er mwyn  sicrhau bod dyled yn cael ei defnyddio at ddibenion cyfalaf yn unig yn y tymor 
canolig, dylai’r awdurdod lleol sicrhau nad yw’r ddyled allanol gros, ac eithrio yn y tymor 
byr, yn fwy na chyfanswm y gofyniad cyllido cyfalaf yn y flwyddyn flaenorol ynghyd ag 
amcangyfrifon o unrhyw ofyniad cyllido cyfalaf ychwanegol ar gyfer y flwyddyn ariannol 
gyfredol a’r ddwy flynedd ariannol nesaf.  
 
Yn ôl y Swyddog Adran 151, ni chafodd yr awdurdod unrhyw anhawster o ran bodloni’r 
gofyniad hwn yn 2020/21 ac nid yw’n rhagweld unrhyw anawsterau yn y flwyddyn 
gyfredol na’r blynyddoedd i ddod. Mae’r farn hon yn ystyried yr ymrwymiadau presennol, 
y cynlluniau sy’n bodoli ar hyn o bryd a’r cynigion yn y rhaglen gyfalaf 3 blynedd. 

 

 
DP5 Terfyn Awdurdodedig ar gyfer Dyled Allanol  

 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 
 £m £m £m £m 

Benthyca 129 144 154 161 
Rhwymedigaethau hirdymor eraill 8 15 15 15 
Cyfanswm  137 169  169  176 
 
DP6 Terfyn Gweithredol ar gyfer Dyled Allanol  

 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 
 £m £m £m £m 

Benthyca 123 150 160 167 
Rhwymedigaethau hirdymor eraill  7 14 14 14 
Cyfanswm 130 164 174 181 
 
DP7 Dyled Allanol Wirioneddol 
Dyled allanol wirioneddol y Cyngor ar 31/03/2021 oedd  £123.0m (a oedd yn 
cynnwys Benthyca Allanol o £116.7m a rhwymedigaethau hirdymor o £6.3m). 
 
DP8  Strwythur aeddfedu benthyca  
 Terfyn uchaf  Terfyn isaf  
Llai na 12 mis  20% 0% 
12 mis ac o fewn 24 mis  20% 0% 
24 mis ac o fewn 5 mlynedd  50% 0% 
5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd  75% 0% 
10 mlynedd a throsodd  95% 25% 
Is-gategori 10 mlynedd a throsodd  
50 mlynedd a throsodd 

 
20% 

 
0% 
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Atodiad A 11 

 
DP9 Terfyn uchaf ar gyfer cyfanswm y prifsymiau a fuddsoddir am fwy na 
blwyddyn 

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 
£2.5m £2.5m £2.5m £2.5m 
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Atodiad B 
ATODLEN BUDDSODDI 

 
 

CategorI buddsoddi Terfyn 
penodedig ar 

gyfer 
buddsoddiad 

unigol 

Terfyn 
penodedig ar 

gyfer y 
categori 

buddsoddi 

Meini prawf 
statws credyd 

‘uchel’ ‘ 
 

Diogelwch / Statws 
Credyd ‘Uchel’ Isaf 

(Fitch neu gyfatebol) 

Ad-daladwy/ 
Adbrynadwy 

o fewn 12 
mis? 

Amgylchiadau 
defnyddio’r 

buddsoddiad  

Cyfnod buddsoddi 
mwyaf  

BUDDSODDIADAU PENODEDIG (Rhaid i’r holl fuddsoddiadau a restrir isod fod mewn sterling ac ni allant fod yn gyfalaf benthyciad na 
chyfranddaliad)  
Swyddfa Rheoli Dyledion 
Llywodraeth y DU – Cyfleuster 
Adneuo’r Asiantaeth Rheoli 
Dyledion (DMADF) 

Diderfyn Diderfyn Amherthnasol Fe’u cefnogir gan 
Lywodraeth y DU Ydynt Mewnol 6 mis 

(Polisi DMO presennol) 

Banciau sydd wedi’u gwladoli’n 
llwyr neu’n rhannol gan Lywodraeth 
y DU 

Gweler 
Anecs 1 

Gweler 
Anecs 1 

Lliw glas ym 
mandiau cyfnodol 

Link  
Tymor byr  F2 

 Ydynt Mewnol 1 flwyddyn 

Adneuon Tymor Penodol ac 
Adneuon galw gyda Llywodraeth y 
DU  

Diderfyn Diderfyn Amherthnasol Diogelwch uchel  Ydynt Mewnol 1 flwyddyn 

Adneuon Tymor Penodol ac 
Adneuon Galw gyda sefydliadau sy’n 
derbyn adneuon a chanddynt statws 
credyd (banciau a chymdeithasau 
adeiladu)  

Gweler 
Atodiad 1 

Gweler 
Atodiad 1 

Lliw Melyn, Piws, 
Oren, Coch neu 

Wyrdd ar fandiau 
cyfnodol Link* 

Hirdymor A- 
Tymor byr  F1 

 
Ydynt Mewnol 

1 flwyddyn ar gyfer Melyn, 
Piws ac Oren   

6 mis ar gyfer Coch  
100 niwrnod ar gyfer 

Gwyrdd  
 

Tystysgrifau Adneuon a roddir gan 
sefydliadau sy’n derbyn adneuon a 
chanddynt statws credyd (banciau a 
chymdeithasau adeiladu 
(Angen trefniant gwarchodol cyn 
prynu)  

£2.5m £2.5m 

Lliw Melyn, Piws, 
Oren neu Goch ar 
fandiau cyfnodol 

Link*  
 

Hirdymor A- 
Tymor byr  F1 

 
Ydynt Mewnol a rheolw(y)r 

cronfeydd allanol  1 flwyddyn 

Giltiau Llywodraeth y DU 
(Angen trefniant gwarchodol cyn 
prynu)  

£2.5m £2.5m Amherthnasol Fe’u cefnogir gan 
Lywodraeth y DU Ydynt Mewnol a rheolw(y)r 

cronfeydd allanol  1 flwyddyn 

Biliau’r Trysorlys  
(Angen trefniant gwarchodol cyn 
prynu)) 

£2.5m £2.5m Amherthnasol  Fe’u cefnogir gan 
Lywodraeth y DU  Ydynt Mewnol a rheolw(y)r 

cronfeydd allanol  1 flwyddyn 

Cronfeydd Hylifedd/Marchnad Arian 
y Llywodraeth – Nid oes gan y 
cronfeydd hyn ddyddiad aeddfedu ac 
fel rheol gellir cael mynediad atynt ar 
yn un diwrnod neu drwy roi rhybudd o 
un diwrnod 

£2m 
 

£2m 
 AAA Statws credyd uchaf  Ydynt 

Mewnol, yn amodol ar y 
canllawiau a’r terfynau y 

cytunwyd arnynt  

Ni chaiff y cyfnod 
buddsoddi ei bennu ar y 
cychwyn, ond bydd yn 

dibynnu ar y gofynion llif 
arian a hylifedd 

* Troednodyn – Cyn unrhyw droshaenu byr dymor 
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Atodiad B 13 

 
Categori buddsoddi  Terfyn 

amhenodedig 
ar gyfer 

buddsoddiad 
unigol  

Terfyn 
amhenodedig 

ar gyfer y 
categori 

buddsoddi  
 

Ad-
daladwy/Adbry
nadwy o fewn 

12 mis ?  
 

Amgylchiadau defnyddio’r buddsoddiad  Cyfnod buddsoddi mwyaf  

      

BUDDSODDIADAU AMHENODEDIG  

Cronfeydd Eiddo  £2.5m £2.5m Nac ydynt 

Gellir ystyried y cronfeydd hyn yn wariant 
cyfalaf.  Byddai diwydrwydd dyladwy 
priodol, gan gynnwys cynghorion gan 

ymgynghorwyr allanol y Cyngor ynghylch y 
Trysorlys yn cael eu hystyried cyn 
ymgymryd â buddsoddiad o’r fath. 

 

Mae’n bosibl na phenderfynir ar y cyfnod buddsoddi ar 
y cychwyn fodd bynnag bydd yn ddibynnol ar y 

gofynion  llif arian a hylifedd 
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Atodiad B 14 

Atodiad B: ANECS 1 
 
 
 

Terfyn 
penodedig 

buddsoddiad 
unigol fesul 
Grŵp Bancio 

Terfyn 
penodedig 
y categori 
buddsoddi 

Meini prawf y statws 
credyd 

(Ar sail bandiau 
cyfnodol Link) 

Rhestr Sefydlog o Bartïon i Gontract Penodol  
(caiff ei diweddaru’n gyson yng ngoleuni newidiadau i statysau credyd ac o ran bodloni’r meini prawf ar gyfer statysau 

credyd)  

£7m £7m GLAS 

 
Wedi’u gwladoli’n rhannol neu’n llwyr (100%) gan Lywodraeth y DU: 
National Westminster Bank plc (Gan gynnwys cyfrifon galw gyda rhybudd/mynediad uniongyrchol) 
The Royal Bank of Scotland Plc 

 

£6m £25m 

 
MELYN neu BIWS neu 

OREN neu GOCH  
 

 

 Grŵp Bancio/Cymdeithas Adeiladu yn y DU (1):  
Unrhyw un o’r banciau neu gymdeithasau adeiladu yng nghategori Grŵp Bancio/Cymdeithasau Adeiladu (2), os 
bydd eu statws yn newid o WYRDD i  GOCH neu OREN neu BIWS neu FELYN yn ogystal â  
HSBC Bank Plc 
Lloyds Bank Plc 
Bank of Scotland Plc (Gan gynnwys cyfrifon galw gyda rhybudd/mynediad unongyrchol)  
Cymdeithas Adeiladu Nationwide  

 Cymdeithas Adeiladu Coventry  

£4m £8m 

 
MELYN neu BIWS neu 
OREN neu GOCH neu 

WYRDD  
 

 

 Grŵp Bancio a rhiant-gwmni tramor:  
Santander UK plc (gan gynnwys cyfrifon galw gyda rhybudd/mynediad uniongyrchol)  
Standard Chartered Bank 
Banc Rhyngwladol Goldman Sachs  
UBS Ltd  

 

£3m £6m 

 
MELYN neu BIWS neu 
OREN neu GOCH neu 

WYRDD  

 

 Grŵp Bancio/Cymdeithas Adeiladu yn y DU (2):  
Unrhyw un o’r banciau neu gymdeithasau adeiladu yng nghateori Grŵp Bancio/Cymdeithas Adeiladau yn y DU 
(1) os bydd eu statws yn newid o GOCH i WYRDD yn ogystal â’r canlynol:  
Cymdeithas Adeiladu Yorkshire  
Cymdeithas Adeiladu Skipton  
Cymdeithas Adeiladu Leeds  

  

£13m 

£13m  
MELYN  neu BIWS 

neu OREN neu GOCH 
neu WYRDD  

Barclays Bank Plc *–Terfyn ar gyfer balansau dros nos ar gyfrifon banc corfforaethol 

£6m 

 

Barclays Bank Plc * – Terfyn ar gyfer adneuon tymor penodol a mynediad uniongyrchol (gan gynnwys Cyfrifon 
Cadw Gwyrdd) Terfyn Cyfrifon Galw ar gyfer balansau cyfrifon galw.  

  
 
* Troednodyn – Barclays Bank sy’n darparu gwasanaethau bancio i’r Cyngor ar hyn o bryd 
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Atodiad C 15 

 
ATODIAD C 

 
Datganiad Polisi ar Ddarpariaeth Isafswm Refeniw 2022/23  

 
 

1. Egwyddorion Cyffredinol  
a) Mae Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw arfaethedig y Cyngor ar gyfer 2022/23 yn dilyn 

egwyddorion y canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru o dan adran 21(1A) o 
Ddeddf Llywodraeth Leol 2003, gan ddefnyddio un o’r opsiynau a amlinellir yn y 
canllawiau, yn ogystal â chyflwyno opsiwn arall a ategir gan egwyddor darpariaeth 
ddarbodus. 
 

b) Pennir y cyfnodau oes amcangyfrifedig yn unol â’r Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu 
Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig oni bai fod Llywodraeth Cymru’n mynnu neu’n 
penderfynu fel arall. I’r graddau nad yw’r gwariant ar gyfer creu ased a’i fod yn wariant y 
mae cyfnodau oes amcangyfrifedig y cyfeirir atynt yn y canllawiau’n berthnasol iddo, bydd 
y Cyngor yn mabwysiadu’r cyfnodau hyn yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn 
cadw’r hawl i bennu cyfnodau oes defnyddiol a darpariaeth isafswm refeniw ddarbodus 
mewn amgylchiadau eithriadol pan na fyddai argymhellion y canllawiau’n briodol. 
 

c) Oherwydd nad oes modd cysylltu rhai mathau o wariant cyfalaf y Cyngor ag ased unigol, 
caiff oes ased ei hasesu ar sail sy’n adlewyrchu cyfnod disgwyliedig y budd sy’n deillio o’r 
gwariant yn y modd mwyaf rhesymol. Hefyd, pa fath bynnag o wariant sydd o dan sylw, 
bydd yn cael ei grwpio mewn modd sy’n adlewyrchu natur prif elfen y gwariant a dim ond 
yn cael ei wahanu mewn achosion lle mae dwy neu ragor o elfennau gydag oes 
ddefnyddiol economaidd wahanol iawn i’w gilydd. 
 

 
2. Dulliau o gyfrifo Darpariaeth Isafswm Refeniw (MRP) 

a) Bydd y gyfran fwyaf o MRP ar gyfer 2022/23 yn gysylltiedig â rhwymedigaethau dyledion 
mwy hanesyddol a oedd yn bodoli cyn 2008 neu ar ôl 2008 yn achos Benthyca â 
Chymorth a ariennir gan Lywodraeth Cymru (LlC). Darperir ar gyfer y rhwymedigaeth 
MRP ar Ofyniad Cyllido Cyfalaf y Cyngor sy’n gysylltiedig â dyledion cyn 2008 a Benthyca 
â Chymorth ar ôl 2008 a ariennir gan LlC drwy’r Grant Cynnal Refeniw drwy ddefnyddio 
Opsiwn 3 (dull oes ased) canllawiau LlC 2018 a chymhwyso Dull Blwydd-dal gyda 
chyfradd llog o 4.20% (cyfartaledd cyfradd benthyg y benthyciadau sy’n weddill ar 
01/04/21) dros gyfnod o 44 blynedd, gan gychwyn ar 01/04/2021. 

b) Gan fod Benthyca â Chymorth newydd pellach yn cael ei ddefnyddio yn y Rhaglen 
Gyfalaf, darperir hefyd ar gyfer rhwymedigaeth MRP pob cyfran newydd o Fenthyca â 
Chymorth drwy ddefnyddio Opsiwn 3 (dull oes ased) canllawiau 2018 Llywodraeth Cymru 
ac chymhwyso’r Dull Blwydd-dal.  

c) Bydd cyfran sylweddol o’r MRP ar gyfer 2022/23 yn ymwneud â Benthcya Darbodus 
Digymorth ers 2008 a ddangosir o fewn y Gofyniad Ariannu Cyfalaf.  Darperir 
rhwymedigaeth MRP ar Ofyniad Cyllido Cyfalaf y Cyngor sy’n ymwneud â Benthyca 
Digymorth wedi 2008, gan ddefnyddio Opsiwn 3 (dull oes ased)  canllawiau 2018 
Llywodraeth Cymru a chymhwyso’r Dull Blwydd-dal gyda chyfradd llog o 3.68% (cyfradd 
llog gyfartalog bwysedig y benthciad dan sylw) dros gyfnod o 39 o flynyddoedd, gan 
ddechrau ar 01/04/2021. 

d) Wrth ddefnyddio mwy o’r Benthyciad Darbodus Digymorth yn Rhaglen Gyfalaf, bydd y 
rhwymedigaeth MRP a ddangosir yn y Gofyniad Cyllido Cyfalaf yn cael ei godi dros 
gyfnod sy’n gyfwerth ag oes ddefnyddiol amcangyfrifedig yr asedau gan ddefnyddio 
Opsiwn 3 (dull oes ased) canllawiau Llywodraeth Cymru 2018 a chymhwyso’r Dull 
Blwydd-dal.   

e) Pan fyddwn yn ymgymryd â Benthyca Dros Dro yn lle derbyniadau cyfalaf a fydd yn dod i 
law yn y dyfodol (e.e. benthyciadau cyllid ad-daladwy LlC neu Fenthyca Darbodus 
Digymorth dros dro) byddwn yn parhau â’r egwyddor o beidio â chodi MRP e.e. pan 
fyddwn yn aros i dderbyniadau cyfalaf ddod i law ar ôl gwerthu asedau diangen. 
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f) Pan fydd ased yn cael ei hadeiladu, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i beidio â chodi MRP 
nes y flwyddyn ariannol ar ôl y flwyddyn y mae’r gwariant cyfalaf yn cael ei wneud ac, yn 
achos ased newydd, pan fo’r ased yn dechrau cael ei defnyddio. 

g) Codir MRP ar drefniadau credyd PFI dros gyfnod sy’n cyfateb i amcangyfrif oes 
ddefnyddiol a gymhwysir i’r ased gan ddefnyddio Dull Blwydd-dal. 

h) Pan fydd MRP yn gysylltiedig â phroffil a bennwyd ymlaen llaw sy’n gysylltiedig â 
threfniant credyd (e.e. Prydles Gyllidol) bydd y cyfrifiad MRP yn cydweddu â’r proffil ad-
dalu pwrpasol perthnasol. 

i) Gall y Cyngor ddewis gwneud cyfraniadau MRP gwirfoddol yn ychwanegol at y cyfrifiadau 
MRP uchod ar unrhyw adeg. E.e. Gall y Cyngor ymdrin â chyfraniadau MRP gwirfoddol 
fel darpariaeth ‘ymlaen llaw’ (sy’n cael effaith debyg i ad-dalu dyled yn gynnar) a gall 
ailgyfrifo taliadau MRP yn y dyfodol yn unol â hynny. 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

Mae’r Asesiad Effaith Integredig hwn yn cynnwys nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yr egwyddorion Datblygu 
Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010, Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau’r Gymraeg), ac ystyriaethau Rheoli Risg, i osod sylfaen ar gyfer 
proses benderfynu effeithiol ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol. 

 
1.  MANYLION Y CYNNIG: (Polisi / Newid amcan / Arbed arian) 
Teitl y cynnig Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys  

 

Maes 
gwasanaeth Cyllid a Chaffael 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Stephen Johnson Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Barry Rees 

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI Mark Bridges E-bost Mark.Bridges@ceredigion.gov.uk Ffôn 3132 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 
 
Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n rhaid i’r Cyngor osod Strategaeth ar gyfer Rheoli’r Trysorlys, sy’n esbonio polisïau’r Cyngor o ran 
rheoli ei fuddsoddiadau a’i ddyledion a’r polisïau ar gyfer rhoi blaenoriaeth i ddiogeledd a hylifedd y buddsoddiadau hynny. 
 
Mae angen i'r Cyngor Llawn gymeradwyo’r Strategaeth yn flynyddol.    
 
Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio’n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy’n defnyddio’r 
ffyrdd, pobl sy’n defnyddio parciau gwledig, pobl sy’n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy’n meddu ar y nodweddion gwarchodedig a 
nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae’n rhaid i’r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw). 
 
Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn effeithio'n uniongyrchol ar unrhyw un o'r grwpiau a restrir.  Fodd bynnag, mae'r strategaeth yn nodi sut y 
bydd y cyngor yn rheoli ei fuddsoddiadau, ei ddyled a'i hylifedd dros y flwyddyn nesaf.  Mae hon yn swyddogaeth hollbwysig o ran rheoli 
adnoddau ariannol y cyngor gan ei bod yn galluogi'r cyngor i gyflawni ei holl swyddogaethau.  

 

RHEOLI’R DDOGFEN: Dylid defnyddio’r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses benderfynu. 
Mae’n bwysig cadw cofnod o’r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg a 
chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd. 
Awdur Cam yn y broses 

benderfynu 
Rhif y fersiwn Dyddiad trafod Disgrifiad cryno o unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl 

trafod 
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Mark Bridges  V1 16.02.22 Dim 
     
     
     
AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae’r cynnig yn mynd i’r afael ag ef, a sut? 
Hybu'r Economi 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn ymwneud yn uniongyrchol ag Amcanion Strategol y Cyngor, ond 
mae'n cefnogi holl weithgareddau’r Cyngor drwy reoli arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor. Mae hyn yn 
galluogi'r Cyngor i gyflawni ei weithgareddau. 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn ymwneud yn uniongyrchol ag Amcanion Strategol y Cyngor, ond 
mae'n cefnogi holl weithgareddau’r Cyngor drwy reoli arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor. Mae hyn yn 
galluogi'r Cyngor i gyflawni ei weithgareddau. 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd  
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn ymwneud yn uniongyrchol ag Amcanion Strategol y Cyngor, ond 
mae'n cefnogi holl weithgareddau’r Cyngor drwy reoli arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor.  Mae hyn yn 
galluogi'r Cyngor i gyflawni ei weithgareddau. 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn ymwneud yn uniongyrchol ag Amcanion Strategol y Cyngor, ond 
mae'n cefnogi holl weithgareddau’r Cyngor drwy reoli arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor. Mae hyn yn 
galluogi'r Cyngor i gyflawni ei weithgareddau. 

 
SYLWCH: Wrth i chi lenwi’r ffurflen hon, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ategu’ch safbwyntiau. Bydd angen i chi gynnwys eich safbwynt 
cychwynnol, y mesurau a’r astudiaethau sydd wedi llywio’ch ffordd o feddwl, a’r farn rydych chi wedi dod iddi. O wneud hyn, bydd modd i chi nodi 
a fydd unrhyw newidiadau a fydd yn deillio o roi’r argymhelliad ar waith yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. Ymhlith y ffynonellau data mae: 

• Data meintiol – data sy’n darparu gwybodaeth rifyddol e.e. ffigurau poblogaeth, nifer y defnyddwyr, nifer y bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
• Data ansoddol – data sy’n darparu tystiolaeth o argraffiadau pobl o’r gwasanaeth/polisi a’u barn amdano e.e dadansoddiad o gŵynion, canlyniadau grwpiau 

ffocws, arolygon  
• Data am y boblogaeth leol, gan gynnwys ffigurau’r cyfrifiad (megis Proffil Iaith Ceredigion a Data Cydraddoldeb Ceredigion) 
• Data o’r Arolwg Cenedlaethol o Aelwydydd 
• Data am ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Adborth o ymgynghoriadau ac ymgyrchoedd ymgysylltu 
• Argymhellion pwyllgor craffu 
• Cymariaethau â pholisïau tebyg awdurdodau eraill 
• Cyhoeddiadau academaidd, adroddiadau ymchwil, adroddiadau ymgynghorwyr ac adroddiadau am unrhyw ymgynghoriad ag e.e. undebau llafur neu’r 

sectorau gwirfoddol a chymunedol, dogfen ‘A yw Cymru’n Decach’ 
• Data Sgiliau Iaith Gymraeg staff y Cyngor 
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2.  EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY:  Ym mha ffordd mae’r pum egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y’u nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi’u hymgorffori a’u blaenoriaethu yn natblygiad eich cynnig? 
Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Ydy’r cynnig yn dangos eich bod wedi 

bodloni’r egwyddor hon? Os yw’n 
gwneud hynny, disgrifiwch sut. Os nad 
yw’n gwneud hynny, eglurwch pam. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

Hirdymor  
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a’r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

Mae Strategaeth y Trysorlys yn nodi 
dull y Cyngor o reoli ei 
fuddsoddiadau/dyledion yn y tymor byr 
a'r tymor hwy.   
 
Mae’n gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd: 

• Dim ond pan fo angen y mae 
benthyca yn digwydd a hynny o 
fewn terfynau y Dangosyddion 
Darbodus.  Mae hyn yn atal y 
Cyngor rhag ymgymryd â 
gormod o fenthyca yn y tymor 
byr a allai fod yn andwyol yn yr 
hirdymor. 

• Dim ond o fewn terfynau penodol 
y gwneir buddsoddiadau ac nid 
ydynt ond yn cael eu gwneud 
gyda gwrth-bartïon sydd â statws 
credyd sylfaenol sy'n cael eu 
monitro'n barhaus. 

• Mae’r Strategaeth yn nodi bod y 
Cyngor yn blaenoriaethu 
diogelwch a hylifedd dros 
arenillion. Mae hyn yn atal y 
Cyngor rhag gwneud risgiau 
gormodol wrth fuddsoddi. 

 

Mae’r strategaeth yn 
amlinellu’r rhain yn y 
polisi. 

 

Cydweithio Mae'r Strategaeth yn cadarnhau y 
byddwn yn gweithio gyda'n Darparwr 
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Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

Bancio Corfforaethol (Barclays) a 
Gwasanaethau Rheoli Asedau Link fel 
ein Hymgynghorwyr o ran y Trysorlys. 
 
Mae'r Strategaeth hefyd yn nodi rhestr 
a gytunwyd arni o wrth-bartïon ar gyfer 
buddsoddiadau a benthyca. Mae gan 
bob un o'r rhain statws credyd sylfaenol 
fel y nodir yn y strategaeth ac maent yn 
cael eu monitro'n barhaus. 

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Ddim yn berthnasol   

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

Mae'r strategaeth yn nodi sut y bydd y 
cyngor yn rheoli ei adnoddau ariannol 
mewn ffordd ragweithiol i sicrhau bod 
gan y Cyngor arian pan fydd ei angen.  
Felly, mae’r strategaeth yn hwyluso 
amcanion/gweithgareddau'r cyngor. 

  

Integreiddio 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

Mae'r strategaeth yn nodi sut y bydd y 
cyngor yn rheoli ei adnoddau ariannol 
mewn ffordd ragweithiol i sicrhau bod 
gan y Cyngor arian pan fydd ei angen.  
Felly, mae’r strategaeth yn hwyluso 
amcanion/gweithgareddau'r cyngor. 
 
Mae gan y Cyngor hefyd gyfrifon 
Buddsoddi 'Gwyrdd' ar ei restr gwrth-
bartïon ac mae'n defnyddio'r cyfrifon 
hyn pan fo'n briodol.  Defnyddir y 
buddsoddiadau hyn wedyn i fuddsoddi 
mewn mentrau sy'n Gyfeillgar i'r 
Amgylchedd yn fyd-eang. 
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3.  NODAU LLESIANT:  Ydy’r cynnig yn cyflawni unrhyw rai o’r saith nod llesiant cenedlaethol a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015? Eglurwch yr effaith (gadarnhaol a negyddol) yr ydych yn ei disgwyl, ac awgrymwch sut i liniaru unrhyw effaith negyddol neu i 
gyfrannu’n well at y nod. Mae angen i ni sicrhau nad yw’r camau rydyn ni’n eu cymryd i gyflawni un o’r nodau’n niweidio’r camau i gyflawni nod arall. 
Nod llesiant Ydy’r cynnig yn cyfrannu at y nod hwn? 

Disgrifiwch yr effeithiau cadarnhaol neu 
negyddol. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

3.1. Cymru lewyrchus 
Defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon, datblygu poblogaeth 
fedrus ac addysgiedig, creu 
cyfoeth, darparu swyddi 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r 
Nodau Llesiant, ond mae'n cefnogi holl 
weithgareddau’r Cyngor drwy reoli 
arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor 
Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i gyflawni 
ei weithgareddau. 

  

3.2. Cymru gydnerth 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau sy’n ategu 
cydnerthedd ac sy’n gallu addasu i 
newid (e.e. newid hinsawdd) 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r 
Nodau Llesiant, ond mae'n cefnogi holl 
weithgareddau’r Cyngor drwy reoli 
arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor 
Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i gyflawni 
ei weithgareddau. 

  

3.3. Cymru iachach 
Mae llesiant corfforol a meddyliol 
pobl cystal â phosibl ac mae pobl 
yn deall yr hyn sy’n effeithio ar 
iechyd 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r 
Nodau Llesiant, ond mae'n cefnogi holl 
weithgareddau’r Cyngor drwy reoli 
arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor 
Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i gyflawni 
ei weithgareddau. 

  

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r 
Nodau Llesiant, ond mae'n cefnogi holl 
weithgareddau’r Cyngor drwy reoli 
arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor 
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Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i gyflawni 
ei weithgareddau.. 

3.5. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 
Rhoi sylw i’r effaith ar lesiant byd-
eang wrth ystyried llesiant 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol lleol 
 

Nid yw Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r 
Nodau Llesiant, ond mae'n cefnogi holl 
weithgareddau’r Cyngor drwy reoli 
arian, buddsoddiadau a dyled y Cyngor 
Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i gyflawni 
ei weithgareddau. 
 
Mae gan y Cyngor hefyd gyfrifon 
Buddsoddi 'Gwyrdd' ar ei restr gwrth-
bartïon ac mae'n defnyddio'r cyfrifon 
hyn pan fo'n briodol.  Defnyddir y 
buddsoddiadau hyn wedyn i fuddsoddi 
mewn mentrau sy'n Gyfeillgar i'r 
Amgylchedd yn fyd-eang. 
 

  

 

3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 
Yn yr adran hon mae angen i chi ystyried yr effaith ar 
grwpiau cydraddoldeb, y dystiolaeth ac unrhyw gamau yr 
ydych yn eu cymryd ar gyfer gwella. 
Ydych chi wedi ystyried sut allai’r cynnig effeithio ar 
grwpiau cydraddoldeb fel y’u diffinnir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010?  Mae’r rhain yn cynnwys y grwpiau a 
ganlyn:  oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 
neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu 
bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth. 
 
Ystyriwch y canllaw a ganlyn hefyd: 
Comisiwn Cydraddoldeb - Asesu Effaith a Dyletswydd 
Cydraddoldeb 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 
Gan ddefnyddio eich tystiolaeth, 
ystyriwch yr effaith ar bob un o’r 
grwpiau gwarchodedig. Bydd 
angen i chi ystyried a yw’r grwpiau 
hyn yn cael mynediad cyfartal at y 
gwasanaeth, neu a oes angen 
iddyn nhw gael y gwasanaeth 
mewn ffordd wahanol i bobl eraill 
oherwydd eu nodweddion 
gwarchodedig? Nid yw’n 
dderbyniol dweud yn syml y bydd 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 
Mae’n hollbwysig casglu data a 
thystiolaeth cydraddoldeb ar gyfer 
AEI. Dylech ystyried pwy sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth neu bwy 
sy’n debygol o’i ddefnyddio. Os 
na fyddwch yn defnyddio data nac 
yn ymgysylltu os ydych yn 
bwriadu cyflwyno newid, gallai 
penderfyniadau wynebu her 
gyfreithiol. Dylech gyplysu hyn â’r 
blwch cynnwys yn y templed 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
 
Gall y camau hyn gynnwys amryw 
o gamau cadarnhaol a fydd yn 
sicrhau bod modd i’r sefydliad drin 
unigolion yn unol â’u hanghenion, 
hyd yn oed os bydd hynny’n 
golygu ei fod yn trin rhai pobl yn 
fwy ffafriol nag eraill er mwyn 
iddyn nhw gael canlyniad da. 
Gallech hefyd gymryd camau i 
bennu unrhyw fylchau yn y data 
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

 

Anabledd 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hanabledd? (Ticiwch )  

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Nam ar y 
clyw 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Nam 
corfforol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 y cynnig yn fanteisiol/anfanteisiol i 
bawb. Dylech ddangos eich bod 
wedi ystyried yr holl dystiolaeth 
sydd ar gael a rhoi sylw i unrhyw 
fylchau neu anghyfartaledd a 
ddaeth i’r amlwg. 

hwn. Dylech hefyd ystyried y 
canllawiau cyffredinol. 
 

neu gamau i ymgysylltu â’r rheini 
y bydd y cynnig yn effeithio arnynt 
neu y mae’n debygol o effeithio 
arnynt. Mae angen cyplysu’r 
camau hyn ag adran 4 yn y 
templed hwn. 

Oedran 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hoedran? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Plant a phobl 
ifanc hyd at 
18 oed 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Pobl 18-50 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Pobl hŷn 50+ 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Nam ar y 
golwg 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Anabledd 
dysgu 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Salwch 
hirdymor 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Iechyd 
meddwl 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Arall Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

ddim 
   

 
 

Trawsrywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

T
udalen 97



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

 

Beichiogrwydd neu famolaeth 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd 
neu famolaeth? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Priodas neu bartneriaeth sifil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar briodas neu 
bartneriaeth sifil? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? ( Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  
 
 
 
 
 

Gwyn 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Crefydd neu ddim cred 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 
(Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Cristnogion 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Bwdhyddion 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Hindŵiaid 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Dyneiddwyr 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Iddewon 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

Grwpiau 
ethnig 
cymysg / aml-
ethnig 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Du / 
Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Mwslimiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

ddim 
   

 

Rhyw 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Menywod 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Cyfeiriadedd rhywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol gyfeiriadedd rhywiol? (Ticiwch ) 

Mae'r Strategaeth yn nodi sut 
y bydd y Cyngor yn rheoli ei 
arian, ei fuddsoddiadau a’i 
ddyled. Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y nodwedd 
warchodedig hon. 

  

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 
Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 
i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu’n eich rhwystro rhag gwneud hynny. 
3.6.2. Sut allai/mae’r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn:  ● Dileu neu leihau anfantais  ● Diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol  ● Annog 
pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran 
 
Mae'r Strategaeth yn nodi sut y bydd y Cyngor yn rheoli ei arian, ei fuddsoddiadau a’i ddyled. Nid yw’n effeithio’n uniongyrchol ar y mater hwn. 
 
3.6.3. Sut allai/mae’r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon?  
Dylech ystyried a oes tystiolaeth ar gael sy’n dangos:  ● Y gall y cynnig beri i bobl â nodweddion penodol gael eu trin yn llai ffafriol  ● Y gallai’r cynnig arwain at 
wahaniaethu anuniongyrchol  ● Bod y cynnig yn fwy tebygol o’ch cynorthwyo i wneud addasiadau rhesymol neu’ch rhwystro rhag gwneud hynny 
 
 
Mae'r Strategaeth yn nodi sut y bydd y Cyngor yn rheoli ei arian, ei fuddsoddiadau a’i ddyled. Nid yw’n effeithio’n uniongyrchol ar y mater hwn. 
 
3.6.4. Sut allai/mae’r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn :  ● Mynd i’r afael â rhagfarn   ● Hybu dealltwriaeth 
 
Mae'r Strategaeth yn nodi sut y bydd y Cyngor yn rheoli ei arian, ei fuddsoddiadau a’i ddyled. Nid yw’n effeithio’n uniongyrchol ar y mater hwn. 
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

 
 
 
3.7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 
Mae diwylliant a threftadaeth Cymru a’r Gymraeg yn cael 
eu hybu a’u gwarchod. 
Yn yr adran hon, mae angen i chi ystyried yr effaith, y dystiolaeth 
ac unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i wella. Dylech wneud hyn 
i sicrhau nad yw’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n dewis byw eu 
bywydau a defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
waeth na’r cyfleoedd sydd ar gael i’r rheini sy’n dewis gwneud 
hynny drwy gyfrwng y Saesneg, a hynny yn unol â Mesur y 
Gymraeg 2011. 

Disgrifiwch pam y bydd 
yn cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu 
fawr ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 

Pa gam (gamau) allwch chi 
ei gymryd (eu cymryd) i 
liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n 
well at yr egwyddor hon? 

A fydd y cynnig yn cael ei 
roi ar waith yn 
ddwyieithog (Cymraeg a 
Saesneg)? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r Strategaeth yn nodi 
sut y bydd y Cyngor yn 
rheoli ei arian, ei 
fuddsoddiadau a’i ddyled. 
Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y 
Gymraeg. 
 

  

   

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

 

Mae'r Strategaeth yn nodi 
sut y bydd y Cyngor yn 
rheoli ei arian, ei 
fuddsoddiadau a’i ddyled. 
Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y 
Gymraeg. 
 

  

   

A fydd y cynnig yn 
cynyddu neu’n lleihau’r 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r Strategaeth yn nodi 
sut y bydd y Cyngor yn 
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

cyfleoedd i bobl gael 
gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg? 

   rheoli ei arian, ei 
fuddsoddiadau a’i ddyled. 
Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y 
Gymraeg. 
 

Sut fydd y cynnig yn 
sicrhau nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin 
yn llai ffafriol na’r 
Saesneg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r Strategaeth yn nodi 
sut y bydd y Cyngor yn 
rheoli ei arian, ei 
fuddsoddiadau a’i ddyled. 
Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y 
Gymraeg. 
 

  

   

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
lleol? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 
 
 

Mae'r Strategaeth yn nodi 
sut y bydd y Cyngor yn 
rheoli ei arian, ei 
fuddsoddiadau a’i ddyled. 
Nid yw’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y 
Gymraeg. 
 

  

       

4.  ATGYFNERTHU’R CYNNIG: Os yw’r cynnig yn debygol o effeithio’n negyddol ar unrhyw rai o’r materion uchod (gan gynnwys unrhyw rai o’r 
nodweddion gwarchodedig), pa gamau ymarferol/newidiadau allai helpu i liniaru neu i ddileu unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd yn adrannau 2 a 
3? 

4.1 Camau  

Beth fyddwch chi’n ei wneud? Pryd fyddwch chi’n ei wneud? Pwy sy’n gyfrifol? Cynnydd 

Ddim yn berthnasol    
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4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru’r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i’r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio’r cynnig.) 
 
 
 
 
4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 
 
 
 

 
5.  RISG:  Beth yw’r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   
Meini prawf 
asesu effaith 1 – Isel iawn 2 – Isel  3 – Canolig  4 – Uchel  5 – Uchel iawn 

Meini prawf  
asesu 
tebygolrwydd 

1 – Annhebygol o 
ddigwydd 

2 – Llai tebygol o 
ddigwydd 

3 – Yr un mor debygol 
o ddigwydd ac o beidio 
digwydd 

4 – Mwy tebygol o 
ddigwydd 

5 – Tebygol o 
ddigwydd 
 

Disgrifiad o’r risg Effaith (difrifoldeb) Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg 
Bod y Cyngor yn rhedeg allan o 
arian  

5 
 

1 5 

Bod diffygion o ran buddsoddiadau  
 

4 2 8 
 

Bod cynnydd mewn cyfraddau llog 
yn golygu bod benthyca yn 
anfforddiadwy  
 

3 2 6 

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 
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Na allai 
 

 
6.  CYMERADWYO 
Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth Mark Bridges 
 

16/02/2022 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Stephen Johnson 
 

16/02/2022 

Y Cyfarwyddwr Corfforaethol Barry Rees 
 

16/02/2022 

Deiliad y Portffolio Y Cynghorydd Gareth Lloyd 

 

16/02/2022 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 22.2.2022 
  
Teitl: Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 

 
Pwrpas yr adroddiad: Derbyn cynnwys Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 

Addysg 
 

Er:  Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Catrin Miles 

 
Yn unol ag adran 84 o’r Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 disgwylir i 
bob Awdurdod Lleol yng Nghymru gyflwyno Cynllun Strategol Addysg y Gymraeg i 
Lywodraeth Cymru. Mae’r cynllun drafft a luniwyd yn cydymffurfio gyda rheoliadau Cynlluniau 
Strategol Addysg Gymraeg Llywodraeth Cymru 2019. Mae’r rheoliadau hynny yn nodi y dylid 
cynllunio’n strategol ar gyfer y meysydd a ganlyn er mwyn datblygu a chryfhau’r Gymraeg: 
 
Deilliant 1: Mwy o blant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 
Deilliant 2: Mwy o blant dosbarth derbyn/ pump oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg 
Deilliant 3: Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod 
o'u haddysg statudol i un arall 
Deilliant 4: Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a phynciau 
drwy gyfrwng y Gymraeg 
Deilliant 5: Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destunau 
gwahanol yn yr ysgol 
Deilliant 6: Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol (“ADY”) (yn unol â'r dyletswyddau a bennir gan y Ddeddf Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018) 
Deilliant 7: Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) a thrwy 
gyfrwng y Gymraeg   
 
Yn ogystal, dylai’r Cynllun nodi ble mae’r Awdurdod Lleol arni ar hyn o bryd yn y meysydd 
hyn, egluro beth yw’r nod mewn 5 mlynedd a sut mae cyrraedd hynny, ynghyd â’r nodau ar 
ddiwedd oes y Cynllun ymhen degawd. 
 
Ar  27ain Mai 2021, trafododd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu y 
ddogfen ddrafft gan nodi eu hargymhelliad i Cabinet y dylid bwrw ymlaen i ymgynghori ar 
Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. 
 
Ar 15fed Mehefin 2021, cytunodd Cabinet Cyngor Ceredigion i  
i) Cymeradwyo fersiwn ddrafft Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032, a 
ii) Chytuno i weithredu cyfnod ymgynghori yn ystod hydref 2021 am yr wyth wythnos sy’n 

ofynnol 
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iii) Nodi adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu. 
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad ar gynnwys y Cynllun am wyth wythnos, sef  rhwng 20.9.21 a 
12.11.21. Cafwyd ystod o ymatebion i’r ymgynghoriad hwnnw, ac maent wedi’u coladu, 
ynghyd â sylwadau’r Awdurdod Lleol, yn y ddogfen ‘CSGA – ymateb ymgynghoriad’. 
 
Bydd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar 
31.1.22 a bydd unrhyw sylwadau a ddaw ganddynt yn cael eu cyflwyno fel gwelliannau i’r 
Cynllun gwreiddiol. Nid oes dyddiad penodol ar gyfer Llywodraeth Cymru yn cyflwyno ei 
hymateb i Awdurdodau Lleol.  
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad 
Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? 
Os na, 
esboniwch pam 

Oes 

Crynodeb: Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ledled Cymru a 
enwir yn y ddeddf weithio tuag at gyflawni saith nod llesiant, gan 
gynnwys 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu'. 
Ceir hefyd sail statudol i'r system ar gyfer cynllunio darpariaeth 
addysg cyfrwng Cymraeg. Mae dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i 
hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ac i weithio tuag at 
gyflawni'r nodau llesiant. 
Hirdymor: Bydd CySGA 2022-32 Sir Ceredigion yn ddogfen 

fydd yn nodi’r camau i gyflawni’r nod o gynyddu 
nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn 2032 o fewn y sir. 
Bydd targedau byr a hir dymor a chamau 
gweithredu pendant yn y byr a’r hir dymor wedi eu 
nodi dros y cyfnod o ddeg mlynedd. 

Cydweithio: Bydd cydweithio rhwng partneriaid a rhan-ddeiliaid 
yn greiddiol i’r cynllun. Y cydweithio pennaf fydd 
rhwng swyddogion yr awdurdod a’r ysgolion a’u 
cyrff llywodraethol yn ogystal â rhieni drwy 
ymgynghoriadau lleol. 

Cynnwys: Bydd rhan-ddeiliaid a phartneriaid yn cael eu 
cynnwys ar hyd y cyfnod cynllunio ac ymgynghori. 

Atal: Bydd y dulliau gweithredu fydd yn atal unrhyw 
broblemau allai godi neu waethygu drwy gyfnod y 
cynllun, wedi eu nodi ynddo. 

Integreiddio: Yn ei hanfod mae’r cynnig am gefnogi dyhead 
Cyngor Sir Ceredigion i gryfhau sefyllfa’r Gymraeg 
drwy ei Strategaeth Iaith. Mae’r cynnig hefyd yn 
cefnogi Amcanion Strategol y Cyngor a 
Strategaeth Miliwn Siaradwyr 2050 Llywodraeth 
Cymru. 
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Argymhelliad/ 
Argymhellion: 

i) I gytuno i fabwysiadu cynnwys Cynllun 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 
2022-2032, a’i weithredu o Fedi 1af 2022 ac am 
y ddegawd i ddilyn 

ii) Bod unrhyw sylwadau a gynigir gan 
Lywodraeth Cymru yn cael eu cynnwys fel 
gwelliannau i’r Cynllun, ac yn cael eu cyflwyno 
i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
sy’n Dysgu ac i’r Cabinet er gwybodaeth 

iii) Bod Cynllun Gweithredu blynyddol yn cael ei 
lunio a’i fonitro drwy gyfrwng y Fforwm Iaith a 
phwyllgor Dyfodol Dwyieithog. 

iv) Bod adroddiad blynyddol ar gynnydd yn erbyn 
Cynllun Strategol Addysg y Gymraeg yn cael ei 
gyflwyno i’r Fforwm Iaith, pwyllgor Dyfodol 
Dwyieithog, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet 

 
Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

I gydymffurfio gyda Adran 84 o’r Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a rheoliadau 
Cynlluniau Strategol Addysg Gymraeg Llywodraeth 
Cymru 2019 
 

 
Trosolwg a Chraffu: Cyflwynwyd y ddogfen i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 

Cymunedau sy’n Dysgu ddydd Iau 27 Mai. 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Mae adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013 (“Deddf 2013”) yn ei gwneud yn 
ofynnol i awdurdod lleol lunio cynllun strategol Cymraeg 
mewn addysg. Mae adran 85 o Ddeddf 2013 yn ei 
gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol gyflwyno ei gynllun i 
Weinidogion Cymru i’w gymeradwyo cyn i’r cynllun 
hwnnw gael ei gyhoeddi. 
 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 
 

Buddsoddi yn nyfodol y bobl 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Bydd cynllun gweithredu manwl yn cael ei baratoi a fydd 
wedi’i gostio o gyllideb y Gwasanaeth Ysgolion a 
Diwylliant.  
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Pe na baem yn mabwysiadu’r Cynllun, ni fyddem yn 
cydymffurfio â’r gofynion statudol. 
 

Goblygiadau staffio: Amherthnasol 
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 

Amherthnasol 

Risg(iau): 
 

Amherthnasol 
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Pwerau Statudol: Côd Trefniadaeth Ysgolion – Côd Statudol Llywodraeth 
Cymru – 006/2013 
 

Papurau Cefndir: 
 

Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 
(2019) Llywodraeth Cymru 
 

Atodiadau: 
 

Copi Drafft CSGA 2022-32 
CSGA : ymateb ymgynghoriad 
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth 

Swyddog Adrodd: Meinir Ebbsworth 
 

Dyddiad: 27.01.2022 
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CYNLLUN 
STRATEGOL 

CYMRAEG MEWN 
ADDYSG   

 
 
 
 

Enw’r Awdurdod Lleol 

Ceredigion 

Cyfnod y Cynllun hwn 

2022-32 

 
 
 
 

Mae'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hwn yn cael ei wneud o dan 
adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac mae’r 
cynnwys yn cydymffurfio â Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 
Addysg (Cymru) 20191-2.   Rydym wedi rhoi sylw dyledus i'r canllawiau 
statudol a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru wrth bennu ein targedau.   
 

Llofnod:    Meinir Ebbsworth Dyddiad: 31 Ionawr 2022 

 
(Mae angen i'r Prif Swyddog Addysg yn eich awdurdod lleol lofnodi'r Cynllun hwn) 

                                            
1 Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019  
2 Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020  
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Nodiadau i’ch cynorthwyo 

Bydd angen i chi amlinellu gweledigaeth addysg cyfrwng Cymraeg eich 

awdurdod lleol dros y deng mlynedd nesaf a’r prif amcanion strategol ar 

gyfer y cyfnod hwn.  Dangoswch sut y byddwch yn cyflawni Deilliant 1-7 gan 

gyfeirio at y Canllawiau. 

Cyn cwblhau’r templed hwn, cyfeiriwch yn benodol at Rhan 2 o’r Canllawiau 

ar Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg. 

https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg  

Mae’r rhan hon yn nodi'r gofynion statudol ar gyfer yr hyn y mae'n rhaid ei 

gynnwys yn eich Cynllun (fel yr amlinellir yn Atodlen y Rheoliadau 

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019). Yn ogystal â'ch 

targed 10 mlynedd cyffredinol, mae rhai datganiadau yn yr Atodlen yn gofyn i 

chi osod targedau eraill, ac os felly, dylech hefyd gyfeirio at y rheini. 
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Ein gweledigaeth deng mlynedd ar gyfer cynyddu a 

gwella'r cynllunio darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg 

yn ein hardal 

 
TARGED 10 MLYNEDD O RAN NIFER Y PLANT BLWYDDYN 1 A ADDYSGIR 
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG 
 
Erbyn mis Medi 2032, dyhead Cyngor Sir Ceredigion yw y bydd pob disgybl yn 
ysgolion yr awdurdod yn derbyn addysg drochi cyfrwng Cymraeg hyd nes y bydd yn 
saith oed. Bydd derbyn sylfaen ragorol wrth siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg yn 
cynyddu ar ddewis a hyder y disgybl i ddilyn trywydd cwbl ddwyieithog drwy weddill 
ei yrfa addysgol ac wrth wynebu byd gwaith a bywyd cymdeithasol y dyfodol. Bydd 
hyn nid yn unig yn llesol i’r unigolyn ac i sefyllfa’r Gymraeg yng Ngheredigion fel iaith 
gymunedol, bydd hefyd yn cyfrannu’n gadarnhaol iawn tuag at nodau llesiant 
cenedlaethol Cymru ac at nod Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg i filiwn erbyn 2050. 
 
Mae’r datblygiadau hyn hefyd yn mynd law yn llaw gyda thri nod strategol 
‘Strategaeth Iaith Ceredigion’ sef: 
 

 Cynyddu sgiliau iaith trigolion Ceredigion 

 Cynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yng Ngheredigion 

 Sicrhau amodau cymdeithasol sy’n galluogi’r Gymraeg i ffynnu bydd hefyd yn 
cyfrannu’n gadarnhaol iawn tuag at nodau llesiant    

 
Ym mis Medi 2020 nodwyd bod 72.9% o ddisgyblion Blwyddyn 1 ysgolion 
Ceredigion yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Erbyn 2032, dyhead Cyngor Sir 
Ceredigion, a hynny drwy ymgynghori’n llawn â rhan-ddeiliaid ar hyd y daith, yw 
bod y targed o 87% (Ystod Uchaf) a awgrymwyd gan Llywodraeth Cymru yn cael ei 
ragori ymhellach i 100%.     
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Deilliant 1 

Mwy o blant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y 

Gymraeg  

Ble rydym ni nawr? 

Darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg 

 Mae llawer o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael yng Ngheredigion ar 
gyfer yr oedran cyn-ysgol oherwydd nifer y Cylchoedd Meithrin a darpariaeth 
gofal plant eraill sy’n weithredol yma.  

 Mae angen mwy o warchodwyr plant sy'n siarad Cymraeg, yn enwedig yng 
ngogledd y sir. Mae Aberystwyth ac Aberaeron wedi cael eu nodi fel dwy 
ardal lle mae angen mwy o ddarpariaeth gwarchodwyr plant Cymraeg.  

 Ceir 872 (data Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017-2022) o leoedd 
cyn-ysgol/meithrinfa/Cylch Meithrin ar gyfer plant 3 oed yng Ngheredigion. 
Mae 81% ohonynt mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg ac mae'r gweddill yn 
ddwyieithog neu'n gyfrwng Saesneg. Mae dewis o ddarparwyr gofal sesiynol 
ar draws y sir. Mae'r mwyafrif ohonynt yn leoliadau Cymraeg.  

 Mae'r isod yn cynnig dadansoddiad o'r math o ofal plant a ddefnyddir a 
chyfrwng iaith y darparwr. Gofal plant cyfrwng Cymraeg ddefnyddir amlaf o'r 
holl fathau o ofal plant. Mae hyn ar ei uchaf ar gyfer gofal sesiynol trwy'r 
Cylchoedd Meithrin a'r clybiau brecwast am ddim sydd ar gael yn yr 
ysgolion. Mae'r rhan fwyaf o ysgolion Ceredigion yn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg. 

 
 
 
Nifer y darparwyr gofal plant yn ôl iaith y ddarpariaeth (Rhagfyr 2019): 
 

 Cymraeg Cymraeg 
a 
Saesneg 

Saesneg 
gydag 
elfennau o 
Gymraeg 

Saesneg    Cyfanswm 
lleoliadau  

Nifer gwarchodwyr 
cofrestredig 

12 12 16 11 51 

Nifer Meithrinfeydd 
Dydd cofrestredig  

3 4 0 1 8 

Nifer Gofal Sesiynol 
cofrestredig 

25 2 0 0 27 

Nifer lleoliadau ôl 
ysgol cofrestredig 

9 6 0 3 18 

Cyfanswm 49 24 16 15 104 
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Mae 21 o leoliadau nas cynhelir yn darparu addysg i blant 3 oed ar draws y sir. 
 

Enw’r lleoliad Cyfrwng Iaith y Darparwr 

CM Penparc Cymraeg  

Meithrinfa Camau Bach (Aberystwyth) Cymraeg 

Meithrinfa Plas Gogerddan   Saesneg a Cymraeg yn ôl 
dewis 

Mês Bach (Blynyddoedd Cynnar Cymru) Saesneg a rhai elfennau 
dwyieithog 

Grŵp Chwarae Padarn Sant (Blynyddoedd 
Cynnar Cymru) 

Saesneg a rhai elfennau 
dwyieithog 

CM Trefeurig Cymraeg 

CM Felinfach Cymraeg 

CM Talybont Cymraeg 

CM Ffrindiau Bach Tegryn (Aberporth) Cymraeg 

Grŵp Chwarae Dwyieithog Aberporth 
(Blynyddoedd Cynnar Cymru) 

Saesneg a rhai elfennau 
dwyieithog 

CM Llechryd Cymraeg 

CM Llangeitho Cymraeg 

CM Llanilar Cymraeg 

CM Llanarth Cymraeg 

CM Cei Newydd Cymraeg 

CM Llangwyryfon Cymraeg 

CM Llanrhystud (Glan y Môr) Cymraeg 

CM Llanfarian Cymraeg 

CM Pontrhydfendigaid Cymraeg 

CM Penllwyn Cymraeg 

CM Talgarreg Cymraeg 

 
Data Dilyniant Mudiad Meithrin i addysg cyfrwng Cymraeg (data 2019/20): 

 
Mae mwyafrif helaeth y plant sy’n mynychu Cylch Meithrin yn trosglwyddo i addysg 
cyfrwng Cymraeg. Er hyn, yn 2019/20 mae cyfradd dilyniant Cylch Meithrin Cei 
Newydd i addysg Gymraeg yn 25%, Camau Bach (Aberystwyth) yn 97.74%, CM 
Penllwyn yn 87.5%, CM Talybont yn 90%, 0% y CM Pontrhydfendigaid (1 plentyn 
oedd yn trosglwyddo i’r cynradd), CM Glan y Môr (Llanrhystud) yn 92.31%.  
Mae Cylch Meithrin Cei Newydd (cyfrwng Cymraeg) yn nalgylch Ysgol Cei Newydd 
sydd yn ysgol sydd wedi ei diffinio fel ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn bennaf 
ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg. 
 
Blynyddoedd Cynnar Cymru a gofal preifat 
Nid oes data pendant am drosglwyddiad plant o Meithrinfa Plas Gogerddan, Gofal 
Plant Mês Bach, Grŵp Chwarae Padarn Sant nac o Grŵp Chwarae Dwyieithog  
Aberporth i addysg cyfrwng Cymraeg. Mae Grŵp Chwarae Dwyieithog Aberporth 
yn nalgylch ysgol cyfrwng Cymraeg sef Ysgol Gynradd Aberporth. Gwasanaeth 
Saesneg/dwyieithog sy’n cael ei gynnig gan y lleoliadau hyn. 
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Ysgolion sy’n darparu addysg i blant 3 oed (dosbarth meithrin) 

 

Ysgol Cyfrwng 

Dyffryn Cledlyn  Cymraeg 

Aberteifi Cymraeg 

Plascrug* Saesneg 

Llwyn yr Eos* Saesneg 

Rhydypennau Cymraeg 

Y Dderi Cymraeg 

Bro Teifi Cymraeg 

Aberaeron Cymraeg 

Henry Richard Cymraeg 

T Llew Jones Cymraeg 

Ysgol Gymraeg Cymraeg 

Cenarth Cymraeg 

Bro Pedr Cymraeg 

Bro Sion Cwilt Cymraeg 

 
Mae 12 o'r ysgolion felly yn ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwy ysgol* yn ardal 
Aberystwyth wedi'u diffinio’n bresennol fel ysgolion cyfrwng Saesneg gyda defnydd 
sylweddol o'r Gymraeg. 
 

 Mae Dechrau'n Deg yn darparu gofal plant sesiynol am ddim i bob plentyn 2 
- 3 oed sy'n byw yn ardaloedd daearyddol Dechrau'n Deg o fewn lleoliadau 
gofal plant cymeradwy. Mae pob un o’r lleoliadau yma yn rhai cyfrwng 
Cymraeg gan gynnwys y ddarpariaeth yn ‘Ffrindiau Bach yr Eos’ 
(Penparcau/Llwyn yr Eos - Aberystwyth).  

 

 Mae mwyafrif o’r darparwyr gofal plant wedi cofrestru ar gyfer darparu 
‘Cynnig Gofal Plant 30 awr’ Llywodraeth Cymru i blant 3-4 oed 
 

 Mae angen denu mwy o bobl i fod yn warchodwyr plant yn yr ardaloedd lle 
mae diffyg darpariaeth. Mae hyn yn arbennig o wir am warchodwyr plant 
sy’n siarad Cymraeg.  
 

 Mae annog staff mewn lleoliadau gofal plant i ddilyn hyfforddiant i wella eu 
sgiliau Cymraeg yn parhau i fod yn her oherwydd byddai'n well gan staff fod 
yr hyfforddiant ar gael iddynt pan fyddant gyda'r plant. 
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Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

 Llunio ymgyrch flynyddol er mwyn annog mwy o warchodwyr Cymraeg eu 
hiaith (o fis Medi 2022 ymlaen). 

 Gwyntyllu’r posibilrwydd o geisio cynyddu nifer y darparwyr/gwarchodwyr 
plant sydd ar gael i ddarparu gwasanaeth Cymraeg drwy eu cefnogi/talu am 
fynychu cyrsiau dysgu/gloywi Cymraeg.  

 Ehangu ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym mhob darpariaeth gofal 
plant yn ardal Aberystwyth (gan gynnwys gwarchodwyr, Meithrinfeydd Dydd, 
Gofal sesiynol a Clybiau ar ôl Ysgol/Gwyliau (gofal cofleidiol). 

 Sicrhau partneriaeth agos gydag ysgolion uwchradd a cholegau addysg 
bellach Ceredigion a chynlluniau/prentisiaethau Mudiad Meithrin er mwyn 
cael gweithlu digonol cyfrwng Cymraeg yn y sector gofal plant (mis Medi 
2022 ymlaen).  

 Anelu at ddilyniant 100% cyfrwng Cymraeg o’r cylchoedd meithrin MM 
presennol i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg meithrin a derbyn ysgolion cylch 
Aberystwyth yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun hwn. 

 Ymgynghori gyda’r nod o greu dosbarth meithrin CC yn Ysgol Cei Newydd, 
Comins Coch ac Ysgol Padarn Sant yn ogystal ag ymgynghori i gynllunio 
darpariaeth meithrin cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Llwyn yr Eos ac Ysgol 
Plascrug yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun hwn, gan hwyluso dilyniant 
ieithyddol ar draws y cyfnod sylfaen. (Mae’r uchod yn golygu y byddai pob 
plentyn sy’n mynychu darpariaeth Cylchoedd Meithrin (MM)/Grwpiau 
Chwarae (BCC) eraill ar draws y sir yn dilyn llwybr mamiaith gan mai 
darpariaeth CC fyddai yn nghyfnod sylfaen pob ysgol). 

 Sicrhau y byddwn yn cydweithio gyda ‘Dechrau’n Deg’ gyda’r nod o 
gynyddu’r lleoedd ar gael yn y ddarpariaeth CC i blant 2-3 oed ym 
Mhenparcau (Ffrindiau Bach yr Eos) o fis Medi 2022 ymlaen. 

 Llunio rhaglen flynyddol o hyfforddiant gloywi iaith i weithlu gofal plant 
presennol (a’r dyfodol) yn benodol yn ardal Aberystwyth pan bydd cyllid yn 
caniatáu. 

 Cynllunio rhaglen gefnogol o ddysgu proffesiynol am ddulliau trochi iaith 
effeithiol yn y blynyddoedd cynnar.  

 Rhoi sylw i'r diffyg gwarchodwyr plant sy'n siarad Cymraeg drwy barhau i 
ymgyrchu ac annog mwy o unigolion sy'n siarad Cymraeg i ymuno â'r 
proffesiwn. 

 Cydweithio gyda phartneriaid yn y colegau addysg bellach ayyb er mwyn 
hyrwyddo manteision y Gymraeg yn y gweithle ac yn benodol o ran yr angen 
am warchodwyr/gweithlu gofal plant Cymraeg eu hiaith yn y dyfodol. 

 Sicrhau dosbarth sy’n darparu addysg 3 oed mewn ysgol cyfrwng Cymraeg 
newydd sy’n gwasanaethu ysgolion Dyffryn Aeron (Felinfach, Ciliau Aeron a 
Dihewyd). Yn bresennol cylchoedd meithrin lleol sy’n darparu hynny. Mae 
‘Grant Cyfalaf Cynnig Gofal Plant’ wedi sicrhau cyllid i ddarparu gofod ar 
gyfer darpariaeth Cylch Meithrin/gofal cofleidiol.   

 Dros gyfnod y cynllun, bydd pob ysgol gynradd newydd a gynllunnir, yn 
darparu addysg cyfrwng Cymraeg i blant 3 oed. Bydd yr awdurdod yn 
cydweithio gyda Mudiad Meithrin i geisio sicrhau lleoliad i wasanaethu plant 
2-3 oed a gofal cofleidiol ar y safle. 
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 Parhau i gydweithio gyda’r Mudiad Meithrin i ehangu’r ddarpariaeth ar gyfer 
plant cyn oed ysgol (2-3 oed) drwy eu prosiect ‘Sefydlu a Symud’. 

 Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i annog a hyrwyddo manteision y 
Gymraeg ac amlieithrwydd drwy wefan Cyngor Sir Ceredigion a thrwy 
ddolenni sy’n arddangos adnoddau penodol e.e. Byw a Bod, Cymraeg i 
Blant, Cylchoedd Ti a Fi, Gofal Plant Ceredigion, Mudiad Meithrin, Cered, 
Sianel ‘You-Tube’ y Gymraeg ayyb.  

 Uned Gofal Plant – trwy’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant, nodi a 
chynllunio mesurau i gryfhau ac ehangu darpariaeth gofal plant cyfrwng 
Cymraeg yn yr ardal i sicrhau llwybr di-dor tuag at addysg cyfrwng Cymraeg. 
Byddwn yn sicrhau bod Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd ar gyfer 
rhieni/gofalwyr a darpar rieni/gofalwyr yn darparu gwybodaeth am fanteision 
magu plant yn ddwyieithog a defnyddio’r Gymraeg gartref drwy wefan 
DEWIS Cymru a FIS. 

 Yn dilyn y prosesau ymgynghori perthnasol, bydd cyswllt CLIC y cyngor yn 
cyfeirio rhieni newydd at swyddog Derbyniadau’r awdurdod fydd yn nodi mai 
addysg cyfrwng Cymraeg fydd holl ddarpariaeth meithrin yr awdurdod a 
hynny wedi ei gynllunio ar gyfer hanner cyntaf oes y cynllun hwn. 

 Bydd unrhyw rieni newydd o’r tu allan i’r awdurdod yn cael eu cyfeirio at 
swyddog Derbyniadau’r awdurdod fydd yn dosbarthu gwybodaeth unffurf 
fydd yn nodi mai darpariaeth drochi cyfrwng Cymraeg fydd y blynyddoedd 
cynnar i ddisgyblion hyd 7 oed. Bydd hefyd yn nodi manteision 
dwyieithrwydd a byw mewn cymdeithas ddwyieithog yn y dyfodol. Bydd hyn 
yn weithredol yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun hwn.   

 Wrth i rieni ddewis ysgol i’w plentyn, mae’n ddyletswydd o dan Adran 10 o’r 
Mesur i hyrwyddo mynediad at addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Mae adran 6 o’r Mesur yn rhoi grym i awdurdodau lleol ddarparu 
trefniadau trafnidiaeth i ddysgwyr nad ydynt o reidrwydd yn mynychu eu 
hysgol agosaf oherwydd dewis iaith.  
 
Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol / Coleg: 
 
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/ 

 

 Gweithio mewn partneriaeth gyda Blynyddoedd Cynnar Cymru (sy’n 
cefnogi’r lleoliadau) a Phwyllgorau Rheoli perthnasol er mwyn sicrhau bod y 
ddarpariaeth yn eu grwpiau chwarae ar gyfer plant 2-3 oed (yn y pendraw) 
h.y. Padarn Sant, Aberporth a Mês Bach yn ddarpariaeth gyda phwyslais 
cyfrwng Cymraeg gan ystyried y bydd y plant i gyd yn trosglwyddo i 
ddarpariaeth CC meithrin 3 oed yn yr ysgolion lleol yn sgil proses 
ymgynghori yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun hwn.   

 Mae plant Grŵp Chwarae Aberporth yn trosglwyddo i addysg CC ar hyn o 
bryd felly byddwn yn cydweithio i weld datblygiad ieithyddol sydd â gogwydd 
gynyddol o safbwynt y Gymraeg yno o fis Medi 2022 ymlaen. 

 Cydweithio gyda grwpiau gofal plant preifat e.e. Meithrinfeydd Dydd er 
mwyn sicrhau cynnydd yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a hynny er 
mwyn hwyluso dilyniant i addysg feithrin/derbyn cyfrwng Cymraeg yn 
ysgolion cylch Aberystwyth. 
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 Parhau i gyd weithio gyda Mudiad Meithrin, Cymraeg i Blant, Cylchoedd Ti a 
Fi, Canolfannau Teulu a Dechrau’n Deg i gefnogi rhieni a phlant i ddechrau’r 
daith o addysg cyfrwng Cymraeg trwy’r dull trochi. 

 Parhau i gyd weithio gyda Mudiad Meithrin  a thrwy hynny gyda’r Cylchoedd 
Meithrin i ddarparu gwasanaethau Dechrau’n Deg, Cynnig Gofal Plant a 
gofal cofleidiol. 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

Bod holl blant Ceredigion yn/wedi cael mynediad lawn i addysg cyfrwng Cymraeg 
o’r blynyddoedd cynnar(3 oed) hyd 7 oed yn ddi-wahân gan adeiladu ar y dewis 
hwnnw wrth symud ymlaen i gyfnodau nesaf eu haddysg a’u bywyd cymdeithasol 
hyd 11 oed a thu hwnt. 

Data Allweddol 

 
Yn y tabl isod nodir canran y plant 3 oed hynny fydd mewn addysg CC yn ysgolion 
Ceredigion ac mewn lleoliadau nas-cynhelir CC. Yn 2020/21 roedd y ganran honno 
oddeutu 79%. Erbyn diwedd y cynllun hwn bydd y ganran wedi cynyddu ac yn 
cynnwys y dosbarthiadau meithrin 3 oed sydd wedi eu datblygu i fod yn rhai CC. 
 

Niferoedd a % y plant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg 

2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026 2026 - 2027 

 
80 -
85%  

80 - 
85%  

80 - 
85%  

80 - 
90%  

85 -
95% 

2027 - 2028 2028 - 2029 2029 - 2030 2030 - 2031 2031 - 2032 

 
85 -
95%  

90 – 
100%  

95 – 
100%  

95 – 
100%  

95 – 
100% 
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Deilliant 2 

Mwy o blant dosbarth derbyn/ pump oed yn cael eu haddysg drwy 

gyfrwng y Gymraeg  

Ble rydym ni nawr? 

Yn y flwyddyn ysgol 2020/2021, mae 72.9% o holl ddisgyblion Blwyddyn 1 ysgolion 
Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. 
 
Bydd disgyblion Blwyddyn 1 Ysgol Bro Pedr yn ymddangos yn y data ym Medi 
2022 gan eu bod eisoes wedi mynd drwy’r broses o ddatblygu’n ieithyddol yn y 
cyfnod sylfaen. Dosbarth meithrin 2020/21 yw’r disgyblion cyntaf i ddilyn y 
continwwm CC yn y cyfnod sylfaen.      
 

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

Mae Cymraeg 2050 yn nodi'n glir mai addysg drochi lawn yn y Gymraeg – hynny 
yw, addysg mewn lleoliad cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Cymraeg yn bennaf – 
yw'r ffordd fwyaf dibynadwy o greu unigolion gyda’r sgiliau a’r hyder i ddefnyddio’r 
iaith yn gyfforddus yn eu bywydau pob dydd. 
 

 Drwy broses ymgynghori a chydweithio gyda phenaethiaid, cyrff 
llywodraethol a holl ran-ddeiliaid Ysgol Cei Newydd, Ysgol Plas-crug, Ysgol 
Padarn Sant, Ysgol Llwyn yr Eos ac Ysgol Comins Coch, gweld datblygiad 
i’r drefn bresennol gan gynnig dewis ieithyddol ehangach i holl blant yr 
ysgolion yma. Byddai’r datblygiad yma’n golygu sefyllfa drochi ieithyddol yn 
y blynyddoedd cynnar hyd saith oed ym mhob un o’r ysgolion gan gynnwys 
sefydlu dosbarth meithrin newydd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Comins Coch, 
Ysgol Padarn Sant ac Ysgol Cei Newydd. 

 Ymgynghori ar greu darpariaeth meithrin a chyfnod sylfaen CC yn Ysgol 
Comins Coch, Ysgol Padarn Sant ac Ysgol Cei Newydd i gyd- redeg gyda’r 
isod. 

 Cynnal proses ymgynghori yn ardal Aberystwyth yn benodol yn ystod 
hanner cyntaf oes y cynllun hwn ar weld datblygiad ieithyddol yn y Cyfnod 
Sylfaen. 
Ysgol Plascrug (darpariaeth meithrin presennol) 
Ysgol Comins Coch (cynnig darpariaeth meithrin)  
Ysgol Llwyn yr Eos (darpariaeth meithrin presennol) 
Ysgol Padarn Sant (cynnig darpariaeth meithrin) 
Ysgol Cei Newydd (cynnig darpariaeth meithrin) 

 
Y plant cyntaf fyddai’n cael eu hystyried ar lwybr CC fyddai’r rhai sy’n cael 
mynediad i’r dosbarth meithrin ym mhob ysgol (Ysgol Plascrug, Ysgol Llwyn yr 
Eos, Ysgol Comins Coch, Ysgol Padarn Sant ac Ysgol Cei Newydd) a hynny ar yr 
un pryd e.e. Medi 2024. Gweithredir ar hyn yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun 
hwn.    
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Bydd unrhyw geisiadau am gyllid grant gan LlC mewn cysylltiad ag ysgolion yn 
ystyried y targed i gynyddu nifer y plant Blwyddyn 1 a addysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  
 
Bydd ysgol newydd yn Nyffryn Aeron yn darparu addysg feithrin mewn dosbarth 
pwrpasol, ond ni fydd yn ychwanegu cynnydd at y nifer/% presennol disgyblion 
Blwyddyn 1 gan fod yr holl ysgolion fydd yn trosglwyddo iddi yn rhai cyfrwng 
Cymraeg (YG Felinfach, YG Dihewyd, YG Ciliau Parc). 
 
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-
addysg/ 
 

Bydd Ceredigion yn cydweithio’n agos gyda Cyngor Sir Powys, Sir Gâr a Phenfro 
er mwyn sicrhau bod disgyblion sy’n mynychu ysgolion trawsffiniol e.e. Ysgol y 
Preseli, Ysgol Gyfun Emlyn yn parhau i ddilyn llwybr cyfrwng Cymraeg (os yn 
berthnasol). 
 
Canolfannau Iaith 
Ceir mynediad i ganolfannau trochi i hwyrddyfodiaid Bl2-6 mewn dau leoliad 
parhaol yn y sir sef Canolfan y Castell (Aberteifi) a Chanolfan y Felin (Felinfach). 
Mae darpariaeth y sir ar gyfer hwyrddyfodiaid ar darged. Mae hwn yn ddarpariaeth 
arbennig i ddisgyblion sydd wedi symud i mewn i’r ardal yn ddiweddar ac yn cael ei 
gynllunio yn ôl yr angen.  
 
Mae Canolfan Iaith ar gyfer Cylch Aberystwyth yn estyniad Ysgol Gymraeg 
Aberystwyth yn gais gan Geredigion ar gyfer grant cyfalaf y Gymraeg 2021 i gwrdd 
â’r angen cynyddol fydd yng ngogledd y sir o ganlyniad i’r ymgynghoriadau a nodir 
yn y cynllun hwn.  
 
Bydd y cais ar gyfer estyniad Ysgol Gymraeg Aberystwyth (uchod) yn ychwanegu 
30 o lefydd ychwanegol yno ac yn cynnwys Canolfan Iaith.  
 
Mae ymateb i’r galw e.e. wrth sefydlu cefnogaeth gloywi uwchradd i hwyrddyfodiaid 
(Bl7 ac 8 yn bennaf) yn Ysgol Bro Teifi hefyd yn rhan o’r strategaeth presennol a’r 
dyfodol.  
Drwy fuddsoddiad ariannol sylweddol a chefnogaeth bendant Cyngor Sir 
Ceredigion, bydd y ddarpariaeth ar draws yr holl ganolfannau iaith yn parhau. 
 
 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

 
Bod holl blant Ceredigion yn/wedi cael mynediad lawn i addysg cyfrwng Cymraeg 
o’r blynyddoedd cynnar hyd 7 oed yn ddi-wahân gan adeiladu ar y dewis hwnnw 
wrth symud ymlaen i gyfnodau nesaf eu haddysg a’u bywyd cymdeithasol hyd 11 
oed a thu hwnt. 
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Data Allweddol 

Targedau cynnydd i ddangos canran y plant 5 oed (Blwyddyn 1) sy’n derbyn eu 
haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 

Niferoedd a % y plant 5 oed sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 

2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026 2026 - 2027 

 78%  80%  82%  85%  100% 

2027 - 2028 2028 - 2029 2029 - 2030 2030 - 2031 2031 - 2032 

 100%  100%  100%  100%  100% 
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Deilliant 3 

Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth 

drosglwyddo o un cyfnod o'u haddysg statudol i un arall   

Ble rydym ni nawr? 

Nodwyd y sefyllfa gyfredol ac fel y bydd y sefyllfa’n datblygu ymhellach dros oes y 
cynllun hwn (o ran plant dan 5) yn neilliant 1 a 2 (uchod). 
 

72.9% o ddisgyblion Blwyddyn 1 Ceredigion sydd yn dilyn llwybr addysg CC yn 
2020/21.  
 

Data CA2 –  Nifer/% sy’n cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg ers 2017/18 fel 
cyfanswm a chanran o holl ddisgyblion CA2:  
 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Nifer CC 496 
(allan o 685) 
% = 72.4 
 
 

Nifer CC 483 
(allan o 648) 
% = 74.5 
 

Nifer CC 411 (allan 
o 571)  
% = 72.0 
 

(answyddogol, o 
ganlyniad i Covid) 

Nifer CC (allan 
o……..) 
% = 
PLASC 2021 

(ar gael Mehefin 2021) 

 

Data CA3 – Mae’r nifer a chyfanswm y disgyblion sy’n cael eu hasesu yn y Gymraeg 
fel pwnc Iaith 1af ym mlwyddyn 9 fel a ganlyn ers 2017/18: 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020(COVID-19) 2020/21(COVID-19) 

Targed: 66% 

Canlyniad: 64% 

Nifer y disgyblion 

(allan o’r cyfanswm 

yn y flwyddyn) 

=  469/732 

Targed: 68% 

Canlyniad: 66% 

Nifer y disgyblion 

(allan o’r 

cyfanswm yn y 

flwyddyn) 

= 479/728 

Targed : 70% 

Canlyniad : 72% 

Nifer y disgyblion 

(allan o’r cyfanswm yn 

y flwyddyn) = 458/633 

(answyddogol, o ganlyniad  

i Covid) 

Targed : 70% 

Canlyniad : N/A 

Nifer y disgyblion (allan 

o’r cyfanswm yn y 

flwyddyn) = N/A 

(ar gael Gorffennaf 2021) 

 

Blwyddyn 9: Asesiad Ail Iaith 

2017/18 2018/19 2019/20(COVID-19) 2020/21(COVID-19) 

Nifer/% y disgyblion 

(allan o’r cyfanswm 

yn y flwyddyn) 

= 36% (263/732) 

Nifer/% y 

disgyblion (allan 

o’r cyfanswm yn y 

flwyddyn) = 34% 

(249/728) 

Nifer/% y disgyblion 

(allan o’r cyfanswm yn 

y flwyddyn) = 26% 

(165/633) 

(answyddogol, o ganlyniad  

i Covid) 

Nifer/% y disgyblion 

(allan o’r cyfanswm yn y 

flwyddyn) = N/A 

 

(ar gael Gorffennaf 2021) 
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Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru) 

Yn unol â’r arweiniad yn nogfen ganllaw ‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg’ Llywodraeth Cymru bydd yr awdurdod yn mapio’r ddarpariaeth 
addysg bresennol yn ôl gweithgarwch addysgu a dysgu Cymraeg, gan ddefnyddio 
data CYBLD fel gwaelodlin o fis Gorffennaf 2021 ymlaen.  
 

Erbyn Gorffennaf 2022 bydd yr awdurdod yn cytuno â llywodraethwyr pob ysgol a 
gynhelir pa gategori sy'n disgrifio'r ysgol orau o ran y weledigaeth yn y CySGA i’w 
datblygu’n ieithyddol gan gynnwys y categorïau trosiannol. 
 

Bydd yr awdurdod yn cyd-weithio gyda’r ysgolion wrth weithredu i gwrdd â’r 
canlyniadau addysgol/ieithyddol perthnasol a disgwyliedig wrth weld cynnydd tuag at 
y Gymraeg yn ei hysgolion hyd 2032 a thu hwnt.     
 

Targed 
Cynnydd canrannol yn nifer y disgyblion sy’n trosglwyddo o’r ysgolion cynradd 
cyfrwng Cymraeg presennol i addysg cyfrwng Cymraeg uwchradd (yn ardal 
Aberystwyth). 
 

Roedd 79% o ddisgyblion Blwyddyn 6 wedi trosglwyddo i addysg CC uwchradd ym 
mis Medi 2020 o’r ysgolion hyn.  
 

Targed Medi 2021: 80%    
Targed Medi 2022: 82%    
Targed Medi 2023: 84%  
Targed Medi 2024: 82% 
Targed Medi 2025: 90% 
 

Targed 
Adeiladu ar y sail gadarn a osodwyd yn y cyfnod sylfaen fel bod disgyblion 7-11oed 
Ysgol Plascrug, Ysgol Padarn Sant, Ysgol Llwyn yr Eos, Ysgol Comins Coch ac 
Ysgol Cei Newydd yn medru parhau i ddatblygu eu medrau ieithyddol. Y nod yw 
sicrhau eu bod yn deall a siarad y Gymraeg yn hyderus yn unol â’r dyhead ym 
mhedwar diben Cwricwlwm i Gymru ac er mwyn cynnig y dewis iddynt o ran cyfrwng 
ieithyddol addysg uwchradd yn y dyfodol.        
 

Targed 
Cydweithio gyda’r rhan-ddeiliaid perthnasol er mwyn sicrhau dilyniant ieithyddol o’r 
cynradd i’r uwchradd mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth yn Ysgol Penweddig (hyn 
i gyd-fynd gyda chontinwwm ieithyddol Cwricwlwm i Gymru).  
 

Targed 
Cynyddu’r dilyniant ieithyddol o ran y meysydd sy’n cael eu cynnig a’u hasesu drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn CA3 ar draws Ysgol Bro Pedr, Ysgol Henry Richard, Ysgol 
Uwchradd Penglais, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Ysgol Uwchradd Aberteifi ac Ysgol 
Uwchradd Penweddig. 
 

Targed 
Ymgynghori gyda’r rhan-ddeiliaid perthnasol er mwyn cynllunio datblygiad a dilyniant 
ieithyddol Categori 3 yng nghyfnodau allweddol 3 a 4 Ysgol Henry Richard 
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(‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ - Llywodraeth 
Cymru) gyda hynny’n weithredol yn ystod hanner cyntaf y cynllun strategol hwn.  
 

Targed 
Cynllunio cynnydd pendant yn nifer y disgyblion sy’n astudio ar gyfer cymwysterau 
ac sy’n cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws yr ysgolion uwchradd. 
Adeiladu ar hyder disgyblion CA3 drwy gefnogaeth hyfforddiant sirol, cefnogaeth 
allgyrsiol, cefnogaeth gwaith cartref (datblygiad ‘ap’ ar lefel sirol/genedlaethol), 
hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i staff a disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 ayyb) gyda 
chysywllt pendant yma gydag ymgyrch HYDER sirol (gweler Deilliant 5). 
 

Targed 
Yn unol â’r hyn a nodir yn arweiniad ‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru), ymgynghori gyda holl ran-ddeiliad Ysgol 
Uwchradd Penglais er mwyn cynllunio datblygiad ieithyddol dros gyfnod 10 mlynedd 
y cynllun hwn. Y nod yw sicrhau dilyniant ieithyddol o’r cynradd yn unol â gofynion y 
pedwar diben a Cwricwlwm i Gymru.       
 

Targed 
Sicrhau bod dogfen ‘Datblygu Addysg yng Ngheredigion 2022-32' yn alinio gyda 
CySGA 2022/32 o ran sicrhau darpariaeth lawn CC ôl 16 yn y sir. 
 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

Dros y ddegawd nesaf, bwriedir ymgynghori yn unol â’r arweiniad yn ‘Categoreiddio 
ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru) gyda 
rhanddeiliaid yr ysgolion uwchradd canlynol: Ysgol Uwchradd Aberaeron, Ysgol 
Uwchradd Aberteifi, Ysgol Henry Richard ac Ysgol Bro Pedr fel eu bod yn cwrdd â 
gofynion C3 i’r mwyafrif llethol o ddisgyblion erbyn 2032. 
 

(Bydd y rhaglen o ymgynghori uchod yn dechrau yn rhan gyntaf y cynllun hwn ar 
gyfer Ysgol Henry Richard, gyda’r ysgolion eraill uchod i ddilyn).      
 

Data Allweddol 

Ym Medi 2020 trosglwyddodd 387 (70%) o ddisgyblion Blwyddyn 6 ar draws 
ysgolion cynradd Ceredigion i addysg cyfrwng Gymraeg uwchradd. Trosglwyddodd 
168 (30%) o’r un fintai i addysg cyfrwng Saesneg uwchradd h.y. o CA2 i CA3. 
 

Nifer a chanran y disgyblion Blwyddyn 1 – 6 sydd yn mynychu addysg cyfrwng 
Cymraeg a chyfrwng Saesneg yn Ionawr 2020 (CYBLD 2020)  
 

 Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 Blwyddyn 4 Blwyddyn 5 Blwyddyn 6 

Cyfrwng 
Cymraeg 
 

465 73% 500 76% 520 74% 503 75% 533 72% 459 74% 

Cyfrwng 
Saesneg 

170 27% 154 24% 178 26% 171 25% 207 28% 160 26% 

(gall fod rhai disgyblion ar goll o’r mintai llawn oherwydd na dderbyniwyd y data yn ystod cyfnod cofnodi’r ddogfen hon) 
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Niferoedd a % y dysgwyr sy’n parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o 
un cyfnod o’u haddysg statudol i un arall 

2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026 2026 - 2027 

 72%  75%  75%  75%  76% 

2027 - 2028 2028 - 2029 2029 - 2030 2030 - 2031 2031 - 2032 

 76%  78%  79%  80%  81% 
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Deilliant 4 

Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel 

pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg  

Ble rydym ni nawr? 

Y Gymraeg fel pwnc 

Mae polisi iaith Ceredigion yn nodi dilyniant cryf o ran astudio’r Gymraeg fel pwnc. 
Mae disgyblion sydd wedi mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y cynradd neu 
sydd wedi treulio cyfnod allweddol cyfan yn astudio mamiaith yn dilyn yr un llwybr 
trwy’r cyfnodau allweddol uwchradd.   

Nifer a chanran y disgyblion sy’n astudio manyleb mamiaith yn 2020/2021 

CA3 - Oherwydd cyfyngiadau Covid mae’r data ar gyfer CA3 YN ANGHYFLAWN. 

CA4 - Yn Haf 2020, astudiodd 63.5% ar gyfer cymhwyster TGAU mamiaith (453 o 
ddisgyblion). 

CA5 - Yn Haf 2020, astudiodd 7.81% o’r disgyblion cymwys (oedd wedi astudio 
TGAU mamiaith yn flaenorol), y Gymraeg fel pwnc safon uwch. 

 

Nifer a chanran disgyblion sy’n astudio manyleb ail iaith yn 2020/2021 

CA3  - Oherwydd cyfyngiadau Covid mae’r data ar gyfer CA3 YN ANGHYFLAWN 

CA4  Yn Haf 2020, astudiodd 29% ar gyfer cymhwyster TGAU ail iaith (207 o 
ddisgyblion) 

CA5 - Yn Haf 2020, astudiodd 1.97 o’r disgyblion cymwys ( oedd wedi astudio 
TGAU ail iaith yn flaenorol), Cymraeg ail iaith fel pwnc safon uwch. 

 

PYNCIAU TRWY GYFRWNG Y GYMRAEG 

Ar hyn o bryd, mae pob disgybl sy’n mynychu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn  
cael profiad o’r meysydd dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg (CS) ac mae o leiaf 70% 
o’r addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn CA2. 

Anelir at addysgu 40% o’r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg yn y CS yn yr 
ysgolion cynradd ‘Cyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r 
Gymraeg’ a 30% ohono yn CA2. 

CA 3 - Oherwydd cyfyngiadau Covid mae’r data ar gyfer CA3 YN ANGHYFLAWN 

CA4 –Yn Haf 2020, roedd 57% o ddisgyblion Ceredigion  wedi llwyddo i astudio 2 
neu fwy o gymwysterau TGAU  trwy gyfrwng y Gymraeg  a 33% wedi astudio 5 neu 
fwy trwy gyfrwng y Gymraeg. 

CA5 – Yn Haf 2020, safwyd 1309 o gymwysterau gan ddisgyblion Ceredigion. 
Roedd 317 o’r rheiny trwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys 157 o gymhwyster y 
fagloriaeth Gymreig. Rhydd hyn ganran o 24% o ddisgyblion safon Uwch yn 
astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. 
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Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

 Bydd angen sicrhau yr un cadernid o ran llwybr ieithyddol wrth arwain 

ysgolion drwy newid yn y system dynodiadau ysgolion. 

 Bydd angen cefnogi ysgolion uwchradd  wrth iddynt annog disgyblion i  

barhau gyda’u llwybr mamiaith. 

 Targedu mwy o ddisgyblion o ysgolion cynradd Cymraeg i barhau gydag 

addysg cyfrwng yn enwedig yng nghylch Aberystwyth. 

 Darparu hyfforddiant Gloywi Iaith ar gyfer yr athrawon hynny sy’n ddi-hyder 

yn eu defnydd o’r iaith. 

 Bydd angen sicrhau hefyd bod ysgolion yn deall anghenion newydd 

cymwysterau TGAU yn sgil Cwricwlwm i Gymru. 

 Bydd angen cadarnhad pellach wedi ymgynghoriad Cymwysterau Cymru ar 

y cynnig bod Cymraeg TGAU yn gyfwerth ag un TGAU a hanner. Bydd 

canlyniad yr ymgynghoriad yn cael effaith ar y data a’n targedau. 

 Yn yr un modd bydd angen ystyried darpariaeth ysgolion o bynciau cyfrwng 

Cymraeg wrth eu gosod yn y dynodiad cywir. Bydd nifer o’n hysgolion yn 

syrthio rhwng dau gategori a bydd angen cefnogaeth pellach er mwyn 

symud ysgolion ar hyd y llwybr sy’n cynyddu canran y pynciau a gynigir, 

astudir ac asesir  trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

TGAU 
mamiaith 

63%     

TGAU ail 
iaith 

29%     

Safon 
Uwch 
mamiaith 

7.81%     

Safon 
Uwch ail 
iaith 

1.97%     

Mae opsiynau disgyblion o astudio mwy na 10 cymhwyster yn amrywio o ysgol i 

ysgol ac yn ôl blociau opsiwn a phynciau galwedigaethol. Rydym felly wedi 

penderfynu defnyddio canrannau o’r cymwysterau yn hytrach na rhif absoliwt. 

 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

20% o’r 
cymwysterau 
a astudir trwy 
gyfrwng y 
Gymraeg ar 
wahân i’r 
Gymraeg a 
Chymraeg 
Llên 

     

40% o’r 
cymwysterau 
a astudir trwy 
gyfrwng y 
Gymraeg ar 
wahân i’r 
Gymraeg a 
Chymraeg 
Llên  

     

50% o’r 
cymwysterau  
a astudir trwy 
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gyfrwng y 
Gymraeg ar 
wahân i’r 
Gymraeg a 
Chymraeg 
Llên 
100% o’r 
cymwysterau 
a astudir trwy 
gyfrwng y 
Gymraeg ar 
wahân i’r 
Gymraeg a 
Chymraeg 
Llên 

     

Sut byddwn yn cefnogi ysgolion Uwchradd i gymryd camau i gynyddu nifer y 

cymwysterau y gall dysgwyr eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg? 

 Sicrhau bod darn penodol o waith yn rhan o swydd newydd y Cydlynydd 

Cwricwlaidd Uwchradd i fonitro’r ddarpariaeth a chasglu gwybodaeth 

ynghylch cyfradd  astudio cyfrwng CA4 a CA5. Bydd y cydlynydd yn medru 

casglu data cyfredol o ba fwrdd arholi/cymwysterau mae ysgolion yn eu 

dewis e.e. ambell ysgol yn newid o ddysgu safon Uwch i ddarparu cwrs 

BTEC. 

 Ymgynghori ar newid categori un ysgol uwchradd i ddynodiad 3 yn unol â 

‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth 

Cymru) 

 Parhau i ddosrannu arian y Gymraeg er mwyn sicrhau dosbarthiadau 

pynciau cyfrwng Cymraeg yn CA4 – Monitro a chyfiawnhau’r gwariant hwn 

cyn , yn ystod ac ar ddiwedd y cyfnodau arian.  

 Dylid sicrhau adrodd ar y camau yma o ychwanegu at yr arlwy o bynciau 

cyfrwng Cymraeg yn flynyddol yn CDY pob ysgol.  

 Sefydlu pwyllgor a chyfarfodydd ar gyfer Llywodraethwyr sydd â chyfrifoldeb 

dros y Gymraeg  er mwyn mireinio eu rôl a chryfhau atebolrwydd. 

 Defnyddio system e-sgol i gefnogi pynciau TGAU ac ehangu ar fwydlen e-

ddysgu o ran pynciau cyfrwng Cymraeg safon Uwch.  

 Sicrhau bod pob disgybl sy’n astudio cymhwyster mamiaith yn cael ei asesu 

ar gyfer y Fagloriaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 Cefnogi’r athrawon hynny sy’n ddi-hyder yn ieithyddol i fynychu’r cwrs 

sabothol a darparu sesiynau gloywi ar eu cyfer yn fewnol. Cwrs 

Cymorthyddion (Pasg ‘21) ac athrawon yn barod (Medi ‘21). Bydd penodiad 

newydd o swyddog Cefnogi Gyrfa Gynnar athrawon hefyd yn helpu i 

flaenoriaethu targedau personol yr athrawon hyn a’u harwain at y cyrsiau 

perthnasol nid yn unig o fewn eu blwyddyn gyntaf ond y tu hwnt i hynny 

hefyd. Bydd yn gaffaeliad i baratoi’r gweithle ar gyfer medru darparu 

cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 Casglu data cyfredol o ba fwrdd arholi/cymwysterau mae ysgolion yn eu 

dewis e.e. ambell ysgol yn newid o ddysgu safon Uwch i ddarparu cwrs 

BTEC. 

 Cynnal Ffair Yrfaoedd/Byd Gwaith – rhannu pwysigrwydd dwyieithrwydd – 

modd gwneud hyn trwy gyfres o ffilmiau byrion o brofiadau pobl go iawn yn 

ogystal â thrwy’r Ymgyrch Hyder (gweler Deilliant 5). 
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 Cefnogi’r ysgolion gyda Cwricwlwm i Gymru – edrych ar is-bennawd y 4 

diben - “Bydd ein holl blant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi i ddatblygu yn 

ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n ... gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn 

gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg”. Defnyddio 

uned ‘Troi’r trai mewn trideg mlynedd’ y Coleg Cymraeg fel modiwl gyda’r 

holl ddisgyblion. 

 Cefnogi llysgenhadon ysgol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyda’u gwaith. 

 Cefnogi ysgolion wrth gynllunio dilyniant addas ar hyd llwybr ieithyddol 

disgyblion o naill sector i’r llall yn unol â Chwricwlwm i Gymru. 

 Cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg a Cered i barhau i fynychu nosweithiau 

agored ysgolion uwchradd a hyrwyddo astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a 

siarad Cymraeg. Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg o fewn Addysg a Cered i 

gydweithio ar amserlen a chynllun cefnogi’r Uwchradd. 

 Sefydlu perthynas agos a chynllunio gyda Gyrfa Cymru er mwyn lledaenu 

negeseuon cadarnhaol. 

 Sicrhau bod prentisiaethau a swyddi’r sir yn nodi pwysigrwydd/angen y 

Gymraeg. 
Sut byddwn ni’n cydweithio gydag ysgolion i sicrhau bod y Gymraeg yn cael 

ei chynnig fel pwnc safon Uwch mewn ysgolion gan gefnogi ysgolion i 

gynnal dosbarthiadau llai os oes rhaid er mwyn diogeli’r pwnc? 

 Bydd modd rhannu arbenigedd rhwng ysgolion trwy e-sgol. 

 Hyrwyddo sesiynau meistr a gynhelir trwy gynllun Y Coleg Cymraeg a’r 

prifysgolion. 

 Cydweithio gyda phenaethiaid adrannau  i adnabod  darpar ddisgyblion 

Safon Uwch. 

 Ail sefydlu a chryfhau rhwydwaith penaethiaid adrannau er mwyn cyd  
           weithio a chadw golwg fanylach ar y rhifau. 

Sut byddwn ni’n cydweithio ag ysgolion i hyrwyddo manteision astudio’r 

Gymraeg fel pwnc ymhlith disgyblion a rhieni/gofalwyr?  

 Rhannu fideos LlC  - https://www.youtube.com/cymraeg ar gyfer 

nosweithiau opsiynau ac i’w hyrwyddo ymysg rhieni ac ar Cardi Iaith. 

 Creu fideos astudiaethau achos ein hunain yn olrhain gyrfa hyd yma y 

disgyblion hynny sydd wedi astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch.    

 Creu Fideo astudiaethau achos– Manteision dilyn llwybr aelod o staff sydd 

wedi astudio’r Gymraeg. Cydweithio gyda’n rhan-ddeiliaid, Y Coleg 

Cymraeg, Cered, Gyrfa Cymru a SAB. 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

 Rydym yn disgwyl, ar ddiwedd y cynllun 10 mlynedd, y bydd 6 o’r 7 ysgol 

Uwchradd yn cwrdd â gofynion dynodiad 3 (‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ – LlC). 

 Rydym yn disgwyl gweld canran y cymwysterau a astudir trwy gyfrwng y 

Gymraeg yn codi’n raddol bob blwyddyn.  

 Rydym yn disgwyl gweld cynnydd yn hyder disgyblion a rhieni i ddewis 

addysg Gymraeg. 

 Yng nghanlyniadau cyfrifiad 2031 byddwn yn disgwyl gweld canran uwch  o 

ddisgyblion rhwng 5 a 15 oed yn medru siarad Cymraeg. 
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 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 
TGAU 
mamiaith 

    72% 

TGAU ail 
iaith 

    28% 

Safon Uwch 
mamiaith 

    20% 

Safon Uwch 
ail iaith 

    10% 

20% cyfrwng     65% 
40% cyfrwng     48% 
50% cyfrwng     45% 
100%cyfrwng 
( ac eithrio 
Saesneg fel 
pwnc) 

    25% 
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Deilliant 5 

Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-

destunau gwahanol yn yr ysgol  

Ble rydym ni nawr? 

Penodwyd Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg Mewn Addysg ym mis Medi 2020 i 
arwain ar waith y Siarter Iaith (cynradd ac uwchradd) ac i gydweithio gydag amryw 
o ran-ddeiliaid gyda’r nod penodol o annog defnydd o’r Gymraeg yn anffurfiol 
ymysg disgyblion Ceredigion. 
 
Mae’r Adran Diwylliant bellach yn rhan o’r Adran Ysgolion yng Ngheredigion gan 
felly gynnig cyfleoedd pellach i gyd-weithio ar gyfleoedd allgyrsiol a chymdeithasol 
o ran y Gymraeg.   
 
Mae’r deilliant hwn yn cysylltu’n uniongyrchol â strategaeth hyrwyddo 5 mlynedd 
Ceredigion (sy’n ofyniad dan Safonau’r Gymraeg):  
 
Nod Strategol 1 - Cynnal a chynyddu sgiliau iaith Gymraeg trigolion Ceredigion.  
 
1.3 Amcanion - Sicrhau cyfleoedd digonol i bobl ifanc ac oedolion gaffael a 
datblygu eu sgiliau Cymraeg: yn y gweithle ac yn y gymuned. 
 
gan blethu hefyd gyda: 
 
Nod Strategol 2 - Cynnal a chynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
amrywiol gyd-destunau. 
 
2.1 - Cynnal a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol. 
 
Data Cered 
 

 

Data CERED 

2019-20.docx
 

 
Data Theatr Felinfach 

 
 
 

Tudalen 98



Cofiwch ddileu y testun glas 
 cyn cyflwyno eich Cynllun 

22 
 

Arad Goch 
Perfformiad i ddisgyblion CA3 - HUDO 

 
Perfformiad i ddisgyblion CA2 – Tu fewn Tu-Fas 
 

 
 
Clybiau ôl ysgol cofrestredig 
 

 Cymraeg Cymraeg 
a 
Saesneg 

Saesneg 
gydag 
elfennau o 
Gymraeg 

Saesneg    Cyfanswm 
lleoliadau  

Nifer lleoliadau ôl 
ysgol cofrestredig 

9 6 0 3 18 

 
 
Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion 
Mae gan yr Urdd, Clwb Ffermwyr Ifanc, Ieuenctid Tysul, Sgowtiaid Ceredigion, 
Girlguiding Cymru a Ray Ceredigion gytundeb lefel gwasanaeth gyda Gwasanaeth 
Ieuenctid Ceredigion. Maent yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 11-25 oed. Mae 
gan y Cytundebau hyn y targedau canlynol i’w cwrdd er mwyn hyrwyddo a 
chefnogi’r Gymraeg: 
 

• Gweithio tuag at y nifer o Achrediadau Cenedlaethol a ddarperir drwy 
gyfrwng y Gymraeg (mae’n rhaid i’r CLG ddarparu o leiaf 20 i gwrdd â’u targedau) 
 

• Y nifer o sesiynau sydd wedi eu darparu i ddatblygu ymwybyddiaeth ymysg 
plant a phobl ifanc o werth cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd yr iaith 
Gymraeg (mae’n rhaid i’r CLG ddarparu o leiaf 10 i gwrdd â’u targedau)  
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Sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8 (Ysgol Penweddig yn 
ystod Tymor yr Hydref 2020) 
30  Tachwedd  (blwyddyn 7) - 50 yn bresennol (dros 2 sesiwn) 
1 Rhagfyr (blwyddyn 7) - 50 yn bresennol (dros 2 sesiwn) 
7 Rhagfyr (blwyddyn 8) - 50 yn bresennol (dros 2 sesiwn) 
10 Rhagfyr -(blwyddyn 8) - 75 yn bresennol (dros 3 sesiwn) 
 

Data Siarter Iaith 
Llwyn yr Eos – tuag at yr Efydd, Padarn Sant – Efydd, Comins Coch – Arian, Cei 
Newydd – Arian, Plascrug – Arian.  
(Cymraeg Campus)  
 

Efydd: Llanarth, Felinfach, Pontrhydfendigaid, Llangwyryfon, Cenarth, Bro Sion 
Cwilt, Ciliau Parc, Dihewyd, Y Dderi, Aberporth, Dyffryn Cledlyn, Craig yr Wylfa, 
Llanfarian, Penparc 
 

Tuag at ar yr arian: Aberaeron, Talybont, Rhydypennau, Rhos Helyg, Myfenydd, 
Mynach, Llanfihangel y Creuddyn, Bro Teifi, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Henry 
Richard 
 

Arian: Llanilar, Talgarreg, Syr John Rhys, Bro Pedr, Llanon, Llechryd, T Llew Jones 
 
Ysgolion Gydol Oed - Ysgol Bro Teifi (CS a CA2: tuag at yr Arian, CA3 a CA4: Efydd) 
                                        Ysgol Henry Richard (CS a CA2: tuag at yr Arian, CA3 a CA4: Efydd) 
                                        Ysgol Bro Pedr ((CS a CA2: tuag at yr Arian, CA3 a CA4: Efydd) 
 

Uwchradd: Penweddig – Efydd, Penglais, Aberaeron, Aberteifi – tuag at yr Efydd  

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

 Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg Mewn Addysg (benodwyd i’w swydd ym mis 
Medi 2020) i arwain ar waith y Siarter Iaith (cynradd ac uwchradd) ac i 
gydweithio gydag amrywiaeth o ran-ddeiliaid gyda’r nod penodol o annog 
defnydd o’r Gymraeg yn anffurfiol ymysg disgyblion Ceredigion. 

 YMGYRCH HYDER (Medi 2022 ymlaen) - Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg i 
gydweithio gyda’n ysgolion uwchradd yn benodol, Ceredigion Actif, Y 
Gwasanaeth Ieuenctid, Cered, Theatr Felinfach, Gwasanaeth Athrawon 
Cefnogi’r Gymraeg (hyfforddiant gloywi, datblygu medrau llafar uchel a 
soffistigedig yn null School21, targedu disgyblion Blwyddyn 7,8 a 9 ayyb 
ayyb). Y nod yw cael siaradwyr hyderus sy’n fwy tebygol o ddefnyddio’r 
Gymraeg yn gymdeithasol mewn gwahanol gyd-destunau (yn enwedig os 
ydynt o gartrefi di-Gymraeg ac yn ddisgyblion sydd wedi ennyn ymdeimlad o 
berthyn ac integreiddio i'w cymunedau. Defnyddio tystiolaeth ymchwil o 
brosiect hyder ardal Bangor a Mentrau Iaith Cymru i gynyddu defnydd y 
Gymraeg ymysg siaradwyr di-hyder e.e. defnyddio technegau seicoleg iaith i 
ddarganfod a goresgyn rhwystrau’r unigolyn a llunio cynllun hyder unigol a 
rhoi cymorth iddynt i weithredu’n gadarnhaol. 

 Llunio holiadur fel gwaelodlin i’r uchod i’w gwblhau gan ddisgyblion ysgolion 
uwchradd y sir o ran hyder a chanfyddiad wrth ddefnyddio’r Gymraeg.    

 Cydweithio o fis Medi 2022 ymlaen gydag Ysgol Henry Richard (yn benodol) 
gan ddefnyddio a rhannu tystiolaeth o brosiect ymchwil ‘Astudiaeth o allfudo 
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a dyheadau pobl ifanc o’r bröydd Cymraeg’ i ddatblygu ymhellach ar 
agweddau cadarnhaol wrth ddefnyddio’r Gymraeg. 

 Llunio a dadansoddi holiadur y Gymraeg mewn addysg bob dwy flynedd er 
mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth am anghenion ysgolion, tueddiadau 
ieithyddol, rhwystrau, manylion y siarter ayyb. Bydd yr holiadur yn cynnig 
targedau gweithredu ymarferol dros gyfnod. 

 Sefydlu, o’r newydd, fforwm ar gyfer monitro gweithredu’r CySGA gyda sylw 
penodol i’r elfen o ddefnydd anffurfiol o’r Gymraeg. 

 Cydweithio gyda darparwyr cyfrwng Cymraeg er mwyn ehangu darpariaeth 
lle gall disgyblion cael mynediad i weithgareddau allgyrsiol cyfrwng Cymraeg 
e.e. Urdd Gobaith Cymru, CFFI, Theatr Felinfach (sydd wedi datblygu 
platfform digidol creadigol yn ystod cyfod COVID), Cered (hefyd wedi 
datblygu elfen ddigidol yn ystod COVID sef ‘Cica Corona’), Mudiad Meithrin, 
Cwmni Theatr Arad Goch, Gwasanaeth Ieuenctid, Ceredigion Actif. 

 Llunio ‘Cynllun Chwaraeon’ fydd yn weithredol o fis Medi 2021.  
Sefydlu fforwm i hyrwyddo’r Gymraeg ym maes Chwaraeon – i gynnwys 
cynrychiolaeth o wasanaethau hamdden Ceredigion, 1 Pennaeth Uwchradd, 
2 Athro Chwaraeon Uwchradd, 2 o dîm datblygu’r Gymraeg, Cered, Urdd a 
chlybiau lleol. Nod y cynllun fydd magu hyder staff a phobl ifanc i  
ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol ac i glywed y Gymraeg fel iaith fyw. 
Mae gan hyfforddwyr / athrawon chwaraeon rôl flaenllaw ym mywydau plant 
a phobl ifanc a gallent ennyn diddordeb a dylanwadu. Trwy gydweithio’n 
draws adrannol mae modd ymledu’r neges am bwysigrwydd y Gymraeg a 
chyfleoedd i’n disgyblion i’w defnyddio o fewn gwersi nofio, dosbarthiadau 
ffitrwydd, clybiau cymunedol ayyb. Byddwn yn creu Ap y Gymraeg ym myd 
chwaraeon fydd ar gael i’w lawrlwytho er budd hyfforddwyr, disgyblion a 
staff. Bydd yn hyrwyddo’r defnydd o dermau a geirfa chwaraeon Cymraeg/ 
dwyieithog bydd o fudd wrth hyfforddi. Bydd hefyd yn  cynorthwyo gyda’r 
geirfa allweddol ar gyfer disgyblion sy’n astudio TGAU/cymhwyster Addysg 
Gorfforol, yn cynnig templedi ar gyfer cyflwyno datganiadau i’r wasg yn 
Gymraeg, cymorth i gyhoeddi sylwebaeth/canlyniadau gemau ar y cyfryngau 
cymdeithasol yn Gymraeg ayyb.  

 O fewn 5 mlynedd, ein dymuniad yw gweld bod mwy o ddisgyblion yn 
astudio Addysg Gorfforol trwy gyfrwng y Gymraeg a bod holl staff. 
Gwasanaethau Hamdden y Sir â hyder i ddysgu/hyfforddi yn ddwyieithog. 

 Parhau gyda chyfarfodydd rhwydwaith ar gyfer arweinyddion y Siarter Iaith  i 
rannu syniadau, rhannu rhwystredigaethau ac arfer dda, i gydweithio ac i 
gynllunio ar y cyd ayyb (cyfarfod cyntaf 10fed o Ragfyr 2020). 

 Darparu gweithgareddau ar gyfer diwrnodau penodol i hyrwyddo’r Gymraeg 
megis Diwrnod Shwmae, Dydd Miwsig Cymru, Gŵyl Ddewi ayyb.  

 Cardi-Iaith (@Cardiiaith): sefydlu tudalen ‘Facebook’ i rannu gwybodaeth, 
cyflwyno sgiliau iaith, patrymau iaith, ymglymiad a chefnogaeth i rieni, 
hyrwyddo cyfleoedd Cymraeg o fewn y sir o fewn addysg a rhannu 
gweithgareddau sefydliadau/mudiadau Cymraeg eraill.  

 Prosiect Cerddoriaeth – Selar bach, gigs, hyrwyddo’r sîn roc Gymraeg drwy 
ledaenu gwybodaeth am a cherddoriaeth bandiau/artistiaid cyfoes, Jambori, 
a chynllun i gydweithio â Gwasanaeth Cerdd y Sir er sicrhau elfen gynyddol 
Gymreig yn y ddarpariaeth. 
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 Darparu hyfforddiant ar lein fydd yn hyrwyddo elfennau o’r Gymraeg yn 
ddigidol e.e. Podlediadau, darparu adnoddau ayyb. 

 Cydweithio gyda phartneriaid y Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol i weld 
yr hyn sy’n bosibl o ran y defnydd o gemau cyfrifiadurol, dylanwadau a 
dylanwadwyr (‘influencers’) y cyfryngau cymdeithasol  ayyb drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

 Law yn llaw gyda phartneriaid allweddol byddwn yn parhau i ddiwygio’n map 
darpariaeth yn flynyddol fel cofnod o’r hyn sydd ar gael i blant oed ysgol er 
mwyn iddynt ddefnyddio’u medrau Cymraeg yn gymunedol a chymdeithasol.  

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

Dros deng mlynedd y cynllun, drwy’r gweithgareddau uchod, law yn llaw gyda 
datblygiad Cwricwlwm i Gymru ac elfennau o’r pedwar diben (h.y. Bydd ein holl blant 

a phobl ifanc yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd: yn gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn 
gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg yn ogystal â Bydd ein holl blant a 
phobl ifanc yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd: yn wybodus am eu diwylliant, eu 

cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn awr ac yn y gorffennol) rydym am weld hyder a balchder 
cynyddol ymysg disgyblion yn eu gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg ac 
mewn amlieithrwydd cyffredinol. Bydd sicrhau bod y Gymraeg yn berthnasol, yn 
fywiog, cyfoes a chynhwysol yn egwyddorion holl bwysig i lwyddiant y 
gweithredoedd hyn dros gyfnod y CySGA.  
 
Bydd holl ysgolion uwchradd Ceredigion wedi ymgysylltu’n llawn gyda nodau’r 
Siarter Iaith ac yn gynyddol ymateb i’r gofynion datblygol sydd yn yr amrywiol 
gamau.  
 
Bydd arlwy o weithgareddau allgyrsiol cymdeithasol wedi ei lunio ar y cyd gyda’n 
rhan-ddeiliaid er mwyn datblygu ymhellach y cyfleoedd sydd ar gael i ddisgyblion o 
bob oed i ddefnyddio’u Cymraeg.    
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Deilliant 6 

Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag 

anghenion dysgu ychwanegol (“ADY”) (yn unol â'r dyletswyddau a bennir 

gan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 

2018) 

Ble rydym ni nawr? 

 Rydym yn gallu darparu’r rhan fwyaf o gefnogaeth ADY yn ddwyieithog. Yr 
unig fylchau, erbyn hyn, yw cefnogaeth ar gyfer dysgwyr gyda nam ar y clyw 
neu gydag amhariad aml-synhwyraidd. Mae’r awdurdod yn talu am 
wasanaeth athrawes arbenigol amhariad aml-synhwyraidd ar lefel ranbarthol 
ond does dim gwasanaeth ar gael trwy’r Gymraeg. Mae’r awdurdod yn 
cyflogi aelod staff sydd ag achrediad arbenigol nam ar y golwg sy’n gallu 
gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngheredigion. 

 Dros y tair blynedd ddiwethaf, rydym wedi cynllunio i benodi a hyfforddi 
athrawes ymgynghorol i allu darparu cefnogaeth ar gyfer dysgwyr gyda nam 
ar y golwg trwy’r iaith Gymraeg. 

 Mae pob aelod o’r tîm AAA canolog yn siarad Cymraeg oni bai am un 
athrawes ymgynghorol ar gyfer nam ar y clyw. Mae ein cydlynydd 
trawsnewid ADY wedi bod yn dysgu Cymraeg ers iddi gael ei phenodi.  

 Mae cyfarfodydd tîm yn cael eu cynnal trwy’r iaith Gymraeg. 
 Mae’r holl hyfforddiant wyneb yn wyneb rydym yn ei gynnig i staff ysgolion 

yn gallu cael ei gyflwyno trwy’r Gymraeg.  
 Mae’r holl hyfforddiant digidol rydym wedi ei greu ar gyfer staff ysgolion ers 

y cyfnod clo ar gael yn ddwyieithog. 
 Mae pob ymyrraeth rydym yn ei gefnogi o fewn ein hysgolion yn gallu cael ei 

ddarparu yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Iaith y dosbarth sydd yn cael ei 
flaenoriaethu ar gyfer rhaglenni ymyrraeth llythrennedd, rhifedd, sgiliau cyd-
lynedd corfforol a chymdeithasol. Yr unig eithriad yw rhaglenni iaith a 
lleferydd sydd yn blaenoriaethu iaith y cartref gan mai polisi’r gwasanaeth 
iechyd yw targedu hyn fel datblygu sgil bywyd yn hytrach na sgil addysg.  

 Mae pob cydlynydd AAA yn gallu siarad Cymraeg heblaw am ddwy. Mae 
hyn yn golygu bod rhwydweithiau CAAA yn cael eu cyflwyno’n ddwyieithog. 

 Prif iaith gweithredu ein canolfannau arbenigol (SRC) yw Saesneg ond 
maent i gyd yn addysgu’r Gymraeg fel ail iaith. Pan fo disgybl sydd angen y 
ddarpariaeth arbenigol trwy’r Gymraeg yn cael ei leoli yn un o’r SRC, rydym 
yn darparu hyn trwy sicrhau cefnogaeth agos cymhorthydd dysgu (CD) sydd 
yn siarad Cymraeg. 

 Mae nifer o’n gwarchodwyr plant yn cynnig darpariaeth trwy’r Saesneg. Gall 
hyn fod yn anhawster wrth i blant drosglwyddo i ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

 Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn cael ei gofnodi fel sgil hanfodol yn y broses 
recriwtio ar gyfer pob swydd newydd o fewn y tîm AAA/ADY. Pan fo’ lefel yr 
arbenigedd yn golygu nad oes ymgeiswyr yn meddu ar y sgiliau iaith 
(Cymraeg) angenrheidiol, mae cynnig y swydd yn ddibynnol ar gytundeb i 
ddatblygu’r rhain o fewn dwy flynedd. 
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 Mae pob ysgol yn sicrhau bod rhieni’n deall bod unrhyw ddarpariaeth ac 
ymyrraeth ar gael yn y Gymraeg a bod datblygu iaith y dosbarth yn 
flaenoriaeth dros ddatblygu iaith y cartref gyda’r ymyraethau ieithyddol 
(heblaw am raglenni iaith a lleferydd). 

 Mae rhieni’n derbyn y wybodaeth o ran opsiynau darpariaeth ieithyddol wrth 
ddewis ysgol a lleoliad arbenigol. 

 Mae’r holl adnoddau rydym yn eu creu er mwyn cefnogi ysgolion ar gael yn 
ddwyieithog. Mae’r rhain yn cael eu rhannu ar ‘Teams’. Pan mae’r 
adnoddau’n cyd-fynd gydag ymyrraeth sydd yn hybu datblygiad sgiliau iaith 
penodol, sicrheir cydraddoldeb ieithyddol o ran nifer ac ansawdd yr 
adnoddau. 

 Nid oes digon o asesiadau safonol ar gael trwy’r Gymraeg ond mae’r tîm 
seicolegwyr addysg yn gallu cyflwyno asesiadau safonol Saesneg trwy’r 
Gymraeg ar lafar. Y gwendid gyda hyn yw nad yw’r canlyniadau’n gallu cael 
eu cofnodi fel rhai safonol wedyn. Mae unrhyw ddatblygiad yn y maes yma 
yn fater cenedlaethol. 

 Rydym wedi cynnal awdit o’r adnoddau a’r asesiadau sydd ar gael yn 
Gymraeg ac wedi cyfieithu rhai Saesneg ble roedd yna fwlch. Mae bwlch 
mawr yn parhau o ran asesiadau seicometrig, ond mae defnyddio’r iaith 
Gymraeg wrth eu gweinyddu yn ddigon ymarferol – ond nid yw’n ddigonol. 
Mater cenedlaethol yw datblygu’r maes yma. 

 Gan mai dim ond un asesiad sillafu Cymraeg safonol sydd ar gael, a dydy 
hwnnw ddim yn ddigon addas ar gyfer cael ei ddefnyddio ar draws y 
cyfnodau allweddol, rydym wedi cydweithio er mwyn datblygu asesiad sillafu 
o fewn Ceredigion. Er nad yw’n asesiad safonol, mae’n cael ei ddefnyddio 
fel rhan o gynllun er mwyn adnabod a chryfhau gwendidau sillafu penodol. 
Mae unrhyw ddatblygiad yn y maes yma yn fater cenedlaethol. 

 Rydym yn edrych ar ail ysgrifennu ‘Strategaeth a Pholisi AAA Ceredigion’ i 
gyd-fynd gyda’r Ddeddf a’r Cod ADY newydd. Bydd y gwaith yma’n cael ei 
orffen pan fydd y Cod ADY yn cael ei gyhoeddi yng Ngwanwyn 2021. 
Byddwn yn sicrhau bod yr holl ddogfennaeth, gan gynnwys y meini prawf, yn 
ddwyieithog. 

 Rydym wedi rhannu adnoddau hyfforddiant ADY dwyieithog o ansawdd 
uchel gydag ALl o fewn y rhanbarth. 

 Rydym hefyd wedi cydweithio gyda’r rhanbarth wrth ddatblygu adnoddau 
hyfforddiant ADY dwyieithog o ansawdd uchel. 

 Rydym wedi cyfieithu rhaglen asesu sgiliau iaith a lleferydd (Wellcomm) er 
mwyn iddo fod yn addas ar gyfer ei ddefnyddio o fewn Ceredigion. 

 Rydym wedi addasu a chyfieithu rhestrau chwarae hyfforddiant a oedd wedi 
cael eu rhannu gan Sir Abertawe. 

 Mae’r cyfarfodydd ‘Cynllun Cyfeirio’ aml-asiantaethol yn cael eu cynnal 
trwy’r Gymraeg. 

 Pan rydym yn trefnu cynhadledd aml-asiantaethol, rydym yn darparu  
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd. 
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Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

 Parhau gyda’r sefyllfa bresennol o ran sicrhau darpariaeth Cymraeg o fewn 
ein hysgolion ac adnoddau priodol i gefnogi hyn. 

 Datblygu’r sefyllfa o ran hyfforddiant gan greu cyflwyniadau digidol/rhithwir 
mwy arbenigol yn y ddwy iaith fel bod staff ysgolion yn gallu dewis yr iaith 
maent am ei defnyddio ar sail unigol. 

 Rhoi darpariaeth trwy’r Gymraeg yn ei le ym mhob achos gan gynnwys 
mewnbwn gan yr athrawes ymgynghorol ar gyfer amhariad clyw trwy wneud 
addasiadau rhesymol e.e. sicrhau partneriaeth gyda Chymhorthydd Dysgu 
Cymraeg fel cyfieithydd a defnyddio therapydd iaith a lleferydd ble fo angen 
arwyddo. 

 Datblygu’r ddarpariaeth Cymraeg ar gyfer anghenion synhwyraidd trwy 
gynllunio i hyfforddi athrawes ymgynghorol fel athrawes arbenigol ar gyfer 
nam clyw. Mae’r ddarpariaeth arbenigol ar gyfer amhariad aml-synhwyraidd 
yn gyfrifoldeb rhanbarthol gan fod ALl y rhanbarth yn rhannu’r arbenigedd 
yma. 

 Sicrhau fod unrhyw staff newydd sydd yn cael eu penodi yn gallu siarad 
Cymraeg a darparu mewnbwn trwy’r iaith Gymraeg. Ble nad yw hyn yn 
bosibl oherwydd arbenigedd y sgiliau proffesiynol, bod y staff yn ymrwymo i 
ddysgu Cymraeg o fewn dwy flynedd o gael eu hapwyntio. 

 Codi ymwybyddiaeth a disgwyliadau’r gweithlu blynyddoedd cynnar o ran 
datblygu sgiliau iaith Cymraeg a chyfeirio nhw at ddatblygiad proffesiynol 
sydd ar gael am ddim. Cynnwys y wybodaeth yma yn y gynhadledd 
flynyddol. 

 Datblygu ein systemau er mwyn gweithredu ar ofynion a goblygiadau’r 
Ddeddf a’r Cod ADY o fewn ein hysgolion yn ogystal â’n darpariaeth 
canolog. 

 Parhau i gydweithio a rhannu arfer dda gydag ALl eraill yn y rhanbarth er na 
fyddwn, fel sir, yn parhau i fod yn aelod o ERW. 

 Cydweithio gyda’r DECLO ac asiantaethau eraill o ran pwysigrwydd sgiliau 
iaith Cymraeg y gweithlu a’r ddarpariaeth. 

 Cydweithio ar draws rhanbarth Hywel Dda ar effaith gadarnhaol y 
strategaeth blynyddoedd cynnar a’r system integreiddio ar ddatblygiad 
sgiliau’r Gymraeg. 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

 Cynllunio er mwyn sicrhau bod y tîm ADY canolog yn parhau i gynnwys ystod 
eang o sgiliau arbenigol yn ogystal â’r gallu i weithio a darparu gwasanaeth 
trwy’r Gymraeg wrth i nifer o aelodau’r tîm presennol gyrraedd oed ymddeol.  

 Parhau gyda’r sefyllfa bresennol o ran sicrhau darpariaeth Cymraeg o fewn ein 
hysgolion ac adnoddau a hyfforddiant priodol i gefnogi hyn. 

 Cynnal awdit o anghenion dysgwyr yng Ngheredigion yn ogystal ag awdit o’r 
ddarpariaeth er mwyn sicrhau ein bod yn cynllunio ymlaen yn effeithiol. 

 Cydweithio yn amlasiantaethol yn y Gymraeg ble fo’n bosib ac yn briodol. 
 Sicrhau bod LlC yn arwain ar ddatblygu mwy o adnoddau arbenigol, gan 

gynnwys cynllun sillafu Cymraeg strwythuredig ac asesiadau safonol, gan 
gynnwys prawf/profion sillafu Cymraeg safonol er mwyn cefnogi ALl ac 
ysgolion. 
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Deilliant 7 

Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel 

pwnc) a thrwy gyfrwng y Gymraeg    

Ble rydym ni nawr? 

Data diweddaraf am y gweithlu addysg yng Ngheredigion (Ionawr 2021) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tudalen 106



Cofiwch ddileu y testun glas 
 cyn cyflwyno eich Cynllun 

30 
 

 
Gweithlu addysg Ysgolion Uwchradd Ceredigion 
 
Nifer o athrawon yn ôl eu gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg 
 

Ysgolion 
Uwchradd 
ac 
Ysgolion 
Gydol 
Oed (o 
ddechrau 
CA3 
ymlaen) 

Addysgu/Gweithio 
drwy gyfrwng y 

Gymraeg 

Yn gallu 
addysgu/gweithio 
drwy gyfrwng y 
Gymraeg ond 

ddim yn gwneud 

Ddim yn gallu 
addysgu/gweithio 
drwy gyfrwng y 

Gymraeg 

Yn 
addysgu’r 
Gymraeg 
fel pwnc 
yn unig 

Cyfanswm 

 
 

229 

 
 

31 

 
 

90 

 
 
4 

 
 

354 
 

 
 
Nifer yr athrawon yn ôl eu gallu yn y Gymraeg  
 

Ysgolion 
Uwchradd 
ac 
Ysgolion 
Gydol 
Oed (o 
ddechrau 
CA3 
ymlaen) 

Dim 
sgiliau 

 
 
 

Lefel 
Mynediad 

Lefel 
Sylfaen 

Lefel 
Ganolradd 

Lefel 
Uwch 

Lefel 
Hyfedr 

Ni chafwyd 
gwybodaeth 

Cyfanswm 

 
 

21 

 
 

31 

 
 

22 

 
 

21 

 
 

46 

 
 

198 

 
 

15 

 
 

354 

 
 

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym yn 
bwriadu cyrraedd yno? 

 Sicrhau llwybr gyrfa a chefnogaeth i’r athrawon/dirprwy brifathrawon/uwch 
athrawon hynny sy’n dymuno datblygu’n benaethiaid o fewn yr awdurdod ac sy’n 
arweinwyr yn y sector cyfrwng Cymraeg drwy e.e. gymhwyster CPCP. 

 Bydd adran Adnoddau Dynol yr awdurdod yn diwygio’i threfniadau ar gyfer 
cynllunio’r gweithlu addysg dros y cyfnod nesaf er mwyn sicrhau gweithlu digonol i 
ddiwallu’r galw yn y sector Gymraeg/dwyieithog.  

 Cydweithio gydag Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol Cymru er mwyn denu 
penaethiaid posibl i Geredigion pan bydd rhai o’r rhai presennol yn ymddeol. 

 Adnabod a sicrhau cefnogaeth lawn i’r gweithlu perthnasol fydd angen eu uwch-
sgilio drwy’r Cynllun Sabothol (yn enwedig yn ysgolion cylch Aberystwyth) dros 
gyfnod y cynllun.  

 Llunio rhaglen dreigl er mwyn cefnogi staff addysgu a chynorthwyol y sector 
uwchradd i ddysgu’r Gymraeg neu i ennyn hyder pellach ynddi (drwy'r Cynllun 
Sabothol). Adnabod o leiaf 3 – 4 o ymarferwyr yn flynyddol ar gyfer hyn.  

 Llunio ‘Polisi Iaith’ enghreifftiol at ddefnydd pob ysgol yn fewnol gan gynnwys e.e. 
y disgwyliad pan yn recriwtio o safbwynt y Gymraeg, disgwyliad o ran defnydd o’r 
Gymraeg, ymddygiad proffesiynol a’r Gymraeg ayyb.    
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 Cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn hyrwyddo manteision 
astudio’r Gymraeg fel pwnc ac ennill cymhwyster ar bob lefel ynddi e.e. defnyddio 
deunyddiau hyrwyddo yn nosweithiau agored a nosweithiau opsiynau’r ysgolion 
uwchradd, hyfforddi arweinwyr ysgol ar bob lefel am yr angen i hyrwyddo’r 
Gymraeg fel pwnc.   

 Cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Sefydliadau Hyfforddi 
Athrawon er mwyn annog disgyblion i ystyried a dilyn gyrfa yn y byd addysg  
(er mwyn addysgu yn y sector dwyieithog ac i addysgu’r Gymraeg fel pwnc). 

 Targedu, cysgodi a mentora disgyblion blwyddyn 10-13 er mwyn eu denu i weld 
addysgu yn y sector dwyieithog fel gyrfa ddeniadol.    

 Mynychu ffeiriau addysg sefydliadau hyfforddi athrawon er mwyn ceisio denu 
unigolion i addysgu yn Ngheredigion (Bangor, Aberystwyth a Caerfyrddin yn 
bennaf). 

 Cydweithio gyda cholegau addysg bellach er mwyn annog myfyrwyr yno i 
fanteisio a gwella’u sgiliau iaith er mwyn ennill cyflogaeth yn ysgolion Ceredigion 
fel cymorthyddion dysgu. 

 Sicrhau hyfforddiant lefel uchel i athrawon ar ‘Maes Dysgu a Phrofiad - Ieithoedd, 
Llythrennedd a Chyfathrebu’ yn ogystal â’r Gymraeg ar draws yr holl feysydd 
dysgu a phrofiad eraill. 

 Llunio cynllun o hyfforddiant blynyddol ar fethodoleg dysgu dwyieithog 
llwyddiannus.  

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

 Bod gweithlu addysg ALl Ceredigion yn gynyddol ei allu i addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg ac i addysgu’r Gymraeg fel pwnc. 

 Bod cyflenwad o athrawon i allu addysgu’r pynciau presennol sy’n anodd i 
recriwtio ar eu cyfer e.e. Cymraeg, Gwyddoniaeth(-au), Mathemateg, Ieithoedd 
Modern, Dylunio a Thechnoleg. 

 Bod y gweithlu hwnnw yn ymwybodol o’i rôl wrth gynnig hyder i ddisgyblion i 
siarad a defnyddio’r Gymraeg yn academaidd (llafar, darllen ac ysgrifennu) ond 
hefyd yn gymdeithasol (yn siaradwyr hyderus sy’n teimlo’n rhan/wedi eu 
hintegreiddio i’w bröydd). 

 Bod y gweithlu cyfan yn ysgolion Ceredigion yn gweld y rôl bwysig sydd ganddynt 
wrth greu disgyblion sy’n siaradwyr hyderus ac sy’n gweld y Gymraeg fel iaith 
gynhwysol a pherthnasol mewn byd o ieithoedd pwysig eraill.    
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32 
 

Sut y byddwn yn gweithio gydag eraill i gyflawni ein gweledigaeth 

 
Bydd y Fforwm yn cyfarfod i gynnig eu barn wrth gynllunio cychwynnol y ddogfen a 
hynny’n gyntaf ym mis Mai 2021. Unwaith y bydd y ddogfen yn cael ei chymeradwyo 
gan Lywodraeth Cymru bydd y fforwm yn cyfarfod unwaith bob tymor (ysgol) er mwyn 
goruchwylio ei gweithredu a’i gwerthuso.  
 
Bydd oddeutu 10 aelod i’r fforwm gan gynnwys rhan-ddeiliaid y sectorau addysg 
perthnasol – un pennaeth cynradd ac uwchradd, aelodau o’r tîm addysg sirol, Swyddog 
Polisi’r Gymraeg a Chydraddoldeb, Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg a chynrychiolwyr o 
fudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg, y Mudiad Meithrin, Blynyddoedd Cynnar Cymru, 
Hyfforddiant Ceredigion, Coleg Ceredigion ac Adran Addysg Prifysgol Aberystwyth.  
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Mae’r Asesiad Effaith Integredig hwn yn cynnwys nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yr egwyddorion Datblygu 
Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010, Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau’r Gymraeg), ac ystyriaethau Rheoli Risg, i osod sylfaen ar gyfer 
proses benderfynu effeithiol ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol. 

 

1.  MANYLION Y CYNNIG: (Polisi / Newid amcan / Arbed arian) 

Teitl y cynnig Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Ceredigion 2022-2032 
 

Maes 
gwasanaeth 

Ysgolion a Diwylliant 
Pennaeth y 
Gwasanaeth 

Meinir Ebbsworth 
Cyfarwyddwr 
Strategol 

Barry Rees 

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI 

Silyn Roberts E-bost silyn.roberts@ceredigion.gov.uk Ffôn 07890540487 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ledled Cymru a enwir yn y ddeddf weithio 
tuag at gyflawni saith nod llesiant, gan gynnwys 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu'. Ceir hefyd sail statudol i'r system ar 
gyfer cynllunio darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg. Mae dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ac i 
weithio tuag at gyflawni'r nodau llesiant. 
 
Cyhoeddwyd Symud Cymru Ymlaen 2016-2021 ym mis Medi 2016, a'i nod yw llywio gwelliannau i economi a gwasanaethau cyhoeddus Cymru er 
mwyn creu Cymru sy'n ffyniannus a diogel, yn iach ac egnïol, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, ac sydd wedi'i huno a'i chysylltu. Mae'r ddogfen hon yn 
amlinellu blaenoriaethu'r Llywodraeth ar gyfer cyflawni'r gwelliannau hyn. Maent yn fesurau uchelgeisiol a fydd yn cael effaith ar bawb ar bob cam 
o'u bywyd. 
 
Mae hefyd yn nodi uchelgais Llywodraeth Cymru o ran cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg a nifer y bobl sy'n ei siarad, yn ogystal â'i hymrwymiad i 
sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac i barhau i annog mwy o bobl i ddefnyddio a siarad Cymraeg yn eu bywydau bob dydd. 
 
Cyhoeddwyd strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru ym mis Awst 2017. Am y tro cyntaf, gosodwyd gweledigaeth ar gyfer Cymru lle mae 
ei hiaith yn ffynnu. Un o nodau allweddol y strategaeth yw creu system addysg statudol sy'n cynyddu nifer y siaradwyr hyderus. Er mwyn 
cyflawni'r nod hwn, rhaid i ni gynyddu nifer y disgyblion ysgol sy'n cael y cyfle i feithrin sgiliau Cymraeg yn yr ysgol a'r cyfle i ddefnyddio'r iaith yn 
eu bywydau bob dydd, a hynny'n sylweddol. Dyma'r sbardun ar gyfer dymuniad Llywodraeth Cymru i atgyfnerthu'r fframwaith deddfwriaethol sy'n 
cefnogi'r ffordd y caiff y Gymraeg a darpariaeth Cymraeg eu cynllunio yn ein system addysg statudol yng Nghymru. 
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Cymraeg 2050 yw'r prif bolisi sy'n llywio'r newidiadau i'r broses statudol o gynllunio addysg cyfrwng Cymraeg. Yn ôl strategaeth Cymraeg 2050, 
addysg ymdrochi cyfrwng Cymraeg yw’r prif ddull o sicrhau bod plant yn gallu meithrin eu sgiliau Cymraeg, ac o greu siaradwyr newydd. Mae 
data ysgolion yn dweud wrthym faint o blant sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, Maent yn ddangosydd allweddol o ran y twf sy'n 
ofynnol ac yn dangos pwysigrwydd sicrhau ymrwymiad y system addysg i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg. Maent hefyd yn tynnu sylw at 
bwysigrwydd y sector blynyddoedd cynnar fel pwynt mynediad cynnar i addysg ymdrochi, ac fel ffordd o gynyddu'r galw am addysg cyfrwng 
Cymraeg. 
 
Bydd angen cynyddu nifer y dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg sy'n dysgu Cymraeg yn llwyddiannus drwy ddatblygu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg yn y cyfnod statudol hyd 7 oed. Bydd y Gymraeg hefyd yn rhan annatod o'r cwricwlwm newydd a fydd yn cynnwys un continwwm ar 
gyfer ei dysgu. Drwy gyflwyno'r cwricwlwm newydd o fis Medi 2022 ymlaen, y nod yw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg sy'n rhan o'r system 
addysg statudol a sicrhau bod pob dysgwr, yn y dyfodol, yn gallu defnyddio'r Gymraeg ar ôl iddo adael yr ysgol. 
 
Bydd y cynnig yn sicrhau bod Sir Ceredigion yn gallu cyflawni ei dyletswyddau statudol mewn perthynas ag addysg cyfrwng Cymraeg drwy ei 
Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Y cynllun hwn yw'r adnodd cynllunio iaith hirdymor ar gyfer awdurdodau lleol ac mae’n pennu'r 
cyfeiriad strategol ar gyfer cynllunio ac ehangu addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn galluogi awdurdod lleol Ceredigion i gynllunio addysg 
cyfrwng Cymraeg yn ei hardaloedd mewn ffordd sy'n cyflawni nodau Cymraeg 2050. 
 
Bydd targedau lleol mewn Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn seiliedig ar y targed hirdymor cyffredinol i sicrhau miliwn o siaradwyr. 
Mae Cymraeg 2050 yn amlinellu'r ymrwymiad i gynyddu cyfran y disgyblion ym mhob blwyddyn ysgol sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg o 22% i 
30% erbyn 2032, a bydd y cynnydd cenedlaethol hwn o 8% yn sail i dargedau pob awdurdod lleol yn ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg.  
 
Bydd y cynnig hefyd yn cyfrannu at wireddu tri nod strategol ‘Strategaeth Iaith Ceredigion’ sef: 
 
• Cynyddu sgiliau iaith trigolion Ceredigion 
• Cynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yng Ngheredigion 
• Sicrhau amodau cymdeithasol sy’n galluogi’r Gymraeg i ffynnu bydd hefyd yn cyfrannu’n gadarnhaol iawn tuag at nodau llesiant 
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Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio’n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy’n defnyddio’r 
ffyrdd, pobl sy’n defnyddio parciau gwledig, pobl sy’n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy’n meddu ar y nodweddion gwarchodedig a 
nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae’n rhaid i’r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw). 

 
Bydd y cynnig yn cael effaith ar ddisgyblion o fewn oedran statudol addysg yn ysgolion Ceredigion. 
 
Bydd y cynnig hwn yn cael effaith gadarnhaol ar blant a phobl ifanc yng Ngheredigion drwy gynnig dewisiadau ychwanegol o ran addysg cyfrwng 
Cymraeg a dwyieithog a mwy o gyfleoedd a chymorth i bawb fanteisio arni. Yn ei dro, bydd hyn yn cynnig sgiliau Cymraeg i blant a phobl ifanc y 
gallant eu defnyddio ym mhob agwedd ar fywyd ac, yn enwedig, pan fyddant yn gadael yr ysgol ac yn dechrau gweithio. Bydd hefyd yn rhoi mwy 
o gyfleoedd i'r rhai mewn ysgolion cyfrwng Saesneg wella eu sgiliau Cymraeg. 
 
Bydd y cynnig hwn hefyd yn galluogi awdurdod lleol Ceredigion i gynyddu'r ddarpariaeth a gynigir, a'i gwella, a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar 
blant a phobl ifanc ledled y sir, heb ystyried y gymdeithas y maent yn byw, eu cefndir nac iaith y teulu, gan sicrhau bod mwy a mwy o blant a 
phobl ifanc yn meithrin sgiliau Cymraeg y gallant eu defnyddio mewn bywyd bob dydd. 
 
Disgwyliwn i unrhyw effeithiau fod yn rhai cadarnhaol, a hynny oherwydd y canlynol: 
 
Bydd plant a phobl ifanc yn gallu manteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog ni waeth ym mha gymuned y maent yn byw. 
 
Bydd nodau'r cynnig hwn yn cefnogi Cyngor Sir Ceredigion i gyflawni ei ymrwymiadau o ran y Gymraeg, siaradwyr Cymraeg a chymunedau sy'n 
siarad Cymraeg. 
 
Mae’r rhan fwyaf o athrawon a chymorthyddion ysgolion cynradd Ceredigion yn gallu siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg. Bydd cefnogaeth lawn 
yn cael ei gynnig i aelodau staff ysgolion wrth weld y cynnydd yn y ddarpariaeth o safbwynt y Gymraeg.   
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RHEOLI’R DDOGFEN: Dylid defnyddio’r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses benderfynu. 
Mae’n bwysig cadw cofnod o’r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg a 
chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd. 

Awdur Cam yn y broses 
benderfynu 

Rhif y fersiwn Dyddiad trafod Disgrifiad cryno o unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl 
trafod 

Bydd hyn yn dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy ym mhob cam o’r broses o ddatblygu’r cynnig. Ydych chi wedi ystyried yr egwyddorion datblygu 
cynaliadwy a’r nodau llesiant, a’u rhoi ar waith? 

Silyn Roberts Gweithdy Rhanddeiliaid 
Allweddol 

1 27.02.2020  

Silyn Roberts Cyfarfod:  
Grŵp Gorchwyl a Gorffen i 
drafod drafft cyntaf 
CySGA 2022 - 2032 

2 08.02.2021  

Silyn Roberts Cyfarfod Arbennig o’r 
Pwyllgor Iaith: i dderbyn 
sylwadau 

3 Dyddiad i’w 
drefnu 

 

Silyn Roberts Pwyllgor Craffu: er 
cymeradwyo’r drafft 
terfynol o’r ddogfen 

4 27.05.2021  

Silyn Roberts Cabinet: er trafod a 
chymeradwyo’r ddogfen a 
chaniatâd i ymgynghoriad 
cyhoeddus ffurfiol/statudol  

5 15.06.2021  

Silyn Roberts Cyfnod Ymgynghori 
Statudol yn dechrau 

5 Medi 2021 (8 
wythnos) 

 

Silyn Roberts Pwyllgor Iaith: i dderbyn 
sylwadau am unrhyw 
newidiadau i gynnwys y 
ddogfen yn sgil yr 
ymgynghoriad 

6 Rhagfyr 2021  

Silyn Roberts Cyflwyno’r ddogfen i 
Lywodraeth Cymru  

7 31.01.2022  

Silyn Roberts Cyflwyno ffurf derfynol y 
CySGA i’r Pwyllgor 
Craffu/Cabinet/Cyngor cyn 

8 Gwanwyn a Haf 
2022 
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ei gyhoeddi yn swyddogol 
ym mis Medi 2022 

AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae’r cynnig yn mynd i’r afael ag ef, a sut? 

Hybu'r Economi 
 

Bydd Ceredigion yn awdurdod lleol bywiog gyda gweithlu hyblyg ac aml-fedrus. 
Bydd y cynnig yn cyfrannu at aml-fedrusrwydd drwy sicrhau medrau iaith ac amlieithrwydd ymysg 
disgyblion a gweithlu’r dyfodol. Bydd y cynnig hefyd yn cyfrannu at gyfleoedd cyflogaeth ehangach i nifer 
gynyddol o drigolion Ceredigion yn y dyfodol. 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

Bydd Ceredigion yn parhau i fod yn gartref bywiog ar gyfer yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. 
Bydd dysgwyr y Gymraeg yn y pendraw yn ennill y setiau sgiliau y mae eu hangen arnynt er mwyn bod yn 
weithwyr hyblyg, dwyieithog a gallu addasu i ofynion unrhyw ddarpar gyflogwr. 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd  
 

Bydd gan ddinasyddion o bob oed well ansawdd bywyd. 
Bydd y cynnig yn cyfrannu at well ansawdd bywyd drwy ehangu ar gyfleoedd a chynyddu’r gallu i gyfrannu 
at gymuned a chymdeithas ddwyieithog. 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 

Bydd cymunedau Ceredigion yn dangos gwell cydnerthedd wrth ddelio â heriau amgylcheddol a 
chymdeithasol. 
Bydd y cynnig yn cyfrannu tuag at feithrin ymdeimlad cynyddol o falchder yn ein cymunedau lle mae 
rhwydweithiau yn cydweithio i gefnogi ei gilydd a lle mae gwarchod a hyrwyddo’r Gymraeg a’r amgylchedd 
naturiol yn cael eu gwneud law yn llaw â’i gilydd a gyda’r un arddeliad.  

 

SYLWCH: Wrth i chi lenwi’r ffurflen hon, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ategu’ch safbwyntiau. Bydd angen i chi gynnwys eich safbwynt 
cychwynnol, y mesurau a’r astudiaethau sydd wedi llywio’ch ffordd o feddwl, a’r farn rydych chi wedi dod iddi. O wneud hyn, bydd modd i chi nodi 
a fydd unrhyw newidiadau a fydd yn deillio o roi’r argymhelliad ar waith yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. Ymhlith y ffynonellau data mae: 

• Data meintiol – data sy’n darparu gwybodaeth rifyddol e.e. ffigurau poblogaeth, nifer y defnyddwyr, nifer y bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
• Data ansoddol – data sy’n darparu tystiolaeth o argraffiadau pobl o’r gwasanaeth/polisi a’u barn amdano e.e dadansoddiad o gŵynion, canlyniadau grwpiau 

ffocws, arolygon  
• Data am y boblogaeth leol, gan gynnwys ffigurau’r cyfrifiad (megis Proffil Iaith Ceredigion a Data Cydraddoldeb Ceredigion) 
• Data o’r Arolwg Cenedlaethol o Aelwydydd 
• Data am ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Adborth o ymgynghoriadau ac ymgyrchoedd ymgysylltu 
• Argymhellion pwyllgor craffu 
• Cymariaethau â pholisïau tebyg awdurdodau eraill 
• Cyhoeddiadau academaidd, adroddiadau ymchwil, adroddiadau ymgynghorwyr ac adroddiadau am unrhyw ymgynghoriad ag e.e. undebau llafur neu’r 

sectorau gwirfoddol a chymunedol, dogfen ‘A yw Cymru’n Decach’ 
• Data Sgiliau Iaith Gymraeg staff y Cyngor 
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2.  EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY:  Ym mha ffordd mae’r pum egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y’u nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi’u hymgorffori a’u blaenoriaethu yn natblygiad eich cynnig? 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Ydy’r cynnig yn dangos eich bod wedi 
bodloni’r egwyddor hon? Os yw’n 
gwneud hynny, disgrifiwch sut. Os nad 
yw’n gwneud hynny, eglurwch pam. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

Hirdymor  
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a’r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

Bydd CySGA 2021-31 Sir Ceredigion yn 
ddogfen fydd yn nodi’r camau i gyflawni’r 
nod o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2031 o fewn y sir. Bydd targedau byr 
a hir dymor a chamau gweithredu pendant 
yn y byr a’r hir dymor wedi eu nodi dros y 
cyfnod o 10 mlynedd. 
 

Drwy adeiladu ar CySGA 
2014-17 a CySGA 2017-20 
bydd y CySGA 10 mlynedd 
hwn yn gosod amserlen 
bendant fydd yn gweithredol, 
ymarferol a chynaliadwy i 
gyflawni’r nod.  

Ni ragwelwn y bydd effeithiau negyddol i’r 
camau y byddwn yn eu cymryd. Bydd 
ymgysylltu’n gadarnhaol gyda’n holl 
bartneriaid a rhanddeiliaid, ar hyd y cyfnod, 
yn hynod bwysig wrth i ni weld y 
datblygiadau yn cael eu gweithredu.    

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

Bydd cydweithio rhwng partneriaid a 
rhanddeiliaid yn greiddiol i’r cynllun. Y 
cydweithio pennaf fydd rhwng swyddogion 
yr awdurdod a’r ysgolion a’u cyrff 
llywodraethol yn ogystal â rhieni. 
 

Dyma hanfod y cynllun - 
bydd yr enghreifftiau o 
gydweithio wedi eu nodi 
drwyddo. 

I sicrhau cydweithio cadarnhaol, cyson a 
pharhaus drwy’r gweithredoedd fydd wedi 
eu nodi yn y cynllun.  

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Bydd rhanddeiliaid a phartneriaid yn cael 
eu cynnwys ar hyd y cyfnod cynllunio ac 
ymgynghori. Cynhelir gweithdy  i’r rheiny 
sydd â diddordeb yn gynnar yn y broses 
(26 Chwefror 2020)er mwyn casglu barnau 
ac unrhyw faterion perthnasol. Bydd y 
wybodaeth a gesglir bryd hynny yn cael ei 
ddosbarthu i’r mynychwyr yn y pendraw, er 
sylwadau pellach. Bydd y broses 
ymgynghori (Hydref 2020) ei hun yn 
ymgysylltu â phobl â nodweddion 
gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010 drwy’r ymgynghoriad chyhoeddus 
statudol. Bydd cyfle i unrhyw aelod o’r 
cyhoedd i fynegi barn am y cynnig bryd 
hynny. Bydd prif randdeiliaid yn derbyn 

Bydd amserlen y cynnig a’r 
angen i ymateb i’r broses 
ddemocrataidd ar ei hyd yn 
sicrhau cynnwys barn 
partneriaid a rhanddeiliaid.   

Sicrhau bod y broses gynllunio ac ymateb 
yn dilyn ‘Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer 
Ymgysylltu gyda’r Cyhoedd yng Nghymru’.    
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adroddiadau parhaus ar y cynllun ar hyd y 
cyfnod cynllunio (gweler yr amserlen), a 
hynny hefyd yn sgil unrhyw newidiadau 
posibl. Bydd y cynnig terfynol, i’w gyflwyno 
i Lywodraeth Cymru ar 31 Ionawr 2021 
wedi cynnwys barnau a syniadau 
rhanddeiliaid yn sgil cyflwyno copïau drafft 
o’r cynnig ac yn sgil yr yngynghoriad 
cyhoeddus.  
 

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 

Bydd y dulliau gweithredu fydd yn atal 
unrhyw broblemau allai godi neu waethygu 
drwy gyfnod y cynllun, wedi eu nodi ynddo.  

Nodir yr adnoddau fydd eu 
hangen i atal problemau rhag 
codi yn glir yn y 
gweithredoedd drwy’r 
cynllun.  
 

Ymateb i unrhyw bryderon a ddaw drwy 
ymgysylltu’n barhaus ac yn eglur gyda 
rhanddeiliaid a phartneriaid ar hyd y cyfnod 
cynllunio ac ymgynghori.   

Integreiddio 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

Yn ei hanfod mae’r cynnig am gefnogi 
dyhead Cyngor Sir Ceredgion i gryfhau 
sefyllfa’r Gymraeg drwy ei Strategaeth 
Iaith. Mae’r cynnig hefyd yn cefnogi 
Amcanion Strategol y Cyngor a Strategaeth 
Miliwn Siaradwyr 2050 Llywodraeth Cymru. 

Mae’r Gymraeg yn greiddiol i 
weithrediad Cyngor Sir 
Ceredigion ac yn ei 
amcanion strategol.  

Ni ragwelir y bydd yna effeithiau negyddol i’r 
cynnig.  

 
 

3.  NODAU LLESIANT:  Ydy’r cynnig yn cyflawni unrhyw rai o’r saith nod llesiant cenedlaethol a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015? Eglurwch yr effaith (gadarnhaol a negyddol) yr ydych yn ei disgwyl, ac awgrymwch sut i liniaru unrhyw effaith negyddol neu i 
gyfrannu’n well at y nod. Mae angen i ni sicrhau nad yw’r camau rydyn ni’n eu cymryd i gyflawni un o’r nodau’n niweidio’r camau i gyflawni nod arall. 

Nod llesiant Ydy’r cynnig yn cyfrannu at y nod hwn? 
Disgrifiwch yr effeithiau cadarnhaol neu 
negyddol. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

3.1. Cymru lewyrchus 
Defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon, datblygu poblogaeth 
fedrus ac addysgiedig, creu 
cyfoeth, darparu swyddi 

Nod hir dymor y cynnig yw cyfrannu at yr 
egwyddor o ddatblygu poblogaeth fedrus 
ac addysgedig mewn economi sy’n 
cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd 
cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar 
y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar 

Mae digon o dystiolaeth i 
ddangos manteision 
economaidd y Gymraeg, 
boed hynny ar lefel bersonol 
neu ar lefel fusnes a 
hyrwyddo.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig.  
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 waith addas. Mae’r Gymraeg yn hanfodol 
i’r egwyddor yma.  

3.2. Cymru gydnerth 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau sy’n ategu 
cydnerthedd ac sy’n gallu addasu i 
newid (e.e. newid hinsawdd) 
 

Ni fydd y cynnig hwn yn integreiddio 
bioamrywiaeth yn uniongyrchol. Fodd 
bynnag, mewn ffordd anuniongyrchol, 
bydd yn gwella'r modd y mae Cyngor Sir 
Ceredigion, drwy'r system addysg statudol, 
yn adlewyrchu ein cymunedau ac yn 
sicrhau bod y system yn cynrychioli 
blaenoriaethau a phrofiadau amrywiol pob 
cymuned. Gall y cynnig hwn helpu i ymdrin 
ag addysg mewn modd sy’n seiliedig ar 
leoedd. Darpariaeth gymunedol yw 
rhywfaint o'r ddarpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg y cyfeirir ati yn y cynnig hwn, er 
enghraifft canolfannau trochi Cymraeg. 
Defnyddir dull gweithredu sy'n seiliedig ar 
leoedd fel bod y plant sy'n mynychu'r 
ganolfan yn gallu meithrin eu sgiliau 
Cymraeg er mwyn iddynt allu integreiddio i 
mewn i system addysg yr awdurdod lleol 
yn ogystal ag i mewn i'r cymunedau sy'n 
siarad Cymraeg y maent yn rhan ohonynt. 

Bydd gweithredoedd y 
CySGA yn nodi hyn. 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig. 

3.3. Cymru iachach 
Mae llesiant corfforol a meddyliol 
pobl cystal â phosibl ac mae pobl 
yn deall yr hyn sy’n effeithio ar 
iechyd 
 

Nid oes effeithiau uniongyrchol a fydd yn 
effeithio ar iechyd yn y cynnig. Fodd 
bynnag, y mae’r gallu i fod yn rhan o 
gymuned, o ymdeimlad o berthyn a 
theimlo’r gallu i gyfrannu i’r gymuned 
honno yn bwysig o ran iechyd meddwl yr 
unigolyn. Mae’r cynnig yn nodi 
pwysigrwydd y Gymraeg yn hyn o beth. 
Mae cryn dystiolaeth bod amlieithrwydd yn 
ymestyn ar alluoedd ymenyddol yr 
unigolyn.   

Ymchwil rhyngwladol o’r hyn 
sy’n sicrhau llesiant 
meddyliol yr unigolyn.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig. 

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 

Bydd y cynnig yn galluogi plant i gyflawni 
eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu 
eu hamgylchiadau. Bydd y cynnig yn 

Bydd ehangu darpariaeth y 
Gymraeg yn sicrhau y bydd 
mwy o blant yn caffael ar 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 

gyda’r cynnig. 
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Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

sicrhau bod bob plentyn yn cael mynediad 
llawn i ddysgu’r Gymraeg gan ehangu felly 
ar ei ddewis ac i’w rymuso ar lefel bersonol 
ac ar lefel economaidd yn y dyfodol. Bydd 
y cynnig yn sicrhau cydlynedd cymunedol 
drwy ehangu’r defnydd o’r Gymraeg a 
sicrhau ymglymiad cymuned ehangach 
iddi fel iaith leiafrifol.  

fedrau fydd yn eu galluogi, 
yn y dyfodol i fod yn aelodau 
llawn o’r gymuned maent yn 
byw ac yn gweithio ynddi. 
Bydd rhoi'r cynnig hwn ar 
waith yn galluogi Cyngor Sir 
Ceredigion i newid y ffordd y 
caiff darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg ei chynllunio a'i 
chyflwyno, a fydd yn 
cynyddu nifer y plant a'r bobl 
ifanc sy'n meithrin sgiliau 
Cymraeg ac yn rhoi'r dewis 
iddynt fanteisio ar gyfleoedd 
diwylliannol cyfrwng 
Cymraeg.    

3.5. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 
Rhoi sylw i’r effaith ar lesiant byd-
eang wrth ystyried llesiant 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol lleol 
 

Drwy gryfhau sefyllfa’r Gymraeg yng 
Ngheredigion a Chymru mi fydd yna 
gyfraniad cadarnhaol at fywyd diwylliannol 
a ieithyddol fyd-eang/rhyngwladol. Mae 
hyrwyddo defnydd o iaith leiafrifol fel y 
Gymraeg yn cael ei weld gan y 
Cenhedloedd Unedig fel nod holl bwysig. 
Mae amddiffyn iaith leiafrifol yn 
ddyletswydd o dan hawliau dynol ac yn ran 
greiddiol o lywodraethiant da. Mae’n fodd o  
greu cymdeithas sy’n gymdeithasol ac yn 
wleidyddol fwy cyfartal. 
 

Mae ieithoedd lleiafrifol, gan 
gynnwys y Gymraeg wedi eu 
gwarchod dan ddeddfwriaeth 
genedlaethol a rhyngwladol 
e.e. y CU a’r Undeb 
Ewropeaidd.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig. 

 

3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
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Yn yr adran hon mae angen i chi ystyried yr effaith ar 
grwpiau cydraddoldeb, y dystiolaeth ac unrhyw gamau yr 
ydych yn eu cymryd ar gyfer gwella. 
Ydych chi wedi ystyried sut allai’r cynnig effeithio ar 
grwpiau cydraddoldeb fel y’u diffinnir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010?  Mae’r rhain yn cynnwys y grwpiau a 
ganlyn:  oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 
neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu 
bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth. 
 
Ystyriwch y canllaw a ganlyn hefyd: 
Comisiwn Cydraddoldeb - Asesu Effaith a Dyletswydd 
Cydraddoldeb 
 

Gan ddefnyddio eich tystiolaeth, 
ystyriwch yr effaith ar bob un o’r 
grwpiau gwarchodedig. Bydd 
angen i chi ystyried a yw’r grwpiau 
hyn yn cael mynediad cyfartal at y 
gwasanaeth, neu a oes angen 
iddyn nhw gael y gwasanaeth 
mewn ffordd wahanol i bobl eraill 
oherwydd eu nodweddion 
gwarchodedig? Nid yw’n 
dderbyniol dweud yn syml y bydd 
y cynnig yn fanteisiol/anfanteisiol i 
bawb. Dylech ddangos eich bod 
wedi ystyried yr holl dystiolaeth 
sydd ar gael a rhoi sylw i unrhyw 
fylchau neu anghyfartaledd a 
ddaeth i’r amlwg. 

Mae’n hollbwysig casglu data a 
thystiolaeth cydraddoldeb ar gyfer 
AEI. Dylech ystyried pwy sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth neu bwy 
sy’n debygol o’i ddefnyddio. Os 
na fyddwch yn defnyddio data nac 
yn ymgysylltu os ydych yn 
bwriadu cyflwyno newid, gallai 
penderfyniadau wynebu her 
gyfreithiol. Dylech gyplysu hyn â’r 
blwch cynnwys yn y templed 
hwn. Dylech hefyd ystyried y 
canllawiau cyffredinol. 

 

 
Gall y camau hyn gynnwys amryw 
o gamau cadarnhaol a fydd yn 
sicrhau bod modd i’r sefydliad drin 
unigolion yn unol â’u hanghenion, 
hyd yn oed os bydd hynny’n 
golygu ei fod yn trin rhai pobl yn 
fwy ffafriol nag eraill er mwyn 
iddyn nhw gael canlyniad da. 
Gallech hefyd gymryd camau i 
bennu unrhyw fylchau yn y data 
neu gamau i ymgysylltu â’r rheini 
y bydd y cynnig yn effeithio arnynt 
neu y mae’n debygol o effeithio 
arnynt. Mae angen cyplysu’r 
camau hyn ag adran 4 yn y 
templed hwn. 

Oedran 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hoedran? (Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud â'r 
cyfnod addysg statudol yn unig. 
  

Nododd Comisiynydd Plant 
Cymru fod y Gymraeg a 
darpariaeth gwasanaethau 
cyfrwng Cymraeg yn fater o 
hawliau, ac yn berthnasol i nifer 
o erthyglau Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn. Hefyd, nododd 
y Comisiynydd fod cyswllt clir 
rhwng iaith a hunaniaeth, ac nad 
yw'n bosibl gwahanu unrhyw un 
o erthyglau Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn oddi wrth 
ystyriaethau ieithyddol. 
 
 

Ymgynhorir gyda chynghorau 
ysgol (cynradd ac uwchradd) yn 
ystod datblygiad y cynnig. Bydd 
y cyhoedd yn gyffredinol yn cael 
eu gwahodd i fynegi barn yn 
ystod y cyfnod ymgynghori yn yr 
Hydref 2020.  
Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol ar hawliau plant na'u 
gallu i gymryd rhan ac arfer eu 
hawliau. Mae addysg cyfrwng 
Cymraeg yn agored i bawb, ac 
mae dyletswydd ar awdurdodau 
lleo, fel un Ceredigion, i 
hyrwyddo mynediad i bawb, yn 
ogystal â chynnig cymorth a 
chyfleoedd anffurfiol i'r rhai 
hynny sy'n dymuno manteisio 
arni. 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol gyda’r cynnig. 

Plant a phobl 
ifanc hyd at 
18 oed 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 18-50 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl hŷn 50+ 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Anabledd 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hanabledd? (Ticiwch )  

Bydd y cynnig hwn yn rhoi'r 
cyfle i blant a phobl ifanc 
ddysgu a meithrin sgiliau 
Cymraeg ac yn sicrhau eu bod 
yn cael cymorth i wneud hynny 
drwy gydol eu taith addysg. 
 
Un o'r deilliannau yn y 
Cynlluniau Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg yw gwella'r 
ddarpariaeth a'r cymorth ar 
gyfer anghenion dysgu 
ychwanegol, gan alluogi mwy o'r 
rhai hynny y mae angen y 
cymorth penodol hwnnw arnynt i 
fanteisio arno drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 

Nodir y gweithredoedd fydd yn 
sicrhau cydraddoldeb i blant 
gydag ADY o dan un deilliant 
penodol yn y cynnig. 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol gyda’r cynnig. 

Nam ar y 
clyw 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam 
corfforol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam ar y 
golwg 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Anabledd 
dysgu 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Salwch 
hirdymor 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iechyd 
meddwl 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Arall Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Trawsrywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

  

Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

 

Beichiogrwydd neu famolaeth 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd 
neu famolaeth? (Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 

  

Priodas neu bartneriaeth sifil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar briodas neu 
bartneriaeth sifil? (Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

  

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol.    

Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

 
 

Crefydd neu ddim cred    

Hil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? ( Ticiwch ) 

Bydd y cynnig hwn yn rhoi'r 
cyfle i blant a phobl ifanc 
ddysgu a meithrin sgiliau 
Cymraeg ac yn sicrhau eu bod 
yn cael cymorth i wneud hynny 
drwy gydol eu taith addysg. 
Fel rhan o'r cynnig hwn, bydd 
Cyngor Sir Ceredigion yn 
sicrhau bod darpariaeth drochi 
ar gael i newydd-ddyfodiaid a 
hwyrddyfodiaid i addysg 
cyfrwng Cymraeg.  
Bydd y ddarpariaeth hon yn 
golygu bod pob plentyn a 
pherson ifanc yn gallu cael 
addysg cyfrwng Cymraeg, ac y 
bydd y cymorth angenrheidiol ar 
gael iddo os bydd yn dewis 
gwneud hynny.  
Bydd y ffocws cynyddol ar greu 
darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg yn rhoi mwy o 
ddewisiadau i bobl o bob hil o 
ran addysg eu plant, yn ogystal 
â'r opsiwn i integreiddio i mewn 
i gymunedau sy'n siarad 
Cymraeg. 

Mae canolfannau iaith/trochi 
Cyngor Sir Ceredigion eisoes 
yn darparu’r gefnogaeth yma.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol gyda’r cynnig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gwyn 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig 
cymysg / aml-
ethnig 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Du / 
Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 
(Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

Cristnogion 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Bwdhyddion 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hindŵiaid 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dyneiddwyr 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iddewon 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mwslimiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 
 

Rhyw   
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Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Cyfeiriadedd rhywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol gyfeiriadedd rhywiol? (Ticiwch ) 

 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

 

  

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 
i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu’n eich rhwystro rhag gwneud hynny. 

3.6.2. Sut allai/mae’r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn:  ● Dileu neu leihau anfantais  ● Diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol  ● Annog 

pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran 
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Bydd rhoi'r cynnig hwn ar waith drwy'r ‘Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg’ yn sicrhau bod mwy o blant a phobl ifanc yn cael mynediad cyfartal i 
addysg cyfrwng Cymraeg yng Ngheredigion.Bydd yn cynyddu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n meithrin medrau Cymraeg ac yn rhoi'r dewis iddynt fanteisio ar 
gyfleoedd diwylliannol cyfrwng Cymraeg.  Bydd y cynnig yn annog Cyngor Sir Ceredigion i hybu'r Gymraeg drwy'r system addysg statudol, yn ogystal â helpu i 
feithrin sgiliau Cymraeg y gellir eu defnyddio yn y gweithle yn y dyfodol. O ganlyniad, mae'n bosibl y bydd y plant hynny'n gallu ymgeisio am swyddi lle mae'r 
Gymraeg yn ddymunol neu'n hanfodol, gan eu galluogi i fanteisio ar ran o'r farchnad lafur na fyddai fel arall wedi bod yn agored iddynt.Yn ei dro, bydd hyn yn 
cyfrannu at yr agenda trechu tlodi. Hefyd, bydd y cynnig hwn yn hyrwyddo'r Gymraeg a'r cyfleoedd diwylliannol sy'n gysylltiedig â hi, ac yn annog pob plentyn a 
pherson ifanc i fanteisio arnynt. 
 

3.6.3. Sut allai/mae’r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon?  
Dylech ystyried a oes tystiolaeth ar gael sy’n dangos:  ● Y gall y cynnig beri i bobl â nodweddion penodol gael eu trin yn llai ffafriol  ● Y gallai’r cynnig arwain at 

wahaniaethu anuniongyrchol  ● Bod y cynnig yn fwy tebygol o’ch cynorthwyo i wneud addasiadau rhesymol neu’ch rhwystro rhag gwneud hynny 

Bydd y cynnig yn sicrhau bod pawb yn cael mynediad cyfartal i ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ni waeth beth fo'u cefndir, yn unol â'r nod llesiant o 
sicrhau Cymru fwy cyfartal. Bydd y cynnig hefyd yn sicrhau bod mwy o bobl yn cael y cyfle i fwynhau'r iaith a'r cyfleoedd diwylliannol amrywiol y mae'r iaith yn 
eu cynnig yng Nghymru, a fydd hefyd yn cyfrannu at un o nodau Bil Cenedlaethau'r Dyfodol o weld pobl yng Nghymru yn cymryd rhan yn ein diwylliant a rennir 
lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. Mae hyn hefyd yn gyson â'r nod llesiant o feithrin iaith, diwylliant a chymunedau gwydn. 
 

3.6.4. Sut allai/mae’r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn :  ● Mynd i’r afael â rhagfarn   ● Hybu dealltwriaeth 

Drwy gynyddu a hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg, ochr yn ochr â gweithio i gynyddu lle'r Gymraeg yn ein cymunedau, gallai'r cynnig helpu i sicrhau 
cydlyniant cymunedol rhwng pobl o gefndiroedd ethnig, crefyddau a hiliau gwahanol. 
 
 

 

3.7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 
Mae diwylliant a threftadaeth Cymru a’r Gymraeg yn cael 
eu hybu a’u gwarchod. 
Yn yr adran hon, mae angen i chi ystyried yr effaith, y dystiolaeth 
ac unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i wella. Dylech wneud hyn 
i sicrhau nad yw’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n dewis byw eu 
bywydau a defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
waeth na’r cyfleoedd sydd ar gael i’r rheini sy’n dewis gwneud 
hynny drwy gyfrwng y Saesneg, a hynny yn unol â Mesur y 
Gymraeg 2011. 

Disgrifiwch pam y bydd 
yn cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu 
fawr ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 

Pa gam (gamau) allwch chi 
ei gymryd (eu cymryd) i 
liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n 
well at yr egwyddor hon? 
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A fydd y cynnig yn cael ei 
roi ar waith yn 
ddwyieithog (Cymraeg a 
Saesneg)? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Cyflwynir y ddogfen 
(CySGA) a’r holl papurau 
perthnasol yn y Gymraeg a’r 
Saesneg drwy’r cyfnod 
cynllunio a’r ymgynghori. 

Bydd gofynion y broses yn 
arwain hyn.  

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol yn hyn o 
beth.     

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Nod y cynnig fydd cynyddu 
defnydd o’r Gymraeg ar 
draws y sector addysg a 
hynny yn y pendraw yn cael 
effaith gadarnhaol ar ei 
defnydd yn gymdeithasol ac 
yn gymunedol. Bydd yr holl 
ddeilliannau, sy’n greiddiol 
i’r cynllun, yn cyfrannu at y 
nod hwn.  

Mae'r system addysg yn 
allweddol i gyflawni'r targed o 
filiwn o siaradwyr Cymraeg a 
nodir yn Strategaeth 
Cymraeg 2050, ac mae'n 
hollbwysig ein bod yn creu 
system addysg statudol sy'n 
cynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg hyderus. Mae'r 
cynnig hwn, sy'n ceisio 
atgyfnerthu'r broses statudol 
gyfredol a ddefnyddir gan 
awdurdod lleol Ceredigion i 
gynllunio addysg cyfrwng 
Cymraeg, yn rhan hollbwysig 
o'r broses hon, a bydd yn 
parhau felly drwy gydol y 
cyfnod hyd at 2050. 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol yn hyn o 
beth.    

A fydd y cynnig yn 
cynyddu neu’n lleihau’r 
cyfleoedd i bobl gael 
gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r cynnig hwn yn 
ymwneud â'r cyfnod addysg 
statudol yn unig. 
 
Effaith gadarnhaol fydd ar y 
Gymraeg gan fod y cynnig 
yn rhan bwysig o 
strategaeth Miliwn 
Siaradwyr 2050 
Llywodraeth Cymru.  
 
Bydd Deilliant 6 y cynnig yn  
benodol yn cynllunio ar 

Bydd y cynnig yn nodi’r 
gwasanaethau sydd ar gael 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Bydd hefyd yn nodi’r 
gweithredoedd angenrheidiol 
fydd eu hangen i gryfhau 
unrhyw un o’r gwasanaethau 
fel bod modd eu cynnig drwy 
gyfrwng y Gymraeg.    

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 
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gyfer gwed cynnydd yn y 
ddarpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg i 
ddisgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol (“ADY”) 
(yn unol â'r dyletswyddau a 
bennir gan y Ddeddf 
Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a'r Tribiwnlys 
Addysg (Cymru) 2018)   
 
 

Sut fydd y cynnig yn 
sicrhau nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin 
yn llai ffafriol na’r 
Saesneg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r cynnig hwn yn 
ymwneud â'r cyfnod addysg 
statudol yn unig. 

Holl bwrpas y cynnig yw i 
gynyddu defnydd y 
Gymraeg yn ysgolion 
Ceredigion. 

Bydd y cynnig yn nodi drwy’r 
gweithredoedd yn y saith 
deilliant a nodir sut y bydd y 
Gymraeg yn cael ei hyrwyddo 
a’i chryfhau. 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

   

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
lleol? 

Cadarn
haol 

 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae’r cynnig yn rhan o 
weledigaeth Llywodraeth 
Cymru a nodir yn 
strategaeth Cymraeg 2020. 
Mae’r welediagaeth yn 
dymuno gweld Cymru lle 
mae ei hiaith yn ffynnu. Un 
o nodau allweddol y 
strategaeth yw creu system 
addysg statudol sy'n 
cynyddu nifer y siaradwyr 
hyderus. Er mwyn cyflawni'r 
nod hwn, rhaid i ni gynyddu 
nifer y disgyblion ysgol sy'n 
cael y cyfle i feithrin sgiliau 
Cymraeg yn yr ysgol a'r 

Bydd y cynnig yn nodi drwy’r 
gweithredoedd yn y saith 
deilliant a nodir sut y bydd y 
Gymraeg yn cael ei 
gwarchod, ei chryfhau a’i 
hybu. 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 
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cyfle i ddefnyddio'r iaith yn 
eu bywydau bob dydd, a 
hynny'n sylweddol. Mae’r  
cynnig yn annog awdurdod 
lleol Ceredigion i hybu'r 
Gymraeg drwy'r system 
addysg statudol, yn ogystal 
â helpu i feithrin sgiliau 
Cymraeg y gellir eu 
defnyddio yn y gweithle yn y 
dyfodol. Bydd y cynnig 
hefyd yn hyrwyddo'r 
Gymraeg a'r cyfleoedd 
diwylliannol sy'n gysylltiedig 
â hi, ac yn annog pob 
plentyn a pherson ifanc i 
fanteisio arnynt. 

 
 
 
 
 
 
 

      

4.  ATGYFNERTHU’R CYNNIG: Os yw’r cynnig yn debygol o effeithio’n negyddol ar unrhyw rai o’r materion uchod (gan gynnwys unrhyw rai o’r 
nodweddion gwarchodedig), pa gamau ymarferol/newidiadau allai helpu i liniaru neu i ddileu unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd yn adrannau 2 a 
3? 

4.1 Camau  

Beth fyddwch chi’n ei wneud? Pryd fyddwch chi’n ei wneud? Pwy sy’n gyfrifol? Cynnydd 

Amherthnasol    
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4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru’r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i’r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio’r cynnig.) 

Gwelwn mai ychwanegu at y ddarpariaeth y bydd y cynnig hwn yn hytrach na chael unrhyw effaith negyddol.  
 
 
 

4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

Byddwn yn monitro'r ymgynghori a'r ymgysylltu am unrhyw effeithiau annisgwyl. 
 
Byddwn yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda rhanddeiliaid e.e. Fforwm y CySGA, Pwyllgor Iaith, trafodaethau oddi mewn i’r adran addysg (gan 
gynnwys penaethiaid cynradd ac uwchradd) ayyb.  
 
Cyflwynir adroddiad cynnydd blynyddol i Lywodraeth Cymru.  
 

 

5.  RISG:  Beth yw’r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   

Meini prawf 
asesu effaith 

1 – Isel iawn 2 – Isel  3 – Canolig  4 – Uchel  5 – Uchel iawn 

Meini prawf  
asesu 
tebygolrwydd 

1 – Annhebygol o 
ddigwydd 

2 – Llai tebygol o 
ddigwydd 

3 – Yr un mor debygol 
o ddigwydd ac o beidio 
digwydd 

4 – Mwy tebygol o 
ddigwydd 

5 – Tebygol o 
ddigwydd 
 

Disgrifiad o’r risg Effaith (difrifoldeb) Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg 

Bydd angen sicrhau cyllid a 
chapasiti staffio digonol er mwyn 
gwireddu’r cynllun yn llawn 

4 3 12 

    

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

Na  
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1. Cefndir Cenedlaethol y ddogfen ddrafft. 
 
Mae’r Cynllun Strategol Cymraeg Mewn Addysg hwn yn cael ei wneud o dan adran 84 o Ddeddf 
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac mae’r cynnwys yn cydymffurfio â Rheoliadau 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019.  Rydym wedi rhoi sylw dyledus i’r 
canllawaiu statudol a gyhoeddwyd gan Weinidog Cymru wrth bennu ein targedau.  
 
Nod y cynllun yw dangos ein gweledigaeth a pha weithredoedd bydd Ceredigion yn eu cynnig yn 
ystod y 10 mlynedd nesaf mewn ymateb i’r saith deilliant a bennir gan Llywodraeth Cymru. Yn sail 
i’r ddogfen hon mae dogfennau eraill fel Cymraeg 2050 – Miliwn o Siaradwyr, Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol ac wrth gwrs y newidiadau cyffrous a welir yn Cwricwlwm i Gymru. 
 
 Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad drafft, bu cyfle i’r cyhoedd a rhanddeiliaid ymateb rhwng Medi’r 
20fed 2021 a Thachwedd y 12fed 2021. Roedd y ffurflen ymateb yn fyw ar wefan y cyngor ar ffurf 
digidol neu gellid ymateb ar gopi papur trwy law’r cyngor neu canolfannau hamdden a llyfrgelloedd 
y cyngor. Roedd copiau print bras ar gael pe dymunir ac yn ôl y galw. Crewyd dogfen disgybl 
gyfeillgar er mwyn canfod barn disgyblion Ceredigion. 
 
Isod atodir  grynodeb o farnau a phwytiau a godwyd yn ystod  yr ymgynghoriad a sylwadau 
Cyngor Ceredigion mewn ymateb i hynny. 
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Deilliant 1 – Mwy o blant meithrin/tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y 

Gymraeg (gweler isod yr ymatebion i C1 a C2) 
 

Cwestiwn 1: I ba raddau ydych chi’n cytuno bod y gweithredoedd yn ystod 5 mlynedd cyntaf y 

cynllun yn cyfrannu at y weledigaeth ar gyfer cynyddu a gwella’r cynllunio darpariaeth addysg 

cyfrwng Cymraeg yng Ngheredigion?  

Cwestiwn 2: I ba raddau ydych chi’n cytuno bod y gweithredoedd hyn am roi sail gref i ddisgyblion 

ar eu taith at ddwyieithrwydd ac wrth iddynt symud ymlaen i gyfnodau nesaf eu haddysg a’u 

bywyd cymdeithasol hyd 11 oed ac yn y pendraw i fyd gwaith? 

 

Sylwadau o gefnogaeth cyffredinol i’r amcanion 
ond sydd hefyd yn cynnig ystyriaethau pellach 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion 

Mae tystiolaeth yn dangos bod addysg Gymraeg yn fanteisiol 
i'r dysgwr ac mae cyflwyno'r Cyfnod Sylfaen trwy gyfrwng y 
Gymraeg i bob dysgwr yn y sir yn darparu gwell sylfaen i 
bawb. Mae tystiolaeth o Gymru a gwledydd eraill yn dangos 
bod y dull trochi yn effeithiol dros ben i ddysgwyr o bob 
cefndir. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Sylfaen dda i ddechrau’r ysgol. 
Mae dwyieithrwydd yn WYCH! 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Cytunaf yn llwyr bod y gwaith ym mlynyddoedd cyntaf (y 
cynllun) yn allweddol i gyrraedd y nod o wella’r ddarpariaeth 
addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd angen llawer o gefnogaeth ac 
ewyllys da ond rwy’n teimlo bod y cynllun yn cynnig cyfle 
arbennig.  
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Pob plentyn yn cael cyfle cyfathrebu gyda’i gilydd trwy’r 
Gymraeg, gan wella sgiliau dwyieithog yn gynnar a datblygu 
sgiliau yn oedran ifanc. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Rwy’n croesawu’r nod o greu dosbarth meithrin CC yn 
ysgolion Plascrug, Cei Newydd a Chomins Coch. Mae’n 
galonogol gweld fod y cynllun yn tynnu sylw i’r diffyg 
gwachodwyr plant CC ac ymrwymiad i gynyddu’r niferoedd 
hyn. Nid yw’n ymarferol i lawer o rieni anfon eu plant i’r 
cylchoedd meithrin oherwydd ymrwymiadau gwaith a’r 
amseroedd agor, felly mae gwachodwyr CC yn hanfodol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

 Rydym yng Nghymru; felly dylai'r Gymraeg gael ei siarad. 
Dwi'n dod o Loegr ond rydw i'n cefnogi hy 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Mae angen nodi hefyd bod y 
Gymraeg yn perthyn i bawb o ba bynnag 
gefndir. 
 

Dywedir wrthym fod y cyfnod bore oes yn allweddol o ran 
dysgu iaith a gwyddom fod dysgu iaith yn y cyfnod hwnnw'n 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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haws nag yw e fel oedolyn. Mae'r cynllun yn ymddangos yn 
bwrpasol ac adeiladol. 
 

Mae hyn yn bwysig iawn, bod mwy o blant yn cael cyfle i gael 
eu haddysg/gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg, er mwyn 
iddynt ymgyfarwyddo â’r Gymraeg cyn gynted â phosibl, yn 
enwedig plant sy’n dod o aelwydydd di-Gymraeg. Ni all hyn 
ond fod yn beth cadarnhaol iawn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Rwy’n cytuno y dylid addysgu'r Gymraeg/ei hystyried yn 
bwysicach na’r Saesneg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r egwyddor o ddysgu’r Gymraeg. Nid nod y 
cynllun yw ystyried un iaith yn bwysicach na’r 
llall. Cynnig cyfleoedd i ddisgyblion allu siarad y 
ddwy iaith (Cymraeg a Saesneg) gystal â’i gilydd 
(dwyieithrwydd) yw nod y cynllun.  

Mae dwyieithrwydd yn sylfaen ragorol. Mae’n cynyddu eich 
cyfalaf diwylliannol ac yn sicrhau eich bod yn cael eich 
gwreiddio’n llwyr yn eich cymuned. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Po fwyaf y bydd plant yn dod i gysylltiad â’r Gymraeg o oedran 
cynnar, yn enwedig y rheini o gefndiroedd lle nad ydynt yn 
clywed yr iaith ar yr aelwyd, po hawsaf y bydd iddynt ddysgu’r 
iaith. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Fel cyn Athrawes Fro yng Ngheredigion ac wedi bod yn 
cyflwyno Cymraeg iaith gyntaf ac ail iaith yn y blynyddoedd 
Cynnar fe wn pa mor bwysig a llwyddiannus yw cyflwyno 
ieithoedd i blant yn gynnar iawn. Fe fydd y Gymraeg yn cael ei 
dysgu'n naturiol, gyda mwynhad a phwrpas mewn 
amgylchedd hwyliog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Bydd y cynigion yn gosod sylfaen i feithrin sgiliau dwyieithog 
disgyblion a'r gallu i gaffael sgiliau ieithyddol ychwanegol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
 

Rydym yn cefnogi addysg ddwyieithog yn llwyr. Mae gan 
Lywodraeth Cymru gynllun i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2050 ac mae’n amlwg y byddai’r cynllun pum mlynedd 
hwn yn effeithio’n ffafriol ar y targed hwn. Bydd cynllun 
Cyngor Sir Ceredigion, sy’n cynnwys targed i ddarparu 100% o 
addysg y sir drwy gyfrwng y Gymraeg, yn amlwg yn cynyddu 
nifer y disgyblion meithrin a’r plant tair blwydd oed sy’n dysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. Fodd bynnag, fel ysgol, 
hoffem gael mwy o fanylion am sut y bydd yr addysg feithrin 
hon yn cael ei darparu yn XXXX. Rydym yn cymryd yn 
ganiataol y bydd yr AALl a/neu Lywodraeth Cymru’n gallu 
ariannu’r buddsoddiad sylweddol hwn yn nyfodol ein plant. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Mae’n fwriad gan y Cyngor i 
ymgynghori ymhellach ar y bwriad i greu 
dosbarth meithrin (3 oed) cyfrwng Cymraeg yn 
Ysgol  XXXX yn ogystal â’r ysgolion eraill a 
nodwyd yn y cynllun. Byddai’r Cyngor yn cefnogi 
unrhyw ddatblygiad gydag adnoddau addas. 

Mae sicrhau bod plant yn dod i gysylltiad â’r Gymraeg ac yn 
cael cyfle i’w dysgu a’i hymarfer yn gynharach yn hollbwysig i 
roi hwb i’w hyder ac i normaleiddio’r iaith fel rhan o’u 
bywydau o ddydd i ddydd. Mae hefyd yn cryfhau’r dull o 
bontio’r cenedlaethau â rhieni/gwarcheidwaid ac aelodau 
ehangach o’u teuluoedd nad ydynt yn siarad Cymraeg.  
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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Mae pwyllgor Cylch Meithrin XXXX yn credu’n gryf yn y 
canlyniad uchod, ond ein pryder mwyaf yw’r effeithiau 
hirdymor ar y Cylch Meithrin. Ar hyn o bryd, rydym yn darparu 
gwasanaeth i blant 2-4 oed yr ardal drwy ddarparu lleoedd 
addysg ran-amser, y Cynnig Gofal Plant, a Dechrau’n Deg. O 
golli addysg ran-amser, byddai’n peri colled ariannol enfawr i’r 
Cylch, ac yn peri problemau cynaliadwyedd yn y dyfodol. Ar 
hyn o bryd, rydym yn cyflogi pum aelod staff amser llawn, 
gyda dau o’r rheini wedi cymhwyso ar Lefel 5, ac mae gennym 
18 o blant ar y gofrestr. Mae naw o’r plant hyn yn cael addysg 
ran-amser, gyda phedwar o’r plant hynny’n cael y Cynnig 
Gofal Plant. Mae tri phlentyn arall hefyd yn cael arian drwy’r 
cynllun Dechrau’n Deg/Allgymorth. O golli’r ddarpariaeth 
addysg ran-amser, ni fyddai modd i’r plant hynny fanteisio ar y 
Cynnig Gofal Plant na chael gofal cofleidiol oherwydd 
problemau iechyd a diogelwch o ran eu cludo i’r ysgol ac oddi 
yno. Pe bai’r Cylch yn cau yn y dyfodol, byddai’n effeithio’n 
fawr ar y plant sy’n cael lleoedd Dechrau’n Deg/Allgymorth 
oherwydd maent yn dibynnu ar ymyrraeth gynnar ac 
amgylchedd dysgu cyfoethog a diogel. Rydym wedi bod yn 
aelod o’r Mudiad Meithrin ers dros ugain mlynedd ac rydym 
bob amser wedi dilyn ei bolisi iaith a’r dull trochi, er ein bod 
wedi bod yn bwydo Ysgol XXXX (sydd wedi’i dynodi gan Estyn 
yn ysgol cyfrwng Saesneg â defnydd sylweddol o’r Gymraeg). 
Rydym eisoes yn Gylch Meithrin cyfrwng Cymraeg sydd wedi 
hen ennill ei blwyf ac sy’n dal i ddatblygu ac i osod safonau 
uchel. Mae gennym hefyd bryderon ynghylch ble y bydd 
dosbarth meithrin yn cael ei leoli yn Ysgol Gynradd XXXX, 
oherwydd rydym yn gwybod bod lle’n brin tu mewn a thu 
allan i’r ysgol. Ar hyn o bryd, rydym yn berchen ar y caban, ac 
rydym wedi buddsoddi dros £30,000 mewn grantiau i gynnal 
ac i wella’r amgylchedd tu mewn a thu allan. Mae rhieni ac 
aelodau o’r gymuned wedi gwneud sylwadau am y 
gwelliannau diweddar, gan sôn am ba mor groesawgar ac 
atyniadol y mae’r Meithrin yn edrych nawr. Byddai’n drueni 
mawr colli’r ddarpariaeth hon yn y gymuned. Rydym yn cynnig 
y dylai’r Cylch Meithrin barhau i ddarparu addysg ran-amser 
ac y dylai Ysgol Gynradd XXXX droi’n ysgol cyfrwng Cymraeg. O 
wneud hynny, bydd yn sicrhau bod addysg Gymraeg yn 
parhau o ddwy i un ar ddeg oed a thu hwnt. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun ond hefyd yn nodi’r 
pryderon a godwyd a fyddai’n cael eu hystyried 
mewn unrhyw ymgynghoriad pellach i sefydlu 
dosbarth meithrin yn Ysgol XXXX. Mae’r sector 
nas cynhelir yn chwarae rôl bwysig a byddwn yn 
ystyried cynaladwyedd y sector mewn 
ymynghoriadau pellach.  

O fyw yng Ngheredigion, mae defnyddio’r Gymraeg o’r pwys 
mwyaf. Po orau po gynharaf y byddwn yn cyflwyno’r 
Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Buddsoddi yn nyfodol siaradwyr Cymraeg. Prifio 
dwyieithrwydd yn bwysig i'r gymuned a'r economi. Ansawdd y 
Gymraeg yn uchel oherwydd bod addysg yn yr iaith Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Rwy’n credu y bydd cynnig y ddarpariaeth hon yn cyfrannu’n 
sylweddol at sicrhau bod yr iaith yn tyfu. Mae plant o’r oedran 
hwn sydd eisoes yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 
yn ffynnu ac maent yn fwy tebygol o deimlo’n hyderus i 
ddefnyddio’r iaith wrth iddynt dyfu’n hŷn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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Mae’n allweddol bwysig, cynta i gyd gorau i gyd. Pwysig rhoi 
sail bendant er mwyn iddynt ddatblygu yn unigolion 
dwyieithog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'r egwyddor o drochi cynnar (mewn unrhyw iaith) wedi ei 
brofi'n gadarnhaol drwy ymchwil niferus pan yn ystyried 
amlieithrwydd a chaffael iaith yn llwyddiannus. Mae'r hyn sy'n 
cael ei amlinellu yn y cynllun yn cynnig dewis ehangach i blant 
Ceredigion i fod yn ddwyieithog ac o bosibl yn amlieithog yn y 
pen draw. Mae'r bwriad i ddatblygu natur ieithyddol 
dosbarthiadau meithrin ysgolion ardal Aberystwyth a'r Cei 
Newydd yn greiddiol wrth greu siaradwyr Cymraeg (a 
Saesneg) ac ehangu'r dewis ieithyddol a manteision 
dwyieithrwydd i holl ddisgyblion Ceredigion. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae ymchwil yn dangos mai yn yr oed yma y mae plant ifanc 
yn dysgu iaith yn fwyaf llwyddiannus. Mae disgyblion 
dwyieithog wedi eu harfogi yn well ar gyfer y byd gwaith. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae pob un o’r gweithredoedd 5 mlynedd i’w clodfori, ond y 
pwynt mwyaf allweddol i sicrhau’r weledigaeth yw pwynt 6, 
sef targedu’r ardaloedd anodd/y talcen caled trwy sicrhau 
darpariaeth Meithrin Cyfrwng Cymraeg e.e. Cei Newydd, 
Comins Coch, Padarn Sant,Ysgol Llwyn yr Eos ac Ysgol 
Plascrug. Mae’r pwynt yn cloi gyda rheswm clir a chadarn: 
‘byddai pob plentyn sy’n mynychu darpariaeth Cylchoedd 
Meithrin (MM)/Grwpiau Chwarae (BCC) eraill ar draws y sir yn 
dilyn llwybr mamiaith gan mai darpariaeth CC fyddai yng 
nghyfnod sylfaen pob ysgol.’ Mae hyn yn taro’r hoelen ar ei 
phen. Da iawn! Mae targedu marchnata a hyfforddiant ar 
gyfer darparwyr/hyfforddwyr cyfrwng Cymraeg hefyd yn fodd 
o sicrhau hyn, ac mae hynny wedi ei nodi’n glir yn nhargedau 
Ceredigion. Mantais arall y gweithredoedd yw eu bod yn rhoi 
statws i ddwyieithrwydd, ac amlieithrwydd – mae hyn yn fodd 
o roi mwy o apêl na gwthio ffiniau Cymraeg yn unig. Mae’n 
rhoi ystyriaeth i hiliau gwahanol o bobl sy’n ymgartrefu yng 
Ngheredigion, a thrwy hynny yn gallu ennill empathi a 
diddordeb yn y Gymraeg, a chreu awyrgylch lle gallant fod yn 
gartrefol mewn cymdeithas ddwyieithog. Yn wir, mae’n creu 
apêl o fod yn gartrefol mewn cymdeithas lle ceir defnydd a 
statws i’r Gymraeg. Gwelir, trwy’r gweithredoedd, y rhoddir 
sail gref i ddisgyblion ar eu taith at ddwyieithrwydd yn y 
dyfodol am fod Ceredigion yn gweithio’n agos gydag 
asiantaethau eraill a hefyd yn cydweithio gyda rhieni trwy 
ddarparu gwybodaeth a chynlluniau hyrwyddo/cymorth 
mewn dogfennau ac ar y we. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Mae’r Cyngor hefyd yn nodi’r 
sylwadau cadarnhaol am statws dwyieithrwydd 
ac amlieithrwydd a hynny ar gael i bawb.  

Mae’n amlwg y bydd, ond nid yw’r adran “Ble rydym ni nawr” 
yn sôn o gwbl am pam fod rhieni’n dewis meithrinfeydd a 
gofal plant cyfrwng Saesneg â rhywfaint o Gymraeg. A oes 
tystiolaeth glir mai diffyg darpariaeth yw’r rheswm? 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau. Nodwyd yn y 
cynllun bod angen ceisio ehangu ar y 
ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg.   

Fel cyn Athrawes Fro oedd yn dysgu Cymraeg iaith gyntaf ac 
ailiaith gwn yn burion pa mor bwysig i'w trochi plant yn y 
blynyddoedd cynnar hwn. Mae rol y Mudiad Meithrin a'r 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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gwarchodwyr plant yn holl bwysig i yn y cynllu i gyfrannu at y 
weledigaeth hon. Adnoddau dynol yw'r adnodd pwysicaf ar 
gyfer cyfathrebu. Cytunaf yn gryf bod y gweithredoedd hyn 
am roi sail gadarn ar gyfer eu taith at ddwyieithrwydd. Po 
gynharaf fo'r cyflwyniad i iaith, amsugna'r plentyn yr iaith 
honno yn naturiol. Mae'r gweithredoedd a nodir ar gyfer 5 
mlynedd cyntaf y cynllun yn gynhwysfawr am eu bod yn 
targedu darpariaeth/darparwyr blynyddoedd cynnar yn 
briodol. Mae'r anogaeth, y gefnogaeth a'r partneriaethau a 
ddisgrifir i gyd yn addas. Am eu bod i gyd yn cyfrannu at y 
broses o gyflwyno, cryfhau a normaleiddio defnydd o'r 
Gymraeg ym mywydau plant ifanc a rhoi'r hyder 
angenrheidiol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorau po gynta y cyflwynir pob plentyn i'r Gymraeg yn ystod 
eu blynyddoedd cynharaf yn yr ysgol. Rwy'n poeni y byddwn 
yn colli rhywfaint o'r iaith wrth i blant/rhieni ddewis eu hysgol 
uwchradd. Mae'r her yn dal i fod yn Nghyfnod Allweddol 2 
hefyd wrth ddatblygu'r ymdeimlad o Gymreictod ac wrth 
iddynt fynychu gweithgareddau tu allan i'r dosbarth a chlybiau 
ar ôl ysgol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Mae’r cynllun yn ceisio ymateb i’r 
pryderon am ddilyniant uwchradd yn neilliant 3.  

Mae’n bwysig i ni fel Cymry i amddiffyn ein diwylliant a hefyd 
ein treftadaeth. Mae hwn yn bosib trwy dysgu ein plant trwyr 
gyfwng Cymraeg or feithrin lan. Dros y misoedd diwethaf yma 
efo’r pandemig covid 19 mae ‘na mwy o bobol yn symud i’r 
ardal o Loegr. Mae hi’n bwysig iawn bod ni fel cenedl yn 
dweud wrthynt sydd yn symud yma eu bod yn symud i wlad 
arall efo iaith ei hun a hanes ei hun. Dim ond trwy’r addasu 
yma y gallwn rheoli pwy sydd yn dysgu’r  iaith. Mae’n mynd yn 
galetach i roi perswad ar oedolion o wlad arall i ddysgu ac 
amddiffyn yr iaith. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Mae’r Cyngor o’r farn bod y Gymraeg 
yn perthyn i bawb yn ddi-wahan os ydynt yn 
byw yma’n barod neu’n dod yma i fyw ac o ba 
bynnag gefndir. Nod y Cyngor yw sicrhau bod y 
Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal a bod 
disgyblion yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y 
pendraw. Er y gall rhai dysgwyr ddod yn rhugl 
yn y Gymraeg ar ôl astudio Cymraeg fel Ail Iaith, 
mae'r dysgwyr hyn yn eithriadau. Yn 
gyffredinol, nid yw disgyblion sy'n derbyn 
darpariaeth cyfrwng Saesneg ac sy'n astudio 
Cymraeg fel Ail Iaith yn dod yn rhugl yn y 
Gymraeg. 

O'r hyn gallaf ei ddarllen yn y ddogfen mae cyfeiriad clir o ran 
gweithredu ac allbynnau dros gyfnod y cynllun i gwrdd â'r 
deilliant hwn. Mae'r gallu i gael mynediad at ddwy iaith yn 
gynnar mewn bywyd yn ei gwneud yn haws i ddefnyddio'r 
ddwy iaith mewn addysg wrth fynd trwy'r system addysg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'n bwysig sefydlu arferiad iaith yn gynnar. Os taw siarad 
Saesneg gyda'i gilydd mae plant yn gwneud yn y blynyddoedd 
cynnar yna, mae'n siŵr taw parhau yn yr un iaith y gwnawn 
nhw. Fel y dywedais, unwaith mae'r arfer iaith wedi sefydlu, 
gobeithio y bydd hynny yn parhau wedyn. ‘Habit’ yw dewis 
iaith yn fy marn i. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
 

Rwyf cyn athrawes dw i  wedi cael y profiad o weld plant yn 
datblygu i fod yn siaradwyr Cymraeg rhugl er eu bod yn dod o 
gartrefi di-Gymraeg a gorau po gyntaf y maent yn cael y cyfle i 
ymsugno'r iaith. Maent yn dysgu trwy gyfrwng chwarae yn y 
blynyddoedd cynnar felly'n dysgu bron yn ddiarwybod a 
hynny mewn ffordd bleserus llawn hwyl. Mae hyder mor 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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bwysig er mwyn creu siaradwyr da. Nid yw plant mor hunan 
ymwybodol pan maent yn ifanc iawn felly'n barod i 
ddefnyddio'r hyn y maent wedi ei ddysgu. O'm profiad i mae 
mwyafrif y plant sydd ond wedi cael ychydig o Gymraeg cyn 
eu bod yn 11 oed yn deall rhywfaint ar yr iaith ond yn methu 
cyfathrebu'n Gymraeg. Canlyniad hyn yw bod Cymry Cymraeg 
yn newid eu hiaith er mwyn bod yn gwrtais heb sylweddoli 
bod modd iddynt siarad Cymraeg a chael ateb yn Saesneg. 
Dirywiad iaith felly! 
 

Dyma gyfnod pwysicaf dysgu iaith ac mae i blant cael eu trochi 
wrth ddysgu iaith yn hanfodol i fagu hyder a'r sgiliau 
anghenrheidiol. Fel uchod, dyma'r cyfnod pwysicaf i blentyn 
ddysgu iaith. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'r strategaeth wedi adnabod bylchau ac anghenion pwysig 
a ffyrdd i'w diwallu, e.e. ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
ym mhob darpariaeht gofal plant; llunio rhaglen flynyddol o 
hyfforddiant i godi hyder y gweithlu gofal plant i ddefnyddio 
Cymraeg a chynllun hyfforddiant o ran dulliau trochi iaith 
effeithiol. Mae'r gweithredoedd yn dangos ymrwymiad i 
gefnogi datblygiad ieithyddol y disgyblion bob cam o'r daith, 
heb adael i rai fynd trwy'r rhwyd a'u gweld yn colli gafael yn 
hytrach nag ennill wrth iddynt fynd yn hŷn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae cynyddu’r plant meithrin/ tair oed sydd yn cael eu 
haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg i’w groesawu ac mae’r 
targedau yn ymddangos yn rhai ystyrlon a chyrraeddadwy. 
Ystyrir addysg cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg yn gam allweddol i 
greu dilyniant ieithyddol i addysg cyfrwng Cymraeg cynradd ac 
yn natblygiad sgiliau iaith oed berthnasol. Gall nifer o’r camau 
a amlinellir gyfrannu tuag at hynny. Fodd bynnag, er mwyn 
gwireddu hyn, mae’n ymddangos ar brydiau fel bod angen 
gweithredu mwy rhagweithiol nag yr hyn a amlinellir. Er 
enghraifft: 

 Nid yw’n eglur os oes asesiad wedi’i gwblhau 

 lefelau sgiliau iaith ymysg y darparwyr gwarchodwyr / 
gweithlu gofal plant cyfredol yng Ngheredigion, yn 
arbennig felly ymysg darparwyr gofal plant sy’n 
darparu yn Gymraeg ac yn Saesneg neu yn Saesneg 
gydag elfennau o Gymraeg. Byddai asesiad o’r fath yn 
darparu sail gadarnach er mwyn deall yr anghenion a 
chynllunio yn fwy pwrpasol yn ei sgil o ran: i) 
anghenion cynyddu sgiliau cyfrwng Cymraeg ar hyn o 
bryd drwy hyfforddiant ychwanegol a’r ii) angen i 
recriwtio a hyfforddi mwy o weithlu cyfrwng Cymraeg 
i’r sector er mwyn ymgyrraedd â’r targedau. 

 O ran hyrwyddo’r angen am warchodwyr/gweithlu 
gofal plant Cymraeg eu hiaith, gellid bod yn fwy 
rhagweithiol, gan gynnwys cydweithio gyda’r sector 
uwchradd, yn ychwanegol at y colegau addysgu 
bellach. 

 O ran ehangu’r gweithlu, dylid ystyried a oes gwerth i 
fodelau o ddatblygu hyfforddiant ar gyfer 
gwarchodwyr / gweithlu gofal plant Cymraeg eu hiaith 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ond hefyd yn gwerthfawrogi 
manylder y syniadau a’r wybodaeth ar sail 
ymchwil yn yr ymateb.  Mae asesiad 
digonolrwydd gofal plant y cyngor yn adnabod 
bylchau ac yn ymateb i’r galw am  gynyddu’r 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Mae asesiad 
effaith integredig y cyngor hefyd yn mynd i'r 
afael â hyn. 
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sy’n rhan fwy integredig o addysg ôl-16 mewn 
ysgolion uwchradd o fewn y sir. 

 Tra cyfeirir at wahanol elfennau o hyfforddiant 
priodol, mae lle i geisio integreiddio’r pecynnau 
hyfforddiant i gryfhau ansawdd y ddarpariaeth. Hynny 
yw, wrth gynyddu’r gweithlu yn y maes cyn-ysgol 
drwy raglenni gloywi iaith, dylid integreiddio 
hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith a dealltwriaeth o 
ddulliau trochi i unrhyw hyfforddiant ychwanegol. 
Mae addysg feithrin cyfrwng Cymraeg yn fwy na 
newid cyfrwng iaith ac mae’n hanfodol bod gweithwyr 
yn y maes yn gwerthfawrogi pwysigrwydd ac 
arwyddocâd eu gwaith. 

 Mae gwaith Revitalise wedi pwysleisio’r angen i fod yn 
llawn ymatebol i sefyllfaoedd ble bo rhieni’n gweithio 
amser llawn ac o ran gofal cofleidiol, gellid hefyd 
ehangu’r ystyriaeth o hyn a cheisio cynllunio yn fwy 
pwrpasol i sicrhau pontio effeithiol rhwng darpariaeth 
cylch meithrin ac i ysgolion cyfrwng Cymraeg. 
 

Yn gyffredinol, fel mewn rhannau eraill o’r cynllun, mae angen 
cyllido digonol i wireddu gwahanol agweddau yn effeithiol e.e. 
y bwriad yw cynnig rhaglen hyfforddi gloywi iaith i weithlu 
gofal plant presennol pan fydd y cyllid yn caniatau. Oni ddylai 
hynny fod yn elfen allweddol yn galw am ymrwymiad cryfach 
a chyllideb wedi ei hymrwymo yn flynyddol, yn enwedig ym 
mlynyddoedd cyntaf y cynllun? Yn ychwanegol, nid yw’n eglur 
pam taw yn ardal Aberystwyth yn unig y gwneir y cynnig 
hwnnw gan y gallai fod yn berthnasol ar draws elfennau o’r 
ddarpariaeth cyn-ysgol yn y sir. Yn olaf, mae’r camau a 
awgrymir yma ar gyfer hybu manteision y Gymraeg ac 
amlieithrwydd yn rhai braidd yn oddefol a gwan. Mae lle am 
ymdrechion tipyn mwy rhagweithiol ar ran y sir i annog a 
hyrwyddo manteision addysg cyfrwng Cymraeg, nid yn unig 
drwy wefan y Cyngor sy’n gofyn i rieni fynd ati i chwilio yn 
bwrpasol am y wybodaeth a’r negeseuon. Yn hytrach dylid 
ystyried partneru â rhanddeiliaid perthnasol er mwyn trefnu 
ymgyrchoedd hybu mwy rhagweithiol. Gallai hyn gynnwys 
chwilio am ffyrdd o deilwra ymgyrchoedd cenedlaethol yn y 
maes hwn i gyd-destun penodol Ceredigion. Noder os 
gwelwch yn dda ein bod yn cyflwyno’r ymateb hwn ar sail ein 
hymchwil ym maes polisi a chynllunio iaith ac yn benodol dau 
brosiect ymchwil: prosiect Revitalise a phrosiect ESRC WISERD 
ar addysg, iaith a hunaniaeth yng Nghymru ar Alban. Byddem 
yn hapus iawn i drafod yn bellach unrhyw elfennau o’n 
hymateb gyda chi. Proses yw dod yn ddwyieithog a sail 
dechreuol yn unig fydd y cam hwn yn ei ddarparu yn hytrach 
na sail gref. Mae symud ymlaen i addysg cyfrwng Cymraeg 
cynradd yn allweddol i’r daith ddwyieithrwydd. Mae’n bwysig 
nad yw rhieni dan unrhyw gamddealltwriaeth y bydd addysg 
drochi cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg yn ddigonol i’w plentyn fod 
yn ddwyieithog. 
 

Mae angen adeiladu ar y gwaith da a chynyddu'r darpariaeth 
Gymraeg er mwyn sicrhau bod y cyfnodau sylfaen yn 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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gyfangwbl Gymraeg. Mae angen anelu at ddilyniant 100% 
cyfrwng Cymraeg o’r gofal i gylchoedd meithrin i ysgolion 
Cymraeg i roi'r dechrau gorau i blant ar eu taith at 
ddwyieithrwydd. 
 

Mae'n hollbwysig fod plant Ceredigion i gyd yn gallu siarad 
Cymraeg ac mae hynny ond am ddigwydd gydag addysg 
Gymraeg lawn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Cysoni ar draws y Sir, a chynnig arbenigedd staff graddedig o 3 
oed i fyny. Byddai trochi o 3 oed i fyny yn gymorth mawr i 
sicrhau fod plant 3 oed yn dechrau dysgu’r Gymraeg yn gywir. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae angen cysoni'r drefn ledled Ceredigion. Ar hyn o bryd 
mae rhai ysgolion yn derbyn plant yn 3 oed ac eraill yn 4 oed. 
Hefyd, cynnig arbenigedd staff graddedig - sy'n amrywio o 
feithrin i feithrin nawr - ar gyfer bob plentyn 3 oed. Mae trochi 
bob plentyn 3 oed+ gan athrawon yn y Gymraeg yn sicrhau eu 
bod yn cael eu haddysgu o'r dechrau yn y ffordd gywir. Mae 
tystiolaeth mae'r Cyfnod Meithrin/Sylfaen yw'r cyfnod/oedran 
gorau i drochi plant yn yr iaith gan nad ydynt yn gwahaniaethu 
rhwng wahanol ieithoedd. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. O dan y drefn bresennol, mae 
oedran derbyn gwahanol ysgolion yn cael ei 
ystyried pan fydd gwahanol adolygiadau e.e 
creu ysgol ardal. 

Maen bwysig i blant yn Nghymru i dechrau deall a siarad 
Cymraeg mor ifanc a phosib. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'r Gymraeg yn iaith i bawb ac mae gosod seiliau cadarn yn 
gynnar yn addysg plentyn yn hanfodol er mwyn magu hyder a 
balchder mewn bod yn ddinasyddion dwyieithog abl. 
Mae'r gweithredoedd yn mynd i ganiatau y dechreuad gorau 
posibl i ddisgyblion a'u harwain at ddyfodol llwyddiannus yn y 
Gymru ddwyieithog ac amlieithog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Gorau 'i gyd po gyntad ma nhw'n caffael iaith. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae angen gweithlu gwbl ddwyieithog ar Geredigion a 
Chymru ac mae mantais anferth yn mynd i fod gyda disgyblion 
sydd yn rhugl ddwyieithog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Bydd cynnig addysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn gynnar i blant, 
yn help mawr iddynt ddatblygu'n ddwyieithog, gan bod 
tystiolaeth yn dangos bod plant ifanc yn dysgu iaith yn haws. 
Bydd hyn yn rhoi cyfle iddynt fod yn ddwyieithog o oed 
cynnar, a bydd y Gymraeg yn dod yn fwy naturiol iddynt. Mae 
rhoi cyfle i holl blant Ceredigion dderbyn eu haddysg yn y 
Gymraeg yn allweddol er mwyn datblygu plant dwyieithog. 
Mae tystiolaeth yn dangos bod ymarfer a chlywed iaith yn 
ddyddiol yn gymorth wrth ddod i ddefnyddio a siarad iaith. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae hyn yn rhoi dechrau da i blant er mwyn gallu bod yn 
ddwyieithog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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Mae sicrhau bod bob ysgol yn darparu addysg Gymraeg yn 
ystod y cyfnod sylfaen yn gam pwysig at sicrhau bod mwy o 
blant meithrin / 3 oed yn cael eu haddysg drwy'r Gymraeg. 
Gobeithio bydd hyn yn cynyddu'r galw am addysg Gymraeg. 
Fodd bynnag, mae angen sicrhau dilyniant yn dilyn y cyfnod 
sylfaen. Mae derbyn addysg Gymraeg yn y blynyddoedd 
cynnar yn darparu sail gref at ddwyieithrwydd. Fodd bynnag, 
mae angen sicrhau dilyniant iddynt. Mae ymchwil yn dangos 
os yw plant yn gadael addysg Gymraeg, maent yn annhebygol 
o ailymuno â hi ac yn colli eu sgiliau iaith, sy'n golygu nad 
ydynt yn gallu ymuno â'r gweithlu cyfrwng Cymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac yn nodi hefyd y sylwadau am 
bwysigrwydd dilyniant.  

Rydyn ni yn croesawu yr ymgyrch farchnata ar gyfer annog 
mwy o warchodwyr Cymraeg eu hiaith, a'r cyfleoedd 
hyfforddiant fydd yn cael eu cynnig i ddarparwyr 
gwasanaethau, gan gynnwys gloywi iaith. Rydyn ni hefyd yn 
cytuno bod angen rhaglen gefnogol o ddysgu proffesiynol am 
ddulliau trochi iaith. Credwn, fel sefydliad  ei bod yn bwysig i 
addysgu iaith o fewn cyd-destun diwylliannol a hanesyddol. 
Gallwn gefnogi ymgais y Cyngor Sir i gynyddu nifer y 
darparwyr, a'u dealltwriaeth o gyd-destun, trwy gynnig 
sesiynau hyfforddiant yn rhad ac am ddim i ddarparwyr fel 
rhan o unrhyw raglen y byddwch yn ei chynllunio. Byddai'r 
hyfforddiant hwn yn defnyddio casgliadau y Llyfrgell 
Genedlaethol i roi cyflwyniad i hanes yr iaith, cerrig milltir 
pwysig, ystadegau iaith, brwydrau dros hawliau, rôl addysg 
Gymraeg a darlledu, statws yr iaith, a chyd-destun 
cymdeithasol yr iaith heddiw. Mae’r sefydliad yn cytuno y 
dylid anelu at darged o 100% o blant meithrin / tair oed 
Ceredigion yn derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 
erbyn blynyddoedd olaf y ddegawd hon, neu yn gynt os yw 
hynny’n ymarferol bosibl. Yn y pen draw dyma’r ffordd o 
sicrhau ein bod yn cynhyrchu dinasyddion dwyieithog, ac 
mae’n sail gadarn ar gyfer y cynlluniau ar gyfer y disgyblion 
hyn o safbwynt y Gymraeg yn y blynyddoedd wedi hynny - 
sy’n cael eu hamlinellu yng ngweddill y ddogfen. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae plant bach yn caffael iaith yn gyflym, felly dyma'r cyfnod 
gorau i drochi'r disgyblion yn y Gymraeg. Yn y cylch meithrin 
mae'r plant yn caffael yr iaith yn naturiol wrth chwarae, canu 
a gwneud gweithgareddau amrywiol, a hynny drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Bydd y disgyblion yn teimlo'n hyderus wrth 
gyfathrebu mewn mwy nag un iaith. Mae hyder ar lafar yn 
arwain at hunan hyder mewn bywyd. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Cyfrannu at weledigaeth. Mae’n hanfodol bod y Sir yn parhau 
i hybu’r iaith, rhoi y sgil i’r plant fod yn ddwyieithog. Mae 
angen cadw’r iaith Gymraeg yn fyw yng nghefn gwlad Cymru. 
Holl bwysig, drwy cyfnod ysgol, coleg ac ym myd gwaith. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Dechrau cyflym yn bwysig wrth ddatblygu hwn, ond rhaid nodi 
fod y cynllun ond yn darparu lefel sylfaenol o’r Gymraeg i 
bawb. Cytunwn fod yn gam werthfawr ond nid yw’n ddigonol. 
Mae hwn yn rhoi sylfaen ond nid sail gref i ddisgyblion. Nid yw 
ddarpariaeth hyd 7 mlwyddyn oed yn unig yn rhoi mynediad 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac yn nodi hefyd y sylwadau am 
bwysigrwydd dilyniant. 
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ddigonol ar gyfer mynediad i astudio drwy’r Gymraeg yn yr 
ysgol uwchradd ac yn sicr ddim yn ddigonol ar gyfer 
defnyddio’r iaith yn y byd gwaith. 
 

Mae plant yn deall dwy iaith erbyn yr oedran yma. Mae'n rhoi 
sail da i ddisgyblion ar gyfer eu dyfodol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae tystiolaeth ymchwil rhyngwladol yn y maes hwn yn 
dangos fod cyflwyno iaith gymunedol (fel y Gymraeg) yn 
gynnar yn y system addysg yn arwain at ganlyniadau 
cadarnhaol i'r dysgwyr, e.e. lefelau rhugledd uchel ar hyd eu 
gyrfa yn y sector addysg yn y ddwy iaith swyddogol, teimlad 
cryf o berthyn cymunedol beth bynnag yw eu cefndir teuluol, 
sgiliau dwyieithog cryf ar gyfer addysg bellach/uwch.gweithle. 
Mae'r dystiolaeth hefyd yn dangos mai'r dulliau trochi yn 
ystod y cyfnod hwn yw'r dulliau mwyaf effeithiol o gyflawni'r 
canlyniadau cadarnhaol a restir uchod. Mae dulliau trochi 
mewn iaith fel y Gymraeg (e.e. Basgeg, Catalaneg, ac ati) yn 
caniatau i ddysgwyr o wahanol gefndiroedd ieithyddol 
gyrraedd yr un lefelau o rugledd yn y ddwy iaith swyddogol 
(e.e. Cymraeg a Saesneg, Basgeg a Sbaeneg, Basgeg a 
Ffrangeg, Catalaneg a Sbaeneg ayb). 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a phwysigrwydd trochi fel y dull 
mwyaf effeithiol i gyflawni dwyieithrwydd llawn 
a hynny ar sail ymchwil ryngwladol.  

Mae`r holl argymhellion a nodir yn`Deilliant 1 (a phan caiff y 
rhain eu gwireddu) yn sicr o gyfrannu ar gyfer gwella’r 
ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir o’u chymharu 
a`r sefyllfa bresennol. Dibynna hyn ar gyllid y Sir ac ar 
effeithiolrwydd y bobl sydd yn gweithio o fewn y sectorau 
yma. Dyma her ieithyddol go iawn ym myd addysg cynradd. 
Wrth i ddisgyblion Meithrin/tair oed dderbyn addysg cyfrwng 
Cymraeg gosodir y seiliau iddynt fod yn feidrolion dwyieithog. 
Yr ifanca' yw'r disgyblion, gore oll. Maent fel sbwng yn medru 
ymsugno gwybodaeth yn naturiol a'r gobaith ydyw y byddant 
yn parhau i ddatblygu eu sgiliau dwyieithog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae plant yn caffael iaith yn haws yn ystod blynyddoedd 
cynnar eu haddysg a bydd hyn yn sicr yn cyfrannu at eu hyder 
a'u rhuglder wrth ddefnyddio'r Gymraeg yn y dyfodol. Rhydd 
hyn sail gadarn iawn a fydd yn eu galluogi i fod yn rhan o 
weithgareddau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg yn 
ogystal â medru cyfathrebu'n hyderus o fewn eu swyddi yn y 
dyfodol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Er yr ydym yn croesawu’r sylw a roddir i’r cam meithrin, ni 
ddylid gweld hyn fel amcan ynysig ond hytrach fel rhan o 
ddarlun llawer ehangach megis parhad disgyblion mewn 
addysg cyfrwng Cymraeg. Fodd bynnag, mae’r deilliant yn 
amwys am nag ydy’n cyfeirio at unrhyw darged mesuradwy. 
Mae hyn yn groes i’r Adolygiad Brys o Gynlluniau Strategol 
mewn Addysg a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Gomisiynydd 
y Gymraeg. Hoffai Gymdeithas yr Iaith, Rhanbarth Ceredigion 
weld 100% o blant yn cael eu haddysg meithrin trwy gyfrwng y 
Gymraeg o fewn y 5 mlynedd nesaf. Mae’r tystiolaeth am 
ddiffyg parhad y disgyblion i astudio trwy’r Gymraeg wrth 
iddynt fynd trwy’r drefn addysg yn ddychrynllyd. Fel y nodir yn 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac yn nodi hefyd y sylwadau am 
bwysigrwydd dilyniant. Mae'n werth tynnu sylw 
at dargedau deilliant 2 sydd yn sôn am barhad. 
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yr adroddiad, mae dim ond traean yn astudio o leiaf 5 TGAU 
trwy’r Gymraeg a chwarter yn astudio lefel A trwy’r Gymraeg. 
Hyn yn un o’r ffactorau mwyaf pwysig o ran deilliannau’r 
system addysg yn y Sir o ran y Gymraeg. Ni welwn unrhyw 
arwydd y bydd yr hyn a amlinellir yn fan hyn yn gwneud digon 
i unioni’r cam. Rydym yn croesawu gwella’r darpariaeth hyd at 
7 oed ond mae angen sicrhau bod disgyblion dilyn trywydd 
Cymraeg yn hwyrach yn eu haddysg hefyd. 
 

Mae sicrhau bod bob ysgol yn darparu addysg Gymraeg yn 
ystod y cyfnod sylfaen yn gam pwysig at sicrhau bod mwy o 
blant meithrin / 3 oed yn cael eu haddysg drwy'r Gymraeg. 
Gobeithio bydd hyn yn cynyddu'r galw am addysg Gymraeg. 
Fodd bynnag, mae angen sicrhau dilyniant yn dilyn y cyfnod 
sylfaen. Ar ei ben ei hunan, ni fydd addysg feithrin / 3 oed yn 
arwain at ragor o bobl ifanc ddwyieithog os ydynt yn mynd 
ymlaen at addysg yn bennaf drwy’r Saesneg yn dilyn eu 
haddysg blynyddoedd cynnar. Maent yn annhebygol o allu 
datblygu eu sgiliau Cymraeg at ruglder llawn oni bai eu bod yn 
parhau ag addysg cyfrwng Cymraeg fel y mae’r cyfeiriad at 
ddogfennaeth Llywodraeth Cymru yn ei nodi. Fodd bynnag, 
nid yw’n glir bydd yr ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg 
presennol yn cynyddu eu darpariaeth Gymraeg i blant rhwng 7 
a 11 oed. Mae derbyn addysg Gymraeg yn y blynyddoedd 
cynnar yn darparu sail gref at ddwyieithrwydd ond ni fydd yn 
cynhyrchu unigolion dwyieithog sy’n gallu gweithio’n 
ddwyieithog ar ei ben ei hun. Mae angen sicrhau dilyniant. 
Dengys ymchwil o fewn Prifysgol Aberystwyth fod plant sy’n 
gadael addysg Gymraeg yn annhebygol o ailymuno â hi. Nid 
ydynt yn datblygu eu sgiliau iaith, ac, heb ymarfer, maent yn 
debygol o golli rhuglder, sy'n golygu nad ydynt yn gallu ymuno 
â'r gweithlu cyfrwng Cymraeg. Mae Huws (2011: 15) yn egluro 
pwysigrwydd dilyniant mewn addysg i sicrhau gweithwyr sy’n 
gallu gweithio yn ddwyieithog. Noda effaith penderfyniad 
myfyrwyr addysg uwch y Gyfraith sy’n medru’r Gymraeg i 
ddilyn eu haddysg gyfreithiol drwy’r Saesneg, sef ‘diffyg 
rhuglder proffesiynol gan ddarparwyr [cyfreithiol], gan nad 
ydynt yn meithrin yr eirfa a’r gystrawen dechnegol drwy 
ymarfer...’. Huws, C.Ff. (2011). Yr iaith Gymraeg fel model ar 
gyfer torri’r cylch diffyg defnydd mewn cyd-destun ieithoedd 
lleiafrifol. Gwerddon, 8: 7-27. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac yn nodi hefyd y sylwadau am 
bwysigrwydd dilyniant. 

Cytuno’n gryf bod angen cysoni’r ddarpariaeth. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Yn fy marn i mae yn hollol hanfodol. Mae ystadegau yn 
dangos fod Cymraeg yn helpu tuag at ddysgu ieitheodd eraill. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Ni’n byw yng Nghymru dylai pawb o bob oed gael addysg 
drwy gyfrwng y Gymraeg. Y cynhara maent yn dechrau dysgu 
yr hawsaf bydd ei llwybr addysgol. Os chi di dysgu’r iaith yn 
gynnar mae’n haws i ddysgu ieithoedd eraill a mae fod yn 
ddwyiaethog yn ffactor bositif i gweddill o’r addysg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae caffael y Gymraeg yn ifanc yn rhoi sylfaen gref i 
ddatblygu rhuglder. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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Mae llawer o blant sydd yn byw mewn cartrefi lle nad oes 
Cymraeg yn cael ei siarad ar yr aelwyd yn gwneud yn dda iawn 
mewn ysgolion lle mae'r addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Byddai rhoi cyfle i fwy o blant elwa o hyn yn beth da. Mae gan 
fy wyron nifer o ffrindiau sydd wedi dod i fyw i Gymru yng 
nghanol oedran cynradd ac oherwydd eu bod nhw wedi cael 
addysg Gymaeg nawr yn gallu siarad yn rhugl. Mae'n nhw'n 
gallu chwarae a mwynhau gyda'i gilydd drwy gyfrwng y 
Gymraeg a does dim rhaid newid iaith chwrae naturiol y plant. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae mor bwysig dysgu unrhyw beth mor ifanc a phosib. Mae 
dwyieithrwydd yn agor drysau i well swyddi. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Gore i gyd pwy ifanca yw plant pan yn cael eu cyflwyno i iaith 
hawdda i gyd yw iddo ei ddysgu. Mae mor bwysig i blant gael 
pob chware teg a chyfle i fod yn barod ar gyfer eu bywyd yn y 
dyfodol yng Nghymru. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae ymchwil yn profi bod trochi mewn iaith yn ddull effeithiol 
o ddysgu. Mae'n bwysig ac ond yn deg i gynnig y cyfleoedd 
hyn i holl blant yr awdurdod. Bydd gwaddol gwneud hyn yn 
enfawr ar allu holl blant yr Awdurdod i gyfathrebu a chwarae 
drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y sgil effaith hir dymor ar 
gyfrwng iaith clybiau cymdeithsol pél droed a rygbi ac ati 
hefyd yn enfawr. Mae cyflwyno'r iaith fel y 'norm' mewn ysgol 
yn gynnar yn bwysig tu hwnt ac yn medru cael effaith 
seicolegol bositif ar y ffordd mae plant yn ei defnyddio gyda'i 
gilydd ac yn cyfathrebu â’u hathrawon. Mae’n llawer 
anoddach siarad Cymraeg gyda rhywun os ydych chi wedi 
arfer siarad a chyfathrebu gyda nhw mewn iaith arall. Mae'r 
cyfleoedd mae hyn yn cynnig i feithrin hyder plant yn eu gallu i 
gyfathrebu yn y Gymraeg yn sylweddol ac yn y pendraw yn 
mynd i gael effaith mawr ar wir ddwyieithrwydd. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'n gwneud yn siwr bod plant yn cael ddechrau dysgu'r 
iaith yn syth wrth iddyn nhw ddechrau'r ysgol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Cyfnod pwysig iawn yn natblygiad ieithyddol plentyn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Rwy’n amlieithog. Bydd plant yn dal i ddysgu Saesneg gan ei 
bod yn rhan o’u bywydau bob dydd hefyd, felly ni fyddant dan 
unrhyw anfantais. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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Rydw i'n croesawu'r argymhellion hyn, sy’n mynd i’r afael â’r 
niferoedd a hefyd dosbarthiad daearyddol dysgwyr cyfrwng 
Cymraeg yn yr oedran meithrin. Serch hynny, mae angen 
gwerthfawrogi'r nifer o leoliadau nas cynhelir sy’n darparu 
addysg cyfrwng Cymraeg i blant 3 oed ar draws y sir. 
Ymgyrchoedd codi arian wedi eu trefnu gan bwyllgorau 
gwirfoddol sy’n ariannu'r lleoliadau hyn yn sylweddol ac 
maent yn dibynnu ar niferoedd plant. Teimlaf y byddai cyrsiau 
gloywi iaith er enghraifft o fantais mawr yn y maes yma. Ma 
nifer o bobl sy'n gweithio yn y sector yma yn gallu siarad 
Cymraeg yn iawn ond o'm mhrofiad i dydyn nhw ddim yn 
hyderus yn ei ddefnyddio. Bydd defnyddio dulliau trochi iaith 
effeithiol o'r oedran yma yn eu annog i ddefnyddio'r iaith a'i 
gweld yn rhan naturiol o'u bywydau. 
 

Mae'r Cyngor yn nodi'r sywladau o gefnogaeth 
i'r cynllun ac yn cydnabod bod cynaladwyedd 
darpariaeth a staff yn y sector nas cynhelir yn 
medru bod yn heriol ar brydiau. Bydd ymestyn y 
Cynnig Gofal Plant i'r dyfodol i gynnwys 
disgyblion 2 oed yn gymorth yn hynny o beth.  

Mae fy nwy wyres yn hollol ddwyieithog erbyn hyn. Nid yw 
ond wedi bod o fudd iddynt. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Rwy’n cytuno’n llwyr. Mae’n anochel y bydd hyn yn effeithio 
ar allu/dyhead plentyn i barhau i ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
addysg a/neu weithgareddau cymdeithasol. Gallai hefyd 
annog / gynorthwyo rhieni a gofalwyr nad ydynt yn siarad yr 
iaith i ddysgu neu i feithrin sgiliau Cymraeg llafar er mwyn 
iddynt allu defnyddio’r iaith gyda’u babanod / plant. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Bydd llwyddo yn yr ymdrechion hyn yn bendant yn gosod sail 
gadarn iawn I ddatblygiad dwyieithrwydd y plant yma. Bydd y 
rhaglenni o ddysgu proffesiynol yn holl bwysig i roi hyder i 
athrawon ansicr yn y dulliau trochi iaith.  
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Bydd ymyrraeth gynnar (trochi tan saith oed) yn sicrhau 
rhuglder a fydd yn parhau i ddatblygu (ac i gael ei ategu gan y 
nodau a amlinellir yn y Cwricwlwm i Gymru). 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Oherwydd mae angen i bob plentyn yng Nghymru ddysgu 
Cymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae plant unrhyw wlad Ewropeaidd arall sy’n cyflwyno ail 
iaith yn gynnar, ar y cyfan, yn wirioneddol ddwyieithog erbyn 
iddynt gyrraedd eu harddegau. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Bydd caffael sgiliau dwyieithog yn gynnar o fudd i’r disgyblion, 
a bydd yn gosod sylfaen effeithiol ar gyfer eu haddysg, eu 
gweithgareddau cymdeithasol a’u cyfleoedd cyflogaeth. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae disgyblion o’r oedran cynnar hwn yn amsugno iaith a 
bydd y cynllun trochi cyflawn hwn yn sicrhau bod sylfaen 
gadarn yn cael ei gosod ar gyfer y disgyblion ar eu taith at 
ddwyieithrwydd. Fodd bynnag, mae gennym bryderon 
ynghylch hyfforddi’r athrawon a’r cynorthwywyr addysgu a 
gyflogir yn ein lleoliad ni ar hyn o bryd. Wrth i’r rhaglen gael ei 
chyflwyno drwy’r Cyfnod Sylfaen, bydd yn hanfodol neilltuo 
amser ar gyfer cyfnodau sabothol yn y Gymraeg. Bydd angen 
i’r cyfnodau sabothol hyn fod yn ddigon hir er mwyn i'r staff 
fagu hyder a rhuglder oherwydd byddant yn modelu’r iaith i’r 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac yn nodi’r sylwadau am yr angen i 
gefnogi staff wrth i’r datblygiad symud yn ei 
flaen. Bydd yr awdurdod yn parhau i nodi 
lefelau sgiliau Cymraeg staff ac yn datblygu 
sgiliau a hyder y gweithlu drwy raglen 
hyfforddiant gynhwysfawr a hyblyg. 
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disgyblion. Rydym yn credu bod dwyieithrwydd o fudd enfawr 
i’n pobl ifanc (un o’r buddion hynny yw’r ffaith bod y 
cyfleoedd cyflogaeth gwell y mae’n arwain atynt yn helpu i 
drechu tlodi yn ein cymdeithas). 
 

Rwy’n credu ei fod yn gosod sylfaen gadarn ac yn rhoi cyfle i 
wasanaethau ac ysgolion ganolbwyntio ar gyfnodau pontio a 
pharhau â’r safonau rhagorol o ran cyfleoedd drwy’r 
Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Po gynharaf y mae plant yn dod i gysylltiad â’r iaith drwy 
ddarpariaeth drochi, po orau. Mae gwledydd eraill wedi 
gwneud hyn yn llwyddiannus. Rwy’n credu mai mater o hyder 
ydyw, a’i bod yn hollbwysig meithrin yr hyder hwn o oedran 
cynnar. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
 

Amlygwyd mai’r ardal oedd yn cynnig yr her fwyaf oedd 
Aberyswyth, lle mae’r ganran mewn addysg Gymraeg wedi 
aros o gwmpas 30%, sydd wedi bod yn siomedig. Felly, mae’n 
galonogol iawn gweld Cyngor Sir Ceredigion yn perchnogi’r 
cyfrifoldeb hwnnw, gan nodi’r ddyhead erbyn Medi 2032, y 
bydd pob disgbl yn ysgolion yr awdurdod yn derbyn addysg 
drochi cyfrwng Cymraeg hyd nes y byddant yn 7 oed. Rydym 
yn croesawu’r weledigaeth flaengar hon, sy’n ymateb i 
ddisgwyliadau Llywodraeth Cymru bod siroedd yn anelu i 
ragori ar y targedau twf a ddisgwylir ganddynt lle bo hynny’n 
bosibl. Mae’n dda gweld Cyngor Ceredigion yn amcanu i 
wneud hynny o safbwynt y Cyfnod Sylfaen. Mae Rhieni dros 
Addysg Gymraeg (RhAG )yn gwerthfawrogi bod Cyngor Sir 
Ceredigion yn ymwybodol o’r rôl bwysig sydd ganddi o 
hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg, yng nghyd-destun 
amcanion a thargedau Llywodraeth Cymru. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rydym yn croesawu’r bwriad i lunio ymgyrch flynyddol er 
mwyn annog mwy o warchodwyr Cymraeg eu hiaith. Beth am 
i’r Cyngor arwain ar ymgyrch tebyg i’r rhai sy’n cael eu cynnal 
ar gyfer denu gofalwyr maeth? Byddem yn annog y sir i 
gymryd unrhyw gamau posib i gynyddu nifer y 
darparwyr/gwarchodwyr plant Cymraeg eu hiaith. Byddai 
cynnig cymhelliant neu gefnogaeth ariannol yn hwb mawr i 
wneud y newid hwn yn ddeniadol i fwy o unigolion cymwys yn 
y maes. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
 
 
 
 
 
 
 

Rydym yn croesawu’n fawr y bwriad i symud tuag at bolisi 
cynnig rhagweithiol yn unol â’r newidiadau pellgyrhaeddol a 
ddeisyfir ar gyfer addysg hyd at 7 oed, wrth ymateb i 
ymholiadau gan rhieni newydd. Ac yn yr un modd y bydd 
unrhyw rieni newydd sy’n mewnfudo i’r sir yn cael gwybod 
mai darpariaeth drochi cyfrwng Cymraeg fydd ar gael o’r 
blynyddoedd cynnar i ddisgyblion hyd 7 oed. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Bydd ein systen bresennol o gefnogi 
hwyrddyfodiaid trwy’n canolfannau iaith yn 
parhau gan raeadru adnoddau pwrpasol i 
gefnogi gwaith ein hysgolion. 
 
 
 

Mae’n dda gennym weld cydnabyddiaeth bod angen i’r 
Cyngor wneud mwy i hyrwyddo a chynyddu ymwybyddiaeth 
am Addysg Gymraeg a manteision dwyieithrwydd. Mae diffyg 
gwybodaeth am addysg Gymraeg yn fater sy’n parhau i fod 

Mae'r Cyngor yn cydnabod yr angen i farchnata 
manteisio dwyieithrwydd yn fwy effeithiol, ac 
yn targedu gwneud hynny fel rhan o'r cynllun 
hwn. 
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angen sylw, yn arbennig mewn pocedi o’r sir. Gyda newid 
mewn demograffeg a’r cynnydd disgwyliedig o ran 
mewnfudwyr i’r sir dros y blynyddoedd nesaf, bydd yn ofynnol 
dyfeisio a gweithredu cynllun hybu a hyrwyddo yn benodol i 
ymateb i’r heriau hynny. Mae’r rhieni hynny’n cynnwys 
unigolion a fagwyd yn y sir yn ogystal â theuluoedd sydd wedi 
mewnfudo o Loegr ac 5 ardaloedd eraill lle na fyddai ganddynt 
unrhyw amgyffred am fodolaeth addysg Gymraeg. Mae angen 
sicrhau bod gwybodaeth am addysg Gymraeg a manteision 
dwyieithrwydd yn hysbys i bawb. Dylid cael cyllideb benodol 
ar gyfer llunio, datblygu a gweithredu ymgyrch print a digidol 
effeithiol i hyrwyddo addysg Gymraeg a manteision 
dwyieithrwydd yn flynyddol. 
 

Byddai Corff Llywodraethu Ysgol XXXX yn cefnogi’n frwd y 
cynnig i ddarparu darpariaeth drochi cyfrwng Cymraeg ar 
draws y Cyfnod Sylfaen yn XXXX. Ar hyn o bryd, mae Ysgol 
XXXX yn denu cymysgedd o ddisgyblion, rhai ohonynt yn 
siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, ac eraill yn siarad Cymraeg fel 
ail iaith neu heb ddod i gysylltiad â’r Gymraeg cyn dod i’r 
ysgol. O gael darpariaeth drochi gyflawn yn y Gymraeg, rydym 
yn credu y bydd yn fuddiol dros ben er mwyn i’r disgyblion 
feithrin dealltwriaeth o’r iaith a meistroli sgiliau ieithyddol yn 
gyflymach, yn ogystal â helpu i fagu hyder y disgyblion i siarad 
Cymraeg. O ddod i gysylltiad â’r iaith yn gynnar, hyd yn oed os 
nad yw’r Gymraeg yn cael ei siarad ar yr aelwyd, rydym yn 
credu ei fod yn helpu’r plant i gaffael y sgiliau ieithyddol 
hynny a’i fod yn rhoi mwy o hyder iddynt barhau i adeiladu ar 
y sgiliau cynnar hyn, gan eu helpu i deimlo’n rhan o’r 
gymuned. Mae'n ffaith sydd wedi’i chofnodi’n helaeth fod 
plant sy’n dysgu iaith ychwanegol cyn iddynt droi’n bump oed 
yn datblygu’r iaith honno yn yr un ffordd â’u hiaith gyntaf, a 
bod dysgwyr iau yn llai tueddol o gael eu ffrwyno gan ofn 
gwneud camgymeriadau, neu'n llai ofnus o wneud hynny 
(rhywbeth sy’n gallu bod yn rhwystr i ddysgwyr hŷn). Bydd 
hyn yn fuddiol yn ystod y Cyfnod Sylfaen, ond bydd hefyd yn 
fuddiol dros y blynyddoedd i ddod. O gaffael y Gymraeg yn 
gynharach, rydym yn credu y bydd yn cael effaith gadarnhaol 
ar blant pan fyddant yn gadael yr ysgol gynradd, gan roi dewis 
iddynt barhau i gael addysg cyfrwng Cymraeg a, thrwy hynny, 
roi mwy o ddewis o ysgolion uwchradd iddynt. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r manteision ddaw drwy’r dull 
trochi a thu hwnt i ddisgyblion.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fe gefais i f’addysg i gyd mewn ysgolion yng Ngheredigion. 
Roedd yr ysgolion yn dda iawn ac roedd ynddynt lawer o 
athrawon gwych ac ymroddedig. Roedd Ysgol XXXX yn ysgol 
cyfrwng Cymraeg, tra’r oedd Ysgol XXXX yn ysgol ddwyieithog, 
fel y mae hyd heddiw o dan ei henw newydd, Ysgol XXXX. Bryd 
hynny, byddai’r disgyblion yn cael eu gwahanu i wahanol 
ffrydiau ar sail iaith – cyfrwng Cymraeg, cyfrwng Saesneg, a 
ffrwd gymysg. Fe dreuliais i bron y cyfan o’m cyfnod yn XXXX 
yn y ffrwd cyfrwng Cymraeg, fel y gwnaeth cryn dipyn o blant 
eraill o deuluoedd Saesneg eu hiaith. Serch hynny, oherwydd 
natur ddwyieithog yr addysg, bu i mi a chyfran fawr o’r plant 
eraill adael yr ysgol yn gallu mynegi ein hunain yn llawer gwell 
yn Saesneg nag yn Gymraeg, yn enwedig mewn rhai meysydd. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac i’r pwysigrwydd o gynnig addysg 
drochi lawn i bob disgybl yn ysgolion 
Ceredigion. 
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Dyna’r rheswm dros ysgrifennu’r llythyr ffurfiol hwn yn 
Saesneg! Hoffwn ddadlau o blaid newid y sefyllfa hon. O blith 
y saith ysgol sy’n darparu addysg uwchradd yng Ngheredigion, 
mae pump yn ysgolion dwyieithog, un yn ysgol cyfrwng 
Cymraeg, ac un yn ysgol cyfrwng Saesneg. Fodd bynnag, mae 
gan ysgolion dwyieithog record wael iawn o ran creu pobl 
ddwyieithog. Mae hon yn un o nifer o ffactorau sy’n cyfrannu 
at erydu’r Gymraeg, hyd yn oed fan hyn yn ei chadarnle yn y 
Fro Gymraeg. Hoffwn awgrymu bod yr holl ysgolion 
dwyieithog yn pontio i fod yn ysgolion cyfrwng Cymraeg. 
Byddai unrhyw blentyn sy’n cael ei fagu yng Ngheredigion ac 
yn dechrau mynd i’r ysgol ar lefel gynradd yn hollol abl i 
ddysgu’r Gymraeg fel siaradwr brodorol pe bai’r system 
addysg yn un cyfrwng Cymraeg. Yr unig blant y byddai angen 
addysg cyfrwng Saesneg ar eu cyfer fyddai’r rheini sy’n symud 
i’r ardal pan fydd hi’n rhy hwyr iddynt ddysgu’r Gymraeg at 
safon ddigonol iddynt gael ei haddysg drwy’r cyfrwng hwnnw. 
I wirioneddol barchu statws cynhenid y Gymraeg yng 
Ngheredigion, ynghyd â diwylliant lleol y sir, rhaid mai’r 
Gymraeg yw’r iaith ragdybiedig ym maes addysg yn y lle 
cyntaf, yn ogystal, yn fy marn i, â'r maes gweinyddu a 
meysydd amrywiol eraill. Er bod yn sicr angen inni ddarparu ar 
gyfer mudwyr Saesneg eu hiaith yma yng Nghymru, siawns na 
ddylem ni hefyd fod yn edrych ar enghraifft o wlad gyfan gwbl 
ddwyieithog, fel Sweden neu Norwy, yn nhermau sut i 
wireddu hyn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae UCAC yn llwyr gefnogol i ddatganiad yr awdurdod eu bod 
am sicrhau y bydd pob disgybl yn ysgolion yr awdurdod yn 
derbyn addysg drochi cyfrwng Cymraeg hyd nes y bydd yn 
saith oed. Mae hyn i’w groesawu’n fawr iawn. Croesawn yn 
fawr iawn bwriad Ceredigion i ragori ar y targed ystod uchaf a 
osodwyd gan Lywodraeth Cymru (55%/87% o ddisgyblion 
Blwyddyn 1 yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 2032), 
ac i anelu at 100%. Mae bwriad Ceredigion i sicrhau fod holl 
blant Ceredigion yn cael mynediad lawn i addysg cyfrwng 
Cymraeg o’r blynyddoedd cynnar (3 oed) hyd 7 oed yn 
ddiwahân yn golygu y daw’r Gymraeg yn iaith naturiol i blant y 
sir, ac y bydd ganddynt y gallu ieithyddol, yr hyder - a 
gobeithiwn, y parodrwydd a’r brwdfrydedd - i barhau â’u taith 
addysgol, a thu hwnt, yn y Gymraeg, fel unigolion hyderus 
dwyieithog. Mae sefydlu ‘norm’ o’r fath yn greiddiol i 
lwyddiant y cynllun. Cytunwn yn gryf iawn â’r bwriad, dros 
gyfnod y cynllun, i sicrhau y bydd pob ysgol gynradd newydd a 
gynllunnir yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg i blant 3 oed. 
Rydym yn cydsynio bod darpariaeth gofal gofleidiol i gyd-fynd 
â hyn yn hollbwysig; yn sicr mae angen sylw cynyddol i’r 
agwedd honno o gynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae Cylch Chwarae XXXX yn cefnogi egwyddorion y 
strategaeth hon a chanlyniadau cynyddu’r defnydd o’r 
Gymraeg yng Ngheredigion. Mae’r cylch chwarae bob amser 
yn barod i gydweithio â’r awdurdod lleol i roi rhaglenni 
newydd ar waith ac i ymgymryd â’r hyfforddiant perthnasol 
gofynnol. Rydym yn tybio bod perthynas waith dda rhyngom. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun. Rydym yn cydnabod bod 
yna anghysonderau o ran cyfeiriad ac at 
ddiffiniad y grŵp chwarae yn y ddogfen ddrafft. 
Bydd hynny’n cael ei ddiwygio yn y fersiwn 
terfynol yn ogystal â’r cyfeiriad at y grŵp pan 
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Mae’r ddogfen ymgynghori’n cyfeirio at Gylch Chwarae XXXX 
mewn sawl man; fel pwyllgor rheoli, rydym yn teimlo bod y 
ddogfen hon yn tanseilio ansawdd y ddarpariaeth Gymraeg a 
ddarperir ar hyn o bryd gan y lleoliad. Pam fod Cyngor Sir 
Ceredigion yn enwi Cylch Chwarae XXXX yn ei ddogfen 
strategaeth fel yr unig leoliad yng Ngheredigion y mae angen 
ymyrryd i’r graddau hynny ynddo? Rydym yn teimlo bod y 
strategaeth yn adlewyrchu’n wael ar y cylch chwarae. 
 
 
 

sonnir am XXXX “fel lleoliad ar gyfer darpariaeth 
2-3 oed (yn y pendraw)”. Ymddiheurwn am hyn. 
Dydy hi ddim yn fwriad i ddarparu addysg 
feithrin yn Ysgol Gynradd XXXX fel y mae yn 
ysgolion ardal Aberystwyth. Diolch yn fawr am 
dynnu ein sylw at y camgymeriad hwn. Yn y 
ddogfen, nodwyd bod y Grŵp Chwarae yn XXXX 
yn nhalgylch ysgol cyfrwng Cymraeg Ysgol 
Gynradd XXXX. Felly, i bwrpas y cynllun, dros y 
pum ac yna’r deng mlynedd nesaf, yr hyn a 
nodwyd yn y ddogfen oedd y byddwn yn 
cydweithio i weld datblygiad ieithyddol sydd â 
gogwydd gynyddol o safbwynt y Gymraeg. Mae 
llwyddiannau’r dull trochi i blant tair oed a 
‘dwyieithrwydd’ llawn wedi eu trafod yn 
helaeth yn ddogfen hon. Deallwn bod Grŵp 
Chwarae XXXX wedi ei ganmol gan Estyn o ran 
ei ddarpariaeth ar gyfer y Gymraeg mewn 
sefydliad dwyieithog.  Adeiladu felly ar y gwaith 
clodwiw mae’r grŵp chwarae yn ei wneud o 
safbwynt y Gymraeg yn bresennol ac yn 
bendant i weithio mewn partneriaeth agos a 
chadarnhaol yw’r nod.   
 

Sylwadau sy’n anghytuno’n gyffredinol gyda’r  
amcanion 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion  

Dylid ymgynghori â phobl Ceredigion ynghylch a yw’r polisi 
arfaethedig er budd plant a theuluoedd yr ardal yn ei 
chyfanrwydd, ac nid dim ond a yw’r polisi’n cyflawni nodau a 
dyheadau’r Cyngor o ran y Gymraeg. Mae Deddf Plant 1989 yn 
nodi’n glir bod lles y plentyn mewn unrhyw fater sy’n ymwneud 
â’r plentyn “o’r pwys mwyaf” (“of paramount importance”). 
Hynny yw, nid un o’r ystyriaethau pwysicaf. Yr ystyriaeth 
bwysicaf.  Mae’r Ddeddf yn dweud y dylid ystyried lles y plentyn 
mewn cyd-destun eang. A yw cael addysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg er budd pennaf plentyn di-Gymraeg?  Sut y byddai’r 
polisi hwn yn effeithio ar les y plentyn yn gyffredinol? Pa 
hawliau sydd gan rieni mewn cymuned ddwyieithog i 
benderfynu ar y modd y caiff addysg ei darparu i’w plant?  
Fel y dywedais, mae’r rhain yn gwestiynau nad yw’r Cyngor 
wedi rhoi sylw iddynt yn ei ddogfen ymgynghori. Mae hyn yn 
eithriadol gan fod y cwestiynau’n hollbwysig fan hyn, a 
ninnau'n ystyried addysg plant tair i saith oed. Tybir gan lawer 
mai’r blynyddoedd cynnar hyn yw’r blynyddoedd pwysicaf yn 
natblygiad plentyn. Os bydd plentyn yn gwireddu’i botensial yn 
ystod y cyfnod hwn, bydd fel arfer yn gwireddu’i botensial yn 
ddiweddarach hefyd.  Yn fy marn i, byddai’r polisi hwn yn mynd 
yn groes i’r hawliau sylfaenol hyn. Beth y mae’r polisi hwn yn ei 
wneud i hawliau rhieni? Er bod Cyngor Sir Ceredigion wedi 
methu â darparu unrhyw dystiolaeth o gwbl am y cynnydd a 
wneir gan blant pan fyddant yn cael eu haddysgu mewn ail 
iaith, rwy’n siŵr y bydd yr AALl yn gwybod bod ymchwil 
berthnasol yn dangos yr hyn y bydd synnwyr cyffredin yn ei 

Dywedir bod Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg drafft 2022-32 yn mynd yn groes i 
ddeddfwriaeth hawliau dynol ar ffurf Deddf 
Hawliau Dynol 1998.  
 
Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn rhoi effaith 
gyfreithiol uniongyrchol yng nghyfraith y DU i 
hawliau dynol a warchodir gan y Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (y Confensiwn). Y 
tair hawl a ganlyn a warchodir o dan y 
Confensiwn yw’r rhai sydd fwyaf perthnasol i 
bolisi addysg: (1) yr hawl i barch at fywyd 
preifat a bywyd teuluol (Erthygl 8 o’r 
Confensiwn); (2) yr hawl i addysg (Erthygl 2 o 
Brotocol Cyntaf y Confensiwn); (3) gwahardd 
gwahaniaethu ar seiliau amrywiol, gan gynnwys 
"iaith" (Erthygl 14 o’r Confensiwn).  
 
Nid yw brawddeg gyntaf ‘yr hawl i addysg’ 
ynddi’i hun yn cynnwys gofyniad ieithyddol. Nid 
yw’n nodi’r iaith y mae’n rhaid darparu addysg 
ynddi er mwyn parchu’r hawl honno i addysg. 
Nid yw’r hawl i addysg yn Erthygl P1-2 yn 
cynnwys yr hawl i gael eich addysgu mewn iaith 
o’ch dewis, ddim hyd yn oed os mai’r iaith a 
ffefrir yw iaith gyntaf y plentyn. Nid yw’r hawl i 
addysg ond yn mynd mor bell â sicrhau’r hawl i 
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ddweud wrthych: mae plentyn yn gwneud y cynnydd gorau 
posibl pan fydd yn cael ei addysgu yn ei iaith gyntaf. Nid dim 
ond mater o synnwyr cyffredin yw hyn. Mae’n seiliedig ar 
dystiolaeth gan lawer o sefydliadau, gan gynnwys Achub y 
Plant. Plant llai academaidd sy’n dioddef yn benodol yn sgil 
polisi o’r math hwn. Y nhw yw’r plant sydd fwyaf agored i niwed 
yn ein cymuned, a rhaid ei bod hi’n amlwg ichi nad y ffordd orau 
o ofalu am eu lles (yr hyn a ddylai fod yn brif ystyriaeth i’r 
Cyngor) yw drwy eu haddysgu mewn iaith nad yw’n cael ei 
siarad ar yr aelwyd. Yn anffodus, nid yw’n ymddangos bod 
Cyngor Sir Ceredigion yn tybio bod datblygiad cyffredinol y 
plentyn yn ystyriaeth o’r pwys mwyaf.  Mae’n ymddangos mai 
blaenoriaeth Ceredigion yn syml yw cynyddu nifer y plant sy’n 
siarad Cymraeg yn y gymuned. Hyd nes iddynt gyrraedd oedran 
llawn (ac eithrio pan gânt eu rhoi mewn gofal), eu rhieni sy’n 
penderfynu ynghylch eu lles yn bennaf. Y rhieni sy’n 
ysgwyddo’r cyfrifoldeb rhianta, a chan rieni y mae’r hawl i 
benderfynu sut y mae eu plant yn cael eu magu. Mae hyn yn 
cynnwys addysg.  O dan y Ddeddf Hawliau Dynol, mae’r hawliau 
gwarchodedig yn seiliedig ar urddas, tegwch, cydraddoldeb, 
parch ac annibyniaeth. Yn fy marn i, byddai’r polisi hwn yn 
mynd yn groes i’r hawliau sylfaenol hyn. Mae’n ceisio diddymu 
hawliau rhieni i ddewis ym mha iaith y mae eu plant yn cael eu 
haddysgu. Mae’n ymddangos bod angen atgoffa Cyngor Sir 
Ceredigion ein bod yn gymuned ddwyieithog lle y mae’r 
ffigurau diweddaraf yn dangos bod y mwyafrif yn ddi-Gymraeg. 
Hyd yma, cafodd addysg ei darparu’n gywir iawn i deuluoedd 
Cymraeg eu hiaith ac i deuluoedd di-Gymraeg.  Rydym wedi 
bod yn ffodus oherwydd, os yw rhieni’n dymuno i’w plant gael 
eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, gallant wneud hynny o’r 
diwrnod cyntaf un yn yr ysgol gynradd hyd nes y diwrnod olaf 
un yn yr ysgol uwchradd. Yn yr un modd (ond ag anhawster 
cynyddol oherwydd polisïau presennol y Cyngor), bu’n bosibl i 
rieni addysgu eu plant drwy gyfrwng y Saesneg o’r ysgol 
gynradd i’r ysgol uwchradd. Dyna’n union sut y dylai fod mewn 
cymuned gymysg fel ein cymuned ni.  Fodd bynnag, mae 
Cyngor Sir Ceredigion yn dweud nawr, yn bennaf wrth rieni di-
Gymraeg sy’n byw yng Ngheredigion: “Nid ydym yn malio dim 
beth yw’ch barn am yr iaith y dylid addysgu’ch plant ynddi. Beth 
bynnag fo’ch barn, byddwn yn gorfodi addysg orfodol cyfrwng 
Cymraeg ar eich plant.” Yn fy marn i, mae hyn yn mynd yn groes 
i hawliau rhieni i ddewis sut y dylid addysgu’u plant mewn 
cymuned ddwyieithog. Yn anffodus, mae’n ymddangos bod 
Cyngor Sir Ceredigion yn pryderu mwy am hyrwyddo siarad 
Cymraeg na chydnabod a pharchu hawliau rhieni. 

gael eich addysgu yn "un o’r ieithoedd 
cenedlaethol", ac mae gan y Wladwriaeth 
ddisgresiwn eang os gellir dadlau bod mwy nag 
un “iaith genedlaethol” i ddewis o’u plith. Fel yr 
unig iaith â statws swyddogol yng Nghymru, 
mae’r Gymraeg yn ddi-os yn “iaith 
genedlaethol” yng Nghymru at y diben hwn. 
Felly, pan fydd gwlad, fel Cymru, yn darparu 
addysg, mae gan ddysgwyr hawl i gael eu 
haddysgu mewn o leiaf un o ieithoedd 
cenedlaethol y wlad ohono, ond nid oes unrhyw 
hawl gyfreithiol i fynnu eu bod yn cael eu dysgu 
mewn iaith genedlaethol benodol. Pan fo modd 
dadlau bod mwy nag un iaith genedlaethol, mae 
gan awdurdodau cyhoeddus fel Ceredigion 
ddisgresiwn eang i benderfynu pa un o’r 
ieithoedd cenedlaethol fydd cyfrwng yr addysg 
mewn rhanbarth penodol neu ardal benodol. 
Nid yw dewisiadau ieithyddol, ni waeth pa mor 
daer ydynt, yn “argyhoeddiadau crefyddol ac 
athronyddol” at ddibenion Erthygl P1-2. Nid 
yw’r hawl i barch at fywyd preifat a bywyd 
teuluol yn Erthygl 8 o’r Confensiwn yn cynnwys 
hawl i rywun gael ei addysgu yn ei iaith gyntaf. 
 
Ym marn y Cyngor, nid yw’r polisi trochi yn y 
Gymraeg ar gyfer pob disgybl 3-7 oed yn 
gwahaniaethu yn erbyn disgyblion nad ydynt yn 
siarad Cymraeg fel iaith gyntaf oherwydd bydd 
ysgolion y Cyngor yn agored iddynt yn yr un 
modd â disgyblion y mae’r Gymraeg yn iaith 
gyntaf iddynt. Bydd disgyblion o'r naill grŵp a’r 
llall yn cael yr un mynediad at leoliad addysg 
wedi’i ariannu gan y Wladwriaeth. O ran polisi 
sy’n canolbwyntio ar y Gymraeg yn unig tan i 
blentyn gyrraedd saith oed, gellir ei 
gyfiawnhau’n wrthrychol fel polisi sy’n fuddiol o 
ran sicrhau bod yr holl ysgolion sy’n ddibynnol 
ar y Wladwriaeth yn addysgu yn yr unig iaith â 
statws swyddogol yng Nghymru, gan nodi 
amcan polisi Llywodraeth Cymru i gyrraedd 
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 
Dywedir hefyd nad yw’r Cyngor yn rhoi sylw i 
"fudd pennaf" plant pan fydd yn gwneud 
penderfyniadau sy’n effeithio arnynt. Nid oes 
unrhyw egwyddor gyfreithiol sy’n gorchymyn 
dod i'r casgliad bod rhaid i blentyn bob amser 
gael ei addysgu yn ei iaith gyntaf i ddiwallu 
“budd pennaf” y plentyn. Gall fod gan riant farn 
gref am yr iaith y byddai orau ganddo/ganddi 
i’w blentyn/phlentyn gael ei addysgu ynddi, ond 
nid oes unrhyw egwyddor gyfreithiol, boed yn 
cael ei mynegi yn nhermau “budd pennaf” neu 
fel arall, sy’n peri iddi fod yn ofynnol i’r 
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Wladwriaeth weithredu yn unol â’r dewis 
hwnnw. 
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff 
cyhoeddus ledled Cymru a enwir yn y ddeddf i 
weithio tuag at gyflawni’r saith nod llesiant, gan 
gynnwys 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r 
Gymraeg yn ffynnu'. Cyhoeddwyd strategaeth 
Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru ym mis Awst 
2017. Am y tro cyntaf, gosodwyd gweledigaeth 
ar gyfer Cymru lle mae ei hiaith yn ffynnu. Un o 
nodau allweddol y strategaeth yw creu system 
addysg statudol sy'n cynyddu nifer y siaradwyr 
hyderus. Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae’n 
ofynnol i gynyddu nifer y disgyblion sy'n cael y 
cyfle i feithrin sgiliau Cymraeg yn yr ysgol a'r 
cyfle i ddefnyddio'r iaith yn eu bywydau bob 
dydd, a hynny'n sylweddol. Dyma'r sbardun ar 
gyfer dymuniad Llywodraeth Cymru i 
atgyfnerthu'r fframwaith deddfwriaethol sy'n 
cefnogi'r ffordd y caiff y Gymraeg a darpariaeth 
Cymraeg eu cynllunio yn ein system addysg 
statudol yng Nghymru. Mae tystiolaeth ar draws 
Cymru yn dangos llwyddiant addysg drochi ac 
addysg cyfrwng Cymraeg. Mae miloedd o blant 
o gefndir di-Gymraeg yn mynychu ac yn llwyddo 
yn y drefn honno. Nid y Gymraeg yw eu iaith 
gyntaf. Mae lles pob disgybl yn allweddol ac yn 
greiddiol ym mha bynnag gyfrwng ieithyddol a 
ddilynir boed plant yn dod o ba bynnag gefndir. 
Mae yna ddisgyblion di-freintiedig yn mynychu’r 
drefn hon yn eu miloedd ar draws Cymru. Dydy 
eu deilliannau yn ddim is na deilliannau plant 
tebyg yn y drefn cyfrwng Saesneg. Mae’r 
systemau cefnogol iddynt yn bod os ydynt yn 
dod o gefndir lle siaredir y Gymraeg adref neu 
ddim. Does dim tystiolaeth bod y Gymraeg yn 
creu niwed i blant ac yn cael effaith negyddol ar 
eu lles. Mae yna dystiolaeth eang o ymchwil 
ryngwladol sydd yn dangos bod system drochi 
yn llwyddo i greu siaradwyr iaith benodol lle 
mae’r iaith honno yn gyfrwng i ddysgu. Mae’r 
Cyngor yn gytûn gyda Llywodraeth Cymru bod y 
Gymraeg yn perthyn i bawb boed nhw’n byw 
yma’n barod neu os ydyn nhw’n dod yma i fyw, 
ac felly bod ei dysgu hi drwy system drochi yn 
dod yn beth naturiol a chadarnhaol. Nid yw’r 
Cyngor o’r farn bod angen i iaith a’r defnydd 
ohoni fel cyfrwng addysgu a dysgu, gael ei 
gweld fel ffactor negyddol ond yn hytrach yn 
rhywbeth cadarnhaol mewn byd aml-ieithog 

Bydd hyn yn effeithio ar staff meithrinfeydd nad ydynt yn rhai 
cyfrwng Cymraeg, a dewis y rhieni yw anfon eu plant i 
feithrinfa o’u dewis. 

Drwy ymgynghori ymhellach gyda rhanddeiliaid, 
y nod fyddai agor darpariaeth trochi cyfrwng 
Cymraeg i blant tair oed (meithrin) yn Ysgol 
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 Padarn Sant, Ysgol Comins Coch ac Ysgol Cei 
Newydd yn ogystal â sicrhau’r un darpariaeth 
meithrin yn Ysgol Plascrug ac Ysgol Llwyn yr Eos. 
Mae hyn yn cyd-fynd gyda’r nod o gynyddu 
nifer y plant Blwyddyn 1 sydd yn derbyn addysg 
cyfrwng Cymraeg yn y sir. Mae nifer o ysgolion 
presennol a mwyaf Ceredigion yn cynnig addysg 
tair oed cyfrwng Cymraeg i’w disgyblion felly 
dyna’r egwyddor craidd er mwyn sicrhau bod 
pob disgybl yn derbyn yr hawl, yn y pendraw, i 
fod yn gwbl ddwyieithog o fewn sir ble mae’r 
Gymraeg yn iaith bob dydd. Mae’r Cyngor yn 
derbyn y byddai’r datblygiad yn newid 
swyddogaeth y ddarpariaeth yn y lleoliadau nas-
cynhelir a ariennir. Cafwyd yr un effaith pan 
agorwyd ysgolion newydd  yn yr awdurdod yn y 
blynyddoedd diweddar e.e. yn Ysgol Cledlyn 
neu yn Ysgol T Llew Jones a bydd yr un effaith 
i’w gweld yn ardal Dyffryn Aeron pan agorir yr 
ysgol newydd yn y fan honno. Rydym yn 
gobeithio na fydd effaith negyddol ar aelodau 
staff. Rydym yn gweld rôl bwysig iawn i aelodau 
staff y lleoliadau hynny i gynnig lefel sylfaenol 
iawn yn y Gymraeg i’r plant 2-3 oed yn eu gofal 
cyn iddynt symud ymlaen i’r cam trochi yn yr 
ysgolion.  Annog trosglwyddiad sylfaenol o’r 
iaith y byddem yn gobeithio’i weld yn y 
lleoliadau hyn cyn i’r plant drosglwyddo i 
addysg drochi meithrin yn yr ysgolion.         

Dylid addysgu pob plentyn yn ddwyieithog. O anwybyddu 
dewis rhieni i’w plentyn ddysgu Saesneg mewn lleoliad 
dwyieithog, bydd yn effeithio’n fawr iawn ar eu dysgu, ond nid 
mewn ffordd gadarnhaol. Mae Aberystwyth yn dref brifysgol 
lle y mae llawer o bobl o bob cwr o’r byd yn byw. Pam ddylai 
eu haddysg Saesneg ddioddef oherwydd hyn? Beth am 
hawliau rhiant i wneud y dewis hwnnw dros eu plentyn? Beth 
am yr holl feithrinfeydd a lleoliadau heb siaradwyr Cymraeg 
rhugl? Beth am yr holl staff a allai golli eu swyddi oherwydd 
hyn? Y meithrinfeydd a allai golli arian? Y staff sydd wedi 
gweithio’n galed i ennill cymwysterau ond sy'n methu â chael 
swydd yng Nghymru oherwydd eu dewis iaith ac nid 
oherwydd pa mor dda ydynt? 

Gweler y sylwad cyntaf yn yr adran 
gwrthwynebiadau yn ogystal ( td 20/21). 
Nid ydym yn cytuno bod addysg drochi na bod 
yn ddwyieithog yn arwain at effaith negyddol ar 
fedrau Saesneg. Yn y pendraw, mae disgwyl i 
ddisgybl gyrraedd yr un man yn 11 oed yn y 
Saesneg boed mewn addysg cyfrwng Cymraeg 
neu Saesneg. Mae dysgu ieithoedd yn gallu 
ymestyn ar fedrau ieithyddol. Mae nifer o 
fedrau yn pontio ac yn drosglwyddiadwy rhwng 
ieithoedd. Eto, mae rôl bwysig iawn i aelodau 
staff y lleoliadau hynny i gynnig lefel sylfaenol 
iawn yn y Gymraeg i’r plant 2 oed yn eu gofal 
cyn iddynt symud ymlaen i’r cam trochi yn yr 
ysgolion.  
         

Nid yw’r cynnig hwn dim ond yn wael i blant, teuluoedd a’r 
gymuned; bydd yn cael effaith negyddol ddifrifol ar Gylch 
Chwarae XXXX. Mae’r cynllun arfaethedig i fynnu bod pob 
plentyn yn cael darpariaeth drochi cyn-ysgol, ni waeth pa 
iaith/ieithoedd a siaredir ar yr aelwyd, yn dileu dewis rhieni ac 
yn anwybyddu’r gymuned ryngwladol/amlddiwylliannol yn 
llwyr. Mae teuluoedd yn dod i Geredigion o bob cwr o’r byd, 
weithiau am ddim ond ychydig flynyddoedd. O amddifadu’u 
plant o’r cyfle i ddysgu drwy gyfrwng y Saesneg, byddant dan 
anfantais pan fyddant yn gadael yr ardal, ac fe allai gael effaith 

Fel yr uchod. Bydd y Cynnig Gofal Plant 
arfaethedig i blant 2 oed  yn gymorth i 
gynaladwyedd y sector nas cynhelir i'r dyfodol. 
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negyddol enfawr ar allu dau o gyflogwyr mwyaf y sir i 
recriwtio staff â phlant bach. Mae gan lawer o’r plant yn ein 
cylch chwarae ni rieni sy’n gweithio yn yr ysbyty neu’r 
brifysgol. Mae 42% o’n teuluoedd yn siarad iaith ac eithrio 
Cymraeg neu Saesneg ar yr aelwyd. Yn ogystal â’r broblem o 
gynnig darpariaeth drochi, byddai’r cynnig i gael meithrinfa yn 
Ysgol Padarn Sant yn lleihau nifer y plant ar ein cofrestr ac yn 
peri i’r cylch chwarae fod yn anghynaliadwy. Ar hyn o bryd, 
rydym yn cael arian 3+ ar gyfer 32% o’r plant ar y gofrestr; 
mae 26% yn cael eu hariannu ar sail amser llawn. Heb yr arian 
hwnnw, byddai’r cylch chwarae’n dod i ben. Nid dim ond 
hynny, ond mae gennym hefyd bryderon, oherwydd prinder 
lle, y bydd y rhaid defnyddio ein cylch chwarae oherwydd mai 
dyna’r unig ofod sydd ar gael yn yr ysgol i gael ystafell 
ddosbarth ychwanegol yn Ysgol XXXX. Ar ben hyn oll, mae ein 
staff nawr yn pryderu am eu swyddi, oherwydd nid ydynt wedi 
cael cynnig hyfforddiant digonol i ddod yn siaradwyr Cymraeg 
rhugl.  
 

Mae llawer o’r plant sy’n dod i’n cylch chwarae ni eisoes yn 
ddwyieithog. Maent wedi cyflawni hyn drwy gael modelau 
iaith rhugl i ddysgu ganddynt ac i gyfathrebu â nhw. Ni fydd 
hyn yn cael ei wireddu mewn lleoliad blynyddoedd cynnar os 
nad yw’r staff wedi cael hyfforddiant digonol, rhywbeth sy’n 
galw am amser, arian, ac adnoddau. Nid yw’r cynnig hwn yn 
rhoi sylw digonol i’r un o’r materion hyn. 
 

Fel yr uchod. 

Oni bai fod Cyngor Ceredigion yn bwriadu talu darparwyr 
meithrinfeydd i gynnwys cyfnodau astudio Cymraeg yn ystod 
oriau gweithio’u staff, nid wyf yn credu y bydd modd 
gwireddu hyn. O’m profiad i, mae staff meithrinfeydd yn 
darparu gofal sylwgar sy’n galw am egni ac am fod yn effro. 
Mae gan lawer ohonynt eu teuluoedd ifanc eu hunain neu 
gyfrifoldebau eraill. Nid yw’n realistig ychwanegu astudio’r 
Gymraeg at eu llwyth gwaith. Mae’r rhan fwyaf o’r 
ddarpariaeth eisoes yn Gymraeg, gyda dewisiadau Saesneg yn 
Aberystwyth sy’n gydnaws ag anghenion a dewisiadau lleol. 
 

Fel yr uchod. 

Mae gan blant ifanc ddigon i ymdopi ag ef o ran ymgartrefu 
mewn lleoliad gofal plant tu allan i’r cartref, cael eu profiadau 
cyntaf o gymdeithasu, dysgu i fynegi eu hunain, ac ati. Mae 
llawer yn dod o aelwydydd di-Gymraeg a byddant yn ei chael 
yn anoddach, a hwythau mor ifanc, i ymgartrefu mewn 
lleoliad gofal plant sy’n gweithredu drwy iaith anghyfarwydd 
yn unig. Aeth fy mab i gylch chwarae dwyieithog yn XXXX ac 
roedd cydbwysedd perffaith rhwng Saesneg a Chymraeg. 
Erbyn iddo adael y cylch chwarae i fynd i’r ysgol, roedd yn 
ddigon cyfarwydd â’r Gymraeg i bontio’n gyfforddus i’r ysgol. 
Bu iddo ffynnu yn yr ysgol a chadarnhau’r Gymraeg yr oedd 
wedi’i dysgu yn gyflym iawn heb unrhyw broblem. 
Rwy’n anghytuno’n frwd â newid y system gyfredol sydd i’w 
gweld, o’m profiad i a phrofiad rheini eraill yr wyf yn eu 
hadnabod, yn gweithio’n hollol iawn. Bydd yn peri i blant heb 
unrhyw ddealltwriaeth o’r Gymraeg fod yn llai tebygol o 
ymgartrefu yn eu darpariaeth gofal plant, a’i mwynhau, a 

Mewn unrhyw ddosbarth trochi ar draws 
ysgolion Ceredigion mae plant, pa bynnag bo’u 
cefndir a chefndir ieithyddol yn cael eu trin gyda 
pharch, gofal a sensitifrwydd.Mae defnydd 
naturiol achlysurol o’r Saesneg yn sicrhau 
hynny. Mae profiad helaeth a thystiolaeth eang 
o flynyddoedd maith o addysg drochi ar draws 
Cymru yn dangos ei fod yn llwyddiant wrth 
gwrdd ag anghenion plant wrth gyrraedd yr 
ysgol ac wrth iddynt ddysgu. Mae’r llwyddiant 
i’w weld hefyd yn y deilliannau ieithyddol h.y. y 
dull trochi yw'r ffordd fwyaf dibynadwy o greu 
unigolion gyda’r sgiliau a’r hyder i ddefnyddio’r 
iaith yn gyfforddus yn eu bywydau pob dydd. Y 
nod yw cydweithio’n agos a chadarnhaol gyda 
lleoliadau megis Cylch Chwarae XXXX i gynyddu 
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hynny ar adeg pan fo ganddynt gymaint i ddygymod ag ef o 
safbwynt datblygol ac emosiynol. At hynny, ers y pandemig, 
mae llawer o deuluoedd wedi symud i Geredigion o rannau 
eraill o’r Deyrnas Unedig, ac rwy’n credu bod pob un ohonynt 
yn awyddus iawn i’w plant ddysgu’r Gymraeg a dod yn rhugl 
ynddi yn y pen draw, ond maen nhw, fel minnau sawl 
blwyddyn yn ôl, wedi troi at y cylch chwarae dwyieithog yn 
Aberporth oherwydd ei fod yn gyfle i bontio’n fwy esmwyth a 
graddol at gaffael y Gymraeg. Nid oes gennyf unrhyw 
amheuaeth y bydd y cynnig o dan ‘Ddeilliant 1’ yn rhwystro 
rhieni di-Gymraeg rhag cofrestru plant o’r oedran hwnnw ar 
gyfer darpariaeth gofal plant cyfan gwbl Gymraeg, yn hytrach 
na symud yn raddol tuag at y Gymraeg fel y mae’r cylch 
chwarae dwyieithog wedi’i wneud yn achos fy nheulu i. At 
hynny ac yn bwysicaf oll, mae’r newid arfaethedig yn debygol 
o effeithio’n andwyol ar y ffordd y mae darpariaeth gofal plant 
ragorol yn gweithio, yn yr un modd â llawer o leoliadau eraill 
mae’n siŵr, a hynny ar adeg pan fo darpariaeth gofal plant 
cyn-ysgol yn brin iawn yn yr ardal, rhywbeth sydd eisoes yn 
tanseilio cyfleoedd proffesiynol rhieni lleol. 
 

ymhellach ar eu darpariaeth Cymraeg cyn bod y 
plant yn trosglwyddo i’r ysgol gynradd leol.  
     

Mater i rieni yw dewis addysg ac iaith eu plentyn. 

 
Mae yna elfennau o orfodaeth mewn unrhyw 
gyfundrefn addysg e.e darpariaeth cwricwlwm. 
Mae dwy iaith swyddogol yng Nghymru. Nod yr 
amcanion yn y cynllun strategol yw i sicrhau 
bod holl ddisgyblion Ceredigion yn datblygu eu 
medrau dwyieithog. Cyfrwng fyddai’r Gymraeg 
yn y cyfnod sylfaen i ddysgu holl agweddau’r 
cwricwlwm ac nid un pwnc neu faes ynysig. 
Mae’r cynllun yn cefnogi gweledigaeth 
Cwiricwlwm i Gymru i gynhyrchu disgyblion 
gwbl rhugl a hyderus ddwyieithog fel yr 
amlinellir yn y pedwar diben.   

Mae digon o amser i ddysgu’r Gymraeg yn ystod yr arddegau. 
Eto, rydych wedi diddymu'r rhyddid i ddewis. Nid yw’r 
Gymraeg yn iaith ryngwladol, ydy hi? 

 

Derbyniwn nad yw’r Gymraeg yn iaith 
ryngwladol ond mae hynny’n wir am y rhan 
fwyaf o ieithoedd y byd. Nid ydym yn gweld 
pam y dylai’r ffactor yna fod yn rwystr i 
ddisgyblion yng Ngheredigion a Chymru i 
ddatblygu’n ddinasyddion dwyieithog yn y 
Gymraeg a’r Saesneg. Nid y bwriad yw creu 
siaradwyr na chael cymdeithas uniaith 
Gymraeg. Y nod yw sicrhau bod pob disgybl yn 
cael y cyfle i ddysgu siarad y Gymraeg a’r 
Saesneg.   

Dylai plentyn gael ei addysgu’n ddwyieithog, ond ni ddylid 
diddymu ei hawl i ddewis iaith. 
 

 

Er y gwaith canmoliaethus o safbwynt y 
Gymraeg fel ail iaith sy’n digwydd yn yr ysgolion 
‘cyfrwng Saesneg yn bennaf’ yng Ngheredigion, 
nid yw’n arwain at ddisgyblion sy’n gwbl 
ddwyieithog erbyn diwedd eu hamser yn yr 
ysgol h.y. yn gallu siarad y Gymraeg a’r Saesneg 
yn rhugl. Er y gall rhai dysgwyr ddod yn rhugl yn 
y Gymraeg ar ôl astudio Cymraeg fel Ail Iaith, 
mae'r dysgwyr hyn yn eithriadau. Yn 
gyffredinol, nid yw disgyblion sy’n derbyn 
darpariaeth cyfrwng Saesneg ac sy’n astudio 
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Cymraeg fel Ail Iaith yn dod yn rhugl yn y 
Gymraeg erbyn diwedd eu gyrfa ysgol. 

Eto, mae llawer o bobl yr wyf wedi cwrdd â nhw yng Nghymru, 
a hwythau wedi’u geni yma ac wedi byw yma drwy gydol eu 
hoes, yn teimlo bod dysgu’r Gymraeg fel pwnc ar wahân yn yr 
ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd yn sylfaen ddigonol i ddysgu 
ieithoedd. Hefyd, mae llawer o’r rhieni yng Ngheredigion sy’n 
gweithio yn Ysbyty Bronglais neu Brifysgol Aberystwyth eisoes 
yn ddwyieithog. Mae perygl y gallai’r cam hwn ddigio 
gweithwyr hyfedr sydd wedi’u haddysgu at safon uchel ac 
sydd wedi gwneud ymdrech fawr i sicrhau bod eu plant yn 
gallu siarad Saesneg a mwynhau addysg yng Nghymru. Hyd 
yma, nid wyf wedi siarad â neb yn y lleoliadau hyn sy’n fodlon 
bod y dewis aruthrol hwn yn cael ei dynnu o’u dwylo.  
 

Er y gall rhai dysgwyr ddod yn rhugl yn y 
Gymraeg ar ôl astudio fel Cymraeg fel Ail Iaith, 
mae'r dysgwyr hyn yn eithriadau. Yn 
gyffredinol, nid yw disgyblion sy’n derbyn 
darpariaeth cyfrwng Saesneg ac sy’n astudio 
Cymraeg fel Ail Iaith yn dod yn rhugl yn y 
Gymraeg. Nid ydym yn cytuno y byddai unrhyw 
symudiad graddol sy’n ymwneud â 
dwyieithrwydd lawn h.y. y gallu i siarad y 
Gymraeg a’r Saesneg yn fodd i rwystro 
unrhywun rhag symud i Geredigion. Nid oes 
unrhyw orfodaeth ar oedolion sy’n dod i fyw a 
gweithio i Geredigion i siarad y Gymraeg. 
Gobeithiwn bod pobl yn gweld gwerth yn y 
Gymraeg a’r Saesneg os ydynt yn dod yma i fyw. 
Does dim angen i unrhyw iaith greu 
drwgdybiaeth. Mae siarad dwy iaith (neu fwy) 
yn norm yn y rhan fwyaf o wledydd y byd. 
Mae’n siwr y byddai mwyafrif helaeth pobl yn 
gweld gwerth y gymdeithas ddwyieithog ac 
amlieithog arbennig sydd yma yng 
Ngheredigion.       
 

Mae arnaf eisiau i’m plant gael dewis i ddatblygu eu 
hadnabyddiaeth o’r Gymraeg os ydynt yn teimlo y bydd ei 
hangen arnynt neu y bydd o fudd i’w haddysg neu'u swyddi yn 
y dyfodol, ond ni ddylid eu gorfodi i ddysgu’r iaith. 
 

Fel uchod. 

Rydych yn gorfodi’r iaith ar blant, mae digon o ysgolion 
Cymraeg ar gael i rieni anfon eu plant iddynt. Rydych yn 
diddymu rhyddid rhieni i ddewis. 
 

Fel uchod. 

Mae dewis ac anogaeth BOB AMSER yn well na gorfodaeth. 
 

Fel uchod. 

Rwy’n anghytuno oherwydd rwy’n teimlo y bydd y plant 
hynny sy’n symud yma (o Loegr, er enghraifft) pan fyddant yn 
hŷn (wyth oed, dyweder) yn ei chael yn anodd, yn teimlo’n 
unig ac mewn perygl o gael eu bwlio. Rwy’n teimlo’n gryf y 
dylai rhywun allu dewis dysgu’n ddwyieithog yn Gymraeg ac 
yn Saesneg, neu yn Gymraeg yn unig. Hefyd, os bydd plant o’n 
hardal ni yn symud i Loegr, er enghraifft, ni fyddant wedi cael 
unrhyw addysg Saesneg sylfaenol, fel dysgu i ddarllen 
Saesneg. Rwy’n credu y dylem yng Nghymru ddysgu ein plant 
yn ddwyieithog yn Gymraeg ac yn Saesneg ac nid dim ond yn 
Gymraeg. Ond rwy’n parchu’n llwyr y bydd llawer o rieni sy’n 
siaradwyr Cymraeg rhugl yn dewis addysgu eu plant drwy’r 
Gymraeg yn llwyr, ac rwy’n credu y dylai fod mwy o ddewis o 
ysgolion cyfrwng Cymraeg nag ysgolion Cymraeg/Saesneg. 
 

Mae canolfannau iaith Ceredigion yn rhai 
llwyddiannus iawn wrth gefnogi disgyblion sy’n 
cyrraedd yr ysgolion ym mlwyddyn 3 ac uwch. 
Maent yn fannau cynhwysol a gofalgar. Mae 
nifer o’r plant sydd wedi eu mynychu yn dod yn 
rhugl yn y Gymraeg ac nid yw eu cyfnod yno yn 
cael effaith negyddol ar eu cyflawniad. Ni does 
tystiolaeth bod addysg drochi cyfrwng Cymraeg 
ac addysg ddilynol yn cael effaith ar allu darllen 
Saesneg plant. Mae llawer o’r sgiliau darllen yn 
drosglwyddiadwy. Ceir enghreifftiau o ysgolion 
yn defnyddio dulliau trochi ym mhob cwr o'r 
byd. Mae model Canada ar gyfer gweithredu 
trochi wedi'i gofnodi'n eang. Mae'n dangos bod 
angen i ddysgwyr gael eu haddysgu'n llawn 
drwy'r iaith darged am ddwy i dair blynedd i 
sicrhau bod cymhwysedd yn cael ei datblygu'n 
ddigonol yn yr iaith. Wedyn bydd iaith arall yn 
cael ei chyflwyno. Dyma'r model a ddefnyddir 
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yng Nghymru. Mae'n golygu bod dysgwyr yn 
cael eu haddysgu'n gyfan gwbl drwy'r Gymraeg 
hyd at a chan gynnwys yr ysgol flwyddyn pryd 
mae'r rhan fwyaf o'r dysgwyr yn troi'n saith 
oed. Mae Saesneg yn cael ei chyflwyno fel pwnc 
tua diwedd y Cyfnod Sylfaen, ac fel cyfrwng 
addysgu i raddau amrywiol.  

Mae’n anghywir diddymu rhyddid rhieni i ddewis iaith addysg 
eu plant. Yn addysgol, bydd yn peri anfantais i rai plant 
oherwydd byddwch yn cael gwared ar y cymorth y gallent fod 
wedi’i gael â’u haddysg ar yr aelwyd. 
 

Mae ysgolion Ceredigion wedi arfer cyflwyno 
cyfarwyddiadau gwaith cartref yn Gymraeg ac 
yn Saesneg, felly ni ddylai hyn achosi unrhyw 
rwystr o ran deall beth yw’r dysgu mae’n rhaid  
i’r plentyn ei wneud. Mae ysgolion yn cynnig 
cyngor ar addysg eich plentyn a byddai 
nosweithiau rhieni yn eich dewis iaith chi. 
Byddai’r dysgu yn cael ei osod ar lefel sy’n 
addas i allu’r disgybl. Mae ymchwil wedi dangos 
bod plant sy'n cyfieithu tasg i'w rhieni yn cael 
gwell dealltwriaeth o'r testun dan sylw, gan fod 
y broses gyfieithu'n atgyfnerthu'r testun hwnnw 
ym meddwl y plentyn. 

Fel yr eglurwyd mewn manylder yn 1A, bydd gorfodi 
darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn unig o dair oed, 
heb unrhyw ddewisiadau eraill i deuluoedd di-Gymraeg, yn 
effeithio’n andwyol ar gaffaeliad y Gymraeg ar lefel ysgol, ac 
yn tanseilio taith ddatblygol plant cyn-ysgol. Nid oes dim byd 
o’i le â strategaeth ddwyieithog yn fy marn i. 
 

Fel yr uchod. 

Eto, nid yw’r cwestiwn yn gwneud synnwyr. O brofiad fel 
athro cyfrwng Cymraeg, rwy’n credu’n gryf nad yw ‘un ateb i 
bawb’ yn fuddiol i bob myfyriwr. Gallai beri i ddisgyblion o 
aelwydydd cyfrwng Saesneg golli diddordeb yn eu haddysg. 
Gall hyn arwain at berfformiad academaidd gwael a 
phroblemau ymddygiad. 
 

Nid ydym yn cytuno gyda’r gosodiad bod dysgu 
dwy iaith yn arwain at anawsterau ymddygiad a 
pherfformiad academaidd is ac mae tystiolaeth 
glir bod dwyieithrwydd llawn yn fanteisiol wrth 
ddatblygu’r ymennydd ac yn y pendraw yn 
arwain at well canlyniadau.  

Sut y gall hon fod yn daith at ddwyieithrwydd pan mai’r nod 
yw darparu 90% o’r addysg drwy gyfrwng y Gymraeg? Rydych 
hefyd yn diddymu dewis plant o ran y ffordd y maent am 
ddysgu a mynegi’u hunain. Bydd eu gorfodi i ddysgu ac i gael 
eu hasesu bron yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg yn dân 
ar eu croen. O ran paratoi ar gyfer y byd gwaith, bydd miloedd 
o blant Cymru’n mynd i astudio yn Lloegr, yn enwedig o ran 
pynciau penodol. Byddant ar y droed ôl oherwydd na fyddant 
wedi dysgu drwy gyfrwng y Saesneg os mai dyna'r hyn y 
maent am ei wneud. Yn gymdeithasol ac yn emosiynol, gall 
hyn fod yn andwyol i blant sy’n ei chael yn anodd, neu blant 
ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 

Nod dwyieithrwydd lawn yw rhoi’r arfau i bobl 
ddefnyddio’r iaith ddewisol sy’n briodol i 
sefyllfa benodol. Mae digon o dystiolaeth o 
ddisgyblion sydd wedi astudio drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn mynd i brifysgolion Lloegr gan 
addasu’n llwyddiannus iawn i’r gofynion yno. Yn 
wir mae yna ddigon o enghreifftiau o fyfyrywr o 
wledydd Ewrop yn dilyn cwrs gradd drwy 
gyfrwng y Saesneg ym mhrifysgolion yr 
ynysoedd yma er nad yw’r Saesneg yn iaith 
gyntaf iddynt. Nid ydym yn cytuno bod dysgu 
dwy iaith yn creu nac yn cyfrannu at 
anawsterau dysgu a chreu anghenion dysgu 
ychwanegol.    

Mae dewis eang o ysgolion Cymraeg eu hiaith yng 
Ngheredigion, a nifer eithriadol o gyfyngedig o rai cyfrwng 
Saesneg. Drwy gael gwared ar yr opsiynau Saesneg yn unig, 
rydych yn diddymu hawl pobl i addysg yn eu hiaith gyntaf. 
Rydych yn diddymu hawl pobl i ddewis pan fo’r dewis eisoes 
yn gyfyngedig. Mae’r cynnig hwn wedi peri i mi a’m teulu 
ystyried o ddifrif a yw Ceredigion yn lle y gallwn fyw ynddo yn 

Nid ydym yn meddwl y dylai neb weld dysgu 
dwy iaith fel bygythiad. Mae natur addysg i fod 
yn gynhwysol, sensitif a gofalgar ym mha 
bynnag iaith yw’r cyfrwng. Dydy addysg drochi 
ddim yn rhwystro unrhyw riant rhag siarad, 
darllen ac ysgrifennu yn y Saesneg gyda’i 
blentyn.Bydd sgiliau cynnar Saesneg hefyd yn 
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y tymor hir, os na fydd modd i’n plant ddysgu’u hiaith gyntaf 
nes eu bod yn wyth oed. 
 

cael eu cyflwyno i ddisgyblion erbyn diwedd y 
Cyfnod Sylfaen. Mae tystiolaeth hir dymor 
erbyn hyn yn dangos bod plant sy’n derbyn 
addysg cyfrwng Cymraeg yn gwneud gystal, os 
nad gwell yn Saesneg â phlant sy’n cael addysg 
Saesneg. 

I fod yn wirioneddol ddwyieithog, mae angen addysgu’r ddwy 
iaith o’r crud. Mae plant rhieni di-Gymraeg yn debygol o 
ddeall eu mamiaith ac o gyfathrebu ynddi. Mae angen 
sefydlu’r iaith hon cyn ychwanegu ail iaith. Mae astudiaethau 
yn Nenmarc yn dangos na ddylid dechrau gwneud hynny nes 
bod plant yn naw oed i roi cyfle iddynt sefydlu eu sgiliau 
ieithyddol yn eu mamiaith. Os oes arnoch wir eisiau i blant 
ffynnu yn y Gymraeg, dylid dysgu’r iaith mewn ffordd gyffrous 
sy’n ennyn diddordeb o naw oed ymlaen. Drwy orfodi plant i 
gael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg o dair oed, mae perygl 
y gallai sgiliau llythrennedd y plant hyn fod yn wannach yn y 
ddwy iaith ac fe allai achosi cymaint o bryder a 
rhwystredigaeth iddynt nes eu bod yn dadrithio’n llwyr â 
dysgu ac addysg. 
 

Nid yw blynyddoedd o dystiolaeth o addysg 
drochi yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill 
yn cyd-fynd â’r farn sy’n cael ei nodi yma. Nid 
oes ysgolion cynradd uniaith Gymraeg yng  
Nghymru. Mewn sefyllfa drochi, mae pob 
disgybl yn y Cyfnod Sylfaen yn cael profiad o'r 
meysydd dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae 
Cyngor Sir Ceredigion yn rhagweld y bydd yr 
ysgolion dan sylw (wedi’r cyfnod trochi yn y 
cyfnod sylfaen) yn symud i sefyllfa Categori 2 yn 
unol â’r Categoreiddio Ysgolion. Byddai’n golygu 
cynnal ethos Cymraeg o fewn yr ysgol i gefnogi 
agweddau cadarnhaol tuag at ddefnydd o'r 
Gymraeg. Byddai dysgwr mewn ysgol o'r 
categori hwn yn gallu siarad, darllen, ysgrifennu 
a gwrando yn Saesneg ac yn Gymraeg yn unol 
â’i oedran a'i allu. Byddai sgiliau iaith Gymraeg 
yn cael eu cryfhau’n bellach drwy gynyddu’r 
cyfleoedd dysgu (cwricwlaidd ac allgyrsiol) sy’n 
cael eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg. Lle  
defnyddir y Gymraeg fel cyfrwng dysgu, 
defnyddir y Saesneg yn achlysurol i atgyfnerthu 
dealltwriaeth dysgwyr. Gyda'r cymorth cywir, 
gallai dysgwyr symud ymlaen i ysgol uwchradd 
cyfrwng Cymraeg Categori 3. Byddai canran 
sylweddol o weithgareddau ysgol y dysgwyr (yn 
gwricwlaidd ac yn allgyrsiol) o flwyddyn 3 – 6 yn 
Gymraeg. Strategaeth Ceredigion fyddai 
defnyddio trochi cyfrwng Cymraeg llawn hyd at 
7 oed gyda’r datblygiad i’r 50% i’w ddarparu 
wedi’r 7 oed. Mae'r gofynion ar gyfer ysgolion a 
disgyblion o ran Saesneg yng Nghyfnod 
Allweddol 2 yr un fath ym mhob ysgol yng 
Nghymru, beth bynnag fo cyfrwng dynodedig yr 
ysgol. 

Rwy’n deall bod dyhead i gadw’r Gymraeg i fynd, ac mae 
hynny'n digwydd, ond nid wyf yn cytuno â’r datganiad bod 
hyn yn rhoi sylfaen gadarn i ddisgyblion ar gyfer eu haddysg 
a’u bywyd cymdeithasol. I’r rheini sy’n dod o deuluoedd 
Saesneg eu hiaith, bydd hyn yn creu mwy o broblemau ar 
aelwydydd, oherwydd ni fydd rhieni’n gallu helpu’u plant a 
gall y plant gael eu hynysu. Rwy’n deall yr hyn yr ydych yn 
ceisio’i wneud, ond dylai fod dewis i’r rheini nad ydynt am roi 
eu plant ar y llwybr hwn. Fe ddewisais i ysgol gynradd i’m 
plentyn oherwydd ei bod yn ysgol Saesneg ei hiaith yn gyntaf 
a’i bod yn dysgu Cymraeg yn ail. Mae’n anghywir diddymu’r 
dewis hwn! 
 

Fel yr uchod. 
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Byddaf yn trin a thrafod y mater hwn â’r difrifoldeb y mae wir 
yn ei haeddu. Mae’r dyhead/weledigaeth/safbwynt polisi yn 
wallus iawn ar sawl lefel. Fe ofynnaf y rhain fel cwestiynau, 
gan obeithio y bydd o leiaf rai o’r rheini sy’n darllen yr atebion 
yn ceisio gwneud hynny:- Pam mynd tu hwnt i darged 
Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg? Pam 
diddymu’r holl ddarpariaeth addysg Saesneg i rai 3–7 oed? – A 
gafodd unrhyw rai o anfanteision pedagogaidd (yn hytrach na 
manteision honedig) y dyheadau (gweledigaeth) eu hystyried? 
Beth am yr effaith ar sgiliau Saesneg dysgwyr cynnar? O 
ystyried bod Saesneg yn iaith fyd-eang (er gwell neu er 
gwaeth), yn enwedig ym meysydd busnes ac addysg, sut y 
mae hyrwyddo’r Gymraeg yn mynd i effeithio ar ragolygon y 
bobl ifanc hyn sy’n penderfynu byw eu bywydau tu allan i 
Gymru? Pa mor gydwybodol y bydd rhieni di-Gymraeg yn gallu 
bod o ran cynorthwyo’u plant ifanc â’u haddysg yn yr ysgol, yn 
enwedig – ond nid yn unig – os bydd angen eu dysgu gartref 
am gyfnodau hir yn y dyfodol (e.e. yn achos pandemig arall yn 
y dyfodol)? – Beth fydd yr effaith ar addysgwyr neu gyflogwyr 
mawr y rhanbarth (e.e. Prifysgol Aberystwyth, Ysbyty 
Bronglais) o ran denu a chadw staff a myfyrwyr o’r tu allan i 
Gymru, yn enwedig y rheini â phlant ifanc neu’r rheini sy’n 
bwriadu cael plant? Yn benodol, beth fydd yr effaith ar 
staff/myfyrwyr o’r tu allan i Gymru a allai fod yn gweithio yn 
Aberystwyth ar gontractau tymor byr ac sydd fwyaf tebygol o 
fyw eu bywydau a dilyn eu gyrfaoedd tu allan i Gymru? Sut y 
bydd addysg drochi yn y Gymraeg o fudd i’r bobl ifanc hyn a’u 
teuluoedd, yn enwedig y rheini a all fod eisoes wedi bod yn 
cael rhywfaint o’u haddysg yn y blynyddoedd cynnar yn 
Saesneg (nid dim ond y rheini o rannau eraill o’r Deyrnas 
Unedig, ond hefyd, mewn rhai achosion, y rheini o’r tu allan i’r 
Deyrnas Unedig)? – Beth yw sefyllfa’ch dyhead (gweledigaeth) 
o ran y gyfraith? O ystyried bod Cymru’n wlad ddwyieithog, 
onid oes arnoch ddyletswydd gyfreithiol i barhau i ddarparu 
rhywfaint o addysg Saesneg yn y blynyddoedd cynnar? Siawns 
nad oes gan rywun yr hawl i ddewis cael ei addysgu yn 
Gymraeg neu’n Saesneg? Yng Ngheredigion, mae’r dewis hwn 
ar gael ar hyn o bryd, ar lefel gynradd ac uwchradd, felly pam 
newid hyn? – Ai cwblhau’r cylch yw hyn? Troi’r ‘Welsh Not’ – 
sefyllfa hanesyddol drist a digalon – yn ‘English Not’ mewn 
addysg yn y blynyddoedd cynnar? Yn anecdotaidd, rwyf wedi 
clywed am blant ifanc yn cael eu dwrdio mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg am siarad Saesneg ar yr iard chwarae. A yw 
hyn yn rhan o’r polisi nad yw wedi'i fynegi? – I ehangu’r ddadl 
oddi wrth hanes digalon y ‘Welsh Not’, a oes unrhyw un wedi 
ystyried y gwersi o hanes sy’n dweud wrthym fod unrhyw 
ymgais i orfodi pobl i ddysgu iaith yn rhwym o fethu? Beth am 
ystyried yr orfodaeth i ddysgu Rwsieg yng ngwledydd y Bloc 
Sofietaidd neu’r ymgais i fynnu bod Afrikaans yn cael ei dysgu 
yn ysgolion Soweto yn y 70au? Rwy’n cyfaddef bod y rhain yn 
enghreifftiau eithafol, ond ochr yn ochr â phennod y ‘Welsh 
Not’, maent yn darlunio’r drwgdeimlad dwfn ac arhosol sy’n 
gallu datblygu ymhlith rhannau sylweddol o bobloedd gwlad, 
ac maent yn dangos yn y pen draw fod ymdrechion o’r fath yn 
rhwym o fethu. Fel yr ydym yn gwybod, mae Aberystwyth yn 

Mae amcanion y cynllun a’r rhesymau 
amdanynt wedi’u cofnodi’n glir ynddo. Mae’r 
Gymraeg a’r Saesneg yn ieithoedd cenedlaethol 
yng Nghymru ac yn perthyn i bawb. Nid ydym 
yn cytuno gyda’r farn am y Gymraeg a 
chymharu datblygiadau o’i chwmpas i’r 
gorthrwm ieithyddol a ddioddefwyd yng 
ngwledydd yr Undeb Sofietaidd ac yn Ne Affrica. 
Nid oes neb yn diarddel y Saesneg ac mae'r 
cynllun yn cydnabod yr angen i gael sgiliau 
cadarn yn y ddwy iaith er budd ein disgyblion. 
Mae datblygu medrau Cymraeg a Saesneg 
llwyddiannus disgyblion yn greiddiol i 
ddwyieithrwydd llawn. Dyna yw nod y cynllun. 
Mae ennyn balchder mewn disgyblion o ran eu 
gallu ieithyddol yn y ddwy iaith eto yn nod 
allweddol.  Y nod yw cyfartaledd i’r ddwy iaith a 
gweld mwy o blant a phobl yn siarad y Gymraeg 
law yn llaw gyda’r Saesneg. Ni ddylai’r gallu i 
siarad dwy iaith ychwaith effeithio ar 
gyflogadwyedd yng Nghymru na thu hwnt. 
Mae’r rhan fwyaf o bobl y byd yn ddwyieithog 
os nad yn amlieithog. Nid dyna sy’n creu 
rhwystr i bobl gael gwaith mewn gwledydd 
eraill.  Mae yna ddigon o enghreifftiau yn rhai o 
ysgolion Ceredigion ac ar draws Cymru o blant i 
deuluoedd o wledydd eraill sydd wedi dysgu’r 
Gymraeg a’r Saesneg i lefel uchel.      
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gymuned amrywiol iawn o bobl o bob rhan o’r Deyrnas 
Unedig, gyda chyfran sylweddol o fyfyrwyr a gweithwyr 
rhyngwladol, ac mae llawer o ieithoedd yn cael eu siarad yno. 
Mae’r dref yn elwa’n fawr o’r amrywiaeth ddiwylliannol hon a 
dylem ochel rhag dyheadau / gweledigaethau / polisïau / 
targedau (dewiswch eich gair) a allai beryglu’r amrywiaeth 
hon drwy hyrwyddo un iaith ar draul pob iaith arall. Mae’r 
cyfeiriad cryno ar dudalen 31 yn hollol annigonol o ran hyn:  
“Bod y gweithlu cyfan yn ysgolion Ceredigion yn gweld y rôl 
bwysig sydd ganddynt wrth greu disgyblion sy’n siaradwyr 
hyderus ac sy’n gweld y Gymraeg fel iaith gynhwysol a 
pherthnasol mewn byd o ieithoedd pwysig eraill.” 
 

Fel y nodir uchod, ar hyn o bryd, nid wyf yn gweld fawr ddim 
tystiolaeth sy’n awgrymu bod angen cynyddu’r ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg ar lefel gynradd yng Ngheredigion. Mae 
mwyafrif helaeth y ddarpariaeth sydd ar gael i blant a’u 
teuluoedd yn ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, felly nid wyf yn 
credu bod angen cynyddu’r ddarpariaeth honno. Rwy’n credu 
bod y newidiadau arfaethedig yn cyfyngu ar ddewis plant a 
theuluoedd ac, o ganlyniad i’r newidiadau, gallai beri i 
Geredigion fod yn sir lai deniadol i deuluoedd di-Gymraeg 
symud iddi i weithio. Ar adeg pan fo anawsterau mawr o ran 
llenwi swyddi gweithwyr allweddol yn y sir, rwy’n credu y 
gallai unrhyw fesur a allai rwystro teuluoedd rhag symud i’r 
ardal fod yn andwyol i’r gwasanaethau allweddol a ddarperir 
yng Ngheredigion. Yn yr un modd, mae gennyf bryderon o ran 
manteision addysg uwchradd ddwyieithog i blant, yn enwedig 
o ran hyrwyddo TGAU a Safon Uwch a ddysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Os bydd myfyrwyr yn gadael addysg uwchradd â 
chymwysterau Safon Uwch cyfrwng Cymraeg, mae arnaf ofn y 
byddant dan anfantais fawr os byddant am astudio rhai 
pynciau allweddol ar lefel addysg uwch, boed yng Nghymru 
neu yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol. Mae hyn yn arbennig 
o berthnasol i bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, 
Peirianneg a Mathemateg). Mae mewnfudo ac allfudo yn 
cyfoethogi Ceredigion ac mae'n elwa ohonynt. Dylai fod 
arnom eisiau i’n pobl ifanc allu gadael Ceredigion ac astudio 
unrhyw le yn y Deyrnas Unedig neu yng ngweddill y byd cyn 
dychwelyd i Geredigion yn y dyfodol pan fyddant ar fin 
dechrau eu teuluoedd eu hunain. Drwy hyrwyddo Safon Uwch 
cyfrwng Cymraeg, rwy’n pryderu y bydd yn llesteirio cynnydd 
academaidd myfyrwyr ac y bydd yr opsiynau sydd ar gael 
iddynt yn gyfyngedig, gan gau’r drws ar y profiad buddiol o 
astudio bywyd tu allan i Geredigion. 
 

Fel yr uchod. 

Mae’n ymddangos bod y ddogfen yn canolbwyntio ar beri i’r 
Gymraeg fod yn brif iaith yn hytrach na hyrwyddo 
dwyieithrwydd. Nid yw’r cynllun yn dweud dim am ansawdd 
addysg a dysgu cyfrwng Saesneg. Os bydd y Gymraeg yn 
dominyddu’r amgylchedd addysgu, bydd y gronfa fyd-eang o 
athrawon yn lleihau’n aruthrol a bydd ansawdd yn dioddef oni 
bai fod hyn yn cael ei ystyried yn y cynllun – e.e. 
dwyieithrwydd ar gyrsiau hyfforddi athrawon domestig a 
derbyn Saesneg fel dewis iaith ar gyfer pynciau penodol. Oni 

Fel yr uchod. 
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ddylid peri nad yw’r un ysgol yn dysgu’n llwyr drwy gyfrwng y 
naill iaith na’r llall? Mae’n hollol hanfodol bod rhieni’n cymryd 
rhan mewn addysg – gallai hyn gael ei ddiddymu’n llwyr drwy 
beri iddi fod yn orfodol i’r rhan fwyaf o’r addysg gael ei 
darparu mewn iaith nad yw’r rhieni’n ei deall yn ddigonol. 
 

Nid taith at ddwyieithrwydd yw hon, ond taith at addysg 
cyfrwng Cymraeg yn unig. Mae fwy neu lai yn cefnu ar 
egwyddor dwyieithrwydd, lle y mae pob plentyn yn cael ei 
ddysgu yn ei ddewis iaith. 
 

Fel yr uchod. 

Bydd angen i lawer o blant ag anghenion arbennig neu blant 
sy’n dod o wlad wahanol ddysgu Saesneg gan mai Saesneg yw 
un o’r ieithoedd pwysicaf. Gallwch deithio i bob rhan o’r byd 
a’r unig iaith y gellir ei siarad mewn mwy nag un wlad yw 
Saesneg. Ond hefyd ni ellir disgwyl i’r plant uchod ddysgu iaith 
arall ar ben Saesneg pan maent eisoes yn ei chael yn anodd 
dysgu. Mae’n annheg arnynt, ac nid yw’n rhoi’r cyfle gorau 
iddynt ar gyfer eu dyfodol. 
 

Fel yr uchod.  

Rwy’n gwybod bod llawer o rieni’n gofidio bod y cyfle i ddewis 
iaith addysg eu plant yn cael ei dynnu o'u dwylo, ac maent yn 
bwriadu talu am ofal plant preifat, neu adael Ceredigion. 
Mae’n carfanu rhieni a fyddai wedi bod, fel arall, yn fodlon 
cefnogi’r Gymraeg hyd at TGAU a thu hwnt, ond a ddewisodd 
gael eu plant wedi’u haddysgu yn Saesneg, ochr yn ochr â 
dysgu Cymraeg. Mae’n diddymu cyfle rhieni eraill sydd am i’w 
plant ddysgu yn Saesneg, ond sy’n hapus i hwyluso camau i’w 
plant ddysgu Cymraeg ar yr un pryd, i ddewis gofal plant 
fforddiadwy. Nid oes gan lawer o rieni amser i ddysgu iaith yn 
ddigon da i gynorthwyo’u plant drwy’r ysgol gynradd, ond 
maent fel arall yn gwneud ymdrech fawr i ddysgu Cymraeg 
lafar. O ran sefyllfaoedd personol, roeddwn i’n gyffrous i 
ddechrau cwrs Cymraeg Dysgu Gydol Oes ochr yn ochr â’m 
swydd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’r penderfyniad hwn, 
y mae’n ymddangos ei fod eisoes wedi’i wneud er gwaethaf yr 
hyn a ddywedir yn y ddogfen ymgynghori, wedi peri imi 
gwestiynu ein dyfodol yng Ngheredigion. Mae fy ngŵr yn 
gweithio gyda XXXX ac rwyf innau’n gweithio yn XXXX. Nawr, 
rydym yn pendroni a ddylem symud o Geredigion er mwyn i’n 
plentyn allu mynd i ysgol cyfrwng Saesneg. Yn ogystal â hyn, 
un o sgileffeithiau’r pandemig yw cynnydd yn nifer y babanod 
sy’n hwyr yn siarad, gan gynnwys ein plentyn ni. Ni allaf 
amgyffred straen mynd i leoliad addysgol sy’n gweithredu 
drwy gyfrwng iaith newydd pan rydych eisoes yn ei chael yn 
anodd â’ch iaith gyntaf. 
 

Fel yr uchod. 

Fi yw’r unig riant ar f’aelwyd sy’n siarad Cymraeg, felly 
byddai’n rhaid imi ysgwyddo’r holl faich gwaith cartref, yn 
hytrach na’m gŵr. Nid yw’n siarad Cymraeg ac nid yw fy 
Nghymraeg innau o safon uchel. Rwy’n credu y dylai fod 
dewis! Rwy’n annog fy mhlant i ddysgu Cymraeg, ond o 
wneud popeth yn Gymraeg, rwy’n gwybod y byddwn ni i gyd 
yn ei chael yn anodd fel teulu. 
 

Peidiwch â phoeni os na allwch siarad Cymraeg 
gyda'ch plant. Nid oes angen i chi allu siarad 
Cymraeg i anfon eich plant i addysg drochi 
cyfrwng Cymraeg. Mae llawer y gallwch ei 
wneud i helpu eich plant i siarad a defnyddio'r 
iaith. Ysgolion fydd eich pwynt cyswllt cyntaf o 
hyd ynghylch dysgu parhaus eich plant. Dylai'r 
ysgol allu eich cefnogi neu eich cynghori 
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ynghylch y ffordd orau i gefnogi eich plant i 
gynnal eu sgiliau Cymraeg. Os gallwch annog 
eich plant i ddefnyddio'r Gymraeg wrth siarad â 
ffrindiau, brodyr, chwiorydd neu aelodau eraill 
o'r teulu sy'n siarad Cymraeg, bydd hynny'n eu 
helpu i gynnal eu sgiliau. Gallwch hefyd helpu 
eich plant drwy eu hannog i fynd i 
weithgareddau cyfrwng Cymraeg a gwylio 
rhaglenni teledu Cymraeg, gwrando ar 
gerddoriaeth Gymraeg, lawrlwytho apiau 
Cymraeg a gall plant hŷn ddefnyddio'r cyfryngau 
cymdeithasol megis Facebook a Twitter drwy'r 
Gymraeg. Y peth pwysig yw bod eich plant yn 
cael cyswllt â'r iaith mor aml â phosibl. Mae 
ystod o daflenni gwybodaeth, fideos ac 
adnoddau eraill i helpu disgyblion a rhieni. 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth a dolenni 
cyswllt i sefydliadau sy'n darparu 
gweithgareddau i blant a phobl ifanc drwy'r 
Gymraeg ar Hwb (Llywodraeth Cymru) ac ar 
wefan Ceredgion. Hefyd yng Ngheredigion mae 
yma dîm ymroddedig ac arbenigol o staff i 
gefnogi arweinwyr ysgol, athrawon a 
chymorthyddion addysgu yn eu gwaith wrth 
gyflwyno adnoddau o’r radd flaenaf yn y ddwy 
iaith.   

O ganiatáu darpariaeth Gymraeg yn unig, mae’n 
gwahaniaethu yn erbyn teuluoedd di-Gymraeg ac yn hybu’r 
syniad bod Saesneg yn llai cyfartal. Nid yw'n canolbwyntio ar 
anghenion y plentyn nac ar ddymuniadau teuluoedd. Nid oes 
dewis na darpariaeth amgen. Mae hefyd yn golygu bod y 
farchnad swyddi’n gwahaniaethu’n fwriadol yn erbyn unrhyw 
un sydd am weithio i’r cyngor neu ym maes addysg am 
resymau gwleidyddol, gan gynnal elitaeth Cymraeg yn unig 
mewn ardal â chyflogaeth isel heb lawer o swyddi diogel. 
 

Nid oes yna unrhyw ragfarnu ym mwriadau’r 
cynllun gan taw sicrhau cyfartaledd yw’r nod o 
ran siarad y Gymraeg a’r Saesneg yng 
Ngheredigion. Mae caffael ar ddwy iaith yn sgil 
yr ydym am i ddisgyblion Ceredigion oll ei chael. 
Y dull trochi yw’r dull gorau i gyflawni hyn fel y 
mae tystiolaeth ryngwladol yn ei ddangos yn 
glir.     

Nid yw’n rhesymol diddymu dewis rhieni o ran yr iaith y bydd 
eu plentyn yn cael ei addysgu ynddi. Bydd rhai plant yn ei 
chael yn anodd prosesu dwy iaith, yn enwedig os oes 
ganddynt anghenion dysgu ychwanegol. Mewn ardaloedd lle y 
mae cyfran uchel o’r plant yn cael therapi iaith a lleferydd, 
mae angen i’r ddarpariaeth fod yn iaith y cartref. Mae’n fwy 
synhwyrol parhau â’r Cwricwlwm Cymraeg yn yr ardaloedd 
hyn neu mae perygl y bydd rhieni’n colli diddordeb ac na fydd 
modd iddynt gynorthwyo’u plant â'u haddysg yn y cartref.  
 

Fel yr uchod. 

Gall rhai teuluoedd fod am gael addysg cyfrwng Saesneg. Dylid 
ystyried Saesneg yn iaith fyd-eang, nid yn elyn. 
 

Cytunwn bod y Saesneg yn iaith ryngwladol law 
yn llaw gyda Mandarin, Sbaeneg a Hindi. 
Camddehongli bwriadau’r cynllun yw nodi ei fod 
yn creu gelyniaeth tuag at y Saesneg. Mae yna 
gydnabyddiaeth amlwg am bwysigrwydd y gallu 
i siarad y Saesneg a’r Gymraeg (dwyieithrwydd) 
yn y cynllun.   

Rwy’n credu y bydd eich cynllun yn gorfodi cynnydd yn y 
ddarpariaeth, heb roi sylw i’r hyn sydd orau i’r holl blant, ac 

Fel yr uchod. 
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nid yw’n cydnabod pwysigrwydd dwyieithrwydd, a chynnwys 
Saesneg. 
 

Dylai fod modd i rieni ddewis a ydynt am i’w plant gael addysg 
feithrin mewn lleoliad Cymraeg neu leoliad dwyieithog. Dylai’r 
dewis dwyieithog fod ar gael i bob rhiant, yn enwedig y rheini 
y mae eu plant yn siarad Saesneg gartref ac yn ffynnu mewn 
lleoliad dwyieithog cyn mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg. Cafodd 
manteision magwraeth ddwyieithog eu profi dro ar ôl tro, yn 
enwedig o ran dysgu ieithoedd eraill yn y dyfodol. 
 

Cytunwn yn llwyr gyda’r gosodiad bod 
manteision dwyeithrwydd wedi ei brofi dro ar ôl 
tro ac yna o ran dysgu ieithoedd eraill yn y 
dyfodol. Unwaith eto, y dull trochi yw’r dull 
mwyaf llwyddiannus i gyflawni hyn.  

Nid oes gennyf unrhyw farn ynghylch a fydd hyn yn gwella 
addysg cyfrwng Cymraeg. Nid wyf ond yn gwybod bod gwlad y 
mae Saesneg yn iaith swyddogol ynddi wedi rhoi cyfle, hyd 
yma, i blant Cymru sy’n siarad Saesneg yn unig ddewis cael 
addysg cyfrwng Saesneg, a bod y dewis hwnnw’n cael ei 
ddiddymu nawr. 
 

Fel yr uchod.  

Rwy’n credu y dylai plant allu cael eu haddysg yn yr iaith y 
maent yn gyfarwydd â hi. Bydd rhai plant yn ei chael yn anodd 
iawn dysgu a ffynnu os nad ydynt yn gallu cael addysg drwy 
gyfrwng yr iaith y maent yn ei deall. Mae plant sy’n mynd i 
feithrinfa’n dechrau dysgu llythrennau a ffoneg. O’u dysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd yn eu drysu ac yn peri 
rhwystredigaeth iddynt. Mae rhai plant yn ei chael yn anodd 
darllen, ysgrifennu a chyfathrebu yn eu hiaith eu hunain, felly 
nid oes amheuaeth y byddant yn ei chael yn anodd os byddant 
yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd, gall 
rhieni ddewis bod eu plant yn dysgu’n bennaf drwy gyfrwng y 
Gymraeg neu’r Saesneg. Os caiff y newidiadau hyn eu 
gwneud, ni fydd modd i rieni ddewis anfon eu plant i ysgol 
sy’n dysgu drwy gyfrwng y Saesneg. Felly, ni chaiff y plant hyn 
gyfle i ddysgu yn yr iaith y maent fwyaf tebygol o ffynnu 
ynddi. Byddwch yn eu hamddifadu o fynediad teg at addysg. 
Mae XXXX yn ysgol boblogaidd. Pe na bai angen/galw am 
ysgol cyfrwng Saesneg, ni fyddai cymaint yn mynd iddi. Mae 
disgyblion wedi ymuno â dosbarthiadau fy nau blentyn o 
ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol oherwydd eu bod yn ei chael 
yn anodd dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n amlwg bod 
galw am ysgolion cyfrwng Saesneg ac ysgolion cyfrwng 
Cymraeg yn Aberystwyth.  
 

Fel yr uchod. 

Rwy’n cytuno y bydd eich cynllun arfaethedig yn cynyddu 
addysg cyfrwng Cymraeg, ond rwy’n credu bod hyn yn 
anghywir! Gan fod 73% o’r plant eisoes yn cael addysg drwy’r 
cyfrwng hwn, onid ydych yn credu bod y gweddill wedi dewis 
peidio â gwneud hynny ar fwriad? 
Pam fod Llywodraeth Cymru’n targedu Ceredigion, lle y mae 
73% eisoes yn cael addysg cyfrwng Cymraeg, yn hytrach na 
thargedu’r De lle’r wyf yn bur sicr nad yw’r ganran yn agos at 
73%? Y rheswm yw y byddai stŵr yn ei gylch. Mae Saesneg yn 
cael ei defnyddio’n llawer mwy eang yn y byd. Os ydym am 
baratoi ein plant i fod yn oedolion galluog, dylid eu dysgu’n 
ddwyieithog. Mae dysgu plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
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unig yn gwahaniaethu yn erbyn aelodau di-Gymraeg o’u 
teuluoedd. 
 

Rwyf wedi ticio’r blwch ‘anghytuno’ i dynnu sylw at y ffaith 
nad yw’r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyfle i anghytuno â 
chynigion eang y Cyngor Sir. Rwy’n cytuno’n llwyr fod rhaid i’r 
Gymraeg fod yn elfen sylfaenol o’r cwricwlwm yng 
Ngheredigion i fodloni anghenion y Gymraeg a tharged 
Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, os mai'r nod yw hyrwyddo 
dwyieithrwydd, nid wyf yn deall sut y mae’n dderbyniol cynnig 
polisi sy’n gwarafun i blant o gefndiroedd Saesneg wneud 
unrhyw ddefnydd o'r Saesneg nes eu bod yn saith oed ac, yn y 
tymor hirach, ar ôl iddynt gyrraedd saith oed, mae’n dadlau o 
blaid mabwysiadu addysg cyfrwng Cymraeg yn unig ar gyfer 
mwyafrif y plant. Mae’r holiadur wedi’i strwythuro mewn 
ffordd sy’n peri mai’r unig ffordd y gallaf fynegi fy mhryderon 
yw drwy fanteisio ar adran 20 a diystyru’r adrannau yn y 
canol. 
 

Fel yr uchod. 

Mae angen hyblygrwydd ar gyfer plant sy’n ei chael yn anodd 
ymdopi ag iaith, a phlant y mae eu rhieni’n defnyddio prif iaith 
arall ac eithrio Cymraeg neu Saesneg. Mae llawer o blant yn ei 
chael yn anodd darllen ac ysgrifennu Saesneg, a bydd gorfodi’r 
Gymraeg arnynt yn peri anhawster i fwy o blant. 
 

Mae yna ddigon o dystiolaeth sy’n dangos bod 
disgyblion sydd wedi dysgu’r Gymraeg drwy’r 
dull trochi yn dod yn ddysgwyr llawn mor 
llwyddiannus gan gynnwys eu medrau Saesneg. 
Mae yna ddigon o dystiolaeth yng Ngheredigion 
ac ar draws Cymru lle mae plant o gefndiroedd, 
lle nad yw’r Saesneg na’r Gymraeg yn cael ei 
siarad yn y cartref, yn llwyddo mewn addysg 
cyfrwng Cymraeg. Mae yna falchder mawr yng 
Ngheredigion bod plant ffoaduriaid sydd wedi 
dod yma i fyw yn y blynyddoedd diwethaf yn 
siarad y Gymraeg a’r Saesneg yn rhugl.  

Nid yw gorfodi plant nad ydynt yn cael unrhyw gyfle i ymarfer 
y Gymraeg gartref i’w siarad fel yr unig iaith yn yr ysgol ond yn 
arwain at ofn, rhwystredigaeth, ac anfodlonrwydd â’r ysgol a 
dysgu. Mae’r cynllun arfaethedig yn diddymu dewis rhieni ac 
yn diystyru’r gymuned ryngwladol/amlddiwylliannol, ac nid 
yw’n ystyried teuluoedd sy’n siarad iaith ac eithrio Cymraeg 
neu Saesneg gartref. Mae teuluoedd yn dod i Geredigion, yn 
aml am gyfnod o ychydig flynyddoedd, o bob cwr o’r byd. O 
amddifadu’u plant o’r cyfle i ddysgu drwy gyfrwng y Saesneg, 
byddant dan anfantais pan fyddant yn gadael yr ardal, ac fe 
allai gael effaith negyddol enfawr ar allu dau o gyflogwyr 
mwyaf y sir i recriwtio staff â phlant bach. O sôn am fy nheulu 
fy hun, fe ddaethom yma fel aelwyd ddwyieithog â phlentyn 
bach chwe blynedd yn ôl. Pe bai’r cynllun hwn wedi bod yn ei 
le bryd hynny, byddem wedi mynd ati o ddifrif i ailystyried y 
penderfyniad, oherwydd nid oedd yr un ohonom, fel rhieni, yn 
gyfarwydd â’r Gymraeg. Bu inni ddewis ysgol cyfrwng Saesneg 
yn benodol oherwydd nid oeddem yn teimlo y byddem yn 
gallu helpu ein plentyn â’r gwaith cartref a fyddai’n dod adref 
yn Gymraeg. Rwy’n falch o ddweud bod fy mhlentyn, yn saith 
oed, yn darllen llyfrau â phenodau yn Saesneg. Ni fyddai’r 
rhuglder hwn o ran darllen a deall wedi bod yn bosibl yn 
Gymraeg nac yn Saesneg pe bai wedi mynd i ysgol cyfrwng 
Cymraeg oherwydd ni fyddem wedi gallu ei chynorthwyo i 
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ddarllen Cymraeg gartref, ac ni fyddai’r ysgol wedi bod yn ei 
dysgu yn Saesneg. Mae llythrennedd yn dechrau ymhell cyn 
saith oed, ac mae cydweithredu a chyfathrebu rhwng yr ysgol 
a’r cartref yn hanfodol, rhywbeth nad yw’r cynllun hwn yn ei 
ystyried. 
 

Nid wyf yn credu bod fawr ddim tystiolaeth sy’n awgrymu bod 
angen cynyddu’r ddarpariaeth addysg Gymraeg ar gyfer plant 
meithrin (tair blwydd oed). Gan fod 73% o’r plant yn yr ystod 
oedran hon eisoes yn defnyddio darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
a bod y gweddill yn defnyddio darpariaeth ddwyieithog, ni 
allaf weld bod angen cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg yng Ngheredigion. Mae gennyf bryderon bod y 
targed o sicrhau bod 100% o’r ddarpariaeth gynradd yn 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg erbyn 2027 i bob pwrpas yn 
diddymu hawl rhieni i ddewis sut y mae eu plentyn yn cael ei 
addysgu. Gallai hefyd ddiddymu rhyddid plant i allu eu mynegi 
eu hunain yn eu dewis iaith, rhywbeth a ddylai fod yn 
egwyddor sylfaenol o ran darparu’r Cyfnod Sylfaen. Mae 
gennyf hefyd bryderon sylweddol y gallai’r polisi hwn beri i 
blant rhieni di-Gymraeg fod dan anfantais, oherwydd ni fydd 
modd i’r rhieni gynorthwyo’u plant i feithrin eu sgiliau darllen 
ac ysgrifennu Cymraeg ar ddechrau’u haddysg. Rwyf hefyd yn 
credu bod posibilrwydd y gallai’r targed o sicrhau bod 100% 
o’r ddarpariaeth i blant hyd at saith oed yn ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg atal teuluoedd di-Gymraeg rhag symud i 
Geredigion. Ar hyn o bryd, mae’r Awdurdod Lleol a’r Bwrdd 
Iechyd Lleol yn ei chael yn anodd recriwtio staff, ac mae hyn 
yn effeithio ar y gwasanaethau sydd ar gael i’r gymuned. 
Cafodd Ceredigion ei chyfoethogi drwy iddi ddenu ystod 
amrywiol o bobl a theuluoedd i’r ardal sy’n gweithio i’r 
Brifysgol ac i’r Bwrdd Iechyd Lleol. A wnaed unrhyw 
ddadansoddiad o effaith bosibl y cynigion hyn ar fudo i’r ardal 
ac ohoni, ynghyd â’r effaith ar recriwtio a chadw gweithwyr 
allweddol lleol? 
 

Cytunwn bod Ceredigion wedi’i chyfoethogi gan 
bobl sydd wedi creu cartref iddyn nhw eu 
hunain yma gan gyfrannu at gymdeithas mewn 
ffordd gadarnhaol. Nid ydym yn gweld pam y 
dylai dysgu dwy iaith fod yn rwystr i hynny. Yn 
wir, mae nifer o’r bobl sy’n dod yma i fyw yn 
amlieithog eu hunain ac felly yn deall ac yn 
parchu natur ieithyddol arbennig Ceredigion.  

O orfodi plentyn tair oed i fynd i feithrinfa cyfrwng Cymraeg 
yn unig, bydd yn peri llawer o ofid i blentyn sy’n dod o deulu 
di-Gymraeg. Yn ogystal â pheri nad yw’r plentyn yn hoffi’r 
feithrinfa na’r ysgol cyfrwng Cymraeg yn unig y bydd yn mynd 
iddi ar ôl hynny nes ei fod yn saith oed, mae hefyd yn debygol 
o beri iddo beidio â hoffi’r Gymraeg o gwbl. Yn hytrach, mae 
cyflwyno’r Gymraeg drwy ddysgu drwy gyfrwng y Saesneg yn 
llawer mwy ymarferol ac anogol (i’r rheini o gartrefi di-
Gymraeg). 
 

Fel yr uchod. 

O ddysgu mwy o blant tair oed drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd 
mwy o blant yn gallu siarad Cymraeg. Serch hynny, nid wyf yn 
cytuno â’r cynlluniau hyn. Rwy’n byw yn Aberystwyth ac rwy’n 
hoff iawn o’r ffaith bod modd i rieni ddewis rhwng addysg 
cyfrwng Cymraeg ac addysg cyfrwng Saesneg â defnydd 
helaeth o’r Gymraeg. Mae’r ddogfen hon yn sôn cryn dipyn 
am ddewis ieithyddol, ond mewn gwirionedd mae’n cynnig 
lleihau dewisiadau pobl o ran addysg eu plant. Mae addysg y 
blynyddoedd cynnar yn hollbwysig, yn yr un modd â’r rhan y 
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mae rhieni’n ei chwarae yn addysg eu plant. O orfodi rhieni 
nad ydynt yn siarad Cymraeg yn rhugl i anfon eu plant i ysgol 
cyfrwng Cymraeg, bydd yn peri nad yw’r rhieni’n gallu dysgu 
eu plant i ddarllen na chwarae rôl sylweddol yn addysg gynnar 
eu plant. 
 

Rwy’n credu y bydd llawer o rieni sydd am ddewis iaith eu 
plant yn symud o Geredigion oherwydd mae’r cynllun yn 
diddymu pob dewis. Yn y pen draw, bydd llai o blant yn y sir. 
 

Nid ydym yn cytuno bod dysgu dwy iaith yn cael 
yr effaith yma. Rydym yn gweld dwyieithrwydd 
fel sgil sy’n cynnig cyfleoedd ac yn fanteisiol i’r 
unigolyn ac yn rhywbeth sy’n ennyn blachder 
ymysg disgyblion a phoblogaeth Ceredigion. 
Mae llawer o fanteision o fod yn ddwyieithog o 
gyrhaeddiad addysg i gyflogadwyedd ac iechyd. 
Mae tystiolaeth o well canlyniadau, mae pobl 
ddwyieithog yn dueddol o fod yn fwy creadigol 
a hyblyg, ac maent yn ei chael hi'n haws 
canolbwyntio ar amrywiaeth o dasgau a dysgu 
ieithoedd ychwanegol. Ar gyfartaledd, mae pobl 
ddwyieithog yn ennill 11% yn fwy o incwm. Mae 
medru’r Gymraeg hefyd yn rhoi mynediad i 
agweddau helaeth ar ddiwylliant, hanes a 
hunaniaeth Cymru ac ymdeimlad o berthyn.  

Er fy mod yn cytuno bod y cynllun hwn yn un cadarn i 
gynyddu’r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg yng 
Ngheredigion, ni allaf gytuno â’r angen i gynyddu addysg 
cyfrwng Cymraeg. Rwy’n credu’n gryf yn yr hawl i ddewis 
darpariaeth addysg a bod gan Geredigion (Aberystwyth yn 
enwedig) gydbwysedd gwych o ran dewisiadau iaith mewn 
ysgolion. Mae dwy ysgol yn y dref sydd wedi cael sgôr 
‘rhagorol’ gan Estyn – y naill yn ysgol cyfrwng Saesneg a’r llall 
yn ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae hynny’n rhoi dewis clir i rieni. 
 

Fel yr uchod.  

Mae Cymraeg fel ail iaith yn yr ysgol eisoes yn darparu hyn. 
 

Fel yr uchod.  

Rwyf o blaid sicrhau bod plant yn dysgu Cymraeg, ond fel ail 
iaith. Dewisom anfon ein plant i ysgol cyfrwng Saesneg ac 
mae’r hawl honno’n cael ei chymryd oddi arnom. O’u hanfon i 
ysgol/meithrinfa lle nad ydynt yn gyfarwydd â’r iaith nac yn ei 
deall, bydd yn ddryslyd ac yn peri gofid iddynt. Gallai hyn beri 
iddynt golli diddordeb a pheidio â bod am fynd i’r ysgol, a 
hynny pan fo gennyf ddau blentyn hapus a bodlon sy’n 
mwynhau eu haddysg mewn ysgol/meithrinfa cyfrwng 
Saesneg gyda rhywfaint o gynnwys Cymraeg. 
 

Fel yr uchod. 

Fel yr eglurir uchod, nid yw’r cynllun yn ieithyddol nac yn 
seicolegol gywir. Fel ieithydd a seicolegydd fy hun, gallaf 
ddweud yn onest nad wyf yn credu y bydd y camau 
gweithredu ar gyfer cynllun addysg cyfan gwbl Gymraeg o 3-7 
oed yn cyflawni’r hyn y bwriedir iddo’i gyflawni. Mae 
dwyieithrwydd yn seiliedig ar ‘newid cod’. Byddai llawer o’r 
mesurau a ddisgrifir yn y ddogfen gynllunio’n peri nad oes 
angen i blant newid cod mwyach – yn enwedig os yw’r 
Gymraeg neu unrhyw iaith ac eithrio Saesneg yn cael ei 
defnyddio ar yr aelwyd. Mae hyn yn mynd yn groes i’r hyn y 
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mae’r cynllun yn bwriadu’i gyflawni ac mae’n rhwym o 
effeithio’n andwyol ar ddatblygiad gwybyddol. 
Rwy’n credu mai’r ffordd orau o fagu plant yw mewn lleoliad 
dwyieithog er mwyn iddynt fod yn hyderus yn y Gymraeg a’r 
Saesneg o ddechrau’u taith addysgol. Bydd hyn yn gosod 
sylfaen dda iddynt ar gyfer eu haddysg, eu gyrfaoedd ac ati yn 
y dyfodol. 
 

Nid yw’r rhain yn gynigion ar gyfer dwyieithrwydd felly NID 
yw’r gweithredoedd hyn yn darparu sylfaen gadarn ar ei gyfer. 
 

Fel yr uchod. 

Maent yn cyfrannu at y weledigaeth o gynyddu’r ddarpariaeth 
addysg cyfrwng Cymraeg, ond nid wyf yn cytuno â nhw. Dylid 
gosod nod o gael addysg ddwyieithog drwyddi draw, nid 
addysg cyfrwng Cymraeg. 
 

Fel yr uchod. 

Er mwyn i blant fod yn wirioneddol ddwyieithog, mae arnynt 
angen modelau iaith rhugl yn y ddwy iaith. Mae’r cynnig hwn 
ar y gorau yn annelwig o ran sut y byddai hyn yn cael ei 
gyflawni, pan nad yw staff cyfredol lleoliadau’r blynyddoedd 
cynnar yn gallu cael mynediad priodol at hyfforddiant, nac 
amser, i ddod yn siaradwyr Cymraeg rhugl. Bydd y plant hefyd 
yn ‘cymdeithasu’ yn yr iaith y maent fwyaf cyfforddus ynddi. 
Nid yw’r cynnig hwn yn rhoi unrhyw hyder imi mai Cymraeg 
fyddai’r iaith honno. Rwy’n credu bod angen cyflwyno plant i’r 
Gymraeg mewn ffordd hwyliog a difyr tra maent yn cael eu 
dysgu’n bennaf drwy gyfrwng y Saesneg (os mai dyna’r cyfan y 
maent yn ei siarad gartref). Mae trochi plentyn bach yn y 
Gymraeg yn unig mewn meithrinfa yn debygol o effeithio’n 
enfawr ar ei hyder. 
 

Fel yr uchod. 

Nid yw llawer o’r rhesymau a roddir yn y ddogfen ymgynghori 
dros gael addysg Gymraeg yn unig yn ieithyddol gywir. Mae 
llawer o feithrinfeydd eisoes yn darparu amgylchedd 
gwirioneddol ddwyieithog ac yn llwyddo i annog addysg 
ddwyieithog yn y ffordd honno. Un enghraifft wych o 
strategaeth o’r fath yw XXXX yn XXXX. Nid wyf yn credu y 
dylai’r cynllun ddiddymu’r dewisiadau sydd gan rieni ar hyn o 
bryd. 
 

Deallwn fod yna leoliadau amrywiol eu natur 
yng Ngheredigion sy’n gwneud gwaith clodwiw 
iawn gydag addysg y blynyddoedd cynnar.  
Wrth gwrs mae eu rôl yn parhau yn hyn o beth 
yn y dyfodol. Byddai’r plant 3 oed yn mynychu 
eu haddysg mewn dosbarthiadau/unedau trochi 
yn yr ysgolion yn y dyfodol (gan ddibynnu ar 
broses o ymgynghori pellach). Rydym yn 
dymuno i’r lleoliadau barhau i gynnig y 
ddarpariaeth bresennol a gweld eu 
swyddogaeth yn glir mai cynnnig lefel sylfaenol 
o Gymraeg y byddant i’r plant 2 oed y neu gofal 
cyn iddynt drosglwyddo i’r ddarpariaeth trochi 
meithrin yn yr ysgolion perthnasol.   

Ni fydd yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer dwyieithrwydd. I 
osod sylfaen gadarn ar gyfer pob disgybl, mae angen i’r 
rhaglen addysg ymgysylltu’n llwyr â gwahanol “fathau” o 
ddwyieithrwydd, h.y. a yw’r plentyn wedi dod i gysylltiad 
helaeth â’r ddwy iaith ers ei eni, neu a yw wedi gwneud 
hynny'n ddiweddarach (tair oed yn yr achos hwn). At hynny, 
mae’n bwysig ystyried cefndir ieithyddol y rhieni, oherwydd y 
dylanwad cryfaf ar unrhyw blentyn, o reidrwydd, yw’r 
iaith/ieithoedd a siaredir yn y cartref. 
 

Fel yr uchod. 

Tudalen 167



38 
 

Mae cael mwy o Gymraeg na’r hyn a ddefnyddir ar hyn o bryd 
yn llesteirio datblygiad plentyn di-Gymraeg ym mhob maes 
arall. Rwy’n teimlo’n gryf ynghylch annog fy mhlant i ddysgu’r 
Gymraeg, ond mae gormod yn andwyol i’w hanghenion dysgu 
eraill. Rwy’n teimlo bod cydbwysedd ieithyddol hyfryd yng 
Nghylch Meithrin XXXX. 
 

Mae Cylch Meithrin XXXX yn un sy’n dod dan 
ofalaeth y Mudiad Meithrin. Ar dudalen flaen 
gwefan y mudiad, nodi’r y canlynol:  
Rydym yn angerddol dros roi'r cyfle i bob 
plentyn chwarae, dysgu a thyfu trwy’r Gymraeg. 
Trwy roi’r Gymraeg i blant ifanc Cymru, rydym 
yn gobeithio uno cenedl a datblygu cymuned 
Gymraeg amlddiwylliannol agored a llawn 
bywyd.  
Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gefnogol i’r nodau 
hyn.  

Mae datblygu prif iaith yn gyntaf yn hollbwysig cyn datblygu 
ail iaith, rhywbeth sy’n cael ei arfer ym mhob gwlad 
amlieithog arall. Mae cefndir ieithyddol y rhieni’n bwysig 
iawn, a rhaid ei ystyried, oherwydd y dylanwad cryfaf ar 
unrhyw blentyn, o reidrwydd, yw’r iaith/ieithoedd a siaredir 
yn y cartref. Erbyn iddo gyrraedd tair oed, mae’r plentyn ar 
ganol y broses o ddatblygu ei brif iaith. Nid trochi plentyn o 
aelwyd ddi-Gymraeg yn y Gymraeg yw’r ffordd orau o 
ddatblygu’r Gymraeg, ac mae’n sicr o gael effeithiau andwyol 
eraill (gweler 2). I gynyddu nifer y plant sy’n dysgu’r Gymraeg, 
rhywbeth rwy’n ei gefnogi’n llwyr, byddai’n well addysgu’r 
Gymraeg fel iaith mewn ffordd fwy penodol a strwythuredig 
mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg. 
 

Fel yr uchod. 

Mae plant sy’n cael eu haddysgu’n ddwyieithog o oedran 
cynnar yn debygol o fod yn fwy hyderus o ran defnyddio’r 
iaith. Fodd bynnag, rwy’n meddwl y dylid rhoi’r pwyslais ar 
addysg ddwyieithog ac nid addysg 100% cyfrwng Cymraeg. 
 

Fel yr uchod. 

Rwy’n meddwl o brofiad mai iaith y cartref yw’r ffactor 
bwysicaf. Nid yw’r ffaith bod rhywun yn dysgu Cymraeg yn 
golygu y bydd yn ei defnyddio tu allan i’r ysgol. 
 

Cytunwn nad yw’r strategaeth o reidrwydd yn 
mynd i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei 
defnyddio yn gymdeithasol. Er hynny, mae’r 
cynllun yn nodi’n glir bod ennyn hyder mewn 
disgyblion a sefydlu medrau dwyieithog llawn 
yn debygol o godi eu balchder yn y 
dwyieithrwydd hwnnw ac am eu gwneud yn fwy 
tebygol o ddefnyddio’r Gymraeg. Mae’n fodd i 
agor drysau i ddau ddiwylliant cyfoethog iawn.   

Rwy’n cytuno y bydd, ond mae hyn o ganlyniad i’r swyddi sy’n 
gofyn am sgiliau Cymraeg yn y cyngor ac ym maes addysg sy’n 
peri na all disgyblion sydd wedi cael addysg cyfrwng Saesneg 
gael hyd i waith yng Ngheredigion nac yng Nghymru. Mae’r 
draen dawn yn ffactor enfawr. 
 

Nid oes tystiolaeth sy’n cefnogi’r datganiad 
hwn. Dydy allfudiad pobl o Geredigion yn ddim 
i’w wneud gyda iaith. Fel ardaloedd tlotach 
drwy’r ynysoedd yma i gyd e.e. Cernyw, 
rhesymau economaidd sydd, ran amlaf, yn gyrru 
pobl i symud. Wrth gwrs fod yna gyfran o 
swyddi yng Ngheredigion a Chymru sy’n gofyn 
am y Gymraeg fel sgil hanfodol ond mae’r 
swyddi yna hefyd yn gofyn am y gallu i siarad, 
darllen ac ysgrifennu Saesneg yn ogystal.  

Bydd yn dysgu’r plant bod y Gymraeg yn bwysicach na’r 
Saesneg pan ddylent fod yn cael eu trin yn gyfartal. Mae 
angen inni ddysgu ein plant fod pawb yn gyfartal, nid creu 
mwy o rwyg rhwng y rheini sy’n siarad Cymraeg a’r rheini nad 
ydynt yn ei siarad yn rhugl. Bydd y camau hyn yn ffafrio’r 
Gymraeg uwchlaw popeth arall. 

Nod y cynllun yw i weld mwy o ddisgyblion yn 
dod yn siaradwyr y Gymraeg a’r Saesneg gystal 
â’i gilydd ac nid i weld unrhyw iaith yn ‘well’ 
na’r llall. Credwn bod y strategaeth yn hybu 
cydraddoldeb pellach yn hytrach na’i lesteirio.  
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Mae’r cwestiynau hyn wedi’u strwythuro mewn ffordd sy’n 
dileu pob cyfle i anghytuno â’r mater canolog. 
 

Mae digon o gyfleoedd wedi bod yn y drefn 
ymateb i gynnig gwahanol farn. Mae nifer ac 
amrywiaeth yr ymatebion rydym wedi eu 
derbyn yn dyst i hynny.  

Gofal caredig a meithringar gan staff hyfforddedig â 
chymhelliad cryf yw’r sylfaen orau ar gyfer unrhyw ddysgu yn 
y dyfodol. Dim digon o le! 
 

Ni allwn anghytuno gyda’r gosodiad hwn ond 
nid ydym yn gweld cyfnod o drochi yn y 
Gymraeg yn groes o gwbl i’r egwyddorion a 
nodir. 

Cafodd fy mhlant lawer o Gymraeg mewn ysgol gynradd 
Categori B. Fodd bynnag, nid ydynt yn ei siarad yn hyderus, er 
eu bod yn deall ychydig a bod y ddau wedi cael TGAU gradd A. 
Rydym yn deulu di-Gymraeg ac ychydig iawn o ffrindiau 
Cymraeg eu hiaith sydd gennym. 
 

Rydym yn falch iawn bod eich plant wedi 
llwyddo gystal wrth gyflawni TGAU Cymraeg Ail 
Iaith. Y nod yw sicrhau bod llwyddiant yn y 
ddwy iaith yn parhau ond bod disgyblion yn 
gallu siarad y Gymraeg (ac yn Saesneg) yn 
hyderus fel y brif sgil. Mae Strategaeth 
Llywodraeth Cymru ‘Cymraeg 2050’ yn nodi’r 
amcan o greu Miliwn o Siaradwyr.   

I deuluoedd tramor a rhieni di-Gymraeg eraill, bydd dysgu’u 
plant yn Gymraeg yn bennaf yn peri iddi fod yn amhosibl 
iddynt gyfathrebu â’u plant eu hunain ar yr aelwyd. 
 

Nod y cynllun yw i weld mwy o ddisgyblion yn 
dod yn siaradwyr y Gymraeg a’r Saesneg gystal 
â’i gilydd ac nid i weld unrhyw iaith yn ‘well’ 
na’r llall.  

Byddai fwy na thebyg yn peri iddynt siarad mwy o Gymraeg yn 
ddiweddarach yn eu bywydau, ond rwy’n dal i gredu y bydd 
plant o deuluoedd Saesneg eu hiaith a fyddai wedi dewis 
addysg cyfrwng Saesneg yn flaenorol yn pontio’n bennaf at 
addysg cyfrwng Saesneg pan fyddant yn gallu gwneud hynny. 
 

Wedi’r cyfnod trochi yn y cyfnod sylfaen bydd y 
disgyblion yn yr ysgolion a nodir yn symud (yn 7 
oed) i sefyllfa Categori 2 yn unol â’r 
Categoreiddio Ysgolion. Byddai’n golygu cynnal 
ethos Cymraeg o fewn yr ysgol i gefnogi 
agweddau cadarnhaol tuag at ddefnydd o'r 
Gymraeg. Byddai dysgwr mewn ysgol o'r 
categori hwn yn gallu siarad, darllen, ysgrifennu 
a gwrando yn Saesneg ac yn Gymraeg yn unol 
â’i oedran a'i allu. Byddai sgiliau iaith Gymraeg 
yn cael eu cryfhau’n bellach drwy gynyddu’r 
cyfleoedd dysgu (cwricwlaidd ac allgyrsiol) sy’n 
cael eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg. Lle  
defnyddir y Gymraeg fel cyfrwng dysgu, 
defnyddir y Saesneg yn achlysurol i atgyfnerthu 
dealltwriaeth dysgwyr. Gyda'r cymorth cywir, 
gallai dysgwyr symud ymlaen i ysgol uwchradd 
cyfrwng Cymraeg Categori 3. Byddai rhan 
helaeth o weithgareddau ysgol y dysgwyr (yn 
gwricwlaidd ac yn allgyrsiol) o flwyddyn 3 – 6 yn 
Gymraeg. Strategaeth Ceredigion fyddai 
defnyddio trochi cyfrwng Cymraeg llawn hyd at 
7 oed gyda’r dilyniant pwrpasol i’w ddarparu 
wedi’r 7 oed.   

Tybir yn y cyd-destun hwn fod dwyieithrwydd yn berthnasol i 
Gymraeg plws yn unig. Mae’n llawer mwy na hynny a bydd y 
camau hyn yn llesteirio’n ddifrifol y ddarpariaeth ar gyfer 
ieithoedd eraill yn ein cymuned amrywiol. 
 

Fel yr uchod. 

Mae arnaf ofn y bydd llawer o blant heb lythrennedd Saesneg 
yn y pen draw – bydd ganddynt rywfaint o Saesneg lafar, ond 
ni fydd eu Saesneg ysgrifenedig na’u gallu i ddarllen a deall o’r 
un safon â’u Cymraeg oherwydd bydd y rhain yn cael eu dysgu 
yn yr ysgol. Felly, nid oes i’r cysyniad o lwyddo’n well ‘yn y byd 
gwaith’ sail. Bydd plant o deuluoedd nad ydynt yn siarad 
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Saesneg gartref (boed yn siarad Cymraeg neu drydedd iaith) 
dan anfantais o gael eu haddysgu yn Gymraeg yn unig, a rhaid 
cyfaddef nad honno yw’r iaith fwyaf defnyddiol i lwyddo 
mewn economi fyd-eang. O fethu â meithrin llythrennedd 
Saesneg, bydd hefyd yn atal y plant hyn rhag astudio mewn 
prifysgolion cyfrwng Saesneg. 
 

Ni fydd y camau hyn yn gosod unrhyw sylfaen gadarn ar gyfer 
taith y disgyblion at ddwyieithrwydd, oherwydd maent i bob 
pwrpas yn cefnu ar ddwyieithrwydd. O’u rhoi ar waith, ni 
fyddant ond yn creu lleoliadau addysgol uniaith Gymraeg. 
Felly, mae awgrymu y bydd y camau hyn rywsut yn gosod 
sylfeini ar gyfer dwyieithrwydd yn gyfan gwbl gamarweiniol. 
Rwyf eisoes wedi nodi uchod fod y ddogfen yn rhagdybio, heb 
gyfiawnhad, fod pob plentyn yng Ngheredigion rywsut yn 
ennill hyfedredd yn y Saesneg yn ddiofyn. Nid yw llawer yn 
gwneud hyn. Felly, bydd y rheini nad yw’r Gymraeg na’r 
Saesneg yn famiaith iddynt a/neu’n iaith yr aelwyd yn dod i 
gysylltiad â dau faich ychwanegol o ganlyniad i’r camau hyn. 
Yn gyntaf, bydd rhaid iddynt gael addysg yn ystod y 
blynyddoedd cynnar mewn iaith gwbl anghyfarwydd iddyn 
nhw a’u teuluoedd (Cymraeg). Yn ail, bydd rhaid iddynt ddal i 
fyny ag iaith nad ydynt wedi cael cyfle i’w dysgu’n naturiol 
(Saesneg). Mae’n amlwg y bydd hyn yn effeithio’n andwyol ar 
eu cyrhaeddiad addysgol. 
 

Fel yr uchod. 

Nid wyf yn cytuno y bydd y cynllun hwn yn gosod sylfaen 
gadarn ar gyfer taith disgyblion at ddwyieithrwydd. Nid yw’r 
cynllun hwn ond yn trafod dwyieithrwydd o ran ieithoedd 
Prydeinig, ac felly byddai plant Cymru dan anfantais o’u 
cymharu â phlant Lloegr sy’n dysgu iaith o’r byd ehangach. 
Rwy’n credu y bydd y dull hwn o drochi plant yn llwyr yn yr 
iaith yn rhwystro plant rhag dysgu ac yn niweidio'u hyder, ac 
felly bydd yn effeithio ar eu bywydau cymdeithasol a’u 
hiechyd meddwl. 
 

Mae tystiolaeth glir o ymchwil ryngwladol sy’n 
nodi bod dysgu dwy iaith yn sail i ddysgu 
ieithoedd eraill. Y mae gwybodaeth am iaith yn 
gallu trosglwyddo o un i’r llall.  

Mae i Saesneg a Mathemateg lawer mwy o werth mewn 
ysgolion amlddiwylliannol fel XXXX. 
 

Dydy dysgu iaith yn ddim i’w wneud gyda thras 
rhywun. Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb ac 
yn iaith gynhenid a swyddogol yng Nghymru law 
yn llaw gyda’r Saesneg. Mae yna blant yn 
ysgolion Ceredigion sydd o gefndiroedd 
amrywiol sydd wedi dysgu’r Gymraeg a’r 
Saesneg i safon uchel iawn. Mae yna ysgolion 
yng Nghymru e.e. Ysgol Gynradd Gymraeg 
Hamadryad yn ardal Bute yng Nghaerdydd sydd 
mewn ardal aml-ethnig ac aml-ieithog. Mae 
cyfran uchel o’r disgyblion yno yn dod o’r 
cefndiroedd rheiny. Nid oes unrhywun yn amau 
pwysigrwydd y Saesneg. Mae’r ddwy iaith yn 
gallu agor drysau i gyfoeth o hanes a diwylliant 
gan wneud pobl yn llawer mwy goddefgar yn y 
pendraw.  

Nid yw’r ddogfen arfaethedig yn dangos ei bod yn ddymunol 
rhoi pob plentyn yng Ngheredigion drwy’r arbrawf peryglus 
hwn, ac nid yw ychwaith yn amlinellu llwybr clir at wella’r 
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modd y mae addysg cyfrwng Cymraeg yn cael ei chynllunio. 
Mae hwn yn arbrawf peryglus oherwydd mae’n amlwg y bydd 
yn niweidio’r rheini sy’n dod o gefndir lle na siaredir Cymraeg 
na Saesneg. Mae’r ddogfen yn gwneud rhagdybiaethau heb 
unrhyw gyfiawnhad fod pob plentyn yng Ngheredigion rywsut 
yn ennill hyfedredd yn y Saesneg yn ddiofyn. Mae hwn yn 
arbrawf peryglus a fydd hefyd yn niweidio plant ag Anghenion 
Dysgu Ychwanegol, oherwydd bydd yn rhoi beichiau 
ychwanegol arnyn nhw a’u rhieni, oni bai eu bod eisoes yn 
dod o gefndir Cymraeg. Beichiau ychwanegol yw’r peth 
diwethaf sydd eu hangen ar blant a theuluoedd o’r fath. Mae 
adran Deilliant 1 o’r ddogfen, ar y gorau, yn disgrifio nodau 
(heb eu cyfiawnhau’n dda) yn helaeth, ond nid yw’n rhoi 
llawer o sylw i’r hyn sy’n digwydd yn y lleoliadau addysg sy’n 
bodoli eisoes a sut y dylid cyflawni’r nodau a’u rhoi ar waith. 
Mae tu hwnt i bob rheswm gosod targed o 100% pan nad oes 
capasiti ar gael mewn meithrinfeydd ac ysgolion i gyrraedd 
ffigur o’r fath ar hyn o bryd. Felly, mae’n debygol mai’r 
canlyniad yn ystod y pum mlynedd gyntaf fydd ailgyfeirio 
adnoddau sydd eisoes yn brin yn y lleoliadau hyn i fodloni 
nodau sydd wedi’u mynegi’n wael ac nad ydynt yn ddymunol 
o’r dechrau’n deg. Rwy’n drysorydd XXXX, meithrinfa nad yw 
ond yn gweithredu oherwydd ymrwymiad gwirfoddol helaeth 
nifer o rieni. Rydym yn gwybod nad oes gan y staff presennol 
na’r rhieni ar y pwyllgor gapasiti i ymgysylltu â nifer o 
weithgareddau sydd wedi’u mynegi’n annelwig yn Neilliant 1 y 
byddai angen rhoi mwy o sylw iddynt. Os bydd rhaid i’n staff 
ymgymryd â’r gweithgareddau hyn, bydd yn lleihau ansawdd y 
gofal plant y maent yn ei ddarparu, a bydd yn cynyddu costau 
rhedeg y feithrinfa. Yn hytrach na gwireddu ei chenhadaeth 
graidd, bydd rhaid i’r feithrinfa droi ei sylw at baratoi 
cynlluniau amrywiol, ymateb i ymgyngoriadau, ac ati. 
 

Os bydd y cynnig hwn yn cael ei roi ar waith, rwy’n pryderu y 
bydd yn arwain at gyrhaeddiad addysgol hyd yn oed yn is 
ymhlith y disgyblion hynny sydd eisoes dan anfantais. Rwy’n 
pryderu na fydd neb yn sylwi ar hyn, oherwydd ni cheir 
fframwaith asesu ar gyfer y strategaeth arfaethedig, ac felly ni 
fyddwn yn gweld yr effaith negyddol nes iddi fod yn rhy hwyr i 
rai cohortau. Rwyf hefyd yn credu’n glir y bydd yn arwain at 
leihau llesiant disgyblion oherwydd iaith yr unigolyn a’i allu i 
fynegi’i hun yw rhai o’r pileri sylfaenol ar ein llwybrau dysgu. 
Bydd yn cael effaith hollbwysig ar y graddau y gall disgybl 
ymgysylltu’n llwyr â’i addysg. Mae’r cynnig yn ymddangos 
mwy fel llawlyfr technegol na chynnig sy’n rhoi sylw i'r hyn a 
ddylai fod yn ddull sy’n canolbwyntio ar y plentyn. 
 

Fel yr uchod. 

Rwy’n anghytuno y bydd Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg Cyngor Sir Ceredigion yn ddigonol i gynyddu ac i wella 
addysg cyfrwng Cymraeg. I’r gwrthwyneb, nid yw’r 
newidiadau eithafol ond yn debygol o arwain at gynnydd bach 
yn nifer y siaradwyr Cymraeg hyddysg, ond ar yr un pryd bydd 
yn cael nifer fawr o effeithiau andwyol ar addysg ehangach a 
llesiant plant. Yn ystod y blynyddoedd cynnar hollbwysig 
rhwng 3-7 oed, mae ymchwil bedagogaidd i amlieithrwydd 
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wedi sefydlu ers tro bod angen i brif iaith plentyn ennill ei 
phlwyf CYN i’r plentyn ddysgu ail iaith. Dyna’r rheswm pam 
nad yw Saesneg yn cael ei dysgu tan yn ddiweddarach yn y 
rhan fwyaf o wledydd cyfandir Ewrop nes i’r brif iaith ennill ei 
phlwyf. Mae’n wir dweud os ydych yn dod o aelwyd 
amlieithog i gychwyn y gall hyn weithio, ond bwriedir rhoi’r 
cynnig ar waith mewn ysgolion cyfrwng Saesneg lle bydd bron 
y cyfan yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf/yn ddi-Gymraeg. Pan 
fydd gennych aelwyd ddi-Gymraeg, gallai trochi plentyn y mae 
Saesneg yn brif iaith ei aelwyd mewn lleoliad cyfrwng 
Cymraeg fod yn niweidiol iawn am sawl rheswm: 
- Er y bydd rhai plant yn llwyddo’n iawn yn y system 
arfaethedig hon, mae’n debygol y bydd cyrhaeddiad a 
datblygiad plant yn gostwng yn gyffredinol oherwydd bydd y 
Gymraeg yn rhwystr ychwanegol rhag dysgu. 
- Yn ddi-os, plant o gefndiroedd mwy difreintiedig, lle y gall 
cymorth a mewnbwn rhieni fod yn fwy cyfyngedig, fydd yn 
cael yr ergyd fwyaf. 
- Bydd yn cael effaith ddwbl ar blant ag anawsterau dysgu 
drwy iddynt wynebu rhwystr ychwanegol oherwydd bod gofyn 
iddynt ddysgu drwy’r hyn a fydd yn ail iaith iddynt yn ystod y 
cam hollbwysig hwn.  
Yn wir, mae diffyg dealltwriaeth o addysgeg a dwyieithrwydd, 
a’r diffyg canolbwyntio ar lesiant a chyrhaeddiad addysgol 
ehangach plant, yn peri pryder mawr imi.  

Nid oes gan y cwestiwn (... cyfrannu at gynllunio addysg 
cyfrwng Cymraeg yng Ngheredigion) lawer i’w wneud â 
Deilliant 1. Mae’n syniad da cynyddu’r ddarpariaeth o addysg 
cyfrwng Cymraeg ar gyfer y grŵp oedran hwn, ond byddai hyd 
yn oed yn well peri i bob lleoliad fod yn gyfan gwbl 
ddwyieithog. O wneud hyn, byddai’n sicrhau bod plant o 
unrhyw gefndir, gan gynnwys cefndir rhyngwladol, yn cael 
cyfle cyfartal i feithrin eu sgiliau ieithyddol. I wneud hyn, bydd 
angen staff ychwanegol â chymwysterau da ym mhob lleoliad, 
gyda’r awdurdod lleol yn talu amdanynt. 
 

Fel yr uchod. 

Nid wyf yn cytuno bod y camau’n angenrheidiol, ond rwy’n 
cytuno y byddent yn helpu i wella addysg cyfrwng Cymraeg. 
 

Mae’r cyngor wedi nodi eich sylw. 

Mae gennyf deimladau cymysg iawn am hyn. Rwy’n credu y 
byddai’r cynllun yn cyfrannu at gynyddu addysg cyfrwng 
Cymraeg yng Ngheredigion, fodd bynnag, nid wyf yn credu y 
bydd y daith mor esmwyth ag y mae’r ddogfen yn ei ddisgrifio 
i lawer o blant a rhieni. 
 

Mae’r Cyngor wedi nodi eich sylw. 

Fe geisiais ddarllen y ddogfen ymgynghori â meddwl agored. 
Ond nid ymgynghoriad yng ngwir ystyr y gair mo’r 
‘ymgynghoriad’ hwn. I mi, mae ystyr y term ‘dogfen 
ymgynghori’ fel a ganlyn: “Dylai dogfennau ymgynghori fod yn 
glir ynghylch y broses ymgynghori, yr hyn sy’n cael ei gynnig, 
hyd a lled y gallu i ddylanwadu, a chostau a buddion 
disgwyliedig y cynigion.” Nid yw’r ddogfen ymgynghori 
honedig hon yn bodloni’r diffiniad hwn. Mae’r ddogfen i bob 
pwrpas yn datgan safbwynt polisi y mae’n ymddangos y 
penderfynwyd arno eisoes, sef: 

Mae’r Cyngor wedi nodi eich sylw.  
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“Erbyn mis Medi 2032, dyhead Cyngor Sir Ceredigion yw y 
bydd pob disgybl yn ysgolion yr awdurdod yn derbyn addysg 
drochi cyfrwng Cymraeg hyd nes y bydd yn saith oed. … Erbyn 
2032, dyhead Cyngor Sir Ceredigion, a hynny drwy 
ymgynghori’n llawn â rhan-ddeiliaid ar hyd y daith, yw bod y 
targed o 87% (Ystod Uchaf) a awgrymwyd gan Llywodraeth 
Cymru yn cael ei ragori ymhellach i 100%.” (tudalen 2). Yna, 
mae’r ddogfen yn amlinellu’r bwlch rhwng y targed a 
bennwyd gan y Cyngor ei hun (a elwir yn gamarweiniol uchod 
yn ddyhead, ac ar y ffurflen ymateb ar-lein yn weledigaeth) a’r 
hyn y mae angen iddo’i wneud i gyrraedd y targed hwnnw. 
Nid yw’n ymgynghoriad am gostau a buddion y safbwynt polisi 
(targed) mewn unrhyw ffordd. Ni fwriedir i strwythur y 
cwestiynau ar y ffurflen (h.y. ‘a ydych chi’n cytuno neu’n 
anghytuno bod y camau i’w cymryd yn ystod pum mlynedd 
gyntaf y cynllun yn cyfrannu at y weledigaeth...?’) fynd gam yn 
ôl a gofyn pam y penderfynwyd ar y weledigaeth (dyhead) 
(e.e. pam mynd tu hwnt i darged Llywodraeth Cymru?), neu – 
hyd yn oed os yw rhywun yn derbyn y weledigaeth (dyhead) – 
a yw’r weledigaeth (dyhead) yn synhwyrol neu’n 
gyflawnadwy. Ni wneir unrhyw ymdrech o gwbl i ystyried 
costau a buddion go iawn mynd ar drywydd y weledigaeth 
(dyhead) fel targed polisi (e.e. yn y tymor byr, y tymor canolig 
a’r tymor hir, o ran costau cyfle ac ati). Cyn troi at y materion 
hyn, gadewch imi ddweud yn glir: mae’r ffurflen ar y we yn 
amhroffesiynol iawn. Mae’r ddwy frawddeg agoriadol ar y 
ffurflen Saesneg yn llawn gwallau teipograffyddol a gwallau 
fformadu (gallaf gyfrif o leiaf bedwar) ac mae’n amlwg na 
chafodd ei phrawfddarllen: “The above document is open for 
consultation from the 20th o September 2021 This period 
comes to an end on November the 12th, 2021.Only official 
responses on this form will be accepted during the 
consultation process.” Yng nghwestiwn 21 ar y ffurflen 
Saesneg, ceir dau wall arall: “21.Please enter name and 
address 42elow”. Ceir gwall fformadu arall (bwlch diangen 
rhwng ‘Please’ ac ‘enter’ a gwall teipograffyddol arall ....). Yn y 
cwestiwn olaf (rhif 22), nid ydych wedi rhoi opsiwn i rai dros 
65 oed roi eu hoedran. Mae hynny mor amharchus i’r rheini 
yn y grŵp oedran hwnnw. I bob pwrpas, rydych yn dweud nad 
yw eu barn yn cyfrif, neu mae angen ichi dderbyn eich bod 
wedi llunio’r ffurflen hon yn frysiog fel ôl-ystyriaeth ac na 
chafodd ei phrawfddarllen yn iawn. Pa un bynnag, mae’n 
amhroffesiynol iawn a – braidd yn eironig – nid yw’n gwneud 
dim i’m darbwyllo bod y broses o benderfynu ar ein polisi 
addysg mewn dwylo diogel. Mae’n atgyfnerthu’r argraff bod 
yr ymgynghoriad honedig yn cael ei gynnal dim ond i dynnu 
sylw at y mater ac na fydd unrhyw ymatebion negyddol na 
beirniadol yn cael eu cymryd o ddifrif mewn gwirionedd. 
 

Cwestiwn twyllodrus. Dylai ysgrifennu’r cynllun wella’r 
cynllunio... 
 
 
 
 

Mae’r Cyngor wedi nodi eich sylw. 

Tudalen 173



44 
 

Sylwadau Cyffredinol 

Mae iaith wedi’i lleoli mewn cymuned. Felly, byddai angen 
cynorthwyo’r gymuned ar lefel leol i wella defnydd o’r 
Gymraeg, yr ymwneud â hi a’r ymrwymiad iddi. Sylwais mai 
XXXX sydd â’r nifer fwyaf o blant yn y sir, felly dylai ysgolion a 
chymuned y pentref hwn fod yn flaenoriaeth i Gyngor Sir 
Ceredigion. Mae’n ymddangos yn gyfle delfrydol i gysylltu 
Ysgol XXXX a’r Hwb i gryfhau’r Gymraeg ac i rwymo’r gymuned 
i ddysgu’r Gymraeg. 

Mae’r Cyngor wedi nodi eich sylw. 

Nid oes gennyf unrhyw broblem â gwreiddio’r Gymraeg mewn 
addysg. Yr hyn rwy’n pryderu amdano yw bod Cylch Meithrin 
eisoes wedi datblygu’n dda ac eisoes wedi’i leoli ym mhentref 
XXXX, felly mae cynnig creu dosbarth meithrin yn yr ysgol i’w 
weld yn ddibwrpas. 

Mae’r Cyngor wedi nodi eich sylw ond yn nodi 
hefyd ei bod yn fwriad i greu dosbarth trochi 3 
oed yn Ysgol XXXX er mwyn bod yn gyson gyda’r 
datblygiadau yn yr ysgolion ‘cyfrwng Saesneg yn 
bennaf’ eraill sy’n rhan o’r cynllun. 

Nid yw’r cwestiwn yn gwneud synnwyr! Mae’n gofyn ‘i ba 
raddau yr ydych yn cytuno’ ond yr unig opsiynau yw: cytuno, 
anghytuno neu ddim barn gref ar y mater. Dylai ddweud: 
Cytuno’n gryf, cytuno rywfaint, ac ati, ac ati. Ni ddylid 
defnyddio prentisiaethau (tudalen 6) i wneud iawn am brinder 
staff – dylent fod yn ychwanegol at weithlu sydd wedi’i 
staffio’n llwyr. 

Mae digon o gyfleoedd wedi bod yn y drefn 
ymateb i gynnig gwahanol farn. Mae nifer ac 
amrywiaeth yr ymatebion rydym wedi eu 
derbyn yn dyst i hynny. 

Mae hon yn ddogfen ymgynghori sydd wedi’i chynllunio a’i 
drafftio’n wael. Mae’n amlwg y bwriedir i eiriad y cwestiynau 
arwain at ymateb a bennwyd ymlaen llaw. Dyna drueni bod 
amser ac arian wedi’u neilltuo i’r sawl a luniodd y ddogfen 
hon. 

Mae digon o gyfleoedd wedi bod yn y drefn 
ymateb i gynnig gwahanol farn. Mae nifer ac 
amrywiaeth yr ymatebion rydym wedi eu 
derbyn yn dyst i hynny. 
 

Mae angen i'r cynllun restru beth yw cyfrwng iaith presennol 
pobl ysgol o fewn y Sir er mwyn ei gwneud yn gliriach i 
ddarllenwyr lle mae'r Cyngor arni ar hyn o bryd. Credaf hefyd 
y dylid ei gwneud yn hollol glir beth fydd cyfrwng iaith pob 
ysgol unigol ar ddiwedd cyfnod y cynllun. 
 

Mae’r Cyngor wedi nodi eich sylw. Bydd y 
ddogfen ‘Canllawiau ar gategoreiddio ysgolion 
yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ a 
gyhoeddwyd wedi i’r cynllun hwn fynd drwy’r 
ymgynghoriad statudol cyhoeddus yn arweiniad 
ar gyfer hynny.    
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Deilliant 2 – Mwy o blant dosbarth derbyn/pump oed yn cael eu haddysg drwy 

gyfrwng y Gymraeg (gweler isod yr ymatebion i C1) 
 

Cwestiwn 1 : I ba raddau ydych chi’n cytuno bod y gweithredoedd a nodir yn cyfrannu tuag at y 

targed i weld cynnydd yn nifer y disgyblion Blwyddyn 1 sydd yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y 

Gymraeg? 

 

 Sylwadau o gefnogaeth cyffredinol i’r 
amcanion ond sydd hefyd yn cynnig ystyriaethau 
pellach 
 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion 

Mae hyn yn gwbl gyson gyda gweledigaeth sydd am roi 
manteision i'r dysgwr unigol ac sydd am hybu sgiliau ar raddfa 
genedlaethol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Gwella sgiliau dwyieithog yn ifanc. Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Calonogol yw gweld cyfeiriad at ddarpariaeth meithrin 
newydd a throchi ieithyddol hyd saith oed. Hoffwn weld 
manylion pellach o ran y cynlluniau 7-11oed yn dilyn y trochi, 
a dewis ar gael i barhau gydag addysg CC / dwyieithog ym 
mhob ysgol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun gan nodi’r hyn sy’n cael ei fynegi am 
ddilyniant ieithyddol.  

Mae'n rhesymol i gasglu mai dyna fydd y canlyniad.  

 
Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Ydy. 

 
Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Unwaith eto fydd y Gymraeg yn cael ei dysgu'n naturiol, gyda 
mwynhad a phwrpas mewn amgylchedd hwyliog ac o 
ganlyniad fe fydd agwedd y plant at y Gymraeg yn cryfhau ac n 
dangos cynnydd naturiol wrth ddysgu unrhyw iaith. Wedi'r 
cyfan cyfrwng yw iaith NID gwers,. 

 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Cam cadarnhaol iawn i Geredigion. Dylai pob sir yng Nghymru 
wneud hyn. 
 

 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Mae pob Cyngor yn gorfod ymateb 
yn unol â’r sefyllfa a’r amgylchiadau yn y sir 
benodol honno. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn 
un o siroedd Gorllewin Cymru sy’n ardal o 
sensitifrwydd ieithyddol. Mae’r datblygiadau yn 
y cynllun yn ymateb i’r ffaith honno yn ogystal 
â’r hyn sy’n ddisgwyliedig yn nodau llesiant 
cenedlaethol Cymru ac at nod Llywodraeth 
Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 
filiwn erbyn 2050.   

Bydd pob disgybl yn cael cyfle i gael mynediad at yr iaith, a 
bydd yn sicrhau bod pawb yn cael cynnig cyfartal. 

 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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Bydd y cynigion yn arwain at gynnydd sylweddol yn nifer y 
disgyblion Blwyddyn 1 sy’n cael eu haddysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Mae darparu cymorth ieithyddol ychwanegol a 
Chanolfan Iaith yn Aberystwyth yn gam pwysig i ddatblygu 
capasiti arbenigol i gynorthwyo teuluoedd di-Gymraeg sy’n 
symud i’r ardal. Mae’r Brifysgol, ynghyd â chyflogwyr lleol 
eraill, gan gynnwys Ysbyty Bronglais, yn recriwtio i swyddi 
arbenigol yn rheolaidd, yn ogystal â chyflogi gweithwyr ar 
gontractau byrion a chyfnod penodol. Rydym yn croesawu ac 
yn cefnogi’n gryf y bwriad i fuddsoddi mewn Canolfan Iaith 
newydd yn Aberystwyth. At hynny, rydym yn awgrymu y dylid 
adolygu capasiti’r Ganolfan newydd yn rheolaidd i sicrhau ei 
bod yn ateb gofynion lleol a’r potensial yn ein tyb ni i gynyddu 
cyfleoedd cyflogaeth yn lleol, ochr yn ochr â mentrau arloesi’r 
Brifysgol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac hefyd y sylwadau pellach am y 
ganolfan iaith yn Aberystwyth.  

Mae hanner ysgolion Cymru’n dysgu drwy gyfrwng y Saesneg 
a dylai pob plentyn ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Nodwyd y sylw. Ysgolion Ceredigion yw 
cyfrifoldeb y Cyngor ac felly mae’r CSGA yn 
gynllun sy’n berthnasol i’r sir hon yng ngoleuni 
arweiniad Llywodraeth Cymru.  

Mae’r gweithredoedd a nodir yn cyfrannu tuag at y targed, yn 
arbennig: 
• Cynnal rhaglen addysg drochi lawn yn y Gymraeg, er mwyn 
sicrhau bod cynhaliaeth ar gael i bawb; 
• Targedu’r talcen caled, sef yr ardaloedd anodd – gweler 
ymateb i Rif 2; 
• Mae datblygiadau XXXX eisoes yn cadarnhau’r modd mae’r 
gweithrediadau hyn yn llwyddiannus; 
• Y ffaith taw disgyblion y dosbarthiadau meithrin fyddai’n 
cael blaenoriaeth ar gyfer mynediad i addysg cyfrwng 
Cymraeg yn yr ysgolion cynradd; 
• Cydweithio agos rhwng Powys, Sir Gâr a Phenfro, i sicrhau 
nad yw disgyblion ar y ffiniau yn mynd ar gyfeiliorn o safbwynt 
iaith eu haddysg; 
• Arbenigedd ac effeithiolrwydd y Canolfannau Iaith – mae’r 
rhain yn allweddol, ac yn gallu llwyddo gyda disgyblion 
uwchradd yn ogystal â chynradd yng Ngheredigion, ac mae 
cynlluniau ar waith i ddiweddaru ac uwchraddio’r gwasanaeth 
yn gyson yn ôl yr angen. 
• Os llwyddir yn y cynllun 5 mlynedd hwn, yna bydd 100% 
disgyblion Blwyddyn 1 Ceredigion yn derbyn addysg cyfrwng 
Cymraeg, ac ymhen 10 mlynedd bydd 100% disgyblion 
Ceredigion wedi cael addysg cyfrwng Cymraeg hyd at 7 oed, a 
derbyn anogaeth ar sut i barhau felly. Mae hwn yn gam 
cadarn iawn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae’n amlwg y byddai’r cynllun hwn, gyda’i darged o sicrhau 
bod 100% o’r addysg yn addysg cyfrwng Cymraeg, yn cynyddu 
nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 1 sy’n cael addysg cyfrwng 
Cymraeg. O dan y cynllun strategol, byddem yn cadw ein 
nodwedd neilltuol fel ysgol ffydd, ond byddem yn gallu rhoi 
dewis o ysgol i deuluoedd Catholig Cymraeg eu hiaith yn yr 
ardal. Rydym yn credu na fydd y cynllun hwn ond yn gweithio 
os caiff ei gyflwyno drwyddi draw ledled Ceredigion ac os 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Y nod fyddai i gael cynllun trochi yn y 
cyfnod sylfaen (3-7 oed)yn Ysgol XXXX ac yna 
rhagwelwn y byddai gweddill yr ysgol yn 
datblygu yn un Categori 2 yn unol â’r 
Categoreiddio Ysgolion. Byddai’n golygu cynnal 
ethos Cymraeg o fewn yr ysgol i gefnogi 
agweddau cadarnhaol tuag at ddefnydd o'r 
Gymraeg. Byddai dysgwr mewn ysgol o'r 
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bydd yn cynnwys pob ysgol sy’n cael ei dynodi fel ysgol 
cyfrwng Saesneg â darpariaeth Gymraeg sylweddol. 
 

categori hwn yn gallu siarad, darllen, ysgrifennu 
a gwrando yn Saesneg ac yn Gymraeg yn unol 
â’i oedran a'i allu. Byddai sgiliau iaith Gymraeg 
yn cael eu cryfhau’n bellach drwy gynyddu’r 
cyfleoedd dysgu (cwricwlaidd ac allgyrsiol) sy’n 
cael eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg. Lle  
defnyddir y Gymraeg fel cyfrwng dysgu, 
defnyddir y Saesneg yn achlysurol i atgyfnerthu 
dealltwriaeth dysgwyr. Gyda'r cymorth cywir, 
gallai dysgwyr symud ymlaen i ysgol uwchradd 
cyfrwng Cymraeg Categori 3. Byddai rhan 
helaeth o weithgareddau ysgol y dysgwyr (yn 
gwricwlaidd ac yn allgyrsiol) o flwyddyn 3 – 6 yn 
Gymraeg. Strategaeth Ceredigion fyddai 
defnyddio trochi cyfrwng Cymraeg llawn hyd at 
7 oed gyda’r datblygiad  i’w ddarparu wedi’r 7 
oed. Mae'r gofynion ar gyfer ysgolion a 
disgyblion o ran Saesneg yng Nghyfnod 
Allweddol 2 yr un fath ym mhob ysgol yng 
Nghymru, beth bynnag fo cyfrwng dynodedig yr 
ysgol. Byddai’r cyngor yn cynllunio hyn fel y 
byddai pob ysgol sy’n bresennol yn ysgol 
‘cyfrwng Saesneg yn bennaf’ yn datblygu yn 
unol â’r un amserlen.   

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn cytuno gyda strategaeth 
Cymraeg 2050, sydd yn nodi'n glir mai addysg drochi lawn yn y 
Gymraeg yw'r ffordd fwyaf dibynadwy o greu unigolion gyda’r 
sgiliau a’r hyder i ddefnyddio’r iaith yn gyfforddus yn eu 
bywydau pob dydd. Rydyn ni'n croesawu y targed o 100% o 
blant 5 oed (Blwyddyn 1) sy’n derbyn eu haddysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg erbyn 2026-2027, a bod hyn yn mynd i 
ddigwydd trwy broses ymgynghori gyda rhanddeiliaid mewn 
rhai ardaloedd ac ysgolion. Unwaith eto, rydyn ni'n pwysleisio 
ei bod yn bwysig i addysgu iaith o fewn cyd-destun 
diwylliannol a hanesyddol. Gallwn gefnogi'r ymgais i gyrraedd 
y targed uchod trwy gynnig sesiynau hyfforddiant yn rhad ac 
am ddim i athrawon Blwyddyn 1 fel rhan o unrhyw raglen y 
byddwch yn ei chynllunio. Byddai'r hyfforddiant hwn yn 
defnyddio casgliadau y Llyfrgell i roi cyflwyniad i hanes yr iaith, 
cerrig milltir pwysig, ystadegau iaith, brwydrau dros hawliau, 
rôl addysg Gymraeg a darlledu, statws yr iaith, a chyd-destun 
cymdeithasol yr iaith heddiw. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun gan werthfawrogi a deall y 
pwysigrwydd i addysgu iaith o fewn cyd-destun 
diwylliannol a hanesyddol.  

Ceir dulliau ysgol gyfan a dulliau gwasanaeth cyfan o fynd i’r 
afael â llawer o agweddau pwysig, fel iechyd meddwl, ADY – 
ac ni ddylai’r ddarpariaeth Gymraeg fod yn wahanol. Mae ar 
blant a phobl ifanc angen ymyrraeth bwrpasol a chynnar, ac 
felly o wreiddio’r Gymraeg, bydd yn eu cynorthwyo â’u taith 
drwy addysg. Fodd bynnag, dylid ystyried disgyblion yn ne’r sir 
nad yw’r deilliant hwn yn rhoi sylw iddynt. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun.  

 
 

Cytunaf yn gryf y bydd y gweithredoedd yn cyfrannu yn 
naturiol at y targed a nodwyd. Gyda'r bwriad o drochi plant, 
lle bo'r iaith yn gyfrwng ac nid yn wers bydd y plant yn 
defnyddio'r iaith mewn sefyllfa ddydd i ddydd, gan ddysgu a 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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mwynhau'r iaith yn naturiol drwy weithgareddau difyr a 
heriol. 
 

Mae’r un egwyddorion yn berthnasol i ddisgyblion blwyddyn 
1. Po fwyaf y maent yn clywed ac yn ymarfer, po fwyaf y 
maent yn dysgu ac yn magu hyder. Nid yw cael gwers 
Gymraeg bob wythnos yn ddigon; mae angen eu trochi yn yr 
iaith. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Credwn fod dysgu Cymraeg i rieni yn gam allweddol wrth 
gynllunio i gynyddu nifer plant y blynyddoedd cynnar sy’n 
derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg (deilliannau 1 a 
2). Gall hynny roi mwy o hyder i rieni i gefnogi eu plant, yn 
ogystal ag atgyfnerthu’r hyn a ddysgir yn yr ysgol ym mywyd y 
teulu. Datblygwyd adnodd newydd gan y Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol i ddysgu Cymraeg i deuluoedd. Nod yr 
adnodd yw croesawu teuluoedd i’r gymuned Dysgu Cymraeg, 
ac agor y drws i ddarpariaethau pellach maes o law. Mae’r 
cwrs yn gyfeillgar a chroesawgar ac yn cyflwyno geirfa syml a 
defnyddiol i oedolion sydd wedi dewis anfon eu plant i addysg 
Gymraeg yn benodol. Mae’r cwrs hefyd yn cyflwyno 
teuluoedd i wasanaethau megis Cyw a phartneriaid 
perthnasol eraill. Yn anffodus yn sgil effaith y pandemig ni 
lwyddwyd i ymgysylltu cymaint ag ysgolion a ragwelwyd yn 
wreiddiol, felly nid ydy’r rhaglen i hyrwyddo’r adnodd wedi 
bod yn weithredol, ond bydd hyn yn ffurfio rhan bwysig o 
gynllun Cymraeg yn y Cartref gan y Ganolfan Genedlaethol i’r 
dyfodol. Bydd Dysgu Cymraeg Ceredigion, Powys a Sir Gâr 
(Prifysgol Aberystwyth) hefyd yn hyrwyddo’r adnodd hwn, ac 
yn awyddus i gydweithio â Chyngor Ceredigion ac ysgolion 
lleol yn y sir i gynllunio cyrsiau ‘Cymraeg yn y Cartref’ yn 
benodol i rieni, neu i ddenu rhieni i’r cyrsiau cymunedol 
cyffredinol. Buom yn gweithio’n agos â nifer o ysgolion 
cynradd yng Ngheredigion i wneud hynny cyn y pandemig, a 
bwriadwn ail-gydio yn y gwaith hwn cyn gynted ag y bydd 
amgylchiadau’n caniatáu. Adnabyddir mai rhieni di-Gymraeg 
sy’n dewis danfon plant i addysg Gymraeg yw’r prif gynulleidfa 
ar gyfer cyrsiau Cymraeg yn y Cartref. Mae’r cyrsiau Cymraeg 
yn y Cartref yn aml wedi cynnwys gofalwyr a hefyd staff gofal 
neu ategol ysgolion, e.e. staff amser cinio, a bu hynny hefyd 
yn gyfrwng i atgyfnerthu’r defnydd o’r Gymraeg yn yr 
ysgolion. Cydweithiwn yn agos â Mudiad Meithrin i gynllunio 
dilyniant ar gyfer rhieni sy’n mynychu sesiynau Clwb Cwtsh. 
Argymhellwn y dylai’r CySGA gyfeirio at y cyfleoedd hyn a 
gosod nod i gydweithio â Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys Sir 
Gâr (Prifysgol Aberystwyth). 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac yn nodi’r awgrymiadau o safbwynt 
dysgu Cymraeg i rieni.  

Cytuno ag addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun.  

Mae datblygu natur ieithyddol y cyfnod sylfaen hyd 7 oed yn 
ysgolion cylch Aberystwyth a Chei Newydd yn gam naturiol a 
phwysig wrth i'r disgyblion hynny sydd wedi eu trochi yn y 
Gymraeg yn y dosbarthiadau meithrin symud i flwyddyn 1 a 
thu hwnt. Mae angen i'r pwyslais fod ar siarad Cymraeg a 
chreu hyder ym medrau llafar y disgyblion. Mae creu 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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siaradwyr hyderus yn greiddiol yn y cyfnod hwn er mwyn 
annog dilyniant pellach.  
 

Bydd angen llawer o waith er mwyn sicrhau digon o staff a 
fydd yn medru'r Gymraeg. Credaf mai cael staff i gysgodi staff 
profiadol sydd angen gwella eu sgiliau Cymraeg yw'r ffordd 
orau er mwyn datblygu iaith thema/benodol y dosbarth. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Mae Deilliant 7 yn nodi’r camau tuag 
at gynllunio gweld cynnydd yn nifer y staff sy’n 
gallu adddysgu Cymraeg a thrwy gyfrwng y 
Gymraeg.  

Fel y nodwyd yn fy atebion uchod. Gyda mwy o bobl o Loegr 
yn symud fewn i’r sir. Mae hwn yn amser peryglus iawn i’n 
iaith a diwylliant. 
 

Mae Ceredigion yn croesawu pobl o bob man i 
fyw a gweithio yn ein sir.  Bydd y CSGA yn fodd 
o sicrhau  bod y Gymraeg a’r Saesneg ar gael i 
bob plentyn ac o ba bynnag gefndir.  

Mae'n amlwg fod na fwriad i greu deialog gyda'r ysgolion 
perthnasol ddylai esgor ar berthynas iach a dealltwriaeth o'r 
bwriad - cynllun trochi lwyddiannus hefyd i barhau. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Fel cyn Athrawes Fro, roeddwn yn addysgu mewn Canolfan 
Iaith i Hwyrddyfodiaid ac er bod y plant 7-11 oed roeddwn yn 
eu dysgu yn dod yn siaradwyr o fewn rhyw ddau dymor trwy 
eu trochi yn y Gymraeg gallwn weld bod brodyr a chwiorydd 
iau yn dysgu cymaint yn gynt e.e. o fewn tymor. Golygai hyn 
bod y disgyblion yn gallu dilyn pob gwers yn y dosbarth trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Trwy feistroli'r iaith yn gynt nid ydynt yn 
teimlo eu bod yn wahanol i blant eraill. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'r camau yma yn angenrheidiol i sicrhau'r Gymraeg fel prif 
iaith yr ardal. Bydd hefyd yn sicrhau fod gan y plant y sgiliau 
ieithyddol a'r hyder i ymdopi gyda dysgu ieithoedd eraill 
hefyd. Mae'r elfen gydweithio gyda'r ysgolion yn glir a'r 
amserlen yn gadarn. Dengys y strategaeth ymrwymiad i roi 
chwarae teg i bob disgybl yn ddiwahân er mwyn cynnig yr un 
fantais ddwyieithog i bawb, ac nid i rai carfanau'n unig. Mae 
lle i groesawu'n arbennig y buddsoddiad yn y canolfannau 
iaith a'r gefnogaeth i hwyrddyfodiaid. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Y nod yw sicrhau bod pob plentyn yn 
cael mynediad i ddwyieithrwydd llawn drwy’r 
dull trochi. Sicrhau siaradwyr hyderus yn y 
Gymraeg a’r Saesneg yw’r nod.  

Mae’r cyfeiriad at strategaeth Cymraeg 2050 (t. 9) yn 
sefydlu’n glir taw ’addysg drochi lawn yn y Gymraeg – hynny 
yw, addysg mewn lleoliad cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng 
Cymraeg yn bennaf – yw’r ffordd fwyaf dibynadwy o greu 
unigolion gyda’r sgiliau a’r hyder i ddefnyddio’r iaith yn 
gyfforddus yn eu bywydau bob dydd.’ 
Dau gwestiwn allweddol i’w hystyried felly yw: 
-Beth yw’r model gorau i gynyddu addysg drochi? 
-Pa drefniadau sydd angen eu rhoi mewn lle er mwyn 
gwireddu’r nod o gynyddu nifer y plant sy’n mewn addysg 
drochi? Yn sgil dyfynu Cymraeg 2050, cam rhesymegol fyddai 
dechrau drwy amlinellu asesiad o gapasiti addysg cyfrwng 
Cymraeg o fewn y sir, cynnig camau gweithredu ar sut i 
ddatblygu, ehangu a chodi ansawdd y ddarpariaeth honno, a 
sut i hyrwyddo ei gwerth er mwyn sicrhau bod mwy o blant yn 
derbyn addysg drochi lawn. Fodd bynnag, does fawr sylw i hyn 
yn y deilliant hwn. Tra bod y camau a awgrymir yn fodd o 
gynyddu nifer y plant sy’n derbyn eu haddysg dosbarth derbyn 
drwy gyfrwng y Gymraeg, nid yw’r bwriad y tu ôl i'r model 
hwn o gynyddu’r nifer o blant dosbarth derbyn/ pump oed yn 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Yn unol â’r hyn a nodwyd yn y 
ddogfen ‘Categoreiddio Ysgolion’ (a 
gyhoeddwyd wedi i’r cyfnod ymgynghori 
statudol ar y CSGA ddod i ben),  rhagwelwn y 
byddai’r ysgolion dan sylw yn datblygu yn rai 
Categori 2. Byddai’n golygu cynnal ethos 
Cymraeg o fewn yr ysgol i gefnogi agweddau 
cadarnhaol tuag at ddefnydd o'r Gymraeg. 
Byddai dysgwr mewn ysgol o'r categori hwn yn 
gallu siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando yn 
Saesneg ac yn Gymraeg yn unol â’i oedran a'i 
allu. Byddai sgiliau iaith Gymraeg yn cael eu 
cryfhau’n bellach drwy gynyddu’r cyfleoedd 
dysgu (cwricwlaidd ac allgyrsiol) sy’n cael eu 
cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg. Lle  
defnyddir y Gymraeg fel cyfrwng dysgu, 
defnyddir y Saesneg yn achlysurol i atgyfnerthu 
dealltwriaeth dysgwyr. Gyda'r cymorth cywir, 
gallai dysgwyr symud ymlaen i ysgol uwchradd 
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cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn gwbl glir. Y prif 
reswm yw taw’r prif gamau gweithredu a argymhellir yw 
datblygu dewis ieithyddol mewn ysgolion sydd ar hyn o bryd 
wedi’u diffinio fel ysgolion cyfrwng Saesneg gyda defnydd 
sylweddol o’r Gymraeg, neu mewn ysgolion sydd eto i 
ddatblygu defnydd sylweddol o’r Gymraeg. Felly, mae angen 
mwy o eglurder o ran union nod y camau hyn o ran datblygiad 
ieithyddol y plant a’r ysgolion a drafodir ac egluro mwy o ran i 
sut i fynd ati i wireddu llawn botensial darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg y sir. Fel rhan o’r diffyg eglurder presennol, nid yw’r 
nod ar gyfer yr ysgolion a restrir ar dudalen 9 yn eglur. Ai’r 
bwriad yw eu datblygu i fod yn ysgolion dwy ffrwd? Os taw 
cynnig trochi ieithyddol yn y blynyddoedd cynnar hyd saith 
oed yn unig yn yr ysgolion yw’r nod a bod y plant wedyn yn 
cwblhau eu haddysg gynradd yn yr ysgolion hynny trwy 
gyfrwng y Saesneg, beth yn hollol yw gwerth hynny o ran 
datblygu dwyieithrwydd? Dangosodd ymchwil arbenigwyr 
mewn dwyieithrwydd megis Colin Baker taw yn 11 oed y bydd 
plant mewn addysg drochi yn cyrraedd lefel rhuglder o ran 
gwrando a darllen sy’n cyfateb i blant iaith gyntaf ac na 
fyddent o reidrwydd yn cyrraedd yr un lefel mewn sgiliau 
llafar ac ysgrifenedig erbyn y pwynt hwnnw. O ganlyniad, mae 
angen ystyried beth yw sail y cynllun i ddewis canolbwyntio ar 
ddarparu addysg trochi cyfrwng Cymraeg hyd at 7 oed yn unig 
o fewn yr ysgolion hyn. Pam nad oes bwriad i barhau i gynnig 
addysg cyfrwng Cymraeg ar fodel trochi yno tan 11 oed? Rhaid 
cydnabod hefyd ei bod hi’n anhebygol y bydd plant yn newid 
ysgol wedi 7 oed er mwyn parhau mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg. O symud ymlaen i wireddu model trochi yn yr 
ysgolion hyn hyd at 7 oed neu hŷn, bydd gofyn am gynllunio 
manwl iawn. Ymysg yr elfennau eraill sydd angen eu hystyried 
ar gyfer yr ysgolion hyn fydd yn wahanol i ysgolion cyfrwng 
Cymraeg mae: 
- Mae’n debyg taw model addysg drochi cyfangwbl fyddai hyn 
gyda dim/prin plant o deuluoedd sy’n gallu siarad Cymraeg yn 
wahanol i ysgolion cyfrwng Cymraeg ble mae o leiaf cyfran o 
blant o deuluoedd cyfrwng Cymraeg 
- Anghenion hyfforddiant, staffio a chefnogaeth ychwanegol 
ar lefel sirol i ysgolion wireddu’r model hwn 
- Natur perthynas rhieni a’r ysgol a natur cefnogaeth i’r plant 
- Gwrthgyferbyniad rhwng y model addysgu ac elfennau eraill 
y ddarpariaeth addysgol yr ysgol, awyrgylch ieithyddol o fewn 
yr ysgol, defnydd iaith plant y tu allan i’r dosbarth. 
 

cyfrwng Cymraeg Categori 3. Byddai rhan 
helaeth o weithgareddau ysgol y dysgwyr (yn 
gwricwlaidd ac yn allgyrsiol) o flwyddyn 3 – 6 yn 
Gymraeg. Strategaeth Ceredigion fyddai 
defnyddio trochi cyfrwng Cymraeg llawn hyd at 
7 oed gyda’r datblygiad  i’w ddarparu wedi’r 7 
oed.  

Mae angen targedu'r datblygu yn ardal Aberystwyth a Cei 
Newydd er mwyn sicrhau bod holl blant Ceredigion yn cael 
mynediad lawn i addysg cyfrwng Cymraeg o’r blynyddoedd 
cynnar hyd 7 oed, a byddai estyn Ysgol Gymraeg Aberystwyth 
gan ychwanegu 30 o lefydd ychwanegol yno a Chanolfan Iaith 
yn gam ymlaen gan ddilyn llwyddiant Cannolfannau trochi 
eraill. 
 

Fel yr uchod. 

Mae'n hollbwysig fod plant Ceredigion i gyd yn gallu siarad 
Cymraeg ac mae hynny ond am dddigwydd gydag addysg 
Gymraeg lawn. 

Fel yr uchod. 
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Yn anochel fydd mwy yn dod i siarad Cymraeg po gynharaf 
maent yn dechrau. 
 

Fel yr uchod. 

Gorau po fwyaf o blant 3 oed+ sydd gennym, bydd hyn yn 
cynyddu'r nifer 5 oed sy'n derbyn addysg gyfrwng Gymraeg. 
 

Fel yr uchod. 

Mae'r weledigaeth gref o 100% cyfrwng Cymraeg yn un i'w 
chanmol ac yn sicrhau ecwiti a chyfleoedd cyfartal i bawb. Ni 
ellir "dewis iaith addysg" os taw ond un iaith sydd gyda chi! 
 

Fel yr uchod. 

Yn bendant. 
 

Fel yr uchod. 

Er mwyn annog disgyblion i fod yn ddwy-ieithog, mae angen 
rhoi sylfaen gadarn iddynt. Trwy gynnig addysg Cyfrwng 
Gymraeg i flwyddyn 1, bydd yn rhoi cyfle i blant ddatblygu ar 
eu dealltwriaeth o'r Gymraeg o'r hyn maent wedi ei dderbyn 
yn y meithrin. 
 

Fel yr uchod. 

Mae'n bwysig bod plant ifanc yn cael y cyfle i dderbyn addysg 
yn y Gymraeg. Dyma'r oedran lle maent yn dysgu ieithoedd 
orau. 
 

Fel yr uchod. 

Mae sicrhau bod bob ysgol yn darparu addysg Gymraeg yn 
ystod y cyfnod sylfaen yn gam pwysig at sicrhau bod mwy o 
blant blwyddyn 1 yn cael eu haddysg drwy'r Gymraeg. 
Gobeithio bydd hyn cynnyddu'r galw am addysg Gymraeg. 
Fodd bynnag, mae angen sicrhau dilyniant yn dilyn y cyfnod 
sylfaen. 
 

Fel yr uchod. 

Bydd y plant yn fwy tebygol o barhau gydag addysg cyfrwng 
Cymraeg ym mlwyddyn 1 os ydynt wedi derbyn sail gadarn yn 
eu sgiliau ieithyddol yn barod. Mae angen cynnwys y rhieni yn 
y broses, fel eu bod yn llwyr ymwybodol o gynnydd eu plentyn 
yn yr iaith. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac yn nodi’r sylw am bwysigrwydd 
cynnwys rhieni am gynnydd eu plant fel sy’n 
ddisgwyliedig i bod ysgol ei wneud ar hyn o 
bryd.  

Cytuno, mae angen neud gymaint sy’n bosib i gyrraedd y nôd 
o gael mwy o siaradwyr Cymraeg ac maen bwysig i ddechrau 
yn ifanc. 
 

Fel yr uchod. 

Mae’r targedau yn addas ond heriol. Nid oes eglurhad o sail y 
targedau yma (na chwaith mewn deilliannau eraill) a heb hwn 
mae naid sylweddol o 15% rhwng 2024-25 a 2025-26 yn 
ymddangos yn od. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
ond hefyd am yr eglurder o gwmpas y targedau.  

Wrth gwrs yn cyfrannu. Mae'n bwysig iawn i ddisgyblion ifanc 
cael eu trochi yn yr iaith mor gynnar a phosib. 
 

Fel yr uchod. 

Cytuno gyda’r datganiad cychwynnol am ‘Cymraeg 2050’ sy’n 
allweddol ond mae rôl yr adran mynediadau yn hwn yn cael ei 
anwybyddu yma - rhaid cryfhau’r wybodaeth sy’n cael ei 
rannu gyda rhieni er mwyn iddynt ddeall manteision dewis un 
o'r ysgolion cyfrwng Cymraeg presennol sy’n medru darparu 
addysg yn y Gymraeg trwy eu gyrfa ysgol. Bydd creu ysgolion 
Cymraeg hyd 7 wedyn dwyieithog/ Saesneg yn cymhlethu’r 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
ond hefyd am y manylion pellach a godwyd e.e. 
o gwmpas rhannu gwybodaeth i rieni, 
cefnogaeth i ddisgyblion CA3 ayyb. 
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sefyllfa a rhaid sicrhau bod rhieni o du allan i Geredigion a rhai 
o du allan i Gymru yn deall y manteision. Mae’r Gymraeg yn 
iaith i bawb a rhaid sicrhau bod ymgyrch i werthu addysg 
trwy’r Gymraeg i rieni o bob cefndir cenedlaethol ac ethnig. 
Rhaid sicrhau ein bod yn cefnogi rheini o gefndiroedd 
gwahanol fel eu bod yn deall pwysigrwydd yr iaith i ddyfodol 
eu plant a’u cyfleoedd. Mae’r adran yn cyfeirio at ganolfannau 
iaith ond nid yw’r rhain yn bwysig i ddisgyblion iau yn unig. 
Rhaid cael darpariaeth leol ar gyfer disgyblion sydd yn 
bwriadu trosglwyddo i CA3 neu hwyrddyfodiad sy’n dod i’w 
ardal yn hwyr yn eu haddysg gynradd / cynnar yn eu haddysg 
uwchradd neu rieni sy’n gwneud penderfyniad i’w plant 
trosglwyddo i’r sector. Nodir gloywi uwchradd yn ysgol Bro 
Teifi ond nid yng ngogledd y sir. Er mwyn staffio’r newid bydd 
angen cydweithio agos gydag ysgolion uwchradd yn ogystal â 
cholegau i sicrhau llwybrau i gymwysterau a phrofiadau addas 
mewn meysydd gofal plant. Bydd rhaid cael ffocws clir ar 
ddatblygu’r holl weithlu yma - mae cael awyrgylch Cymreig ble 
mae staff y safle, staff y ffreutur, staff gweinyddol a holl 
athrawon a chynorthwywyr yn meddu’r medrau angenrheidiol 
ar gyfer cefnogi’r iaith. 
 

Mae tystiolaeth ymchwil yn dangos fod addysg cyfrwng 
Cymraeg yn arwain at sgiliau ieithyddol mwy cytbwys ar draws 
y boblogaeth ysgol yn y ddwy iaith swyddogol na'r un model 
arall o addysgu (ee.dwyieithog neu cyfrwng Saesneg). Mae 
hyn hefyd i'w weld drwy dystiolaeth mewn gwledydd eraill 
sydd â dwy iaith swyddogol - y naill yn briod iaith i'r diriogaeth 
fel y Gymraeg a'r llall yn iaith y wladwriaeth hefyd fel Saesneg. 
Mae data penodol o Wlad y Basg dros y 40mlynedd diwethaf 
(ers cyflwyno Basgeg i ysgolion y rhanbarth yn ystod y 1980au) 
yn dangos y newid yng nghanran y plant a addysgwyd yn y 
modelau gwahanol dros y degawdau a'r sgiliau yn y ddwy iaith 
swyddogol. Model A (cyfrwng Sbaeneg gyda Basgeg fel pwnc), 
Model B (Basgeg a Sbaeneg fel cyfryngau dysgu ac fel pynciau) 
a Model C (cyfrwng Basgeg a Sbaeneg fel pwnc). Mae cyd-
destun sosioieithyddol yr iaith Basgeg yn debyg iawn i'r 
Gymraeg, gyda rhai plant yn byw mewn cartrefi ble smae'r 
iaith yn cael ei siarad, eraill yn byw mewn cartrefi Sbaeneg, 
eraill yn byw mewn cartrefi ble siaredir iaith heblaw Basgeg a 
Sbaeneg (e.e. Arabeg, Rwmaneg) ac eraill yn byw mewn 
cartrefi ble siaredir cyfuniad o ieithoedd. Mae Sbaeneg - fel 
Saesneg - yn iaith ryngwladol gyda llawer iawn o gynnwys 
ynddi y mae'r dysgwyr yn ei ddefnyddio y tu allan i'r ysgol, ac 
mae'r cyfuniad hwn - Basgeg fel cyfrwng addysg a Sbaeneg fel 
iaith sydd a phresenoldeb cryf ym mywydau'r dysgwyr - yn 
sicrhau fod eu sgiliau dwyieithog mor gytbwys a phosibl wrth 
iddyn nhw gwblhau addysg statudol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
ond hefyd am yr hyn a nodwyd o ran tystiolaeth 
ryngwladol sy’n dangos llwyddiant dulliau trochi 
i sicrhau siaradwyr dwyieithog llawn a 
chytbwys.   

Er mwyn cyrraedd y nod o miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050, mae'n bwysig bod plant o'r oedran yma yn cael cyfle da 
i ddefnyddio'r iaith yn eu bywydau bob dydd ac yn ei gweld fel 
rhywbeth naturiol iddyn nhw. Mae fy mhlant (7 a 5 oed) yn 
derbyn addysg cyfrwng Cymraeg ac mae'n amlwg bod dulliau 
trochi yn gweithio ymysg eu ffrindiau o gartrefi di-Gymraeg. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
ac am yr enghraifft yma o lwyddiant y dull 
trochi. Mae’r disgyblion yma hefyd, wrth gwrs, 
yn gallu troi o un iaith i’r llall yn naturiol gan 
ddibynnu ar y cyd-destun.  
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Pan mae'r plant yma yn siarad gyda fi a fy mhlant mae nhw'n 
naturiol yn troi i'r Gymraeg ac yn ei ddefnyddio yn hollol 
naturiol ac yn rhugl. 
 

Mae'r camau sydd yn cael eu hamlinellu yn y cynllun yn rhai 
cyrraeddadwy iawn ac ond yn mynd i fod o gymorth i 
ddisgyblion yn y pendraw. Mae bod yn ddwyieithog yn cael 
effaith gadarnhaol ar allu cyffredinol plant i ddysgu. 
 

Fel yr uchod. 

Mae dechrau plant yn gynnar yn meddwl bod nhw'n dysgu 
heb wybod gan bod yr iaith o'u cwmpas i gyd. Mae hyn llawer 
fwy effeithiol na unrhyw ffordd arall. Os ydyn ni am gyrraedd 
nod y Llywodraeth a cael cymdeithas lle mae pawb yn medru 
defnyddio'r iaith yn gymdeithasol, mae' r deilliannau hyn yn 
syniad da. Mae'r cynlluniau yn synhwyrol ac ond yn mynd i 
helpu plant. 
 

Fel yr uchod. 

Dyw cael addysg drwy’r Gymraeg ddim yn golygu taw dim ond 
y Gymraeg sy’n cael ei dysgu. Maent dal yn cael gwersi 
Saesneg a dysgu i ddarllen Saesneg, felly sain gweld problem. 
Mae e jyst yn rhoi mantais i’r plant o allu bod yn ddwyieithog. 
 

Fel yr uchod. 

Mae sicrhau bod bob ysgol yn darparu addysg Gymraeg yn 
ystod y cyfnod sylfaen yn gam pwysig at sicrhau bod mwy o 
blant blwyddyn 1 yn cael eu haddysg drwy'r Gymraeg ac 
mae’n bosib bydd hyn cynyddu'r galw am addysg Gymraeg. 
Fodd bynnag, mae angen sicrhau dilyniant hyd at addysg 
uwch. Ni fydd plant o gefndiroedd di-Gymraeg sydd wedi 
gadael addysg Gymraeg yn 7 oed yn debygol o ddatblygu fel 
unigolion dwyieithog, ac, mewn gwirionedd, mae’n debygol y 
byddant yn colli eu sgiliau Cymraeg fel y nodir uchod. 
 

Fel yr uchod. 

Er gymaint yr ydym yn croesawu’ch amcanionn ynglŷn â hyn, 
mae’r deilliant yn amwys am nag ydy’n cyfeirio at unrhyw 
darged mesuradwy. Mae hyn yn groes i’r Adolygiad Brys o 
Gynlluniau Strategol mewn Addysg a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar gan Gomisiynydd y Gymraeg. Hoffai Gymdeithas yr 
Iaith, Rhanbarth Ceredigion weld 100% o blant yn cael eu 
haddysg CA1 trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn y 5 mlynedd 
nesaf. Fodd bynnag, mae rhaid pwysleisio nag ydy addysg 
Gymraeg i fod orffen ar ôl blwyddyn 2. Nodwn mae’r dilyniant 
trwy gydol yr ysgol yn wael fel y mae, gyda llai a llai o 
ddisgyblion yn cael addysg Gymraeg wrth iddynt parhau yn yr 
ysgol. Os na fydd cynnydd nes ymlaen, bydd hyn ond yn creu 
trothwy fwy rhwng CA1 a CA2. 
 

Fel yr uchod. 

Wrth gyflwyno'r Cynllun Iaith i blant meithrin/tair oed tybiaf 
mai'r broses o fynd o gam i gam yn bwyllog o'r Meithrin i'r 
Derbyn ac yna i Bl 1 fydd yn cyfrannu'n bositif tuag at y targed 
o weld cynnydd yn nifer disgyblion Bl 1 fydd yn derbyn addysg 
drwy'r Gymraeg. Rhaid wrth weithgor/staff hyderus yn y 
Gymraeg i gyflawni hyn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac yn cytuno bod angen gweithio 
mewn partneriaeth agos a gyda’r egwyddor o 
eglurder llawn ar hyd y daith.   
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Mae sicrhau addysg Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar yn 
allweddol er mwyn sicrhau bod gan y disgyblion 
ddealltwriaeth dda pan yn cychwyn ym mlwyddyn 1 a'u bod 
mewn sefyllfa i fedru datblygu eu defnydd a'u dealltwriaeth 
o'r Gymraeg ymhellach ym mlwyddyn 1. 
 

Fel yr uchod. 
 
 

Rydym yn croesawu’n fawr y weledigaeth a’r cynigion 
uchelgeisiol sydd wedi’i hamlinellu yn yr adran hon. Mae’r 
bwriad i weithredu’n arloesol o ran cychwyn dysgu trwy 
gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, yn sicr 
yn rhoi arweiniad i siroedd eraill yng Nghymru. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
 
 

Mae’n allweddol bod croesgyfeirio clir ac eglur rhwng y 
Cynllun a’r Cynllun Datblygu Lleol er mwyn dangos pa effaith y 
bydd hynny’n ei gael ar y galw am addysg Gymraeg. Mae’n 
rhaid i’r Cynllun ddangos sut y bydd yn ymateb i’r newidiadau 
hynny a fydd yn rhwym o drawsnewid 7 demograffeg rhannau 
helaeth o’r Sir dros y blynyddoedd nesaf. Un ystyriaeth fawr 
arall, yw’r cynnydd tebygol o ran mewnlifiad i’r Sir, a 
goblygiadau hynny ar y galw am addysg Gymraeg – dyma her 
a chyfle – ac mae’n debygol o ddwysáu’r angen am ehangu’r 
gefnogaeth ieithyddol i nifer cynyddol o hwyrddyfodiaid. 
Credwn y bydd yn rhaid i’r Sir roi lle blaenllaw i hynny wrth 
lunio a gweithredu’r Cynllun hwn.   
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r manylion pellach sydd wedi’u 
cynnig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cytunwn yn gryf mai addysg drochi lawn yn y Gymraeg yw’r 
ffordd fwyaf dibynadwy o greu unigolion dwyieithog, felly 
mae’r ffaith fod y cynllun hwn wedi’i seilio ar y rhagdybiaeth 
honno yn hynod o galonogol. Mae’n amlwg fod yr awdurdod 
wedi adnabod yr ysgolion penodol ble mae’r mwyaf o 
botensial am ddatblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, ac 
mae amlinelliad clir o’r camau a’r amserlen ar gyfer cyflawni 
hynny, gan gynnwys unrhyw geisiadau am gyllid grant gan 
Lywodraeth Cymru. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Sylwadau sy’n anghytuno’n gyffredinol gyda’r  
amcanion 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion  

Siawns nad dewis y rhieni yw hwn, ac mae’n peryglu swyddi 
staff di-Gymraeg. 

 

Mae dwy iaith genedlaethol yng Nghymru. Nod 
yr amcanion yn y cynllun strategol yw i sicrhau 
bod holl ddisgyblion Ceredigion yn datblygu eu 
medrau dwyieithog. Cyfrwng fyddai’r Gymraeg 
yn y cyfnod sylfaen i ddysgu holl agweddau’r 
cwricwlwm ac nid un pwnc neu faes ynysig.  
Gan y byddai yna ddosbarthiadau trochi 
meithrin wedi eu cynllunio yn yr ysgolion dan 
sylw, yn unol â’r strategaeth, yna fel ag a 
nodwyd eisoes dan Deilliant 1, byddai 
cyfrifoldeb rhai o’r lleoliadau nas-cynhelir 
presennol a ariennir yn newid. Rydym yn 
gobeithio na fydd effaith negyddol ar aelodau 
staff. Rydym yn gweld rôl bwysig iawn i aelodau 
staff y lleoliadau hynny i gynnig lefel sylfaenol 
iawn yn y Gymraeg i’r plant 2 oed yn eu gofal 
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cyn iddynt symud ymlaen i’r cam trochi yn yr 
ysgolion. Nid ydym yn gweld bod angen i 
unrhyw aelod staff i boeni am hyn. Annog 
trosglwyddiad sylfaenol o’r iaith y byddem yn 
gobeithio’i weld yn y lleoliadau hyn cyn i’r plant 
drosglwyddo i addysg drochi meithrin yn yr 
ysgolion.         

Rwy’n anghytuno â phob agwedd ar y llanastr hwn, lle y mae’r 
lleiafrif yn diddymu rhyddid rhieni i ddewis. 
 

 

Fel yr uchod yn ogystal â’r hyn nodwyd eisoes 
yn Deilliant 1. Mae’r Gymraeg, yn ogystal â’r 
Saesneg yn iaith genedlaethol yng Nghymru. 
Cytunwn gyda’r ffaith nad oes gan neb yr hawl 
yng Nghymru i beidio â dysgu sut i siarad, 
darllen ac ysgrifennu ynddi os ydynt yn 
mynychu addysg statudol. Yma yng 
Ngheredigon, mae’r Cyngor o’r farn bod angen i 
ddisgyblion gael y cyfle i ddysgu sut i siarad y 
Gymraeg ac yn credu mai’r dull trochi yw’r dull 
mwyaf llwyddiannus o wneud hynny.  

Mae blwyddyn 1 yn dal i fod yn gynnar iawn yn natblygiad 
sgiliau darllen, ysgrifennu a siarad plentyn. Fe ddewisais anfon 
fy mhlant i ysgol cyfrwng Saesneg i gadarnhau’r hyn yr 
oeddent wedi’i ddysgu o fewn y teulu. Rwy’n teimlo nad 
ydych wedi ystyried y cymhlethdodau y bydd plant a’u 
rhieni/gofalwyr yn eu hwynebu os byddwch yn gorfodi’r 
Gymraeg fel iaith gyntaf. Sut ydym ni i fod i gynorthwyo ein 
plant i ddysgu a’u haddysgu pan nad yw’r Gymraeg yn iaith 
gyntaf inni? 
 

Mae miloedd o blant o gefndiroedd di-Gymraeg 
ar draws ysgolion Cymru yn llwyddo mewn 
addysg cyfrwng Cymraeg. Mae yna wybodaeth 
ac adnoddau cefnogol ar gael i rieni a byddai 
ysgolion yn sicrhau bod rhain ar gael.    

Beth os yw rhiant yn dewis cael ei blentyn wedi’i addysgu yn 
Saesneg? 
 

Fel yr uchod. 

Mae’n amlwg bod rhaid ichi gytuno â’r datganiad hwn 
oherwydd bydd eich gweithredoedd yn sicrhau bod y 
datganiad hwn yn gywir. P’run a yw rhieni’n dymuno i hynny 
ddigwydd ai peidio. Ble mae’r dewis, yn enwedig i ddysgwyr 
Saesneg fel Iaith Ychwanegol? 
 

Fel yr uchod. Mae disgyblion o bob cefndir yn 
llwyddo i ddysgu Cymraeg. Gwelwyd tystiolaeth 
o hyn o fewn cyd destun ein hysgolion a’n 
canolfannau iaith i hwyrddyfodiaid. 

Mae mwyafrif llethol plant pump oed Ceredigion yn cael eu 
haddysg yn Gymraeg. Nid oes angen i hyn gynyddu, oherwydd 
o wneud hynny byddwch yn lleihau dewis sydd eisoes yn 
gyfyngedig i rieni a phlant. 
 

Fel yr uchod. 

Mae llawer o’r pwyntiau a godwyd uchod hefyd yn berthnasol 
i’r grŵp oedran hwn. Drwy ychwanegu at y problemau 
ieithyddol uchod, bydd diffyg dewis yn peri iddi fod yn anodd i 
rieni o ardaloedd â ffactorau amddifadedd lluosog 
gynorthwyo â gwaith cartref a helpu’u plant. O ystyried bod yr 
ysbyty a’r brifysgol yn ceisio recriwtio staff o safon uchel o 
ardaloedd eraill yn Lloegr, yr Undeb Ewropeaidd, yr Unol 
Daleithiau ac India, ni allaf weld sut y byddai addysg gyfan 
gwbl Gymraeg i blant pump oed yn economaidd fuddiol i 
Geredigion, ac i Aberystwyth yn enwedig. Bydd staff yn osgoi 
Ceredigion os bydd symud yma’n golygu bod gan eu plant lai o 
ragolygon addysgol pan fyddant yn gorfod gadael ar ôl cwpl o 
flynyddoedd. 

Fel yr uchod ac yn yr hyn a gofnodwyd dan 
Deilliant 1. Nid oes unrhyw sail bod dysgu iaith 
yn cyfrannu at broblemau dysgu nac ychwaith 
at ddyfodol o gyfleoedd cyfyngedig. Mae 
tystiolaeth eang a rhyngwladol yn dangos bod 
dwyieithrwydd ac amlieithrwydd yn cynyddu’r 
cyfleoedd sydd ar gael.   
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Mae dewis eang o ysgolion Cymraeg eu hiaith yng 
Ngheredigion, a nifer eithriadol o gyfyngedig o rai cyfrwng 
Saesneg. Drwy gael gwared ar yr opsiynau Saesneg yn unig, 
rydych chi’n diddymu hawl pobl i addysg yn eu hiaith gyntaf. 
Rydych yn diddymu hawl pobl i ddewis pan fo’r dewis eisoes 
yn gyfyngedig. Mae’r cynnig hwn wedi peri i mi a’m teulu 
ystyried o ddifrif a yw Ceredigion yn lle y gallwn fyw ynddo yn 
y tymor hir, os na fydd modd i’n plant ddysgu’u hiaith gyntaf 
nes eu bod yn wyth oed. 
 

Fel yr uchod. Nid ydym yn gweld bod angen i 
neb ystyried iaith arall fel rhywbeth negyddol. 
Dwyieithrwydd llawn yw’r nod ac mae siarad y 
Gymraeg a’r Saesneg yn rhan o hynny.  

Mae’r gweithredoedd yn gorfodi plant i gael eu haddysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn anghywir ac mae’n rhaid bod 
dewis. Dylid canolbwyntio ar gynorthwyo ac annog rhieni i 
ddewis ysgol cyfrwng Cymraeg os mai dyna sy’n iawn i’w 
plentyn nhw, yn hytrach na gorfodi plant i ddysgu Cymraeg 
drwy gael gwared ar unrhyw opsiwn arall. 
 

Fel yr uchod. 

Rwy’n credu y dylai plant allu cael eu haddysg yn yr iaith y 
maent yn gyfarwydd â hi. Bydd rhai plant yn ei chael yn anodd 
iawn dysgu a ffynnu os nad ydynt yn gallu cael addysg drwy 
gyfrwng yr iaith y maent yn ei deall. Mae plant sy’n mynd i 
feithrinfa’n dechrau dysgu llythrennau a ffoneg. O’u dysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd yn eu drysu ac yn peri 
rhwystredigaeth iddynt. Mae rhai plant yn ei chael yn anodd 
darllen, ysgrifennu a chyfathrebu yn eu hiaith eu hunain, felly 
nid oes amheuaeth y byddant yn ei chael yn anodd os byddant 
yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd, gall 
rhieni ddewis bod eu plant yn dysgu’n bennaf drwy gyfrwng y 
Gymraeg neu’r Saesneg. Os caiff y newidiadau hyn eu 
gwneud, ni fydd unrhyw ddewisiadau i rieni anfon eu plant i 
ysgol sy’n dysgu drwy gyfrwng y Saesneg. Felly, ni chaiff y 
plant hyn gyfle i ddysgu yn yr iaith y maent fwyaf tebygol o 
ffynnu ynddi. Byddwch yn eu hamddifadu o fynediad teg at 
addysg. Mae XXXX yn ysgol boblogaidd. Pe na bai angen/galw 
am ysgol cyfrwng Saesneg, ni fyddai cymaint yn mynd iddi. 
Mae disgyblion wedi ymuno â dosbarthiadau fy nau blentyn o 
ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol oherwydd eu bod yn ei chael 
yn anodd dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n amlwg bod 
galw am ysgolion cyfrwng Saesneg ac ysgolion cyfrwng 
Cymraeg yn Aberystwyth. 
 

Fel yr uchod a’r hyn gofnodwyd yn Deilliant 1.  

Mae’r camau a nodir yn cyfrannu at hyn, ond nid wyf yn 
cytuno â’r strategaeth hon a byddai’n dal i fod arnaf eisiau 
cael dewis o ran addysg fy mhlentyn. 
 

Fel yr uchod. 

Mae’n amlwg y bydd, ond nid yw’r adran “ble rydym ni nawr” 
yn sôn o gwbl am pam fod rhieni’n dewis ysgolion Saesneg 
gyda darpariaeth Gymraeg. A oes tystiolaeth glir mai diffyg 
darpariaeth yw’r rheswm? Neu ai eu dewis sy’n peri problem 
i’r Cyngor fan hyn? 
 

Fel yr uchod. 

Os na fyddwch ond yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg ym 
mlwyddyn un, bydd mwy o ddisgyblion blwyddyn un yn cael 
addysg cyfrwng Cymraeg. 

Fel yr uchod. 
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Fel y nodwyd uchod, ar hyn o bryd nid wyf yn credu bod fawr 
ddim tystiolaeth sy’n awgrymu bod angen cynyddu’r 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant cynradd yng 
Ngheredigion. Gan fod 73% o’r plant yn yr ystod oedran hon 
eisoes yn defnyddio darpariaeth cyfrwng Cymraeg a bod y 
gweddill yn defnyddio darpariaeth ddwyieithog, ni allaf weld 
bod angen cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yng 
Ngheredigion. Mae gennyf bryderon bod y targed o sicrhau 
bod 100% o’r ddarpariaeth gynradd yn ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg erbyn 2026 i bob pwrpas yn diddymu hawl rhieni i 
ddewis sut y mae eu plentyn yn cael ei addysgu. Gallai hefyd 
ddiddymu rhyddid plant i allu eu mynegi eu hunain yn eu 
dewis iaith, rhywbeth a ddylai fod yn egwyddor sylfaenol o 
ran darparu’r Cyfnod Sylfaen. Mae gennyf hefyd bryderon 
sylweddol y gallai’r polisi hwn beri i blant rhieni di-Gymraeg 
fod dan anfantais, oherwydd ni fydd modd i’r rhieni 
gynorthwyo’u plant i feithrin eu sgiliau darllen ac ysgrifennu 
ar ddechrau’u haddysg. Rwyf hefyd yn credu bod posibilrwydd 
y gallai’r targed o sicrhau bod 100% o’r ddarpariaeth i blant 
hyd at saith oed yn ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg atal 
teuluoedd di-Gymraeg rhag symud i Geredigion. 
 

Fel yr uchod. 

Mae mynnu bod pob plentyn tair oed yn mynd i feithrinfa 
cyfrwng Cymraeg yn unig yn mynd i greu gwrthdaro ar gyfer 
plant a rhieni nad ydynt ond yn siarad Saesneg (neu iaith arall 
heblaw’r Gymraeg) gartref. Rwy’n anghytuno ac yn pryderu 
am eu gallu i gael “mynediad” at addysg yn y lle cyntaf os yw’n 
cael ei darparu mewn iaith nad ydynt yn rhugl ynddi. Rwyf 
hefyd yn eithriadol o bryderus na fydd y dull hwn o 
weithredu’n cael ei asesu. Y cwestiwn yw sut y bydd ADY yn 
cael eu pennu; ai disgybl sy’n siarad Cymraeg annigonol iawn 
neu ddisgybl y mae angen ymyrraeth gynnar arno ar fyrder? 
 

Fel yr uchod. 

Nid wyf yn deall y cwestiwn. Os byddwch chi’n bwrw ymlaen â 
hyn, siawns na fydd gan fwy o blant o oedran derbyn ddewis 
ond cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig yng 
Ngheredigion. Nid wyf yn gwrthwynebu cynnwys y Gymraeg 
fel rhan annatod o addysg y blynyddoedd cynnar/addysg 
gynradd, ond mae’n anghywir dileu Saesneg, ac eto dehongli 
hyn fel ‘dewis’. 
 

Fel yr uchod. 

Nid yw’r targed o 100% yn ddigon hyblyg. Mae’n uwch na’r 
targed cenedlaethol ac efallai na fydd yn briodol i bawb. Dylai 
fod dewis. 
 

Fel yr uchod. 

Gallwch gynyddu’r Gymraeg mewn lleoliad dwyieithog, ond 
nid wyf yn cytuno â lleoliad cyfan gwbl Gymraeg ar gyfer 
plentyn. Ni fyddai arnaf i eisiau hyn ar gyfer fy mhlentyn 
ieuengaf. 
 

Fel yr uchod. 

Eto, mae llawer o’r rhieni yr wyf wedi siarad â nhw yn bwriadu 
symud o Geredigion, ac o bosibl o Gymru, os bydd y cynnig 
hwn yn cael ei roi ar waith. Nid wyf yn rhagweld y bydd llawer 

Fel yr uchod a’r hyn gofnodwyd yn Deilliant 1. 
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o rieni a fyddai fel arall wedi addysgu eu plant yn Saesneg yn 
bennaf yn fodlon eu haddysgu yn hytrach yn Gymraeg. 
 

Mae teuluoedd Cymraeg eu hiaith yn peri anfantais i’w plant 
os ydynt yn cael llai o fynediad at yr iaith fyd-eang, Saesneg. 
Dylid cynorthwyo pob plentyn yn y ddwy iaith a’u derbyn am 
yr hyn ydyn nhw, nid pwy sy’n cydweddu â’r agenda 
wleidyddol bresennol. 
 

Nid oes yna unrhyw gofnod yn y cynllun yn nodi 
nad yw’r Saesneg yn bwysig. Y nod yw gweld 
disgyblion Ceredigion yn gwbl ddwyieithog yn 
ieithoedd swyddogol Cymru sef y Gymraeg a’r 
Saesneg. Ydy, mae’r Saesneg yn iaith 
ryngwladol. Dydy’r rhan fwyaf o ieithoedd y byd 
ddim felly ond dydy hynny ddim yn eu gwneud 
yn llai pwysig nag yn llai gwerthfawr. Nid ydym 
yn cytuno mai agenda wleidyddol sy’n gyrru’r 
datblygiad hwn.   

A minnau wedi dysgu’n lleol am sawl blwyddyn ac yn 
cydweithio’n agos ag ysgolion cynradd yn fy swydd bresennol, 
rwy’n gwybod bod prinder difrifol o athrawon yn gyffredinol, 
heb sôn am athrawon sy’n gallu dysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Gallai’r athrawon hynny sy’n agosáu at oedran 
ymddeol nad ydynt yn teimlo’n hyderus i ddysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg adael eu swyddi. A fydd athrawon eraill yn 
colli eu swyddi os na allant ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg? 
A ydych chi wedi ystyried faint y bydd hyn yn ei gostio o ran 
tâl diswyddo a diswyddo annheg, gan eich bod i bob pwrpas 
yn newid telerau ac amodau’r swydd? 
 
 

Pe bai'r Cyngor yn bwrw ymlaen â'r cynnig, y 
bwriad yw y byddai'r datblygiad yn cael ei 
gyflwyno’n raddol fel y mae’r CSGA drafft yn ei 
nodi. Byddai disgyblion 3 oed yn cael mynediad 
i’r dull trochi yn gyntaf ac yna’n parhau felly hyd 
7 oed. Ni fyddai unrhyw effaith ar ddisgyblion 
sy'n derbyn addysg cyfrwng Saesneg yn yr ysgol 
ar hyn o bryd. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod 
recriwtio staff sy’n siarad Cymraeg yn her. Mae 
hon yn her ledled Cymru. Mae Deilliant 7 y 
CSGA yn cyfeirio’n benodol at hynny. Ni fyddai 
unrhyw athro yn cael ei effeithio gan y 
datblygiadau yn y strategaeth. Mae’n 
ddyletswydd ar y cyngor i recriwtio a chefnogi 
staff o fewn ei ysgolion e.e. anghenion hyfforddi 
ayyb. 

Wel, mae’n cyfrannu at y targed, ond eto, mae’n symud oddi 
wrth ddwyieithrwydd. 
 

Fel yr uchod. 

Maen nhw – nid yw'n golygu bod hynny'n iawn. Nid wyf yn 
gweld pam fod Llywodraeth Cymru’n gwahaniaethu yn erbyn 
Saesneg, mae’n annoeth. 
 

Nid yw’r Cyngor yn cytuno bod y datblygiadau 
yn rhagfarnu yn erbyn y Saesneg. Y nod yw 
sicrhau dwyieithrwydd llawn i ddinasyddion 
ardal o Gymru ble mae’r Gymraeg a’r Saesneg 
yn ieithoedd bob dydd.  

Wrth i ddysgu ddod yn fwy heriol, mae gwneud hynny mewn 
iaith nad yw’n cael ei siarad na’i deall gartref yn cynyddu’r her 
honno’n esbonyddol. 
 
 

Mae'r Cyngor yn nodi'r pryderon ynglŷn â gallu 
rhieni di-Gymraeg i helpu gyda dysgu eu plant.  
Ledled Cymru, mae ysgolion cyfrwng Cymraeg 
wedi cyflwyno llawer o strategaethau i helpu 
rhieni i gefnogi eu plant gyda’u dysgu, gan 
sicrhau nad yw disgyblion i rieni di-Gymraeg o 
dan anfantais. Hefyd, dangoswyd ei bod o fudd i 
blant allu trafod eu dysgu yn Saesneg gyda'u 
rhieni oherwydd bod dwyieithrwydd yn 
cynorthwyo datblygiad cysyniadol. Pe bai'r 
Cyngor yn bwrw ymlaen â gweithredu'r 
datblygiadau, byddai'n gweithio gyda'r ysgolion 
yn rhan o'r broses bontio i nodi'r cymorth sydd 
ei angen ac i sicrhau bod trefniadau ar waith i 
gynnig darpariaeth briodol i gefnogi rhieni / 
teuluoedd. Gallai hyn gynnwys gwersi Cymraeg i 
rieni, defnydd effeithiol o TG i ddarparu 
cymorth gyda dysgu cartref, adnoddau 
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ychwanegol, cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg 
yn y gymuned a mentrau eraill. 

Heb sylfaen gadarn, nid yw dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
ond yn mynd i fynd yn anoddach wrth i’r pwnc a’r 
disgwyliadau fynd yn gynyddol gymhleth. 
 

Fel yr uchod. 

Rwy’n cytuno y byddwch yn bodloni targed Cyngor Sir 
Ceredigion (CSC) gyda’r polisi hwn, ond nid dyna’r broblem 
fan hyn. Mae’r targed o 100% yn anghywir, dyna’r broblem. 
Nid yw Llywodraeth Cymru’n gofyn i CSC am 100%, ond am 
gynnydd o 83% i 87%. Mae popeth sy’n 100% yn unbeniaethol 
ac yn peri anfantais i rywun. Nid mudwyr o Loegr i Gymru fydd 
y rheini a fydd dan anfantais o ganlyniad i ddarparu 100% o’r 
addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngheredigion – maent yn 
fodlon anfon eu plant i ysgolion cyfrwng Cymraeg eisoes, gan 
groesawu manteision dwyieithrwydd (maent yn darparu ar 
gyfer llythrennedd Saesneg yn y cartref). Plant mewnfudwyr 
nad ydynt yn siarad Saesneg, fel minnau, fydd yn dioddef. 
Drwy iddynt beidio â siarad Saesneg gartref a dysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn unig yn yr ysgol, bydd y plant hyn dan 
anfantais yn economi fyd-eang yr 21ain ganrif. Bydd y cynllun 
hefyd yn peri i blant tlotach Cymraeg eu hiaith– y byddai rhai 
o’u plith yn mynd i ysgolion cyfrwng Saesneg – fod yn 
anllythrennog yn y Saesneg. Yn olaf, bydd cymuned gyfan y sir 
yn dioddef. Yn gyntaf, mae llawer o weithwyr gofal plant ac 
athrawon – wedi’u geni a’u magu yng Nghymru – nad ydynt 
yn gallu gwneud eu swyddi drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. 
Mae syniad CSC y byddant yn mynd ar gyfnod sabothol i ddal i 
fyny yn hurt. (Rwyf wedi bod yn gweithio ar fy Saesneg ers 
degawdau ac ni fyddwn yn gadael i mi fy hun ddysgu plant 
ifanc sy’n datblygu eu sgiliau ieithyddol o hyd, oherwydd 
mae’n anochel y byddwn yn trosglwyddo gwallau iddynt.) Yn 
ail, bydd y gymuned yn dioddef oherwydd bydd Ysbyty 
Bronglais a Phrifysgol Aberystwyth yn ei chael yn anodd 
recriwtio staff proffesiynol o’r tu allan i’r sir / wlad. Eu plant 
nhw, yn bennaf, sy’n mynd i ysgolion cyfrwng Saesneg 
Aberystwyth ar hyn o bryd. I ddarlunio’r sefyllfa, ni fyddwn i 
fyth yn dod yma gan wybod na fyddai fy mhlentyn yn gallu 
mynd i ysgol cyfrwng Saesneg. Rwy’n caru’r syniad y byddai’n 
dysgu Cymraeg, ond dim ond yn ychwanegol at Saesneg. 
 

Mae gweld datblygiad yn yr ysgolion a enwyd yn 
y cynllun yn golygu bod 100% o holl blant 5 oed 
(Derbyn) Ceredigion yn mynychu addysg 
cyfrwng Cymraeg. Mae’r Cyngor o’r farn mai 
gweld datblygiad ar y cyd yw’r dull gorau o 
symud ymlaen yn effeithiol. Mae tystiolaeth 
eang yn dangos nad yw dysgu iaith drwy’r dull 
trochi yn creu anfantais. Yn wir, mae’n dangos 
manteision clir dwyieithrwydd. Nid yw ysgolion 
cyfrwng Cymraeg yn dileu’r Saesneg. Mae’r 
Saesneg yn rhan greiddiol a gorfodol o’r 
cwricwlwm. Mae disgwyl i ddisgyblion sy’n 
mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg fod yn 
cyrraedd yr un safonau yn eu medrau Saesneg 
ac y mae eu cyfoedion mewn ysgolion cyfrwng 
Saesneg. Mae’r dystiolaeth ar draws Cymru yn 
dangos bod plant o bob cefndir ieithyddol yn 
llwyddo mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Maent 
yn ddisgyblion sy’n gallu siarad, darllen ac 
ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Rydym yn 
gweld rôl bwysig iawn i aelodau staff presennol 
y lleoliadau blynyddoedd cynnar i sefydlu geirfa 
sylfaenol iawn y Gymraeg gyda’r plant yn eu 
gofal cyn eu bod  yn trosglwyddo i addysg 
drochi yn yr ysgolion lleol. Credwn bod cyflwyno 
e.e. geirfa a chaneuon sylfaenol fel hyn o fewn 
cyrraedd a gallu pawb yn y system. Ni fyddem 
yn disgwyl i’r aelodau staff yn y lleoliadau hyn 
(plant 2 oed) fod, o angenrhaid yn siaradwyr y 
Gymraeg. Yn wir, ni fyddai gan yr awdurdod 
lleol unrhyw reolaeth dros hynny ond bydddem 
yn gobeithio y gallem gydweithio i geisio bod y 
lleoliadau yn fan cychwyn cadarnhaol o 
safbwynt ieithyddol ac o ran gofal y 
blynyddoedd cynnar.      

Rwy’n cael hyn yn anodd iawn oherwydd rwy’n cytuno ei fod 
yn cyfrannu at gynyddu nifer y disgyblion Blwyddyn 1 sy’n cael 
eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, ond rwy’n 
anghytuno’n llwyr â’r targed! Nid yw’n ymddangos bod cyfle i 
anghytuno â’r polisi o addysg drochi yn y Gymraeg. 
 

Fel yr uchod. Mae’r ymatebion sydd wedi dod i 
law yn sgil yr ymgynghoriad statudol hwn yn 
dyst bod pobl wedi bod yn barod iawn i fynegi 
eu barn, boed hynny o blaid neu yn erbyn y 
datblygiadau a gynlluniwyd yn y CSGA drafft. 
Bydd cyfnod o ymgynghori pellach wrth i’r 
datblygiadau fynd i’r cam nesaf.  

Mae’r cwestiwn uchod (Pwynt 5; Deilliant 2; Cwestiwn 1) 
wedi’i eirio’n wael iawn ac mae’n gamarweiniol iawn. Os yw’r 
cyngor yn mynnu bod pob plentyn yng Ngheredigion yn cael 
addysg y blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg (fel y 
mae’r cynllun arfaethedig yn ei wneud), yna nid yw ond yn 
bosibl ateb “cytuno”. Bydd y targed yn sicr o gael ei gyflawni, 
ond bydd yn effeithio’n eithriadol o negyddol ar lesiant a 

Fel yr uchod. 
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chyrhaeddiad addysgol y plant hynny am y rhesymau yr wyf 
eisoes wedi sôn amdanynt yn yr ymateb i bwyntiau 2 a 4. Os 
yw’r cyngor am feddwl am blant fel gwrthrychau ei dargedau 
yn unig, bydd bwrw ymlaen â’r cynllun yn cyflawni’r 
swyddogaeth honno. Ar y llaw arall, os yw eu llesiant a’u 
haddysg o bwys iddo, ni fydd yn eu rhoi drwy’r arbrawf 
peryglus hwn. 
 

Eto, rwy’n cytuno y bydd y cynllun hwn yn sicrhau y bydd 
plant yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, ond nid 
wyf yn cytuno mai hon yw’r ffordd gywir o weithredu. 
 

Fel yr uchod. 

Bydd. Yn amlwg, os byddwch yn cael gwared ar yr holl addysg 
cyfrwng Saesneg yng Ngheredigion i rai 3-7 oed, bydd o 
reidrwydd yn cynyddu nifer y disgyblion blwyddyn 1 sy’n cael 
eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Serch hynny, mae angen 
deall effeithiau ehangach hyn. Gallai’r polisi drafft fod yn 
niweidiol iawn i ddatblygiad addysgol plant a fyddai fel arall yn 
dewis mynd i ysgol cyfrwng Saesneg drwy gydol eu haddysg. 
Mae’n debygol y bydd yn lleihau mynediad at addysg 
oherwydd, o gael eu dysgu mewn iaith sy’n wahanol i brif iaith 
y cartref, ac un y maent yn llawer llai hyddysg ynddi, bydd yn 
amlwg yn cael amrediad eang o effeithiau. Yn wir, mae diffyg 
dirnadaeth o hyn yn y polisi drafft, a’r effaith ar lesiant a 
datblygiad craidd plant, yn peri pryder eithriadol. Cofiwch – 
dylai addysg statudol ganolbwyntio ar ddysgu a datblygu ar 
raddfa eang. Bydd y polisi arfaethedig yn peri i’r iaith fod yn 
ganolbwynt a bydd yn niweidio datblygiad yn y blynyddoedd 
hollbwysig hyn. Mae’n amlwg yn anghywir. 
 

Fel yr uchod ond mae’r Cyngor am nodi mai 
cyfrwng y byddai’r Gymraeg drwy’r dull trochi i 
ddysgu ac addysgu holl feysydd Cwricwlwm i 
Gymru sy’n addas i ddisgyblion 3-7 oed. Nid ond 
dysgu iaith y byddai’r disgyblion hyn ond yn 
dysgu drwy iaith.  

Mae’n amlwg y byddai’r cam yn cyfrannu at gynyddu 
niferoedd y disgyblion Blwyddyn 1 sy’n dysgu yn Gymraeg 
oherwydd rydych chi’n peri i hynny fod yn orfodol! Eto, rydych 
chi’n gofyn y cwestiwn anghywir... dylech ofyn ‘A yw .... yn 
syniad da?’ Mae llawer o blant Ceredigion eisoes yn dysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg, felly i gynyddu niferoedd y 
disgyblion sy’n gymwys yn y Gymraeg, dylai pob lleoliad fod yn 
ddwyieithog. Mae’n hollbwysig addysgu sgiliau darllen ym 
mlynyddoedd 1 a 2 ac yn y dosbarth derbyn, ac yn ddelfrydol 
dylid gwneud hynny yn iaith y cartref fel nad yw’r rhai â gallu 
islaw'r cyfartaledd dan anfantais. Os na fydd disgyblion yn 
dechrau darllen Saesneg tan Gyfnod Allweddol 2, yna bydd 
angen arian ac adnoddau i sicrhau bod athrawon yn y Cyfnod 
Allweddol hwn yn gymwys i ddysgu darllen a ffoneg, eto i 
sicrhau na wahaniaethir yn erbyn y rheini o gefndiroedd 
difreintiedig a’r rheini â gallu is. 
 

Defnyddir y term 'dwyieithog' weithiau i 
ddisgrifio’r ddarpariaeth yn rhai o ysgolion 
Ceredigion. Mae hyn yn gamarweiniol. Mewn 
ysgolion Saesneg yn bennaf ble addysgir y 
Gymraeg fel ail iaith, eithriadau prin yw’r 
disgyblion sy'n dod yn ddwyieithog h.y. yn rhugl 
yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddai 'dwyieithog' 
felly yn derm mwy priodol i ddisgrifio ysgolion 
cyfrwng Cymraeg, lle mae pob disgybl sy'n 
defnyddio'r ysgol yn dod yn ddwyieithog h.y.yn 
rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. O ran darllen 
Saesneg, mae disgyblion sy’n mynychu ysgolion 
cyfrwng Cymraeg led-led Cymru yn llwyddo i 
wneud hynny gan ddarllen yn rhugl erbyn 
iddynt gyrraedd 11 oed (fel sydd yn 
ddisgwyliedig) ac yn gyson gyda disgyblion o 
ysgolion cyfrwng Saesneg. Y nod yw sicrhau 
dysgwyr sy’n ddwyieithog ac felly yn gallu cael 
mynediad i gyfoeth o lyfrau a thestunau yn y 
ddwy iaith.  

Nid wyf yn cytuno bod angen newid. 
 

Nodwyd y sylw. 

Dyna gwestiwn twyllodrus arall – mae’n hunangyflawnol. 
 

Fel yr uchod. Mae’r ymatebion sydd wedi dod i 
law yn sgil yr ymgynghoriad statudol hwn yn 
dyst bod pobl wedi bod yn barod iawn i fynegi 
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eu barn, boed hynny o blaid neu yn erbyn y 
datblygiadau a gynlluniwyd yn y CSGA draft. 
Bydd cyfnod o ymgynghori pellach wrth i’r 
datblygiadau fynd i’r cam nesaf. Mae’r 
ymgynghoriad yn gofyn cwestiynau penodol am 
y cynllun drafft y CSGA ac am y deilliannau 
perthnasol. 

Nid oes unrhyw ddarpariaeth yn y camau hyn i gynyddu 
adnoddau i gyflawni unrhyw un o’r targedau uchelgeisiol hyn. 
Heb adnoddau ychwanegol, bydd yr holl sgiliau, pynciau a 
datblygiad yn cael eu gwanhau. 
 
 

Nodwyd y sylw. Byddai cofnod manwl o’r 
adnoddau fyddai eu hangen i wireddu’r 
datblygiadau yn y CSGA drafft yn dilyn wedi i’r 
CSGA gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth 
Cymru.   
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Deilliant 3 - Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo 

o un cyfnod o’u haddysg statudol i un arall (gweler isod yr ymatebion i C1) 
 

Cwestiwn 1 – Mae ‘Cwricwlwm i Gymru’ yn nodi’n glir bod angen i ddisgyblion ddilyn continwwm 

ieithyddol bendant. Ydych chi’n credu bod y gweithredoedd a nodir yn sicrhau’r dilyniant hwnnw? 

 

Sylwadau o gefnogaeth cyffredinol i’r amcanion 
ond sydd hefyd yn cynnig ystyriaethau pellach 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion 

Ydy. 

 
Nodwyd y sylw. 

Ydw. Mae’n bwysig iawn sicrhau dilyniant o ran y cyfleoedd 
hyn. Mae gennyf lawer o ffrindiau a aeth i ysgol gynradd 
cyfrwng Cymraeg, ond a benderfynodd (yn achos y mwyafrif, 
oherwydd nad oedd eu rhieni’n gallu siarad Cymraeg) fynd i 
Ysgol XXXX yn hytrach nag Ysgol XXXX. Erbyn hyn, maent yn 
dweud mai’r hyn y maent yn gresynu ato fwyaf o ran eu 
haddysg yw’r ffaith na fu iddynt gael eu haddysg uwchradd 
drwy gyfrwng y Gymraeg. Er eu bod yn dal i allu cael sgyrsiau 
elfennol yn Gymraeg, maent yn sôn am y ffordd  y mae hyn 
wedi effeithio ar eu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg yn 
gymdeithasol (oherwydd i’w gallu i ddysgu yn Gymraeg gael ei 
ffrwyno ar ddiwedd yr ysgol gynradd), a’r ffordd y mae wedi 
effeithio ar eu rhagolygon gyrfa ar ôl dychwelyd i Geredigion i 
fyw ac i weithio. Maent yn bwrw golwg yn ôl ac yn dweud y 
byddai’n dda ganddynt pe baent wedi cael addysg uwchradd 
cyfrwng Cymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Continwwm ieithyddol yn hollbwysig i gynnal diddordeb yn y 
Gymraeg ymysg plant a phobl ifanc. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae hybu dilyniant ar gontinwwm ieithyddol yn nod 
cymeradwy iawn sydd o les i'r dysgwr unigol ac yn cyd-fynd 
gyda'r Cwricwlwm i Gymru. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Sicrhau dilyniant o ran y ddarpariaeth i blant 7+, gan adeiladu 
ar y sylfeini cadarn sy’n cael eu gosod gan y darparwyr 
presennol. Digon o gymorth i sicrhau bod modd i hyn 
ddigwydd. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Ymddengys fod y Cwricwlwm yn hanfodol i gyflawni hyn. 

 
Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Yn sicr mae dilyniant wrth ddysgu unrhyw beth yn hanfodol ac 
er mwyn caffael unrhyw sgil rhaid wrth hynny, Nid drwy hap a 
damwain mae dysgu popeth a rhaid wrth y camau a 
strategaeth priodol er mwyn adeiladu ar y seiliau cadarn a 
osodir yn y Cyfnod Sylfaen. 
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Mae’r dyhead i wella’r cyfraddau dilyniant yn amlwg a bydd 
angen cydweithrediad llwyr yr ysgolion cynradd ac uwchradd. 
O gynyddu’r cyfraddau dilyniant, bydd yn cefnogi’r cyfle i 
barhau i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel ôl-16, gan 
gynnwys mewn addysg uwch. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Ydw, ond nid wyf yn teimlo y gall y sir gefnogi’r hyn y mae’n 
ceisio’i wneud a rhoi addysg dda i’n plant. 

 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Yng Ngheredigion mae yma dîm 
ymroddedig ac arbenigol o staff i gefnogi 
arweinwyr ysgol, athrawon a chymorthyddion 
addysgu yn eu gwaith wrth gyflwyno addysg ac 
adnoddau o’r radd flaenaf yn y ddwy iaith.   

Angen annog y plant (a’r rhieni) i barhau gyda’u haddysg trwy 
gyfrwng y Gymraeg.  
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Yn Gymraeg, ydw. Yn Saesneg, nac ydw, Felly, yn ddwyieithog, 
nac ydw. 
 

Nodwyd y sylw. 

Byddai’r disgyblion yn gwneud cynnydd wrth iddynt symud ar 
hyd y continwwm ieithyddol arfaethedig. Fodd bynnag, bydd 
yn bwysig ariannu’r Cwricwlwm i Gymru oherwydd bydd 
angen hyfforddiant cyfrwng Cymraeg ar ein staff a bydd angen 
adnoddau Cymraeg ar yr ysgol i gefnogi’r continwwm 
ieithyddol. Byddai clybiau gwaith cartref cyfrwng Cymraeg yn 
ddarpariaeth ychwanegol a fyddai’n cael ei chroesawu i 
gynorthwyo disgyblion o gartrefi di-Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac yn cytuno bod angen cefnogaeth 
amrywiol ar yr ysgolion wrth weld cynnydd yn y 
ddarpariaeth Cymraeg.  

Fel y dywedwyd eisoes, mae angen bod yn glir a chynllunio’n 
bwrpasol ar gyfer trefniadau pontio sy’n gwreiddio’r Gymraeg 
fel rhan o lesiant a chyrhaeddiad addysgol ehangach pob 
disgybl. 
 

Fel yr uchod. 

Byddwn yn nodi fan hyn nad yw plant uwchradd yn enwedig 
yn defnyddio’u Cymraeg tu hwnt i amgylchedd cul yr ysgol. 
Dylid gwneud rhywbeth i gynyddu’r niferoedd sy’n manteisio 
ar ddarpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg. Ond yn 
bwysicach na hynny, mae angen cyfleoedd ar bobl ifanc i 
ddefnyddio’u Cymraeg tu allan i’r amgylchedd cul a ddarperir 
gan ysgolion. Byddai’n fuddiol pe bai gweithleoedd, clybiau 
ieuenctid a gweithgareddau hamdden ar gael yn Gymraeg, fel 
nad oes raid iddynt deimlo bod angen newid i’r Saesneg yn 
llwyr. 
 

Mae’r hyn a gofnodwyd yn Deilliant 5 y CSGA yn 
mynd i’r afael â hyn. Mae cael disgyblion i fod 
yn hyderus wrth siarad y Gymraeg a gweld 
gwerth ynddi yn hynod bwysig. Maent felly yn 
fwy tebygol o ddefnyddio’r iaith yn 
gymdeithasol.     

Mae’r gweithredoedd yn yr arfaeth yn argoeli’n ffafriol tuag at 
hyn, ond mae’r rhain yn weithredoedd anodd iawn oherwydd 
eu bod yn ddibynnol ar hyfforddi staff digonol ar gyfer safon 
dda, a hefyd newid agweddau disgyblion, rhieni ac athrawon. 
Mae ffigurau 2017/18 a 2018/19 ar gyfer disgyblion Mamiaith 
ac Ail Iaith diwedd CA3 yn gosod sail da ar gyfer adeiladu arno 
oherwydd bod 100% o’r disgyblion yn dilyn naill drywydd 
addysg neu’r llall – does neb yn disgyn drwy’r rhwyd a heb 
gael ei asesu yn y Gymraeg. Mae cynlluniau clir ar y gweill ar 
gyfer datblygu continwwm ieithyddol: 
• o’r cyfnod sylfaen drwy gyfnod allweddol 2 yn yr ysgolion 
mwy Seisnig; 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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• ehangu ar ddarpariaeth CA3 cyfrwng Cymraeg; 
• anelu at sicrhau dilyniant ym Mathemateg a Gwyddoniaeth 
ym XXXX trwy gydweithio; yn ogystal â 
• sicrhau darpariaeth lawn ôl 16. 
Mae hyn oll yn cadarnhau bod cynllun datblygedig ar waith. 
Rhaid canmol y weledigaeth gyfoes yn y targed o gynllunio 
cynnydd mewn disgyblion sy’n cael eu hasesu mewn pynciau 
cyfrwng Cymraeg yn yr ysgolion uwchradd; ac ‘adeiladu ar 
hyder disgyblion CA3 drwy gefnogaeth hyfforddiant sirol, 
cefnogaeth allgyrsiol, cefnogaeth gwaith cartref (datblygiad 
‘ap’ ar lefel sirol/genedlaethol), hyfforddiant ymwybyddiaeth 
iaith i staff a disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 ayyb) gyda chyswllt 
pendant yma gydag ymgyrch HYDER sirol.’ Mor hanfodol yw 
mynd ar ôl dulliau megis ‘ap’, cefnogaeth gwaith cartref ayyb. 
 

Eto, heb sylfaen gadarn, mae addysg uwchradd drwy gyfrwng 
y Gymraeg yn ymddangos yn annhebygol iawn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae cryn feddwl wedi mynd i’r gweithredoedd hyn, ac maent 
yn rhoi cyfleoedd cyraeddadwy i blant ddod yn gyfan gwbl 
ddwyieithog drwy gydol eu taith addysgol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae cryn feddwl wedi mynd i'r gwaith hwn. Yn sicr mae'r 
gweithredoedd hyn, os y cant eu hariannu'n ddigonol ynghyd 
ag adnoddau dynol hanfodol, yn siwr o o sicrhau'r dilyniant 
hyn. Rhaid wrth sail gadarn yn y cyfnod Sylfaen wrth gwrs, fel 
bo'r agwedd a'r 'normaleiddio' ac wedi ei sefydlu. Mae rôl y 
rhanddeiliaid yn hynod bwysig. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cytuno gyda’r angen i 
sicrhau dilyniant wrth drosglwyddo o un cyfnod o addysg 
statudol i’r llall. Rydyn ni’n ymwybodol o’r colli tir sy’n 
digwydd yn genedlaethol o safbwynt ieithyddol wrth 
drosglwyddo o un cyfnod allweddol i’r nesaf, yn enwedig o’r 
cynradd i’r uwchradd, ac ar ddiwedd CA3. Rydyn ni’n cefnogi’r 
gweithredoedd a nodir er mwyn sicrhau dilyniant ieithyddol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
 
 
 

Mae sicrhau dilyniant o un cyfnod i'r llall wedi bod yn her ers 
nifer o flynyddoedd ac mae'n parhau felly. Nawr, mae'n dda 
gweld bod y cynllun hwn yn cynnwys camau gweithredu clir i 
geisio mynd i'r afael a hyn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Yn yr Arolwg i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol (Awst 
2021) argymhellwyd y dylai’r Ganolfan a Llywodraeth Cymru 
gwmpasu ehangu’r ddarpariaeth a’r cylch gwaith i gynnwys 
pobl 16-25 oed sydd wedi astudio’r Gymraeg fel pwnc yn y 
sector ysgolion cyfrwng Saesneg. Mae Llywodraeth Cymru 
eisoes wedi ymrwymo i weithredu’r argymhelliad hwn yng 
Nghynllun Gweithredu Cymraeg 2050 ar gyfer 2021 i 2026. 
Mae’r Cynllun yn cynnwys y pwynt gweithredu canlynol: 
Datblygu cynigion i warantu bod pobl ifanc 16 i 25 oed yn 
gallu cael mynediad am ddim i gyrsiau Cymraeg i oedolion, er 
mwyn iddyn nhw allu adeiladu ar y sgiliau a gawson nhw drwy 
addysg statudol, fel bod gan bob person ifanc yr un cyfle i 
ddod yn siaradwr hyderus. Yn ei hymateb i’r argymhellion, 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r manylion sydd wedi’u cynnwys.  
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ychwanega’r Llywodraeth: Ar hyn o bryd darparu gwersi 
Dysgu Cymraeg i oedolion dros 18 mlwydd oed sydd yng 
nghylch gorchwyl y Ganolfan. I sicrhau bod y Ganolfan yn gallu 
chwarae rhan lawn mewn gwireddu’r polisi hwn, fe fyddwn yn 
edrych i ymestyn cylch gorchwyl y Ganolfan i gynnwys oed 16 i 
18. Byddwn yn trafod gweithrediad y polisi hwn gyda’r 
Ganolfan i sicrhau bod rhanddeiliaid eraill o’r sectorau 
ysgolion, addysg bellach, ac addysg uwch yn cael eu cynnwys 
yn y cynllunio. Fel darparwr rhanbarthol, mae Dysgu Cymraeg 
Ceredigion Powys Sir Gâr (Prifysgol Aberystwyth) yn awyddus i 
gydweithio â phartneriaid lleol i wireddu’r amcan hwn, ac 
awgrymwn y byddai’n fuddiol i ystyried y cyfleoedd hyn yn 
CySGA Ceredigion. 
 

Bydd continiwm yn sicrhau nad oes bylchau yn eu datblygiad. 
Pwysigrwydd y Gymraeg ar draws y Cwricwlwm. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'r bwriad i ddatblygu ysgolion uwchradd yn unol â'r 
categoreiddio diwygedig (LlC) yn holl-bwysig er mwyn i bopeth 
oddi mewn i'r system e.e. continwwm ieithyddol Cwricwlwm i 
Gymru, blethu i'w gilydd a sicrhau nad rhywbeth ymylol yw'r 
Gymraeg yn y sector hwnnw. Mae hyn, unwaith yn rhagor yn 
mynd i gyfrannu at hyder y disgyblion fel siaradwyr 
dwyieithog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Credaf y bydd angen canllawiau clir o ran canran y gwersi fydd 
yn cael eu dysgu yn Gymraeg/ Saesneg er mwyn sicrhau 
chware teg parhaol i'r Gymraeg o un cyfnod i'r llall. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Bydd y ddogfen ‘Canllawiau ar 
gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru) yn 
arweiniad ar yr hyn a nodwyd am hyd a lled y 
ddarpariaeth Cymraeg.  

Yr ydwyf yn dod nol i’r un ateb . Yr ydyn mewn amser peryglus 
iawn i’n iaith a’n diwylliant ac ein treftadaeth. 
 

Nodwyd y sylw.  

Mae'n amlwg fod na ystyriaeth i fwriadau clir y cwricwlwm 
newydd a chynllun clir o ddatblygu strwythur dilyniant 
ieithyddol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Y duedd yn y gorffennol yw bod dirywiad yn digwydd wrth i 
ddisgyblion drosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd. Yn aml, 
mae hyn yn digwydd oherwydd nad oes digon o gyfle i'r 
disgyblion ddefnyddio eu Cymraeg yn ddyddiol. Os dewisir 
dilyn pynciau trwy gyfrwng y Saesneg nid yw'r disgyblion o 
gartrefi di-Gymraeg hyd yn oed yn clywed yr iaith er mwyn 
adeiladu ar y sail gadarn a gawsant yn y sector gynradd. Rhaid 
cael arweiniad pendant er mwyn sicrhau bod pob athro yn 
deall beth yw gofynion y swydd wrth addysgu trwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 

Fel yr uchod. 

Mae angen cefnogaeth ar ddysgwyr a rhieni wrth i ofyniadau 
addysg ddyfnhau felly mae angen buddsoddi yn y broses a'r 
adnoddau. 
 

Fel yr uchod. 
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Gyda'r targedau a nodir yn y cynllun, mae'r Sir yn dangos 
ymrwymiad uchelgeisiol a chyraeddadwy i sicrhau bod bron 
pob plentyn yn cael yr un cyfle i ddilyn continwwm ieithyddol 
sy'n gyfoethog erbyn 2025. Bydd hi'n dda iawn gweld y targed 
hwn yn cynyddu i 100% maes o law. Mae'r pwyslais ar 
gydweithio'n allweddol, ac mae cyfuno hyn ag arweiniad yn 
bwysig – fel yn achos alinio polisïau (megis y Ddogfen Addysg 
a'r CySGA). Yn benodol o ran Cwricwlwm i Gymru, rhaid cofio 
bod y continwwm ieithyddol yn cwmpasu tair iaith. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac am y sylw o ran y disgwyliad i 
gyflwyno trydydd iaith.  
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r deilliannau'n adeiladu ar y sail a osodwyd yn y cyfnod 
sylfaen fel bod disgyblion 7-11oed yn ysgolion ardal 
Aberystwyth a Chei Newydd yn medru parhau i ddatblygu eu 
medrau ieithyddol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae angen sicrhau fod yr ysgolion cynradd i gyd a’r  rhai 
cyfrwng Cymraeg a fod yr ysgolion uwchradd i gyd yn cynyddu 
eu defnydd o'r Gymraeg. 
 

Mae’r  ddogfen ‘Canllawiau ar gategoreiddio 
ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ 
(Llywodraeth Cymru) yn arweiniad ar hyn. 

Oes angen edrych ar y cyfleoedd i ddilyn addysg di-Gymraeg 
ym mlwyddyn 7? Pam ei gynnig ar gael o gwbl mewn ysgolion 
uwchradd sy’n cael eu bwydo gan ysgolion cynradd cyfrwng 
Cymraeg? 
 

Fel yr uchod. 

Mewn ysgolion uwchradd, ble mae ffrwd di-Gymraeg, pam 
mae hyn yn bodoli ble mae ysgolion gynradd gyfrwng 
Gymraeg yn bwydo mewn i'r ysgolion uwchradd rheini? Mae'r 
drefn 3-16 neu 3-19 yn sicrhau dilyniant rhwng bl6 a bl7, gyda 
phlant yn trosglwyddo'n naturiol rhwng cyfnodau. 
 

Fel yr uchod. 

Mae ymarfer a datblygu sgiliau ieithyddol yn bwysig ac mae 
sicrhau digon o gyfleoedd i ymarfer y sgiliau hynny yn bwysig 
o fewn yr ysgol a thu allan. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'r 4 diben yn dweud yn blwmp ac yn blaen bod angen 
datblygu siaradwyr hyderus dwyieithog - dyma'r ffordd mwyaf 
effeithiol o wneud hyn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae angen gwneud cynlluniau mwy clir i sicrhau bod ysgolion 
yn symud ar hyd y continwwm iaith - e.e. sicrhau bod bob 
ysgol uwchradd sy'n cael ei bwydo gan ysgolion cynradd 
cyfrwng Cymraeg yn rhoi addysg Categori 3 (80% o'r 
cwricwlwm yn cael ei dysgu drwy'r Gymraeg) erbyn dyddiad 
penodol. 
 

Fel yr uchod. 

Mae angen cynorthwyo plant i wella ar eu sgiliau Cymraeg - 
bydd hyn yn y pen draw yn arwain at blant hyderus sy'n hapus 
i ddefnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Cytunwn bod llawer o’r gweithredoedd a nodir yn cyfrannu 
tuag at sicrhau dilyniant ar y continwwm ieithyddol. Ar yr un 
pryd, mae lle i fod yn fwy cyson ac yn fwy uchelgeisiol yn y 
maes yma, fel a ganlyn: 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun a’r manylion sydd wedi’u 
cynnwys yn yr ymateb. 
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- Mae cyflwyniad y data yn y rhan hon yn fwy aneglur nac 
mewn rhannau eraill o’r ddogfen. Yr argraff yw nad yw’r 
targedau ar dudalen 15 yn ddigon uchelgeisiol, a hyn yn cael 
ei gadarnhau gan y lefel gyson yn y targedau rhwng 2023-26, 
dim ond 1% o gynydd rhwng 2026 a 2028. Dyma rai materion 
mewn perthynas â’r targedau penodol a gyflwynir ar t. 13: 
- Os oes targedau ar gyfer cynyddu nifer y disgyblion sy’n 
trosglwyddo o’r cynradd cyfrwng Cymraeg i addysg cyfrwng 
Cymraeg uwchradd, yna dylent fod mewn lle ar draws 
Ceredigion, nid yn ardal Aberystwyth yn unig. 
- Nid yw’r trefniadau ieithyddol 7-11 oed ar gyfer disgyblion 
o’r ysgolion a restrir yn yr ail darged yn eglur. Nid yw’n eglur 
bod ystyriaeth wedi ei roi i’r anghenion cefnogaeth 
ychwanegol ar gyfer trosglwyddo plant o’r ysgolion hynny i 
addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg i sicrhau bod modd iddynt 
ddal i fyny o ran eu sgiliau ieithyddol gyda’r plant sydd wedi 
bod mewn addysg drochi cyfrwng Cymraeg hyd at 11 oed (a’r 
buddsoddiad ychwanegol fydd hyn yn ei olygu i’r ysgolion). 
Hefyd, os nad oes darpariaeth ychwanegol i’w cefnogi, pa 
neges mae hyn yn ei gyfleu o ran gwerth addysg cyfrwng 
Cymraeg trochi yn yr ysgolion cynradd? Yn gysylltiedig â hyn 
(ar dudalen 10) dim ond yn Ysgol Bro Teifi y bwriedir sefydlu 
cefnogaeth gloywi uwchradd i hwyrddyfodiaid. Mae gofyn 
cynllunio am ddarpariaeth gyfatebol yng ngogledd y sir hefyd, 
ac nid ar y lefel cynradd yn unig. Mae newidiadau o ran 
darpariaeth bynciol mewn ysgolion uwchradd cyfrwng 
Cymraeg fel  XXXX yn holl bwysig. Mae ein hymchwil WISERD 
yn awgrymu bod dysgu pynciau yn y Saesneg (yn enwedig 
pynciau fel gwyddoniaeth a maths sy’n cael eu hystyried fel 
rhai statws uchel) yn effeithio ar argraff disgyblion o statws y 
Gymraeg, yn golygu eu bod yn ei hystyried yn fwy israddol ac 
yn cyfrannu at gynyddu’r defnydd o’r Saesneg o fewn yr ysgol. 
Dylid ystyried newidiadau o’r fath yn ehangach na dim ond yn 
Ysgol Penweddig, e.e. Ysgol Bro Teifi. O ran cynyddu dilyniant 
ieithyddol ar draws yr ysgolion uwchradd eraill (targed 4 ar t. 
13) gellid gosod targedau blynyddol mwy penodol o ran 
cynyddu’r dilyniant ieithyddol. Ar t. 14 mae lle i gyfeirio at 
deilliant 4 a'r targedau mwy penodol o ran pynciau. O ran 
cynllunio datblygiad ieithyddol yn Ysgol Uwchradd XXXX, mae 
gofyn am eglurder pellach o ran beth yn hollol yw bwriad hyn 
yn ogystal â’r goblygiadau ar gyfer Ysgol Gyfun XXXX fel ysgol 
cyfrwng Cymraeg. Un prif gwestiwn tebyg i hwnnw yn 
Neilliant 2: beth yw’r nod hir dymor? Ysgol dwy ffrwd? Mae lle 
i’r cyngor sir fod yn gadarnach ynghylch eu dyheadau mewn 
perthynas ag ymgynghori gyda rhanddeiliaid ysgolion 
uwchradd er mwyn cwrdd â gofynion C3, yn enwedig gan fod 
y fframwaith cenedlaethol yn cael ei roi mewn lle i alluogi 
diwygiadau o’r fath. Mae’r broses Derbyniadau yn ganolog i 
alluogi a hwyluso parhad ar y continwwm ieithyddol. Mae lle 
i’r cyngor fod tipyn fwy hyderus a rhagweithiol yn annog 
gwerth addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yma. Nid oes llawer 
o bwyslais ar hyn yn y fersiwn gyfredol o’r ‘Llawlyfr 
Gwybodaeth i Rieni’, yn y llythyr oddi wrth y Prif Swyddog 
Addysg, yn y rhannau dechreuol. Yn gyffredinol, wrth i’r 
Cyngor gymryd camau pwysig er mwyn cynyddu addysg 
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cyfrwng Cymraeg, mae’r cynlluniau cyfredol yn cynnig ystod o 
wahanol gyfuniadau o fodelau o addysgol. Sut fydd rhieni'nn 
gweld a dehongli'r modelau? Mae’n bwysig bod y cyngor yn 
darparu arweiniad clir ar werth y gwahanol fodelau a bod hyn 
yn cynnwys darparu gwybodaeth ar y graddau y bydd y 
modelau yn debygol o ddatblygu hyfedredd yn y Gymraeg. 
Bydd hefyd angen rhoi ystyriaeth ofalus i gyflwyno'r 
digwydiadau mewn modd sydd ddim yn arwain at leihau'r 
niferoedd yn mynychu addysg drochi lawn Gymraeg mewn 
lleoliad cyfrwng Cymraeg sef y model cydnabyddedig. 
 

Mae'r gweithredoedd yn nodi'n glir pa gamau sydd angen eu 
dilyn er mwyn sicrhau'r dilyniant. Rwyf yn teimlo bydd 
categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 
yn sicrhau eglurdeb, yn enwedig i'r rhieni a'r gymuned. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae darpariaeth hyd at 7 mlwydd oed yn werthfawr ond os 
nad oes ddarpariaeth CA2 yn yr un ysgol mae’n annhebygol 
bydd rhieni yn mynd i symud eu plant i barhau gyda 
darpariaeth yn y Gymraeg. Ydy’r datganiad am ‘adeiladu ar y 
sail a osodwyd yn y cyfnod sylfaen’ yn ddigon cryf? Oes modd 
sicrhau ffrwd Gymraeg CA2 yn yr ysgolion hyn a chefnogi hwn 
trwy gydweithio rhwng ysgolion ac adeiladu ar y cryfderau 
sydd eisoes yn y sector. Ar gyfer trosglwyddo i’r uwchradd yng 
nghylch Aberystwyth mae’r targedau’n aneglur – ydy targed 
2024 yn wall? Cytunwn fod angen pennu targedau heriol ar 
gyfer yr ardal ond bydd angen ystyried targedau tebyg tu allan 
i Aberystwyth gyda disgyblion yn medru croesi ffin i dderbyn 
addysg Saesneg tu allan i’r sir. Cytuno’n llwyr gyda dilyniant 
ieithyddol ar gyfer Ysgol XXXX yn y gwyddorau a mathemateg, 
ond rydyn ni’n ansicr o bwrpas y cyfeiriad at Ysgol XXXX gydag 
ysgolion dwy ffrwd y sir yn y datganiad cyffredinol am 
ddilyniant ieithyddol mewn pynciau eraill. Nid oes cyfeiriad at 
ysgol XXXX yma ac ystyriwn dylai XXXX a XXXX yn cael eu trin 
mewn moddau tebyg yn y trafodaethau uwchradd. Mae’r 
broses yn nodi bod angen ystyried categori iaith XXXX, ond 
bydd y broses hon yn gorfod digwydd llaw yn llaw gydag 
ystyriaeth o’r ysgolion eraill sy’n rhannu neu yn cyffwrdd 
gyda’r un dalgylch. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun a’r manylion sydd wedi’u 
cynnwys yn yr ymateb. 

Mae parhad yn ofynol. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mae'n holl bwysig fod sgiliau iaith plant yn datblygu wrth 
iddyn nhw ddatblygu dros eu taith addysgol i fod yn oedolion 
ifanc. Mae cynnal mynegiant ar lafar ac yn ysgrifenedig er 
mwyn gallu cyfleu eu syniadau, eu profiadau, eu barn a'u 
dadansoddiad o'r byd o’u cwmpas yn y ddwy iaith yn 
allweddol i fod yn oedolion dwyieithog ble gallant wneud 
dewisiadau annibynnol ar sail set gyflawn o sgiliau ieithyddol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae dilyn `continwwm ieithyddol bendant` yn sicrhau fod y 
disgyblion yn anelu at sicrhau parhad a dilyniant addysg 
cyfrwng Cymraeg. Mae`r gweithredoedd a nodir yn sicr yn 
ategu at ddilyniant, ac yn gamau positif i'r cyfeiriad cywir i 
greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Tudalen 198



69 
 

Mae’r deilliant yn amwys am nag ydy’n cyfeirio at unrhyw 
darged mesuradwy. Mae hyn yn groes i’r Adolygiad Brys o 
Gynlluniau Strategol mewn Addysg a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar gan Gomisiynydd y Gymraeg. Fodd bynnag, rydym 
yn gweld hyn fel un o’r prif faterion fel croesawn y sylw iddo a 
galwn am fesurau mwy. Mae’r ystadegau yn y ddogfen yn 
dorcalonus. Dim ond traean o’r disgyblion sy’n astudio o leiaf 
5 pwnc TGAU trwy’r Gymraeg a rhyw chwarter sy’n astudio 
trwy’r Gymraeg ar gyfer lefel A. Mae hyn yn ymddangos yn 
ryfedd iawn wrth ystyried bod 73% o ddisgyblion yn astudio’r 
Gymraeg fel mamiaith ar gyfer TGAU. Mae hyn yn awgrymu 
efallai mae tua hanner yr holl disgyblion yn meddu ar y sgiliau 
ieithyddol i astudio eu pynciau TGAU trwy’r Gymraeg ond 
ddim yn gwneud hynny. Am hyn mae angen camau mwy i 
sicrhau dilyniant o ran addysg Gymraeg. Ymysg pethau na 
thraddodwyd hyd y gwelwn, mae angen estyn allan at rieni i 
chwalu’r delwedd bod angen astudio pynciau trwy’r Saesneg 
os ydy disgybl am fynd ymlaen i’r Brifysgol. Mae hefyd angen 
helpu’r gweithlu i gyflawni’r amcanion. Hoffem ni weld bob 
ysgol yng Ngheredigion yn ysgol cyfrwng Cymraeg, neu o leiaf 
Cymraeg yn bennaf yn achos yr ysgolion uwchradd, erbyn 
2032. 
 

Nodwyd y sylwadau am ddilyniant a manylion 
eraill yn yr ymateb. Bydd y ddogfen ‘Canllawiau 
ar gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru) yn 
arweiniad ar hyn. 

Mae angen gwneud cynlluniau mwy clir i sicrhau bod ysgolion 
yn symud ar hyd y continwwm iaith. Er enghraifft, gellid gosod 
dyddiad pendant ar gyfer sicrhau bod bob ysgol uwchradd 
sy'n cael ei bwydo gan ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn 
rhoi addysg Categori 3 (80% o'r cwricwlwm yn cael ei dysgu 
drwy'r Gymraeg), a dyddiad pendant ar gyfer sicrhau bod bob 
ysgol gynradd yn darparu yn bennaf drwy’r Gymraeg hyd 11 
oed. Mae hefyd angen gosod targedau mwy eang ar gyfer 
ysgolion i ddarparu pynciau academaidd statws uchel, megis 
pynciau STEM, ieithoedd modern, seicoleg, ayyb, drwy’r 
Gymraeg, a normaleiddio astudio’r pynciau hyn drwy’r 
Gymraeg ymhob ysgol uwchradd, er mwyn annog rhagor o 
bobl ifanc i barhau â’u hastudiaethau ar lefel addysg uwch 
drwy’r Gymraeg. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer creu gweithlu 
proffesiynol dwyieithog fel y mae gwaith Huws (2011) yn ei 
awgrymu. Dylid hefyd gosod targedau ar gyfer darparu rhagor 
o gymwysterau galwedigaethol drwy’r Gymraeg yn eang ar 
gyfer pobl ifanc nad ydynt, o angenrheidrwydd, yn mynd 
ymlaen at astudio ar lefel addysg uwch, ond yn dilyn 
hyfforddiant yn y gweithle mewn meysydd allweddol megis 
gofal, amaethyddiaeth, addysg, lletygarwch a hamdden. Yn 
ogystal, dengys ymchwil diweddar gan Ysgol Addysg Prifysgol 
Aberystwyth, a gwblhawyd ar gyfer Llywodraeth Cymru, yw 
bod angen ystyriaeth bellach i sut mae ysgolion cyfrwng 
Cymraeg yn cyfathrebu gyda rheini di-Gymraeg, yn enwedig 
ynglŷn â materion academaidd. Mae llawer o arfer da ond 
mae lle i wella a datblygu y berthynas ymhellach drwy wneud 
y sgwrs yn fwy effeithiol a hefyd drwy ddefnydd gwell o 
dechnegau fel trawsieithu. Drwy wella cyfathrebu gyda rhieni, 
yn enwedig rhieni di-Gymraeg, gobeithir y gwelir rhagor o 
rieni yn parhau i ddewis addysg Gymraeg i’w plant wrth iddynt 
symud o un cyfnod addysg i’r nesaf. 

Nodwyd y sylwadau am ddilyniant a manylion 
eraill yn yr ymateb. Bydd y ddogfen ‘Canllawiau 
ar gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru) yn 
arweiniad ar hyn. 
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Hen bryd i sgiliau ieithyddol holl ddisgyblion Ceredigion ddilyn 
yr un safonau. 
 

Nodwyd y sylw. 

Credaf fod Cwrircwlwm i Gymru yn hanfodol tuag at y dasg o 
gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mae angen dal i ddysgu yn Gymraeg wrth drosglwyddo 
oherwydd maent dal mewn addysg. 
 

Nodwyd y sylw am ddilyniant.  

Mae'r cynlluniau yn meddwl bydd gan pob plentyn y cyfle i 
ddod yn hollol ddwyieithog. Mae'n helpu datblygu hyder 
plant. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'r cynllun yn rhoi gwell siaws i bob plentyn ddatblygu yn 
llwyddiannus ar hyd y continiwm iaith. Mae'n anodd dysgu 
iaith mewn ffordd 'achlysurol'. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
 
 

Mae cadw a chynnal disgyblion o fewn y sector cyfrwng 
Cymraeg yn arbennig o bwysig ac yn un o gonglfeini 
targedau’r Llywodraeth. Mae angen darparu cyfleoedd i 
deuluoedd ddewis darpariaeth cyfrwng Cymraeg mor gynnar â 
phosib a bod y ddarpariaeth honno ar gael yn hwylus er mwyn 
sicrhau dilyniant cadarn a di-dor drwy pob cyfnod addysgol. 
Ac mae’n gymeradwy bod ymgais i gael gwared ar y rhwystrau 
sy’n llesteirio hynny wrth galon y cynllun hwn. Mae’n dda 
gweld bod y symud traddodiadol tuag at y Saesneg rhwng CA2 
ac CA3 yn cael ei leihau. Ond nodwn bod bylchau o ran yr 
ystadegau mwyaf diweddar ac felly mae’n anodd gwybod yn 
union beth yw’r sefyllfa bresennol. Mae hynny’n wendid 
sylfaenol wrth geisio cael gorolwg cywir o’r sefyllfa 
ddiweddaraf. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r pryderon pellach sydd wedi’u 
cynnwys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae angen targedau pendant a mesuradwy o fewn hyd bywyd 
y cynllun hwn fydd yn symud yr ysgolion ar hyd y continwm 
ieithyddol a chynyddu ystod y pynciau a ddysgir trwy gyfrwng 
y Gymraeg ar lefel ysgol unigol. Awgrymwn y dylid paratoi 
polisi penodol ar gyfer cynnal a chryfhau dilyniant ieithyddol 
ar draws y cyfnodau addysg yn yr holl ysgolion. Mae gwaith 
sylweddol i’w wneud yn y deilliant hwn, er mwyn cynnal ac 
adeiladu ar y sail gadarn sydd yn yr arfaeth ar gyfer y Cyfnod 
Sylfaen. Byddai methiant i wneud hynny yn rhwym o danseilio 
unrhyw ymdrechion a wneir yn y blynyddoedd cynharaf. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau a’r pryderon 
pellach sydd wedi’u cynnwys. 

Byddai’n dda pe bai Cyngor Sir Ceredigion yn gallu adeiladu ar 
y weledigaeth glodwiw sydd ganddynt ar gyfer y Cyfnod 
Sylfaen gyda gweledigaeth yr un mor uchelgeisiol ar gyfer y 
sector uwchradd. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau a’r pryderon 
pellach sydd wedi’u cynnwys. 

Er bod gwybodaeth ddefnyddiol a chynigion adeiladol yn yr 
adran hon, teimlwn fod angen mwy o fanylder er mwyn gallu 
cynllunio’n hyderus ar gyfer cynnydd, a mesur y cynnydd 
hwnnw. Er enghraifft, o ran data, byddai’n ddefnyddiol cael 
gwybod beth yw’r cyfraddau trosglwyddo rhwng CA3 a 4 (i 
ryw raddau), a rhwng CA4 a 5 (yn arbennig) yn ogystal â’r 
ffigyrau rhwng CA2 a 3 a gyflwynir yn y Cynllun drafft. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r pryderon pellach sydd wedi’u 
cynnwys. 
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Croesawn yn fawr y bwriad i wella’r dilyniant ieithyddol mewn 
perthynas â: Mathemateg a Gwyddoniaeth yn Ysgol XXXX, y 
meysydd sy’n cael eu cynnig yn ysgolion uwchradd y sir yn 
gyffredinol, a chynllunio datblygiad ieithyddol Ysgol XXXX dros 
gyfnod y Cynllun. Byddai’n dda gweld uchelgais yn yr adran 
hon sy’n gydnaws ag uchelgais y deilliannau blaenorol, ac yn 
gwneud cynigion pendant ynghylch symud ysgolion uwchradd 
y sir yn eu blaenau ar hyd y continwwm ieithyddol, ac yn 
benodol mewn perthynas â’r categorïau ieithyddol 
arfaethedig. Nid yw’n dderbyniol bod gymaint o bwyntiau 
pontio ble mae medrau ieithyddol plant y sir yn llithro am yn 
ôl. Nid ydym am weld gwaith a gweledigaeth flaengar yr 
awdurdod yn y Cyfnod Sylfaen yn cael eu tanseilio gan ddiffyg 
gweithredu neu dargedau a bwriadau pendant yn y cyfnodau 
allweddol dilynol. Am y rheswm hynny rydym yn gofyn am fwy 
o fanylder yn yr adran hon. 
 

Sylwadau sy’n anghytuno’n gyffredinol gyda’r 
amcanion 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion  

Diddymu rhyddid rhieni i ddewis; mae pob plentyn yn haeddu 
cael ei ddysgu mewn iaith y mae’n ei deall. 

 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Rwy’n credu bod y ffordd y mae ysgolion nawr yn dda. Dylai 
plant a phobl ifanc allu penderfynu a ydynt am fynd i ysgol 
Gymraeg neu i ysgol Saesneg ac ni ddylent gael eu gorfodi 
na’u cyflyru i feddwl fel arall. Eu bywyd nhw yw e ac fe ddylen 
nhw allu dewis beth maen nhw am ei siarad. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Nid ydych yn derbyn y dewisiadau yr ydym yn eu gwneud fel 
rhieni pan fyddwn yn dewis meithrinfa ac ysgolion. Rwy’n 
pryderu am les meddwl fy mhlant os byddwch yn gorfodi’r 
newidiadau hyn. Dylai plentyn allu dewis yn yr ysgol uwchradd 
a yw am barhau i ddysgu’r Gymraeg. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Rwy’n anghytuno oherwydd mae gennym gymaint o bobl o 
ddiwylliannau gwahanol a phobl sy'n siarad ieithoedd 
gwahanol yn byw yn ein hardal, ac nid oes gan lawer ohonynt 
lawer o Saesneg, heb sôn am Gymraeg. Hefyd, o ran plant ag 
anghenion dysgu ychwanegol y mae eu rhieni’n siarad 
Saesneg yn unig, rwy’n teimlo’n gryf y dylai’r bobl hyn gael 
dewis, ond hyd yn oed wedyn, rwy’n teimlo y dylent ddysgu’n 
ddwyieithog drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, nid yn 
Gymraeg yn unig. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Os caiff plant eu dysgu’n ddwyieithog, bydd pob dewis yn 
agored iddynt pan fyddant yn trosglwyddo i gam nesaf eu 
haddysg, o ran cyfrwng y dysgu a pha leoliad y maent am fynd 
iddo. 
 

 

Gweler yn flaenorol. Defnyddir y term 
'dwyieithog' weithiau i ddisgrifio’r ddarpariaeth 
yn rhai o ysgolion Ceredigion. Mae hyn yn 
gamarweiniol. Mewn ysgolion Saesneg yn 
bennaf ble addysgir y Gymraeg fel ail iaith, 
eithriadau prin yw’r disgyblion sy'n dod yn 
ddwyieithog h.y. yn rhugl yn y Gymraeg a'r 
Saesneg. Byddai 'dwyieithog' felly yn derm mwy 
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priodol i ddisgrifio ysgolion cyfrwng Cymraeg, 
lle mae pob disgybl sy'n defnyddio'r ysgol yn 
dod yn ddwyieithog h.y.yn rhugl yn y Gymraeg 
a'r Saesneg.  

Nac ydw, rwy’n credu ei fod yn eu gorfodi i gontinwwm, yn 
hytrach na’u hannog i fod eisiau dysgu’r Gymraeg, mynegi’u 
hunain ynddi a mwynhau ei defnyddio. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Dylai dewis y rhieni bennu’r continwwm addysgol, neu o leiaf 
fod yn brif ffactor ynddo, ac nid cynghorau anghynrychioliadol 
sy’n cael eu rheoli a’u harwain yn wael. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Rwy’n cytuno. Ond rwy’n meddwl bod lle i fynd ati mewn 
ffordd fwy gofalus, yn hytrach na throchi llwyr. Rwy’n credu’n 
gryf y dylid bod modd dewis iaith y ddarpariaeth a chadw 
ysgol cyfrwng Saesneg ragorol fyddai’r ffordd ymlaen. Mae’r 
cynllun yn dweud bod 72.9% o blant Blwyddyn 1 yn cael eu 
haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ond 42.9% o boblogaeth 
Ceredigion sy’n siarad Cymraeg. Felly, mae ysgolion 
Ceredigion eisoes ymhell uwchlaw’r boblogaeth gyffredinol. O 
anelu at gael darpariaeth addysg gyfan gwbl Gymraeg, 
byddai’n codi gwrychyn mwy na hanner y boblogaeth (mwy o 
bosibl gan mai canrannau o’r boblogaeth gyfan yw’r rhain, nid 
dim ond y teuluoedd). 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Nac ydw – bydd yn creu dilyniant cymysglyd a dryslyd i’r 
disgybl. Bydd plant mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, yn 
bennaf, yn dod o gefndiroedd ac aelwydydd Saesneg eu hiaith 
neu rai eraill di-Gymraeg hyd nes eu bod yn dair oed. Yna, 
byddant yn symud o’r Saesneg (neu iaith arall) i’r Gymraeg, ac 
yna yn ôl i'r Saesneg, rhywbeth nad yw’n llwybr clir nac yn 
gontinwwm ieithyddol. Fy mhryder ehangach yw y bydd y 
polisi hwn, ymhen amser, yn cael ei ddefnyddio i erydu’r 
ddarpariaeth cyfrwng Saesneg ymhellach i fyny’r gadwyn 
addysg. Mae hyn yn foesegol anghywir ac yn gyfreithiol 
amheus, gan fod gan Gymru ddwy iaith gyntaf. Mae gan 
ddinasyddion Cymru hawl i gael eu haddysgu yn y naill iaith 
neu’r llall. Nid yw diddymu’r hawl i ddewis yn y blynyddoedd 
cynnar yn gyfreithiol gadarn. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

O gyflwyno’r polisi’n raddol, mae’n dileu'r cysyniad o ddewis 
iaith mewn addysg ym mhob cyfnod dilynol, fel y mae’r gair 
‘continwwm’ yn ei awgrymu. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Rwy’n meddwl y byddai’n ormod o her i ddisgyblion sy’n dod 
o aelwydydd lle y siaredir Saesneg neu’r rheini nad yw’r 
Gymraeg na’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt. Os caiff 
disgyblion eu gorfodi i ddysgu’r Gymraeg yn dair oed, nid 
ydynt yn debygol o’i hoffi pan fyddant yn camu ymlaen i’r 
blynyddoedd dilynol. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Ni fydd plant sy’n cael eu gorfodi i fynd i ddosbarthiadau 
trochi yn y Gymraeg heb unrhyw gymorth â’r iaith gartref fyth 
yn dod yn wirioneddol rhugl yn yr iaith; felly, bydd addysg 
uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg yn anoddach byth. Yn 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 
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anffodus, erbyn hynny, bydd y niwed wedi’i wneud, a gall 
addysg uwchradd drwy gyfrwng y Saesneg fod yr un mor 
anodd. 
 

Mae dewis eang o ysgolion Cymraeg eu hiaith yng 
Ngheredigion, a nifer eithriadol o gyfyngedig o rai cyfrwng 
Saesneg. Drwy gael gwared ar y dewisiadau Saesneg yn unig, 
rydych yn diddymu hawl pobl i addysg yn eu hiaith gyntaf. 
Rydych yn diddymu dewis pobl pan fo’r dewis hwnnw eisoes 
yn gyfyngedig. Mae’r cynnig hwn wedi peri i mi a’m teulu 
ystyried o ddifrif a yw Ceredigion yn lle y gallwn fyw ynddo yn 
y tymor hir, os na fydd modd i’n plant ddysgu’u hiaith gyntaf 
nes eu bod yn wyth oed. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Nac ydw. Hyd yn oed os byddant yn cael eu haddysg yn 
Gymraeg, bydd myfyrwyr o gartrefi di-Gymraeg yn fwy 
hyderus yn dysgu drwy gyfrwng y Saesneg, a bydd rhai sydd 
wedi dewis addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn dewis ysgol 
uwchradd cyfrwng Saesneg oherwydd eu hanghenion, eu 
huchelgeisiau neu’u dyheadau eu hunain i gael profiad 
academaidd mwy Seisnig. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Gall disgyblion ddilyn continwwm ieithyddol clir heb fod 
mewn ysgol cyfrwng Cymraeg, cyhyd ag y bo’r athrawon 
Cymraeg i gyd yn frwdfrydig ac yn ddigon da (ar hyn o bryd, 
mae llawer yn gyndyn o ddysgu Cymraeg fel ail iaith ac maent 
yn feirniadol o ddysgwyr Cymraeg) a bod ethos Cymreig 
cadarnhaol yn yr ysgol. Drwy gyfyngu ar ddewis ac annog neu 
orfodi disgyblion i fynd i ysgol cyfrwng Cymraeg, rydych yn 
debygol o feithrin dicter ymhlith rhai disgyblion a’u rhieni, a 
bydd hyn yn mynd yn groes i'r cynnydd sy’n cael ei wneud o 
ran sgiliau iaith a’r defnydd o’r Gymraeg mewn bywyd bob 
dydd. Os bydd ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg Aberystwyth 
yn lleihau, byddwch yn lleihau’r elfen o ddewis sydd ar gael i 
ddisgyblion Ceredigion ar draul eu cyrhaeddiad academaidd, 
eu hiechyd meddwl a’u cyfleoedd mewn bywyd. Mae llawer o 
rieni’n hapus iawn i’w plant ddysgu Cymraeg a dod yn 
ddwyieithog yn yr ysgol gynradd, ond nid ydynt am i’w plant 
barhau â’u haddysg uwchradd, lle y mae’r eirfa’n dod yn 
arbenigol ac y mae’n well datblygu syniadau'n llwyr yn y 
famiaith, drwy gyfrwng y Gymraeg. Nid oes fawr ddim gwerth 
economaidd mewn astudio pynciau arbenigol yn Gymraeg os 
nad honno yw’ch mamiaith, a’r plant mwy difreintiedig a’r 
rheini â gallu is fydd dan anfantais eto. Problem arall yw 
darparu athrawon â chymwysterau addas. Nid yw gofyn i bobl 
ddysgu digon o Gymraeg mewn dwy flynedd i allu dysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn realistig. Mae llawer o bobl yr wyf yn 
eu hadnabod sy’n rhugl mewn Cymraeg llafar yn dweud na 
fyddai ganddynt hyder i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Os byddwch yn peri i’r ysgol cyfrwng Saesneg ddirywio a 
thrwy hynny’n colli athrawon, rydych yn debygol o wanhau’r 
addysgu yn y chweched dosbarth yn sylweddol, gan leihau 
ystod y pynciau a gynigir a pheri i lai o bobl ifanc fynd i’r 
prifysgolion gorau. Eto, nid yw hyn yn deg oherwydd mae’n 
cyfyngu ar gyfleoedd bywyd ac mae’n debygol o 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 
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ddylanwadu’n negyddol ar benderfyniadau pobl sy’n cael 
cynnig swyddi yma ac yn ychwanegu’n sylweddol at fywyd a 
diwylliant Ceredigion. Mae swm yr arian sydd ei angen i roi 
hyd yn oed ran o’ch cynllun ar waith yn iawn yn sylweddol, ac 
fe ddylech ofyn i chi eich hunain a yw hon yn ffordd dda o 
ddefnyddio’ch adnoddau prin, gan eich bod eisoes yn ariannu 
disgyblion ysgol uwchradd yn llai ffafriol nag a wneir yn Lloegr. 
Rydych yn fwy tebygol o gynyddu gallu pobl i siarad Cymraeg 
a’u parodrwydd i’w defnyddio mewn bywyd bob dydd drwy 
eu hannog yn hytrach na’u gorfodi a’u bwlio i bob pwrpas. 
Mae hyn yn golygu y dylech ganiatáu iddynt fod yn hollol 
rhydd i ddewis cyfrwng eu haddysg uwchradd, a chefnogi’r 
ysgolion yn gyfartal. Dylid parchu llesiant a chyfleoedd bywyd 
pob plentyn, heb wahaniaethu yn eu herbyn ar sail eu gallu yn 
y Gymraeg. 
 

Fel y nodir uchod, ar hyn o bryd, nid wyf yn gweld fawr ddim 
tystiolaeth sy’n awgrymu bod angen cynyddu’r ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg ar lefel addysg gynradd yng Ngheredigion.  
Mae mwyafrif helaeth y ddarpariaeth sydd ar gael i blant a’u 
teuluoedd yn ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, felly nid wyf yn 
credu bod angen cynyddu’r ddarpariaeth honno.  Rwy’n credu 
bod y newidiadau arfaethedig yn cyfyngu ar ddewis plant a 
theuluoedd ac, o ganlyniad i’r newidiadau, gallai beri i 
Geredigion fod yn sir llai deniadol i deuluoedd di-Gymraeg 
symud iddi i weithio. Ar adeg pan fo anawsterau mawr o ran 
llenwi swyddi gweithwyr allweddol yn y sir, rwy’n credu y 
gallai unrhyw fesur a allai rwystro teuluoedd rhag symud i’r 
ardal fod yn andwyol i’r gwasanaethau allweddol a ddarperir 
yng Ngheredigion. Yn yr un modd, mae gennyf bryderon o ran 
manteision addysg uwchradd ddwyieithog i blant, yn enwedig 
o ran hyrwyddo TGAU a Safon Uwch a ddysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Os bydd myfyrwyr yn gadael addysg uwchradd â 
chymwysterau Safon Uwch cyfrwng Cymraeg, mae arnaf ofn y 
byddant dan anfantais fawr os byddant am astudio rhai 
pynciau allweddol mewn addysg uwch, boed yng Nghymru 
neu yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol. Mae hyn yn arbennig 
o berthnasol i bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, 
Peirianneg a Mathemateg). Mae mewnfudo ac allfudo yn 
cyfoethogi Ceredigion ac mae'n elwa ohonynt. Dylai fod 
arnom eisiau i’n pobl ifanc allu gadael Ceredigion ac astudio 
unrhyw le yn y Deyrnas Unedig neu yng ngweddill y byd ac 
yna gallu dychwelyd i Geredigion yn y dyfodol pan fyddant ar 
fin dechrau eu teuluoedd eu hunain.  Drwy hyrwyddo Safon 
Uwch cyfrwng Cymraeg, rwy’n pryderu y bydd yn llesteirio 
cynnydd academaidd myfyrwyr ac y bydd yr opsiynau sydd ar 
gael iddynt yn gyfyngedig, gan gau’r drws ar y profiad buddiol 
o astudio bywyd tu allan i Geredigion. 
 

Gweler yn flaenorol (dan Deilliant 1 a 2). Nid 
yw’r Cyngor yn cytuno gyda’r farn bod dilyn y 
gwyddorau drwy gyfrwng y Gymraeg yn creu 
anawsterau neu ddiffygion academaidd wrth 
symud ymlaen i addysg bellach. Mae mwy o 
ddarpariaeth cyrsiau prifysgolion Cymru ar gael 
yn y Gymraeg  drwy’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol. Os yw disgybl yn penderfynu 
astudio mewn prifysgol yn rhywle arall yn yr 
ynysoedd hyn yna mae’r ffaith eu bod yn 
ddwyieithog yn golygu eu bod yn galllu 
trosglwyddo eu medrau o un iaith i’r llall ac 
mae’r dewis ganddynt i wneud hynny. Mae 
ganddynt ddwy iaith yn hytrach nag un. Mae’r 
ddadl hon yn cael ei defnyddio’n aml i rwystro 
datblygiadau ym maes dwyieithrwydd a 
chynnydd mewn addysg Gymraeg. Mae yna 
enghreifftiau o ddisgyblion e.e. o Ffrainc sydd 
yn/wedi astudio’r gwyddorau drwy’r Ffrangeg 
yn eu hysgolion yn dod i brifysgolion yr 
ynysoedd yma ac yn astudio meysydd cymhleth 
megis ‘Cudd Wybodaeth’ drwy’r Saesneg. Nid 
yw dysgu drwy’r Ffrangeg felly wedi bod yn 
rwystr iddynt. Cytunwn gyda’r gobaith y bydd 
pobl ifanc yn dychwelyd i Geredigion i setlo 
unwaith yn rhagor wedi iddynt fod mewn 
addysg bellach y tu hwnt i Gymru. Wrth 
ddychwelyd, gobeithio y byddant yn gweld 
pwysigrwydd y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg 
yn y gymdeithas honno a’u bod yn falch eu bod 
wedi cael y cyfle i fod yn hyderus ddwyieithog 
ynddi.       

Mae continwwm ieithyddol eisoes ar gael i blant sy’n siarad 
Cymraeg drwy’r dewis o ysgolion cynradd ac uwchradd 
cyfrwng Cymraeg. Mae arnaf ofn mai’r hyn y mae’r 
cynlluniau’n ei wneud yw mynd ati'n fwriadol i darfu ar 
gontinwwm ieithyddol plant sy’n siarad Saesneg. Mae gennyf 
bryderon difrifol am y cynigion yn fwy cyffredinol. 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 
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Wel, byddai, byddai continwwm nes i blant gyrraedd saith 
oed. Yna, byddai gan rieni ddewis o hyd p’run a fyddai eu 
plentyn yn elwa mwy o fynd i ysgol cyfrwng Cymraeg neu 
ysgol cyfrwng Saesneg. Y cyfan y mae’r cynllun yn ei wneud yn 
hyn o beth yw symud y dewis o dair oed i saith oed. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Rwy’n credu bod Cymraeg sylfaenol o fantais mewn ysgolion 
meithrin, ond nid Cymraeg rhugl. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Mae’n dweud hynny, ond byddai addysg ddwyieithog yn fwy 
buddiol fel y mae ymchwil ddiweddar wedi dangos (Prifysgol 
Bangor). Felly, os ydym am gael y gorau i’n plant, dylem ddilyn 
yr wyddoniaeth. Bydd plant yn llithro ar ei hôl hi o ran eu 
haddysg. O beidio â chael eu dysgu i ddarllen nac i ysgrifennu 
Saesneg, byddant mor bell ar ei hôl hi pan fyddant yn 
cyrraedd yr ysgol uwchradd a byddant eisoes yn ei chael yn 
anodd ceisio addasu o hyd i’r Saesneg. Rwy’n dal i gredu bod 
dwyieithrwydd yn bwysig. 
 

Nid ydym yn sicr pa adroddiad y cyfeirir ato fan 
hyn. Yr hyn a ddeallwn yw bod Prifysgol Bangor 
yn ystyried ‘dwyieithrwydd’ yn unol â’r hyn a 
gofnodwyd eisoes ac nid sefyllfa lle mae 
disgyblion yn dysgu’r Gymraeg fel ail iaith. Yn 
‘Ennill Iaith – Astudiaeth o Sefyllfa Drochi 
yn 11-16 oed’ (Prifysgol Bangor), mae’r rhagair 
yn dweud yr hyn a ganlyn: “Os yw gwleidyddion 
a gweinyddwyr addysg o ddifrif ynglŷn â gweld 
dwyieithrwydd yn dod yn norm yn ystod y 
ganrif yma, ac am weld holl blant a 
phobl ieuainc Cymru’n cael yr un cyfle i 
ddatblygu eu dwyieithrwydd, rhaid gwneud 
y Gymraeg (yn ogystal â’r Saesneg) yn gyfryngau 
dysgu byw a real yn ein hysgolion 
uwchradd.” 

Unwaith eto, mae perygl y bydd hyn yn peri i rieni symud o 
Geredigion i ardaloedd eraill lle na fyddai’r cam ‘arfaethedig’ 
hwn yn broblem, oherwydd byddai canran fach o ysgolion yn 
dal i fod ar gael iddynt sy’n fodlon dysgu drwy’r Saesneg. 
 

Nid ydym yn gweld pam y dylai dysgu iaith arall 
a bod yn ddwyieithog fod yn achos i unrhywun 
symud o Geredigion.  

Beth am y plant y mae angen cymorth arnynt gyda’u Saesneg? 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Mae’n portreadu meddylfryd clir sy’n gwrthwynebu pobl o’r 
tu allan. 
 

Mae bod yn ddwyieithog yn rhywbeth y 
byddem yn gobeithio y byddai pawb yn 
ymfalchio ynddo. Nid yw’r Gymraeg (na’r 
Saesneg) yn perthyn i un garfan o’r boblogaeth. 
Mae’r ddwy iaith yn perthyn i bawb yma ac i 
unrhywun sy’n dewis dod yma i fyw. Rydym yn 
croesawu pawb i'n sir. 

Dylid parhau i ddysgu’r Gymraeg fel ail iaith mewn rhai 
ysgolion. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

OND, bydd disgyblion yn parhau â’u dilyniant ieithyddol, hyd 
yn oed os yw'r Gymraeg yn cael ei dysgu fel ail iaith. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Nid ydych ond wedi cynllunio ar gyfer canolfannau iaith yn 
Aberystwyth a Llandysul – beth am weddill y sir? Mae honno’n 
daith eithriadol o hir i rai disgyblion. Bydd canlyniadau 
academaidd disgyblion cyfrwng Saesneg sy’n symud i’r sir ym 
Mlwyddyn 7/8 yn is oherwydd byddant wedi colli cyfle i ddilyn 
y cwricwlwm arferol i gael eu trochi yn y Gymraeg. 
 

Gweler yn flaenorol (dan Deilliant 1 a 2). 
Byddai’r gefnogaeth a’r ddarpariaeth i 
hwyrddyfodiaid yn debyg iawn i’r hyn sy’n 
digwydd nawr. Mae hwnnw’n gefnogaeth 
ymatebol gan ddibynnu ar sefyllfa’r plentyn ac 
yn sensitif i’w anghenion. Darperir y sesiynau 
hyn yn y canolfannau cynradd yn Felinfach ac 
Aberteifi. 
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Rwy’n credu bod pob sgìl iaith yn bwysig. Mae’r Gymraeg yn 
iaith brydferth ac, wrth gwrs, dylai gael ei dysgu a’i gwarchod, 
ond rydym yn ceisio rhoi’r addysg, y cymorth a’r hyder gorau 
posibl i’n plant ar gyfer eu bywydau. Rydym yn mawr obeithio 
bod y byd i gyd o’u blaenau ac, yn ystadegol, byddant yn 
gwneud eu swyddi/yn dilyn eu gyrfaoedd yn Saesneg os 
byddant yn aros yn y DU, ac mewn ieithoedd eraill, efallai, os 
byddant yn mynd dramor, ond nid yn Gymraeg. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Bydd yn sicrhau bod plant yn siarad Cymraeg. Ond bydd 
hynny’n peryglu’u sgiliau Saesneg a bydd hynny yn eu rhoi yng 
nghefn y ciw ar gyfer unrhyw swyddi, yn enwedig os byddant 
yn dewis symud i Loegr. Ni fydd cwmnïau mawr na 
llywodraethau’n barod i’w cyflogi â llythrennedd Saesneg 
gwael. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Mae plant sy’n ymddiddori mewn dysgu yn fwy tebygol o 
ffynnu ym mhob pwnc, gan gynnwys ieithoedd. Rwy’n credu y 
bydd y newidiadau arfaethedig yn peri rhwystredigaeth a 
dryswch i lawer o blant, gan beri iddynt golli diddordeb mewn 
dysgu. 
 

Cytunwn gyda rhan cyntaf y sylw. Er hyn, nid 
oes tystiolaeth bod dysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg (yn fwy na’r Saesneg neu unrhyw iaith 
arall) yn gadael plant yn rwystredig, yn ddryslyd 
gan achosi iddynt ymgysylltu o’u dysgu. Mae 
addysgu a dysgu da yn greiddiol ym mha bynnag 
iaith yw’r cyfrwng.   

Fwy na thebyg, ond dylai fod continwwm ieithyddol yn y 
Gymraeg a’r Saesneg. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). Continiwwm o ddarpariaeth sy'n cael ei 
gynnig, mae continiwwm o gynnydd yn bwysig 
ym mhob iaith, fel a nodir yn Cwricwlwm i 
Gymru 

Nac ydw, mae’r camau a awgrymir yn gwneud y gwrthwyneb, 
mae’n creu llwybr addysg ieithyddol digysylltiad. Bydd 
Saesneg neu iaith arall wedi bod yn brif iaith i’r rhan fwyaf o’r 
disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Saesneg nes iddynt droi’n 
dair oed (sef y rheswm nad ydynt mewn ysgol cyfrwng 
Cymraeg), yna bydd y cynnig yn rhoi’r Gymraeg yn unig iddynt 
rhwng 3-7 oed, ac yna byddant yn symud at addysg 
ddwyieithog o saith oed ymlaen. Nid yw’r llwybr hwn yn creu 
“continwwm ieithyddol clir” ar gyfer y Gymraeg na’r Saesneg. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Y cwestiynau hyn! Fel gwyddonydd cymdeithasol sydd wedi 
cael fy hyfforddi i greu holiaduron, gallaf weld nad oes 
gennych wir ddiddordeb mewn dysgu unrhyw beth nad yw’n 
cadarnhau’r penderfyniad/nod a wnaed/bennwyd gennych 
eisoes. Nid ydych ond yn bendant am fesurau hyd at saith 
oed, yna rydych yn dawel am oedrannau 8-11, ac yna mae 
gennych ragor o gynlluniau annelwig o 11 oed ymlaen. Ond 
mae unrhyw un sy’n gallu darllen dogfennau polisi yn gallu 
gweld mai’r bwriad yw mynd ati’n raddol i ddod ag addysg 
cyfrwng Saesneg i ben yn llwyr ym mhob cyfnod yng 
Ngheredigion, gan ddechrau gyda’r Cyfnod Sylfaen a pharhau 
drwy bob cyfnod arall. Felly, pam ydych chi’n gofyn inni a 
ydym yn meddwl y bydd y camau hyn yn sicrhau’r dilyniant 
hwnnw? Maent yn rhy annelwig i’r un ohonom farnu a ydynt 
ai peidio, ond mae eich nod yn y pen draw yn glir: rydych chi 
am gael continwwm ieithyddol o’r dechrau i’r diwedd. Ni 
ddylech holi’r cyhoedd am y dulliau, penderfynu ar y nodau 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 
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ddylai'r cyhoedd ei wneud. Nid yw’r cwestiynau hyn yn gofyn 
dim am y nodau. 
 

Mae’r camau arfaethedig yn mynd yn uniongyrchol groes i’r 
syniad o gontinwwm ieithyddol clir. Hyd nes eu bod yn dair 
oed, bydd o leiaf rai plant mewn lleoliadau gofal plant lle na 
fyddant yn dod i gysylltiad â’r Gymraeg. Yna, byddant yn cael 
eu rhoi mewn lleoliadau addysgol Cymraeg yn unig rhwng 3-7 
oed, a bydd rhai’n symud i leoliadau cyfrwng Saesneg yn y pen 
draw. Nid continwwm mo hwn yn ôl unrhyw ddiffiniad o'r 
gair. Bydd y camau arfaethedig hefyd yn rhoi terfyn ar y 
posibilrwydd o gontinwwm ieithyddol clir ar gyfer y rheini sy’n 
symud i Geredigion a’r rheini a fydd yn symud o Geredigion. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Nid yw rhieni’n cael eu hystyried o gwbl. Nid yw llawer 
ohonynt yn siarad gair o Gymraeg ac ni fydd modd iddynt 
lywio na chynorthwyo’u plant yn academaidd. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 

Mae’r Cwricwlwm i Gymru yn datgan yn glir: “Bydd angen i 
ysgolion ystyried y canlyniadau sydd fwyaf addas i’w dysgwyr 
o ran cyrhaeddiad yn y Gymraeg.” “Bydd angen i leoliadau ac 
ysgolion gynllunio er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn 
gwneud cynnydd priodol yn Gymraeg, yn Saesneg ac mewn 
ieithoedd rhyngwladol." Nid wyf yn gweld unrhyw beth yn y 
cynllun hwn sydd hyd yn oed yn sôn am yr hyn sydd fwyaf 
addas i’r dysgwyr. Mae’n amlwg ei fod yn trafod yr hyn sydd 
fwyaf addas i’r cyngor. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1 a 
2). 
 
 
 
 

Rwy’n ysgrifennu ar ran Llywodraethwyr Ysgol XXXX, gyda’u 
dealltwriaeth a’u cefnogaeth lwyr. Rydym yn pryderu'n fawr 
iawn am gynlluniau arfaethedig y Cyngor ar gyfer addysg 
cyfrwng Cymraeg yng Ngheredigion, yn enwedig o ran yr 
amserlen eithriadol o fer yr ydych wedi’i phennu i gyflawni 
hyn, ac nid ydym yn credu eich bod wedi ystyried yn llwyr 
ganlyniadau’r newidiadau arfaethedig os cânt eu rhoi ar waith 
fel y maent wedi’u disgrifio. Ni all targed Deilliant 3 i gynyddu 
cyfran y disgyblion sy’n trosglwyddo i addysg uwchradd 
cyfrwng Cymraeg i 90% o fewn pedair blynedd “yn ardal 
Aberystwyth” ond olygu cynnydd yn nifer y plant sy’n mynd i 
XXXX a gostyngiad andwyol cysylltiedig yn y nifer sy’n mynd i 
XXXX. Byddai hyn yn arwain at ostyngiad sylweddol yng 
nghyllid yr ysgol ac felly at ostyngiad yn nifer y staff addysgu 
a’r staff cymorth yn XXXX dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. 
Rydym yn deall mai dim ond dyhead yw ffigur targed, ond 
rhaid i’r gwaith cynllunio ariannol ddigwydd gryn amser 
ymlaen llaw, ac mae’n amlwg mai bwriad cynyddu’r defnydd 
o’r Gymraeg i ddysgu plant iau yw annog mwy o addysg 
cyfrwng Cymraeg yn ddiweddarach. Mae Ysgol XXXX eisoes yn 
ei chael yn anodd recriwtio staff addysgu â chymwysterau 
addas i ddod i’r ardal, ac mae’n debygol y bydd y sefyllfa’n 
gwaethygu oherwydd prinder athrawon cyfrwng Cymraeg 
rhagorol, yn enwedig mewn pynciau arbenigol. Mae hyn yn 
golygu bod addysg pobl ifanc yr ardal yn debygol o ddioddef. 
Mae Aberystwyth yn gymuned amlddiwylliannol, cymuned 
sy'n cael ei meithrin gan yr ysbyty, y brifysgol a chyflogwyr 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 
4, 5 a 6). Mae’r targed a’r data rydyn ni’n credu 
eich bod yn cyfeirio ato yn gyfeiriad at y 
disgyblion hynny sy’n mynychu’r ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg yn ardal Aberystwyth 
ac nid yr ysgolion sydd wedi eu categoreiddio 
fel y rhai ‘Saesneg yn bennaf’. Yn 2020 bu i 79% 
o’r disgyblion hynny symud ymlaen i addysg 
cyfrwng Cymraeg uwchradd. Mae hyn, fel y 
gwelwch yn golled i’r sector cyfrwng Cymraeg o 
21% ac felly mae’n briodol i’r awdurdod, ac i 
bwrpas y CSGA hwn yn Deilliant 3, i nodi sut y 
bydd yn gweithredu i weld gwelliant. Nid ydym 
yn credu y byddai’r nifer o ddisgyblion sydd 
wedi eu cynnwys yn y cynnydd canrannol hwn 
yn cael effaith andwyol ar y a materion a 
godwyd yn Ysgol XXXX. Bydd rhieni yn parahu i 
fedru dewis ysgol uwchradd i'w plant yn 11 oed, 
a bydd trafnidiaeth yn cael ei ddarparu yn unol  
â pholisi cludiant y sir. Mae’r cynlluniau i 
gyflwyno’r dull trochi a datblygu categori’r 
ysgolion Saesneg yn bennaf presennol yng 
nghylch Aberystwyth yn broses fydd yn cael ei 
gyflwyno’n raddol, o flwyddyn i flwyddyn. 
Golyga hynny y bydd disgyblion sy'n derbyn 
addysg cyfrwng Saesneg yn yr ysgolion ar hyn o 
bryd yn parhau i gael y ddarpariaeth hon nes 

Tudalen 207



78 
 

mawr eraill yr ardal. Mae llawer o weithwyr gwadd yn dod â’u 
teuluoedd gyda nhw am gyfnodau byrion, ac mae plant y 
teuluoedd hynny’n elwa o’r addysg ragorol yn Ysgol XXXX 
drwy gyfrwng y Saesneg. O leihau gallu XXXX i ddarparu’r 
addysg honno, bydd yn rhwystr mawr rhag denu staff hyfedr i 
ardal sydd eisoes yn ei chael yn anodd recriwtio. Rydym yn 
pryderu bod yr Asesiad Effaith Integredig a wnaed yn wallus 
oherwydd nid yw wedi pennu'r holl randdeiliaid y bydd y 
cynnig yn effeithio arnynt, er enghraifft, rhieni a 
gwarcheidwaid plant o oedran addysg statudol yng 
Ngheredigion. O ddiddymu dewis ystyrlon ar gyfer yr iaith y 
mae plant yn cael eu haddysgu ynddi yn Aberystwyth, rydym 
yn pryderu bod y Cyngor yn mynd yn groes i nod Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol o greu Cymru fwy cynaliadwy. 
Rydym yn cytuno bod y Gymraeg a dwyieithrwydd yn 
eithriadol o bwysig, ond bydd y newidiadau arfaethedig – ac 
yn enwedig amserlen gyflym y newidiadau arfaethedig – yn 
rhwystr sylweddol rhag cynaliadwyedd cymdeithasol ac 
economaidd y sir. Mae angen dewis go iawn ar gyfer cyfrwng 
addysg plant Aberystwyth; yr hyn y bydd y cynigion yn ei 
wneud yn y pen draw yw rhoi dewis rhwng addysg cyfrwng 
Cymraeg fan hyn neu addysg cyfrwng Saesneg yn rhywle arall. 

iddyn nhw adael yr ysgol. Y plant cyntaf i fynd 
drwy’r dull trochi fyddai’r rhai y byddem yn 
gobeithio byddai’n gweld manteision  
dwyieithrwydd llawn ac felly yn manteisio ar y 
cyfle i ddatblygu eu medrau ieithyddol ar hyd 
eu taith addysgol. Wrth gwrs, bydd hyn yn 
cymeryd rhai blynyddoedd. Mae’n ddyletswydd 
i’r Cyngor i gynyddu ei ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg am y rhesymau a nodwyd eisoes. 
Mae’n ddyletswydd hefyd ar y Cyngor i weld 
datblygiad ieithyddol ymhob ysgol yn unol â’r 
ddogfen ‘Canllawiau ar gategoreiddio ysgolion 
yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’. Mae’r 
targed a gofnodwyd ar gyfer Ysgol XXXX yn y 
CSGA drafft 2022-32 yn ymateb i’r datblygiad 
tebygol wrth i ddisgyblion ddilyn continwwm 
ieithyddol o’r ysgolion cynradd i’r uwchradd yn 
Abersytwyth.   
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Deilliant 4 - Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel 

pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg (gweler isod yr ymatebion i C1 a C2) 
 

Cwestiwn 1 – I ba raddau ydych chi’n cytuno bod yr hyn a nodir yng ngweithredoedd Deilliant 4 yn 

mynd i gael effaith gadarnhaol ar allu dysgwyr i astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg a phynciau 

drwy gyfrwng y Gymraeg? 

Cwestiwn 2 - I ba raddau ydych chi’n cytuno bod y gweithredoedd yn cefnogi holl blant a phobl 

Ceredigion i ddatblygu’n ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn 

gwahanol ffurfiau a lleoliadau drwy’r Gymraeg a’r Saesneg?  

 

Sylwadau o gefnogaeth cyffredinol i’r amcanion 
ond sydd hefyd yn cynnig ystyriaethau pellach 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion 

Mae’n bwysig bod pobl ifanc yn gwybod am bwysigrwydd 
gallu siarad Cymraeg yn y rhan fwyaf o weithleoedd 
Ceredigion, neu’r fantais sy’n dod yn sgil bod yn ddwyieithog 
yng Ngheredigion. O ddysgu pynciau drwy gyfrwng y 
Gymraeg, ni all ond wella eu rhagolygon o fod yn oedolyn 
cyfan gwbl ddwyieithog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae polisïau a Chynllun Llesiant Ceredigion (Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol) yn datgan bod i’r Gymraeg a’r 
Saesneg statws cyfartal, felly ni ddylai fod unrhyw addysg 
unieithog yng Ngheredigion. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Pwysig iawn bod holl blant y sir yn cael y cyfleoedd hyn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn sicrhau lefelau hyfedredd mwy cytbwys 
yng nghyswllt dwyieithrwydd y dysgwr unigol. Mae 
cymwysterau hefyd yn fanteisiol wrth barhau gydag addysg ôl 
16 ac i mewn i'r byd gwaith yng ngolwg llawer o gyflogwyr. 
Mae cymwysterau ffurfiol yn cadarnhau'r sgiliau dwyieithog a 
enillwyd ar hyd y continwwm ieithyddol ac mae tystiolaeth 
ymchwil yn dangos bod manteision niferus, gan gynnwys 
gwybyddol, i ddwyieithrwydd. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Hyder i blant cwblhau cymhwysterau trwy’r Gymraeg. 
Meithrin sgiliau dwyieithog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Rydym yn credu y bydd ein plant a phobl ifanc yn dod yn 
llawer mwy hyderus mewn byd dwyieithog. Bydd y disgyblion 
yn magu hyder i siarad Cymraeg os byddant yn cael eu trochi 
yn yr iaith o oedran cynnar. Fodd bynnag, byddai angen 
darpariaeth eang o ysgolion iaith i sicrhau bod disgyblion sy’n 
dod i’r sir heb unrhyw Gymraeg yn cael eu cynorthwyo i 
ddatblygu i fod yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac am y sylwadau pellach am yr 
angen i gefnogi disgyblion sy’n cyrraedd yr 
ysgolion pan yn hŷn.  
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Caiff dilyniant ar gyfer disgyblion sy’n dilyn continwwm 
ieithyddol ei sicrhau drwy raglen gymorth gynhwysfawr i 
ddysgwyr ac i addysgwyr, a darpariaeth ar gyfer pynciau sy’n 
cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae’n bosibl mai hwn yw’r unig lwybr a ddisgrifir yn y 
ddogfen sy’n arwain i unman. Dylai fod gan Fagloriaeth Cymru 
ac ati le amlycach yn narpariaeth gyffredinol yr ysgolion. Ond 
mae hyn hefyd yn golygu y bydd angen i Lywodraeth Cymru 
gryfhau’r ddarpariaeth o bynciau a ddysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg mewn prifysgolion. 
 

Nodwyd y sylwadau am y fagloriaeth. Mae 
disgyblion sy'n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg 
yn dod yn ddwyieithog – yn rhugl yn y Gymraeg 
a'r Saesneg, ac yn gallu defnyddio'r ddwy iaith 
yn eu haddysg yn y dyfodol neu yn eu dewis o 
yrfa, boed hynny yng Nghymru, Lloegr neu tu 
hwnt. Mae cyfleoedd i astudio yn y Gymraeg ym 
mhob prifysgol yng Nghymru. Mae'r rhain yn 
cael eu datblygu'n barhaus. Mae'r Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol, a sefydlwyd yn 2011, yn 
cynllunio ac yn cefnogi darpariaeth Addysg 
Uwch Gymraeg ar draws prifysgolion Cymru, 
gan weithio gyda darparwyr i sicrhau a datblygu 
mwy o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i 
fyfyrwyr yng Nghymru. 

Mae'r rhestr o weithredodd yn ymddangos yn gynhwysfawr a 
phwrpasol. Anodd gweld sut y gall y strategaeth addysg fynd 
ymhellach tuag at gyflawni hynny. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Yn sicr bydd y dilyniant yn y llwybr ieithyddol yn allweddol yn 
ogystal ag adnoddau ariannol a dynol. Bydd y gefnogaeth o 
hyfforddiant i'r rhai perthnasol yn y daith addysgol yn cynnig 
hyder ac anogaeth i'r dysgwyr a'r addysgwyr wrth gael eu 
cyflwyno i'r Cwricwlwm i Gymru. Bydd y cydweithio rhwng 
rhieni,disgyblion addysgwyr a'r holl asiantaethau perthnasol o 
fewn Ceredigion yn gaffaeliad mawr tuag at hyrwyddo, hybu a 
chodi hyder yn y Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach. 

Mae’n ymddangos bod yr ystod o weithredoedd a amlinellir 
yn targedu’r agwedd hon mewn ffordd gadarnhaol. Cynigir 
camau pellach yn Rhaglen Waith Cymraeg 2050 Llywodraeth 
Cymru ar gyfer 2021-2026 a allai fod yn berthnasol hefyd. 
Gallai hefyd fod modd i Brifysgol Aberystwyth gefnogi’r 
ymdrechion i dynnu sylw at fanteision parhau i astudio drwy 
gyfrwng y Gymraeg mewn addysg uwch. Rydym yn croesawu’r 
dyhead i gynyddu’n sylweddol y nifer sy’n astudio Cymraeg fel 
pwnc Safon Uwch (iaith gyntaf ac ail iaith) ac rydym yn 
awgrymu y dylid rhoi sylw i ba mor ddeniadol yw cwricwlwm y 
pwnc. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach am berthnasedd 
cynnwys cwricwlaidd Safon Uwch y Gymraeg. 
Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru sy'n gyfrifol am 
gynnwys manylebau TGAU a Safon Uwch ac nid 
Cynghorau sir unigol. 

Eto, bydd hyn yn cryfhau’r iaith ac, yn sgil hynny, y 
gwasanaethau a ddarperir drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer yr 
awdurdod yn y tymor hir. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. Mae bod yn ddwyieithog yn amlwg 
yn gallu bod yn fanteisiol yn economaidd ac yn 
ddiwylliannol.    

Mae’r gweithredoedd yn gydnaws â nodau Llywodraeth 
Cymru ar gyfer y cwricwlwm. Fe’i hategir gan ddarpariaeth y 
Coleg Cymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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Mae’r gweithredoedd yn gydnaws â’r nod hwn. Ar hyn o bryd, 
mae gormod o blant yn colli allan ar gyfleoedd cyfrwng 
Cymraeg i ddysgu ac i ehangu eu haddysg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae ystod y gweithredoedd yn eang ac yn greadigol - da 
gweld, e.e. y cyfeiriadau at gynnal ffocws ar hyn drwy'r 
Cynlllun Datblyu blynyddol; sefydlu is-bwylllgor penodol i 
Lywodraethwyr; cynnal partneriaethau a'r Coleg Cymraeg a 
Gyrfa Cymru etc; cynnig cefnogaeth i athrawon di-hyder. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Ar hyn o bryd, mae’r ganran sy’n astudio cyfrwng Cymraeg yn 
CA5 yn isel (24%), ond o sicrhau continwwm llwyddiannus, fe 
ddylai hyn godi. Mae cynlluniau yn yr arfaeth i dargedu hyn, 
a’r rhai mwyaf blaengar efallai, yw’r gefnogaeth o safbwynt 
cymorth i ddisgyblion ac athrawon e.e. hyfforddiant dynol a 
chyllid - hyfforddiant Gloywi Iaith i staff; cwrs sabothol i 
gefnogi athrawon di-hyder yn ieithyddol; dealltwriaeth o 
anghenion cymwysterau TGAU yn sgil Cwricwlwm i Gymru a 
chadarnhad bod TGAU Cymraeg yn gyfwerth ag un TGAU a 
hanner. Mae Ceredigion yn sefydlu pwyllgor a chyfarfodydd a 
gyfer Llywodraethwyr sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg er 
mwyn mireinio eu rôl a chryfhau atebolrwydd – mae hyn yn 
allweddol gan fod angen un meddylfryd clir i gynllunio ar gyfer 
ysgol os am lwyddo, a rhaid bod statws i’r person sy’n arwain 
ar hynny. Hefyd, cam cadarnhaol ac allweddol iawn yw’r ffaith 
bod Ceredigion yn penodi swyddog Cefnogi Gyrfa Gynnar 
athrawon. Mae cefnogaeth Cered hefyd yn allweddol i sicrhau 
abledd ieithyddol disgyblion oherwydd bod Cered, drwy 
weithgareddau cyfoethog ac amrywiol yn gallu cryfhau hyder 
a rhuglder disgyblion trwy brofiadau a mwynhad. Mae’r ffaith 
bod prentisiaethau a swyddi’r sir yn nodi pwysigrwydd y 
Gymraeg hefyd yn darged pwysig iawn, ac yn mynd i fod yn 
ysgogiad i ddysgwyr weld gwerth mewn parhau i ddatblygu yn 
ieithyddol yn y Gymraeg. Mae’r ffaith bod profiadau pobl go 
iawn yn cael eu defnyddio i rannu pwysigrwydd 
dwyieithrwydd yn gymorth i ieuenctid Ceredigion ddatblygu’n 
ddysgwyr uchelgeisiol a galluog, trwy weld llwyddiant mewn 
esiamplau real. Mae Cynnal Ffair Yrfaoedd/Byd Gwaith yn 
dangos bod y continwwm ieithyddol yn parhau i fyd ar ôl 
ysgol, a bod dwyieithrwydd yn cynnig dwy waith y cyfleoedd. 
Hefyd, mae defnyddio uned ‘Tro’r trai mewn trideg mlynedd’ 
y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel modiwl gyda’r holl 
ddisgyblion yn arf bellach i sicrhau dysgwyr sy’n gallu 
cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol gyweiriau a lleoliadau 
drwy’r Gymraeg a’r Saesneg. Rhaid canmol y ffaith bod 
cynlluniau penodol ar gael hefyd i bwysleisio manteision 
astudio’r Gymraeg fel pwnc i rieni a disgyblion, gan rannu 
fideos LlC mewn nosweithiau dewisiadau, creu fideos 
astudiaethau achos eu hunain; heb anghofio arweiniad, 
anogaeth ac ysbrydoliaeth Cardi Iaith a Cered. Cofier bod 
Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi ffrwyth ymchwil ar 
ddwyieithrwydd, sef bod dysgwyr dwyieithog yn medru 
addasu i newid ffocws gweithgareddau a newid mewn sgiliau 
yn llawer haws a chyflymach na’r dysgwr uniaith. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau manwl pellach.  
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Nodir y byddwch yn "Ymgynghori ar newid categori un ysgol 
uwchradd i ddynodiad 3 yn unol â ‘Categoreiddio ysgolion yn 
ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth 
Cymru)". Dylid nodi enw'r ysgol, neu o leiaf enw dalgylch yr 
ysgol dan sylw, er mwyn ei gwneud yn gliriach i ddarllenwyr at 
ba ysgol y mae'r cam gweithredu yma yn cyfeirio ati. 
 

Nodwyd y sylw.  

Defnydd effeithiol o Gymraeg fel cyfrwng. O ddilyn 
continwwm Iaith, bydd pob unigolyn yn derbyn darpariaeth 
addas. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'n hollol angenrheidiol gwneud y Gymraeg yn gyfoes, 
gyffrous a deniadol a dyna ble mae dysgu cyfrwng yn rhagori 
fel modd o ddysgu unrhyw iaith, yn enwedig fel bo'r 
disgyblion yn aeddfedu. Rhaid wrth y llwybrau ieithyddol 
cadarn hyn i gyflawni hyn. Daw statws yr iaith yn beth arferol 
yn lle derbyniol gan esgor ar y dewis i ddilyn gyrfa drwy'r 
Gymraeg. Cytuno'n gryf. Drwy'r holl fonitro, ymgynghori a 
chasglu gwybodaeth bydd modd canfod rhagoriaethau a 
gwendidau y ddarpariaeth. Gobeithio y bydd cyllid didonol i 
annog a chefnogi'r gweithlu yn eu rol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Datblygu’r disgyblion i fod yn ddwyieithog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Law yn llaw gyda'r datblygiadau yn y deilliannau eraill, 
gobeithiwn y bydd y gweithredoedd yn cael yr effaith 
angenrheidiol i alluogi'r dysgwyr i astudio'r cymwysterau dan 
sylw. Os yw'r disgyblion yn hyderus i siarad Cymraeg, yn 
cymryd balchder ynddi ac yn ei gweld fel iaith sy'n berthnasol 
iddynt yn eu bywyd bob dydd, yna mae'n fwy tebygol o lawer 
y byddant yn ei hastudio ac am ennill cymwysterau ynddi. 
Gobeithio'n wir y bydd modd i'r awdurdod fuddsoddi mewn 
amrywiol ffyrdd i gefnogi'r datblygiadau yma. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Bydd gwneud cymhwyster yn sicrhau fod mwy yn gweld y 
Gymraeg fel rhywbeth angenrheidiol ar gyfer swyddi yn y 
dyfodol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Dim siwr a oes eisiau hwb i'r Saesneg i bobol cael cyfathrebu. 
Mae na ddigon o nhw yma. 
 

Bydd sgiliau iaith Saesneg disgyblion yn parhau i 
gael ffocws o fewn cwricwlwm ysgol. 

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn croesawu y targed o weld 
mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg fel 
pwnc, a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Gwasanaeth 
Addysg y Llyfrgell yn cynnig sesiynau Cymraeg a dwyieithog i 
ysgolion cynradd ac uwchradd Ceredigion a gweddill Cymru ar 
bynciau amrywiol, ac mae ar gael i gynnig cefnogaeth i 
ysgolion i hwyluso mynediad at ein casgliadau wrth ddatblygu 
themau. Mae'r Gwasanaeth Addysg wedi cydweithio ar 
brosiectau gyda'r Cyngor Sir yn y gorffennol (ee Gŵyl Darllen 
Miliwn o Eiriau - Theatr Felinfach, Arddangosfa Dilyn y Fflam, 
Cynllun Pontio ysgolion cylch Aberystwyth). Byddai'n 
croesawu'r cyfle i weithio ar brosiect sy'n hyrwyddo thema 
neu weithgaredd benodol gyda holl ysgolion y sir all eich 
cynorthwyo i gyrraedd y targed hwn yn y dyfodol. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau ymarferol eraill a 
gyflwynwyd.  
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Mae na elfennau posib fan hyn sydd y tu hwnt i allu y Cyngor 
sir i reoli ond mae'r hyn sydd yn cael ei amlinellu yn rhoi 
cynllun mewn lle i sicrhau fod cymaint a ellir ei wneud yn cael 
ei wneud gyda rhai syniadau blaengar. Mae yna ystod o 
weithgaredd yn cael ei amlinellu yma ddylai helpu unrhyw 
berson ifanc i ddatblygu i allu cyfrannu'n effeithiol yn 
ddwyieithog i gymuned - posib y gellir gweld rhwyfaint mwy o 
bwyslais i helpu rheiny na fyddai'n dilyn y llwybr addysgiadol 
traddodiadol er mae na grybwyll cydweithio gyda Gyrfa 
Cymru. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach o ran cydweitiho 
gyda phartneriaid.  

Mae angen gweld yr iaith fel arf yn hytrach na phwnc ar 
wahân. Felly mae astudio pynciau eraill trwy gyfrwng y 
Gymraeg yn hollbwysig. Rhaid i ddisgyblion weld pwrpas go 
iawn i'r iaith yn hytrach na iaith mewn dosbarth gwersi 
Cymraeg yn unig. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

O wneud y Gymraeg yn rhan naturiol o fywyd pob dydd gwersi 
ac ysgol mae'n amlwg y bydd disgyblion yn manteisio oblegid 
bydd yr hyder ganddynt i barhau gydag astudio pynciau trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae iaith y Cymry Cymraeg 
yn dirywio oherwydd maent yn addasu eu hiaith gyda'r 
dybiaeth nad yw dysgwyr y Gymraeg yn eu deall. Pe byddai'r 
plant i gyd yn cael eu haddysgu o dan yr un drefn fe ddylent 
sywleddoli bod dysgwyr y Gymraeg yn aml lawn mor rhugl ag 
ydyn nhw. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Rhaid sicrhau'r adnoddau gorau a'r safonau dysgu gorau 
posib. Y manteision o ddysgu'r Gymraeg eisoes wedi eu nodi 
yn y cwestiynau blaenorol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Rwy'n croesawu'n fawr y pwyslais ar gefnogi disgyblion i 
astudio'r Gymraeg fel pwnc. Mae'r canrannau presennol yn 
isel, ac mae hon yn broblem genedlaethol. Dylai'r Cwricwlwm 
i Gymru hwyluso'n fawr y cyfle i dynnu'r muriau rhwng 
Cymraeg mamiaith a Chymraeg ail-iaith ac mae cefnogi 
athrawon i ennill hyder yn eu sgiliau Cymraeg yn allweddol yn 
hyn o beth yn bwysig. Mae ennill yr hyder hwn yn dod o 
feithrin canfyddiadau cadarnhaol tuag at dwy ac 
amlieithrwydd. Mae'n rhaid deall 'iaith' fel cynneddf sy'n 
mynd ymhell y tu hwnt i 'bwnc' academaidd. Mae cynyddu'r 
nifer o bynciau a astudir drwy'r Gymraeg yn sicr yn mynd i 
helpu yn hyn o beth, oherwydd drwy hynny, mae cyfleoedd y 
dysgwyr i glywed ac i siarad y Gymraeg hefyd yn cynyddu. Er 
mwyn dod yn gyfathrebwyr effeithiol mae creu cyfleoedd i 
ddefnyddio iaith mewn cyd-destun allgyrsiol hefyd yn 
hanfodol. Byddai'n dda gweld cyfeiriad at drydedd iaith yma 
hefyd, ac yn hynny o beth, byddai'n braf gweld cydweithio 
rhwng y Sir a'r Brifysgol i ddatblygu addysgeg amlieithog 
effeithiol. Byddai hyn yn fodd o sicrhau bod disgyblion ac 
athrawon y sir yn gwneud y mwyaf posib o'r 'fantais 
ddwyieithog' sydd yn aml 'o dan yr wyneb' ond sydd, o'i 
amlygu, yn gallu arwain at hwyluso dysgu ieithoedd eraill ac at 
ddatblygu cymwyseddau rhyng-ddiwylliannol - set o sgiliau 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac am y sylwadau pellach o ran y 
'fantais ddwyieithog' yn enwedig o ran dysgu 
ieithoedd eraill ac at ddatblygu cymwyseddau 
rhyng-ddiwylliannol er mwyn gweld  cymdeithas 
deg a chroesawgar. 
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pwysig wrth i ni gyrchu'r nod o feithrin cymdeithas deg a 
chroesawgar. 
 

I wireddu’r cynlluniau hyn, mae cefnogi’r datblygiadau o ran 
staffio yn allweddol. Gellid ystyried gwahanol fodelau o 
wireddu hyn, gan gynnwys cyrsiau cyfunol. Mae cyswllt 
uniongyrchol rhwng y deilliant hwn a gwireddu Deilliant 3 gan 
taw yma y gellir bod yn fwy penodol mewn cynllun deg 
mlynedd o ran y targedau ar gyfer asesu cymwysterau trwy 
gyfrwng y Gymraeg ar draws ysgolion uwchradd. Mae’n anodd 
gwerthuso’r gweithredoedd a’r targedau yn llawn gan fod 
bylchau yn y data ayb. Mae lle i’r targedau fod yn fwy 
uchelgeisiol yma ar gyfer yr uwchradd a hefyd gynnwys 
targedau penodol ar gyfer eistedd asesu TGAU/ CA4 ac Uwch-
Gyfrannol/ CA5 trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n ymddangos 
bod y prif bwyslais ar CA4 ac nad oes targedau CA5 heblaw am 
astudio’r Gymraeg fel pwnc. Os nad oes ffocws digonol ar 
astudio pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel CA5, mae 
risg y bydd disgyblion yn dilyn llwybrau cyfrwng Saesneg 
mewn amrywiol bynciau ac yna yn penderfynu peidio ag 
astudio yn Gymraeg mewn addysg uwch gan effeithio ar eu 
hyfedredd ieithyddol i gwblhau swyddi yn y byd gwaith gwbl 
hyderus yn ddwyieithog. Fel prifysgol, rydym yn gyfarwydd â 
myfyrwyr sy’n gallu siarad Cymraeg ac wedi cael addysg 
Gymraeg (gan gynnwys yn yr ardal hon) yn dewis astudio 
modiwlau israddedig drwy gyfrwng y Saesneg yn unig ac yn 
anfoddog i astudio modiwlau gyda ni yn Gymraeg. Un o’r prif 
resymau a roddir yw eu bod wedi astudio pynciau Lefel-A 
drwy’r Saesneg. Golyga hyn bod cyfnod olaf astudio yn yr 
ysgol CA4 a CA5 yn allweddol i sicrhau bod disgyblion yn 
parhau i fod yn hyderus ac yn astudio ddwyieithog os am 
wireddu’r weledigaeth ar dudalen 2: eu bod yn barod i 
wynebu byd gwaith yn gwbl ddwyieithog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun a’r sylwadau pellach sy’n 
nodi’r hyn sydd ei angen i’w wireddu. Mae 
sicrhau bod disgyblion yn hyderus ddwyieithog 
yn un o brif amcanion y cynllun. 
 

Heb os, mae angen annog mwy o ddisgyblion CA3 i ddilyn eu 
pynciau yn y Gymraeg ac ystyried colli'r opsiwn i ddilyn y pwnc 
drwy gyfrwng y Saesneg. Dylai ein hysgolion gynyddu canran y 
pynciau a gynigir yn y Gymraeg, ni ddylai ein hysgolion 
Cymraeg gynnig e.e. 'History' yn lle 'Hanes' yn TGAU. 
Cynyddu'r ddarpariaeth Gymraeg a lleihau ar y ddarpariaeth 
Saesneg sydd angen yma. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun a’r sylwadau pellach am 
addysgu a dysgu pynciau drwy gyfrwng y 
Gymraeg a’r Saesneg.  

Angen cynnig popeth yn Gymraeg, ond a yw’r staff ar gael i 
ddarparu? Pob sefydliad yn wynebu heriau gwahanol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol. Mae Deilliant 7 yn mynd i’r afael â’r 
angen i gynyddu nifer staff sy’n medru addysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg ac fel pwnc.   

Fodd bynnag, mae hyn yn ddibynnol ar argaeledd staff sy'n 
medru dysgu pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd, mae'r 
nifer sy'n dilyn pwnc Cymraeg A2 yn lleihau ledled Cymru - i 
gymharu a lefel A Saesneg sy'n boblogaidd (ac o bosib yn fwy 
cyfoes?). A oes gorbwyslais ar ddeunydd hynafol, e.e. trosi o'r 
hen Gymraeg? yn hytrach nag edrych ar destunau mwy 
perthnasol a chyfoes. Angen ysbrydoli ein plant a phobl ifanc. 
Bydd y Cynllun yn cefnogi ysgolion uwchradd i gynyddu'r nifer 
o gymwysterau y medrir eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun. 
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ac ar ddiwedd y 10 mlynedd, y disgwyliad yw bydd 6 o'r 7 
ysgol uwchradd yn cyrraedd dynodiad 3. Mae heriau 
gwahanol gan ysgolion gwledig i gyfateb a rhai trefol, falle, 
ond y nod cyffredinol ydy bod ein disgyblion yn hollol rhugl yn 
y ddwy iaith erbyn bl 6. Mae'r dyheadau a dymuniadau'n sy'n 
dod lawr o'r Awdurdod yn glir iawn. 
 

Mae angen sicrhau bod digon o gefnogaeth a sgiliau staff 
digonol ar gyfer medru darparu cyfleoedd i astudio trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Bydd angen hefyd sicrhau ymgyrch sy'n 
hybu dewis cyfrwng Cymraeg ymysg rhieni a disgyblion. Gyda 
gwahanol gategoriau o ysgolion nid yw'r cyfleoedd yn hafal 
ond os fydd y continiwwm yn llwyddiannus dylai hyn weithio. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun a’r sylwadau pellach. 

Trwy gynnig addysg Gymraeg i holl ddisgyblion Ceredigion, 
mae'n rhoi statws i'r iaith. Mae holl ddisgyblion Ceredigion, 
hyd yn oed mwyafrif y rhai o gartrefi Cymraeg yn clywed 
Saesneg yn eu bywyd dyddiol, ac mae eu gallu a'u hyder yn y 
iaith yn datblygu, beth bynnag eu cefndir. Nid felly'r Gymraeg, 
dydy'r holl blant ddim yn cael cyfle i glywed a defnyddio'u 
Cymraeg yn ddyddiol, ac o ganlyniad, maen nhw'n llai hyderus 
wrth siarad, ac mae hyn yn eu rhwystro i ddatblygu'n 
siaradwyr dwy-ieithog. Mae cynnig addysg Gymraeg i holl 
blant Ceredigion yn holl bwysig er mwyn datblygu sgiliau dwy-
ieithog holl ddisgyblion Ceredigion. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun. 

Mae hyn yn edrych yn addawol. Gwelir bod nifer o ysgolion ar 
hyn o bryd yn cynnig rhan fawr o'r cwricwlwm drwy'r Saesneg, 
hyd yn oed mewn ysgolion dwy ffrwd / cyfrwng Cymraeg, 
gyda chanran mawr o fyfyrywr yn newid cyfrwng eu haddysg 
mewn pynciau gwyddonol i'r Saesneg cyn cyrraedd TGAU. 
Mae ymchwil yn dangos bod y myfyrwyr hyn yn dueddol o 
fynd ymlaen i'r brifysgol i astudio drwy'r Saesneg, gan golli'r 
manteision ariannol a chyflogawyedd sy'n dod ag astudio rhan 
o'ch addysg uwch yn Gymraeg. Mae hyn hefyd yn annog 
allfudo o Geredigion/Cymru gan bobl ifanc gan nad ydynt yn 
dymuno manteisio ar addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Mae 
angen targedau mwy pendant ar gyfer cynyddu'r ddarpariaeth 
Gymraeg o fewn ysgolion, yn enwedig ysgolion uwchradd, ar y 
lefelau uchaf. Ar hyn o bryd, mae diffyg darpariaeth Gymraeg 
ar y lefel hon yn golygu bod cyflogwyr lleol yn cael trafferth 
recriwtio staff sy'n medru gweithio'n ddwyieithog yn hyderus. 
Gwelir hyn wrth edrych ar weithgareddau hamdden (e.e. 
chwaraeon sydd ar gael i blant - maent yn tueddu i redeg yn 
Saesneg), a'r diffyg darpariaeth Gymraeg sydd ar gael o fewn 
siopau, banciau, derbynfeydd meddygfeydd a busnesau lleol 
eraill. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun a’r sylwadau pellach. Er 
cymaint y byddem yn dymuno disgyblion yn 
mynychu prifysgolion yng Nghymru a gweld 
cynnydd yn y nifer sy’n astudio cyrsiau addysg 
bellach drwy gyfrwng y Gymraeg mae’n bywsig 
nodi mai hyfedredd ieithyddol yn y ddwy iaith 
sy’n cael ei weld yn greiddiol i’r cynllun. Mae 
dwyieithrwydd llawn yn sicrhau bod y dewis ar 
gael i fyfyrwyr astudio ym mhle bynnag. Os 
ydyn nhw’n dewis astudio yn Lloegr neu’r Alban 
neu thu hwnt, gobeithiwn y byddant yn 
dychwelyd oherwydd eu gwreiddiau a’u gafael 
o’r Gymraeg a’r Saesneg a bod swyddi ar gael 
iddyn nhw i weithio yn y Gymraeg, y Saesneg 
neu'r ddwy iaith. 

Os yw plentyn yn derbyn addysg cyfrwng Gymraeg cynradd, 
maent yn fwy tebygol o barhau gydag addysg cyfrwng 
Cymraeg yn yr uwchradd. Mae hyn i'w weld yn effeithiol yn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg De Cymru. Mae'r gweithredoedd yn 
rhoi ffocws ar ddatblygu dwyieithrwydd mewn gwahanol 
leoliadau. Mae nifer o swyddi yn nodi fod gallu’r Gymraeg yn 
sgil hanfodol neu ddymunol. Bydd dilyn modiwl "Troi'r Trai 
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mewn tri deg mlynedd" yn rhoi ffocws ar bwysigrwydd sgiliau 
da yn y Gymraeg wrth fynd i’r byd gwaith. 
 

Mae’r cyswllt rhwng addysg yn y Gymraeg a chyflogaeth yn un 
pwysig ac mae’r camau nodwyd yn y maes yn glir. Dylid 
egluro, annog a gwerthu dilyniant ieithyddol trwy holl 
brosesau’r sir ac o fewn? ysgolion, gan gynnwys prosesau 
mynediad. Mae cyflwyno pwrpas addysg Gymraeg i rieni a’r 
gweithlu addysg yn bwysig wrth sicrhau brwdfrydedd pawb 
wrth i bawb gweithredu’r cynllun hwn. Mae’r ffocws ar staffio 
yn allweddol, gan fod hwn yn broblem ym mhob sector 
addysg. Mae cefnogaeth datblygu a gloywi iaith ar gyfer staff 
yn gam addas ond bydd angen ystyried cyrsiau mwy dwys 
wrth edrych ar feysydd arbenigol, gyda chyrsiau sabothol o 
dymor yn annigonol i athrawon sy’n dechrau gydag ond 
ychydig o’r Gymraeg. Efallai byddai cyrsiau cyfunol sy’n 
hyfforddi ac wedyn dechrau cyflwyno staff i Gymraeg yn y 
gweithle dros gyfnod o flwyddyn yn angenrheidiol ar gyfer 
staff arbenigol. Mae’r targedau hir dymor yn glir a bydd y 
camau yn sicrhau bod ysgolion yn cyrraedd y rhain. Nid yw 
data’r sefyllfa gyfredol yn glir felly mae’n anodd asesu’r 
targedau. Serch hynny nid yw’r targedau yn ymddangos yn 
ddigon heriol ar gyfer y sector uwchradd, a bydd diffyg 
targedau meintiol tymor byr a thymor canol yn broblem wrth 
dracio’r cynnydd. Gyda’r camau yn y cynradd disgwylir gweld 
effeithiau’r newidiadau ym mlynyddoedd cynnar yr uwchradd 
erbyn diwedd cyfnod y cynllun. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun. 

Angen i ddysgwyr cael cymaint o gymwyserau â phosib fel eu 
bod yn hyderus i siarad Cymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun. 

Hoffwn gynnig un awgrym pellach at yr hyn a nodir fel 
gweithredoedd ar gyfer Deilliant 4, sef prosiect ymchwil 
ansoddol i ddeall yn well beth yw'r rhesymau pam fod 
disgyblion (a'u teuluoedd yn dewis llai o Gymraeg (fel pwnc 
neu fel cyfrwng dysgu) ar hyd eu taith addysgol. Mae'r 
ffactorau a enwir eisoes yn dybiaethau rhesymol, synhwyrol a 
chyflawn iawn. Fodd bynnag, efallai gall ffactorau ychwanegol 
neu ffactorau newydd ddod i'r golwg drwy gynnal gwaith 
ymchwil yn y maes hwn, neu bwyslais penodol ar rai ffactorau 
yn fwy na'r hyn a dybiwyd. Mae'r gweithredoedd yn 
gynhwysfawr iawn ac yn rhoi ystyriaeth i ystod eang o lwybrau 
addysgol i blant a phobl ifanc Ceredigion. Mae'r 
gweithredoedd hefyd yn gryf o ran partneriaethau a manteisio 
ar arbenigeddau cyrff eraill. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun a’r sylwadau pellach am y 
prosiect ymchwil posibl.  

Pan fydd y seiliau yn cael eu gosod a'r gweithredoedd a nodir 
yn Deilliant 4 yn cael eu datblygu mae'n gyfle i ddysgwyr 
astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg a phynciau drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Mae cynllunio manwl a 'manageable' yn 
angenrheidiol. Mae'r argymhellion yn nodi sut mae modd 
cefnogi ysgolion uwchradd i feithrin holl blant a phobl ifanc 
Ceredigion i ddatblygu'n feidrolion dwyieithog. Campus o 
gyfle i'r rhieni hefyd sydd eisiau dysgu'r Gymraeg i wneud 
hynny. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
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Mae’r deilliant yn amwys am nag ydy’n cyfeirio at unrhyw 
darged mesuradwy. Mae hyn yn groes i’r Adolygiad Brys o 
Gynlluniau Strategol mewn Addysg a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar gan Gomisiynydd y Gymraeg. Fodd bynnag, rydym 
yn gweld hyn fel un o’r prif faterion fel croesawn y sylw iddo a 
galwn am fesurau mwy. Mae’r ystadegau yn y ddogfen yn 
dorcalonus. Dim ond traean o’r disgyblion sy’n astudio o leiaf 
5 pwnc TGAU trwy’r Gymraeg a rhyw chwarter sy’n astudio 
trwy’r Gymraeg ar gyfer lefel A. Mae hyn yn ymddangos yn 
ryfedd iawn wrth ystyried bod 73% o ddisgyblion yn astudio’r 
Gymraeg fel mamiaith ar gyfer TGAU. Mae hyn yn awgrymu 
efallai mae tua hanner yr holl disgyblion yn meddu ar y sgiliau 
ieithyddol i astudio eu pynciau TGAU trwy’r Gymraeg ond 
ddim yn gwneud hynny. Wrth ystyried mae dyma yw’r sefyllfa 
presennol, ni welwn bod yr hyn sydd yn y ddogfen yn mynd i 
unioni’r cam. Mae angen bod yn llawer mwy radical a gosod 
targedau uchelgeisiol mesuradwy gyda chamau clir i’w 
cyflawni. Pwynt penodol hoffem godi yw bod y ddogfen yn 
sôn am y posibiliad o symud un ysgol i fyny’r continwwm 
ieithyddol o fewn y 10 mlynedd nesaf. Dydy hyn ddim yn 
ddigon i wneud gwahaniaeth sylweddol i’r sefyllfa. Hoffem ni 
weld bob ysgol yng Ngheredigion yn ysgol cyfrwng Cymraeg, 
neu o leiaf Cymraeg yn bennaf yn achos yr ysgolion uwchradd, 
erbyn 2032. Rydym hefyd yn rhyfeddu ar y targedau 
ieithyddol ar gyfer lefel TGAU ar dudalen 20. Bydd dim ond 
chwarter y plant yn cael eu holl addysg trwy’r Gymraeg a bydd 
traean o’r plant yn cael llai na 20% o’u haddysg trwy’r 
Gymraeg. Na fydd hyn yn cyrraedd yr amcanion yr ydych chi 
eisiau gweld o ran deilliannau a chael to newydd o ddisgyblion 
yn siaradwyr Cymraeg hyderus sydd hefyd yn gallu trin a 
thrafod amryw pynciau trwy’r Gymraeg. Does fawr ddim byd 
yn yr adran yn fesuradwy ac hoffem ni weld mesurau llawer 
mwy cadarn ac uchelgeisiol. 
 

Nodwyd y sylwadau a’r manylion o bryder a 
gyflwynwyd. Bydd y ddogfen ‘Canllawiau ar 
gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru) yn 
arweiniad ar gynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg a chymwysterau wrth symud ymlaen. 
Byddai manylion pellach i’r hyn a gofnodwyd yn 
y CSGA drafft yma yn ffurfio cynllun gweithredu 
blynyddol o fis Medi 2022 ymlaen.  

Gwelir bod nifer o ysgolion ar hyn o bryd yn cynnig rhan fawr 
o'r cwricwlwm drwy'r Saesneg, hyd yn oed mewn ysgolion 
dwy ffrwd / cyfrwng Cymraeg, gyda chanran mawr o fyfyrwyr 
yn newid cyfrwng eu haddysg mewn pynciau gwyddonol i'r 
Saesneg cyn cyrraedd TGAU. Mae angen targedau mwy 
uchelgeisiol i wrthdroi’r tueddiad hyn. Ar hyn o bryd, mae’r 
Cynllun yn nodi targed o 45% o ddisgyblion uwchradd yn 
astudio 50% o’u pynciau drwy’r Gymraeg erbyn 2031/32, sy’n 
golygu bydd y mwyafrif o ddisgyblion yn astudio ar lefel 
uwchradd yn bennaf drwy’r Saesneg. Mae ymchwil mewnol 
gan y Brifysgol yn dangos bod y myfyrwyr hyn yn dueddol o 
fynd ymlaen i'r Brifysgol i astudio drwy'r Saesneg, gan golli'r 
manteision ariannol a chyflogadwyedd sy'n dod ag astudio 
rhan o'ch addysg uwch yn Gymraeg. Er enghraifft, dengys data 
ar gyrchfannau graddedigion Prifysgol Aberystwyth fod 
graddedigion sydd wedi astudio o leiaf un modiwl drwy’r 
Gymraeg yn fwy tebygol o fod mewn swydd lefel raddedig neu 
astudio ar lefel uwchraddedig 6 mis ar ôl graddio o’u cymharu 
â myfyrwyr sy’n medru’r Gymraeg ond nad ydynt wedi astudio 
drwy’r Gymraeg a myfyrwyr di-Gymraeg. Mae nifer uchel y 
darpar fyfyrwyr sy’n astudio drwy’r Saesneg mewn ysgolion 
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Cymraeg a dwyieithog yn y sir yn effeithio’n negyddol ar 
recriwtio i’r Brifysgol gan eu bod yn fwy tebygol o adael y sir 
ac astudio drwy’r Saesneg mewn prifysgolion dros y ffin. 
Gwelir bod recriwtio cyfrwng Cymraeg yn gryfach o ysgolion 
yn y de-orllewin, de-ddwyrain a Gwynedd, yn hytrach nag 
ysgolion lleol. Mae hyn yn mynd yn groes i brofiadau Prifysgol 
Bangor a Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Mae'r 
Cynllun yn sôn am ymchwil Dr Lowri Cunnington Wynn 
(Astudiaeth o allfudo a dyheadau pobl ifanc o’r bröydd 
Cymraeg) ond dylid nodi bod canfyddiadau'r prosiect hwn yn 
fwy eang nag y mae'r Cynllun yn ei awgrymu. Mae Ysgol Henry 
Richard yn un astudiaeth achos yn yr astudiaeth ond gellid 
cynhwyso'r canlyniadau yn fwy cyffredinol. Yn benodol, mae'r 
profiadau cymunedau lle mae rhai plant yn mynd drwy addysg 
Gymraeg tra bod eraill yn mynd drwy addysg Saesneg yn 
arwain ffurfio grwpiau iaith, gyda'r grwpiau heb afael sicr ar y 
Gymraeg yn llai tebygol o deimlo eu bod nhw'n perthyn o 
fewn eu cymunedau sy'n gallu bod yn ffactor sy'n arwain at rai 
pobl ifanc yn allfudo (gweler Cunnington Wynn, 2019). Un 
elfen bwysig iawn sydd angen sylw hefyd yw addysgu 
Cymraeg fel pwnc mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. Mae 
angen cyfleodd pellach i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion 
cyfrwng Saesneg i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol a 
chyda eu hathrawon. Mae felly angen i gefnogi a hyfforddi 
staff mewn ysgolion cyfrwng Saesneg gyda phwyslais pellach 
ar ddatblygu sgiliau Cymraeg athrawon mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg fel bod Cymraeg yn rhan sylweddol o’r 
addysgu a’r defnydd ohoni yn rhan bwysig o ddiwylliant yr 
ysgol. Mae’r targedau yn golygu y bydd y rhan fwyaf o 
ddisgyblion uwchradd Ceredigion heb y sgiliau iaith i weithio’n 
broffesiynol yn ddwyieithog (Huws, 2011). Yn ogystal, mae 
angen edrych ar y cyd-destun ehangach wrth hyrwyddo 
addysg Gymraeg. Er enghraifft, mae defnydd o'r Gymraeg ar 
yr aelwyd a lefel cymhathu rhieni yn y gymuned leol yn 
ffactorau sy'n annog defnydd o'r Gymraeg (gweler Cunnington 
Wynn, 2019). Noda Davies (2020: 74) bod angen 
gwerthfawrogi a dathlu dwyieithrwydd ‘y tu hwnt i allu siarad 
dwy iaith, [ac] ar wahân i’r agwedd o hwyluso mynediad at 
gyflogadwyedd’. Mae diffyg gwerthfawrogiad a dathlu 
dwyieithrwydd yn ehangach na sgiliau iaith a chyflogadwyedd 
yn annhebygol ‘o wreiddio gwerthfawrogiad o 
ddwyieithrwydd yn ddwfn ym mhersonoliaeth y dysgwyr, gan 
beri iddynt fod eisiau defnyddio’r Gymraeg yn ehangach 
(t.74)’. Awgrymu Davies (2020: 74) fod:'Angen i’r gyfundrefn 
addysg fynd y tu hwnt i bortreadu dwyieithrwydd fel y gallu i 
siarad dwy iaith, gan wneud mwy na phortreadu deddfau iaith 
a safonau, hefyd. Byddai rhaglen ymwybyddiaeth iaith yn fodd 
o ehangu’r neges hon. Mae angen i raglen o’r fath gyfleu bod 
dwyieithrwydd yn arwain at ddealltwriaeth o gymdeithas a 
diwylliant dwyieithog, a phrofiad o fyw dwyieithrwydd. Eglura 
Baker a Jones (1998: t. 54), er enghraifft, fod dwyieithrwydd 
yn ennyn sensitifrwydd i anghenion cyfathrebu sefyllfaoedd. 
Ymhelaetha García (2009: tt. 98–100) ar hyn gan dynnu sylw 
at allu pobl ddwyieithog i gyfathrebu mewn ffordd hyblyg, a 
phwysleisia bwysigrwydd hyn o fewn cyd-destun globaleiddio. 
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Mae cynnig mwy o bynciau trwy gyfrwng y Gymraeg yn 
hollbwyig yn enwedig pynciau ymarferol galwedigaethol. Mae 
angen hefyd chwalu’r ddamcaniaeth taw iaith gwyddoniaeth a 
thechnoleg yw Saesneg. Nid yw astudio pynciau trwy gyfrwng 
y Gymraeg yn anfantais os rhywbeth mae’n fantais. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun. 

Rhoi hunaniaeth i’r dysgwyr a chaniatau iddynt gymhathu â’r 
ardal leol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun. 

Rwy'n teimlo fod angen i’r cynllun fod yn llawer fwy beiddgar. 
O edrych ar ganran cyfredol o ddisgyblion CA5 astudiodd drwy 
gyfrwng y Gymraeg (24%) byddai’n ddiddorol gwybod pa nifer 
oedd yn astudio’r Gymraeg fel pwnc. Hoffwn weld y Cyngor yn 
sicrhau fod amrediad o bynciau yn cael eu cynnig yn y 
Gymraeg. Mae problem fawr o ran nifer y pynciau STEM sy’n 
cael eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg, yn enwedig yn CA5 – 
hyd yn oed mewn ysgolion lle ry’n ni’n eu hystyried yn rhai 
Cymraeg. Nid yw hi’n ddigonol datgan bod modd i ddysgwyr 
ddewis sefyll cymhwyster yn y Gymraeg os nad iaith y 
dosbarth yw’r Gymraeg. Mae angen sicrhau fod dosbarthiad 
daearyddol deg o ysgolion sy’n cynnig addysg cyfrwng 
Cymraeg mewn pynciau STEM. Hyderaf fod rhai athrawon 
fyddai’n gallu cynnig hyn gyda’r amser i gynyddu eu hyder. 
Mae hyn yn hollbwysig os am sicrhau’r continwwm ieithyddol. 
Gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae nifer o 
bynciau gwyddonol yn cael eu cynnig yn y Gymraeg yn 
mhrifysgolion Cymru, ond prin fydd y myfyrwyr fydd yn dewis 
manteisio ar hyn os nad iaith eu haddysg yn yr Ysgol yw’r 
Gymraeg. Rwy'n cydnabod fod y system e-sgol yn mynd i 
ehangu'r ystod o bynciau cyfrwng Cymraeg safon Uwch. Dylid 
gochel rhag dibynnu’n helaeth arno, oherwydd nid pob disgybl 
fydd yn gwerthfawrogi dibyniaeth ar addysg ddigidol, ac o 
bosib yn dewis astudio yn y Saesneg er mwyn manteisio ar y 
cyswllt wyneb yn wyneb ag athro. Tybed a fyddai modd 
penodi athrawon sy’n bencampwyr yn eu meysydd ac yn 
medru dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg gan rhoi bri i’r 
ddarpariaeth Gymraeg? 
 

Nodwyd y sylwadau a’r manylion o bryder a 
gyflwynwyd. 

Mae'r cynllun hwn yn cefnogi plant i allu cyfrannu at 
weithgraeddau yn ddwyieithog ac yn bennaf datblygu'r hyder i 
gymryd rhan drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwy'n hyfforddi gyda 
chlwb pél droed ac yn unol á phwyslais yr FAW yn sicrhau bod 
plant yn medru mwynhau y gém drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
ogystal á'r Saesneg. Byddai cyfleoedd yma i wneud yn siwr 
bod pob plentyn yn cael datblygu hyder i ddefnyddio'r iaith yn 
gymdeithasol yn gwneud hyn dipyn yn haws, gyda pob 
plentyn oedran cynradd led led yr Awdurdod yn cael cyfle i 
ddatblygu i fod yn gwbwl ddwyieithog. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun. 

Mae'r cynlluniau yma yn hanfodol er mwyn sicrhau tegwch i 
ddisgyblion sydd am ddilyn eu haddysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Gyda mwy o ddisgyblion mewn sefyllfa o safbwynt 
eu sgiliau i fedru cael mynediad at gymwysterau drwy'r 
Gymraeg bydd y ddarpariaeth yn cynyddu. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun. 
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Mae'n bwysig bod plant yn cael cyfle i ddatblygu y sgiliau i 
wneud unrhyw bwnc drwy'r Gymraeg, ond hefyd bod 
cyfleoedd gyda nhw i ddysgu unrhywbwnc drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Mae'r cynllun yn cefnogi hyn yn dda. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
cyffredinol i’r cynllun. 

Use it or lose it! 
 

Nodwyd y sylw.  

Mae fod yn ddwyieithog yn ffactor bositif nid yn un negyddol! 
Mae’n rhoi sylfaen i chi ddysgu mwy o ieithoedd yn haws ac 
hefyd yn agor cyfleon.  
 

Nodwyd y sylw.  
 
 

Ansicr. Mae ein rhesymau yn debyg iawn i’r rhai rydym wedi’u 
hamlinellu ar gyfer Deilliant 3 uchod, gan gynnwys yr angen 
am ddadansoddiad fesul ysgol. Yn ogystal, gwyddom nad yw 
Addysg Bellach yn dod dan gwmpas uniongyrchol yr 
awdurdod, ond teimlwn nad yw adran sy’n ymwneud â 
chymwysterau yn gyflawn heb ymdriniaeth o’r maes, a’r 
berthynas rhwng ysgolion a Choleg Ceredigion, gan gynnwys 
unrhyw gydweithio. Mae lle i ymhelaethu ar feysydd 
galwedigaethol yn ogystal. Rydyn ni’n anghytuno bod y 
gweithredoedd yn cefnogi holl blant a phobl ifanc Ceredigion i 
ddatblygu’n ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n gallu 
cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau 
drwy’r Gymraeg a’r Saesneg.    
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau a’r pryderon 
pellach sydd wedi’u cynnwys. 

Sylwadau sy’n anghytuno’n gyffredinol gyda’r 
amcanion 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion 
 

Mae’n glir fod angen rhoi sylw manwl i ysgolion uwchradd o 
ran disgyblion sy’n dysgu pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Dyma adran wannaf addysg iaith gyntaf yng Ngheredigion. 
Drwy'r sir ychydig dros hanner o ddisgyblion iaith gyntaf sy’n 
astudio o leiaf ddau bwnc trwy’r Gymraeg. Mae hyn yn 
debygol o arwain at golli sgiliau ieithyddol. Mae canrannau 
isel iawn o ddisgyblion iaith gyntaf yn sefyll 5 neu ragor o 
bynciau TGAU trwy’r Gymraeg. Mae hyn yn wendid mawr eto. 
Ymhellach at hynny, dim ond 24% o ddisgyblion Safon Uwch y 
sir sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau a’r pryderon 
pellach sydd wedi’u cynnwys.   

Mae’n diddymu hawliau rhieni i ddewis ym mha iaith y mae 
eu plant yn cael eu dysgu. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Cafodd fy merch hynaf, a aeth i leoliad dwyieithog, ei rhoi yn y 
set uchaf ar gyfer Cymraeg yn ei hysgol uwchradd, ac mae fy 
ail ferch yn y set uchaf nawr. Dylai fod modd iddynt ddewis 
dysgu drwy’r Gymraeg a’r Saesneg. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Sut y gall rhywbeth gorfodol gael effaith gadarnhaol? Mae’n 
digio llawer o weithwyr hyfedr sy’n cyfrannu llawer at 
Geredigion ac yn gorfodi’r rheini nad oes ganddynt adnoddau 
ariannol i adael yr ardal i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
llwyr. Byddai llawer o’r teuluoedd hyn wedi bod yn fwy na 
bodlon i gefnogi gwersi Cymraeg i’w plant, ond nawr maent yn 
wynebu sefyllfa lle na fyddant yn gallu helpu’u plant â'u 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). Does yna ddim tystiolaeth o gwbl i ddweud 
nad yw’r Gymraeg yn addas i’w defnyddio o 
fewn y gwyddorau a hynny at lefel uchel. Mae 
gan Gymru nifer o wyddonwyr presennol (ac yn 
hanesyddol) sy’n gallu ymdrin â’r maes yn 
fedrus yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae pob iaith 
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gwaith cartref, lle bydd rhaid trefnu cyfieithwyr ar gyfer 
nosweithiau rhieni ac athrawon, a lle byddant yn teimlo’n 
gyffredinol eu bod wedi’u heithrio o addysg eu plant eu 
hunain. Hefyd, nid yw rhai pynciau’n addas i’w dysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. O weithio mewn meysydd gwyddonol 
penodol a siarad â’r rheini sy’n cyhoeddi’u hymchwil yn 
Gymraeg, mae llawer o eiriau, peiriannau a chysyniadau 
gwyddonol y mae’n llawer anoddach eu mynegi yn Gymraeg. 
 

yn addasu yn gyson ac yn bathu geirfa newydd 
wrth wynebu newid technolegol neu wyddonol 
ac mae’r Gymraeg yn gwneud hynny’n gyson.     

Fel y nodir uchod, ar hyn o bryd, nid wyf yn gweld fawr ddim 
tystiolaeth sy’n awgrymu bod angen cynyddu’r ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg ar lefel addysg gynradd yng Ngheredigion.  
Mae mwyafrif helaeth y ddarpariaeth sydd ar gael i blant a’u 
teuluoedd yn ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, felly nid wyf yn 
credu bod angen cynyddu’r ddarpariaeth honno.  Rwy’n credu 
bod y newidiadau arfaethedig yn cyfyngu ar ddewis plant a 
theuluoedd ac, o ganlyniad i’r newidiadau, gallai beri i 
Geredigion fod yn sir llai deniadol i deuluoedd di-Gymraeg 
symud iddi i weithio. Ar adeg pan fo anawsterau mawr o ran 
llenwi swyddi gweithwyr allweddol yn y sir, rwy’n credu y 
gallai unrhyw fesur a allai rwystro teuluoedd rhag symud i’r 
ardal fod yn andwyol i’r gwasanaethau allweddol a ddarperir 
yng Ngheredigion.  Yn yr un modd, mae gennyf bryderon o ran 
manteision addysg uwchradd ddwyieithog i blant, yn enwedig 
o ran hyrwyddo TGAU a Safon Uwch a ddysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Os bydd myfyrwyr yn gadael addysg uwchradd â 
chymwysterau Safon Uwch cyfrwng Cymraeg, mae arnaf ofn y 
byddant dan anfantais fawr os byddant am astudio rhai 
pynciau allweddol mewn addysg uwch, boed yng Nghymru 
neu yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol. Mae hyn yn arbennig 
o berthnasol i bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, 
Peirianneg a Mathemateg). Mae mewnfudo ac allfudo yn 
cyfoethogi Ceredigion ac mae'n elwa ohonynt. Dylai fod 
arnom eisiau i bobl ifanc allu gadael Ceredigion ac astudio 
unrhyw le yn y DU neu yng ngweddill y byd cyn dychwelyd i 
Geredigion yn y dyfodol pan fyddant ar fin dechrau’u 
teuluoedd eu hunain. Drwy hyrwyddo Safon Uwch cyfrwng 
Cymraeg, rwy’n pryderu y bydd yn llesteirio cynnydd 
academaidd myfyrwyr ac y bydd yr opsiynau sydd ar gael 
iddynt yn gyfyngedig, gan gau’r drws ar y profiad buddiol o 
astudio bywyd tu allan i Geredigion. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Gallai hyn gynyddu’r gallu i astudio am gymwysterau Cymraeg 
drwy gyfrwng y Gymraeg, ond ar draul ffactorau llesiant eraill. 
Dylai fod modd i blant ddewis eu hunain, ac nid cael eu llywio 
gan y ffordd y mae’r Cyngor yn dehongli polisi Llywodraeth 
Cymru. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Mae holl ddisgyblion Ceredigion eisoes yn sefyll arholiadau 
Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4. O ran sefyll 
arholiadau eraill drwy gyfrwng y Gymraeg, ni fyddai’r rhan 
fwyaf o’r rhieni a’r disgyblion o gartrefi di-Gymraeg yn gweld 
unrhyw fantais o wneud hyn. Saesneg yw iaith y rhan fwyaf o’r 
cyrsiau prifysgol a'r rhan fwyaf o'r swyddi, felly mae’n 
hanfodol bod yn rhugl mewn termau arbenigol a gallu 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 
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mynegi’ch hunan yn hyderus. Fel y dywedwyd eisoes, 
darpariaeth wirioneddol ddwyieithog yw’r cynllun sydd fwyaf 
tebygol o annog myfyrwyr i ddefnyddio’u Cymraeg, oherwydd 
gallant sefyll yr arholiad yn yr iaith y maent fwyaf hyderus 
ynddi. Mae myfyrwyr yn dewis pynciau Safon Uwch am 
resymau amrywiol, fel diddordeb a chyfleoedd gyrfa, ac nid 
ydynt yn debygol o ddewis Cymraeg dim ond oherwydd eu 
bod yn gallu siarad yr iaith, yn yr un modd nad yw’r rhan fwyaf 
o fyfyrwyr yn dewis Saesneg dim ond oherwydd eu bod yn 
siarad yr iaith. Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr am sgorio mor 
uchel â phosibl yn eu harholiadau a bydd yn dân ar eu croen 
os byddant yn cael eu gorfodi i wneud Bagloriaeth Cymru 
drwy gyfrwng y Gymraeg os nad ydynt yn teimlo’n alluog i 
ysgrifennu Cymraeg. Bydd gradd is yn peri anfantais iddynt 
pan fyddant yn gwneud cais i fynd i’r brifysgol. 
 

Mae dewis eang o ysgolion Cymraeg eu hiaith yng 
Ngheredigion, a nifer eithriadol o gyfyngedig o rai cyfrwng 
Saesneg. Drwy gael gwared ar y dewisiadau Saesneg yn unig, 
rydych yn diddymu hawl pobl i addysg yn eu hiaith gyntaf. 
Rydych yn diddymu dewis pobl pan fo’r dewis hwnnw eisoes 
yn gyfyngedig. Mae’r cynnig hwn wedi peri i mi a’m teulu 
ystyried o ddifrif a yw Ceredigion yn lle y gallwn fyw ynddo yn 
y tymor hir, os na fydd modd i’n plant ddysgu’u hiaith gyntaf 
nes eu bod yn wyth oed. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Mae hyn yn diddymu hawliau’r plant, ac fe allai niweidio eu 
dyfodol. Nid yw dyfodol pob plentyn yng Nghymru. Ac ni ellir 
datblygu pob pwnc arbenigol yng Nghymru. Onid ydynt yn 
cyfrif? Rydych yn gwahaniaethu yn eu herbyn. Fel y soniais 
eisoes, bydd plant ag ADY, a phlant sy’n wynebu anawsterau 
cymdeithasol ac emosiynol, yn cael hyn yn anodd iawn. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Dylai unigolyn fod yn rhydd i ddewis iaith (Cymraeg neu 
Saesneg) nid cael ei orfodi gan Gyngor neu Lywodraeth. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Wrth gwrs byddai dysgu plant yn Gymraeg yn unig yn peri 
iddynt fod yn siaradwyr Cymraeg gwell. O ddysgu 
mathemateg yn unig, byddai’n peri iddynt fod yn well 
mathemategwyr. Yn sicr, dylid dysgu Cymraeg i blant, ond nid 
ar draul yr holl bethau eraill y dylent fod yn eu dysgu yn ystod 
y cyfnod hwn. Mae’n annheg ac yn amhriodol i’r AALl fynnu 
bod rhaid i ddisgyblion ddilyn llwybr iaith a bennwyd ymlaen 
llaw ar gyfer eu harholiadau. Byddwch yn cosbi myfyrwyr ac 
yn peri anfantais enfawr iddynt o’u cymharu â’u cymheiriaid 
dros y ffin sy’n cystadlu am yr un lleoedd prifysgol. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Efallai y bydd mwy o blant yn dewis cymwysterau Cymraeg a 
phynciau cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol uwchradd, ond mae 
hyn yn dibynnu’n fawr ar ddyheadau unigolion, y graddau y 
maent yn dod i gysylltiad â’r iaith gartref, a’u profiad o’r byd 
mawr. Allwch chi ddim gorfodi hyn. Mae’n syfrdanol eich bod 
yn eithrio pobl dros 65 oed ar ddiwedd y ffurflen hon!! 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). Roedd camgymeriad wedi digwydd ar 
ddiwedd y ffurflen ymateb Saesneg. Yn yr un 
Cymraeg roedd y blwch yn nodi 65+ ond 
rhywsut fe gollwyd y symbol hwnnw yn y 
ffurflen Saesneg. Ymddiheurwn am hynny.  
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Byddaf yn annog fy mhlant i ddysgu Cymraeg, ond nid wyf yn 
teimlo y bydd eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg o oedran 
cynnar pan nad ydynt yn dod o deulu sy’n siarad Cymraeg o 
fudd i addysg y plant; gallai beryglu eu hiechyd meddwl 
oherwydd bod arnynt bwysau i ddysgu ac i gael eu dysgu 
mewn iaith anghyfarwydd. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Bydd gennyf un mab a fydd wedi methu’r newid hwn a bydd 
yn parhau yn ôl yr hyn sy’n briodol yn fy nhyb i. Yna, bydd ar 
fy mab iau bwysau enfawr i wneud ei waith i gyd yn Gymraeg! 
Annheg iawn. 
 

Cyflwyno’r cynllun yn raddol yw’r dull sydd wedi 
ei gynllunio gan y Cyngor. Ni fydd yn effeithio 
disgyblion presennol yr ysgolion. Y plant cyntaf 
fyddai’n cael mynediad i’r dull trochi fyddai 
plant 3 oed a hynny yn sgil cyfnod o ymgynghori 
pellach. 

Eto, rwy’n teimlo y bydd plant penodol dan anfantais, yn 
enwedig os ydynt wedi symud yma ac mai Saesneg yw eu 
hunig iaith. Rwy’n teimlo bod y plant hyn yn cael eu cau allan. 
Rhaid inni dderbyn bod pobl yn symud i Geredigion ac ohoni, 
yn enwedig y rheini sy’n mynd i’r brifysgol, a bod angen dewis 
arnynt i gael eu plant wedi’u haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg neu’r Saesneg, gan fod llawer yn bwriadu dychwelyd 
i Loegr ar ôl gorffen yn y brifysgol. Rwy’n teimlo’n gryf nad 
yw’r cynllun cyfan mor syml ac esmwyth ag yr ydych yn ei 
awgrymu. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). Mae symudedd pobl yn ffaith sy’n gyffredin i 
nifer iawn o ardaloedd. Ni ellir peidio a 
chynllunio darpariaeth ar y sail hwnnw. Y nod 
yw gweld disgyblion sy’n ddwyieithog (yn gallu 
siarad a chyfathrebu yn y ddwy iaith) ac mae 
rhan yr ysgolion, rhieni a’r gymuned wrth 
hyrwyddo hynny yn bwysig iawn.   

Ond yn gyffredinol, mae’n sicr yn annhebygol y bydd 
ymdrechion i gyfathrebu’n cael eu cryfhau drwy ddiddymu 
dewis. Pe bai hwn yn bolisi gwirioneddol ddwyieithog, 
byddai’n mynd rywfaint o’r ffordd at gryfhau’r nifer sy’n 
dysgu’r Gymraeg a’r gallu cyffredinol o ran dwyieithrwydd. 
Nid yw’n gwneud hyn fel y mae ar hyn o bryd. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Mae dewis eang o ysgolion Cymraeg eu hiaith yng 
Ngheredigion, a nifer eithriadol o gyfyngedig o rai cyfrwng 
Saesneg. Drwy gael gwared ar y dewisiadau Saesneg yn unig, 
rydych yn diddymu hawl pobl i addysg yn eu hiaith gyntaf. 
Rydych yn diddymu dewis pobl pan fo’r dewis hwnnw eisoes 
yn gyfyngedig. Mae’r cynnig hwn wedi peri i mi a’m teulu 
ystyried o ddifrif a yw Ceredigion yn lle y gallwn fyw ynddo yn 
y tymor hir, os na fydd modd i’n plant ddysgu’u hiaith gyntaf 
nes eu bod yn wyth oed. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

O ran disgyblion uwchradd, byddant yn gwybod pa iaith y 
maent am fwrw ymlaen â hi, ac mae’n anghywir ceisio gorfodi 
mwy ohonynt i ddilyn y llwybr Cymraeg. Caniatewch ddewis! 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Gofynnaf ichi gydnabod y plant nad ydynt yn gwneud yn dda 
gydag ieithoedd, plant nad yw eu rhieni’n ddwyieithog, a’r 
rheini nad yw’r Gymraeg na’r Saesneg yn brif iaith iddynt. 
Rwyf hefyd yn pryderu y bydd gorfodi mwy o Gymraeg o 
oedran cynnar yn rhwystro gweithwyr proffesiynol rhag dod i 
weithio yng Nghymru, e.e. mewn ysbytai, yn y Llyfrgell 
Genedlaethol, yn y Brifysgol. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Fel y nodir uchod, ar hyn o bryd, nid wyf yn gweld fawr ddim 
tystiolaeth sy’n awgrymu bod angen cynyddu’r ddarpariaeth 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Tudalen 223



94 
 

cyfrwng Cymraeg ar lefel addysg gynradd yng Ngheredigion.  
Mae mwyafrif helaeth y ddarpariaeth sydd ar gael i blant a’u 
teuluoedd yn ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, felly nid wyf yn 
credu bod angen cynyddu’r ddarpariaeth honno.  Rwy’n credu 
bod y newidiadau arfaethedig yn cyfyngu ar ddewis plant a 
theuluoedd ac, o ganlyniad i’r newidiadau, gallai beri i 
Geredigion fod yn sir llai deniadol i deuluoedd di-Gymraeg 
symud iddi i weithio. Ar adeg pan fo anawsterau mawr o ran 
llenwi swyddi gweithwyr allweddol yn y sir, rwy’n credu y 
gallai unrhyw fesur a allai rwystro teuluoedd rhag symud i’r 
ardal fod yn andwyol i’r gwasanaethau allweddol a ddarperir 
yng Ngheredigion.  Yn yr un modd, mae gennyf bryderon o ran 
manteision addysg uwchradd ddwyieithog i blant, yn enwedig 
o ran hyrwyddo TGAU a Safon Uwch a ddysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Os bydd myfyrwyr yn gadael addysg uwchradd â 
chymwysterau Safon Uwch cyfrwng Cymraeg, mae arnaf ofn y 
byddant dan anfantais fawr os byddant am astudio rhai 
pynciau allweddol ar lefel addysg uwch, boed yng Nghymru 
neu yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol. Mae hyn yn arbennig 
o berthnasol o berthnasol i bynciau STEM (Gwyddoniaeth, 
Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Mae mewnfudo ac 
allfudo yn cyfoethogi Ceredigion ac mae'n elwa ohonynt. Dylai 
fod arnom eisiau i’n pobl ifanc allu gadael Ceredigion ac 
astudio unrhyw le yn y Deyrnas Unedig neu yng ngweddill y 
byd cyn dychwelyd i Geredigion yn y dyfodol pan fyddant ar 
fin dechrau eu teuluoedd eu hunain. Drwy hyrwyddo Safon 
Uwch cyfrwng Cymraeg, rwy’n pryderu y bydd yn llesteirio 
cynnydd academaidd myfyrwyr ac y bydd yr opsiynau sydd ar 
gael iddynt yn gyfyngedig, gan gau’r drws ar y profiad buddiol 
o astudio bywyd tu allan i Geredigion. 
 

Rwy’n meddwl y bydd yn peri i lawer o blant ifanc nad ydynt 
ond yn siarad Saesneg ar yr aelwyd beidio â hoffi’r ysgol a 
pheidio â hoffi’r Gymraeg. Mae gennym blentyn tair oed ac 
mae gwneud iddo fwynhau’r feithrinfa a rhoi digon o hyder 
iddo fynd yno wedi bod yn ddigon o her, heb sôn am ei daflu i 
amgylchedd lle nad yw’n siarad yr iaith. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Yr hyn yr wyf yn ei chael yn anodd deall yw’r ffaith bod y 
cynllun yn cyfeirio o hyd at werth dwyieithrwydd, ac eto mae’r 
camau gweithredu’n ceisio gorfodi system addysg unieithog. 
Nid wyf yn gwybod digon am weddill Ceredigion, ond mae 
gennych system berffaith yn Aberystwyth: gall pobl sy’n 
meddwl y bydd eu plant yn elwa fwyaf o gael addysg cyfrwng 
Cymraeg anfon eu plant i XXXX; gall y rheini sy’n meddwl y 
bydd eu plant yn elwa fwyaf o addysg cyfrwng Saesneg yn 
bennaf eu hanfon i XXXX. Mae fy merch ym Mlwyddyn 2 yn 
XXXX ar hyn o bryd, ac mae’n cael addysg gyflawn gan 
athrawon rhagorol mewn dosbarth cyfeillgar ac amrywiol o 
fyfyrwyr. Mae hi hefyd yn dysgu digon o Gymraeg yno, sy’n 
wych – ond mae hi’n dysgu llawer o bethau diddorol eraill 
hefyd. Mae hi’n cael cymaint o hwyl ar y Gymraeg erbyn hyn, 
drwy ei haddysg cyfrwng Saesneg, nes fy mod wedi dechrau 
cael gwersi fy hun er mwyn imi allu ymuno â hi pan fydd hi’n 
siarad yr iaith gartref. Ond rwy’n gwneud hynny o ddewis; 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). Dydy hi ddim yn nod gan y Cyngor i greu 
system uniaith.  
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byddwn i’n cymryd y dysgu’n llawer llai o ddifrif pe bawn i’n 
teimlo fy mod yn cael fy ngorfodi i wneud hynny. Rwyf hefyd 
yn ffodus iawn o fod mewn sefyllfa lle’r wyf yn gallu cael 
gwersi. Ni fydd gan rieni pob plentyn amser na chyfle i wneud 
hynny, ac mae’n siŵr y byddai hynny’n peri anfantais ddifrifol 
i’r plentyn pe na bai modd i’w rieni ei helpu â’i waith ysgol 
gartref. 
 

Nid wyf yn credu bod barn pob rhiant wedi’i hystyried. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Rwy’n anghytuno’n llwyr â hyn. Mae Ceredigion yn symud 
tuag at ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. Mae hyn yn 
cau’r Saesneg allan ac yn peri y bydd gan blant fwy o hyder i 
ddefnyddio’r Gymraeg na’r Saesneg sy’n iaith fyd-eang fwy 
defnyddiol. Bydd penderfyniad Cyngor Ceredigion yn rhwygo 
cymunedau a theuluoedd yn y dyfodol. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

O ddysgu’r Cyfnod Sylfaen drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, 
bydd yn effeithio’n andwyol ar ddatblygiad llafaredd a 
llythrennedd Saesneg rhai plant. Bydd hyn yn cael effaith 
negyddol ddwys ar daith addysgol rhai disgyblion. Lluniwyd 
rhaglen y Cyfnod Sylfaen i wella cyrhaeddiad addysgol ac i 
gynyddu cydraddoldeb mewn addysg yng Nghymru. Mae’r 
camau arfaethedig yn mynd yn groes i ddelfrydau craidd 
rhaglen y Cyfnod Sylfaen drwy awgrymu y dylid dysgu rhaglen 
y Cyfnod Sylfaen drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. I lawer o 
ddisgyblion ysgolion cyfrwng Saesneg, nid Cymraeg yw eu 
mamiaith ac mae’n anochel y bydd yn anodd iddynt gael 
mynediad at addysg a ddarperir yn Gymraeg yn unig. Dylai fod 
pryder go iawn y byddant yn colli diddordeb mewn addysg, a 
dylai hyn fod wedi cael sylw/cael ei ystyried yn y cynnig. 
Byddai’r cynllun arfaethedig hefyd yn arwain at sefyllfa lle nad 
yw rhieni’n gallu cynorthwyo’u plant i ddysgu ac felly byddant 
yn cael eu gorfodi i golli diddordeb. Nid yw rhiant heb 
ddiddordeb yn rhywbeth y dylai unrhyw system addysg fod yn 
anelu ato, yn wir, dylai fod yn anelu i’r gwrthwyneb. Mae 
rhieni sy’n dangos diddordeb ac yn teimlo’n gadarnhaol 
ynghylch amgylchedd dysgu’u plentyn yn hollbwysig i’r broses 
o siapio’r disgyblion a’u hagwedd at ddysgu gydol oes, ac nid 
wyf yn tybio bod y cynllun arfaethedig wedi rhoi sylw i hyn o 
gwbl. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Fel uchod. Nid ydych ond yn holi’r cyhoedd ynghylch eich 
dulliau arfaethedig i gyflawni’r nod yr ydych yn benderfynol o’i 
gyrraedd, heb roi cyfle iddynt drafod y nod hwnnw. Fel 
cymuned ddemocrataidd, dylem fod yn trafod y nod hwnnw, 
oherwydd dyna sy’n effeithio ar fywyd fel yr ydym yn 
gyfarwydd ag ef yn y sir mewn ffordd sylweddol – ac, fel yr 
wyf yn dadlau, mewn ffordd sy’n gwahaniaethu yn erbyn rhai 
ac yn anfanteisiol i’r gymuned gyfan. Mae Ysbyty Bronglais 
eisoes yn ei chael yn anodd recriwtio meddygon – a ydych 
chi’n meddwl y bydd meddyg ymgynghorol newydd y galon yn 
dod yma pan fydd hi’n dod i wybod bod rhaid i’w phlant fynd i 
ddosbarth trochi yn y Gymraeg ac yna dysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn unig? 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). Nid ydym yn gweld y dylai cyflwyno’r 
Gymraeg mewn sefyllfa ysgol fod yn rwystr i 
bobl broffesiynol ddod i fyw a gweithio yn 
Aberystwyth ac yn Ngheredigion. Mae yna bobl 
felly ar draws Cymru sydd wedi anfon eu plant i 
ysgolion cyfrwng Cymraeg ac wedi dysgu’r 
Gymraeg eu hunain yn ogystal. Mae’n siwr eu 
bod yn deall natur ieithyddol Cymru ac yn gweld 
manteision setlo mewn cymdeithas 
ddwyieithog.  
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Mae’r gweithredoedd yn y ddogfen hon yn mynd yn 
uniongyrchol groes i'r nod o ddatblygu dysgwyr galluog ac 
uchelgeisiol sy’n hyddysg yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw’r 
lleoliadau addysgol unieithog y mae’r cynllun hwn yn bwriadu 
eu datblygu, er ei fod yn esgus cefnogi dwyieithrwydd, yn 
addas i gyflawni canlyniad o’r fath. At hynny, bydd nifer 
sylweddol o ddisgyblion yn cael eu gorfodi i astudio drwy 
gyfrwng iaith nad ydyn nhw na’u teuluoedd yn ei deall ac nad 
ydynt yn gyfarwydd â hi. Ni all hyn ond effeithio’n negyddol ar 
eu gallu i fod yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol. Ni fyddant 
yn gallu cael cymorth yn ôl y gofyn gartref. Sut y mae’r sawl 
sydd wedi llunio’r ddogfen yn rhag-weld, er enghraifft, y bydd 
rhieni di-Gymraeg yn gallu helpu’u plant i feithrin eu sgiliau 
darllen pan na fyddant yn deall y llyfrau y bydd y plant yn dod 
adref â nhw o’r ysgol? Mae’r camau arfaethedig hefyd yn 
debygol o beri i rai rhieni/gwarcheidwaid golli diddordeb yn 
addysg y disgyblion hynny oherwydd ni fyddant yn deall iaith y 
dysgu. NI fydd y camau arfaethedig yn arwain at gyflawni’r 
canlyniadau a nodwyd. At hynny, byddant hefyd yn creu 
anghydraddoldebau newydd ac yn dwysáu’r rhai sy’n bodoli 
eisoes. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Na fydd. Er y bydd yn cynyddu nifer y plant ifanc sy’n siarad 
Cymraeg, rhaid canolbwyntio ar y graddau y bydd y cynnydd o 
ran siarad Cymraeg yn digwydd ar draul ffactorau eraill. Mae’n 
debygol o greu llawer o blant sy’n llai hyddysg yn y Saesneg 
oherwydd yr effaith ar ddatblygiad y Saesneg rhwng 3-7 oed, 
yn ogystal â chael effaith ddofn ar eu dysgu ehangach hefyd 
(h.y. rhwystrau ychwanegol rhag mynediad a dysgu). 
Sefydlwyd y Cyfnod Sylfaen i wella cyrhaeddiad addysgol ac i 
gynyddu cydraddoldeb mewn addysg yng Nghymru. Mae’r 
camau arfaethedig yn mynd yn groes i ddelfrydau craidd 
rhaglen y Cyfnod Sylfaen drwy awgrymu y dylid dysgu rhaglen 
y Cyfnod Sylfaen drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. I lawer o 
ddisgyblion ysgolion cyfrwng Saesneg, nid Cymraeg yw eu 
mamiaith ac mae’n anochel y bydd yn anoddach iddynt gael 
mynediad at addysg a ddarperir yn Gymraeg yn unig. Nid yw’n 
ymddangos bod y gwendidau amlwg hyn wedi cael sylw yn y 
cynnig, gan mai'r cyfan a geir ynddo yw datganiadau bras am 
agweddau cadarnhaol dwyieithrwydd (nad ydynt mewn cyd-
destun oherwydd eu bod yn aml yn cyfeirio at 
ddwyieithrwydd a ddatblygir mewn gwledydd sy’n deall yr 
angen i ddatblygu prif iaith disgyblion yn gyntaf). 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Bydd yn digalonni llawer o blant, yn enwedig yn yr ysgol 
uwchradd, oherwydd bod yr iaith yn cael ‘ei gwthio i lawr eu 
cyrn gyddfau’. Efallai y gwnewch chi ddarganfod eich bod yn 
creu cryn dipyn o ddicter a rhwygiadau ymhlith pobl ifanc, yn 
hytrach na hyrwyddo hoffter o’r iaith a defnydd ohoni. Mae 
angen ichi eu darbwyllo ei bod hi’n werth yr ymdrech, ac fe 
allai hyn fod yn anodd iawn. Am drueni… pwysleisio rhuglder 
mewn Cymraeg lafar yw’r ffordd ymlaen, gan mai dyna’r maes 
y mae dysgwyr Cymraeg fwyaf tebygol o ddefnyddio’u sgiliau 
ieithyddol ynddo yn y gwaith ac mewn lleoliadau 
cymdeithasol. 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). Mae  Cwricwlwm i Gymru yn rhoi pwyslais 
gref ar lafaredd ac ymwybyddiaeth o 
gymdeithas aml ieithog Cymru. 

Tudalen 226



97 
 

Dywedir y bydd disgyblion yn “[d]datblygu yn ddysgwyr 
uchelgeisiol, galluog sy’n ... gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn 
gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg”. 
Ond nid o’u gwirfodd gan fod y cynllun yn datgan: “Sicrhau 
bod pob disgybl sy’n astudio cymhwyster mamiaith yn cael ei 
asesu ar gyfer y Fagloriaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.” Felly, 
nid yw’r disgyblion hyn yn cael dewis i gyfathrebu’n effeithiol 
drwy gyfrwng y Saesneg oherwydd byddwch yn “sicrhau” y 
byddant yn gwneud y Fagloriaeth yn Gymraeg. A fyddant yn 
“uchelgeisiol” pan fyddant yn sylweddoli mai’r ffordd orau o 
sicrhau eich bod yn dod yn bennaeth ysgol yw drwy fod yn 
“arweinwyr yn y sector cyfrwng Cymraeg”? A fydd yn 
cynorthwyo pob plentyn i fod yn ddysgwr effeithiol yn y ddwy 
iaith os oes gennych dargedau penodol i gynyddu 
cymwysterau cyfrwng Cymraeg, neu a fydd yr ysgolion dan 
bwysau i sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei dargedau? A yw 
targedau o ran cymwysterau’n helpu’r ysgolion i ddatblygu 
dysgwyr galluog? 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). Eto, nod dwyieithrwydd llawn yw sicrhau 
bod disgyblion yn gallu cyfathrebu wrth siarad, 
darllen ac ysgrifennu a gnweud dewisiadau 
pellach yn y Gymraeg a’r Saesneg.  

Mae’n rhagfarnllyd disgwyl i bawb sy’n byw yng Nghymru fod 
yn siaradwyr Cymraeg!!  
 

Nod Llywodraeth Cymru yw gweld miliwn o 
siaradwyr erbyn 2050. Mae Cyngor Sir 
Ceredigion yn gweld bod ganddo ran wrth 
gefnogi a hyrwyddo’r nod hwn.  

Mae’n lleihau gallu rhieni i helpu os ydynt yn ddi-Gymraeg, ac 
fe all wneud drwg i’r disgyblion hynny sydd am barhau â’u 
haddysg yn Lloegr neu mewn man arall. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Nid yw’r cwestiwn hwn yn rhoi sylw i’r mater ehangach, sef 
pam fod rhaid dysgu’r Gymraeg fel iaith gyntaf – sut y bydd 
Prydain ar ei hennill o wneud hynny? 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). Mae gan Gymru ddwy iaith genedlaethol.  
Eto, y fantais o allu siarad y Gymraeg a’r 
Saesneg yng Nghymru sy’n greiddiol i’r cynllun.  

Rwy’n meddwl, fel uchod, y dylai fod yn ddwyieithog. Rwyf 
wedi clywed lawer tro am y ‘Welsh not’ a’r ffordd y taflwyd 
gwg at blant Cymru am iddynt siarad Cymraeg yn hytrach na 
Saesneg.  Onid yr un peth yw hyn? Rhaid inni beidio â 
gwahaniaethu, a dyna’r wers y mae arnaf i eisiau i’m plant ei 
dysgu yn anad dim. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Yn y gwyddorau, mae llyfrau Saesneg yn cael eu defnyddio 
mewn ysgolion Cymraeg yn unig hyd yn oed. Ar hyn o bryd, 
ychydig iawn o bobl sy’n gallu dysgu at safon uchel drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 
 

Mae sicrhau cyflenwad o destunau Cymraeg 
addas yn fater i ysgolion unigol ac i CBAC. Mae’r 
hyn sy’n cael ei nodi am brinder staff yn derbyn 
sylw pellach dan Deilliant 7.  

Rwy’n meddwl bod annog diwylliant Cymru yr un mor bwysig 
â’r iaith. Dylid gwneud mwy gyda’r Eisteddfod, cerddoriaeth 
Cymru, chwaraeon Cymru, ac ati, ac annog agweddau eraill ar 
yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn Gymro/Gymraes. Mae llawer o 
bobl nad ydynt ond yn siarad Saesneg yn dal i deimlo’n 
Gymry; drwy ganolbwyntio ar yr iaith, rwy’n pryderu ei fod yn 
gwahaniaethu yn erbyn y rheini sy’n teimlo eu bod yn 
Gymry/wedi’u geni yng Nghymru ond nad oes ganddynt hyder 
i siarad Cymraeg. 
 

Cytunwn bod yr elfennau yma’n holl bwysig. Os 
ydych yn siarad Saesneg yn unig (neu unrhyw 
iaith arall) yng Nghymru ni ddylai fod hynny’n 
sail i unrhyw ragfarn. Mae’r Gymraeg yn 
perthyn i bawb a dyna pam mae’r cyngor am i 
blant, drwy’r dull trochi, i gael y cyfle i fod yn 
ddwyieithog yn y dyfodol. Mae annog mwy o 
oedolion i ddysgu’r Gymraeg hefyd yn bwysig. 
Mae caffael y Gymraeg a’r Saesneg yn cyflwyno 
pobl i drysor o ddiwylliant ehangach.  

Bydd, ond nid yw’r ddogfen yn nodi unrhyw effaith (os o gwbl) 
y bydd hyn yn ei chael. 

Nodwyd y sylw. 
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Mae’r rheini sy’n bwriadu mynd i goleg/prifysgol mewn gwlad 
arall yn llai tebygol o fod eisiau cael addysg bellach na 
chwblhau pynciau yn y Gymraeg; yn hytrach, byddant am 
ddilyn pwnc sy’n fuddiol i’w dewisiadau ar gyfer eu bywydau 
a’u cyfleoedd gyrfa. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Nid yw’r ffaith bod rhywun yn rhugl yn y Gymraeg yn golygu ei 
fod yn ymgeisydd mwy addas. 
 

Mae nifer cynyddol o swyddi, ar draws Cymru, 
yn gofyn am y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg 
a’r Saesneg. Mae’r rheiny, yn aml, yn fedrau 
ychwanegol i ofynion craidd y swyddi yna. Nid 
yw cyflogwr yn debygol o benodi ymgeisydd i 
swydd ar y sail ei fod yn gallu siarad mewn iaith 
benodol heb sicrhau ei fod yn gymwys yn y 
gofynion craidd hefyd.  

Bydd yn helpu siaradwyr Cymraeg i siarad ac i ysgrifennu 
Cymraeg safonedig yn hytrach na thafodieithoedd amrywiol 
bendigedig yr ardal. Mae hyn yn peri i’r rhan fwyaf o’r 
siaradwyr Cymraeg yr wyf yn eu hadnabod deimlo nad ydynt 
yn ddigon da! 
 

Nid yw’n dilyn bod tafodiaith yn cael ei effeithio 
drwy’r dull trochi. Yn wir, mae’n fodd o 
gyflwyno iaith ‘leol’ i ddisgyblion na fyddai’n ei 
derbyn fel arall.  

Nid yw’n amlwg beth yw’r rheswm/cyfiawnhad pam fod TGAU 
Cymraeg yn gyfwerth ag 1.5 TGAU. Pam fod y Gymraeg yn 
bwysicach na mathemateg neu wyddoniaeth, er enghraifft? 
Bydd dysgu’n ddwyieithog yn well i blant na dysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3).  Mae’r newidiadau yn nwylo y cyd bwyllgor 
addysg.  

Ni all pobl astudio rhywbeth nad ydynt yn ei ddeall! 
 

Holl bwrpas y cynllun yw sicrhau bod mwy o 
blant yn gallu siarad y Gymraeg a’r Saesneg.  

Ni fydd dysgu plant o dan saith oed yn Gymraeg o reidrwydd 
yn peri iddyn nhw ddilyn cymwysterau Cymraeg ddegawd yn 
ddiweddarach. 
 

Drwy roi’r dechrau gorau i blant i fod yn gwbl 
ddwyieithog yna’r nod yw gweld mwy ohonynt 
yn teimlo’n ddigon hyderus i astudio pynciau 
drwy gyfrwng y Gymraeg i lefel cymhwyster.  

Eto, rwy’n cytuno, ond mae gan Geredigion eisoes record gref 
o ran darparu cymwysterau Cymraeg a phynciau drwy gyfrwng 
y Gymraeg. 
 

Gweler y rhesymeg yn y cynllun ac yn 
nisgwyliadau Llywodraeth Cymru. 

Bu imi ddysgu gwyddoniaeth (hyd at a chan gynnwys 
Gwyddoniaeth TGAU) drwy gyfrwng y Gymraeg am dair 
blynedd. Hon yw fy ail iaith, felly cefais fy anfon ar gwrs 
Gloywi Iaith gan Gyngor Sir Ceredigion. Bu imi ddysgu llawer o 
idiomau, ond dim byd pwnc-benodol. Byddai wedi bod yn well 
pe bawn wedi cael athro gwyddoniaeth cyfrwng Cymraeg arall 
i’m mentora a’m cynorthwyo â’r derminoleg wyddonol. 
Ychydig iawn o adnoddau gwyddoniaeth cyfrwng Cymraeg DA 
sydd ar gael (hyd yn oed yn yr Hwb). Ar ôl treulio gwyliau’r haf 
i gyd yn cyfieithu f’adnoddau dysgu i’r Gymraeg gan ddisgwyl 
dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, bu i’r Uned Gyfieithu wrthod 
prawfddarllen unrhyw rai o’m hadnoddau. O edrych yn ôl, 
sawl blwyddyn yn ddiweddarach, gallaf weld gwallau nawr. 
Rwy’n rhugl i bob pwrpas, ond bu i ddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg ychwanegu’n helaeth at fy llwyth gwaith. A fyddwch 
chi’n darparu mwy o amser CPA i athrawon er mwyn iddynt 
wella’u Cymraeg? Ni ddylid disgwyl i athrawon fynd ar gyrsiau 
Cymraeg yn eu hamser eu hunain oherwydd mae hynny’n peri 

Nodwyd y sylwadau am y cynllun sabothol ac 
am y syniad o gysgodi aelod arall o staff. Mae 
yna gydnabyddiaeth bod angen ehangu ar 
adnoddau ond mae’r sefyllfa’n gwella. Ni ddylai 
athrawon ddefnyddio eu hamser prin i bwrpas 
cyfieithu maith. Mae cefnogi athrawon mewn 
unrhyw gyfnod o newid yn fater pwysig i’r 
Cyngor.   
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anfantais anghymesur i athrawon benywaidd sy’n fwy tebygol 
o fod yn ysgwyddo cyfrifoldebau gofal plant. 
 

PAM???? Siawns nad yw’n bwysicach bod plentyn yn gallu 
sefyll arholiadau yn yr iaith sydd fwyaf cyfarwydd iddo/iddi ac 
y mae’n rhugl ynddi er mwyn iddo/iddi allu gwireddu ei 
botensial/photensial. Awgrym cyfan gwbl hurt. 
 

Nodwyd y sylw.  

Rwy’n credu bod digonedd o gyfleoedd i astudio i ennill 
cymwysterau Cymraeg yng Ngheredigion eisoes. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Rwy’n anghytuno â’r targed. Nid wyf yn gweld pam fod angen 
i ddisgyblion sefyll arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Nid oes unrhyw lwybr achosol clir yn y ddogfen sy’n egluro 
pam y gallai’r arbrawf peryglus hwn gael unrhyw effaith 
gadarnhaol o’r fath. Yn wir, mae llawn cymaint o siawns y 
bydd yr effaith yn negyddol, yn enwedig o ystyried y ffordd y 
bydd y camau arfaethedig yn tarfu ar gontinwwm ieithyddol 
clir. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Fel uchod. Nid yw’r cwestiwn hwn wedi’i eirio’n dda. Nid yw’n 
caniatáu trafodaeth am y nod, dim ond gofyn am fodd o 
asesu’r dull. Nid yw’r cymwysterau’n cael sylw manwl yn y 
cynllun. 
 

Nodwyd y sylw.  

Nid oes gennym ddigon o staff sy’n siarad Cymraeg i sicrhau y 
bydd disgyblion yn gallu astudio i ennill cymwysterau 
Cymraeg. A ydych chi’n mynd i hyfforddi staff? Rwyf wedi 
siarad â staff ac nid ydynt wedi cael gwybod am hyfforddiant. 
Beth os nad yw aelod staff yn meddu ar y sgiliau ieithyddol i 
ddysgu i siarad Cymraeg yn rhugl – cynorthwywyr addysgu ac 
athrawon? A allai aelodau’r Drefn Reoli Aur ddysgu i siarad 
Rwsieg, er enghraifft? A ydych chi’n mynd i hyfforddi neu 
ddiswyddo staff? A fyddai hynny'n gyfreithlon? A yw’r 
undebau wedi’u cynnwys yn y broses hon? 
 

Mae Deilliant 7 yn mynd i’r afael â materion 
staffio a chefnogaeth iddynt wrth ymwneud â’r 
Gymraeg a dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Nid 
ydym yn gweld bod swyddi’r staff addysgu 
presennol yn ysgolion Ceredigion dan unrhyw 
fygythiad. Y nod yw gweld cynnydd yn nifer y 
disgyblion fydd yn astudio ar gyfer cymwysterau 
Cymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 

Mae gennyf bryderon difrifol am y cynigion yn fwy cyffredinol. 
Mae’r cynlluniau’n sôn yn aml am yr angen i athrawon ddysgu 
pynciau academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddweud y 
bydd hyn yn cael ei ategu gan gyrsiau sabothol i sicrhau bod 
modd iddynt gaffael sgiliau ieithyddol. I allu addysgu drwy 
gyfrwng iaith benodol, rhaid ichi fod yn hollol rhugl, ac nid wyf 
yn credu ei bod yn realistig disgwyl i staff feithrin sgiliau 
ieithyddol digonol yn ystod y cyfnodau byrion a bennir. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

O ystyried bod llawer o weithwyr hyfedr, gan gynnwys 
addysgwyr prifysgol, yn ystyried gadael Ceredigion nawr, ni 
allaf weld sut y bydd hyn yn helpu’r genhedlaeth nesaf i 
ddatblygu i fod yn ddysgwyr galluog. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Nid oes gan y Gymraeg fawr ddim i’w wneud â darparu addysg 
uchelgeisiol i ddysgwyr uchelgeisiol pan nad oes fawr ddim 
darpariaeth mewn unrhyw bwnc unrhyw le yn y sir. A ydych 

Nodwyd y sylw.  
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chi wedi gweld ymhle y mae’r ysgolion a’r colegau wedi’u 
lleoli a’r hyn y mae’n amlwg NAD yw ar gael iddynt ei astudio, 
os gallant gyrraedd yno o gwbl gan ddefnyddio system 
gludiant sydd wedi’i threfnu’n affwysol o wael. 
 

Ni fydd y rheini sy’n ei chael yn anodd dysgu yn gallu 
cyfathrebu’n effeithiol yn y naill iaith na’r llall. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Gall disgyblion fod yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog drwy 
gyfrwng y SAESNEG. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Mae'r cyfan oll yn ymwneud â phlant yn dysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Mae’n awgrymu mai Saesneg yw'r iaith israddol. 
Mae’n creu anghydraddoldeb. Dylid canolbwyntio ar greu 
plant dwyieithog a darparu amgylchedd dysgu cadarn. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Nid oes un system ddelfrydol ar gael – mae pob dysgwr yn 
wahanol. Rwyf wedi dysgu mewn ysgolion cyfrwng Saesneg 
yng Nghymru, ysgolion dwyieithog ac ysgolion cyfrwng 
Cymraeg. Mae Cymraeg dysgwyr cyfrwng Saesneg yn aml yn is 
na’r safon, ond mae’r un peth yn wir am Saesneg myfyrwyr 
cyfrwng Cymraeg. Rwyf wedi dysgu cyrsiau gwyddoniaeth 
Lefel 3 drwy gyfrwng y Saesneg mewn ysgol cyfrwng Cymraeg 
a byddai’r myfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf yn aml yn ei chael 
yn anodd dehongli’r hyn yr oedd cwestiwn yn ei ofyn – 
roeddent yn meddu ar y gallu academaidd ond nid oeddent yn 
gyfarwydd â thermau Saesneg cyffredin. Roedd hyn yn arwain 
at raddau nad oeddent yn adlewyrchu’u gallu academaidd. 
Gallech ofyn pam na fyddwn wedi dysgu’r cwrs Lefel 3 drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Yn gyntaf, ceir prinder mawr o athrawon  
gwyddoniaeth, heb sôn am athrawon gwyddoniaeth sydd 
hefyd yn gallu dysgu’u pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ail, 
roedd ar y myfyrwyr EISIAU astudio cyrsiau UG/Safon 
Uwch/Lefel 3 drwy gyfrwng y Saesneg oherwydd eu bod yn 
bwriadu mynd i brifysgolion yn Lloegr neu eisiau mynd i 
astudio ar gyrsiau Meddygaeth / Milfeddygaeth / 
Deintyddiaeth sy’n cael eu dysgu drwy gyfrwng y Saesneg yn 
bennaf. Ni ellir astudio fy mhrif bwnc (Cemeg) yng Nghymru 
drwy gyfrwng y Gymraeg gan fod Adran Gemeg Prifysgol 
Bangor wedi cau. Mae angen darparu geirfa pwnc-benodol yn 
Gymraeg ac yn Saesneg ym mhob gwers. Nid yw e-sgol yn 
lliniaru’r ffaith bod prinder athrawon mewn pynciau ymarferol 
fel gwyddoniaeth, ac mae’r cyfnod clo wedi dangos mai dysgu 
wyneb yn wyneb sydd orau. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). Noda’r ymateb bod disgyblion mewn addysg 
cyfrwng Cymraeg yn astudio’r gwyddorau drwy 
gyfrwng y Saesneg a’u bod yn cael trafferth i 
ddehongli cwestiynau ar sail y ffaith nad oeddent 
yn gwybod y termau Saesneg cyffredin.  Bydd 
darpariaeth effeithiol yn medru cyflwyno termau 
yn ddwyieithog er mwyn bod o gymorth i 
ddisgyblion wneud cysylltiadau rhwng ieithoedd. 
Ni ellir dysgu am dermau heb y cyd-destun 
gwyddonol cywir.  Fe ddylai’r disgyblion fod yn 
deall termau mewn pwnc ym mha bynnag iaith y 
cyflwynir y dysgu. Mae’r hyn sydd wedi ei nodi 
am addysg prifysgol a darpariaeth y gwyddorau 
yn Gymraeg wedi ei gofnodi eisoes.  

Bydd sgiliau Saesneg plant yn dioddef. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Rwy’n meddwl bod y cynlluniau hyn yn esgeuluso dysgu 
Saesneg a bod dysgu yn y ddwy iaith yn allweddol i 
ddatblygiad plant. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Os byddwch yn rhoi’r Gymraeg fel cyfrwng, ni fydd y Saesneg 
yn cael ei defnyddio yn yr ysgol cymaint â’r Gymraeg. Rhaid i’r 
naill roi lle i’r llall. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 
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Nid wyf yn gwybod a fydd yn ddigon cefnogol – bydd angen 
ichi helpu’r oedolion di-Gymraeg! 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Rwy’n credu y bydd y newidiadau hyn yn peri anfantais fawr i 
lawer o blant. Fel y dywedwyd uchod, nid yw’r plant hynny 
sy’n ei chael yn anodd darllen/ysgrifennu a chyfathrebu yn eu 
mamiaith yn mynd i elwa o’r newidiadau hyn. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Nid oes gan deuluoedd adnoddau i gynorthwyo’u plant i 
ddysgu yn y ddwy iaith. Mae llawer o deuluoedd yn dod yma 
ac maent eisoes yn siarad Saesneg fel ail iaith. Nid yw’r cynllun 
yn darparu ar gyfer helpu teuluoedd i gynorthwyo’u plant 
gartref. Ni fydd hyn ond yn arwain at rwystredigaeth, 
canlyniadau dysgu gwael, ac arbrawf aflwyddiannus ar 
ddyfodol ein plant. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Byddai’n gwella’u galluoedd, ond beth am y byd tu allan i 
Geredigion… ai’r Gymraeg neu’r Saesneg sydd fwyaf 
gwerthfawr? 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Mae’r cynllun yn datgan y bydd pob plentyn, yn ddieithriad, 
yn cael ei addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwy’n credu y 
bydd hyn yn peri anawsterau enfawr i unrhyw blant ag ADY, 
plant sy’n dod i’r system addysg yn hwyr, a’r plant hynny nad 
yw Saesneg/Cymraeg yn iaith gyntaf iddynt. O dreulio cymaint 
o amser a gwario cymaint o adnoddau ar Ganolfannau Iaith i 
sicrhau bod plant yn gallu ‘dal i fyny’ â’u Cymraeg, byddwch 
yn camgyfeirio arian. Mae adnoddau a chymorth ychwanegol 
mewn ysgolion eisoes yn brin ac rwy’n meddwl y byddai modd 
gwario a thargedu’r arian hwn yn well. Yn gyntaf, mae ar blant 
angen cymorth â’u holl ddysgu ac mae’r cynllun hwn yn mynd 
ati'n fwriadol i gyfyngu ar fynediad plentyn at ddysgu. 
Mae datgan y bydd arian ysgol gan Lywodraeth Cymru’n 
dibynnu ar dargedau i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
destun pryder mawr. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Ni allaf weld sut y bydd eu Saesneg yn gwella os ydynt yn cael 
eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Siŵr iawn, bydd ysgolion cynradd Cymraeg yn unig yn creu 
mwy o siaradwyr Cymraeg mewn cyd-destun, e.e. yn yr ysgol, 
ond, os rhywbeth, rwy’n credu y gallai hyn danseilio 
hunanhyder rhai disgyblion a’u diddordeb yn eu haddysg.  
Mae llawer eisoes yn ei chael yn anodd ymdopi â darllen, 
mathemateg a sillafu yn eu hiaith gyntaf. At hynny, ni all rhieni 
di-Gymraeg ddarparu cymaint o gymorth. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Nid yw pob plentyn yn dod o gartref lle y siaredir Saesneg, ac 
efallai mai’r ysgol fydd yr unig le y gall ddysgu Saesneg. Siawns 
na fyddai lleoliad ag elfennau Cymraeg a Saesneg yn fwy 
buddiol i’r plant hynny na lleoliad cyfrwng Cymraeg llwyr. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Mae’r camau gweithredu’n blwyfol, byddant yn peri anfantais 
i blant, ac maent yn anwybyddu manteision sgiliau ieithyddol 

 Mae ymchwil rhyngwladol yn dangos yn glir 
bod dysgu ieithoedd yn hwyluso dysgu 
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eraill. Mae plant llawer o ysgolion yn siarad dros ddeg ar 
hugain o ieithoedd. Beth amdanyn nhw? 
 

ieithoedd eraill sydd yn bwysig yng Nghymru 
gan bod cyflwyno trydydd iaith i bob disgybl yn 
rhan o ddisgwyliadau Cwricwlwm i Gymru. 
Dydy’r ffaith bod plant yn cael eu cyflwyno i’r 
dull trochi ddim yn anwybyddu eu cefndiroedd 
aml-ethnig ac aml-ieithog. Mae gweld nifer o 
ieithoedd, yn ogystal â’r Gymraeg, yn rhywbeth 
i ymfalchio ynddo yn ysgolion Ceredigion.    

Nid oes gan deuluoedd adnoddau i gynorthwyo’u plant i 
ddysgu yn y ddwy iaith. Mae llawer o deuluoedd yn dod yma 
ac maent eisoes yn siarad Saesneg fel ail iaith. Nid yw’r cynllun 
hwn yn cynnwys unrhyw ddarpariaeth i helpu teuluoedd i 
gynorthwyo’u plant gartref, ac ni fydd hyn ond yn arwain at 
ofn, rhwystredigaeth a chanlyniadau dysgu gwael. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Mae’n debygol y bydd y cynigion hyn yn galluogi defnydd o'r 
iaith, ond mae arnaf ofn y byddant yn amharu’n ddifrifol ar 
allu plant rhieni di-Gymraeg i ddatblygu i fod yn ddysgwyr 
uchelgeisiol a galluog oherwydd ni fydd rhieni’n gallu eu helpu 
i ddarllen ac i ysgrifennu yn ystod y blynyddoedd cynnar. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Nid yw’n glir o’r adroddiad beth fydd yn cael ei wneud i 
sicrhau eu bod yn gallu cyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y 
Saesneg ac i sicrhau eu bod yn cael digon o addysg i 
ysgrifennu Saesneg ffurfiol er mwyn iddynt allu mynd i 
brifysgol tu allan i Gymru neu lwyddo mewn busnes tu allan i 
Gymru os ydynt am wneud hynny. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 

Ar y gorau, nid yw’n trafod hyder, uchelgais na gallu o ran y 
Saesneg ac, ar y gwaethaf, mae’n eu bychanu. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3). 
 

Mae angen ichi brofi bod gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg o 
fantais hirdymor er mwyn i rywun barhau ymhellach. 
Dangoswch enghreifftiau o fywyd go iawn i blant, nid dim ond 
fideos o’r hyn y mae’r llywodraeth am ei wireddu. 
 

Nodwyd y sylw. Cytuna’r Cyngor bod angen 
dangos beth yw manteision siarad y Gymraeg 
a’r Saesneg. Mae yna enghreifftiau niferus o 
glipiau fideo ac adnoddau i’w cael sy’n dangos 
manteision dwyieithrwydd yn y tymor hir. Mae 
gwefan Ceredigion yn gallu eich cyfeirio at rhai 
enghreifftiau. Mae Llywodraeth Cymru hefyd 
wedi cynhyrchu gwybodaeth debyg.     

Dyna fwriad y cynllun hwn. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mae’r cwestiwn hwn yn ymwneud ag addysg uwchradd, felly 
nid ydym am fynegi barn. 

Nodwyd y sylw. 
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Deilliant 5 – Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-

destunau gwahanol yn yr ysgol (gweler CW1) 
 

Cwestiwn 1 – Ym mha fodd y byddech yn gweld cyfleoedd pellach i ddysgwyr ddefnyddio’r 

Gymraeg mewn cyd-destunau gwahanol yn yr ysgol (ac yn gymdeithasol) yn ychwanegol at yr hyn 

sydd wedi’u nodi eisoes? 

 

Sylwadau o gefnogaeth cyffredinol i’r amcanion 
ond sydd hefyd yn cynnig ystyriaethau pellach 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion 

Mae’n dda gweld bod y cynllun yn adnabod faint mor bwysig 
mae creu cyfleoedd i bobl ifanc allu defnyddio’r Gymraeg tu 
allan i’r ystafell ddosbarth yn ogystal â tu mewn. Rwy’n 
meddwl byddai cyfleoedd fel hyn yn helpu i waredu unrhyw 
“stigma” sydd yn gallu (ar adegau) perthyn i bobl ifanc sy’n 
dewis i siarad Cymraeg gyda’u ffrindiau. Clybiau Ieuenctid, 
clybiau chwaraeon ag ati. Da iawn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae iaith wedi’i lleoli mewn cymuned. Felly, byddai angen 
cynorthwyo’r gymuned ar lefel leol i wella defnydd o’r 
Gymraeg, yr ymwneud â hi a’r ymrwymiad iddi. Sylwais mai 
Penparcau sydd â’r nifer fwyaf o blant yn y sir, felly dylai 
ysgolion a chymuned y pentref hwn fod yn flaenoriaeth i 
Gyngor Sir Ceredigion. Mae’n ymddangos yn gyfle delfrydol i 
gysylltu Ysgol XXXX a’r Hwb i gryfhau’r Gymraeg ac i rwymo’r 
gymuned i ddysgu’r Gymraeg. O gysylltu llwybrau beicio a 
llwybrau troed yn well ym Mhenparcau, byddai’n cysylltu 
cymunedau ac yn cefnogi dysgu a siarad Cymraeg. Byddai’n 
dda pe bai rhywbeth fel taith gerdded ar Fryngaer Pen Dinas 
ar gael yn Gymraeg i gefnogi’r dysgu. 
 

Nodwyd y sylw ac rydym yn cytuno gyda’r 
egwyddor o weld y Gymraeg yn iaith gymunedol 
gyda hanes a chysylltiadau lleol yn cael eu 
meithrin o fewn dalgylch ysgolion i gefnogi 
cynnydd yn ei defnydd.   

Dylech sicrhau bod modd i bob gweithgaredd yn y sir fod yn 
ddwyieithog (Gofyn yn Gyntaf, h.y. defnyddio’r Gymraeg yn 
ddiofyn lle bo modd gyda staff dwyieithog y Brifysgol, y 
Llyfrgell Genedlaethol, partneriaid masnachol ledled y sir, e.e. 
cludiant, hamdden a lletygarwch) ac ymrwymo i Siarter Iaith 
Ceredigion sy’n pennu ‘Defnyddio’ch Cymraeg’ fel un o nodau 
craidd unrhyw ryngweithio wyneb yn wyneb. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach.  

Byddai modd creu sesiynau ar ôl yr ysgol er mwyn i blant 
ddefnyddio mwy o’r Gymraeg. 
 

Nodwyd y sylw.  

Mae angen mwy o glybiau ar gyfer plant a phobl ifanc er 
mwyn iddynt allu siarad yn hyderus yn y ddwy iaith. 
 

Nodwyd y sylw. 

Gwnewch mwy o ddefnydd o brifysgolion lleol sy’n darparu 
gweithgareddau allgymorth dwyieithog. Rhowch ddewis 
iddynt. Ewch ati i’w gwobrwyo am ddefnyddio’r iaith. 
Darparwch weithgareddau hwyliog sy’n ysbrydoli i’w hannog i 

Nodwyd y sylw. 

Tudalen 233



104 
 

fod eisiau defnyddio’r iaith. Defnyddiwch ddiwylliant y byd, 
nid dim ond diwylliant Cymru. 
 

O ran y rhaglen o weithgareddau, byddai’n fuddiol nodi pa 
mor bwysig yw sicrhau bod pobl ifanc yn chwarae rhan 
ganolog o ran arwain a pherchnogi cynifer o’r mentrau â 
phosibl. 
 

Nodwyd y sylw a cytunwn bod gan bobl ifanc rôl 
bwysig wrth berchnogi’r datblygiadau.   

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhanddeiliad ac yn bartner ers 
tro, a gallai gydweithredu ar weithgareddau amrywiol. Mae’r 
cyfleoedd yn cynnwys gweithgareddau cymdeithasol a 
diwylliannol ar y cyd â Chanolfan y Celfyddydau, y Ganolfan 
Chwaraeon a’r Ganolfan Gerdd. Gall fod cyfleoedd 
galwedigaethol sy’n gysylltiedig â phrofiad gwaith a 
chyfleoedd i fyfyrwyr wirfoddoli y gellir eu cynllunio mewn 
ffordd sy’n rhoi mwy o hyder iddynt ddefnyddio’r Gymraeg. 
Mae’r Hen Goleg hefyd yn addo bod yn ganolfan a fydd yn 
darparu cyfleoedd i bobl ifanc. Cyn bo hir, bydd yn cyflogi 
Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc, wedi’i ariannu gan y Loteri. 
Fel Prifysgol sy’n cael ei harwain gan ymchwil, gall fod 
cyfleoedd i ddatblygu ymchwil ac arloesedd ac i gyfnewid 
gwybodaeth o ran yr agwedd hon ac agweddau eraill ar 
gynigion y strategaeth. 
 

Nodwyd y sylw o gefnogaeth a’r syniadau 
adeiladol a gyflwynwyd.   

Rydym yn credu y bydd ein disgyblion yn gallu chwarae llawer 
mwy o rôl ym mywyd Catholig Cymru, a hynny yn ein plwyf 
mawr o safbwynt daearyddol ac ar lefelau uwch (yr esgobaeth 
a Chymru gyfan). O groesawu’r Gymraeg a dysgu mwy am 
hanes a diwylliant Ceredigion, byddant yn dod i wybod mwy 
am hanes a hunaniaeth ddiwylliannol yr esgobaeth, ac am 
gysylltiad yr eglwys â’i gwreiddiau hynafol yn y rhan hon o 
Gymru. Mae rhai o’n plant wedi defnyddio’u Cymraeg a 
chwarae rhan amlwg mewn digwyddiadau Catholig pwysig yn 
Esgobaeth Menefia, ac maent wedi cyfrannu at raglenni BBC 
Radio Cymru. Mae’r eglwys yn darparu llawer o gyfleoedd i 
ddefnyddio’r Gymraeg yn gyhoeddus, a gallwn gynorthwyo 
ein pobl ifanc i siarad yn gyhoeddus (mewn lleoliadau ffurfiol) 
ac i ymgysylltu â’r gymuned ehangach. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach. 

Mae'r Cynllun yn adnabod ystod dda o gyfleoedd sydd wedi'u 
datblygu dros y blynyddoedd diwethaf i hybu ymwybyddiaeth 
iaith a datblygu'r hyder i ddefnyddio'r iaith. Dyma un o'r 
amcanion sy'n parhau'n heriol a byddwn yn annog gweithio 
mewn partneriaeth, parhau i arloesi a pharhau i fuddsoddi yn 
y cyfleoedd hyn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Yn gymdeithasol ac yn y gweithle. Codi hyder i drafod pethau 
yn Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae angen mwy o sylw ar rhaglenni cerddoriaeth a 
chwaraeon CC tu hwnt i’r ysgol. Rydym fel teulu wedi symud o 
Gaerdydd yn ôl i Geredigion yn ddiweddar ac mae’r 
gwahaniaeth o ran argaeledd gweithgareddau i blant (CC) tu 
hwnt i’r ysgol yn glir. Hoffwn weld partneriaeth rhwng y 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd.  
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Cyngor, yr Urdd a’r Fenter Iaith er mwyn cynnig rhaglen o 
weithgareddau CC i blant a phobl ifanc (tu hwnt i’r ysgol). 
 

Fedraf i ddim cynnig ychwanegiad. 
 

Nodwyd y sylw.  

Rwyf yn hollol hapus gyda'r hyn a gynigir yn Neilliant 5 yn y 
ddogfen drafft. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae rhoi cyd-destun cymdeithasol i'r Gymraeg yn allweddol i 
ddatblygu dwyieithrwydd. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Trwy siarad Cymraeg yn ddigon cyson mi fyddai plant/dysgwyr 
yn siared e fwy yn gymdeithasol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae’r holl ddatganiadau yn Deilliant 5 yn glodwiw – yn 
cwmpasu ystod lawn o brofiadau a chyd-destunau (byddwn i’n 
tybio)! Campus! Gweledigaeth arbennig gan Ceredigion. Ni 
allaf feddwl am gyfleoedd pellach. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Penodwyd Swyddog Hyrwyddo'r Gymraeg Mewn Addysg i 
arwain gwaith 'Y Siarter Iaith'. Yn naturiol bydd hyn yn 
greiddiol wrth geisio datblygu rol y rhan-ddeiliaid o annog 
defnydd anffurfiol a naturiol o'r Gymraeg ymysg disyblion. 
Gydag uniad yr Adran Ysgolion a'r Adran Ddiwylliant rhydd 
hyn sawl cyfle allgyrsiol a chymdeithasol i ddefnyddio'r 
Gymraeg tu allan i'r dosbarth. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Codi Hyder 
Mae Deilliant 5 yn cyfeirio ar Ymgyrch Hyder o Fedi 2022. 
Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn awyddus i 
beilota cynllun i osod tiwtor llawn amser gydag un ysgol, neu 
glwstwr o ysgolion, mewn tair ardal gwahanol (tebyg i’r 
cynllun Tiwtor Cymraeg Gwaith sydd ar waith yng Nghyngor 
Sir Ceredigion ar hyn o bryd), er mwyn gweld a yw’r 
buddsoddiad o gyflwyno Tiwtor Llawn Amser i gynnal cyrsiau 
Cymraeg yn y Cartref i rieni yn fodel llwyddiannus o 
ymgysylltu â nifer uchel o rieni. Byddai’n bwysig sicrhau dewis 
ardal â nifer uchel o rieni di-gymraeg er mwyn gallu sicrhau 
apêl gwrs lefel Mynediad Cymraeg yn y Cartref. Mae’r 
Ganolfan hefyd yn awyddus i beilota cynllun Codi Hyder ar 
gyfer rhieni goddefol, gan ddilyn model cyrsiau Codi Hyder 
Cymraeg Gwaith a sefydlwyd ar sail prosiect Ymchwil Prifysgol 
Bangor. Nod y cyrsiau hyn yw newid arfer y siaradwyr 
goddefol dros gyfres o 10 sesiwn 2 awr. Byddai Dysgu 
Cymraeg Ceredigion, Powys Sir Gâr (Prifysgol Aberystwyth) yn 
awyddus i gydweithio â Chyngor Ceredigion i ddatblygu 
cynlluniau fel hyn oddi mewn i’r sir, er mwyn gwneud y mwyaf 
o’r cyfle. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac am yr hyn a gynigir gan y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg.  

Dwi'n croesawu pob ymgais i normaleiddio defnydd o'r 
Gymraeg yn rhan o fywyd bob dydd ac unrhyw ymgais i helpu 
pobl ifanc ddeall y ddeinmaeg sy'n dylanwadu ar eu defnydd 
iaith. Sonnir, am rol sesiynau 'Seicoleg Iaith' e.e. ac mae hynny 
yn llawn potensial o ran hogi dealltwriaeth am hynt a hanes a 
statws y Gymraeg fel iaith leiafrifol. Gall y ddealltwriaeth 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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honno feithrin cydymdeimlad ac o wreiddio hynny wedyn 
mewn cyd-destun ysgol a chymdeithas lle mae'r Gymraeg i'w 
gweld yn fywiog a pherthnasol, mae 'na botensial go iawn. 
 

Deall bod y Gymraeg yn iaith fyw a ddefnyddir bob dydd tu 
allan i’r ysgol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Clybiau ar ôl ysgol. Gwersylloedd yr Urdd. Mynd allan ir 
gymuned (cartrefi hen bobl). 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei gweld yn berthnasol ym 
mywydau pobl ifanc yn holl bwysig os yw hi am ddatblygu fel 
iaith sy'n cael ei defnyddio'n gymdeithasol. Mae ei chysylltu 
gyda'r ymdeimlad yna o berthyn a balchder mewn ardal yn 
hynod bwysig. Mae angen iddi fod yn iaith gynhwysol a 
chyfoes nad yw'n gwyro tuag at agweddau ynysig nag at 
ffurfiau cyfyng ar ddiwylliant y Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Er bod hyn wedi gwella mae angen mwy o ymwelwyr eto i allu 
siarad y Gymraeg e.e mae angen cefnogaeth fydd yn sicrhau 
fod mwy eto o rieni yn dewis dysgu'r Gymraeg (mae yn anodd 
mewn ysgol fach lle does dim lle/staff i gynnal sesiynau 
Cymraeg i rieni yn ystod oriau ysgol, er mai dyma'r lleoliad a'r 
adeg mwyaf cyfleus i rieni). 
 

Nodwyd y sylw. 

Llawer o gyfleoedd i blant i wneud pethau gwahanol trwy 
gyfrwng y Gymraeg: Clybiau pêl droed, rygbi, syrffio, nofio, 
natur gwyllt a llawer o weithgareddau awyr agored. 
 

Nodwyd y sylw am y gweithgareddau amrywiol 
ac am bwysigrwydd gweithgareddau awyr 
agored.  

Mae nifer wedi eu henwi e.e. cydweithio gyda mudiadau fel y 
Ffermwyr Ifanc, yr Urdd ac Arad Goch a byddwn yn awgrymu 
adeiladau ar y perthnasau hynny fel bod na gyfrannu at 
gfryhau y mudiadau a'r sefydliadau hynny hefyd - sydd eto o 
fudd i ddatblygu'r iaith yn cael ei defnyddio yn y gymuned. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn cytuno gyda'r angen i roi 
llawer mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg 
mewn cyd-destunau gwahanol yn yr ysgol. Dylid hyrwyddo'r 
Gymraeg ym mhob maes o fywyd yr ysgol, o'r ethos sy'n cael 
ei greu gyda phethau fel arwyddion a iaith gyfarch, i'r gwersi, 
cyfleoedd hamdden a chwarae. Credwn ei bod yn bwysig 
hefyd bod disgyblion yn gweld gwerth cymdeithasol yr iaith, 
ac rydyn ni'n croesawu y cyfleoedd creadigol sy'n cael eu 
cynnig i ddisgyblion o fewn a'r tu hwnt i'r ysgol gan 
asiantaethau sy'n dod o dan ambarel y Cyngor Sir ei hun fel 
Cered a Theatr Felin-fach, ac asiantaethau allanol fel yr Urdd, 
y Ffermwyr Ifanc ayb. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun ac am yr hyn a gynigir gan y Llyfrgell 
Genedlaethol i gefnogi’r deilliant hwn. 

Defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd go iawn sy'n 
hanfodol e.e. yn y gymuned/ gweithgareddau allgyrsiol/ yn y 
cyfryngau. Mae angen i ddisgyblion i weld, yn uniongyrchol, 
sut mae gallu defnyddio'r Gymraeg yn fanteisiol iddyn nhw 
e.e. cyfweliadau gyda phobl sydd wedi bod drwy'r system 
addysg a sy'n defnyddio eu Cymraeg o ddydd i ddydd e.e. 
plymwr lleol/person busnes/swyddog mewn swyddfa h.y. y 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd. 
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bobl oedd yn eu sefyllfa nhw rhai blynyddoedd ynghynt. Pobl 
sydd efallai heb adnoddau iaith perffaith, ond sy'n ei 
defnyddio o ddydd i ddydd yn rhan o'u gwaith/yn 
gymdeithasol ayyb. 
 

Gwersi chwaraeon yn yr ysgol. Gweithgareddau chwaraeon 
allgyrsiol trwy gyfrwng y Gymraeg e.e. gemau tim. 
Dosbarthiadau amrywiol yn cael eu cynnal y tu allan i furiau 
ysgol a hynny yn seiliedig ar ddiddordebau disgyblion . 
Oherwydd y diffyg dilyniant sydd yn digwydd ar hyn o bryd 
mae llawer o gyn ddisgylion yn gyndyn i ddefnyddio eu 
Cymraeg felly rydym yn colli rhai a fyddai'n arweinwyr 
gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd. 

Sicrhau fod sgyrsiau yn digwydd gyda phobl ifanc i weld be 
mae nhw eisiau gweld - boed yn fiwsig, ymarfer corff, drama, 
bwyd, teithio neu prosiectau amgylchedd neu gwirfoddoli. 
Mae angen i ddysgu a defnyddio'r Gymraeg fod yn hwyl a 
phobl ifanc yw'r pobl orau i benderfynu be sy'n cynrychioli 
'sbort' iddyn nhw. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd. 

Mae manylion fel y cyfeiriad at sicrhau bod holl staff 
Gwasnaethau Hamdden y Sir yn medru'r Gymraeg yn 
allweddol ac yn dangos bod y strategaeth yn un cynhwysol. 
Dylai menter fel datblygu cais Dinas Llên Unesco ddod â 
chyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destunau 
newydd hefyd; cyd-destunau a all ehangu gorwelion y 
disgyblion a datblygu ynddynt gariad at iaith ac ieithoedd 
drwy fyd llenyddiaeth. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd. 

Mae ehangu’r cyfleoedd i ddisgyblion ddefnyddio’r Gymraeg 
mewn cyd-destunau gwahanol yn yr ysgol yn holl bwysig. 
Mae’n bositif iawn bod y cynllun hefyd yn rhoi pwyslais ar 
gyfleon cymdeithasol drwy’r Gymraeg ac mae lle i gryfhau’r 
pwyslais hwn. Mae ein hymchwil WISERD yn pwysleisio pa 
mor bwysig yw sicrhau nad iaith fel iaith ysgol yn unig mae 
disgyblion ble nad oes Cymraeg yn y cartref yn gweld y 
Gymraeg, a phwysigrwydd gweithgareddau cymdeithasol er 
mwyn annog cyfleon defnydd iaith ac i hyrwyddo agweddau 
cadarnhaol at y Gymraeg ymysg disgyblion. Yn hyn o beth 
mae’r nod o weithredu o fewn yr ysgol ochr yn ochr â 
datblygu cyfleoedd cymdeithasol i ddefnyddio’r Gymraeg y tu 
allan i’r ysgol i’w groesawu'n fawr. Mae’r bwriad o gyd-
gysylltu gyda strategaeth hyrwyddo’r Gymraeg yn allweddol. 
Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod ariannu digonol i gefnogi’r 
camau hyn os ydynt am fod yn ystyrlon a chyfoethog o ran 
dylanwadu ar ddefnydd iaith Gymraeg ac annog agweddau 
cadarnhaol ymysg y disgyblion. I raddau, mae’r dadansoddiad 
o ‘ble rydyn ni nawr?’ yn amlinellu camau polisi diweddar 
perthnasol sy’n rhai cadarnhaol ond nid yw’n cynnig 
dealltwriaeth helaeth o natur y sefyllfa gyfredol o ran y 
cyfleoedd i ddisgyblion ddefnyddio’r Gymraeg na chwaith yn 
rhoi synnwyr o berspectif disgyblion eu hunain o’r profiadau 
hyn. Mae’r rhai o’r cyrff y cyfeirir atynt o ran cytundeb lefel 
gwasanaeth (t. 22) yn awgrymu diffyg ffocws strategol o ran 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
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hyrwyddo a chefnogi’r Gymraeg. Er bod rhai elfennau 
cyfoethog iawn o’r cyfleoedd cyfredol i ddysgwyr drwy’r 
Gymraeg o fewn y sir, e.e. darpariaeth Arad Goch neu 
Ffermwyr Ifanc, gellid awgrymu bod ystod darpariaeth yma 
yng Ngheredigion yn fwy cyfyngedig a phytiog na fyddai’r 
disgwyl oherwydd shifft ieithyddol mewn gweithgareddau 
cymdeithasol a hamdden a lleihad mewn gweithgareddau 
wedi eu trefnu yn wirfoddol, e.e. adrannau Urdd. Hefyd, 
mae’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg penodedig yn fwy 
cyfyngedig mewn meysydd fel chwaraeon, cynlluniau chwarae 
ayb o’i gymharu â rhannau eraill o Gymru ble mae Mentrau 
Iaith yn chwarae rôl mwy rhagweithiol, neu ble mae’r 
awdurdod lleol a chlybiau yn (parhau) i ddarparu mwy yn 
Gymraeg. Dyma rai materion i’w hystyried o ran datblygu 
cynnwys y deilliant hwn: 
i) Mae llawer o fanylion o ran camau i’w cymryd ar t. 23-25. 
Tra bod rhai yn strategol, mae eraill yn benodol iawn sydd 
efallai’n briodol ar gyfer cynllun ychydig o flynyddoedd ond 
efallai llai ar gyfer cynllun 10 mlynedd fel hwn. 
ii) O berspectif y gwahanol agweddau ac amcanion i 
ymyrraethau cynllunio ieithyddol, mae’r camau a amlinellir (t. 
23-25) yn gyfuniad sy’n cynnwys: casglu data i ddatblygu 
dealltwriaeth well; annog defnydd anffurfiol o’r Gymraeg 
ymysg disgyblion yn yr ysgol; ymestyn cyfleon i ddefnyddio’r 
Gymraeg y tu allan i’r ysgol; codi hyder siaradwyr Cymraeg; ac 
annog agweddau cadarnhaol at y Gymraeg. Er bod gor-
gyffwrdd clir rhwng rhai o’r rhain (e.e cynyddu defnydd a’r 
effaith ar agweddau), gallai gwahaniaethu cliriach rhwng y 
gwahanol agweddau arwain at gynllunio yn fwy strategol a 
sicrhau gwell ystyriaeth o’r cydbwysedd rhwng gweithredu yn 
y gwahanol agweddau. 
iii) O ran cynyddu’r cyfleon i ddysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg 
mewn gwahanol gyd-destunau yn yr ysgol, mae ein hymchwil 
WISERD yn cadarnhau gwerth cyfleon diwylliannol a’r 
celfyddydau i annog defnydd iaith ac agweddau cadarnhaol at 
y Gymraeg. Yn sgil ffocws cynyddol ar anghenion cwricwlaidd 
a’r pwysau cysylltiedig ar athrawon, mae tuedd i ysgolion 
neilltuo llai o amser i weithgareddau allgyrsiol o’r fath: corau, 
cyfleon cystadlu mewn Eisteddfodau a chynyrchiadau a 
chyngherddau ysgol, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd. O 
ystyried gwerth y gweithgareddau hyn i annog defnydd iaith 
ymysg disgyblion, byddai’n werth ystyried sut i gefnogi 
ysgolion i barhau a chryfhau darpariaeth fel hyn. iv) Yn sicr, 
mae lle i gynyddu’r ddarpariaeth i blant a phobl ifanc, a hefyd i 
gryfhau cydlynu’r ddarpariaeth ar draws y gwahanol gyrff a 
restrir er mwyn bod yn fwy effeithiol a sicrhau mwy o 
gysondeb yn y ddarpariaeth, a bod modd o ymateb i’r 
anghenion penodol mewn rhannau gwahanol o’r sir. Gan 
adlewyrchu canfyddiadau gwaith Revitalise, mae’n allweddol 
bod y Gymraeg yn cael ei (hail)normaleiddio yn y llefydd 
hynny ble mae plant a phobl ifanc yn treulio eu hamser 
hamdden, e.e. darpariaeth chwaraeon. O’r herwydd, 
croesawn y pwyslais ar ddatblygu elfennau o gryfhau 
darpariaeth yn Gymraeg a ddarperir mewn canolfannau 
hamdden ac annog cyrff eraill fel Prifysgol Aberystwyth sy’n 
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darparu ar gyfer yr oedrannau hyn i gynnig mwy o 
ddarpariaeth yn Gymraeg. Yn ogystal, mae lle i ymestyn y 
pwyslais i ddatblygu cynlluniau i gynyddu hyder cyfrwng 
Cymraeg hyfforddwyr a’r cyfleon yn Gymraeg a gynigir gan 
glybiau chwaraeon. Mae cynlluniau hynod o lwyddiannus o’r 
math hyn wedi eu datblygu yng Ngwlad y Basg. v) Elfen 
arwyddocaol yng Nghymru yw’r diwylliant poblogaidd cyfrwng 
Cymraeg a’r Sin Roc Gymraeg, profiadau fel gigs a Maes-B i 
bobl ifanc. Mae’n werth manteisio mwy ar y cyfleon i 
ddefnyddio’r rhain i hyrwyddo’r Gymraeg ac annog 
cymdeithasu yn Gymraeg, yn enwedig ymysg yr oedrannau 
hŷn. Mae’r Prosiect Cerddoriaeth i’w groesawu a phosibliadau 
o ehangu hyn yn bellach. vi) Byddai’n fuddiol hefyd ceisio 
mapio natur y ddarpariaeth i’r gwahanol grwpiau oedran. Y 
duedd yw i ganolbwyntio mwy ar yr oedrannau cynradd a bod 
ystod darpariaeth yn crebachu wrth i bobl ifanc fynd yn hŷn 
heb lawn ystyried y goblygiadau i’r cyfleon i bobl ifanc 
gymdeithasu a defnyddio’r Gymraeg. Yn yr oedrannau 
cynradd hyd at tua 14 oed, mae cyfle hefyd i gynnwys mwy o 
ystyriaeth o’r cyfleon o ran gofal a sesiynau ar ôl ysgol sy’n 
cael eu darparu gan Fentrau Iaith mewn rhannau eraill o 
Gymru fel modd o ymestyn cyfleon i ddefnyddio’r Gymraeg ac 
i hwyluso penderfyniadau teuluodd i ddewis bod eu plant yn 
mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg. Gellid ystyried 
ymyrraethau pwrpasol mewn grwpiau oedran hŷn fel 16-18 
pan fo pobl ifanc yn y cyfnod addysg a hyfforddiant ôl-
statudol. Yn ôl ein hymchwil WISERD ni, mae tuedd i bobl 
ifanc chweched dosbarth fabwysiadu agwedd mwy 
cadarnhaol at y Gymraeg yn y cyfnod hwn a dangos mwy o 
awydd i ddefnyddio’r iaith. Gall fod yn adeg allweddol i 
ddylanwadu’n bositif ar eu harferion ieithyddol yn y cyfnod 
hwn sy’n debyg o effeithio arnynt yn y cyfnod ôl-18. 
 

Clybiau ar ôl yr ysgol. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mwy o gymorth i rieni nad ydynt yn siarad Cymraeg yn rhugl, 
a digwyddiadau lle y gall rhieni a phlant ddefnyddio’r Gymraeg 
gyda’i gilydd. 
 

Nodwyd y sylw. Mae cefnogaeth rhieni a 
meithrin agweddau cadarnhaol at ddysgu 
iaithoedd yn holl bwysig i lwyddiant y 
cynlluniau.  

Mae angen bo dyn ofalus gydag holiaduron am ddefnydd iaith 
i blant, yn enwedig sut mae brawddegau'n cael eu ffurfio. 
Wrth wrando ar ymatebion fy mhlant (sy'n CA2) i'r cwestiynau 
- sy'n blant o aelwyd Gymraeg, mae'n amlwg nad yw'r 
cwestiynau wedi'u hysgrifennu'n gywir er mwyn sicrhau 
cywirdeb i'r data, gwerth i'r holiadur ac unrhyw sesiynau am 
ymwybyddiaeth iaith. Atebodd fy mab nad oedd e'n meddwl 
bod iaith yn bwysig ond wrth i mi ofyn iddo petawn i'n tynnu 
ei iaith oddi wrtho a nad oedd modd iddo ddefnyddio'r 
Gymraeg o gwbl, fe sylwodd ei phwysigrwydd. Mae angen 
mwy o ymchwil wrth gasglu data ac efallai sesiwn 
ymwybyddiaeth lle mae'r plant yn teimlo perchnogaeth ar a 
phwysigrwydd at yr iaith Gymraeg. Mae gwaith yma i 
ddatblygu brwdfrydedd, balchder, cariad a ffyddlondeb i'r 
iaith Gymraeg - mae hyn yn digwydd trwy enghreifftiau fel 
Welsh not, Tryweryn ayb ond hefyd trwy ddangos llwyddiant y 

Nodwyd y sylw ac eto am y manylion a 
gyflwynwyd.  
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Gymraeg ar lefel rhyngwladol e.e. enwogion, chwaraeon. 
Mae'r Cymru fodern yn gallu bod yn fwy soffistigedig ac mae 
angen dangos hyn. Rwy'n croesawu'r datblygiad o apiau a 
gwefannau ond efallai rheadru gwybodaeth yn unig yw nod yr 
arlwy presennol, yn hytrach nag ystyried datblygu cynnwys 
newydd. Beth am brosiect i ddatblygu fideos youtube 
Cymraeg - gemau fideo ac unigolion i fedru cyflwyno rhain yn 
y Gymraeg ayb? Beth am brosiect i ddatblygu sgiliau 
technegol cyfryngol - creu fideos/sail/golygu? Mae gwersi 
offeryn cerddoriaeth fy merch yn Saesneg - er iddi fynychu 
Ysgol XXXX - mae hyn yn siomedig. Dydw i ddim eisiau i fy 
merch feddwl am gerddoriaeth trwy gyfrwng y Saesneg. Mae 
angen mwy o waith i ddenu siaradwyr Cymraeg i rôl gwersi 
cerdd peripatetig. 
 

Ceir cyfeiriadau da at waith ieuenctid ac at wasanaethau 
ehangach i gynorthwyo pobl ifanc. Mae gwaith ieuenctid yng 
Nghymru’n seiliedig ar ymgysylltu’n wirfoddol â phobl ifanc fel 
partneriaid sydd wedi’u grymuso. Mae’n dechrau ar ba 
bynnag bwynt y mae’r bobl ifanc yn eu bywydau, mae’n 
cydnabod ac yn ceisio datblygu a gwireddu eu potensial, ac 
mae’n ymrwymo i gydraddoldeb a chynhwysiant. Mae gwaith 
ieuenctid yn gweithredu mewn ffordd sy’n seiliedig ar 
hawliau, gan fynd ati ar yr un pryd i gynorthwyo pobl ifanc i 
fynd i’r afael â’r cyfrifoldebau y maent yn eu hysgwyddo a’r 
gofynion y disgwylir iddynt eu hateb. Drwy fanteisio ar 
gyfleoedd nad ydynt wedi’u cynllunio, a chynllunio cyfleoedd 
tu allan i’r systemau addysg ffurfiol, mae gwaith ieuenctid yn 
hwyluso dysgu, gan gynnwys dysgu sy’n arwain at achrediad a 
chydnabyddiaeth lle bo’n briodol. Yn ei hanfod, mae gwaith 
ieuenctid yn darparu amgylchedd diogel ac yn cefnogi 
datblygiad a llesiant pobl ifanc. Mae gwaith ieuenctid yn 
cydnabod pwysigrwydd iaith a diwylliant, yn enwedig iaith a 
diwylliant Cymru, ynghyd â’r angen i hyrwyddo defnydd o’r 
Gymraeg. Mae cyfleoedd a phrofiadau gwaith ieuenctid yn 
cyfrannu at uchelgeisiau Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr 
Cymraeg (2017) drwy ddarparu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc 
ddysgu a defnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd 
cymdeithasol tu hwnt i gât yr ysgol neu’r cartref. Mae 
ganddynt rôl bwysig i’w chwarae o ran cyflawni rhai o 
ymrwymiadau pwysig Cymru Iachach: Ein Cynllun ar gyfer 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2018), gan sicrhau cydraddoldeb 
o ran canlyniadau iechyd corfforol ac iechyd meddwl drwy 
gynorthwyo pobl ifanc i wneud dewisiadau iach o ran eu 
ffordd o fyw a’u cyfeirio at gymorth. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd. 
Mae cyfleoedd amrywiol i ieuenctid 
ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destunau 
amrywiol a’u cael i deimlo perchnogaeth dros y 
Gymraeg yn holl bwysig.   

Rwy’n credu eich bod wedi trafod pob maes. 
 

Nodwyd y sylw.  

Mae'n bwysig fod yr ysgolion yn gweld eu rôl cymunedol ac yn 
cyfeirio eu disgyblion at gyfleoedd Cymraeg yn y gymuned. 
 

Nodwyd y sylw. 

Sicrhau bod profiad gwaith ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Mae’n hollbwysig datblygu cyrsiau cynenedigol cyfrwng 
Cymraeg, yn ogystal â chydweithio â sefydliadau cyn-ysgol. 
 

Nodwyd y sylw. 
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Yn rhan annatod o’r Cwrwicwlwm Newydd - ac eisoes - i 
ddefnyddio’r Gymraeg. Yr her yw i gadw’r defnydd 
“gymdeithasol” ar y coridor. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mae cyfleoedd fel hyn yn ran annatod o'r Cwricwlwm i Gymru. 
Lan at CA2 mae popeth yn y Gymraeg beth bynnag. Yr heriau 
ydy defnyddio'r Gymraeg yn achlysurol - yn y coridorau, yn yr 
iard chwarae. Anodd cadw'r momentwm i fynd trwy'r amser 
gyda chymdeithasu'n y Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd. 

Mae’n gynllun sy’n dangos ôl meddwl da ac mae’n darparu 
cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg mewn gwahanol gyd-
destunau. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'r cyfleoedd a nodir yn eang ond dylid sicrhau cydweithio 
gyda mudiadau fel Cered, CFfI ac yn y blaen. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun.  

Dylai clybiau cyn ac ar ôl yr ysgol fod yn ddwyieithog. Yn 
anffodus, nid yw llawer o’r oedolion sy’n rhedeg clybiau a 
gweithgareddau a ddarperir gan elusennau neu glybiau 
chwaraeon yn siarad Cymraeg. Mae angen darbwyllo mwy o 
oedolion sy’n siarad Cymraeg i wirfoddoli i redeg clybiau’n 
ddwyieithog. 
 

Nodwyd y sylw a’r angen i ehangu’r defnydd o’r 
Gymraeg i glybiau a gweithgarddau gyda’r hwyr 
ayyb.  

Cydweithio gyda asiantaethau allanol a chreu rhaglen dreigl 
effeithiol. 
 

Nodwyd y sylw.  

Yn ogystal â galluogi mynediad i holl ddisgyblion Ceredigion at 
addysg gyfrwng Cymraeg, mae angen annog mwy o ddefnydd 
o'r Gymraeg yn y gymuned hefyd. Fel a nodir, mae angen 
annog mwy o warchodwyr plant cyfrwng Cymraeg, a hefyd 
mae angen annog y defnydd o'r Gymraeg yn lleol - yn y siopau 
(e.e sialens y siarter iaith), a bod mwy o glybiau Cymraeg ar 
gael - mae llawer mwy o glybiau cyfrwng Cymraeg i blant ar 
gael erbyn hyn, ond mae dal lle i wella ar hyn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd. 

Mae'r gweithgareddau yn y ddogfen yn edrych yn dda iawn. 
Fodd bynnag, mae angen sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei 
normaleiddio fel iaith hamdden yng Ngheredigion ac nid yw 
defnydd o'r Gymraeg yn cael ei gyfyngu i weithgareddau 
'dwyieithog' sy'n defnyddio'r Saesneg fel prif iaith y grŵp, 
gyda'r Gymraeg ond yn cael ei ddefnyddio'n symbolaidd (e.e. 
cyfarchion) ac yn achlysurol rhwng unigolion. Mae angen 
hefyd rhagor o bwyslais ar ddefnyddio'r Gymraeg yn y 
gweithle, gan fod angen sgiliau Cymraeg mewn llawer o 
swyddi, ac mae angen i bobl ifanc weld defnydd at eu sgiliau 
iaith y tu hwnt i'r ysgol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd o 
ran gweithgareddau hamdden. 

Mae nifer fawr o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg 
yn yr ysgol, ac o fewn y gymuned, fel a nodir yn neilliant 5. 
Mae'r siarter Iaith hefyd yn annog y dysgwyr i ddefnyddio'r 
Gymraeg mewn gwahanol sefyllfaoedd. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd. 
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Cytuno’n llwyr gyda’r egwyddorion amlinellwyd yma ond bydd 
rhaid sicrhau ariannu digonol a chefnogi’r camau hyn. Mae rôl 
y swyddog hyrwyddo’n allweddol ond wrth i ni ail-gydio mewn 
addysg fwy normal rhaid cryfhau’r partneriaethau rhwng 
addysg a sefydliadau allanol ac mae’n braf gweld nifer o’r 
rhain yn cael eu henwi. Bydd angen sicrhau cydlynu’r 
ddarpariaeth er mwyn osgoi bylchau yn y ddarpariaeth. Mae’r 
ffocws ar chwaraeon yn bwysig, ond rhaid cynnwys y clybiau 
chwaraeon yn y drafodaeth. Ble mae hyfforddwyr yn y clybiau 
yn darparu’r trwy’r Saesneg caiff hwn ei adlewyrchu yn iaith y 
disgyblion ar y cae. Rhaid hefyd pwysleisio effaith yr elfennau 
allgyrsiol eraill ar hyder a medrau cymdeithasol er mwyn 
sicrhau bod rhieni di-Gymraeg yn gweld gwerth y 
gweithgareddau. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd. 

Sesiynau chwaraeon cyfrwng Cymraeg. 
 

Nodwyd y sylw.  

Mae pwyslais clir yn y rhan hon ar y celfyddydau mynegiannol 
ac mae hyn yn briodol iawn gan fod cyswllt pendant rhwng y 
meysydd hyn â sgiliau ieithyddol, datblygu hunaniaeth, 
ymateb a dadansoddi'r byd o'n cwmpas. Mae pwyslais ar 
chwaraeon o bob math hefyd yn allweddol i greu cyfleoedd i 
blant a phobl ifanc ddefnyddio eu sgilau ieithyddol ac adeiladu 
hunaniaeth ac ymdeimlad o berthyn yn yr iaith Gymraeg. Mae 
chwaraeon hefyd yn cynnig amrediad o foddau cyfathrebu ( 
un-i-un, un-i-lawer, llawer-i-lawer, llawer-i-un) sydd yn 
caniatau dulliau arbrofol o weithio gyda mwy nac un iaith - a 
mwy na dwy iaith - ar draws poblogaeth sydd â lefelau 
gwahaol o sgiliau ieithyddol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd. 

Y modd mwyaf naturiol ydyw i'r dysgwyr glywed yr iaith yn 
cael ei siarad ar lawr dosbarth, y coridorau, y ffreutur, yr iard 
ac yn y blaen. Cynnal sesiynau tebyg i'r hyn sy'n cael eu cynnal 
yn Theatr Felinfach yn ardal Aberystwyth. Ysgolion Cylch 
Aberystwyth i gynnal cystadleuthau megis pel-droed, rygbi, 
pel-rwyd, hoci, eisteddfod yn erbyn ei gilydd. Sesiynau 
hwyliog ar ol oriau'r ysgol - chwaraeon potes ag ati. 
Cystadleuaeth Cwis Llyfrau Cymraeg. Bu hwn yn effeithiol ac 
yn llwyddiant yn y gorffennol - astudio llyfr gosodedig. 
Ysgolion i gwblhau'r Siarter Iaith - a mynd am yr Aur. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd. 

Y Gymraeg fel iaith hamdden yn un ffordd amlwg. Ond mae 
hefyd angen gweithgareddau ym mhob maes trwy'r Gymraeg. 
Mae'r gweithgareddau yn y ddogfen yn edrych yn addawol. 
Fodd bynnag, mae angen sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei 
normaleiddio fel iaith hamdden yng Ngheredigion ac nid yw 
defnydd o'r Gymraeg yn cael ei gyfyngu i weithgareddau 
'dwyieithog' sy'n defnyddio'r Saesneg fel prif iaith y grŵp, 
gyda'r Gymraeg ond yn cael ei ddefnyddio'n ymylol (e.e. i 
gyfarch y grŵp) a sgwrsio rhwng unigolion. Mae’r model hwn 
wedi’i ddefnyddio mewn sefyllfaoedd dysgu dwyieithog o 
fewn ysgolion ac mae profiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
wedi dangos nad yw’n datblygu siaradwyr hyderus sy’n mynd 
ymlaen i ddefnyddio’r Gymraeg y tu hwnt i’r ysgol. Mae angen 
hefyd rhagor o bwyslais ar ddefnyddio'r Gymraeg yn y 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach a gyflwynwyd yn 
enwedig o safbwynt manteision dwyieithrwydd 
a’r byd gwaith.  
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gweithle, gan fod angen sgiliau Cymraeg mewn llawer o 
swyddi, ac mae angen i bobl ifanc weld defnydd at eu sgiliau 
iaith y tu hwnt i'r ysgol. Er enghraifft, ceir problemau o fewn y 
Brifysgol wrth recriwtio staff anacademaidd sy'n medru 
gweithio'n ddwyieithog yn hyderus o fewn swyddi sy’n 
darparu gwasanaethau i fyfyrwyr a’r cyhoedd (e.e. 
lletygarwch, diogelwch, gwasanaethau llety, cyllid a TG) y mae 
rhaid i’r Brifysgol ddarparu drwy’r Gymraeg o dan y Safonau. 
Dengys Davies (2020) fod rhai disgyblion yn erbyn negeseuon 
am fanteision dwyieithrwydd yn y gweithle ond nad ydynt yn 
egluro pam mae’n fanteisiol. Gellid defnyddio enghreifftiau o 
gyflogwyr lleol a lled-leol sy’n defnyddio’r Gymraeg fel iaith 
dydd i ddydd y sefydliad, symud at ddefnyddio'r Gymraeg fel 
eu hiaith dydd i ddydd neu’n darparu gwasanaethau drwy’r 
Gymraeg, megis y Llyfrgell Genedlaethol, Llywodraeth Cymru, 
Cyngor Llyfrau Cymru, Byrddau Iechyd, Menter a Busnes, 
Mudiad Meithrin a Chylchoedd Meithrin, Cyngor Sir Gwynedd, 
Cyngor Sir Gaerfyrddin ynghyd â busnesau bach megis siopau, 
gweisg, cyfreithwyr a chyfrifwyr lleol. Byddai amlygu unrhyw 
adrannau o fewn Cyngor Sir Ceredigion sy’n defnyddio’r 
Gymraeg fel eu hiaith dydd i ddydd hefyd yn gyfle i arwain 
drwy enghraifft. 
 

Syniadau da fan hyn- mater arall yw cael disgyblion i fanteisio 
ar y cyfleoedd. 
 

Nodwyd y sylw.  

Yn galluogi plant i fynychu clybiau’r Urdd. 
 

Nodwyd y sylw.  

Byddant yn gallu siarad yn Gymraeg a Saesneg yn dibynnu ar y 
sefyllfa, bydd yn agor mwy o gyfleoedd iddynt ac hefyd yn 
dangos taw nid jyst iaith dosbarth yw’r Gymraeg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mae'r cynllun yn cynnwys llawer o syniadau fydd yn cefnogi 
gallu plant i allu defnyddio'r iaith mewn sefyllfaoedd 
gwahanol. Beth am gynnig cystadleuathau a gwobrau yn 
ogystal â rhai yr Urdd i ddisgyblion sydd yn gwneud yn dda ac 
yn dysgu'r iaith ac yn ei ddefnyddio? 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Mewn sefyllfaoedd cymdeithsol ar lefel awdurdod mae'r plant 
hynny sydd heb dderbyn addysg sydd yn cynnig gwir 
ddwyieithrwydd yn achosi iaith gwethgareddau i newid. Mae 
hyn yn achosi anhegwch i ddisgyblion sydd am fyw eu 
bywydau drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. 
 

Nodwyd y sylw. Gobeithiwn y bydd yr hyn a 
gynlluniwyd yn Deilliant 5 yn ceisio mynd i’r 
afael â rhai o’r materion hyn.  

Byddwn yn gweld hyn fel cyfle arbennig i ddefnyddio'r iaith 
ym mhob agwedd o'i bywydau, a dangos bod gallu siarad 
Cymraeg yn agor drysau i llawr mwy o gyfleodd a swyddi yn y 
pen draw. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
 
 

Dyma adran gref iawn o ran ei gweledigaeth a’r targedau 
manwl, cydlynus a chynhwysfawr sy’n cael eu cynnig er mwyn 
gwireddu’r nod. Mae’n amlwg bod y cysyniad o weithio mewn 
partneriaeth wedi’i wreiddio’n ddwfn yma a dealltwriaeth gref 
o gyfraniad rhanddeiliad allweddol yn y gwaith o symud yr 
iaith tu hwnt i furiau’r ysgol, trwy greu a chynnig cyfleodd i’w 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
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defnyddio, a thrwy hynny ei normaleiddio fel iaith gymunedol. 
Gwerthfawrogwn hefyd y manylion sydd yn yr adran hon yn 
nodi’r gweithgareddau posibl y bydd yn digwydd dros oes y 
cynllun. 
 

Mae UCAC yn cydnabod ac yn croesawu defnydd yr awdurdod 
o’r Siarter Iaith ac o amryw fawr o strategaethau creadigol 
eraill, gan gynnwys cydweithio eang, wrth anelu at wireddu’r 
deilliant hyn. Mae UCAC yn cymeradwyo unrhyw gynlluniau 
gan yr awdurdod i weithio gyda chyflogwyr ac addysg uwch ac 
addysg bellach i hyrwyddo dwyieithrwydd fel sgil allweddol ar 
gyfer byd gwaith a bywyd gydol oes.   
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Sylwadau sy’n anghytuno’n gyffredinol gyda’r 
amcanion 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion 

I helpu plant i fod yn ddwyieithog, nid dim ond i siarad 
Cymraeg (gan gadw plant o bob cefndir a allai siarad ieithoedd 
eraill mewn cof), byddwn innau’n dweud mai’r ffordd orau o 
wneud hyn yw darparu gwersi Cymraeg am ddim i oedolion 
sydd am ddysgu’r iaith. Nid taflu plentyn i ysgol Gymraeg a 
allai godi braw ac ofn arno/arni, pan fo hefyd yn dechrau ar 
gyfnod mewn amgylchedd newydd. O ymgartrefu yn Gymraeg 
ac yn Saesneg, bydd yn helpu plentyn. Mae'r un peth yn wir 
am yr ysgol uwchradd. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4) yr hyn a nodwyd am ddwyieithrwydd ac am 
y gefnogaeth i rieni. Bydd amrediad o wersi 
Cymraeg addas i oeolion ar gael trwy law ein 
partneriaid perthnasol.  

Cytuno, dylent ddewis a ydynt am siarad Cymraeg ai peidio. 
Nid eu gorfodi i wneud hynny. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). 

Rhoi dewis i rieni Ceredigion er mwyn i ddysgu’r Gymraeg 
ddod yn fraint yn sgil byw yma, ac nid yn faich ar draul addysg 
eu plant. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). 

Mae dewis eang o ysgolion Cymraeg eu hiaith yng 
Ngheredigion, a nifer eithriadol o gyfyngedig o rai cyfrwng 
Saesneg. Drwy gael gwared ar y dewisiadau Saesneg yn unig, 
rydych yn diddymu hawl pobl i addysg yn eu hiaith gyntaf. 
Rydych yn diddymu dewis pobl pan fo’r dewis hwnnw eisoes 
yn gyfyngedig. Mae’r cynnig hwn wedi peri i mi a’m teulu 
ystyried o ddifrif a yw Ceredigion yn lle y gallwn fyw ynddo yn 
y tymor hir, os na fydd modd i’n plant ddysgu’u hiaith gyntaf 
nes eu bod yn wyth oed. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). 

Ar bob cyfrif, dysgwch Gymraeg mewn ysgolion a gadewch i’r 
rheini sydd am anfon eu plant i ysgol Gymraeg wneud hynny, 
ond rhowch ddewis i eraill yn y sir beidio â gwneud hynny. Os 
oes arnoch chi eisiau i fwy siarad Cymraeg, cynigiwch yr iaith 
fel gweithgaredd ychwanegol yn y cwricwlwm – peidiwch â'i 
GORFODI arnom ni! 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). 

Rwy’n credu bod digonedd o gyfleoedd, ond yn anffodus nid 
ydynt yn cael eu defnyddio mewn ffordd ystyrlon; nid yw’r 
Gymraeg yn cael ei darparu mewn unrhyw ffordd systematig 
mewn ysgolion cyfrwng Saesneg ac rwy’n credu bod hyn yn 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). Does yna neb am osod gorfodaeth i 
ddefnyddio un iaith neu’r llall mewn sefyllfa 
gymdeithasol. Mae’n wir i ddweud y bydd plant 
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broblem fawr. Pe bai’r dull o addysgu'r iaith yn fwy ystyrlon, 
rwy’n credu’n gryf y byddai modd cyflawni llawer o ran gwella 
sgiliau Cymraeg disgyblion. Mewn cyd-destun cymdeithasol, 
rwy’n credu bod plant yn siarad eu prif iaith a’r iaith y maent 
yn teimlo fwyaf cyfforddus ynddi a mwyaf cyfarwydd â hi, a 
bydd hi’n anodd newid hynny mewn unrhyw ffordd, ac eithrio 
drwy orfodaeth. Rwy’n gobeithio na fydd yr “English Not” yn 
cael ei gyflwyno yn 2023; mae’r dull arfaethedig yn sicr yn 
rhyw awgrymu rhywbeth i’r perwyl hwnnw. 
 

(ac oedolion) yn defnyddio’r iaith sy’n briodol ar 
gyfer sefyllfaoedd a chyd-destunau gwahanol. 
Nod y cynllun hwn yw cynnig dwy iaith i 
ddisgyblion fel eu bod yn gallu dewis defnyddio 
un neu’r llall yn dibynnu ar y cyd-destun ar y 
pryd.    

Nid ydych yn ystyried nifer y plant o gefndiroedd ethnig 
gwahanol!! 

 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). Nid yw’r Cyngor o’r farn bod cefndir ethnig 
person yn ddim i’w wneud gyda dysgu iaith. 
Mae yna lawer iawn o bobl o nifer fawr o 
gefndiroedd ethnig wedi dysgu Cymraeg yng 
Nghymru. Yn aml iawn, mae’r bobl yma’n siarad 
iaith (ieithoedd) eraill hefyd ac nid ond y 
Gymraeg a’r Saesneg. Mae miloedd o bobl sydd 
wedi eu geni yn Lloegr ac sy’n byw yng 
Nghymru erbyn hyn, hefyd yn siarad y Gymraeg 
gyda llawer yn anfon eu plant i ysgolion cyfrwng 
Cymraeg.  

Rhowch rai rhaglenni da ar S4C i ddechrau, yn hytrach na’r 
sothach sydd ar y sianel nawr. 
 

Nodwyd y sylw ond nid oes gan y Cyngor 
unrhyw bwerau dros yr arlwy ar S4C.  

DIM, HEB ICHI GLUSTNODI HYFFORDDIANT STAFF. 
 

Nodwyd y sylw.  

Hoffwn ddarpariaeth addysg cyfrwng Saesneg ar gyfer fy mab, 
lle y bydd hefyd yn dysgu’r Gymraeg fel pwnc ieithyddol. Fel y 
mae ar hyn o bryd. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). Cyflwyniad graddol fydd i’r cynllun trochi i 
blant 3 oed. Ni effeithir unrhyw blentyn sydd yn 
yr ysgolion dan sylw ar hyn o bryd gan y 
datblygiadau.   

PE BAI Cymraeg yn cael ei dysgu tu allan i Gymru. Pe bai pob 
un sy’n byw yng Nghymru’n cael arian ac amser o’r gwaith i 
ddysgu Cymraeg nes eu bod yn hollol rhugl. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). 

Mae gennyf bryderon difrifol am y cynigion yn fwy cyffredinol. 
 

Nodwyd y sylw.  

Rwy’n deall ac yn parchu’n llwyr bwysigrwydd y Gymraeg – ac, 
fel y dywedais, rwy’n dysgu fy hun erbyn hyn. Mae fy merch 
yn dysgu Cymraeg ac rwy’n falch ei bod hi’n gwneud hynny. 
Nid oes gennyf broblem mewn gwirionedd â’r targed o filiwn 
o siaradwyr erbyn 2050; fel targed gan lywodraeth, mae’n un 
gweddol ddiniwed, hyd yn oed os yw braidd yn fympwyol. 
Ond nid wyf yn credu mai ailwampio addysg y blynyddoedd 
cynnar fel hyn yw’r ffordd orau o gyrraedd y targed hwnnw. 
Rhowch fwy o arian i’r ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion. 
Rhowch gymhorthdal i gyflogwyr i beri iddi fod yn haws i bobl 
ddysgu Cymraeg yn ystod eu horiau gwaith. Peidiwch â 
defnyddio addysg y blynyddoedd cynnar yn wystl. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). 

Ar hyn o bryd, nid wyf yn gweld y Gymraeg yn cael ei dysgu 
drwy gwricwlwm datblygedig i blant cynradd, yn enwedig i 
blant CA2. Mae’n ymddangos bod y drefn yn ad hoc, gan 
ddibynnu ar yr athro. Pam nad oes cwricwlwm penodol 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4), yn enwedig yr hyn sydd wedi ei nodi eisoes 
am y sefyllfa ail-iaith bresennol. 
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Cymraeg fel ail iaith yn cael ei ddysgu i blant cynradd cyfrwng 
Saesneg? Dechreuwch fan hyn, os gwelwch yn dda. 

 Mae cwricwlwm ail iaith a chynlluniau 
perthnasol penodol ar gael mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg, ond  barn y Llywodraeth yw 
nad ydyw'n effeithiol yn datblygu 
dwyieithrwydd disgyblion. 

Mae cymaint o gyd-destunau o’r fath ar gael eisoes. 
 

Nodwyd y sylw.  

A oes cymorth ar gael i bob lleoliad gynyddu’r Gymraeg er 
mwyn iddi fod yn gydradd â’r Saesneg? Oherwydd byddai 
hynny’n golygu bod y lleoliad yn ddwyieithog? 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). 

Dylid annog grwpiau, dosbarthiadau, clybiau dwyieithog lle 
bynnag y bo modd. Mae hyn yn rhoi mwy o hyder i siaradwyr 
Saesneg iaith gyntaf yn y Gymraeg, ac i siaradwyr Cymraeg 
iaith gyntaf yn y Saesneg. 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). 

Dim syniad. Nodwyd y sylw. 

Byddai angen i’r sir fuddsoddi mewn clybiau ieuenctid, pobl 
ifanc, cymdeithasau a gweithgareddau hamdden eraill i 
gynorthwyo pobl ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg. I gyflawni hyn, 
byddai angen i’r cyngor sir wneud ymdrech fwy didwyll – 
byddai hefyd yn golygu nad oes modd cyflwyno un mesur i 
ateb pob diben. 
 

Nodwyd y sylw a gobeithiwn fod yr hyn a 
nodwyd yn Deilliant 5 yn ymateb i’r anghenion 
yma.  

Rwy’n credu y dylai plant a phobl ifanc fod yn rhydd i 
ddefnyddio’r iaith o’u dewis mewn cyd-destunau tu allan i 
addysg ffurfiol, a dylid cefnogi darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
lle bo’n briodol. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2, 3 
a 4). 

Mae’n anhygoel pa mor wael yw cynllun yr holiadur hwn. Nid 
oes opsiwn i ymateb i gwestiwn 13. Nid oes unrhyw 
ganllawiau ar gyfer cwestiwn 14, ond fel llawer o’r cwestiynau 
eraill uchod, rhaid i’r darllenydd ‘ddyfalu’ at beth y mae’n 
cyfeirio! Mae angen ailddechrau’r ymgynghoriad cyfan, ond 
nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd yr ateb hwn yn cael 
ei anwybyddu. 
 

Nodir eich sylw. Teimlir o ran nifer a sylwedd yr 
ymatebion bod y cyhoedd wedi ymateb i'r 
ymgynghoriad, a bod adran olaf yr 
ymgynghoriad yn rhoi cyfle i bobl fynegi eu 
barn/sylwadau yn rhydd o unrhyw batrwm 
cwestiynau. 
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Deilliant 6 – Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag 

anghenion dysgu ychwanegol (ADY) (yn unol â’r dyletswyddau a bennir gan y 

Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018) 
 

Cwestiwn 1 – Oes angen ystyried unrhyw agwedd arall wrth anelu at weld cynnydd yn y 

ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol? 

 

Sylwadau o gefnogaeth cyffredinol i’r amcanion 
ond sydd hefyd yn cynnig ystyriaethau pellach 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion 

Os mai’r Gymraeg yw iaith yr aelwyd, dylid darparu addysg a 
chymorth drwy gyfrwng y Gymraeg i ddysgwyr ag ADY. 

Nodwyd y sylw. Mae Deilliant 6 yn nodi’r 
cynlluniau ar gyfer ceisio sicrhau cefnogaeth yn y 
Gymraeg a’r Saesneg i ddisgyblion sydd ag  
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 

Lobïo Llywodraeth Cymru i ddarparu adnoddau cyfrwng 
Cymraeg priodol i gefnogi’r nodau. 
 

Nodwyd y sylw.  

Fedraf i ddim cynnig ychwanegiad. 
 

Nodwyd y sylw.  

Dysgu mewn safleodd sydd ddim yn statudol ac yn ei gwneud 
yn fwy o hwyl. 
 

Nodwyd y sylw. 

Un agwedd yr hoffwn ei sicrhau yn yr adran hon yw’r modd 
gweithredu pe bai achos yn codi lle bo rhieni yn derbyn 
argymhelliad i beidio â chymhlethu datblygiad eu plentyn sy’n 
dioddef o anghenion dysgu ychwanegol trwy gynnig addysg 
gyfrwng Cymraeg iddo. Digwyddodd hyn mewn un ardal yng 
Nghymru. Yn yr achos hwnnw, Down’s Syndrome oedd dan 
sylw. Ar ddiwedd y dydd, fe dderbyniwyd cadarnhad 
meddygol nad oedd sail i’r argymhelliad, a bod angen i 
blentyn ddatblygu’n ieithyddol yn ei famiaith Gymraeg, yn 
ogystal ag yn ei ail iaith, sef Saesneg. Felly’r neges bwysig yw i 
beidio â derbyn barn heb sicrhau ei bod yn hollol ddilys; cofier 
bod angen barn/ymateb arbenigwyr. 
 

Mae‘r ddarpariaeth sydd yn cael ei gynllunio yn 
blentyn ganolig, ac yn ymateb yn sensitif i 
anghenion y plentyn. 

Cefnogwn yr hyn sydd wedi ei nodi gan sylweddoli bod sicrhau 
darpariaeth y Gymraeg yn her mewn rhai 
elfennau/nodweddion o'r maes hwn. 
 

Nodwyd y sylw.  

Fel rwyf wedi deall yn y gorffennol mae plant sydd ag 
anghenion ieithyddol yn cael eu haddysgu yn iaith y cartref 
(Saesneg) ond mae angen ystyried hefyd fod llawer sydd ag 
anawsterau yn medru dysgu'r Gymraeg yn well na'u mamiaith. 
Rwy'n mawr obeithio y bydd pob therapydd lleferydd iaith yn 
cael cyflwyno eu sesiynau yn y Gymraeg wrth ddysgu pob 
plentyn dan 7 oed yn hytrach nag iaith y cartref. 

 

Nodwyd y sylw hwn ac mae’r Cyngor yn cytuno 
gyda’r farn am ddysgu ieithoedd. Dengys 
ymchwil bod dwyieithrwydd yn cryfhau’r  
galluoedd gwybyddol. Mi fydd Cyngor 
Ceredigion yn gweithredu egwyddorion y Cod 
ADY  fel a nodwyd isod er mwyn sicrhau bod 
cefnogaeth arbenigol yn cael ei gynllunio a’u 
ddarparu yn briodol er mwyn cefnogi anghenion 
y plentyn . Yr egwyddorion sy’n sail i’r system 
ADY yw:  
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(a) Gweithredu ar sail hawliau lle mae 
safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r 
plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn 
ganolog i gynllunio a darparu cefnogaeth; a lle 
mae’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person 
ifanc yn cael ei alluogi i gyfrannu cymaint â 
phosibl at y prosesau gwneud penderfyniadau a 
lle mae ganddo hawliau effeithiol i herio 
penderfyniadau am ADY, Darpariaeth Ddysgu 
Ychwanegol (DDdY) a materion cysylltiedig.  
(b) Adnabod, ymyrryd ac atal yn gynnar lle mae 

anghenion yn cael eu hadnabod a darpariaeth yn 

cael ei rhoi ar waith cyn gynted â phosibl a phryd 

bynnag y bo modd lle mae ymyriadau’n cael eu 

rhoi ar waith i atal ADY rhag datblygu neu 

waethygu.  

(c) Cydweithredu ac integreiddio lle mae 

gwasanaethau’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau 

bod ADY yn cael eu hadnabod yn gynnar a bod 

cefnogaeth gydgysylltiedig briodol yn cael ei rhoi 

ar waith i alluogi plant a phobl ifanc i gyflawni 

disgwyliadau, profiadau a deilliannau 

cadarnhaol.  

d) Addysg gynhwysol lle caiff y rhan fwyaf o blant 

a phobl ifanc ifanc ag ADY eu cefnogi i gymryd 

rhan lawn mewn addysg brif ffrwd a lle y 

defnyddir dull lleoliad cyfan i ddiwallu anghenion 

dysgwyr ag ADY.  

(e) System ddwyieithog lle cymerir pob cam 

rhesymol i gyflwyno DDdY yn y Gymraeg i blant a 

phobl ifanc sydd angen cefnogaeth drwy’r 

Gymraeg, gan ganiatáu ar gyfer cynyddu DDdY 

drwy’r Gymraeg dros amser. 

 

Fel a nodwyd mae peth anhawster cael Asesiadau Safonol yn y 
Gymraeg ond mae hynny yn nwylo'r llywodraeth ar lefel 
Genedlaethol. Nodwyd mai Saesneg yw prif iaith gweithredu y 
canolfannau arbenigol o fewn Ceredigion sef y SRC. Nodir y 
ceir cymhorthydd wrth law i weithio'n agos gyda disgybl 
Cymraeg. Gobeithio felly y caiff y strategaeth yma ei dderbyn 
fel bo mwy o Gymry Cymraeg gennym i lenwi'r bylchau hyn yn 
y proffesiwn a'u hannog i ddilyn gyrfaoedd drwy'r Gymraeg. 
 

Nodwyd y sylw.  

Pwysigrwydd mynediad i’r Gymraeg i bob plentyn. 
 

Nodwyd y sylw.  

Pwysig cynnwys disgyblion ag anghenion arbennig yn y 
ddarpariaeth. 
 

Nodwyd y sylw. 

Cytunaf gyda'r ffaith bod angen canfod gwell darpariaeth ar 
gyfer rhai gyda nam clyw neu amhariad aml-synhwyraidd. Yn 
amlwg mae rhai agweddau o ddysgu disgyblion ADY angen 
sylw Cenedlaethol yn enwedig o safbwynt profion diagnostig 
safonol yn y Gymraeg. 

Nodwyd y sylw. 
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I beidio a dweud bod hwyluso dysgu wrth neud un iaith yn 
unig. Mae angen y Gymraeg ar bawb sydd yn byw yng 
Nghymru. 
 

Nodwyd y sylw. 

Rwy’n credu ei bod hi’n fendigedig bod y rhan fwyaf o’r 
ddarpariaeth ADY yn gallu bod yn ddwyieithog erbyn hyn. 
 

Nodwyd y sylw.  

Mae'r cynllun yn nodi pwysigrwydd datblygu'r ddarpariaeth 
hon ac yn gwneud yn glir y bylchau truenus sy'n parhau. Fel y 
noda'r cynllun, dylid mynd i'r afael â'r diffyg tegwch hwn fel 
mater o bwys cenedlaethol. 
 

Nodwyd y sylw. 

Fel y mae’r cynigion yn ei ddangos, mae angen mynd ati ar sail 
genedlaethol i ddatblygu darpariaeth ADY cyfrwng Cymraeg. 
 

Nodwyd y sylw. 

Er nad oes gen i wybodaeth benodol am y maes hwn mae 
angen cryfhau y ddarpariaeth ADY sydd ar gael yn y Gymraeg 
yn enwedig o ran gofalwyr sydd yn medru'r Gymraeg. 
 

Nodwyd y sylw. 

Yn ddiweddar, cafwyd adroddiad gan Brifysgol Bangor yn nodi 
nad yw defnyddio dwy iaith yn amharu ar ddatblygiad plant 
sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Fel y nodais uchod 
mae gallu defnyddio dwy iaith ar lafar yn gallu gwneud plant i 
deimlo'n rhan o gymdeithas yn hytrach na bod ar y cyrion. 
 

Nodwyd y sylw ac am yr ymchwil gan Brifysgol 
Bangor.  

Gofynnwch iddyn nhw a chynllunio ar sail hynny. 
 

Nodwyd y sylw. 

Yn sicr, mae angen datblygu'r ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer 
pob plentyn, waeth beth yw ei anghenion. Wedi'r cyfan, 
cyfrwng, hawl, ffordd o fyw yw'r Gymraeg, nid 'angen dysgu 
ychwanegol'. Felly, wrth gefnogi cyfeiriad y strategaeth ar y 
sail ei bod yn cynnig chwarae teg i bawb, mae'r elfen hon o'r 
gwaith eto'n greiddiol. Da iawn gweld bod pob aelod o'r tîm 
eisoes yn medru'r Gymraeg. Mae angen gweithio gyda rhieni 
hefyd i roi pob hyder iddynt wrth iddynt gefnogi eu plant yn y 
cyd-destun Cymraeg a dwyieithog. 
 

Nodwyd y sylw ac am y farn am gydweithio gyda 
rhieni wrth ddatblygu eu hyder wrth gefnogi eu 
plant yn y cyd-destun ieithyddol a gynllunir.   

Angen sicrhau fod Unedau arbennig gyda darpariaeth yn y 
Gymraeg. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mae unedau/canolfannau'n cynnig darpariaeth addysg 
Gymraeg yn ôl y gallu a'r galw. Mae angen ystyried cefndir y 
teulu wrth baratoi darpariaeth ar gyfer rhai disgyblion gydag 
anghenion dwys. 
 

Nodwyd y sylw. Mae ‘r ddarpariaeth sydd yn cael 
ei gynllunio yn blentyn ganolig, ac yn ymateb yn 
sensitif i anghenion y plentyn. 

Gwersi / Hyfforddiant mwy eang o ran arwyddo i bawb. 
 

Nodwyd y sylw o ran arwyddo.  

Yn sicr mae angen darparu rhagor o ddarpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion dysgu 
ychwanegol. Yn aml, mae rhieni plant ag ADY yn teimlo nad 
oes modd i addysg Gymraeg gwrdd ag anghenion eu plant. 
Mae angen gwneud addysg Gymraeg yn hygyrch i bawb. Ar 
gyfer plant ag anghenion dwys iawn, mae'n bosib bydd angen 

Nodwyd y sylw a’r pryderon yn yr ymateb. 
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cefnogaeth yn iaith yr aelwyd, sy'n golygu darpariaeth mewn 
iaith heblaw'r Gymraeg na'r Saesneg. 
Cytunwn gyda’r camau i gefnogi disgyblion ag ADY. Yr unig 
wendid yw’r ddarpariaeth i ddisgyblion gyda nam ar y clyw ac 
mae hwn yn agwedd pwysig. Mae cefnogi iaith disgyblion sydd 
â nam ar y clyw yn bwysig, yn enwedig rhai sy’n dod o gartrefi 
cyfrwng Cymraeg. Mae'n allweddol fod gefnogaeth iaith a 
lleferydd ar gael i ddisgyblion yn y ddwy iaith ac nid oes amser 
aros hirach yn y Gymraeg. 
 

Mae hwn yn faes hynod bwysig er mwyn sicrhau 
cydraddoldeb i ddysgwyr. Mae'r adran hon (fel y ddogfen 
gyfan) yn gynhwysfawr iawn. Mae'n cynnig dadansoddiad 
cyflawn o'r sefyllfa a'r heriau ac yn cynnig gweithredoedd 
addas ar gyfer cyrraedd y nodau. 
 

Nodwyd y sylw a’r gefnogaeth i’r hyn a 
gynlluniwyd dan y deilliant.  

Rhaid bod yn sensitif wrth ymdrin â disgyblion ag Anghenion 
Dysgu Ychwanegol. 
 

Nodwyd y sylw.  

Mae’n bwysig iawn bod disgyblion sydd ag ADY yn cael yr un 
cyfleoedd a phawb arall i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg. Mae 
medru’r Gymraeg yn dod â llawer o gyfleoedd megis swyddi, 
mynediad at ddigwyddiadau a hwyluso cymdeithasu âg eraill. 
Am hyn, byddai’n hynod annheg i amddifadu plant sydd ag 
ADY o gael yr un cyfleoedd i fagu eu sgiliau yn y Gymraeg. 
 

Nodwyd y sylw gan weld mai’r hyn sy’n cael ei 
nodi yw un o brif amcanion y gwasanaeth ADY 
yng Ngheredigion h.y. bod y gefnogaeth ar gael i 
siaradwyr y Gymraeg a’r Saesneg yn gydradd â’i 
gilydd.   

Yn sicr mae angen darparu rhagor o ddarpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion dysgu 
ychwanegol. Yn aml, mae rhieni plant ag ADY yn teimlo nad 
oes modd i addysg Gymraeg gwrdd ag anghenion eu plant. 
Noda’r Cynllun fylchau yn y ddarpariaeth bresennol ac mae 
angen mynd i’r afael â’r rhain drwy gynllunio’r gweithlu’n 
fwriadus. Yn ogystal, gwelir lle i wella’r cyfathrebu â rhieni, yn 
enwedig rhieni di-Gymraeg, ynglŷn â’r ddarpariaeth ADY i 
blant mewn addysg Gymraeg. Mae angen gwneud addysg 
Gymraeg yn hygyrch i bawb. Ar gyfer plant ag anghenion dwys 
iawn, mae'n bosib bydd angen cefnogaeth yn iaith yr aelwyd, 
a allai olygu darpariaeth mewn iaith heblaw'r Gymraeg na'r 
Saesneg. 
 

Nodwyd y sylw a’r pryderon o ran rhai agweddau 
o gwmpas y ddarpariaeth ADY.   

Credwn ei bod yn hollbwysig bod y ddarpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion dysgu 
ychwanegol yn rhoi cyfle teg i'r disgyblion hynny, heb 
wahaniaeth. Rydyn ni’n nodi’r bylchau sy’n cael eu hamlinellu 
yn y ddarpariaeth gyfredol, ac yn croesawu’r camau sy’n cael 
eu cymryd i’w llenwi. 
 

 

Hyfforddi’r gweithlu a denu ymgeiswyr dwyieithog. 
 

Nodwyd y sylw. 

Angen ystyried y darpariaeth o iaith sydd o fewn ysgolion 
penodedig ysgolion arbennig. 
 

Nodwyd y sylw. 

Fel arfer os mae plentyn yn dod o deulu Cymraeg maent yn 
gorfod cael addysg bwrpasol drwy’r Saesneg yn dibynnu os 

Nodwyd y sylw.   
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maent yn gorfod mynd i ysgol arbennig mae angen cymryd 
iaith cartref y plentyn mewn i ystyriaeth. 
 

Mae gwneud yn siwr bod y sector iechyd sy'n gweithio llawer 
gyda teuluoedd ifanc hefyd yn datblygu'r Gymraeg. 
 

Nodwyd y sylw. 

Does dim barn gen i am hyn, ond mae sicrhau bod modd 
darparu gwasanaethau yn mamiaith y disgyblion yn bwysig. 
 

Nodwyd y sylw. 
 

Mae’n dda gweld bod gan y sir staff â sgiliau Cymraeg yn y 
mwafrif o’r meysydd anghenion addysgol ychwanegol, a 
byddai’n dda i’r sir ystyried rhoi hyfforddiant iaith trwy’r 
Ganolfan Dysgu Cymraeg i’r gweddill. Mae’n amlwg fod y Sir 
yn llwyr ymwybodol o’i chyfrifoldeb wrth i’r ddeddf newydd 
ddod i rym. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 
 
 
 
 

Cefnogwn fwriad yr awdurdod i barhau gyda’r sefyllfa 
bresennol o ran sicrhau darpariaeth Cymraeg o fewn ysgolion 
ac adnoddau a hyfforddiant priodol i gefnogi hyn. Cytunwn 
gyda’r amcan o gydweithio yn amlasiantaethol yn y Gymraeg 
ble fo’n bosib ac yn briodol ac mae UCAC hefyd yn cefnogi 
amcan yr awdurdod i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn 
arwain ar ddatblygu mwy o adnoddau arbenigol, gan gynnwys 
cynllun sillafu Cymraeg strwythuredig ac asesiadau safonol, 
gan gynnwys prawf/profion sillafu Cymraeg safonol er mwyn 
cefnogi awdurdodau lleol ac ysgolion. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun. 

Sylwadau sy’n anghytuno’n gyffredinol gyda’r 
amcanion 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion 

Roedd un o’m meibion yn hwyr yn siarad ac roedd yn gweld 
Therapydd Iaith a Lleferydd. Pe bai wedi mynd i leoliad 
cyfrwng Cymraeg, rwy’n credu y byddai wedi bod hyd yn oed 
yn hwyrach yn siarad, a hynny ar adeg pan oedd yn dechrau 
gwneud cynnydd. Mae mynd o’r cartref i amgylchedd 
addysgol yn newid mawr i blant ac, os oes ganddynt 
anawsterau eraill, nid yw’n deg peidio â siarad Saesneg â nhw 
os mai dyna’r cyfan y maent wedi bod yn gyfarwydd ag ef tan 
hynny, ac fe allai beri oedi o ran eu datblygiad. Yna, mae’r holl 
anghenion dysgu ychwanegol eraill y mae plant a theuluoedd 
eisoes yn cael anawsterau â nhw. O orfodi plentyn i gael 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg pan fydd rhiant yn tybio y 
byddai’n andwyol i’w blentyn, gallai beri mwy o straen. 

 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). Mae'r Cyngor yn cydnabod bod llawer 
o bryderon ynghylch sut y byddai disgyblion ag 
AAA/ADY sydd ag ychydig neu ddim Cymraeg yn 
ymdopi mewn lleoliad cyfrwng Cymraeg/ 
addysg drochi pan fyddan nhw’n dechrau yn yr 
ysgol. Ledled Cymru mae plant ag AAA/ADY sy'n 
cael eu haddysgu'n llwyddiannus mewn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg, p'un a ydyn nhw’n 
dod o gartrefi Cymraeg eu hiaith, cartrefi 
Saesneg eu hiaith neu gartrefi lle siaredir 
ieithoedd eraill. Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi 
ymrwymo i wella'r ddarpariaeth ar gyfer pob 
disgybl ag AAA/ADY. Os mai bwriad 
ymyrraethau ADY yw cynorthwyo'r disgybl i 
wneud cynnydd mae'n briodol yn y rhan fwyaf o 
achosion mai yn iaith yr addysg fyddai'r 
ymyrraeth hynny. Byddai iaith y ddarpariaeth 
bob tro'n dilyn y cyngor arbenigol i'r plentyn 
hwnnw.  Mae hyn yn cynnwys disgyblion y gellir 
eu haddysgu mewn dosbarthiadau prif ffrwd yn 
ogystal â disgyblion y mae angen darpariaeth 
arbenigol arnyn nhw. Nid yw’n dilyn y byddai 
plentyn sydd yn derbyn cefnogaeth therapi iaith 

Tudalen 251



122 
 

a lleferydd angen cefnogaeth mwy dwys 
oherwydd ei fod yn dysgu iaith arall. Mae 
ynganu, goslef a’r sain mae gwahanol 
lythrennau a geiriau mewn iaith arall yn gallu 
cyfrannu at ddealltwriaeth plentyn o iaith yn 
hytrach na’i lesteirio. Cyflwyniad graddol fyddai 
i’r egwyddor o drochi iaith i blant 3 oed yng 
Ngheredigion.  

Wrth gwrs bod angen. Mae’r byd eisoes yn lle anodd iddynt 
lywio’u ffordd drwyddo. Dylid ei annog mewn ffyrdd nad 
ydynt yn rhoi straen arnynt, ac yn sicr ni ddylid ei orfodi i 
fodloni agenda. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Rwy’n teimlo y dylai rhieni allu dewis a yw eu plant ag ADY yn 
dysgu drwy’r Gymraeg yn unig neu drwy’r Gymraeg a’r 
Saesneg gyda’i gilydd. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Heb os mae angen i’r rhieni allu dewis, yn enwedig os mai 
Saesneg yw iaith yr aelwyd; eto, byddai cael y DDWY iaith o 
gymorth yn hyn o beth. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Mae dewis eang o ysgolion Cymraeg eu hiaith yng 
Ngheredigion, a nifer eithriadol o gyfyngedig o rai cyfrwng 
Saesneg. Drwy gael gwared ar y dewisiadau Saesneg yn unig, 
rydych yn diddymu hawl pobl i addysg yn eu hiaith gyntaf. 
Rydych yn diddymu dewis pobl pan fo’r dewis hwnnw eisoes 
yn gyfyngedig. Mae’r cynnig hwn wedi peri i mi a’m teulu 
ystyried o ddifrif a yw Ceredigion yn lle y gallwn fyw ynddo yn 
y tymor hir, os na fydd modd i’n plant ddysgu’u hiaith gyntaf 
nes eu bod yn wyth oed. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Sut y gall ‘datblygu iaith y dosbarth [fod] yn flaenoriaeth dros 
ddatblygu iaith y cartref’ pan nad ydych yn rhoi dewis i rieni o 
ran pa iaith fydd iaith y dosbarth?! 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Rwy’n falch o ddarllen ei bod yn ymddangos bod darpariaeth 
dda i blant ag ADY sy’n dod o aelwydydd Cymraeg eu hiaith. 
Byddwn yn adleisio’r pryderon uchod am leihau’r dewis i blant 
a rhieni drwy fynd ati, i bob pwrpas, i beri i’r holl ddarpariaeth 
gynradd hyd at bump oed fod yn ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg erbyn 2026. Plant ag ADY yw rhai o’r plant sydd 
fwyaf agored i niwed, a gall fod angen teilwra’u cyfleoedd 
dysgu’n aml i ateb eu gofynion penodol. Mae angen gwneud 
hyn mewn ffordd ofalus a sensitif ar y cyd â theuluoedd, felly 
efallai nad un ddarpariaeth unieithog gyffredinol fydd y ffordd 
orau o sicrhau’r buddion gorau i'r plant a'u teuluoedd. 
Byddai’n well gennyf weld dull wedi’i deilwra’n cael ei 
fabwysiadu i ateb gofynion iaith a chyfathrebu penodol pob 
plentyn ag ADY. 
 

Os aiff y cynnig yn ei flaen i ddarparu addysg 
drochi 3-7 oed yn yr ysgolion dan sylw, y bwriad 
yw bod pob disgybl, gan gynnwys y rhai ag 
AAA/ADY yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  Mae’r egwyddorion y mae’r system 
ADY yn seiliedig arnynt yn ymwneud â chreu 
system addysg gwbl gynhwysol lle rhoddir cyfle 
i bob dysgwr lwyddo a chael addysg sy’n diwallu 
ei anghenion ac yn ei alluogi i fynd ati i ddysgu,  
manteisio ar ei addysg a’i mwynhau.Yr 
egwyddorion sy’n sail i’r system ADY yw:  
(a) Gweithredu ar sail hawliau lle mae 
safbwyntiau, dymuniadau a  
theimladau’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r 
person ifanc yn ganolog i gynllunio a darparu 
cefnogaeth; a lle mae’r plentyn, rhiant y 
plentyn, neu’r person ifanc yn cael ei alluogi i 
gyfrannu cymaint â phosibl at y prosesau 
gwneud penderfyniadau a lle mae ganddo 
hawliau effeithiol i herio penderfyniadau am 
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ADY , DDdY a materion cysylltiedig. (e) System 
ddwyieithog lle cymerir pob cam rhesymol i 
gyflwyno DDdY yn y Gymraeg i blant a phobl 
ifanc sydd angen cefnogaeth drwy’r Gymraeg,  
gan ganiatáu ar gyfer cynyddu DDdY drwy’r 
Gymraeg dros amser. 

Drwy ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, rydych yn ychwanegu 
at y rhwystrau y mae’n rhaid i’r plant hyn eu goresgyn eisoes. 
Er budd pwy mae hyn? Yn amlwg, nid er budd y plant. 
OES! Mae plant ag ADY yn ysgwyddo digon o faich heb orfodi 
iaith arall arnynt na ellir ei chefnogi yn y cartref. Os dylai 
unrhyw un allu cael dewis gwirioneddol o iaith, siawns nad 
plant ag ADY yw’r rheini? 
 

Mae’r egwyddorion y mae’r system ADY yn 
seiliedig arnynt yn ymwneud â  
chreu system addysg gwbl gynhwysol lle rhoddir 
cyfle i bob dysgwr lwyddo a  
chael addysg sy’n diwallu ei anghenion ac yn ei 
alluogi i fynd ati i ddysgu,  
manteisio ar ei addysg a’i mwynhau. 

I blant nad ydynt yn rhugl yn y Gymraeg, nid yw addysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn unig yn y Cyfnod Sylfaen ac ADY yn 
mynd law yn llaw. Rwy’n nodi nad yw’r cynllun gweithredu yn 
gyffredinol yn ystyried prosesau ADY a’r modd y maent yn cael 
eu rhoi ar waith ar lawr gwlad. Nid yw gwahanol feysydd ADY 
ond wedi cael sylw yn y cynnig drwy ystyried “a oes digon o 
staff sy’n siarad Cymraeg i lenwi pob swydd”. Rwy’n credu bod 
y realiti’n llawer mwy cymhleth o ran ADY ac, os bydd y cynnig 
yn cael ei roi ar waith, bydd yn dasg fawr hyfforddi 
ymarferwyr ADY sy’n siarad Cymraeg o ran sut i fynd i’r afael 
ag ADY yn Gymraeg gyda disgyblion sy’n siarad Saesneg yn 
bennaf. Hoffwn dynnu sylw at y ffaith mai’r hyn y mae ysgol 
yn gyfrifol am ei wneud yn y pen draw yw darparu addysg sy’n 
rhoi’r cyfle gorau i’r unigolyn wireddu ei botensial yn llwyr a, 
hyd y gwela i, mae dwy iaith gyntaf yng Nghymru: Cymraeg a 
Saesneg. Rwy’n credu’n gryf bod angen adlewyrchu hyn yn 
narpariaeth addysg pob awdurdod lleol yng Nghymru. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Mae Aberystwyth yn dref gosmopolitaidd ac amlddiwylliannol 
iawn. Mae twristiaeth, y Brifysgol a’r ysbyty wrth galon y dref. 
Bydd y cynigion yn niweidio addysg cyfrwng Saesneg ac felly 
byddant yn methu â gwireddu dwyieithrwydd. Bydd dewis 
rhieni’n cael ei ddiddymu ac mae cyflymder y newid hwnnw’n 
codi braw ac yn niweidiol i’r dref, yn enwedig i’w gallu i ddenu 
staff cymwysedig iawn. Mae diddymu dewis yn mynd yn groes 
i nodau ac amcanion Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.  
 

Mae’r egwyddorion y mae’r system ADY yn 
seiliedig arnynt yn ymwneud â chreu system 
addysg gwbl gynhwysol lle rhoddir cyfle i bob 
dysgwr lwyddo a chael addysg sy’n diwallu ei 
anghenion ac yn ei alluogi i fynd ati i ddysgu, 
manteisio ar ei addysg a’i mwynhau. Yr 
egwyddorion sy’n sail i’r system ADY yw: 
(a) Gweithredu ar sail hawliau lle mae 
safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r 
plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn 
ganolog i gynllunio a darparu cefnogaeth; a lle 
mae’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person 
ifanc yn cael ei alluogi i gyfrannu cymaint â 
phosibl at y prosesau gwneud penderfyniadau a 
lle mae ganddo hawliau effeithiol i herio 
penderfyniadau am ADY, DDdY a materion 
cysylltiedig. Yn unol â hyn mi fydd safbwyntiau a 
dymuniadau’r plentyn a rhieni yn ganolog wrth 
gynllunio darpariaeth briodol ar gyfer disgyblion 
ADY. 

Oes, yr elfen o ddewis a’r hyn sydd orau gan rieni. Mae 
darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ddigonol ar gael eisoes i 
ddisgyblion ag ADY. 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 
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Dylid ystyried anghenion pob disgybl ac yna rhoi cynllun yn ei 
le… h.y. ai Cymraeg yw ei iaith gyntaf? 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Mae’r rhan fwyaf o blant yn wynebu anawsterau o ran sgiliau 
iaith ac nid yw ychwanegu'r angen i siarad Cymraeg ond yn 
dwysáu hynny!! 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Rwy’n credu y dylai pawb allu cael mynediad at y 
gwasanaethau sydd eu hangen arnynt yn eu dewis iaith, fel y 
mae’r gyfraith yn ei ddweud. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Eto, mae hyn mor bwysig i blant ag ADY oherwydd os mai 
Saesneg yw iaith y cartref, bydd yn eu drysu a gall hyn godi 
braw arnynt. Bydd lleoliadau dwyieithog yn eu helpu i 
addasu’n raddol i’r ddwy iaith a ddefnyddir. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Nid oes gennych ddigon o athrawon i wneud hyn o gwbl!!! 
Rydych chi fwy neu lai’n dweud hynny yn y ddogfen. Mae’r un 
peth yn wir am warchodwyr plant ac ati. Bydd hyn yn her i’r 
ardal ac mae gwir angen ystyried hyn! 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). Nid ydym yn sicr iawn ym mha gyd-
destun y mae’r sylw yma wedi ei gynnig. Mae’r 
gefnogaeth ar gael drwy’r gwasanaeth ADY yn 
sirol yn gryfder ond yn amlwg mae’r Deilliant yn 
nodi ble mae yna fylchau o ran gweld ‘Cynnydd 
yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i 
ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol 
(ADY) (yn unol â’r dyletswyddau a bennir gan y 
Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018)’ a’r hyn y 
dymunir ei wneud er mwyn unioni hynny.  

Y peth arall yw pobl sy’n symud o wahanol wledydd i Gymru a 
chanddynt rwystr ieithyddol. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Yn bendant. 
 

Nodwyd y sylw. 

Y ffaith bod lleoliad dwyieithog yn gallu gwaethygu sefyllfa 
plentyn sy’n hwyr yn siarad?! Mae’r ymchwil sy'n dangos bod 
plant dwyieithog yn cymryd yn hirach i siarad, ond fel arfer yn 
dal i fyny o ran datblygiad iaith, yn trin a thrafod plant heb 
ADY yn bennaf. Mae’r cynnig hwn yn gadael plant ag ADY i 
gael eu dysgu mewn iaith newydd, fwy na thebyg heb yr 
addysgwyr medrus sydd eu hangen i hwyluso’r dysgu. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Yr hyn sydd ei angen yw asesu’n gyflym a darparu’r cymorth 
sydd ei angen ar yr unigolyn. 
 

Cytunwn gyda’r gosodiad yma ond ni ddylai 
cyfrwng y dysgu fod yn rwystr o gwbl i hynny os 
mai dyna sy’n cael ei awgrymu.  

Bydd angen gwella’r ddarpariaeth yn gyffredinol – nid dim ond 
yn Gymraeg. Nid yw’r cyngor yn dda iawn am ddarparu ar 
gyfer y rheini ag anghenion arbennig. 
 

Fel pob ardal arall o waith y Cyngor, rydym yn 
barhaus yn ffocysu ar wella ymhellach pob rhan 
o'n darpariaeth.    

Bydd angen ichi hyfforddi mwy o athrawon yn y maes hwn. 
 

Nodwyd y sylw. 

Wrth gwrs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Nodwyd y sylw. 

Ni ellir disgwyl i’r rheini ag anawsterau dysgu ddysgu mewn 
iaith heblaw eu mamiaith. 

Mae’r egwyddorion y mae’r system ADY yn 
seiliedig arnynt yn ymwneud â chreu system 
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 addysg gwbl gynhwysol lle rhoddir cyfle i bob 
dysgwr lwyddo a chael addysg sy’n diwallu ei 
anghenion ac yn ei alluogi i fynd ati i ddysgu,  
manteisio ar ei addysg a’i mwynhau. Mae 
Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i wella'r 
ddarpariaeth ar gyfer pob disgybl ag AAA/ADY, 
beth bynnag fo'i iaith gyntaf. Mae hyn yn 
cynnwys disgyblion y gellir eu haddysgu mewn 
dosbarthiadau prif ffrwd yn ogystal â disgyblion 
y mae angen darpariaeth arbenigol arnyn nhw. 

Gall fod anawsterau o ran adnabod anghenion dysgu 
ychwanegol ymhlith disgyblion sydd eisoes yn ei chael yn 
anodd oherwydd eu bod yn gweithredu mewn iaith wahanol i 
iaith yr aelwyd. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Mae gennym bryderon y byddai rhai disgyblion ag ADY sy’n 
siarad Saesneg gartref yn gwneud cynnydd cyfyngedig iawn yn 
addysgiadol ac yn gymdeithasol pe baent yn dysgu ac yn cael 
cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd yn hanfodol cael 
adnoddau pwrpasol ar gyfer disgyblion ag ADY, er enghraifft, 
llyfrau a deunyddiau darllen eraill, ar y lefel briodol, i 
gynorthwyo disgyblion ag ADY i wneud cynnydd ar y lefel 
briodol. Byddai’n hanfodol darparu cyrsiau Cymraeg i 
gynorthwyo’r cynorthwywyr addysgu oherwydd maent yn 
gweithio ar sail 1:1 neu’n darparu rhaglenni ymyrraeth i’r 
disgyblion ag ADY. I rai plant ag ADY cymhleth, gall fod angen 
cytuno mai iaith yr aelwyd yw iaith y dysgu, ond byddai hyn yn 
cael ei farnu fesul unigolyn. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Mae staff ein cylch chwarae wedi cael hyfforddiant i fynd i’r 
afael ag anghenion plant ag ADY. Mae gennym staff sy’n 
gweithio ar sail un-i-un gyda phlant sydd wedi cael diagnosis o 
anabledd, fel syndrom Down ac awtistiaeth. Mae’r 
hyfforddiant a’r profiad hwnnw’n llawer pwysicach i fynd i’r 
afael ag anghenion y plant hynny na’u gallu i siarad Cymraeg, 
yn enwedig mewn achosion lle nad yw’r Gymraeg yn cael ei 
siarad gartref. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). Mae’r hyn sydd wedi ei gofnodi eisoes 
o ran y disgwyliadau iaith sylfaenol iawn yn y 
lleoliadau fyddai’n gofalu am blant 2-3 oed yn 
berthnasol yma. Mae’r Cyngor yn derbyn bod yr 
hyfforddiant mae’r staff yn ei dderbyn o ran eu 
gofal am blant ag ADY dwys yn hynod bwysig. 
Byddai’r hyfforddiant yma yn parhau er bod 
plant 3 oed yn mynychu’r ddarpariaeth drochi 
yn yr ysgolion.    

Mae plant ag ADY fel dyslecsia yn wynebu anawsterau o ran 
dehongli iaith lafar, gan gynnwys dysgu system sain iaith 
dramor. Nid yw cael gwared ar y dewis i gael addysg gynradd 
cyfrwng Saesneg yn cyd-fynd â’r angen i gymryd “pob cam 
rhesymol” i ddarparu ar gyfer plentyn ag ADY. Byddai’n 
llesteirio diagnosis/ymyrraeth a chymorth gan rieni. 
 

Yn unol ac egwyddorion y Cod Ymarfer ADY 
Cymru 2021 mi fydd Ceredigion yn  creu system 
addysg gwbl gynhwysol lle rhoddir cyfle i bob 
dysgwr lwyddo a  
chael addysg sy’n diwallu ei anghenion ac yn ei 
alluogi i fynd ati i ddysgu, manteisio ar ei addysg 
a’i mwynhau. 

Bydd yn amhosibl i deuluoedd o’r tu allan i’r sir symud i 
Geredigion pan fydd eu plant wedi dechrau mynd i ysgol 
cyfrwng Saesneg mewn man arall. Ni fyddai’r rhan fwyaf o’r 
plant ag ADY yn ymdopi â’r flwyddyn drochi a byddent yn cael 
cymaint o anhawster i newid cyd-destun ieithyddol yr ysgol fel 
na fyddai’r rhan fwyaf o rieni’n dymuno i’w plant wynebu'r 
sefyllfa honno. Mae’r un peth yn wir i’r gwrthwyneb. Os yw 
teulu â phlentyn ag ADY yn ystyried symud o Geredigion (dros 
dro neu’n barhaol), bydd yn meddwl ddwywaith os yw'r 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 
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plentyn wedi dechrau mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg. Byddai 
pontio i iaith arall yn ormod. Eto, mae hyn yn effeithio ar 
gadw a recriwtio staff Bronglais a Phrifysgol Aberystwyth, ond 
hefyd ar grwpiau fel ffoaduriaid a mudwyr eraill. 
 

Mae gennyf bryderon difrifol am y cynigion yn fwy cyffredinol. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mae’r ddogfen hon yn diystyru'n llwyr anghenion disgyblion 
ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Nid yw Deilliant 6 ond yn 
rhestru rhai o’r darpariaethau cyfredol. Nid yw hyd yn oed yn 
esgus ceisio deall na dirnad yr effaith y byddai’r camau 
arfaethedig yn ei chael ar blant ag ADY. Ni wneir unrhyw 
ymdrech i amgyffred y beichiau, yr heriau a’r anawsterau y 
bydd plant ag ADY a’u teuluoedd yn eu hwynebu o ganlyniad 
i’r camau hyn. Bydd y camau arfaethedig yn peri i leoliadau 
addysgol fod yn anodd iddyn nhw a’u rhieni ddygymod â nhw. 
Byddant yn rhoi beichiau ychwanegol ar y disgyblion a’r 
teuluoedd hyn. Rwy’n dad i blentyn ag ADY sylweddol ac ni 
allaf ddychmygu y byddai’n rhaid i’n plentyn ni fynd drwy’r 
hyn sydd eisoes yn broses anhygoel o anodd mewn iaith nad 
ydym yn ei deall ac nad ydynt yn gyfarwydd â hi. Bydd y 
camau arfaethedig yn peri iddi fod yn anoddach integreiddio 
plant ag ADY i leoliadau addysgol, a bydd hyn yn creu grym 
pwerus sy’n arwain at anghydraddoldeb, gwthio'r plant i’r 
cyrion a’u cau allan. 
 

Yn unol a egwyddorion y Cod Ymarfer ADY 
Cymru 2021 mi fydd Cyngor yn Ceredigion yn  
creu system addysg gwbl gynhwysol lle rhoddir 
cyfle i bob dysgwr lwyddo a chael addysg sy’n 
diwallu ei anghenion ac yn ei alluogi i fynd ati i 
ddysgu, manteisio ar ei addysg a’i mwynhau.   
Mi fydd safbwyntiau, dymuniadau a 
theimladau’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r 
person ifanc yn ganolog i gynllunio a darparu 
cefnogaeth; a bydd y plentyn, rhiant y plentyn, 
neu’r person ifanc yn cael ei alluogi i gyfrannu 
cymaint â phosibl at y prosesau gwneud 
penderfyniadau a lle mae ganddo hawliau 
effeithiol i herio penderfyniadau am ADY, DDdY 
a materion cysylltiedig. 

Mae angen ailystyried y syniad yn ei gyfanrwydd. Nid yw’n 
realistig disgwyl i blant sydd eisoes yn ei chael yn anodd dysgu 
gael eu haddysg drwy gyfrwng iaith anghyfarwydd. Rhaid 
mai’r flaenoriaeth yw sicrhau bod plant yn cyrraedd lefel 
benodol yn yr iaith y maent fwyaf cyfforddus ynddi ac y 
gallant gael y cymorth gorau â hi ar yr aelwyd. Mae’r cynllun 
hefyd yn datgan y bydd yn bwysicach dewis siaradwr Cymraeg 
wrth benderfynu pa mor addas yw staff cymorth ar gyfer 
plentyn ag ADY difrifol. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Oes. Nid yw’r cynllun yn rhoi llawer o sylw i ADY yn 
gyffredinol. Bydd y cynnig yn effeithio’n anghymesur ar blant 
ag ADY, ac mae'r cynnig bron â bod yn sicr o gynyddu nifer y 
plant ag ADY, oherwydd bydd plant yn wynebu rhwystrau 
ychwanegol pan fyddant yn gorfod dysgu drwy gyfrwng iaith 
newydd iddyn nhw yn dair oed. Mae datgan y byddant yn cael 
cymorth ychwanegol i’w helpu â’r Gymraeg yn wan iawn, ac ni 
fydd y cynnig hwn ond yn creu rhwystrau ychwanegol rhag 
iddynt ddatblygu a chyflawni. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 a 5). 

Fel rhiant plentyn ag anabledd dysgu, rwy’n teimlo’n gryf y 
dylai’r rhan fwyaf o’r ddarpariaeth addysgu ar gyfer y plant 
hyn fod yn iaith y cartref. Mae gan rieni a phlant ag 
anableddau dysgu ddigon o broblemau heb iddynt ofidio y 
bydd cynnydd cyfyngedig eu plant (bron yn sicr) yn cael ei 
gymhlethu a’i beryglu ymhellach drwy iddynt gael eu dysgu 
mewn iaith nad ydynt yn ei deall, boed yn Gymraeg neu’n 
Saesneg. Pa mor annheg yw hi i osod mwy o rwystrau yn 

Mae Iaith Arwyddo Prydeinig yn cael sylw 
teilwng o fewn Maes Dysgu a Phrofiad 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu o fewn 
Cwricwlwm i Gymru. Yn unol ag egwyddorion y 
Cod Ymarfer ADY Cymru 2021 mi fydd Cyngor 
yn Ceredigion yn creu system addysg gwbl 
gynhwysol lle rhoddir cyfle i bob dysgwr lwyddo 
a chael addysg sy’n diwallu ei anghenion ac yn 
ei alluogi i fynd ati i ddysgu, manteisio ar ei 
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ffordd y mwyaf bregus yn ein cymdeithas, cymdeithas yr 
ydych yn dweud ei bod yn anelu at fod yn gynhwysol? 
Rwy’n mawr obeithio na fydd y ddarpariaeth ar gyfer y rheini 
â nam ar eu clyw yn cael ei pheryglu ac y bydd yr athrawon 
cymwysedig yn cael parhau â’u gwaith hollbwysig, hyd yn oed 
os nad yw eu Cymraeg yn ddigon da. Dylech fod yn anelu at 
ddarparu addysg yn iaith y cartref ar gyfer pobl ifanc â nam ar 
eu clyw sy’n siarad Cymraeg ac yn siarad Saesneg. Rwyf hefyd 
yn gobeithio eich bod wedi ymgynghori â’r rhieni ynghylch y 
ffordd ymlaen sydd orau ganddyn nhw, yn hytrach na mynnu 
eu bod yn dilyn eich safbwyntiau a’ch cynlluniau chi. 
 

addysg a’i mwynhau.  Mi fydd safbwyntiau, 
dymuniadau a theimladau’r plentyn, rhiant y 
plentyn, neu’r person ifanc yn ganolog i 
gynllunio a darparu cefnogaeth; a bydd y 
plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn 
cael ei alluogi i gyfrannu cymaint â phosibl at y 
prosesau gwneud penderfyniadau a lle mae 
ganddo hawliau effeithiol i herio 
penderfyniadau am ADY, DDdY a materion 
cysylltiedig. 

Ddim yn siŵr. 
 

Nodwyd y sylw. 

Nid oes gennyf farn am hyn. 
 

Nodwyd y sylw. 

Dydw i ddim yn gwybod digon am ADY i wneud sylw. 
 

Nodwyd y sylw. 
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Deilliant 7 – Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy’n gallu addysgu Cymraeg (fel 

pwnc) a thrwy gyfrwng y Gymraeg 
 

Cwestiwn 1 – Pa ystyriaethau eraill y credwch sydd eu hangen wrth i ni geisio cynyddu a chefnogi 

staff ysgolion i allu addysgu Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg? 

 

Sylwadau o gefnogaeth cyffredinol i’r amcanion 
ond sydd hefyd yn cynnig ystyriaethau pellach 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion 

Mae angen i’r cynorthwywyr addysgu allu siarad Cymraeg, yn 
ogystal â staff meithrinfeydd a gwarchodwyr plant. 

 

Wrth ddatblygu’r dull trochi mewn 
dosbarthiadau 3 oed yn yr ysgolion dan sylw 
byddai angen penodi rhai aelodau staff gan 
gynnwys athrawon a chymorthyddion. Mae 
cyfran uchel o’r athrawon sydd eisoes yn 
addysgu yn y cyfnod sylfaen (hyd 7 oed) yn yr 
ysgolion hynny yn gallu gwneud hynny drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Os nad ydynt yn teimlo’n 
hyderus i wneud hynny yna bydd y Cyngor yn 
darparu cefnogaeth arbenigol iddynt.   

Darparwch gyrsiau dwys pwnc-benodol gwell. Datblygwch 
weithgorau pwnc-benodol. Darparwch CPA ychwanegol ar 
gyfer hyfforddiant. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mae angen ariannu hyfforddiant i athrawon yn iawn, a dylid 
cynnig cyrsiau Cymraeg i staff cyfredol sy’n siarad Saesneg er 
mwyn iddynt gymhwyso ar gyfer hyfforddiant Cymraeg i 
athrawon. 

 

Nodwyd y sylw. Mae ‘Cynllun Sabothol yr Iaith 
Gymraeg’ Llywodraeth Cymru yn cynnig hyn. 
Mae’n cynnig cyrsiau iaith ar gyfer athrawon, 
darlithwyr, hyfforddwyr a chymorthyddion 
dosbarth sydd eisiau datblygu eu Cymraeg 
a magu hyder yn yr iaith.  

Rydym yn wynebu heriau tebyg o ran recriwtio gweithwyr 
ieuenctid cymwysedig â sgiliau Cymraeg. Yr hyn sydd wedi 
gweithio’n dda yw buddsoddi mewn cyfleoedd i ddatblygu 
sgiliau Cymraeg dysgwyr a’r rheini sy’n rhugl. Rydym hefyd 
wedi manteisio ar grantiau allanol, fel y cynllun peilot gwaith 
ieuenctid cyfrwng Cymraeg, sy’n codi proffil y sir ac yn rhoi 
hyder a chymorth i’r gweithlu er mwyn iddo ganolbwyntio ar 
gyfleoedd o ansawdd uchel i bobl ifanc ac i randdeiliaid. 
 

Nodwyd y sylw a’r syniadau pellach. 

Sicrhau bod digon o gyfleoedd DPP ar gael i athrawon. 
 

Nodwyd y sylw. 

Cyflog ychwanegol i staff dwyieithog? 
 

Nodwyd y sylw.  

Mae'r Cynllun yn cyfeirio at ystod eang o gynlluniau i geisio 
cynyddu a chefnogi staff addysgu. Mae gan Lywodraeth 
Cymru gynllun clir i fynd i'r afael â hyn dros y blynyddoedd 
nesaf ac fe ddylai Cynllun yr awdurdod lleol a chynllun 
Llywodraeth Cymru alinio'n effeithiol. Cyfle i ddysgu mewn 
sefyllfa sydd ddim yn statudol. 
 

Nodwyd y sylw.  

Fedraf i ddim cynnig ychwanegiad. Nodwyd y sylw. 
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Mae rhoi'r cyfleoedd i'r ymarferwyr gyfrannu'n gymdeithasol 
o fewn eu broydd a chodi statws y Gymraeg ar lefel heb fod yn 
academaidd pob tro o fudd. Yn sicr mae cysgodi a mentora 
disgyblion 10-13 yn bwysig er mwyn eu denu i weld bod 
addysgu yn yrfa ddeiniadol iddynt. 
 

Nodwyd y sylw a’r syniadau pellach. 

Rydym yn credu y gallai ysgolion Ceredigion elwa’n fawr o 
newidiadau i’r hyfforddiant i athrawon. Yn benodol, rydym yn 
credu y byddai’n ddelfrydol pe bai Prifysgol Aberystwyth yn 
gallu darparu hyfforddiant proffesiynol i athrawon sydd eisoes 
mewn swydd, ac mae'n bosibl y byddai cael rhaglen gradd 
gyfun (e.e. Addysg a’r Gymraeg) yn fodd o annog pobl i ymuno 
â’r proffesiwn dysgu cynradd, gan feddu ar ddigon o 
ddealltwriaeth o’r Gymraeg. O ran hyfforddiant mewn swydd: 
rydym yn credu ei bod yn hanfodol bod athrawon yn cael bod 
yn absennol am gyfnodau priodol i astudio ac i ymgymryd â 
gweithgareddau datblygiad proffesiynol. Pan fydd y rhaglen yn 
cael ei chyflwyno drwy’r Cyfnod Sylfaen, bydd yn hanfodol 
neilltuo amser ar gyfer cyfnodau sabothol yn y Gymraeg. Mae 
angen i’r cyfnodau sabothol hyn fod yn ddigon hir i ganiatáu 
i’r staff fagu hyder a rhuglder, oherwydd byddant yn modelu’r 
iaith i’r disgyblion. Rydym yn credu y byddai’n briodol cael 
cyfnodau sabothol sy’n para blwyddyn. At hynny, rydym yn 
awgrymu y byddai dysgu ar ffurf tîm o gymorth mawr i rai 
athrawon er mwyn iddynt ddefnyddio a datblygu eu sgiliau 
Cymraeg, yn yr un modd â chyfnewid athrawon rhwng y naill 
ysgol a’r llall. Yn achos yr ail gynnig, byddai athro/athrawes 
nad yw’n gyfan gwbl hyddysg yn y Gymraeg yn ennill cryn 
ruglder pe bai’n treulio blwyddyn mewn ysgol cyfrwng 
Cymraeg. O gael siaradwr Cymraeg rhugl (yn gyfnewid), 
byddai’n hwb mawr i ddatblygiad y Gymraeg yn yr ysgol nad 
yw wedi’i sefydlu’n llwyr fel ysgol cyfrwng Cymraeg. 

Nodwyd y sylw a manylder y syniadau pellach.  

Mae angen datblygu hyder staff. 
 

Nodwyd y sylw. Mae codi hyder ar draws y 
sector yn bwysig gan gynnwys y staff a 
disgyblion. 

Hanfodol bod na ddigon o staff. Y ffordd i gynyddu'r niferoedd 
o staff fydde efallai gwneud plant/myfyrwyr yn ymwybodol o’r 
swyddi hyn, fel ei bod yn eu tywys i wneud y swydd. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mae hwn yn faes allweddol bwysig – rhaid wrth staff sy’n 
gymwys i addysgu yn, a thrwy’r Gymraeg, a hefyd rhaid iddynt 
feddu ar agwedd gadarnhaol, iach. Mae angen dulliau 
marchnata llwyddiannus, cefnogaeth ac anogaeth ar hyd y 
daith, a system wobrwyo ar ben y daith, boed yn dystysgrif 
neu sylw yn y wasg/cyfryngau. 
Mae cynllun gweithredu Ceredigion yn y maes hwn eto yn 
glodwiw; mae’n cwmpasu pob ystyriaeth a phroblem y gellid 
eu hwynebu ac mae’r pwyntiau gweithredu yn glir ac yn 
fanwl. 
 

Nodwyd y sylwadau a’r syniadau pellach. 

Mae cyllid ac amser yn ystyriaethau hanfodol wrth drafod yr 
holl strategaeth ond yn bwysicach fyth pan yn ceisio cefnogi 
ac annog addysgwyr di-hyder i loywi ac ymarfer y Gymraeg. 
 

Nodwyd y sylw o safbwynt cyllid a chodi hyder.  
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Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn croesawu y gefnogaeth i staff 
ysgolion sy’n dymuno datblygu’n benaethiaid o fewn yr 
awdurdod ac yn arweinwyr yn y sector cyfrwng Cymraeg drwy 
e.e. gymhwyster CPCP, a'r gwaith gan adran Adnoddau Dynol 
yr awdurdod i ddiwygio’i threfniadau ar gyfer cynllunio’r 
gweithlu addysg dros y cyfnod nesaf. Mae gan Gwasanaeth 
Addysg y Llyfrgell brofiad o gyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth 
iaith i athrawon sy'n dymuno gwella eu Cymraeg. Mae'r 
hyfforddiant rhad ac am ddim hwn yn defnyddio casgliadau y 
Llyfrgell i roi cyflwyniad i hanes yr iaith, cerrig milltir pwysig, 
ystadegau iaith, brwydrau dros hawliau, rôl addysg Gymraeg a 
darlledu, statws yr iaith, a chyd-destun cymdeithasol yr iaith 
heddiw. Byddwn yn barod iawn i gydweithio gyda'r Cyngor Sir 
i ddarparu hyfforddiant hwn fel rhan o unrhyw raglen y 
byddwch yn ei chyflwyno. 
 

Nodwyd y sylwadau a’r syniadau pellach. 

Ymhob darpariaeth, mae angen bwrw ati'n ffurfiol i gydnabod 
ac arddel goddefgarwch a rhoi cefnogaeth i bawb, ble bynnag 
maen nhw arni ar y continwwm sgiliau. 
 

Nodwyd y sylwadau ac mae’r Cyngor yn cytuno 
bod angen gweithredu mewn dull cefnogol a 
goddefgar.  

Mae’r ystod o weithredoedd yn ymddangos yn briodol ac 
maent yn cyd-fynd â chynlluniau Llywodraeth Cymru i 
ddatblygu’r gweithlu addysg. 
 

Nodwyd y sylw.  

Rydym yn cefnogi’r amcan i gynyddu nifer y staff addysgu 
Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg, ac rydym eisoes yn 
cydweithio â Chyngor Sir Ceredigion i ddarparu cyrsiau byrion 
i athrawon. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos â Chanolfan 
Peniarth ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i 
gynllunio’r cwrs sabothol i athrawon, a byddem yn awyddus i 
barhau i gydweithio’n agos â’r Cyngor Sir a darparwyr eraill i 
gynllunio a darparu hyfforddiant addas i’r gweithlu, gan 
gynnwys athrawon, cynorthwywyr dysgu a gweithwyr 
blynyddoedd cynnar. Gall y gweithlu addysg hefyd fanteisio ar 
gyrsiau ar lein wedi’u teilwra ar lefel Mynediad a Hyfedredd. 
Cydweithio ar addysgeg dysgu Cymraeg fel ail iaith. Roedd 
Arolwg Estyn o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 
(Ionawr 2021) yn cynnwys yr argymhelliad hwn: Rhannu 
methodoleg addysgu a chaffael ail iaith llwyddiannus gyda 
sectorau perthnasol eraill i gefnogi nod Llywodraeth Cymru o 
gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg gweithredol erbyn 
2050. Adleisiwyd hynny yn yr Arolwg i’r Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol (Awst 2021), a oedd yn argymell: 
Dylai’r Ganolfan a Llywodraeth Cymru archwilio sut y gall ei 
chylch gwaith yn ystod “Cam 2” gael ei ehangu i feysydd fel 
hyfforddi’r gweithlu addysg, gan rannu adnoddau ac arferion 
da â’r sector ail iaith mewn ysgolion a meithrin sgiliau iaith ar 
gyfer pynciau addysg bellach. Fel darparwr rhanbarthol, 
byddai Dysgu Cymraeg Ceredigion, Powys Sir Gar (Prifysgol 
Aberystwyth) yn barod iawn i gydweithio â Chyngor Sir 
Ceredigion i wireddu’r argymhellion hyn. 
 

Nodwyd y sylwadau a’r syniadau pellach. Mae 
gweithio mewn partneriaeth gydag 
asiantaethau arbenigol ond holl bwysig wrth 
symud ymlaen.  

Mae datblygu’r gweithlu’n gyfle perthnasol i drin a thrafod 
posibiliadau pellach â Phrifysgol Aberystwyth, a hynny o ran 
cynlluniau amser llawn a Datblygiad Proffesiynol Parhaus. 

Nodwyd y sylw eto o ran gweithio mewn 
partneriaeth.  
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Agwedd bositif staff tuag at yr iaith yn allweddol i ddatblygiad 
a chynnydd yn yr iaith. 
 

Nodwyd y sylw. 

Cyrsiau hyfforddi. 
 

Nodwyd y sylw. 

Dim sylw pellach at yr hyn nodwyd. 
 

Nodwyd y sylw. 

Rwyf eisoes wedi nodi mai ar lawr y dosbarth y credaf fydd y 
dylanwad mwyaf wrth gefnogi a datblygu athrawon Cymraeg. 
Bydd angen iddynt hwy a staff cinio /atodol ennill cymhwyster 
er mwyn cyrraedd safon ddigonol - nid yw cwrs ar lein yn 
mynd i sicrhau fod defnydd boddhaol ar lawr y dosbarth ac o 
gwmpas yr ysgol. 
 

Nodwyd y sylw. 

Dim ond i hybu ysgolion i gyflogi siaradwyr Cymraeg. 
 

Nodwyd y sylw. 

Ochr yn ochr â'r hyn a gynigir mae angen ystyried ymgyrch 
farchnata i hyrwyddo bywyd yn yr ardal hon er mwyn denu 
staff lle bo angen - tebyg i un mae'r gwasanaeth Iechyd wedi 
ei wneud yn y blynyddoedd diwethaf - pwyslais ar yr hyn sydd 
yn digwydd y tuallan i’r gwaith yr un mor bwysig erbyn hyn. 
 

Nodwyd y sylw. 

Magu hyder y rhai sy'n gallu'r Gymraeg yn barod ond yn ofn 
defnyddio'r iaith. Mae nifer wedi bod ar gyrsiau dysgu 
Cymraeg ond dal yn ddi-hyder i siarad. 
 

Nodwyd y sylw. 

Gan fod prinder mawr o athrawon sy'n gallu addysgu trwy 
gyfrwng y Gymraeg mae angen meddwl am bob strategaeth 
posib. Ar un cyfnod roedd rhai athrawon yn cael eu rhyddhau 
o'u swyddi am dymor er mwyn gloywi eu hiaith. Yn bendant fe 
weithiodd hyn a gwelais athrawon yn magu'r hyder 
angenrheidiol er mwyn addysgu trwy gyfrwg y Gymraeg wedi 
dychwelyd i'r dosbarth. Ni ellir disgwyl i athrawon barhau i 
addysgu a dilyn cyrsiau gloywi gan fod y baich sydd arnynt yn 
fawr. 
 

Nodwyd y sylw a’r angen am roi cyfleoedd 
digonol i fagu hyder yn y Gymraeg.  

Bydd seicoleg ac adeiladu hyder yn bwysig i athrawon ac i'r 
plant. 
 

Nodwyd y sylw. 

Fel y mae rhai o'r atebion i'r cwestiynau blaenorol eisoes wedi 
eu nodi - dyma agwedd bwysig. Mae angen buddsoddi yn y 
tair A - Athrawon, Adnoddau ac Amser - er mwyn sicrhau bod 
y Sir yn rhoi yr un chwarae teg i bob disgybl ddod yn siaradwyr 
dwyieithog. Byddai gweld cynlluniau i fonitro'r datblygiadau 
yn yr adran hon yn cryfhau'r cyfle i sicrhau bod y 
gweithgareddau'n dwyn ffrwyth. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mae’n bwysig rhoi sylw i’r anghenion hyfforddiant, sicrhau 
llwybrau hyfforddiant priodol ar gyfer rhai yn gweithio i 
ddatblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg o fewn y sir (gan 
gynnwys rhoi pwysau ar y lefel genedlaethol er mwyn cefnogi 
hynny) ac anghenion ymrwymo’n gyllidol i wireddu’r 
amcanion hyn. Mae angen rhoi sylw i holl garfanau’r gweithlu 
addysg a’r modd y gallant gael effaith gadarnhaol ar 

Nodwyd y sylw a’r syniadau pellach a 
gyflwynwyd.  
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agweddau a defnydd iaith o fewn ysgol. Mae’r elfennau hyn 
yn berthnasol i’r camau arfaethedig deilliant 2 a 3 yn 
arbennig. Beth fydd ethos yr ysgolion hyn mewn perthynas â’r 
Gymraeg a sut fydd hynny’n effeithio ar agweddau’r 
disgyblion tuag at ddysgu’r Gymraeg? 
 

Mae angen sicrhau mwy o athrawon gwyddoniaeth sy'n 
medru addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. At hynny, hoffwn 
weld lefel A Gwyddoniaeth yn cael ei ddysgu trwy gyfrwng y 
Gymraeg hefyd. 
 

Nodwyd y sylw. Mae prinder athrawon mewn 
rhai pynciau/meysydd yn her ar draws Cymru ac 
mae yna gydnabyddiaeth, wrth gwrs, bod 
prinder pellach o ran athrawon sy’n gallu 
addysgu’r pynciau yna drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Mae symud tuag at fwy o gyfleoedd i 
ddisgyblion ddysgu’r gwyddorau drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn un o’r amcanion yn y CSGA.   

Cynnig sesiynau gloywi iaith. 
 

Nodwyd y sylw. 

Angen darparu sesiynnau "gloywi iaith" ar gyfer staff ysgolion 
- rheiny sydd falle heb ddefnyddio'r Gymraeg yn gyson. 
 

Nodwyd y sylw. 

Cyrsiau ar lefel personol i ddatblygu hyfedredd unigolion cyn 
mynd ati i fedru addysgu trwy gyfrwng. 
 

Nodwyd y sylw. 

Sicrhau digon o hyfforddiant i'r rhai sy'n ddi hyder yn eu 
hiaith. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mae hyn yn allweddol ar gyfer datblygiad y Gymraeg, er mwyn 
gosod seiliau cadarn yn y dosbarth. Bydd yn allweddol hefyd 
cynnig hyfforddiant pwrpasol ar gyfer staff mewn ysgolion 
sydd ar hyn o bryd ddim yn dysgu drwy gyfrwng Cymraeg. 
 

Nodwyd y sylw. 

Mae dilyniant yn broblem fawr wrth gynyddu nifer yr 
athrawon sy'n medru addysgu yn Gymraeg, yn enwedig ar 
lefel uwchradd. Yn y sector uwchradd, mae cylch dieflig wedi 
ffurfio, sy'n gweld myfyrwyr TAR Cymraeg eu hiaith yn aml yn 
dewis mynd drwy eu haddysg uwch drwy'r Saesneg a'u 
hyfforddiant TAR yn Saesneg, gan nad oeddent wedi astudio 
eu dewis pwnc ar safon uwch drwy'r Gymraeg. Mae hyn yn 
golygu nad ydynt yn hyderus yn dysgu eu pwnc drwy'r 
Gymraeg ar ôl ennill swydd mewn ysgol uwchradd, gan arwain 
at genhedlaeth newydd o fyfyrwyr yn dewis astudio yn 
Saesneg. Mae angen felly ymdrech i normaleiddio'r Gymraeg 
fel iaith astudio bob pwnc yn yr ysgol. Ar lefel addysg uwch, 
gwelir bod myfyrwyr sydd mewn meysydd lle mai'r Gymraeg 
yw cyfrwng y pwnc hyd safon uwch neu gyfateb (e.e. 
Daearyddiaeth, Amaethyddiaeth), mae myfyrwyr yn mynd 
ymlaen i astudio'r meysydd hyn drwy'r Gymraeg yn y Brifysgol 
ac yn hyfforddi i fod yn athrawon drwy'r Gymraeg. Mewn 
meysydd lle mae'r ddarpariaeth Gymraeg yn brin ar safon 
uwch (e.e. Bioleg, Cyfrifiadureg), mae'r myfyrwyr yn tueddu i 
ddewis astudio yn Saesneg yn y brifysgol ac yn dilyn eu 
haddysg TAR yn Saesneg. Mae angen targedau i sicrhau bod 
rhagor o bynciau yn cael eu dysgu drwy'r Gymraeg ar lefel 
TGAU a safon uwch a chefnogaeth i athrawon sydd, o bosib, 
heb astudio eu pynciau drwy'r Gymraeg ar y lefelau hyn. Mae 
hefyd angen annog rhagor o ddarpar athrawon i ddewis 

Nodwyd y sylwadau a’r manylion o bryder 
pellach yn enwedig o gwmpas y rhesymau am 
diffyg hyder myfyrwyr i ddilyn cyrsau TAR 
cyfrwng Cymraeg ac effaith hynny wedyn a’r 
angen i ddenu myfyrwyr i  ymuno â’r proffesiwn 
dysgu drwy ymgyrch farchnata gadarnhaol.   
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cyrsiau TAR yn Gymraeg, efallai drwy roi pwyslais ar hyn yn y 
broses recriwtio. Bydd hyn yn cynyddu eu hyder wrth ddysgu 
drwy'r Gymraeg. Nodir bod tua 70% o'r myfyrwyr addysg 
uwch sy'n astudio drwy'r Gymraeg mewn addysg uwch yn 
ferched. Mewn pynciau sy'n denu llawer o ddynion, mae hyn 
yn golygu bod prinder unigolion sydd wedi astudio drwy'r 
Gymraeg i fynd ymlaen i hyfforddi fel athrawon. Mae angen 
felly targedu dynion er mwyn cynyddu niferoedd sy'n astudio 
drwy'r Gymraeg yn yr ysgol a'r brifysgol er mwyn cynyddu'r 
pwll potensial o athrawon cyfrwng Cymraeg. Yn ogystal, mae 
angen i’r Cyngor anfon neges glir i Lywodraeth Cymru yn nodi 
bod angen ystyriaeth bellach a strategaethau i ddenu 
myfyrwyr ac arian pellach i gynorthwyo i gynyddu nifer y 
myfyrwyr TAR e.e. drwy gynnig mwy o arian i ddarpar 
athrawon, ail-ystyried gofynion TGAU nad ydynt yn weithredol 
yn Lloegr (B yn y Gymraeg a Mathemateg - mae'r gofyn am 
raddau is yn Lloegr yn gwneud darpariaeth hyfforddiant i 
athrawon yn Lloegr yn fwy deniadol i fyfyrwyr o Gymru, ac 
mae hyn, wrth gwrs, yn Saesneg). Mae denu a hyfforddi mwy 
o athrawon cyfrwng Cymraeg yn ganolog i gyrraedd nod LLC o 
filiwn o siaradwyr erbyn 2050 ac mae angen pwysleisio hyn 
wrth geisio sicrhau mwy o gyllid a chefnogaeth gan LLC. 
Hefyd, mae lle i sicrhau marchnata positif gan ffocysu ar 
fanteision a boddhad swydd. Mae negeseuon negyddol am 
bwysau ar athrawon yn gallu bod yn niweidiol ac yn ei gwneud 
yn anoddach denu athrawon newydd. 
 

Mae angen parhau i gefnogi staff ysgolion i ddefnyddio'r 
Gymraeg ar bob achlysur, a rhoi cymorth i'r unigolion sydd yn 
ddi-hyder yn yr iaith. 
 

Nodwyd y sylw. 

Hyfforddiant a gwersi Cymraeg a Gloywi o safon. 
 

Nodwyd y sylw. 

Angen neud y llwybr trywydd yn haws. 
 

Nodwyd y sylw. 

Gwneud yn siwr bod pobl ifanc yn gweld dysgu'r Gymraeg fel 
rhywbeth positif. Gwneud swyddi athrawon yn fwy apelgar 
drwy neud yn siwr bod digon o help ac adnoddau ar gael i 
gefnogi athrawon sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Nodwyd y sylw. Mae sicrhau bod adnoddau ar 
gael i athrawon sy’n dysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn hynod bwysig.  

Deallaf fod argyfwng recriwtio athrawon, ond rhaid cydnabod 
fod hyn hefyd yn gylch dieflig. Wrth gynyddu'r pynciau sydd ar 
gael drwy gyfrwng y Gymraeg, hyderwn weld yr athrawon 
fyddai'n hyderus dysgu yn y Gymraeg yn cynyddu, ond yn 
naturiol, effaith hir-dymor fydd hwn. Mae angen strategaeth 
genedlaethol i fynd i'r afael â'r her recriwtio athrawon 
cyfrwng Cymraeg, yn enwedig meysydd, e.e. ieithoedd 
modern a STEM. 
 

Nodwyd y sylw a chytunwn bod angen 
strategaeth genedlaethol i fynd i’r afael â’r her 
recriwtio athrawon cyfrwng Cymraeg.  

Mae angen adnabod athrawon Cymraeg y dyfodol yn gynnar 
a'u hannog i fewn i'r proffesiwn addsyg. 
 

Nodwyd y sylw. 

Dylai bob athro/athrawes yng Nghymru fod â sgiliau 
sylfaennol o’r Gymraeg. Os nad ydynt yn medru dylai cynnig 
gwersi Cymraeg iddynt. 

Nodwyd y sylw. 
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Cytuno gyda’r camau gweithredu ond angen ystyried y 
gweithlu addysg ehangach – mae pawb yn cyfrannu at ethos a 
defnydd o’r iaith ac nid dim ond staff yn y dosbarth. Mae 
angen gwthio’r llywodraeth i ehangu’r llwybrau hyfforddi. 
Mae dileu’r cynllun hyfforddiant RhAG oedd ar gael ar draws 
pynciau uwchradd wedi cyfyngu’r opsiynau. Mae’r brifysgol 
agored ond yn cynnig y rhaglen newydd i bynciau penodol, 
ond mae angen pob pwnc ar ysgolion. Mae hwn yn gorfodi 
trigolion y sir i hyfforddi yn Abertawe/Bangor/Caerdydd ar 
gyfer pynciau nad ydynt yn cael eu cynnig trwy brifysgol Aber 
ac ni allwn fod yn sicr bydd y rhain yn dychwelyd i’r ardal. 
 

Nodwyd y sylw a’r syniadau a gyflwynwyd o ran 
y gweithlu ehangach.  

Gwersi Cymraeg. 
 

Nodwyd y sylw. 

Adran gynhwyfawr iawn unwaith yn rhagor gyda 
dadansoddiad clir a chyfres o weithredoedd pwrpasol. Un 
awgrym fyddai sicrhau fod rhan o'r hyfforddiant a gynigir yn 
cynnwys profiad neu ddealltwriaeth o gyd-destun sosio-
ieithyddol arall ar gyfer iaith mewn sefyllfa debyg i'r Gymraeg 
(e.e. Basgeg, Catalaneg, Swedeg yn y Ffindir, ac ati) gan fod 
hyn yn gyfle i ddadansoddi ein sefyllfa, ymddygiad, 
amgylchiadau, agweddau, ymarfer ayb ein hunain drwy lens 
gwahanol. Yn wahanol i agweddau eraill ar addysg (o 
ddiogelwch gyda thechnoleg i hyfforddiant athrawon i 
faterion rhyw/rhywedd), nid oes gan y cyd-destun Prydeinig 
unrhyw beth i'w gynnig i ni yng Nghymru yn y maes hwn. 
 

Nodwyd y sylw ac am yr arweiniad posibl yn 
rhyngwladol i ni yma yng Ngheredigion a 
Chymru.  

Mae angen magu hyder yn yr athrawon sydd ddim yn medru 
addysgu/gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a'u cefnogi. 
Mynychu cyrsiau priodol heb roi pwysau arnynt a pheidio a'u 
gorlwytho efo gwaith papur ychwanegol. Staff cynorthwyol - 
creu cyrsiau ble ceir cymwyster ar y diwedd. 
 

Nodwyd y sylw. 

Nodwn bod llawer o athrawon yn yr ysgolion cyfrwng Saesneg 
sy’n medru’r Gymraeg. Felly byddai’n gwneud llawer o 
synnwyr i gynyddu darpariaeth Cymraeg i ddefnyddio eu 
sgiliau nhw. O ran y rhai sydd ddim yn rugl/hyderus eto, mae 
nifer o siroedd eraill wedi anfon athrawon ar gyfnodau 
sabothol i wella eu sgiliau yn y Gymraeg / dysgu’r iaith, gan 
ddod nôl i’r ystafell ddosbarth yn hyderus. Argymhellwn y 
dylid ddechrau ar hyn ar frys, ac hynny yn yr ysgolion 
uwchradd hefyd. 
 

Nodwyd y sylw. 

Cymorth ac anogaeth uniongyrchol i’r rheini nad ydynt yn 
siarad llawer o Gymraeg er mwyn iddynt fabwysiadu rhai 
ymadroddion. 
 

Nodwyd y sylw. 

Dylai fod cyrsiau a chyfleoedd i gael cymorth gan athrawon 
sy’n rhugl yn y Gymraeg i sicrhau bod y Gymraeg sy’n cael ei 
dysgu’n gywir a bod dysgwyr yn dysgu sut i greu brawddegau 
gramadegol gywir. Mewn rhai ardaloedd, bydd prinder 
Cynorthwywyr Cymorth Dysgu sy’n gallu cyfathrebu yn 
Gymraeg. 
 

Nodwyd y sylw. 
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Cyrsiau dwys wedi’u hariannu ar gyfer athrawon sydd am 
ddysgu Cymraeg, gyda chymorth parhaus. 
 

Nodwyd y sylw. 

Llunio pecynnau deniadol i athrawon addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Llunio adnoddau canolog i helpu â hyn. 
 

Nodwyd y sylw. 
 
 

Awgrymwn bod cyfle yn y deilliant hwn i adnabod pwy yw’r 
“staff addysgu”. Ar yr olwg gyntaf efallai y byddai nodi’r rhai 
sydd yn gweithio fel athrawon a phenaethiaid yn ddigon, ond 
fel mudiad, rydym yn argyhoeddedig bod rhaid i Awdurdodau 
lleol ystyried yr ystod cyfan o weithlu sydd yn cefnogi addysg 
– yn cynnwys y staff gweinyddol o fewn yr ysgolion, 
swyddogion cefnogi o fewn yr awdurdod lleol a’r consortiwm 
addysg yn ogystal â’r cynorthwyyddion. Gwyddom ond yn rhy 
dda pa mor bwysig yw sicrhau’r ystod cyfan o weithlu i 
gefnogi cynllun o bwysigrwydd fel y Cynllun hwn. Disgwyliwn 
felly ddadansoddiad manwl o sgiliau Cymraeg holl weithlu 
Addysg y Sir gan eu bod i gyd, mewn un ffordd neu’r llall yn 
gyfrifol am y Gymraeg o fewn eu gwaith. Pwysig hefyd fydd 
nodi faint o staff ychwanegol bydd eu hangen ar gyfer y 
cynlluniau arloesol sydd mewn golwg ar gyfer y Cyfnod 
Sylfaen yn ystod oes y Cynllun hwn a sut fydd y sir yn mynd ati 
i hyrwyddo’r swyddi hyn a chefnogi datblygiad proffesiynol y 
gweithlu addysg. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae’r tabl ar dudalen 30 yn ddadlennol, gan ddangos bod 
oddeutu traean o weithlu addysg ysgolion uwchradd y sir naill 
ai yn medru addysgu/gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg ond 
ddim yn gwneud neu ddim yn medru addysgu/gweithio drwy 
gyfrwng y Gymraeg o gwbl. Dyma nifer sylweddol o aelodau 
staff, sy’n adnodd gwerthfawr, heb ei defnyddio. Mae angen 
adnabod beth yw’r rhesymau dros hyn a dyfeisio ffyrdd i 
hwyluso a chefnogi’r gwaith o uwch sgilio’r athrawon hyn. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach. 

Mae angen cydnabod nad oes modd i’r Awdurdod lleol fod yn 
gyfrifol am holl gynnwys y targed hwn chwaith a bod ymateb i 
fylchau a heriau recriwtio hefyd yn gyfrifoldeb ar Lywodraeth 
Cymru yn ogystal â llywodraeth leol. Dylid sicrhau bod yna 
fecanwaith ffurfiol i goladu gwybodaeth ar yr heriau hyn a 
modd systematig i’w cyfathrebu’n effeithiol a chyflym yn ôl i 
Adran Addysg Llywodraeth Cymru er mwyn iddo fwydo 
strategaeth y gweithlu cenedlaethol. 
 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach. 
 
 

Heb sicrhau y gellir cynyddu nifer y staff sy’n gallu dysgu’r 
Gymraeg fel pwnc, a/neu sy’n gallu dysgu trwy gyfrwng y 
Gymraeg, mae’n deg dweud na fydd unrhyw obaith cyrraedd 
at y deilliannau eraill; mae’r Deilliant hwn yn gonglfaen ar 
gyfer popeth arall yn y Cynllun.  Cred UCAC fod gan yr 
awdurdod weledigaeth gref wrth osod targedau pendant a 
heriol ar gyfer yr adran hon. Croesewir pob ymdrech i 
ddatblygu gweithlu addysg Ceredigion fel eu bod yn gynyddol 
abl i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ac i addysgu’r Gymraeg 
fel pwnc. Mae’n dda gweld dyhead yr awdurdod fod y 
gweithlu yn deall eu rôl i gynnig hyder i ddisgyblion i siarad a 
defnyddio’r Gymraeg yn academaidd drwy siarad, darllen ac 

Mae’r Cyngor yn nodi’r sylwadau o gefnogaeth 
i’r cynllun a’r sylwadau pellach. 
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ysgrifennu ond hefyd yn gymdeithasol drwy fod yn siaradwyr 
hyderus sy’n teimlo’n rhan ac wedi eu hintegreiddio i’w 
bröydd. Gall UCAC ganmol amcanion yr awdurdod i sicrhau 
fod y gweithlu cyfan yn ysgolion Ceredigion yn gweld y rôl 
bwysig sydd ganddynt wrth greu disgyblion sy’n siaradwyr 
hyderus ac sy’n gweld y Gymraeg fel iaith gynhwysol a 
pherthnasol mewn byd o ieithoedd pwysig eraill.  Teimlwn, er 
tegwch i Gyngor Ceredigion (a chynghorau eraill) bod llawer 
o’r rheolaeth dros y cyflenwad o staff yn nwylo cyrff eraill e.e. 
Llywodraeth Cymru, Cyngor y Gweithlu Addysg (a’r Bwrdd 
Achredu AGA), darparwyr Addysg Gychwynnol Athrawon, ac y 
bydd angen gweithredu mewn partneriaeth i sicrhau’r dulliau 
gweithredu mwyaf effeithiol. 
 

Sylwadau sy’n anghytuno’n gyffredinol gyda’r 
amcanion 

 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion 

Yn syml iawn, mae prinder athrawon yng Ngheredigion sy’n 
siarad Cymraeg yn ddigon da i addysgu plant yn iawn. Gan fod 
addysg yn dal i ddioddef effeithiau’r pandemig, mae gennyf 
gryn ddiddordeb mewn gweld sut yn union y mae CSC wedi 
penderfynu y bydd yn darparu digon o staff i hwyluso’r newid 
hwn. Neu pam ei fod yn credu y bydd angen cynifer yn fwy o 
athrawon pan fydd cynifer o’r rhieni yr wyf yn siarad â nhw yn 
addysgu’u plant tu allan i Geredigion. O ble bydd y staff dysgu 
hyn yn dod? Pa gymhellion fydd yn cael eu rhoi i athrawon 
sy’n byw yng Ngheredigion ar hyn o bryd i’w darbwyllo i 
ddysgu iaith yn ddigon da i addysgu at eu safonau blaenorol? 
Sut y byddwch yn denu athrawon Cymraeg o ardaloedd eraill? 
A fydd cymhelliad ariannol ar gael? Os felly, o ble bydd yr 
arian yn dod? Sut y byddwch yn profi pa mor hyddysg yw 
athrawon yn y Gymraeg? Pa safonau fydd yn cael eu pennu? A 
fydd athrawon sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf yn cael 
blaenoriaeth dros y rheini sydd wedi gwneud ymdrech fawr i 
ddysgu’r iaith yn hwyrach yn eu bywydau? Sut y bydd 
nosweithiau rhieni-athrawon yn cael eu hwyluso? A fydd 
cyfieithydd ar gael? Os felly, pwy fydd yn talu am hyn? Sut y 
byddwch chi’n sicrhau cyfrinachedd ymhlith rhieni os oes dau 
gyfathrebwr ym mhob sesiwn a’i bod yn cymryd dwywaith 
cymaint o amser? A oes cynllun arfaethedig i gadw gweithwyr 
Bronglais, Heddlu Dyfed Powys a Phrifysgol Aberystwyth sy’n 
bwriadu addysgu’u plant tu allan i Geredigion ac a allai adael 
yr ardal o’r herwydd? A oes staff ADY cyfrwng Cymraeg dros 
ben ar hyn o bryd? Os nad oes, sut y bydd y staff hyn yn cael 
eu recriwtio/hyfforddi/cadw? Os nad oes cynlluniau i wneud 
hyn, sut yr ydych yn bwriadu cynorthwyo plant ag ADY â’r 
newid anferth hwn? “Felly ceir cydnabyddiaeth fod gan bob 
plentyn hawl i ddysgu’r Gymraeg a’r Saesneg.” – Pam felly 
ydych chi’n cynnig addysg gyfan gwbl Gymraeg yn unig!? 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Ychwanegwn fod yna filoedd o 
blant ar draws Cymru sy’n dod o gartrefi lle nad 
yw’r Gymraeg yn cael ei siarad ar yr aelwyd yn 
cael eu haddysgu mewn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg. Mae’r staff addysgu yn yr ysgolion 
hyn yn gallu siarad y Gymraeg a’r Saesneg. 
Maent yn cyfathrebu gyda rhieni di-Gymraeg yn 
y Saesneg boed hynny wrth y glwyd wrth i’r 
plant fynd adre neu mewn sefyllfaoedd mwy 
ffurfiol fel nosweithiau i drafod cynnydd 
disgyblion. Does yna ddim angen am gyfieithydd 
oherwydd bod y ddwy iaith yn cael eu siarad 
gan bobl ddwyieithog. Nid goruchafiaeth un 
iaith yw’r nod.   

Rwy’n credu y byddwch yn ei chael yn anodd recriwtio 
athrawon a staff addysgu yn y dyfodol os byddwch yn mynnu 
bod siarad Cymraeg fel iaith gyntaf yn faen prawf hanfodol ar 
gyfer penodi i swydd. Bydd hyn yn peri i rywun fel fi nad yw'n 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6).  
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dod o Gymru beidio â gwneud cais oherwydd y gofynion hyn. 
Hefyd, fel rhiant, mae’n atgas gennyf eich bod yn diddymu ein 
dewisiadau fel teulu. Pe bai arnaf eisiau i’m plentyn siarad 
Cymraeg, byddwn wedi’i anfon i ysgol cyfrwng Cymraeg. 
Rwy’n siomedig mai hwn yw’ch cynllun ar gyfer y dyfodol, yn 
hytrach na chyflwyno mwy o wersi siarad Cymraeg yn yr ysgol 
a’r feithrinfa. Sut y bydd iechyd meddwl fy mhlentyn os 
byddwch yn cyflwyno newidiadau sydyn heb gymorth yn 
amgylchedd y teulu? 
 

Ydych chi’n ymwybodol o lefelau’r gorbryder a’r ymdeimlad o 
ymddieithriad yr ydych wedi’i achosi ymhlith staff lleoliadau 
addysgol nad ydynt yn gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg ar 
hyn o bryd? Mae fy sgyrsiau â nifer ohonynt yn awgrymu nad 
ydych. Maent yn teimlo bod y camau arfaethedig yn eu 
targedu, yn pryderu y byddant yn colli’u swyddi, yn pryderu y 
bydd rhaid iddynt symud o’r ardal neu roi’r gorau i wneud yr 
hyn y maent yn ei wneud yn dda iawn. Pam ydych chi am greu 
cymaint o ansicrwydd ar eu cyfer ac effeithio’n andwyol ar eu 
gallu i ddarparu’r hyn sy’n bwysig iawn, sef addysg a gofal 
plant da? Ydych chi’n gwybod faint o amser ac ymdrech sydd 
eu hangen er mwyn i rywun ddysgu iaith at safon lle y gall 
ddysgu drwy’r cyfrwng hwnnw? Mae’r ddogfen yn awgrymu 
nad ydych yn gwybod hynny. Ydych chi’n sylweddoli bod y 
camau arfaethedig yn debygol o beri iddi fod yn amhosibl i rai 
lleoliadau weithredu? Mae’r ddogfen yn nodi bod prinder 
gwarchodwyr plant, athrawon meithrin ac athrawon ysgol. Os 
bydd y cynllun arfaethedig yn cael ei roi ar waith, mae’n 
debygol y bydd rhaid i Gylch Chwarae XXXX gau, oherwydd ni 
fydd staff ar gael i ddarparu gofal plant ac addysg y 
blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Hoffai’r Cyngor nodi’r canlynol eto.  
Drwy ymgynghori ymhellach gyda rhanddeiliaid, 
y nod fyddai agor darpariaeth trochi cyfrwng 
Cymraeg i blant tair oed (meithrin) yn Ysgol 
Padarn Sant, Ysgol Comins Coch ac Ysgol Cei 
Newydd yn ogystal â sicrhau’r un darpariaeth 
meithrin yn Ysgol Plascrug ac Ysgol Llwyn yr Eos. 
Mae hyn yn cyd-fynd gyda’r nod o gynyddu 
nifer y plant Blwyddyn 1 sydd yn derbyn addysg 
cyfrwng Cymraeg yn y sir. Mae nifer o ysgolion 
presennol a mwyaf Ceredigion yn cynnig addysg 
tair oed cyfrwng Cymraeg i’w disgyblion felly 
dyna’r egwyddor craidd er mwyn sicrhau bod 
pob disgybl yn derbyn yr hawl, yn y pendraw, i 
fod yn gwbl ddwyieithog o fewn sir ble mae’r 
Gymraeg yn iaith bob dydd. Mae’r Cyngor yn 
derbyn y byddai’r datblygiad yn newid 
swyddogaeth y ddarpariaeth yn y lleoliadau nas-
cynhelir a ariennir. Cafwyd yr un effaith pan 
agorwyd ysgolion newydd  yn yr awdurdod yn y 
blynyddoedd diweddar e.e. yn Ysgol Cledlyn 
neu yn Ysgol T Llew Jones a bydd yr un effaith 
i’w gweld yn ardal Dyffryn Aeron pan agorir yr 
ysgol newydd yn y fan honno. Rydym yn 
gobeithio na fydd effaith negyddol ar aelodau 
staff. Rydym yn gweld rôl bwysig iawn i aelodau 
staff y lleoliadau hynny i gynnig lefel sylfaenol 
iawn yn y Gymraeg i’r plant 2-3 oed yn eu gofal 
cyn iddynt symud ymlaen i’r cam trochi yn yr 
ysgolion. Nid ydym yn gweld bod angen i 
unrhyw aelod staff i boeni am hyn. Annog 
trosglwyddiad sylfaenol o’r iaith y byddem yn 
gobeithio’i weld yn y lleoliadau hyn cyn i’r plant 
drosglwyddo i addysg drochi meithrin yn yr 
ysgolion.         

Mae angen ystyried ansawdd yr athrawon. Yn anffodus, mae’n 
amlwg y byddwch yn ystyried bod gallu o ran y Gymraeg yn 
bwysicach na rhinweddau a galluoedd ehangach athrawon 
unigol. Mae hon yn strategaeth wallus a fydd yn peri i 
athrawon rhagorol gael eu gyrru o’u swyddi ac a allai beri nad 
yw’r athrawon gorau’n cael eu penodi. Mae secondio 
athrawon nad ydynt yn hyddysg yn y Gymraeg er mwyn iddynt 
ddod yn hyddysg yn ffordd wallus o weithredu. Nid yw 
athrawon o’r fath yn debygol o fod mor rhugl â siaradwr 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). 
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Cymraeg cynhenid, ac mae’n ffaith wybyddus o safbwynt 
addysgeg addysgu ieithoedd mai dim ond athrawon rhugl 
ddylai fod yn dysgu yn yr iaith honno. Yn wir, mae’r cynnig i 
secondio athrawon yn tynnu sylw at y broblem ehangach nad 
oes digon o athrawon cyfrwng Cymraeg ar gael i roi’r 
strategaeth hon ar waith. Er mai’r ddadl o’r ochr arall fydd mai 
dyna’r rheswm pam fod angen rhoi’r strategaeth hon ar waith 
i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn y tymor hir, y 
cwestiwn y dylid ei ystyried yw: A yw’n foesegol gywir rhoi 
datblygiad addysgol cenhedlaeth gyfan o blant yn y fantol ar 
gyfer arbrawf ieithyddol a pholisi addysg sy’n canolbwyntio ar 
y Gymraeg ar draul ffactorau pwysig eraill sy’n ymwneud â 
dysgu ac addysg. Mae lefelau cyrhaeddiad Cymru’n llusgo tu 
ôl i wledydd eraill y DU, a rhaid inni ofyn i ni ein hunain – a yw 
hyn yn mynd i beri i’r sefyllfa fod yn well neu’n waeth? I mi, 
mae’n amlwg y bydd yn peri iddi fod yn waeth. Hefyd, yn 
bwysig iawn, rydym yn mynd i fod yn symud tuag at system lle 
y mae plant yn dod i lai o gysylltiad ag athrawon diwylliannol 
amrywiol gan fod yr athrawon hyn yn llai tebygol o fod yn 
hyddysg yn y Gymraeg. A ydym am feithrin meddylfryd sy’n 
edrych tuag i mewn a chau ein llygaid i ddiwylliannau’r byd 
ehangach? Rwy’n gobeithio nad ydym ac mae’n mynd yn 
groes i bolisïau Llywodraeth Cymru’n fwy cyffredinol, ond 
mae’n amlwg mai hwn fydd un o’r canlyniadau. 
 

Rhoi dewis i bobl ym mha iaith y maent am ddysgu’n bennaf. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). 

Mae dewis eang o ysgolion Cymraeg eu hiaith yng 
Ngheredigion, a nifer eithriadol o gyfyngedig o rai cyfrwng 
Saesneg. Drwy gael gwared ar y dewisiadau Saesneg yn unig, 
rydych yn diddymu hawl pobl i addysg yn eu hiaith gyntaf. 
Rydych yn diddymu dewis pobl pan fo’r dewis hwnnw eisoes 
yn gyfyngedig. Mae’r cynnig hwn wedi peri i mi a’m teulu 
ystyried o ddifrif a yw Ceredigion yn lle y gallwn fyw ynddo yn 
y tymor hir, os na fydd modd i’n plant ddysgu’u hiaith gyntaf 
nes eu bod yn wyth oed. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). 

Mae angen ichi edrych tu hwnt i’ch breuddwyd ieithyddol ac 
ystyried lles y gymuned ar sawl lefel. Mae Ceredigion yn rhan 
o Gymru, yn rhan o’r DU ac yn rhan o fyd sydd wedi 
globaleiddio mwyfwy. Mae’r Gymraeg yn ffynnu yng 
Ngheredigion ac mae dwyieithrwydd y sir yn peri iddi fod yn 
lle deniadol a bywiog ar hyn o bryd. O ddiddymu’r dewis i 
addysgu 17% o ddisgyblion y sir drwy gyfrwng y Saesneg, fel y 
gwneir ar hyn o bryd, bydd yn gorfodi llawer o deuluoedd 
sydd wedi ymgartrefu yn y sir fendigedig hon adael, yn peri i 
lawer o weithwyr proffesiynol a mewnfudwyr eraill beidio â 
symud yma o gwbl, ac yn peri i lawer o bobl leol eu cael eu 
hunain mewn amgylchedd diwylliannol llawer llai diddorol, 
gan beri iddynt fod yn llai bodlon a’u denu i symud o’r sir. 
Bydd diffyg dewis ym maes addysg yn peri iddi fod hyd yn oed 
yn anoddach recriwtio staff i’r Gwasanaeth Iechyd, ac mae 
eisoes yn gythreulig o anodd nawr. Bydd diffyg dewis hefyd yn 
effeithio ar yr economi; ni fydd gan weithwyr proffesiynol nac 
ymchwilwyr, sy’n dod ag arian grantiau ymchwil gyda nhw i’w 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Dymuna’r Cyngor hefyd nodi bod 
ganddo ddyletswydd i gyfrannu’n gadarnhaol 
tuag at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethol 
Cymru. Mae hynny’n golygu gweithredu i 
gyflawni’r saith nod llesiant gan gynnwys 
'Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg 
yn ffynnu'. Ceir hefyd sail statudol i'r system ar 
gyfer cynllunio darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg. Mae dyletswydd ar Lywodraeth 
Cymru i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r 
Gymraeg ac i weithio tuag at gyflawni'r nodau 
llesiant. Mae cynnwys y CSGA hefyd yn cyfrannu 
at nod Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y 
siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050. Mae’r 
datblygiadau hyn hefyd yn mynd law yn llaw 
gyda thri nod strategol ‘Strategaeth Iaith 
Ceredigion’ (Cynyddu sgiliau iaith trigolion 
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gwario yn y gymuned, unrhyw ddiddordeb mewn dod i 
weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth. A yw hi’n werth gwneud 
hynny? Rwyf wedi fy narbwyllo nad yw. 
 

Ceredigion. Cynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r 
Gymraeg yng Ngheredigion. Sicrhau amodau 
cymdeithasol sy’n galluogi’r Gymraeg i ffynnu). 

Nid yw pawb yn meddu ar y gallu i ddysgu iaith arall. Mae hyn 
yn peri anfantais fawr i staff a gyflogir eisoes a staff y 
dyfodol!!!!! 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Mae’r CSGA yn bennaf yn ymwneud 
gydag addysg disgyblion ond mae Deilliant 7 yn 
ymwneud gyda recriwtio mwy o addysgwyr i’r 
sector cyfrwng Cymraeg. Mae’n ddeilliant sy’n 
orfodol i’w gynllunio fel rhan o’r CSGA. 

Ceir llawer o staff addysgu sy’n dda wrth eu gwaith o hyd, ond 
bydd y polisi hwn yn gwahaniaethu yn eu herbyn am nad 
ydynt yn rhugl yn y Gymraeg. Yn hytrach, byddai bod yn 
ddwyieithog o gymorth, a darparu gwersi i’r rheini y mae eu 
hangen arnynt. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Bydd pob ysgol yn penodi staff yn 
unol a'u hanghenion cwricwlaidd. 

Mae’r cynlluniau’n sôn yn aml am yr angen i athrawon ddysgu 
pynciau academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddweud y 
bydd hyn yn cael ei ategu gan gyrsiau sabothol i sicrhau bod 
modd iddynt gaffael sgiliau ieithyddol. I allu dysgu mewn iaith, 
rhaid ichi fod yn hollol rhugl, ac nid wyf yn credu ei bod yn 
realistig disgwyl i staff feithrin sgiliau ieithyddol digonol yn 
ystod y cyfnodau byrion a bennir. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 

3, 4 , 5 a 6). 

Cynorthwywch bobl i ddysgu. PEIDIWCH â pheri iddo fod yn 
ofyniad er mwyn cael swydd. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). 

Er fy mod yn croesawu’r syniad o gynorthwyo staff i wella’u 
sgiliau iaith, byddwn yn siomedig iawn o feddwl bod 
adnoddau’n cael eu clustnodi ar gyfer hyn yn hytrach na 
datblygiad proffesiynol cyffredinol aelod staff. Yn y tymor byr, 
byddai’n llawer gwell gennyf weld yr adnoddau’n cael eu 
gwario ar wella cyrhaeddiad academaidd plant ar ôl COVID ac 
ar dargedu eu hiechyd meddwl a’u llesiant emosiynol. Yn y 
tymor hirach, byddai’n well gennyf weld staff yn cael cymorth 
ym meysydd gwybodaeth am y cwricwlwm, rheoli 
dosbarthiadau a datblygiad proffesiynol. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Mae’r gefnogaeth dan sylw ar gael i 
staff addysgu Ceredigion yn bresennol.  

Rwy’n gweithio mewn cylch chwarae Saesneg yn bennaf, gyda 
rhywfaint o Gymraeg, ac o safbwynt personol, nid wyf erioed 
wedi cael cyfle drwy fy ngweithle i ddysgu Cymraeg drwy’r 
gwaith. Fodd bynnag, fe ddewisais dalu i fynd i 
ddosbarthiadau Cymraeg gyda’r nos am ddwy flynedd i wella 
fy Nghymraeg ac, ydw, rwyf wedi dysgu mwy o Gymraeg 
sylfaenol drwy wneud hynny, ond nid wyf yn agos at fod yn 
rhugl o hyd. Daeth y dosbarthiadau hyn i ben i mi oherwydd fy 
mod wedi digalonni ac nad oedd gennyf ddigon o egni gyda’r 
nos i barhau (mae cael dau blentyn fy hun wedi cyfrannu at fy 
mhrinder egni), heb sôn am bris y gwersi. Rwy’n gresynu na 
chefais gyfle i ddysgu Cymraeg yn ystod f’oriau gwaith, 
oherwydd mae hi mor bwysig imi fy mod yn gallu parhau i 
weithio gyda phlant. Cefais fy magu gan rieni Saesneg eu 
hiaith ac fe es i i ysgol ddwyieithog, ac rwyf i bob amser wedi 
bod eisiau gweithio gyda phlant. Byddwn i wrth fy modd pe 
bawn yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ond allaf i ddim. Rwy’n 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Mae yna gydymdeimlad llwyr am yr 
hyn sy’n cael ei fynegi yma o safbwynt personol 
ac am yr ymdrech i ddysu’r Gymraeg. Yr hyn 
sy’n cael ei gynnig yn y CSGA yw bod 
dosbarthiadau meithrin 3 oed yn cael eu 
cynllunio yn yr ysgolion dan sylw er mwyn 
hwyluso’r dull trochi. Nid tanseilio staff 
presennol y lleoliadau nas cynhelir yw’r bwriad 
ond cynllunio ar gyfer gwella a datblygu sefylfa’r 
Gymraeg yng Ngheredigion. Mae gan bawb ran 
yn hyn. Gwelwn fod rhan bwysig iawn i’r 
gweithlu yn y ddarpariaeth 2-3 oed i  gynnig 
lefel sylfaenol iawn yn y Gymraeg i’r plant 2-3 
oed yn eu gofal cyn iddynt symud ymlaen i’r 
cam trochi yn yr ysgolion. Nid ydym yn gweld 
bod angen i unrhyw aelod staff i boeni am hyn. 
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teimlo bod y cynllun hwn yn gwahaniaethu yn fy erbyn, yn 
enwedig gan imi gael fy ngeni yng Ngheredigion. Rwy’n 
dechrau teimlo nad oes gennyf hawl i weithio yma gyda 
phlant, ar ôl blynyddoedd lawer o hyfforddiant. Y cyfan yr wyf 
yn dymuno ei gael yw cyfle i bobl fel fi sydd am fyw yn eu tref 
enedigol gerllaw eu teulu allu gweithio mewn ysgolion 
/meithrinfeydd. Fel myfyriwr yng Ngholeg Ceredigion, 
roeddwn i’n ddiolchgar iawn am y cyfle i fynd ar leoliad mewn 
lleoliad dwyieithog er mwyn imi ennill fy nghymhwyster 
mewn gofal plant ac addysg. Os bydd yr holl leoliadau’n dod 
yn rhai cyfrwng Cymraeg yn unig, rwy’n credu y bydd 
siaradwyr Saesneg a aned yma yn cael eu gorfodi allan, ac 
rwy’n teimlo’n gryf bod hyn yn annheg ac yn anghywir. Dydw i 
ddim yn dewis peidio â siarad Cymraeg yn rhugl, dydw i ddim 
yn gallu gwneud hynny. Drwy agor meithrinfeydd Cymraeg yn 
unig mewn ysgolion yng Ngheredigion, mae’n anochel y bydd 
rhaid i gylchoedd chwarae gau, felly byddaf yn colli fy swydd. 
Mae’r cynllun hwn yn golygu na fyddaf fwy na thebyg fyth yn 
gallu gweithio mewn ysgol, sef fy mhrif nod o ran swydd. 
 

Annog trosglwyddiad sylfaenol o’r iaith y 
byddem yn gobeithio’i weld yn y lleoliadau hyn 
cyn i’r plant drosglwyddo i addysg drochi 
meithrin yn yr ysgolion. Nid nod y CSGA yw 
troi’r lleoliadau yma yn rhai cyfrwng Cymraeg 
ond i annog mwy o ddefnydd o’r Gymraeg lle bo 
hynny’n bosibl.   

Mae’n peri pryder i mi y bydd yn bwysicach bod athro'n gallu 
siarad Cymraeg na bod yn athro da. Gallech golli rhai 
athrawon nad ydynt yn siarad Cymraeg yn rhugl neu rai sydd 
wedi ceisio dysgu Cymraeg ond nad ydynt wedi’i chael yn 
hawdd gwneud hynny. Gall hefyd fod yn anodd denu rhai 
athrawon i’r ardal oherwydd nad ydynt yn siarad Cymraeg, er 
eu bod yn athrawon rhagorol. Dywedir ei bod eisoes yn anodd 
recriwtio athrawon mewn rhai pynciau, felly bydd hyn yn peri 
i’r sefyllfa fod hyd yn oed yn anoddach. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Nid dyma  yw nod y cynllun nac 
ychwaith yr hyn a nodir yn Deilliant 7.  

Onid gwahaniaethu yw hynny? Oni ddylai ddweud ‘cynyddu 
sgiliau iaith yr holl staff er mwyn iddynt ddysgu Cymraeg’ ac 
nid dim ond penodi siaradwyr Cymraeg? Nid yw hynny’n deg 
ar bobl a allai feddu ar sgiliau a rhinweddau gwych i fod yn 
staff addysgu, ond bod angen cymorth arnynt i wella’u sgiliau. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Nid dyma yw nod y cynllun nac 
ychwaith yr hyn a nodir yn Deilliant 7. 

Mae angen ichi ystyried y gost a’r amser y bydd yn ei gymryd, 
a pha mor ymarferol yw hynny o fewn yr amserlen a 
gynigiwyd. 
 

Nodwyd y sylw.  

Mae arnom angen yr athrawon a’r staff cymorth gorau, nid 
dim ond y rhai gorau sy’n siarad Cymraeg. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Nid dyma  yw nod y cynllun nac 
ychwaith yr hyn a nodir yn Deilliant 7. 

Helpu staff sydd eisoes wedi meithrin perthynas dda â’m 
plentyn i wella'u Cymraeg. 
 

Mae hyn yn rhan o’r cynllun. Mae cydweithio 
gyda phartneriaid yn holl bwysig wrth symud 
ymlaen.  

Ystyriwch na fydd rhieni di-Gymraeg yn gallu helpu’u plant eu 
hunain â’u gwaith cartref os bydd angen cymorth arnynt. Ni 
fydd rhieni’n gallu deall Cymraeg er mwyn egluro’r broblem. 
Byddwn yn hapus ag athrawon yn dysgu Cymraeg fel pwnc 
drwy gyfrwng y Gymraeg, ond pob pwnc arall yn Saesneg. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). 

A yw hyn yn golygu na fydd yr athrawon o ansawdd gorau o 
ran addysgeg yn cael eu recriwtio, ac mai sgiliau Cymraeg fydd 
y prif faen prawf? Mae hwn yn gynnig sy’n destun pryder. 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Nid dyma  yw nod y cynllun nac 
ychwaith yr hyn a nodir yn Deilliant 7. 
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Drwy fynnu bod athrawon yn gorfod siarad Cymraeg, rydych 
yn lleihau’r gronfa o athrawon y gallwch recriwtio ohoni. Mae 
athrawon rhagorol ar gael yng Nghymru eisoes nad ydynt yn 
meddu ar y sgiliau Cymraeg gofynnol ac mae’n anochel y 
byddant yn symud i ffwrdd/gadael y proffesiwn. Bydd prinder 
amrywiaeth sylweddol ymhlith y staff addysgu. Fel rhiant, 
byddai’n llawer gwell gennyf pe bai gan fy mhlentyn athro 
brwdfrydig rhagorol nag un digonol sy’n gallu siarad Cymraeg 
yn dda. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Nid dyma  yw nod y cynllun nac 
ychwaith yr hyn a nodir yn Deilliant 7. 

Mae cynifer o athrawon ffantastig ar gael nad ydynt yn siarad 
Cymraeg ac rydych yn eu rhwystro rhag addysgu ein plant. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Nid dyma  yw nod y cynllun nac 
ychwaith yr hyn a nodir yn Deilliant 7. 

Dim ond “ystyriaethau eraill” – nid oes arnoch eisiau unrhyw 
sylwadau am y cynigion presennol? Ai ymgynghoriad yw hwn, 
hyd yn oed, os nad yw’ch cwestiynau’n gofyn am farn pobl am 
yr adran hon? 
 

Mae digon o gyfleoedd wedi bod yn y drefn 
ymateb i gynnig gwahanol farn. Mae nifer ac 
amrywiaeth yr ymatebion rydym wedi eu 
derbyn yn dyst i hynny. 
 

Mae llawer o athrawon di-Gymraeg rhagorol yn awyddus i 
symud yma i weithio. A ydych chi eisiau athrawon di-Gymraeg 
o ansawdd gwych NEU a ydych chi’n mynd i ganiatáu i 
athrawon o ansawdd gwael sy’n rhugl yn y Gymraeg gael 
swyddi da dim ond oherwydd yr iaith yn hytrach na’u gallu i 
ddysgu? Mae Cyngor Ceredigion yn gwneud hyn mewn 
rhannau eraill o’r cyngor ar hyn o bryd! 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Nid dyma  yw nod y cynllun nac 
ychwaith yr hyn a nodir yn Deilliant 7. 

Byddwch yn colli athrawon o safon os mai eich prif faen prawf 
yw bod rhaid iddynt allu siarad Cymraeg/dysgu drwy gyfrwng 
y Gymraeg. A ydych chi’n mynd i gyflogi siaradwyr Cymraeg 
rhugl yn unig fel athrawon? Os felly, mae’n gwahaniaethu yn 
erbyn y rheini nad ydynt yn gallu siarad Cymraeg. Mae 
Ceredigion bob amser wedi bod yn lle cynhwysol sy’n rhoi 
cyfle i bawb. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Nid dyma  yw nod y cynllun nac 
ychwaith yr hyn a nodir yn Deilliant 7. 

Mae’n hollbwysig cynnwys rhieni yn addysg eu plant, ond 
gallai hyn gael ei lesteirio ar aelwydydd lle siaredir Saesneg yn 
unig. Nid wyf ond yn cyfeirio at yr iaith wrth ddweud hynny. 
Ceir llawer o Gymry di-Gymraeg, ac mae hyd yn oed llai yn 
darllen yr iaith at safon lle y gallant gynorthwyo’u plant ag 
addysg Gymraeg. Mae’r rhwyd recriwtio’n lleihau. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). 

Dylid ystyried ei bod yn bosibl na fydd yr athro gorau’n cael y 
swydd gan fod gogwydd cryf tuag at ddewis siaradwr Cymraeg 
ar draul siaradwr Saesneg yn bodoli eisoes. Rwyf wedi bod yn 
dyst i sefyllfa fel hon ac fe’m digalonnwyd, oherwydd ni allaf 
weld pwy sy’n elwa o’r sefyllfaoedd hyn. Yn bendant, nid yw 
er budd pennaf y disgyblion. Dylid hefyd ystyried i ba raddau y 
mae athrawon sy’n siarad Cymraeg yn siarad yr iaith. Nid 
athrawon sydd wedi bod ar secondiad i ddysgu Cymraeg ac 
nad ydynt ond yn ei defnyddio fel “iaith gwaith” yw’r 
ymgeiswyr gorau i ddysgu Cymraeg i’r disgyblion. O ran 
dwyieithrwydd, mae’n ffaith wybyddus mai dim ond siaradwyr 
rhugl ddylai addysgu dysgwyr, ac rwy’n meddwl bod y rheswm 
am hyn yn bur amlwg. O drochi’r plant yn llwyr yn y Gymraeg 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Nid dyma  yw nod y cynllun nac 
ychwaith yr hyn a nodir yn Deilliant 7. 

Tudalen 271



142 
 

yn y Cyfnod Sylfaen, mae’n anochel y bydd yn creu rhestr hir o 
baradocsau pan fydd arweinwyr ysgolion yn penodi staff. 
 

Eto – a ddylem gymryd yn ganiataol bod y cwestiwn hwn yn 
gysylltiedig â’r un blaenorol? Mae’r ffaith eich bod yn meddwl 
y gallwch gyflawni’r gweithredoedd hyn o fewn yr amserlen 
arfaethedig o bedair blynedd yn peri i’r cwestiynau hyn fod yn 
ddibwrpas. Sut ar y ddaear ydych chi’n credu… Anhygoel! 
 

Nodwyd y sylw. Fodd bynnag, mae’r Cynllun 
arfaethedig yn raglen ddeg mlynedd.  

Mae athrawon a staff gofal plant wedi bod dan bwysau 
enfawr yn ystod y pandemig ac mae’n rhaid y bydd yr 
hyfforddiant ychwanegol y bydd ei angen yn destun pryder i 
rai. Beth fydd yr effaith ar eu llwyth gwaith cyffredinol? A fydd 
yr hyfforddiant hwn yn ychwanegol at eu llwyth gwaith 
arferol? A yw eu swyddi’n ddiogel os bydd rhai’n cymryd yn 
hirach nag eraill i wella safon eu Cymraeg? Rwyf hefyd yn 
pryderu’n fawr am yr effaith ar warchodwyr plant nad ydynt 
yn gallu dirprwyo agweddau eraill ar eu llwyth gwaith tra 
maent yn cael hyfforddiant pellach. Gallai rhai deimlo bod 
hwn yn un peth yn ormod a gadael y proffesiwn. Mae 
gwarchodwr plant ffantastig fy mhlentyn yn darparu lleoliad 
‘Saesneg gydag elfennau dwyieithog’ bendigedig ac rwy’n 
meddwl y byddai’n ofnadwy pe bai’r gyfarwyddeb hon yn 
peryglu gallu rhai o’r lleoliadau hyn i barhau i fasnachu. 
 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6).  

Darparwch gymorth ADY Cymraeg i blant sy’n siarad Cymraeg, 
ond nid yw’n “hanfodol” (tudalen 26) ar gyfer yr holl 
ddarpariaeth ADY/SENCO. Mae arnom angen y cymorth ADY 
gorau a mwyaf cadarn sy’n seiliedig ar dystiolaeth, a’r 
athrawon mwyaf rhagorol sy’n frwd dros eu pwnc, p’run a 
ydynt yn siarad Cymraeg ai peidio. Rwyf o blaid addysgu 
Cymraeg, ond nid defnyddio hynny i gau athrawon gwych 
allan. 

Gweler yn flaenorol (yn ogystal â Deilliant 1, 2 a 
3, 4 , 5 a 6). Nid dyma  yw nod y cynllun nac 
ychwaith yr hyn a nodir yn Deilliant 7. 
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Sylwadau Llais y disgybl CySGA drafft 2022 
 

Deilliant 1  - Mwy o blant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 

 Cytuno gyda’r gweithgareddau yn y ddogfen 

 Cytuno – dylai pob ysgol fod yn ysgolion Cymraeg wedyn bydd rhaid i bawb siarad yr iaith. 
Syniadau: 

 Cynnal sesiynau chwarae trwy’r Gymraeg. 
 Cael mwy o rieni i ddarllen llyfrau Cymraeg gyda’u plant. 

 Ddim yn berthnasol i ni  

Mae bron bob un yn cytuno’n gryf gyda hyn. Pawb arall yn cytuno hefyd. 
 Os yw plant yn dechrau dysgu Saesneg yn y Meithrin, mae’n fwy anodd i ddysgu Cymraeg wedyn. 
 Y disgyblion yn gweld y gallai bod prinder staff (mae’r person sy’n rgedeg Cylch Meithrin XXXX hefyd yn 

gweithio yn yr ysgol – roedden nhw’n ymwybodol fod prinder!). 
 Covid wedi effeithio ar y sefyllfa – rhieni ddim yn siarad Cymraeg pan oedd pawb adre yn y cyfnod clo. 

 
 Dylai pawb fod yn falch o fod yn Gymry achos mae’n rili cŵl. 
 Mae’n syniad da,ond ddim i ddefnyddio Cymraeg i gyd. Byddai plant bach ddim yn setlo yn yr ysgol mor 

dda achos bo nhw ddim yn deal beth oedd yn cael ei ddweud. 
 Mae’n bwysig iawn bod plant bach yn gwybod eu bod yn byw yng Nghymru ac yn falch o hynny, ond nid i 

deimlo’n anghysurus yn enwedig os ydynt yn ei chael hi’n anodd deall Cymraeg. 
 Dydy’r rhan fwyaf o’r teuluoedd yn ein hysgol ni ddim yn siarad Cymraeg ac efallai y byddan nhw’n dewis 

addysgu eu plant gartref sydd ddim mor dda â dod i’r ysgol. 
 Mae llawer o blant yn gweld dysgu Saesneg yn anodd ac mae angen iddyn nhw ddysgu hwnnw gyntaf 

neu byddan mewn penbleth a ddim yn siarad  yn yr ysgol. 
 

 Rydym yn meddwl ei fod yn syniad da achos bydd yn haws i ddysgu iaith newydd neu anghyfarwydd yn 
yr oedran ifanc hynny. 

 Rydym yn meddwl ei fod yn syniad da achos: 
 Gall disgyblion ddod yn gyfarwydd â’r ysgol yn gynt a byddan nhw ddim yn siomedig pan fyddan 

nhw’n gorfod dechrau’r ysgol amser. 
 Byddai plant iau yn cyfarwyddo gydag ysgol gyda mwy o blant yn hytrach na bod mewn Meithrin 

gyda grŵp bach o ddisgyblion. 
 Pan ymunais i â’r meithrin, roeddwn yn ofnus ac roedd llawer o’m ffrindiau da I yr adeg honno yn 

mynd i ysgolion cynradd arall. Felly wrth gael dosbarth meithrin y yr Ysgol, bydd plant gyda’i 
gilydd o’r dechrau. 

 Byddai’n braf cael plant ifanach yn yr Ysgol. 
 Mae plant ifanc yn dysgu’n glou, felly pan fyddant yn tyfu byddant yn fwy galluog. 
 Byddant yn dysgu Cymraeg yn ifanc gan eu gwneud yn barod ar gyfer Addysg llawn amser trwy 

gyfrwng y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. 
 Byddant yn cwrdd â phobl newydd a byddan nhw ddim yn nerfus pan fyddant yn dechrau’r Ysgol 

yn llawn amser. 
 Bydd disgyblion yn dysgu bach yn fwy am yr ysgol a byddant yn gwybod ble mae popeth. 
 Os oes brodyr neu chwiorydd gyda nhw yn y meithrin, ni fydd angen i’r rhieni yrru nôl a mlaen o 

un lle i’r llall. 
 Byddant yn dysgu sgiliau newydd  yn ifancach. 

Cwestiynau a godwyd 
 Ble fydd y dosbarth? 
 A fydd hyn yn effeithio ar ein amser chwarae? 

 

 Mwy o gydweithio rhwng ysgolion meithrin/ ysgolion er mwyn annog y Gymraeg. 
 Gwersi Cymraeg i rieni. (Mudiad meithrin neu dechrau’n deg) 

Deilliant 2 - Mwy o blant dosbarth derbyn/ pump oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 

 Cytuno 
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Cytuno. 
Syniadau: 

 Ysgolion Cymraeg yn paru gyda ysgolion lle mae dysgwyr er mwyn bod y disgyblion Cymraeg yn dysgu’r 
iaith i’r ysgolion Saesneg. 

 Ydy ysgolion Saesneg yn defnyddio’r Gymraeg o hyd, e.e. mewn arwyddion o gwmpas yr ysgol? 

 Ddim yn berthnasol ond meddwl ei fod yn syniad da 

 Mae bron bob un yn cytuno’n gryf gyda hyn. Pawb arall yn cytuno hefyd. 
 Cam naturiol wrth ddechrau ysgol. 

 Rwy’n meddwl ei fod yn syniad da gallu siarad Cymraeg yng Nghymru. Bydd yn rhoi mwy o amser inni 
ddysgu Cymraeg. 

 Os ydynt wedi'u haddysgu yn Gymraeg yn y meithrin, yna gallant ddysgu yn y dosbarth derbyn ac ym 
Mlwyddyn 1, ond byddent yn dysgu’r gwaith y byddent fel arfer yn ei wneud yn y meithrin ac felly 
byddent ar ei hôl hi. 

 Ni fydd unrhyw blant sy’n dod yma i fyw o weddill y byd yn ymgartrefu yma a bydd hyn yn peri i’n 
bywydau ni fod yn llai diddorol. 

 Ni fyddai modd inni groesawu ffoaduriaid o Syria nac Affganistan i’r ardal oherwydd ni fyddent yn 
gyfarwydd â’r iaith a byddent yn colli allan ar lawer o flynyddoedd o’u haddysg ar ôl iddynt golli cymaint 
yn barod. 

 Bydd yn gwneud yn siŵr eu bod yn parhau i ddysgu geiriau ac ymadroddion Cymraeg newydd a’r gobaith 
yw y byddant yn magu hyder mewn iaith newydd nad ydynt yn ei siarad gartref. Gallai gael effaith 
gadarnhaol gartref hefyd, gyda’r rhieni’n dangos mwy o ddiddordeb yn yr iaith. 

Rydym yn cytuno gyda hyn oherwydd: 
 Mae dysgu Cymraeg yn ifanc yn syniad da achos bydd y disgyblion yn well yn y Gymraeg pan fyddan 

nhw’n symud I CA2/CA3 
 Dysgu’n ifanc – dysgu’n gynt 
 Os ydych chi’n byw yng Nghymru, ddylech chi ddysgu’r iaith. 
 Rydym yn meddwl y byddai’n hyfryd iddynt ddysgu Cymraeg achos wedyn gallan nhw ddysgu siarad 

Cymraeg yn hyderus pan mae nhw’n hŷn. 
 Os yw disgyblion yn dysgu mwy o Gymraeg bydd e’n eu helpu nhw pan maen nhw’n hŷn. 
 Byddan nhw’n dysgu mwy o Gymraeg 
 Byddan nhw’n gallu siarad Cymraeg yn ifancach. 
 Byddan nhw’n gallu siarad dwy iaith. 
 Byddan nhw’n teimlo eu bod yn perthyn i Gymru  
 Byddwch yn gallu siarad Cymraeg yn ifanc a byddwch yn gallu gwella eich sgiliau Cymraeg dros y 

blynyddoedd.  
 Pan fyddwch yn cyrraedd yr Ysgol Uwchradd, byddwch yn gallu siarad a deal mwy o Gymraeg. 

 
Syniadau eraill neu safbwyntiau: 

 Dylai disgyblion gael y cyfle i ddysgu Saesneg a Chymraeg fel eu bod yn gwybod a deall am beth maen 
nhw’n ddysgu. 

 Gallai rhai disgyblion ei chael hi’n anodd os ydyn nhw’n cyrraedd yr ysgol nes ymlaen. 
 Gallai rhieni ei gweld hi’n anodd i helpu/ cefnogi gartref. 

 Gweithio Ysgol i Ysgol i gefnogi ysgolion sydd ddim yn derbyn addysg Gymraeg. 

Deilliant 3 - Deilliant 3 - Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod o'u 
haddysg statudol i un arall 

 Cytuno 

Cytuno. 
 
Syniadau: 

 Cynnal mwy o weithgareddau yn y gymuned yn Gymraeg. 
 

 Creu mwy o bodlediadau, rhaglenni teledu a ffilmiau Cymraeg. 
 

 Rhannu hanes Cymry ar bob cyfle. 
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 Clybiau chwaraeon lle mae’r arweinwyr yn siarad Cymraeg. 

 
 Trio cael mwy o bobl i greu fideos Cymraeg ar You tube. 

 

Syniadau ymarferol 
Pontio – disgyblion Bl. 7 presennol/  swyddogion y 6ed i helpu gyda hyn. 
 
Staff – rhaid bod staff dysgu yn medru’r Gymraeg er mwyn cynnig gwersi Cymraeg/ dwyieithog. Staff wedi 
dechrau mynd i wersi Cymraeg eleni. Angen mwy o hyn i ddigwydd. 
 
4 dosbarth dysgu cyfrwng Cymraeg eleni ac 1 Saesneg ond heriau yn dod gyda hynny. 

Mae bron bob un yn cytuno efo hyn. 
Rydym yn gweld bod parhau gyda’r addysg Gymraeg yn bwysig yn yr ysgol uwchradd. 

Os yw’r disgyblion yn mwynhau Cymraeg, ddylen nhw gario mlaen. Nid ydym am iddynt cael eu gorfodi. 

 Yn yr ysgol uwchradd byddai’n bwysig iawn i gael ein dysgu yn Saesneg achos mae’r gwaith yn anoddach 
ac yn fwy cymhleth.  

 Bydden ni angen gwybod y geiriau cywir yn Saesneg rhag ofn y bydden ni’n mynd i brifysgol fel 
Caergrawnt neu Rydychen. 

 Dydy’n rhieni ni ddim yn siarad Cymraeg felly gallan nhw ddim ein helpu ni gyda gwaith cartref, felly 
bydden ni’n colli allan. 

 Byddai rhai disgyblion o gartrefi ble maen nhw’n siarad Cymraeg, felly bydda gyda nhw fantais fawr. 

 Cynnal diddordeb yn yr iaith. Mwy o glybiau ar ôl ysgol er mwyn cefnogi’r iaith. 

Rydym yn meddwl ei fod yn syniad da achos: 
• Mae gan bawb yr hawl i ddysgu a datblygu eu sgiliau Cymraeg ymhob oedran 
• Bydd yn helpu disgyblion yn y dyfodol 
• rydym angen mwy o ysgolion Cymraeg 
• byddwn yn gallu siarad a deall mwy o Gymraeg 
• Bydd disgyblion yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu yn Saesneg a Chymraeg. 
• Bydd y nein paratoi ar gyfer yr ysgol uwchradd. 
• Rydym yn dod o Gymru ac mae angen i ni siarad Cymraeg. 
 
Rhai pryderon: 
• Mae Cymraeg yn anodd ei dysgu a byddwn ni ddim yn dysgu mor glou achos nad ydym yn deall 
rhai pethau. 
• Saesneg yw’r unig iaith sydd angen ar gyfer llawer o swyddi. 
 
 

 Darparu mwy o weithdai diddorol i annog plant i ddefnyddio yr iaith. 
 

 Plant XXXX wedi mwynhau gweithdy Cymraeg gyda’r Brifysgol fel rhan o Hay Festival. 

Deilliant 4 - Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy 
gyfrwng y Gymraeg 

cytuno 

Cytuno. 
 
Syniadau: 
Dysgu mwy o hanes Cymru i blant, fel rydyn ni’n gwneud yn Ysgol Llanilar. 
 
Mwy o bethau Cymraeg i blant Ysgol Uwchradd wneud yn y gymuned. 
 
Mwy o apiau, rhaglenni a ffilmiau Cymraeg. 
 
Trio cael mwy o bobl i greu fideos Cymraeg ar You tube. 
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Canran uchel o ddisgyblion Bl. 10 TGAU Addysg Gorfforol Ysgol Gyfun Aberaeron eleni yn astudio’r cwrs 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 
RHAID ymdrochi hwyrddyfodiaid a phlant Ysgol XXXX 

Dim barn 

Byddai’n rhaid i chi fod yn rhugl. Byddai’n rhaid i chi fynd drwy’r ysgol yn siarad Cymraeg. 

• Byddai plant XXXX  ddim mor dda â phlant eraill sy’n dod o gartrefi lle mae eu rhieni  nhw’n 
siarad Cymraeg, felly bidden ni ddim yn cael swyddi da, nhw fydde’n eu cael. 
• Bydden ni’n hoffi cael digon o Gymraeg i gael swydd yn yr ardal ac i fod yn hyderus i’w 
defnyddio, ond nid i gael ein dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg drwy’r amser. 
• Mae cael dewis yn bwysig ond mae gennym ni hynny’n barod – gallwn ddewis fynd i XXXX neu 
XXXX a gall ein teuluoedd ddewis ein Ysgol gynradd. 

Syniad gwych, bydd yn cadw’r iaith yn fyw.  
Mae’n bwysig fod y ddwy iaith , Cymraeg a Saesneg ar gael fel opsiwn, ond mae’n bwysig bod digon o 
adnoddau ar gael i gefnogi’r Gymraeg mewn gwahanol bynciau. 

Dim barn gref 

Dim barn 

Deilliant 5 - Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destunau 
gwahanol yn yr Ysgol. 

Cytuno 

Cytuno 

Syniadau gweithredol: 
Ailddechrau Clwb CIB. 
 
Llysgenhadon yr Urdd – neb wedi cysylltu gyda’r Ysgol am hyn eleni. Eisiau gwneud hyn eto. 
 
Llysgenhadon CFfI hefyd yn bwysig. Angen gwneud hyn eto eleni. 
 
Diwrnod Shwmae Su’mae – disgyblion i arwain. 
 
Swyddogion y Cyngor Cymreictod i gynnwys Gohebydd y Wasg/ Adran Farchnata. 

Byddai mwy o ymwelwyr sy’n siarad Cymraeg yn dda a gemau bwrdd Cymraeg. 

Rydym yn hoffi sut mae’r Gymraeg wedi dod yn hwyl yn ein hysgol yn ddiweddar, rydym yn hoffi 
cystadleuthau a dysgu geiriau newydd, ond rydym yn dysgu yn y ffordd sy’n addas i ni, dyw e ddim yn rhy 
gyflym a rydym yn mwynhau. 

Wrth wneud hyn bydd yn creu iaith mwy anffurfiol. Mae’n bwysig nad yw’r Gymraeg yn cael ei gweld fel 
rhywbeth ar gyfer yr ystafell ddosbarth yn unig, ond ei bod yn cael ei defnyddio rhwng staff ac o gwmpas 
yr ysgol. 
Byddai’n braf cael mwy o weithgareddau allgyrsiol trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dysgu rhieni am bwysigrwydd gallu siarad Cymraeg. 
Dysgu rhieni am y gwahanol brofiadau rydym yn cael yn yr ysgol (pethau wedi rhestru yn barod) 

Deilliant 6 - Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion dysgu 
ychwanegol (“ADY”) (yn unol â'r dyletswyddau a bennir gan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 
a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018) 

Mae angen mwy o gêmau a llyfrau Cymraeg. 

Rhywun newydd wedi cael ei hapwyntio yma eleni sy’n ddwyieithog. Cam ymlaen yn y ffordd cywir. 
Diddordeb amlwg iawn gyda staff di-Gymraeg i ddysgu’r iaith. Angen targedu staff ategol e.e. staff y 
gegin a’r glanhawyr hefyd. 

Byddai angen i gynorthwy-wyr dysgu i ddysgu Cymraeg. 
Byddai pob disgybl gydag ADY gael ei asesu er mwyn gweld a allan nhw ddysgu’r iaith. 

Mae angen gwneud yn siwr bod disgyblion yn medru cyfathrebu yn eu mamiaith yn llwyddiannus cyn 
cyflwyno iaith arall. Mae angen gwneud yn siwr bod y geiriau a’r ymadroddion sy’n cael eu dysgu yn 
berthnasol a defnyddiol. 

Deilliant 7 - Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) a thrwy gyfrwng y 
Gymraeg 
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Angen mynd â disgyblion ar deithiau e.e. Prifysgol Bangor ayyb. Agor ein llygaid. Gweld y posibiliadau. 

Gwneud cwrs Cymraeg ar lein. 

Mae hyn yn bwysig iawn achos mae angen i athrawon i deimlo’n hyderus yn siarad a dysgu Cymraeg. Os 
yw plentyn yn gofyn cwestiwn am yr iaith, mae’n bwysig eu bod yn gallu ateb. 

Mae’n hathrawon ni i gyd yn rhugl. 
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Sylwadau Pellach: Ymatebion o dan gwestiynau 19/20 yr holiadur. 
 

Derbyniwyd y sylwadau isod a cheir ymateb y cyngor iddynt o fewn ymatebion tebyg yn y deilliannau perthnasol o fewn yr adroddiad hwn. Mae’r cyngor wedi nodi pob 

sylw. 

Sylw: Cwestiwn 1 a 2 Atodol Sylw: Cwestiwn 1 Atodol Sylw: Cwestiwn 2 Atodol 

Credaf fod y Cynllun yn un ymarferol a chyraeddadwy. 

Gellir dadlau y byddai amcanion mwy uchelgeisiol yn 

golygu risg uwch o fethu ac o ganlyniad i hynny yn 

tanseilio hyder yn y gymuned ac ymhlith rhieni a rhan-

ddeiliaid. Ni allaf weld unrhyw agwedd a fyddai'n peri i 

sefyllfa (b) ddigwydd. 

Mae gan rieni ddewis a hawl i anfon eu plant i ysgol 
cyfrwng Cymraeg neu i ysgol cyfrwng Saesneg. Rwy’n 
parchu’r ffaith ein bod yn byw yng Nghymru, ond 
siawns nad oes gan rieni hawl i wneud eu dewis eu 
hunain!! 
 

Dim ond ei bod yn ymddangos os cewch chi ysgol fel 
XXXX i roi’r polisi ar waith, byddwch wedi cynyddu’r 
niferoedd sy’n siarad Cymraeg yn y gymuned, 
oherwydd maint poblogaeth Penparcau. Yna, mae hyn 
yn dod yn rhan o’r diwylliant pan gaiff ei gysylltu â 
gweithgareddau eraill y byddai modd eu darparu yn yr 
Hwb. Byddai hefyd angen i’r rhain gael eu darparu am 
ddim ar draws y gymuned. Rwy’n gwybod bod Cered 
yn bodoli, ond nid ydynt yn weithgar yng nghymuned 
Penparcau hyd y gwela i, neu mae yna bethau rhyfedd 
fel dysgu i chwarae’r banjo neu rywbeth rhyfedd o’r 
fath. Mae angen canolbwyntio ar ysgolion fel XXXX, nid 
yr Ysgol Gymraeg sydd eisoes yn gwneud y math hyn o 
beth. 

Cytuno gyda’r cynllun ac gweithredodd Byddai’n beth da darparu deunyddiau am faterion 

cyfoes yn Gymraeg. Mae llawer o hen bethau nad 

ydynt yn berthnasol i’r byd heddiw – nid oes gan blant 

ddiddordeb yn yr Eisteddfod, Cymdeithas yr Iaith na 

Dafydd Iwan. A allwn ni gael set ryngwladol fwy cyfoes 

o ddeunyddiau dysgu sy’n mynd tu hwnt i’r 60au? 

Fe hoffwn i wybod beth fydd yn digwydd i leoliadau 
gofal plant nad ydynt yn rhugl yn y Gymraeg? Ble mae’r 
cymorth iddyn nhw a beth fydd yn digwydd i siaradwyr 
Saesneg sy’n ceisio dysgu Cymraeg? 

Anodd gweld sut y gallai'r cynllun wneud mwy yn y 

cyfeiriad yma - hwyrach fod llawer o'r atebion i'w 

canfod yn y gymdeithas ehangach, y cyfryngau torfol a 

datblygiad datganoli yng Nghymru 

Mae Saesneg yn iaith ryngwladol sydd o fwy o fudd i 

blant na’r Gymraeg. 

 

T
udalen 278



149 
 

Rwyf yn hapus gyda'r cynllun arfaethedig gan obeithio 

y caiff ei dderbyn ,ei gefnogi ei fabwysiadu gydag 

adnoddau dynol, ariannol ac angerdd. 

Rydych yn ffafrio’r Gymraeg ar draul y Saesneg felly nid 

oes cydbwysedd cyfartal. Dylid defnyddio lleoliadau 

dwyieithog, nid dim ond lleoliadau Cymraeg, ac fel 

rhiant nad yw ei blentyn cyntaf wedi dechrau yn yr 

ysgol eto, mae’n codi ofn arnaf na fyddaf yn cael dewis 

oni bai imi symud. Ni fydd darlithwyr prifysgol na 

meddygon sy’n dod yma o bob rhan o’r byd am ddod i 

weithio yng Nghymru oherwydd bydd angen Saesneg 

ar eu plant hefyd. Bydd hyn yn effeithio ar eu haddysg. 

Drwy wneud yr hyn yr ydych yn bwriadu’i wneud, 

rydych yn ffafrio’r Gymraeg. Dylai rhieni gael dewis 

dros eu plant. Defnyddiwch fwy o’r Gymraeg mewn 

lleoliadau, ond peidiwch â chael gwared ar y Saesneg. 

Gallai’r rheini nad ydynt yn siarad Cymraeg gael gwersi 

Cymraeg fel dosbarth i’w helpu, ond mae’r Saesneg yr 

un mor bwysig i'w haddysg hefyd. 

Rwy’n meddwl fy mod wedi mynegi fy nheimladau’n 
glir. Mae’r cwestiynau hyn hefyd braidd yn bleidiol – 
nid ydynt yn gwahodd trafodaeth agored am y cynllun; 
yn hytrach mae’r cwestiynau wedi’u geirio mewn 
ffordd sy’n peri iddi fod yn anodd mynegi’r hyn sydd o’i 
le â’r cynllun pan fo’r rhan fwyaf o’r cwestiynau’n rhai 
cytuno/anghytuno. Nid yw datganiadau cyffredinol 
sydd i bob pwrpas yn gofyn ‘ydych chi’n meddwl ei fod 
yn beth da bod plant yn dysgu ieithoedd newydd?’ yn 
sail ar gyfer trafodaeth go iawn. 

Gan fod tîm arbenigol o staff yn arwain ac yn rhan o’r 

broses weithredu ar Gynllun Strategol y Gymraeg 

Mewn Addysg yng Ngheredigion, maent wedi creu 

systemau sy’n sicrhau nad yw’r Gymraeg yn llai ffafriol 

na’r Saesneg e.e. cynllun Cardi Iaith i wobrwyo 

disgyblion Cynradd am ddefnydd cymdeithasol o’r 

Gymraeg – trwy gydweithio gyda! siopau/busnesau 

lleol. Mae holl waith Tîm Cefnogi’r Gymraeg mewn 

Addysg yng Ngheredigion yn safonol ac effeithiol. 

Campus 

Gweler tudalen 2 CySGA: Rhaid canmol yn fawr iawn y 

weledigaeth sydd gan Geredigion. Mae’r 3 nod 

strategol yn wych ac yn gynhwysfawr, ac yn gosod 

arweiniad cadarn i weddill y ddogfen, a rhaid canmol 

Ceredigion am anelu at bob disgybl yn derbyn addysg 

drochi cyfrwng Cymraeg hyd nes bydd yn 7 oed, ac am 

yr agwedd uchelgeisiol o anelu at 100% o ddisgyblion 

Gallai Ceredigion addasu’r cynllun i adlewyrchu 

gweddill Cymru, gyda’r mwyafrif llethol o’r ysgolion yn 

rhai cyfrwng Cymraeg, ond gan gadw lleiafrif o ysgolion 

cyfrwng Saesneg yn agored er mwyn i rieni gael dewis 

ynghylch addysg eu plant. 

Rwyf o blaid dysgu Cymraeg i’m plant yn yr ysgol, ond 
nid fel iaith gyntaf. Nid ydych wedi ystyried yr effaith y 
bydd hyn yn ei chael, nid dim ond ar y myfyrwyr ond ar 
y teuluoedd nad ydynt yn siarad Cymraeg. Sut y 
byddwn yn cynorthwyo ein plant â’u gwaith cartref pan 
nad ydym yn gallu deall? Bydd hyn yn rhoi straen ar rai 
teuluoedd sydd eisoes o dan bwysau oherwydd 
ffactorau eraill. Ydych chi wedi ystyried y pwysau 
gwaith ar yr ysgol a’r staff os na chaiff targedau eu 
bodloni? Gallai plant golli diddordeb yn eu haddysg o 
ganlyniad i gael eu taflu i’r pen dwfn a’u gorfodi i 
ddysgu iaith nad ydynt yn gyfarwydd â hi a chael eu 
haddysgu ynddi. Fel y dywedais eisoes, dewisais ysgol 
cyfrwng Saesneg â rhai elfennau Cymraeg i’m plant a 
byddaf yn hollol anfodlon os caiff ein dewis ei 
ddiddymu. 
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Blwyddyn 1 Ceredigion yn derbyn addysg cyfrwng 

Cymraeg. 

Pob hwyl gyda’r gwaith pwysig. 

Teg dweud bod dysgu neu ail-ddysgu iaith yn haws pan 

fo amser a chefnogaeth deilwng o'ch plaid boed yn 

oedolyn neu ddisgybl. Mae'r sefyllfaoedd anffurfiol yn 

hwb mawr tuag at gyflwyno a chadarnhau unrhyw dasg 

Rwy’n credu y dylai Cymraeg gyfrif fel pwnc, fel 

Mathemateg a Saesneg, ac y dylid cyflwyno cwricwlwm 

sydd wedi’i gynllunio’n iawn bob blwyddyn; yna, pan 

fydd y plant yn yr ysgol uwchradd ac yn dewis pynciau 

TGAU, gallant ddewis a ydynt am barhau ai peidio. Ni 

ddylid gorfodi hyn, ond ei gynnig fel opsiwn. 

Rydym yn dref brifysgol gydag ysbyty gwych. Yn 
anffodus, ni fydd llwybr Cymraeg yn unig ond yn troi 
pobl i ffwrdd – y fath wahaniaethu. 

Mae'r cynllun yn berthnasol, yn gynhwysfawr ac i'w 

groesawu'n fawr. 

Drwy barhau i fod yn ddwyieithog; peidiwch â chael 

gwared ar Saesneg sy’n iaith angenrheidiol, ond ewch 

ati i’w dysgu ochr yn ochr â’r Gymraeg. 

Ceir 35 cyfeiriad at ysgolion “cyfrwng Cymraeg” yn y 
Cynllun Strategol. 
Dim ond un cyfeiriad a geir at ysgolion “cyfrwng 
Saesneg” a hyd yn oed wedyn dim ond yng nghyd-
destun yr hyn sy’n bodoli ar hyn o bryd yn 
Aberystwyth. A yw’r Awdurdod Lleol yn bwriadu cadw 
ysgolion cyfrwng Saesneg yng Ngheredigion? Nodir yn 
benodol y ffaith bod Aberystwyth yn gartref i brifysgol 
ryngwladol y mae ei myfyrwyr a’i staff (a’u teuluoedd) 
bron i gyd yn gallu rhyngweithio â’u cymuned drwy 
gyfrwng y Saesneg. Os [nad] yw’r Awdurdod Lleol yn 
bwriadu darparu ysgolion cyfrwng Saesneg, a fydd yn 
mynd ar drywydd lle nad yw ond yn cyflwyno ysgolion 
cyfrwng Cymraeg yn unig ddwy flynedd tu ôl i oedran y 
plant sy’n mynd i’r meithrin nawr? Nodir yn benodol yr 
effaith ddinistriol y bydd hyn yn ei chael ar ganlyniadau 
bywyd plentyn yng ngofal addysgol Ceredigion os yw’n 
dod o aelwyd cyfrwng Saesneg a bod disgwyl yn sydyn 
iddo/iddi gael ei (h)addysg yn Gymraeg. 

Cynllunio’n strategol a monitro’r cynllun. 

Mae’r wybodaeth a rannwyd yn yr adborth hwn yn 

amlygu’r cyfle i faes Dysgu Cymraeg gydweithio’n 

Ceir 35 cyfeiriad at ysgolion “cyfrwng Cymraeg” yn y 

Cynllun Strategol. Dim ond un cyfeiriad a geir at 

ysgolion “cyfrwng Saesneg” a hyd yn oed wedyn dim 

ond yng nghyd-destun yr hyn sy’n bodoli ar hyn o bryd 

yn Aberystwyth. 

Ceir gogwydd tuag at addysg cyfrwng Cymraeg yn yr 
holiadur hwn, ac mae’n amlwg iddo gael ei ysgrifennu 
gan staff sydd am ddiddymu’r dewis. 
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strategol yn fwy agos ag awdurdodau addysg lleol ar 

nifer o amcanion pwysig. 

Fel darparwr rhanbarthol, byddai Dysgu Cymraeg 

Ceredigion Powys Sir Gâr (Prifysgol Aberystwyth) yn 

croesawu’r cyfle i wasanaethu ar y fforwm a fydd yn 

cynllunio ac yn monitro gweithrediad y Cynllun 

Strategol Cymraeg mewn Addysg. 

Byddai hynny yn ein galluogi i gynllunio yn 

rhagweithiol, er enghraifft wrth gynllunio cyrsiau 

Cymraeg yn y Cartref i gefnogi cynlluniau i ehangu 

darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y blynyddoedd cynnar 

Parthed: “fel bod effeithiau cadarnhaol pellach ar 

gyfleoedd disgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar 

beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg”.  

A fyddwch yn sicrhau bod ysgolion cyfrwng Saesneg yn 

parhau yng Ngheredigion (yn Aberystwyth) er mwyn 

ichi beidio â thrin y Saesneg yn llai ffafriol na’r 

Gymraeg? 

Cyfleoedd allgyrsiol mor bwysig! Byddai’n braf pe bai modd ichi ddweud na fydd pobl yn 

cael eu cosbi am ddefnyddio’u dewis iaith ac y gallai 

pob un ohonom wneud ymdrech i gyfathrebu mewn 

dosbarthiadau cymysg lle nad oes neb yn well na neb 

arall. Mae’n ymwneud â chyfathrebu da nid iaith. 

Dylid anelu at ddwyieithrwydd ym mhob ysgol. Dylid 
peri i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg fod yn fwy 
atyniadol i rieni, drwy gefnogaeth ac anogaeth, yn 
hytrach na thrwy ddiffyg dewis. Ar hyn o bryd, gall 
rhieni ddewis pa ysgol sydd orau i’w plant. Bydd y 
cynnig hwn yn diddymu dewis rhieni os nad oes arnynt 
eisiau i’w plant fynd i ysgol cyfrwng Cymraeg. Gall fod 
yn anodd denu rhai gweithwyr proffesiynol, fel 
meddygon, i’r ardal, ac rwy’n credu y bydd hyn yn peri 
iddi fod yn anoddach os oes teulu’n dod gyda nhw. 
Bydd, bydd dosbarthiadau ‘dal i fyny’ ar gael mewn un 
ysgol ar naill ben y sir a’r llall, ond nid ym mhob ysgol, 
felly ni fydd dewis o ysgolion i rai. Mae hyn yn debygol 
o fod yn ffactor a fydd yn peri i rai gweithwyr 
proffesiynol benderfynu peidio â dod i’r ardal ac fe allai 
arwain at brinder sgiliau yng Ngheredigion. Mae Ysgol 
XXXX yn ysgol wych o amrywiol ac amlddiwylliannol. 
Mae gan fy meibion ffrindiau o lawer o wahanol 
genhedloedd, diwylliannau, ethnigrwydd a chrefyddau. 
Rwy’n gwybod bod nifer dda o’r myfyrwyr yn cyrraedd 
heb iddynt allu siarad Cymraeg na Saesneg. Rwy’n 
pryderu y bydd ei throi’n ysgol cyfrwng Cymraeg yn 
hytrach nag ysgol ddwyieithog yn rhoi mwy o bwysau 
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ar staff i gynorthwyo plant sy’n cyrraedd heb fod yn 
gallu siarad Cymraeg na Saesneg, ac y gallai beri iddi 
fod yn llawer anoddach iddynt bontio i’r ysgol. 

Mae'n gam hynod bwysig bod y Gymraeg yn cael ei 

datblygu fel sy'n cael ei nodi yn y cynllun hwn. Mae'n 

sicrhau cyfartaledd i bawb yn y gymdeithas yma yng 

Ngheredigion. Yn hanesyddol mae'r Gymraeg wedi ei 

thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg ond mae'r cynllun hwn 

yn un cam pellach tuag at unioni'r sefyllfa honno. 

Yr hyn y byddwn wir yn hoffi’i weld yw lleoliadau 

dwyieithog, ond efallai mwy o Gymraeg na Saesneg. 

Rwy’n deall yn llwyr, o fyw yng Nghymru, bod siarad 

Cymraeg yn bwysig. Ond rwy’n teimlo bod cau pobl 

allan a pheri iddynt deimlo nad oes croeso iddynt yn 

anghywir. Rwy’n teimlo efallai y dylai canran uwch o’r 

staff allu siarad Cymraeg, ond nid o reidrwydd pawb. 

Bydd bron i bob athro/athrawes sy’n gallu dysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn Gymro/Gymraes/wedi’i 
(h)addysgu yng Nghymru. Mae angen inni sicrhau nad 
yw hyn yn arwain at leihau amrywiaeth ymhlith yr 
athrawon sy’n dysgu yn ein hysgolion. Yng 
Ngheredigion, mae llawer o’r athrawon yn aros yn eu 
hunfan – yn aml yn dysgu yn yr un ysgol am y rhan 
fwyaf o’u gyrfa. Mae’n fuddiol symud o gwmpas a 
chael syniadau o’r tu allan i Gymru hefyd. 

Byddai'n gret cael mwy eto o glybiau atyniadol 

Cymraeg i CA2 a CS fydd yn cael ei gynnig gan yr Urdd 

mewn lleoliadau cyfleus e.e De / canol/ gogledd 

Aberystwyth? Rhywbeth a fydd yn fwy atyniadol na 

Rainbows/ scouts/ guides sydd yn draddodiadol 

Saesneg. Mae llawer o'r plant cs yn mynychu gwersi 

nofio Saesneg nawr hefyd gan nad oes nofio ysgol. 

Hefyd merlota /hiphop /gymnasteg a pheldroed. 

Heriau ysgolion bach. Un athro a phennaeth a 

chynorthwywyr sydd ddim ar gael i gynnal clybiau. 

Dylid parhau i ddysgu Cymraeg fel ail iaith i ddisgyblion 

os mai dyna ddewis y rhieni. I rai, mae hyn yn 

gadarnach o safbwynt addysgol oherwydd nad oes 

Cymraeg ar yr aelwyd, yn enwedig y rheini ag ADY. 

Mae addysg cyfrwng Cymraeg ar gael i’r rheini sy’n 

gofyn amdani ac mae cludiant yn cael ei ddarparu. 

Mae dwyieithrwydd yn golygu bod angen rhoi gwerth 
ar y ddwy iaith, a rhoi blaenoriaeth deg a chyfartal 
iddynt. Mae angen ennyn diddordeb y plant drwy eu 
diddordebau. Cadwch ddewis iaith ar gyfer arholiadau. 
Gallai maint y straen ar lawer o’r plant sy’n cael eu 
gorfodi i fynegi’u hunain bron yn gyfan gwbl drwy 
gyfrwng ail iaith achosi problemau iechyd meddwl. 

Digon o gyllid i allu cyflawni'r hyn sydd yn y cynllun. 

Mwy o wersi Hanes sy'n ymwneud â'n hanes ni fel 

cenedl. Annog ein Cymry Cymraeg cynhenid i 

ddefnyddio’r Gymraeg yn gyntaf bob amser. 

Mae’r cynigion yn trin y Saesneg yn llai ffafriol na’r 

Gymraeg. Dylid ei thrin yn gyfartal. Dylid anelu at 

ddwyieithrwydd, nid cyfrwng Cymraeg. 

Dylai fod modd i rieni gael dewis i anfon eu plant i 
leoliad dwyieithog; mae’r dewis hwn yn gynyddol brin. 

Mae angen sicrhau fod ysgolion yn rhan o'u 

cymunedau gyda buddsoddiad mewn adnoddau i 

gyflawni hyn. Gellid er enghraifft cael clybiau 'hwyl 

wrth ddysgu Cymraeg' lle y daw henoed di-Gymraeg at 

blant sy'n medru a/neu dysgu Cymraeg a henoed 

Cymraeg iaith gyntaf at blant sy'n dysgu Cymraeg. 

Mantais rhywbeth fel hyn yw bod perthynasau a 

Cynnal dwyieithrwydd. Gofynnwch i’r plant beth 

fyddai’n peri iddyn nhw fod eisiau dysgu ac ymgysylltu 

yn Gymraeg. Dylech ganolbwyntio ar ddiwylliant y byd 

drwy gyfrwng y Gymraeg, ac nid dim ond addysgu am 

ddiwylliant Cymru. Defnyddiwch ddiddordebau’r plant 

i ennyn eu diddordeb. Cadwch y Saesneg, a pheidiwch 

â gorfodi plant i sefyll arholiadau yn Gymraeg os nad 

Fel y dywedwyd, mae diddymu dewis bob amser yn 
broblem. Dylai rhieni fod mewn sefyllfa i benderfynu 
pa iaith fyddai’n addas i’w sefyllfa nhw. Mae hefyd 
angen ailwampio’r ddogfen gynllunio er mwyn iddi fod 
yn gydnaws ag astudiaethau ac ymchwil ynghylch 
dwyieithrwydd a newid cod. Fel y mae, mae’r 
cynlluniau’n rhwym o wneud pethau’n waeth, nid yn 
well. Maent hefyd ymhell o gyflawni’r hyn y maent yn 
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dealltwriaeth yn datblygu wrth gael hwyl. Mi fyddai 

hefyd yn hwb i hyder plentyn sy'n dysgu'r iaith i fod yn 

athro am damed yn lle dysgwr. Mi fyddai'n hwyl. 

ydynt am wneud hynny. Os nad ydynt yn hyderus yn y 

Gymraeg, gall nad yw eu canlyniadau’n adlewyrchiad 

cywir o’u gallu. Sut y mae hynny’n deg i’r plentyn? 

Rwy’n siaradwr Cymraeg rhugl balch, ac fe ddysgais yn 

ddwyieithog drwy’r ysgol gynradd, ac yn bennaf yn 

Saesneg yn yr ysgol uwchradd. Ni chafodd ei gorfodi 

arnaf, ac felly fe ddysgais i’w charu’n organig. 

bwriadu’i gyflawni drwy gyflwyno mesurau 
pellgyrhaeddol gyda dewisiadau ‘naill ai-neu’ ar gyfer 
teuluoedd na fyddant yn gweithio. 

Yn ogystal â chanolbwyntio ar ddysgwyr y Gymraeg, 

byddai'n dda annog siaradwyr Cymraeg i deimlo'n 

hyderus i fwynhau defnyddio'r Gymraeg - yn ei holl 

amrywiaeth - ymhob cyd-destun posib, gan gynnwys 

wrth sgwrsio â dysgwyr. Rydych yn nodi hyfforddiant 

lefel uchel i athrawon MDaPh I Ll a Ch a byddai'n dda 

gweld cydweithio rhwng y Sir a'r Brifysgol hyn hyn o 

beth. 

Dylid ei newid er mwyn i’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu 

ffafrio i'r un graddau â’i gilydd, yn hytrach na thrin y 

Saesneg yn llai ffafriol na’r Gymraeg. Mae 

dwyieithrwydd yn rhodd a dylid annog hyn. 

Gweler f’ateb cyntaf. Mae hyn yn wahaniaethu llwyr ac 
amlwg yn erbyn plant o Gymru sy’n siarad Saesneg; lle 
bu dewis, ceir gorfodaeth nawr. 

Mae’n allweddol cyflwyno targedau mwy heriol o CA2 

a’r sector uwchradd ac addysg bellach os am wireddu’r 

weledigaeth 10 mlynedd. 

Dylai fod lle i gyfaddawdu. Bydd angen i o leiaf un ysgol 

mewn ardaloedd trefol ganiatáu addysg Saesneg a 

Chymraeg i rai 3-7 oed. Byddai modd dysgu pynciau 

penodol yn Gymraeg yn unig. Byddai modd i hanner y 

diwrnod fod yn Gymraeg, a’r hanner arall yn Saesneg. 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth – ewch ati i’w coleddu! 

Os ydyn ni am fynd ar y daith i gyrraedd miliwn o 

siaradwyr a dyblu’r defnydd dyddiol o’r Gymraeg erbyn 

2050 - mae angen i ni fynd amdani! Mae angen 

targedau ar gyfer normaleiddio ac ehangu addysg 

cyfrwng Cymraeg er mwyn cyrraedd y nod hirdymor. 

Mae angen esbonio manteision addysg cyfrwng 

Cymraeg yn eu holl waith a'r rhesymau dros gynllunio 

ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg i bawb. 

Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw effeithiau andwyol 

ar gyfleoedd pobl i gael eu haddysg drwy gyfrwng y 

Saesneg a, thrwy hynny, ni fyddwch yn trin y Saesneg 

yn llai ffafriol na’r Gymraeg. 

Mae dewis eang o ysgolion Cymraeg eu hiaith yng 
Ngheredigion, a nifer eithriadol o gyfyngedig o rai 
cyfrwng Saesneg. Drwy gael gwared ar y dewisiadau 
Saesneg yn unig, rydych yn diddymu hawl pobl i addysg 
yn eu hiaith gyntaf. Rydych yn diddymu dewis pobl pan 
fo’r dewis hwnnw eisoes yn gyfyngedig. Mae’r cynnig 
hwn wedi peri i mi a’m teulu ystyried o ddifrif a yw 
Ceredigion yn lle y gallwn fyw ynddo yn y tymor hir, os 
na fydd modd i’n plant ddysgu’u hiaith gyntaf nes eu 
bod yn wyth oed. 

Angen ystyried staff cyflenwi - mae rhai ysgolion 

Cymraeg yng Ngheredigion wedi bod yn defnyddio 

staff cyflenwi sydd ddim yn rhugl eu Cymraeg. Hefyd 

Cynyddwch nifer yr oriau sy'n cael eu neilltuo i 

ddysgu'r Gymraeg fel pwnc. Dysgwch fwy o hanes 

Fe symudais i Aberystwyth o Loegr 15 mlynedd yn ôl 
ac, ers hynny, rwyf wedi dod yn fam i blentyn sy’n 
bedair oed erbyn hyn. Rwy’n ddysgwr Cymraeg 
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angen ystyried iaith y staff - ni ddylai staff mewn 

ysgolion Cymraeg fod yn siarad Saesneg yn yr ystafell 

staff ayyb. 

Cymru er mwyn i blant arddel eu Cymreictod, cynyddu 

gwladgarwch. 

brwdfrydig a balch. Rwyf wedi dewis ysgol gynradd 
ddwyieithog i’m mab ac rwyf wrth fy modd ei fod yn 
dysgu Cymraeg yno fel rhan o’i gwricwlwm. Nid 
Cymraeg yw ein hiaith gyntaf ar yr aelwyd, ond rydym 
yn sgwrsio cymaint ag y gallwn gan ddefnyddio’r sgiliau 
Cymraeg sydd gennym, i ddatblygu'r hyn yr ydym 
wedi'i ddysgu, ond rydym gryn ffordd o fod yn rhugl. 
Mae gennyf bryderon go iawn am Gynllun Strategol 
Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y Gymraeg mewn 
Addysg. Targed Llywodraeth Cymru yw sicrhau miliwn 
o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a meithrin 
dwyieithrwydd yn ein cymuned, ac rwy’n cefnogi’r 
targed hwn yn llwyr. Fodd bynnag, mae strategaeth 
CSC mewn gwirionedd yn mynd ymhell tu hwnt i hyn, 
ac, mewn gwirionedd, mae'n mynd yn groes i darged 
Llywodraeth Cymru o ddwyieithrwydd drwy symud 
tuag at ddarpariaeth uniaith Gymraeg yn y tymor hir. 
Nid yw strategaeth sy’n cynnig ‘trochi llwyr yn y 
Gymraeg’ hyd at saith oed yn cyd-fynd â 
dwyieithrwydd. Fy mhryderon, rhai ohonynt yn 
seiliedig ar f'amgylchiadau personol, yw y bydd y 
strategaeth yn effeithio’n annheg ac yn negyddol ar 
addysg unigolion, y corff ehangach o blant lleol, a’u 
rhagolygon yn y tymor hir. 
1) Fel siaradwr amrodorol, er fy mod yn dysgu 
Cymraeg, fe ddewisais ysgol ddwyieithog oherwydd fy 
mod yn cefnogi dysgu’r Gymraeg yn llwyr, ond mae 
arnaf eisiau gallu cynorthwyo fy mab â’i waith cartref, 
yn awr ac yn y dyfodol wrth i’w allu yn y Gymraeg 
ddatblygu. Pe bai’r ddarpariaeth Gymraeg yn cynyddu 
ar draws pob pwnc allweddol, byddai'n peri gofid imi 
pe na bai modd imi gynnal fy sgiliau Cymraeg i’w 
gynorthwyo. Nid yw'n bosibl imi ddysgu’n gyflymach 
nag yr wyf yn ei wneud ar hyn o bryd, fel mam sengl 
sy’n gweithio ar sail amser llawn (a goramser) heb 
deulu yn yr ardal i helpu â gofal plant. 
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2) Pe bai myfyrwyr yn absennol o’r ysgol am gyfnodau 
hir yn y dyfodol (fel y cyfnodau clo diweddar yn ystod y 
pandemig neu os bydd cyflyrau iechyd hirdymor yn 
peri iddi fod yn ofynnol i blentyn dreulio cyfnodau yn 
yr ysbyty), fel rhywun nad yw’n siarad Cymraeg yn 
rhugl, ni fyddwn yn gallu cynorthwyo fy mhlentyn i 
ddysgu gartref yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Byddai hyn yn peri anfantais ddwbl i’r plentyn, drwy 
iddo lithro ar ei hôl hi oherwydd absenoldeb estynedig 
AC oherwydd nad oes cymorth cyfrwng Cymraeg wrth 
law i ddysgu cymaint ag y gellir ar adeg o’r fath. Nid 
yw’r sefyllfa hon yn deg ar y dysgwr, ni waeth beth fo’i 
allu academaidd. Mae’r pandemig diweddar wedi 
tynnu sylw at y mater penodol hwn ac nid yw’n ddigon 
da cymryd yn ganiataol na fydd cyfnodau clo fyth yn 
cael eu cyflwyno yn y dyfodol. Nid yw ychwaith yn 
ddigon da cymryd yn ganiataol na fydd absenoldebau 
hirdymor am resymau iechyd yn effeithio ar lawer o 
blant; mae pob plentyn yn haeddu cyfle teg i ddysgu. 
3) Mae’r cam tuag at fwy o Gymraeg, neu hyd yn oed 
Gymraeg yn unig ym mhob ysgol gynradd, yn diddymu 
dewis rhieni, ac nid yw hynny’n ddemocrataidd. Ar hyn 
o bryd, gellir dewis ysgolion cynradd ac uwchradd 
cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, ac ni allaf weld sail 
resymegol deg dros ddiddymu’r dewis hwnnw, oni bai 
nad oes croeso i ddysgwyr neu siaradwyr Cymraeg nad 
ydynt yn rhugl fyw yng Ngheredigion. Pe bawn yn 
symud i wlad yn yr UE, byddwn yn mynd ati’n benodol i 
ddewis anfon fy mhlentyn i ysgol ryngwladol sy’n dysgu 
drwy gyfrwng y Saesneg; byddai’r swydd a’r lleoliad y 
byddwn yn eu dewis yn dibynnu ar gael y dewis hwn. 
Byddwn yn disgwyl i’r dewis hwn fod ar gael i bawb yng 
Nghymru, yn yr un modd ag unrhyw wlad yn yr UE. 4) 
Byddai diffyg dewis o ran mynediad at addysg yn eu 
dewis iaith yng Ngheredigion yn annog rhai rhieni i 
ystyried byw a gweithio rywle arall. Yn wir, gallai godi 
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cwestiynau difrifol ymhlith y rheini sy’n ystyried symud 
i’r sir a chanddynt blant ifanc neu gynlluniau i 
ddechrau teulu. Fel tref brifysgol, mae llawer o’r 
preswylwyr yn symud i’n cymuned i ddod â sgiliau ac 
arbenigedd penodol o bob rhan o’r byd, gan ddod â 
budd i’n cymuned a dangos sut y mae Ceredigion yn 
croesawu amrywiaeth a chydraddoldeb sy’n cael eu 
dathlu a’u meithrin. Byddai’r strategaeth addysg yn 
lleihau ac yn niweidio parhad ein cymuned ddynamig, 
gynhwysol a chyfeillgar. Mae f’ymateb a oedd yn rhy 
hir ar gyfer adran 20 yn parhau fan hyn: 
At hynny, mae gennym brinder staff meddygol ym 
Mronglais na all y gymuned leol eu cyflenwi. O beri nad 
yw pobl heb allu yn y Gymraeg am symud i’r ardal, 
bydd yn arwain at ddraen sgiliau difrifol ac andwyol, 
gan effeithio’n ddifrifol ar y gymuned ehangach. 
4. Byddai plant sy’n symud i’r ardal heb unrhyw sgiliau 
Cymraeg dan anfantais ddifrifol oherwydd byddent yn 
symud i leoliad addysgol cyfrwng Cymraeg yn unig a 
byddai risg uchel y byddent yn llithro ar ei hôl hi ni 
waeth beth fo’u gallu academaidd. Mae hyn yn annheg 
ac fe allai gael canlyniadau difrifol yn y tymor hir. 
Mae'n realistig y gallai cyrhaeddiad academaidd 
mesuradwy ddisgyn mewn ysgolion (asesiadau 
Cyfnodau Allweddol, TGAU a Safon Uwch) a siawns nad 
yw cyrhaeddiad gwael/methiant ysgolion yn rhywbeth 
y mae Ceredigion am fod yn adnabyddus amdano. Yn 
ei dro, gallai hyn effeithio ar lwyddiant pobl ifanc o ran 
cael lleoedd mewn prifysgolion ledled y DU a thu hwnt, 
a gallai hyn effeithio ar eu rhagolygon gyrfa. Rwy’n 
gobeithio fy mod yn anghywir, ond nid oes gennyf 
lawer o ffydd y bydd ein pryderon yn cael eu hystyried 
na’u defnyddio i addasu ac i wella’r strategaeth a 
amlinellwyd. 

Gorau po gyntaf y bydd ymgynghoriad er mwyn symud 

ymlaen. 

Mae dewis eang o ysgolion Cymraeg eu hiaith yng 

Ngheredigion, a nifer eithriadol o gyfyngedig o rai 

Mae recriwtio staff i weithio i gyflogwyr fel y Brifysgol 
yn ystyriaeth y bu inni gyfeirio ati yn gynharach yn ein 
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cyfrwng Saesneg. Drwy gael gwared ar y dewisiadau 

Saesneg yn unig, rydych yn diddymu hawl pobl i addysg 

yn eu hiaith gyntaf. Rydych yn diddymu dewis pobl pan 

fo’r dewis hwnnw eisoes yn gyfyngedig. Mae’r cynnig 

hwn wedi peri i mi a’m teulu ystyried o ddifrif a yw 

Ceredigion yn lle y gallwn fyw ynddo yn y tymor hir, os 

na fydd modd i’n plant ddysgu’u hiaith gyntaf nes eu 

bod yn wyth oed. 

hymateb. Rydym yn credu bod buddsoddiad 
ychwanegol mewn Canolfan Iaith yn ardal Aberystwyth 
yn gam angenrheidiol sydd i’w groesawu. Mae ein 
profiad ni fel cyflogwr yn dweud wrthym nad yw polisi 
iaith yr ysgolion yn fater sy’n destun pryder i ddarpar 
ymgeiswyr am swyddi. Fodd bynnag, mae ganddynt 
ddiddordeb clir yn ansawdd yr ysgolion a’u canlyniadau 
addysgol. 

a) mae'r cynllun yn gosod allan yn glir beth sydd angen 

ei wneud - a gorau po gynted mae hyn yn cael ei 

wneud. 

b) y gobaith yw y bydd arweiniad tuag at ddefnydd 

positif o'r iaith Gymraeg, fel canlyniad o ddechrau'r 

broses yn fuan. 

> Mae'r cynllun yn eglur & hoffem ddatgan bob 

canmoliaeth i'r Awdurdod am fod ar flaen y gad yn y 

broses. 

> 'Rydym yn croesawu mai cynllun 10 mlynedd ydy 

hwn ond da o beth petasai cynllun hir-dymor (o leiaf 3-

5 mlynedd) o ran CYLLIDO hefyd er mwyn hwyluso 

cynllunio ymlaen-llaw. 

Mae angen gwell cymorth ar gyfer dysgwyr Cymraeg i 
Oedolion er mwyn iddynt allu cynorthwyo a meithrin 
eu plant drwy’r ddarpariaeth Gymraeg bresennol, a 
chynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg drwy ei meithrin 
ymhlith oedolion a’u teuluoedd, yn hytrach na’i gorfodi 
ar blant. Er mwyn i oedolion ddysgu, mae angen i 
gyflogwyr sy’n rhoi gwerth ar y Gymraeg neilltuo amser 
penodol wedi’i ddiogelu i’w gweithwyr ddysgu’r iaith.  
Hwn yw’r rhwystr mwyaf rhag i oedolion ddysgu’r iaith, 
gan fod rhieni prysur â swyddi amser llawn yn ei chael 
yn anodd dysgu drwy ddosbarthiadau nos. Mae’r 
broblem hon yn dwysáu yn achos rhieni sengl heb 
lawer o ofal plant a ddarperir gan aelodau o’u teulu 
neu ofal plant ffurfiol (drud). 
b) Plîs rhowch y gorau i'r cynnig, mae dewis gan rieni 
ar hyn o bryd ac mae’r dewis hwnnw’n cael ei 
ddiddymu. Gall hyn fagu dicter tuag at y Gymraeg 
ymhlith siaradwyr Cymraeg nad ydynt yn rhugl, a bydd 
y strategaeth yn cael effaith sy’n groes i’w phrif nod. 
Mae’r cynigion yn bwriadu trin y Saesneg yn llai ffafriol 
na’r Gymraeg, ac mae hyn yn anghywir. 
 
 
 
 
 

Mae Aberystwyth yn dref amlddiwylliannol. Nid yw’r 
newidiadau hyn yn ystyried yr amrywiaeth hon. 
Mae plant o dros 25 o genhedloedd yn ysgol fy 
mhlentyn. I lawer o’r disgyblion hyn, mae’r Saesneg yn 
ail iaith ac mae’n bosibl nad oes gan eu rhieni ond 
sgiliau Saesneg sylfaenol. Bydd y plant hyn yn ei chael 
yn anodd os na fyddant ond yn cael eu dysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 
Mae gan Aberystwyth broblem real a sylweddol o ran 
recriwtio meddygon, deintyddion, fferyllwyr, 
ymwelwyr iechyd, bydwragedd, ac ati. Os na fydd 
modd i’w plant fynd i ysgol sy’n dysgu drwy gyfrwng y 
Saesneg, bydd yn peri nad yw llawer o weithwyr 
proffesiynol am symud yma. Rwyf innau’n feddyg 
teulu. Rwyf wedi byw yma am 11 mlynedd. Ni fyddem 
wedi symud yma pe bai’r ysgolion wedi bod yn rhai 
cyfrwng Cymraeg yn unig. Byddem hefyd wedi mynd 
ati o ddifrif i ystyried symud o’r ardal pe bai’r 
newidiadau hyn yn effeithio ar ein plant. Rwy’n credu’n 
gryf y dylid gwneud unrhyw newidiadau i addysg 
oherwydd bod hynny er lles pennaf y plant. Nid wyf yn 
credu bod hyn yn wir yn achos y newidiadau 
arfaethedig hyn. Mae angen inni eirioli dros y plant y 
bydd y newidiadau hyn yn niweidiol iddynt. Oni bai fod 
plentyn yn glyfar, ac nad yw’n wynebu unrhyw 
anawsterau o ran darllen/ysgrifennu/cyfathrebu, rwy’n 
credu y bydd yn ei chael yn anodd.  
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 Bydd hefyd ar blant angen rhiant sy’n dangos 
diddordeb ac a fydd yn gwneud cryn ymdrech i sicrhau 
eu bod yn gallu darllen ac ysgrifennu – nid oes gan bob 
plentyn riant sy’n gallu gwneud hyn/yn barod i wneud 
hyn. Ni allaf weld bod cyfiawnhad dros ddiddymu 
dewisiadau a chyfleoedd rhieni a phlant. 

Dim sylw penodol ond eich llongyfarch ar weledigaeth 

mor gadarn. 

Mae’n werth nodi’r cyfle i ddatblygu syniadau i 

gydweithio â Phrifysgol Aberystwyth ar ymchwil, 

arloesi a chyfnewid gwybodaeth, oherwydd gallai’r 

pethau hyn ychwanegu gwerth ac ychwanegu mwy o 

effeithiau cadarnhaol. 

Mae’r strategaeth hon yn destun pryder mawr imi. 
Mae gennyf blentyn sydd eisoes yn wynebu 
anawsterau lleferydd yn Saesneg ac rydym yn ei chael 
yn anodd cael gafael ar y cymorth sydd ei angen arno. 
Os bydd yn mynd i’r ysgol ac yn cael ei orfodi i ddysgu 
mewn iaith nad yw ei rieni’n gwybod dim amdani, bydd 
yn llithro hyd yn oed ymhellach ar ei hôl hi. Mae hyn 
mor anghywir ac mae’n peri pryder mawr imi. Plîs 
peidiwch â rhoi’r strategaeth hon ar waith. Ar bob 
cyfrif, gadewch i blant ddysgu Cymraeg ac rwy’n 
cefnogi hynny’n llwyr, ond os ydym wedi dewis ysgol 
cyfrwng Saesneg yn y lle cyntaf, rydym wedi gwneud 
hynny am reswm. Gall plant ddewis pa iaith y maent 
am ei gwneud pan fyddant yn hŷn, peidiwch â’i orfodi 
arnynt mor ifanc. 

Mae angen sicrhau darpariaeth drochi i 

hwyrddyfodiaid, a gellid rhoi rhagor o sylw i hyn. Mae 

datblygiadau cadarnhaol yn y cynllun, ond mae angen 

rhagor o sylw ar sicrhau dilyniant a chryfhau sgiliau 

iaith myfyrwyr o'r lefel gynradd (lle mae'r rhan fwyaf 

o'r ddarpariaeth yn Gymraeg) i flwyddyn 12 a 13 (lle 

mae'r rhan fwyaf o'r ddarpariaeth yn Saesneg). Heb y 

dilyniant hwn, mae'n anodd iawn adeiladu gweithlu 

dwyieithog. Mae'r Cynllun yn sôn am ymchwil Dr Lowri 

Cunnington Wynn (Astudiaeth o allfudo a dyheadau 

pobl ifanc o’r bröydd Cymraeg) ond dylid nodi bod 

canfyddiadau'r prosiect hwn yn fwy eang nag y mae'r 

Cynllun yn ei awgrymu. Mae Ysgol XXX yn un 

astudiaeth achos yn yr astudiaeth ond gellid 

Rhoi darpariaeth ar waith ar gyfer rhieni disgyblion nad 

ydynt yn siarad/darllen/ysgrifennu Cymraeg, sicrhau 

bod pecyn o gymorth ar gael yn rhwydd – gwersi 

Cymraeg am ddim, gwefan benodedig ar gyfer rhieni 

i’w cynorthwyo â gwaith cartref, sut i ynganu’r 

Gymraeg, ac ati. 

Bydd Cyngor Ceredigion yn anwybyddu’r hyn yr wyf yn 
ei ddweud oherwydd nid yw fy marn yn cydweddu â 
gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer 
cenedlaetholdeb Cymreig. Mae i safbwyntiau 
Llywodraeth Cymru ogwydd ac maent yn 
gwahaniaethu yn erbyn pobl ddawnus o Loegr sydd am 
fyw yng Nghymru a chyfrannu at ei heconomi heb fod 
arnynt bwysau i siarad Cymraeg. 
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cynhwyso'r canlyniadau yn fwy cyffredinol. Yn benodol, 

mae'r profiadau cymunedau lle mae rhai plant yn 

mynd drwy addysg Gymraeg tra bod eraill yn mynd 

drwy addysg Saesneg yn arwain ffurffio grwpiau iaith, 

gyda'r grwpiau heb afael sicr ar y Gymraeg yn llai 

tebygol o deimlo eu bod nhw'n perthyn o fewn eu 

cymunedau sy'n gallu bod yn ffactor sy'n arwain at rai 

pobl ifanc yn allfudo. Mae defnydd o'r Gymraeg ar yr 

aelwyd a lefel cymhathu rhieni yn y gymuned leol yn 

ffactorau sy'n annog defnydd o'r Gymraeg ac mae 

angen rhoi sylw i'r ffactorau ehangach hefyd wrth 

hyrwyddo addysg Cymraeg. 

Mae cyfathrebu polisi iaith yr ysgol gyda'r rhieni, o'r 

cychwyn cyntaf, yn hynod o bwysig. Mae angen i'r 

rhieni ddeall bod y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn 

sgil na ellir ei hanwybyddu 

Nid yw hyn yn bosibl. Oni bai eich bod wedi dysgu dwy 

iaith o’r crud, byddwch bob amser yn ffafrio’r naill iaith 

dros y llall. Nid wyf yn deall pam fod hynny’n broblem. 

Siawns nad yw hi’n well i blant fod yn ddysgwyr hapus 

a hyderus sy’n gallu ffynnu yn eu haddysg a gwneud y 

gorau o’r cyfleoedd sy'n dod i'w rhan. 

Serch hynny, byddaf yn trin a thrafod y mater â’r 
difrifoldeb y mae wir yn ei haeddu. Mae’r 
dyhead/weledigaeth/safbwynt polisi yn wallus iawn ar 
sawl lefel.  Fe ofynnaf y rhain fel cwestiynau, gan 
obeithio y bydd o leiaf rai o’r rheini sy’n darllen yr 
atebion yn ceisio gwneud hynny: 
– Pam mynd tu hwnt i darged Llywodraeth Cymru i 
gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg? Pam diddymu’r 
holl ddarpariaeth addysg Saesneg i rai 3–7 oed? 
– A gafodd unrhyw rai o anfanteision pedagogaidd (yn 
hytrach na manteision honedig) y dyheadau 
(gweledigaeth) eu hystyried? Beth am yr effaith ar 
sgiliau Saesneg dysgwyr cynnar? O ystyried bod 
Saesneg yn iaith fyd-eang (er gwell neu er gwaeth), yn 
enwedig ym meysydd busnes ac addysg, sut y mae 
hyrwyddo’r Gymraeg yn mynd i effeithio ar ragolygon y 
bobl ifanc hyn sy’n penderfynu byw bywyd tu allan i 
Gymru? Pa mor gydwybodol y bydd rhieni di-Gymraeg 
yn gallu bod o ran cynorthwyo’u plant ifanc â’u 
haddysg yn yr ysgol, yn enwedig – ond nid yn unig – os 
bydd angen eu dysgu gartref am gyfnodau hir yn y 
dyfodol (e.e. yn achos pandemig arall yn y dyfodol)? 
– Beth fydd yr effaith ar addysgwyr neu gyflogwyr 
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mawr y rhanbarth (e.e. Prifysgol Aberystwyth, Ysbyty 
Bronglais) o ran denu a chadw staff a myfyrwyr o’r tu 
allan i Gymru, yn enwedig y rheini â phlant ifanc neu’r 
rheini sy’n bwriadu cael plant? Yn benodol, beth fydd 
yr effaith ar staff/myfyrwyr o’r tu allan i Gymru a allai 
fod yn gweithio yn Aberystwyth ar gontractau tymor 
byr ac sydd fwyaf tebygol o fyw eu bywydau a dilyn eu 
gyrfaoedd tu allan i Gymru? Sut y bydd addysg drochi 
yn y Gymraeg o fudd i’r bobl ifanc hyn a’u teuluoedd, 
yn enwedig y rheini a all fod wedi bod yn cael 
rhywfaint o’u haddysg yn y blynyddoedd cynnar yn 
Saesneg (nid dim ond y rheini o rannau eraill o’r 
Deyrnas Unedig, ond hefyd, mewn rhai achosion, y 
rheini o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig)? 
– Beth yw sefyllfa’ch dyhead(gweledigaeth) o ran y 
gyfraith? O ystyried bod Cymru’n wlad ddwyieithog, 
onid oes arnoch ddyletswydd gyfreithiol i barhau i 
ddarparu rhywfaint o addysg Saesneg yn y 
blynyddoedd cynnar? Siawns nad oes gan rywun yr 
hawl i ddewis cael ei addysgu yn Gymraeg neu’n 
Saesneg? Yng Ngheredigion, mae’r dewis hwn ar gael 
ar hyn o bryd, ar lefel gynradd ac uwchradd, felly pam 
newid hyn? 
– Ai cwblhau’r cylch yw hyn? Troi’r ‘Welsh Not’ – 
sefyllfa hanesyddol drist a digalon – yn ‘English Not’ 
mewn addysg yn y blynyddoedd cynnar? Yn 
anecdotaidd, rwyf wedi clywed am blant ifanc yn cael 
eu dwrdio mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg am siarad 
Saesneg ar yr iard chwarae (e.e. yn Aberaeron): a yw 
hyn yn rhan o’r polisi nad yw wedi'i fynegi? 
– I ehangu’r ddadl oddi wrth hanes digalon y ‘Welsh 
Not’, a oes unrhyw un wedi ystyried y gwersi o hanes 
sy’n dweud wrthym fod unrhyw ymgais i orfodi pobl i 
ddysgu iaith yn rhwym o fethu? Beth am ystyried yr 
orfodaeth i ddysgu Rwsieg yng ngwledydd y Bloc 
Sofietaidd neu’r ymgais i fynnu bod Afrikaans yn cael ei 
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dysgu yn ysgolion Soweto yn y 70au? Rwy’n cyfaddef 
bod y rhain yn enghreifftiau eithafol, ond ochr yn ochr 
â phennod y ‘Welsh Not’, maent yn darlunio’r 
drwgdeimlad dwfn ac arhosol sy’n gallu datblygu 
ymhlith rhannau sylweddol o bobloedd gwlad, ac 
maent yn dangos yn y pen draw fod ymdrechion o’r 
fath yn rhwym o fethu. Fel yr ydym yn gwybod, mae 
Aberystwyth yn gymuned amrywiol iawn o bobl o bob 
rhan o’r Deyrnas Unedig, gyda chyfran sylweddol o 
fyfyrwyr a gweithwyr rhyngwladol, ac mae llawer o 
ieithoedd yn cael eu siarad yno. Mae’r dref yn elwa’n 
fawr o’r amrywiaeth ddiwylliannol hon a dylem ochel 
rhag dyheadau / gweledigaethau / polisïau / targedau 
(dewiswch eich gair) a allai beryglu’r amrywiaeth hon 
drwy hyrwyddo un iaith ar draul pob iaith arall. Mae’r 
cyfeiriad cryno ar dudalen 31 yn hollol annigonol o ran 
hyn: “Bod y gweithlu cyfan yn ysgolion Ceredigion yn 
gweld y rôl bwysig sydd ganddynt wrth greu disgyblion 
sy’n siaradwyr hyderus ac sy’n gweld y Gymraeg fel 
iaith gynhwysol a pherthnasol mewn byd o ieithoedd 
pwysig eraill.” 
 
Enw – ydych chi o ddifrif? Gadewch i mi ddweud yn 
syml iawn fy mod wedi bod yn byw yn rhanbarth 
Aberystwyth ers mwy nag 20 mlynedd, fy mod yn briod 
a bod gennyf fab ifanc, fy mod yn gweithio yn y dref, ac 
fy mod yn ddysgwr Cymraeg rhan-amser sy’n cefnogi 
dwyieithrwydd ac amlieithrwydd os caiff ei wneud 
mewn ffordd synhwyrol. 

Angen sicrhau targedau mwy heriol o CA2 a’r sector 

uwchradd ac addysg bellach. Mae cefnogi rhieni gyda’r 

iaith yn ran allweddol o gefnogi disgyblion. Mae 

rhaglenni i rieni ar safleoedd ysgolion gyda gofal plant 

ar gael yn cynyddu eu hyder yn yr iaith a’u hyder yn yr 

iaith ar gyfer addysg eu plant. 

Yn anffodus, oni bai eich bod am aros a gweithio yng 

Nghymru, nid yw’r Gymraeg o unrhyw ddiben. Rhowch 

yr addysg orau bosibl i’n plant a rhowch y gorau i boeni 

am ei chyfrwng! Os oes ar bobl eisiau’r Gymraeg, 

byddant yn eu hanfon i ysgol Gymraeg. Os nad oes, 

fyddan nhw ddim. Mae 73% eisoes yn dewis gwneud 

Rwy’n nodi bod yr ymgynghoriad yn ymwneud â’r 
gofyniad statudol am i Geredigion lunio Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg. Mae cwestiynau’r 
ymgynghoriad yn anochel yn canolbwyntio ar fanylion 
y cynllun hwn. Drwy wneud hynny, nid ydynt yn rhoi 
cyfle i drin a thrafod ffactorau pwysig a ddylai osod sail 
ar gyfer cynigion y Cyngor. Byddwn yn mynd mor bell 
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hynny, gadewch i eraill ddewis pa iaith y mae arnynt ei 

heisiau! 

ag awgrymu bod y Cyngor eisoes wedi mabwysiadu 
polisi na ellir anghytuno ag ef. 
Yn gyntaf, mae’r termau ‘dwyieithog’ a 
‘dwyieithrwydd’ yn ymddangos yn aml yn y ddogfen. 
Mae Cymru, yn wir, yn wlad ddwyieithog. Mae sir fel 
Ceredigion yn ddwyieithog ar yr ystyr bod cyfran 
sylweddol o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg a 
Saesneg. Mae Cymru gyfan, fodd bynnag, yn 
ddwyieithog ar yr ystyr bod dwy iaith swyddogol yn 
bodoli ochr yn ochr â’i gilydd. Rhaid diogelu hawliau 
siaradwyr Cymraeg a theuluoedd Cymraeg eu hiaith, a 
rhaid diwallu eu hanghenion. Mae gan siaradwyr 
Saesneg a theuluoedd Saesneg eu hiaith hawliau ac 
anghenion tebyg. Mae angen ystyried a pharchu’r 
rhain hefyd. Yn fy marn i, mae’r cynllun yn methu â 
gwneud hyn. 
Yn ail, mae Aberystwyth yn unigryw yng Ngheredigion. 
Mae’n gartref i’r Llyfrgell Genedlaethol, i’r Brifysgol 
(sy’n cynnwys hen Orsaf Bridio Planhigion Cymru) a 
Bronglais (yr unig ysbyty cyffredinol yn y Canolbarth). 
Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn sefydliad cenedlaethol 
diamheuol Gymreig. Mae’r Brifysgol, o’i hanfod, yn 
denu llawer o siaradwyr Saesneg a phobl o 
genhedloedd eraill i Aberystwyth, yn yr un modd â’r 
ysbyty. P’run a ydym yn hoffi hynny ai peidio, mae 
Aberystwyth yn bendant yn dref ddwyieithog. Y 
rhesymau hyn sydd i gyfrif am y ffaith bod trefniadau 
neilltuol ar waith yn Aberystwyth o ran darpariaeth 
ieithyddol. O wanhau neu ddiddymu’r trefniadau 
hynny, fel y mae’n ymddangos y mae'r ymgynghoriad 
yn ei gynnig, gallai beri iddi fod yn anoddach denu 
unigolion dawnus â chymwysterau da i sefydliadau’r 
dref. Mae i hyn oblygiadau ar gyfer dyfodol yr ardal. 
Cawn ein hatgoffa’n aml fod rhaid i gynllunio 
economaidd a chymdeithasol roi sylw i anghenion y 
Gymraeg. Mae’r gwrthwyneb hefyd yn wir: rhaid i’r 
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cynllunio ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg a’r iaith 
Gymraeg roi sylw i anghenion economaidd a 
chymdeithasol cymuned benodol. Eto, mae cynllun yr 
awdurdod yn methu â gwneud hyn. Yn drydydd, mae’r 
cynllun yn cyfeirio’n aml at arfer dewis yng nghyd-
destun addysg. Mewn gwirionedd, byrdwn y cynigion, 
yn y tymor hir, yw peri mai addysg cyfrwng Cymraeg a 
ddarperir yn ddiofyn. Nid oes unrhyw ddewis hyd nes 
saith oed. Nid yw ychwaith yn glir pa ddewis, os o gwbl, 
fydd ar gael i lawer o blant ar ôl iddynt gyrraedd saith 
oed. Er enghraifft, ceir dyhead i wireddu ‘cynnydd 
canrannol yn nifer y disgyblion sy’n trosglwyddo o’r 
ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg presennol i addysg 
cyfrwng Cymraeg uwchradd (yn ardal Aberystwyth).’ 
Ond mae’n amlwg bod galw am addysg gynradd ac 
uwchradd cyfrwng Saesneg yn bennaf yn ardal 
Aberystwyth, fel y galw a ddiwallir ar hyn o bryd, er 
enghraifft, gan Ysgol XXXX . Rhaid i ddarpariaeth o’r 
fath barhau, a hynny o ran parch at yr egwyddor o 
ddewis ac er budd dyfodol y dref a’r ardal o’i 
hamgylch. Sylw cryno: mae cwestiwn 22 yn gofyn am 
grŵp oedran yr ymatebydd. Rwy’n hyderu nad yw 
hepgor y categori ‘dros 65’ yn awgrymu eu bod wedi’u 
cau allan o’r ymgynghoriad. Fel rhywun sydd wedi byw 
yn ardal Aberystwyth am ddau draean o’i fywyd, sydd 
wedi bod yn bur weithgar yn hyrwyddo 
gweithgareddau cymunedol ac y mae ei blant wedi 
elwa ar addysg dda yng Ngheredigion, rwy’n gobeithio 
bod gennyf hawl i gyfrannu. 
 

Mae'r cynllun yn ddadansoddol, yn drwyadl ac yn 

gynhwysfawr. Mae'n bwysig fod llais pobl ifanc yn 

gyson ym mhob agwedd ar y gwaith fel rhan-ddeiliaid 

cyflawn sy'n rhan o'r broses gynllunio. Ers dechrau'r 

flwyddyn galendr mae Llywodraeth Cymru'n buddsoddi 

mewn pedair Rhwydwaith Ymchwil Cydweithredol ar 

Nid yw’r cwestiwn hwn yn gwneud synnwyr. Y rheswm 
nad yw’r cwestiwn hwn yn gwneud synnwyr yw 
oherwydd bod Cyngor Ceredigion YN ffafrio’r Gymraeg 
ar draul y Saesneg yn y cwricwlwm newydd, yn hytrach 
na’i dysgu ochr yn ochr â’r Saesneg fel y dylai wneud. 
 

Ni fydd plant yn dod yn siaradwyr Cymraeg rhugl heb 
gymorth yn eu cartrefi a’u cymunedau. Cynigiwch 
wersi Cymraeg fforddiadwy o ansawdd uchel i oedolion 
sy’n cynnwys gofal plant (nid Clwb Cwtsh lle y bydd 
rhieni’n dysgu caneuon ac ymadroddion Cymraeg syml 
iawn tra maent yn ateb gofynion eu plant) er mwyn i 
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bedair agwedd ym maes addysg gyda'r bwriad o 

gynyddu'r capasiti ymchwil yn y maes hwn yn y 

prifysgolion yng Nghymru. 

1. Addysg Ddwyieithog a'r Gymraeg (Cadeirydd: Elin 

Haf Gruffydd Jones) 

2. Arweinyddiaeth a Dysgu Proffesiynol (Cadeirydd: 

Jeremy Griffiths) 

3. Cwricwlwm ac Addysgeg (Cadeirydd: Gary 

Beauchamp) 

4. Cydraddoldeb a Chynhwysiant (Cadeirydd: Carmel 

Conn) 

Mae gan bob Rhwydwaith aelodaeth graidd o 8-12 o 

ymchwilwyr o bob prifysgol yng Nghymru. Yn ystod y 

misoedd nesaf bydd cyfres o ddigwyddiadau (ee 

seminarau, gweithdai) yn cael eu cynnal ar themâu yn 

y meysydd a nodir uchod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rieni allu dechrau dysgu Cymraeg lafar cyn i’w plant 
fynd i’r ysgol. Yn ogystal â helpu plant i ddysgu 
Cymraeg yn yr ysgol gyda chymorth yn y cartref, mae 
hyn hefyd yn helpu rhieni a allai fod wedi dod i 
Geredigion oherwydd swydd eu partner i gaffael sgiliau 
iaith gwerthfawr a fydd yn eu helpu i gael hyd i swydd 
a fydd yn cyfrannu at eu teulu a’u cymuned hefyd. 

Rhaid rhoi cyfleoedd a phrofiadau ar bob achlysur i 

ddisgyblion defnyddio eu dewis iaith a rhaid cymryd 

bob cyfle i farchnata'r Gymraeg mewn dull bositif, gan 

bwysleisio'r manteision o feddu ar sgiliau yn y 

Gymraeg. Mae angen y Gymraeg ym myd swyddi ac 

wrth roi'r cyfleoedd i ddysgu'r Gymraeg maent yn 

medru ceisio amdanynt. Gresyn yw clywed "I didn't try 

for the job as my Welsh wasn't good enough/couldn't 

speak Welsh". Ein lle yw sicrhau fod y cyfleoedd i 

ddysgu Cymraeg o oedran cynnar ar gael neu yn 

bodoli. Dwy agwedd a glywais - tad gyda'i ferch fach 

(tua 5 oed) yn dweud wrthi wrth gerdded heibio 

"Tomorrow you'll have to speak Welsh with Daddy all 

day". Calonogol dros ben! Hollol i'r gwrthwyneb, yn 

Yn hytrach na diddymu dewis rhieni, dylech bontio o 

ysgolion cyfrwng Saesneg i ysgolion dwyieithog 50/50, 

lle y gellir anfon gwaith ysgol adref yn Saesneg, lle y 

gall plant ag ADY gael addysg briodol yn newis iaith eu 

teuluoedd, a lle y gall disgyblion gael addysg brofiadol, 

diwylliannol a pherthnasol arall drwy gyfrwng y 

Gymraeg hefyd. 

Fel y nodir uchod, ar hyn o bryd, nid wyf yn gweld fawr 
ddim tystiolaeth sy’n awgrymu bod angen cynyddu’r 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar lefel addysg gynradd 
yng Ngheredigion. Mae mwyafrif helaeth y 
ddarpariaeth sydd ar gael i blant a’u teuluoedd yn 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, felly nid wyf yn credu 
bod angen cynyddu’r ddarpariaeth honno.  
 
Rwy’n credu bod y newidiadau arfaethedig yn cyfyngu 
ar ddewis plant a theuluoedd ac, o ganlyniad i’r 
newidiadau, gallai beri i Geredigion fod yn sir llai 
deniadol i deuluoedd di-Gymraeg symud iddi i weithio. 
Ar adeg pan fo anawsterau mawr o ran llenwi swyddi 
gweithwyr allweddol yn y sir, rwy’n credu y gallai 
unrhyw fesur a allai rwystro teuluoedd rhag symud i’r 
ardal fod yn andwyol i’r gwasanaethau allweddol a 
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ystod noswaith Rhieni ac Athrawon cefais fy ngyhuddo 

gan riant "You're bombarding him with Welsh" gan 

daflu'r gair 'bombarding' i'm gwyneb tair gwaith. Rhaid 

bod yn ofalus a phwyllog wrth gyflwyno'r Gymraeg. 

Mae angen cnewyllyn cryf o staff o fewn yr ysgolion 

sy'n frwdfrydig dros ddatblygu'r Gymraeg. 

ddarperir yng Ngheredigion.  Yn yr un modd, mae 
gennyf bryderon ynghylch manteision addysg 
uwchradd ddwyieithog i blant, yn enwedig o ran 
hyrwyddo TGAU a Safon Uwch a ddysgir drwy gyfrwng 
y Gymraeg. Os bydd myfyrwyr yn gadael addysg 
uwchradd â chymwysterau Safon Uwch cyfrwng 
Cymraeg, mae arnaf ofn y byddant dan anfantais fawr 
os byddant am astudio rhai pynciau allweddol ar lefel 
addysg uwch, boed yng Nghymru neu yn y Deyrnas 
Unedig yn gyffredinol. Mae hyn yn arbennig o 
berthnasol i bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, 
Peirianneg a Mathemateg). Mae mewnfudo ac allfudo 
yn cyfoethogi Ceredigion ac mae'n elwa ohonynt. Dylai 
fod arnom eisiau i’n pobl ifanc allu gadael Ceredigion 
ac astudio unrhyw le yn y Deyrnas Unedig neu yng 
ngweddill y byd cyn dychwelyd i Geredigion yn y 
dyfodol pan fyddant ar fin dechrau eu teuluoedd eu 
hunain.  
 

Mae cynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg, yn arbennig 

y rhai sy’n hydreus a sydd â’r gallu i drafod ystod o 

faterion gyda geirfa perthnasol, yn hollbwysig o ran 

cynyddu / peidio â lleihau ar gyfleoedd i ddefnyddio’r 

Gymraeg. Am hynny, mae angen mynd i’r afael â’r 

materion uchod er mwyn sicrhau mwy o hawliau i 

siaradwyr Cymraeg. 

Ewch ati i annog y Gymraeg yn hytrach na’i gorfodi ar 

bob plentyn 3-7 oed. 

Drwy hyrwyddo Safon Uwch cyfrwng Cymraeg, rwy’n 
pryderu y bydd yn llesteirio cynnydd academaidd 
myfyrwyr ac y bydd yr opsiynau sydd ar gael iddynt yn 
gyfyngedig, gan gau’r drws ar y profiad buddiol o 
astudio bywyd tu allan i Geredigion. 

Mae datblygiadau cadarnhaol yn y cynllun, ond mae 

angen rhagor o sylw ar sicrhau dilyniant a chryfhau 

sgiliau iaith myfyrwyr o'r lefel gynradd (lle mae'r rhan 

fwyaf o'r ddarpariaeth yn Gymraeg) i flwyddyn 12 a 13 

(lle mae'r rhan fwyaf o'r ddarpariaeth yn Saesneg). Heb 

y dilyniant hwn, mae'n anodd iawn adeiladu gweithlu 

dwyieithog. Nodir bod tua 70% o'r myfyrwyr addysg 

uwch sy'n astudio drwy'r Gymraeg yn ferched a thybir 

bod hyn yn batrwm sy’n datblygu yn yr ysgol. Mae 

Rwy’n credu bod cael rhai ysgolion cyfrwng Cymraeg a 

rhai ysgolion cyfrwng Saesneg yn bennaf, gyda defnydd 

helaeth o’r Gymraeg, eisoes yn system dda ac nid yw’n 

trin y Gymraeg yn llai ffafriol ond mae’n rhoi dewis i 

deuluoedd. 

Ni ddylid gorfodi’r Gymraeg ar neb. Mae’r llywodraeth 
leol bob amser yn sôn am hawliau cyfartal a chyfle 
cyfartal – nid oes dim byd cyfartal am orfodi plentyn i 
siarad iaith nad yw’n ei siarad gartref. At hynny, mae 
nifer fawr o feithrinfeydd ac ysgolion cynradd Cymraeg 
yn unig yng Ngheredigion (y mwyafrif llethol) felly mae 
digon o gyfle i’r rheini a fyddai’n hoffi i’w plant astudio 
drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydych yn gwahaniaethu 
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angen felly targedu bechgyn i’w hannog i astudio 

drwy’r Gymraeg. Mae angen sicrhau darpariaeth 

drochi i hwyrddyfodiaid, a gellid rhoi rhagor o sylw i 

hyn. Gan fod Aberystwyth yn denu pobl o bedwar ban 

byd i astudio a gweithio yno (e.e. yn y brifysgol, yr 

ysbyty a sefydliadau eraill), mae darpariaeth o’r fath yn 

enwedig o bwysig yn yr ardal hon. 

drwy atal plant rhag mynd i feithrinfa neu ysgol 
cyfrwng Saesneg. 

Hoffwn weld mwy o gyfeiriad at gynnwys hanes Cymru 

fel modd o hybu hyder a’r ymdeimlad o hunaniaeth o 

fewn y cynllun. 

Mae’n hollol hanfodol bod rhieni’n cymryd rhan mewn 

addysg – gallai hyn gael ei ddiddymu’n llwyr drwy beri 

iddi fod yn orfodol bod y rhan fwyaf o’r addysg yn cael 

ei darparu drwy gyfrwng iaith nad yw’r rhieni’n ei deall 

yn ddigonol. Nid yw’r cynllun yn dweud dim am 

ansawdd addysgu a dysgu cyfrwng Saesneg. Os bydd y 

Gymraeg yn dominyddu’r amgylchedd addysgu, bydd y 

gronfa fyd-eang o athrawon yn lleihau’n aruthrol a 

bydd ansawdd yn dioddef oni bai fod hyn yn cael ei 

ystyried yn y cynllun – e.e. dwyieithrwydd ar gyrsiau 

hyfforddi athrawon domestig a derbyn Saesneg fel 

dewis iaith ar gyfer pynciau penodol.  Oni ddylid peri 

nad yw’r un ysgol yn dysgu’n llwyr drwy gyfrwng y naill 

iaith na’r llall?  

Nid oedd yn glir o’r ddogfen a yw’r awduron wedi 
ystyried yr hyn a fydd yn digwydd os bydd sefyllfa arall 
fel y pandemig cyfredol yn arwain at gyfnod sylweddol 
o addysg yn y cartref, lle y bydd rhieni nad ydynt yn 
siarad Cymraeg yn rhugl yn debygol o’i chael yn anodd 
dysgu’u plant drwy gyfrwng y Gymraeg. Cafwyd peth 
trafodaeth am gymorth dwyieithog i blant ag 
anghenion ychwanegol, ond nid oedd yn ymddangos 
bod y ddogfen wedi ystyried risgiau peidio ag adnabod 
anghenion ychwanegol mor gyflym os yw plant o 
aelwydydd Saesneg eu hiaith yn dysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn unig. Yn flaenorol, bûm yn gweithio mewn 
ysgol lle na chafodd plentyn â dyslecsia difrifol 
ddiagnosis hyd nes ei fod yn saith oed oherwydd iddo 
fynd i ysgol cyfrwng Cymraeg yn ystod y Cyfnod Sylfaen 
a bod ei anawsterau wedi’u priodoli i’r ffaith ei fod yn 
dod o deulu a oedd yn siarad Saesneg. Rwyf hefyd yn 
pryderu y bydd yn peri i bobl o’r tu allan i Gymru beidio 
â bod eisiau symud i’r ardal os nad ydynt yn gallu dewis 
addysg cyfrwng Saesneg i'w plant. Mae fy merch yn 
mynd i XXXX, ac mae gan lawer o’i chyd-ddisgyblion 
deuluoedd o’r tu allan i’r DU sy’n siarad Saesneg fel ail 
iaith. Rwy’n pryderu am effeithiau negyddol gorfodi 
plant o’r fath i weithredu drwy gyfrwng eu trydedd 
iaith ac rwy’n pryderu y gall fod perygl y bydd 
amrywiaeth yr ardal hon yn lleihau oherwydd ni fydd 
pobl am symud yma. 
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Angen neud yn gyfraith. Yng Ngheredigion, ceir sylfaen gadarn o wasanaethau 

cymorth statudol a gwirfoddol ar gyfer plant a phobl 

ifanc y gellir eu defnyddio i hybu ac i gyfoethogi’r 

ddarpariaeth Gymraeg mewn lleoliadau addysgol a 

chymunedol. Ceir enghreifftiau rhagorol o bocedi yn y 

sir lle y mae’r ysgol yn gallu cael mynediad at 

wasanaethau ehangach a’u defnyddio fel rhan o’r 

cwricwlwm. Gellir gwneud mwy i hyrwyddo dull 

cyfannol a strategol o weithredu sy’n canolbwyntio ar 

iechyd, llesiant a chyrhaeddiad, gan hyrwyddo 

darpariaeth Gymraeg ar gyfer pob disgybl, ble bynnag 

y mae ar y continwwm iaith Gymraeg. 

Yn ôl y Fframwaith ar wreiddio dull gweithredu ar lefel 

ysgol gyfan mewn perthynas â iechyd meddwl a lles 

emosiynol (Addysg Cymru, 2021): “Mae angen i waith 

ieuenctid a gweithwyr ieuenctid gael eu hystyried ‘yn 

rhan o’r tîm’. Dylai uwch-dimau arwain ysgolion 

ystyried sut i weithio’n effeithiol gyda’u timau gwaith 

ieuenctid lleol, drwy’r awdurdod lleol a thrwy’r sector 

gwirfoddol, er mwyn lleihau achosion o ddyblygu 

gwasanaethau a gwella amrywiaeth y cymorth a gynigir 

i blant a phobl ifanc.  Mae hyn yn cynnwys gwaith 

ieuenctid sy’n rhan o’r ysgol ac sydd wedi’i leoli yn y 

gymuned ehangach.  Mae llawer o enghreifftiau o 

arferion da sy’n nodi’r manteision i les pobl ifanc pan 

fydd ysgolion a gweithwyr ieuenctid yn gweithredu 

mewn partneriaeth.  Mae’r rhain yn cynnwys 

cyflwyno’r cwricwlwm, gwella ymgysylltu, presenoldeb, 

ac ymddygiad, magu gwydnwch emosiynol, darparu 

cymorth iechyd meddwl, ac addysg cydberthynas a 

rhywioldeb.” 

Os yw hyn wir yn ymwneud â dwyieithrwydd, pam nad 
yw ond yn rhoi sylw i un iaith? I weithio tu allan i 
Gymru, rhaid nad yw’r Saesneg yn dioddef drwy 
flaenoriaethu defnydd o’r Gymraeg. Mae’n ymddangos 
bod y targed i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 
(gwych!) yn troi’n sefyllfa sy’n ffafrio’r Gymraeg fel 
iaith gyfathrebu’r holl gyfryngau yng Nghymru. Mae 
perygl go iawn o losgi cyfleoedd byd-eang ein plant i 
fodloni delfryd ddomestig. 

Mae angen i bawb ddeall fod gan Gymru iaith a 

diwylliant ei hun, dylai bob disgybl adael ysgol yn gallu 

Nid oes cyfeiriad uniongyrchol at hyd y cyrsiau 

sabothol a fydd yn cael eu darparu. Fel ysgol, rydym yn 

A yw rôl / dylanwad rhieni’n cael eu cydnabod yn 
ddigonol? Er fy mod yn sylweddoli mai Cynllun 
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cynnal sgwrs yn y Gymraeg. Hefyd dyw cael addysg 

drwy’r Gymraeg ddim yn golygu nad ydynt yn cael 

gwersi Saesneg hefyd. 

teimlo y dylid darparu cyfnod sabothol o flwyddyn i 

athrawon a chynorthwywyr addysgu i sicrhau nad yw 

plant XXXX dan anfantais o ran eu dysgu o’u cymharu â 

disgyblion eraill y sir. Mae angen amser a lle i wneud 

yn siŵr bod unrhyw gwrs iaith yn llwyddiant, ochr yn 

ochr â digonedd o gyfleoedd i ddefnyddio’r iaith yn 

anffurfiol. 

Strategol Cymraeg mewn Addysg yw hwn, a ddylid 
cynnwys camau penodol i annog rhieni i ddysgu / 
siarad / defnyddio mwy o Gymraeg? 

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn cefnogi egwyddorion 
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022/32 
Cyngor Sir Ceredigion. Er mai'r Cyngor sy'n arwain ar 
ddarparu'r addysg o fewn y sir, credwn bod y 
cyfrifoldeb dros sicrhau ei fod yn llwyddo ar ein 
ysgwyddau ni i gyd. Mae'r Llyfrgell wedi gweithio gydag 
ysgolion y sir yn gyson, ac yn cyfathrebu'n rheolaidd 
gyda staff, penaethiaid ac ymgynghorwyr y sir. Mae'r 
Llyfrgell wedi amlinellu yn y ddogfen hon sut mae'n 
medru cynnig cymorth wrth gyrraedd targedau 
gwahanol. Dyma grynodeb o'r cymorth hwnnw sy'n 
cael ei grybwyll yn y ddogfen, a rhai pwyntiau eraill. 
Sesiynau ymwybyddiaeth iaith sy'n medru cynnwys 
defnyddio casgliadau y Llyfrgell i roi cyflwyniad i hanes 
yr iaith, cerrig milltir pwysig, ystadegau iaith, brwydrau 
dros hawliau, rôl addysg Gymraeg a darlledu, statws yr 
iaith, a chyd-destun cymdeithasol yr iaith heddiw ar 
gyfer: 
• darparwyr gwasanaethau a gwarchodwyr 
meithrin sy'n siarad Cymraeg, neu eisiau gwella eu 
Cymraeg; 
• athrawon a phenaethiaid cynradd ac uwchradd 
ysgolion Ceredigion; 
• disgyblion cyfnodau allweddol 2 a 3 ysgolion 
Ceredigion; 
• myfyrwyr sy'n astudio ar gyfer Cymhwyster 
Bagloriaeth Cymru yn ysgolion a cholegau addysg 
bellach Ceredigion. 

Yn hytrach na gorfodi’r defnydd o’r Gymraeg drwy 
ddiddymu addysg cyfrwng Saesneg i blant 5-7 oed, 
byddai’n well pe bai’r cynllun yn annog ac yn ehangu’r 
arferion da sydd ar waith ar hyn o bryd mewn ysgolion 
cynradd cyfrwng Saesneg fel XXXX. Ar hyn o bryd, mae 
ysgolion o’r fath yn sicrhau bod disgyblion yn dod i 
gryn dipyn o gysylltiad â’r Gymraeg a diwylliant Cymru, 
ac mae plant nad yw eu rhieni’n siarad Cymraeg hyd yn 
oed yn cystadlu mewn eisteddfodau lleol a 
chenedlaethol yn y pen draw (ac yn eithriadol o falch o 
wneud hynny). O ddiddymu addysg cyfrwng Saesneg, 
bydd iddo ganlyniadau negyddol difrifol i blant yr 
ysgolion hyn (ac yn ehangach; gweler isod), ac mae hyn 
yn groes i ddelfryd y rhyddid i ddewis. Byddai’n well 
gennyf weld yr arferion da sydd ar waith yn yr ysgolion 
hyn ar hyn o bryd yn cael eu hannog a’u cefnogi er 
mwyn iddynt ddatblygu i fod yn sefydliadau dwyieithog 
yn hytrach na rhai Cymraeg yn unig i bob pwrpas. Nid 
oes raid i sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn 
llai ffafriol na’r Saesneg olygu ei bod yn cael ei thrin yn 
fwy ffafriol na’r Saesneg. Os mai’r nod yw sicrhau bod 
plant yn gallu cyfathrebu’n effeithiol yn y ddwy iaith, 
dylid eu trin yn gyfartal. Nid yw caniatáu addysg 
cyfrwng Cymraeg ond nid addysg cyfrwng Saesneg yn 
cyflawni hynny. 

Byddai’n rhaid i raglenni hyfforddi athrawon Prifysgol 
Aberystwyth addasu i ateb gofynion hyfforddeion sydd 
am aros yng Nghymru i ddysgu, yn ogystal â myfyrwyr 
sy’n bwriadu mynd i ddysgu tu allan i Gymru. Rydym yn 
teimlo y byddai system gyfnewid a fyddai’n caniatáu i 
athrawon neu gynorthwywyr addysgu fynd i ysgol 
cyfrwng Cymraeg neu gynorthwyo ysgol cyfrwng 
Saesneg am flwyddyn yn fuddiol iawn i’r ysgolion. 
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Mi ddylai bawb gefnogi’r cynllun hwn. Mae’n cynnig 
cyfleoedd positif iawn i’n plant, pobl ifanc a’n 
cymunedau. Diolch. 

a) Dylid llunio rhaglen ynghylch sut i addysgu Cymraeg 
fel ail iaith mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yng 
Nghymru. Heb os, byddai rhaglen o’r fath sy’n seiliedig 
ar astudiaethau rhyngwladol o'r ffyrdd mwyaf effeithiol 
o addysgu ail ieithoedd ac yn ystyried prif gefndir 
ieithyddol y disgyblion yn creu siaradwyr Cymraeg 
hyderus erbyn diwedd eu cyfnod mewn addysg 
orfodol. Yng Nghymru, mae llawer o gyfleoedd gwych i 
ddysgu’r iaith wedi’u gwreiddio mewn diwylliant, 
hanes a hunaniaethau sy’n darparu cyfleoedd 
eithriadol i greu profiad dysgu o’r Gymraeg ac ynddi. 
Byddai hyn yn addysgiadol iawn, yn ennyn diddordeb 
ac yn unigryw o’i gymharu â’r ffordd y mae’r rhan 
fwyaf o ail ieithoedd yn cael eu haddysgu i ddisgyblion 
ledled y byd. Yn fy marn i, fodd bynnag, mae’n bwysig 
cydnabod bod fframwaith dysgu (ac i ryw raddau 
fframwaith asesu) yn hollbwysig i lefel y llwyddiant.  
b) Rhaid ystyried bod y Gymraeg mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg yn ei hanfod yn cael ei thrin “yn llai 
ffafriol” (gair rhyfedd i’w ddewis, nid yw’n 
gystadleuaeth) oherwydd nid honno yw iaith gynhenid 
llawer o’r disgyblion a’u teuluoedd. Serch hynny, nid 
yw hyn yn golygu bod y disgyblion eu hunain (na’u 
teuluoedd) yn teimlo’n llai o Gymry nac yn teimlo llai o 
ymlyniad at Gymru fel eu cenedl nac na fyddent yn 
elwa o ddysgu’r Gymraeg. Rhaid cydnabod mai’r 
Gymraeg yw’r ail iaith mewn ysgolion cyfrwng Saesneg 
(p’run a ydych yn hoffi hynny ai peidio) nid oherwydd 
ewyllys drwg, na llai o gariad at Gymru, ond oherwydd 
realiti’r sefyllfa; maent yn siarad gwell Saesneg na 
Chymraeg erbyn iddynt ymuno â’r system addysg. Y 
rheswm am hyn yw bod eu rhieni wedi dewis hynny, ac 
rwy’n credu’n gryf y dylai rhieni fod yn rhydd i wneud y 
dewis hwnnw, cyhyd â bod y Gymraeg a’r Saesneg yn 
cael eu cydnabod fel ieithoedd cyntaf Cymru. 

Mae gennyf bryderon difrifol am y cynigion hyn sy’n 
canolbwyntio ar ddiddymu darpariaeth Saesneg i blant 
5-7 oed. Mae hyn yn mynd tu hwnt i darged 
Llywodraeth Cymru’n ddiangen, ac mae’n gwneud 
hynny drwy ddiddymu gallu pob rhiant i ddewis yr hyn 
sydd orau i’w plant o safbwynt addysgiadol, a gallu 
rhieni di-Gymraeg i gymryd rhan yn addysg eu plant ac 
i’w cynorthwyo â’r addysg honno (rhywbeth y 
cydnabyddir ei fod yn bwysig ac y mae ysgolion yn ei 
chael yn anodd ei wireddu). Ar hyn o bryd, mae 
gennym system addysg lle y gall rhieni a phlant ddewis 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg, cyfrwng Saesneg neu 
ddwyieithog ym mhob cyfnod, a lle y mae’r 
ddarpariaeth cyfrwng Saesneg yn peri i’r disgyblion 
ddod i gysylltiad sylweddol â’r Gymraeg a diwylliant 
Cymru. Mae cael gwared ar y ddarpariaeth leiafrifol 
cyfrwng Saesneg yn gam enfawr yn ôl sy’n 
gwahaniaethu yn erbyn grŵp penodol o rieni a phlant 
a’u dieithrio. Mae hyn hefyd yn gyfan gwbl ansensitif i 
sefyllfa ddiwylliannol ac economaidd y rhanbarth hwn. 
Yn Aberystwyth, rydym yn falch o fod yn dref 
amlddiwylliannol ac rydym yn dibynnu’n economaidd 
ar sefydliadau fel y GIG a’r Brifysgol sy’n denu pobl o 
bob cwr o’r byd. Mae arnaf ofn y bydd system addysg 
cyfrwng Cymraeg yn unig yn atal y bobl hyn rhag dod 
yma ac y bydd i hynny ganlyniadau ofnadwy. Rwy’n 
credu bod recriwtio i’r GIG yn broblem benodol, a bod 
gofal iechyd lleol eisoes dan bwysau, a dylid asesu’r 
effaith benodol hon yn ofalus iawn. Mae’r cynlluniau’n 
sôn yn aml am yr angen i athrawon addysgu pynciau 
academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddweud y 
bydd hyn yn cael ei ategu gan gyrsiau sabothol i 
sicrhau bod modd iddynt gaffael sgiliau ieithyddol. I 
allu addysgu mewn iaith, rhaid ichi fod yn hollol rhugl, 
ac nid wyf yn credu ei bod yn realistig disgwyl i staff 
feithrin sgiliau ieithyddol digonol yn ystod y cyfnodau 
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byrion a bennir. Efallai na fydd y rhan fwyaf o’r 
oedolion sy’n dysgu fyth yn meithrin y sgiliau hyn o 
gwbl. Gan fod bwriad i’r newidiadau arfaethedig 
ddigwydd mor gyflym, a yw’r Cyngor wedi cynllunio i 
ddiswyddo athrawon da sy’n dysgu drwy gyfrwng y 
Saesneg ar hyn o bryd? Hefyd, er bod y ddogfen yn 
dweud bod cyflenwad o athrawon STEM cymwysedig 
Cymraeg eu hiaith, nid yw profiad ysgolion lleol yn 
ategu’r honiad hwn gan eu bod wedi cael cryn 
drafferth i’w recriwtio mewn gwirionedd. Dylid hefyd 
dweud bod peri i’r Gymraeg fod yn ofynnol ar gyfer 
swyddi athrawon yn debygol o gael effaith negyddol 
ddifrifol ar amrywiaeth. Hoffwn ddweud yn blwmp ac 
yn blaen fy mod yn cefnogi’r Gymraeg a diwylliant 
Cymru’n llwyr, a hoffwn nodi bod f'ysgolion cyfrwng 
Saesneg lleol yn gwneud gwaith eithriadol i 
integreiddio plant rhieni di-Gymraeg i’r iaith a’r 
diwylliant. Mae rhieni a phlant yn falch o fod yn rhan o 
hynny, ac rwy’n credu mai cefnogi a datblygu’r drefn 
honno ymhellach fyddai’r ffordd orau o greu cymuned 
unedig a dwyieithog. Rwy’n credu bod y newidiadau 
arfaethedig yn aberthu blaenoriaethau addysgol ac 
economaidd i orfodi cynnydd yn nifer y siaradwyr 
Cymraeg, a bydd y canlyniadau negyddol yn 
gwrthbwyso o bell ffordd y canlyniadau cadarnhaol yn 
y pen draw. 

 Cynigiwch hyfforddi staff a’u talu am yr amser y 
byddant yn ei fuddsoddi er mwyn cyflawni’r nod o 
addysg ddwyieithog (lle y mae’r Gymraeg a'r Saesneg 
yn gyfartal) yn y blynyddoedd cynnar. 

Mae’n bwysig ystyried yr hyn sydd gennych ac nid dim 
ond canolbwyntio ar yr hyn nad oes gennych. Mae 
Aberystwyth yn lle cosmopolitaidd iawn ac mae rhai o’r 
ysgolion yn adlewyrchu hyn yn glir. Mae'n golygu bod 
yr ysgolion hyn, oherwydd eu natur ryngwladol, yn rhoi 
gwersi anffurfiol i’r plant bob dydd o ran amrywiaeth, 
goddefgarwch a meddylfryd (pob un ohonynt yn sgiliau 
bywyd eithriadol o bwysig). Mae’r rhyngweithio yn yr 
ysgolion hyn yn fframio eu meddyliau er mwyn iddynt 
ddeall nad oes dim ond un ffordd o wneud pethau ac o 
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fod, ond llawer o ffyrdd o wneud pethau ac o fod. Mae 
hyn yn rhywbeth unigryw iawn i’w gael mewn 
cymuned fach fel Aberystwyth. Ledled y byd, fe gewch 
chi hyd i ychydig o ysgolion sy’n agos at gyfansoddiad 
o’r fath, ond mae’r agwedd gymunedol ar goll (a’r holl 
addysg anffurfiol a’r cydlyniant cymunedol sy’n dod yn 
ei sgil). Yn aml, mae’r rhain yn ysgolion ar gyfer lleiafrif 
o blant rhyngwladol breintiedig. Ni fyddai’r ysgolion yn 
Aberystwyth yn rhoi’r un gwersi bywyd i’r disgyblion 
heb y gymuned ryngwladol, ond yr hyn sydd yr un mor 
bwysig yw na fyddai’r ysgolion â’u cymuned ryngwladol 
yn rhoi’r un gwersi bywyd heb y gymuned leol y maent 
wedi’u lleoli ynddi. Dylid ystyried y rhyngddibyniaethau 
hyn, sydd o fudd i holl ddinasyddion Aberystwyth, yn 
ofalus iawn pan fydd newidiadau mawr yn cael eu 
gwneud i’r ddarpariaeth addysg. Drwy ganolbwyntio ar 
y peth nad yw’n bodoli yn unig (rhuglder yn y 
Gymraeg), mae perygl go iawn y byddwch yn 
anwybyddu ac yn “crogi” yr hyn sy’n bodoli, fel 
amrywiaeth, cymuned, goddefgarwch a 
disgyblion/rhieni sy’n cymryd rhan ac yn byw ym mha 
bynnag iaith sydd fwyaf cydnaws â’u hunaniaeth a’u 
dewisiadau yn eu bywydau. Rwy’n deall bod agenda 
gref o du Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r Gymraeg, 
rwy’n cydymdeimlo â hynny, ac rwy’n cytuno bod 
llawer o le i wella sgiliau Cymraeg disgyblion ysgolion 
cyfrwng Saesneg. Fodd bynnag, rwy’n credu ei bod yn 
hollbwysig gwneud hynny mewn ffordd ystyrlon, lle y 
mae cyfansoddiad amrywiol ein cymuned yn cael ei 
gynnal a’i gydnabod oherwydd y gwerthoedd lu sydd 
ynghlwm wrtho. Rwy’n anghytuno’n gryf â’r dull 
“anghydlynol” a awgrymir yng nghynllun Cyngor 
Ceredigion. Ni allaf weld yr hyblygrwydd a awgrymir yn 
nogfen Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: “… angen 
i’r system addysg fod yn ddigon hyblyg i adlewyrchu 
nodweddion ieithyddol gwahanol rannau o Gymru” ac 
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“Er mwyn sicrhau cynllunio ieithyddol effeithiol, mae 
angen dealltwriaeth o’r gwahanol amgylchiadau mewn 
gwahanol rannau o Gymru a chynllunio ymyriadau yn 
unol â hynny.” (Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050). 
Rwy’n pryderu’n fawr am y ffaith nad yw’r cynnig hwn 
wedi’i wreiddio’n ddigonol ym mywyd bob dydd a 
realiti dinasyddion ein cymuned, ac am yr effaith y 
bydd yn ei chael ar allu plant i gael mynediad at 
addysg. Nid yw diddymu dewis (a llais) plant a rhieni yn 
y ffordd y mae Cyngor Ceredigion yn cynnig ei wneud 
yn adlewyrchu cenedl ddemocrataidd yn 2021: “Ni all 
strategaeth gan y Llywodraeth orfodi unigolion i 
ddefnyddio’r Gymraeg” (Llywodraeth Cymru, Cymraeg 
2050). Nid hon yw’r ffordd o greu miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050, ond fe allai fod yn ffordd o beri’n 
anfwriadol i’r Gymraeg greu rhwyg a gwahaniad. I 
orffen ar nodyn sentimental: Nid wyf yn un o 
ddinasyddion y DU ac, ers imi symud yma, rwyf wedi 
mynd ati i gymryd rhan yn y gymuned ac i gyfrannu ati. 
Rwy’n buddsoddi f’egni a’m hamser oherwydd mai 
hwn yw fy nghartref. Nid hwn yw’r cartref lle cefais fy 
magu na’m siapio, ond hwn yw’r lle a’m croesawodd ac 
a wnaeth imi deimlo bod lle i bawb, yn Gymry 
Cymraeg, yn Gymry di-Gymraeg, ac yn bobl o bob cwr 
o’r byd. Rydym yn ymddiried yn y cartref hwn i fagu ac 
i siapio ein plant yn y ffordd orau bosibl a’u dysgu bod i 
bob un ohonom werth, ni waeth beth fo’n hiaith na’n 
cenedligrwydd. Pe na bai wedi bod cyfle i fagu ac i 
siapio fy mhlant drwy gyfrwng y Saesneg, sef yr iaith yr 
ydym yn ei siarad a’i deall, ni fyddai wedi bod yn 
gartref inni mwyach. 

 Cwestiwn mor arweiniol eto, heb gyfle i anghytuno. 
Mae’n amlwg bod yr ymgynghoriad hwn wedi’i 
gynllunio i fod yn broffwydoliaeth hunangyflawnol. 
Cafodd ei eirio a’i gynllunio fel nad yw ond yn bosibl 
cymeradwyo’r camau arfaethedig. Yr unig 

Mae’r system sydd gennym ar hyn o bryd yn wych, ac 
rydych yn cynnig ei disodli â system waeth. Nid yw 
addysg y blynyddoedd cynnar yn ddewis ychwanegol, 
nid yw’n rhywbeth y dylech ei ddefnyddio i hybu 
agenda wleidyddol. Rwy’n credu y bydd y cynllun hwn 
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ymgynghoriad (ac rwy’n defnyddio’r gair hwnnw’n fras) 
yw pa mor fawr yw’r gymeradwyaeth honno. 

yn effeithio’n andwyol ar y plant hynny a fyddai, am ba 
reswm bynnag, yn elwa mwy o gael addysg cyfrwng 
Saesneg yn bennaf. Un o’r pethau yr wyf yn ei garu 
fwyaf am Aberystwyth yw pa mor gosmopolitaidd yw 
hi am dref o’i maint hi. Rydych yn clywed llawer mwy o 
ieithoedd wrth gât Ysgol XXXX nag y gwnes innau pan 
oeddwn i yn yr ysgol. Drwy gyfyngu ar addysg cyfrwng 
Saesneg yn y ffordd hon, rwy’n gwirioneddol gredu y 
byddwch yn peri i Aberystwyth fod yn lle llawer llai 
deniadol i bobl o dramor. Bydd hyn yn effeithio’n 
negyddol iawn ar y brifysgol, ar y gwasanaeth iechyd, 
ac ar y sir yn ei chyfanrwydd. Y peth arall yr wyf yn ei 
garu fwyaf am Aberystwyth yw pa mor dda y mae 
pawb yn cyd-dynnu. Hyd yma, nid yw’r “rhyfeloedd 
diwylliannol” sydd i’w gweld mor gyffredin yng 
ngweddill y byd gorllewinol wedi cyffwrdd â ni i raddau 
helaeth. Rwy’n pryderu y bydd eich polisi arfaethedig 
yn ansefydlogi’r cydbwysedd brau hwn ac yn arwain y 
ffordd at chwerwder ac edliwiadau. Mae eich system 
bresennol yn berffaith. Mae’r un yr ydych am ei 
chyflwyno yn niweidiol, yn gwahaniaethu ac yn 
gwahanu. 

 a) recriwtio athrawon Cymraeg rhagorol a datblygu 
cwricwlwm penodol mewn ysgolion cyfrwng Saesneg; 
b) nid wyf yn deall hyn. Rydych yn cynnig diddymu’r 
dewis i ddarparu addysg yn ein dwy iaith swyddogol. 
Rydych yn targedu Aberystwyth, cymuned amrywiol 
neilltuol. Rydych yn creu dicter. Cyfreithlondeb? 

Cefnogi teuluoedd; cefnogi cymunedau; peri i ddysgu 
Cymraeg fod yn hwyl, nid yn orfodol. Dewch â 
siaradwyr Cymraeg rhugl i leoliadau gofal plant i fod yn 
fodelau iaith priodol i’r plant a’r staff. 

 A yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r 
Saesneg ar hyn o bryd? Dydw i ddim yn meddwl ei bod. 
Mae mantais glir i’w chael o siarad Cymraeg yng 
Ngheredigion nawr ac mae digonedd o gyfleoedd i bwy 
bynnag sy’n dymuno gwneud hynny ddefnyddio’r 
Gymraeg. Mae 83% o ddisgyblion y sir yn cael eu dysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn aml mae gan yr 17% 
nad ydynt ar hyn o bryd resymau da dros hynny a 

Pam mai’r blwch hwn yw’r unig gyfle i roi sylwadau 
eraill? 
Yn gryno: Bydd y camau arfaethedig yn arwain at dranc 
ysgolion cyfrwng Saesneg ac, o ganlyniad, byddwn yn 
colli dwsinau o athrawon profiadol a chymwysedig 
iawn, yn lleihau’r cyflenwad o athrawon (oherwydd ni 
fydd yn bosibl eu lleoli mewn ysgolion lleol), yn colli 
dwyieithrwydd go iawn, yn diystyru dewis rhieni, yn 
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byddant yn dysgu rhywfaint o Gymraeg lafar pa un 
bynnag. 

peri anfantais enfawr i’n plant sydd am wneud cais i 
astudio yn rhai o brifysgolion gorau’r DU, ac yn sefydlu 
diwylliant plwyfol yng Ngheredigion. Dylai fod arnoch 
gywilydd. 
Enw: Mae’n flin gennyf, ond fel athro, hyfforddwr a 
llywodraethwr ysgol, ydych chi wir yn credu y gallaf 
wneud hyn? Serch hynny, nid oes gennyf unrhyw 
amheuaeth y byddwch yn dileu f’ymatebion i’r 
cwestiynau uchod. Pam na fyddech chi? Dim ond 
oherwydd bod rhywun am fod yn ddienw, nid yw’n 
golygu nad yw ei farn yn ddilys. 

 Mae’n sgil hollbwysig o ran cyflogadwyedd y mae pob 
cyflogwr yn chwilio amdani. 

 

 Mae’r Gymraeg eisoes yn cael ei thrin yr un mor 
ffafriol. 

Hoffwn ddweud bod llawer o’r cwestiynau uchod yn 
arweiniol iawn, a’u bod yn tybio o’r dechrau’n deg bod 
yr ymatebydd yn cytuno’n fras mai addysg cyfrwng 
Cymraeg yn unig yw’r hyn sydd ei angen yng 
Ngheredigion. Yng nghwestiwn 1, er enghraifft, mae’n 
bosibl iawn y gallwn gytuno y bydd y ddarpariaeth a 
awgrymir yn gwella mynediad at addysg cyfrwng 
Cymraeg, ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu fy 
mod yn fras o blaid yr hyn sy’n cael ei gynnig. Nid yw 
‘nid oes gennyf farn gref’ yn gweithio ychwaith, 
oherwydd mae gennyf farn gref mewn gwirionedd. Nid 
yw fy mhartner na minnau’n dod o Gymru. Rydym wrth 
ein bodd yn byw yma ac mae’r ddau ohonom yn 
croesawu’n llwyr y cyfle i’n plentyn ddysgu’r Gymraeg. 
Mae wedi bod yn fendigedig ei gweld hi’n dod adref yn 
canu caneuon Cymraeg ac yn defnyddio ymadroddion 
Cymraeg. Mae’r ddau ohonom yn dysgu’r Gymraeg 
drwy wahanol gyrsiau ac yn edrych ymlaen at siarad 
ychydig o Gymraeg fel teulu. Serch hynny, fe 
wnaethom benderfyniad gwybodus i beidio â dewis 
ysgol cyfrwng Cymraeg oherwydd nid ydym yn teimlo 
bod ein Cymraeg yn ddigon cryf inni allu cynorthwyo’n 
plentyn â’i haddysg gartref. Roeddem yn dewis ysgol 
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yn ystod y cyfnod clo pan oeddem yn gweld teuluoedd 
â phlant hŷn yn dysgu eu plant gartref, ac roeddem yn 
gwybod mor anodd y byddem wedi’i chael pe bai ein 
plentyn wedi bod yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
llwyr. Hoffwn hefyd nodi bod gwall amlwg yn y sail 
resymegol fan hyn sy’n disgrifio Aberystwyth fel rhan o 
Geredigion lle ceir llai o ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg. Y brifysgol yw un o brif gyflogwyr yr ardal ac 
mae’n denu staff a myfyrwyr o bob cwr o’r byd. Felly, 
ni fydd llawer o’r teuluoedd yn siarad Cymraeg ac, yn 
wir, efallai na fyddant ond yn Aberystwyth am ychydig 
o flynyddoedd, neu fe allent gyrraedd a chanddynt 
blentyn hŷn nag oedran meithrin y bydd angen iddo 
fynd i’r ysgol hanner ffordd drwy ei addysg. Sut y bydd 
y plentyn hwnnw’n cael ei gynorthwyo? Yn olaf, rwy’n 
pryderu’n fawr y bydd gwarchodwyr plant yn cael eu 
hanghofio fan hyn. Ni fydd o reidrwydd ganddynt 
rywun arall y gallant ddirprwyo tasgau iddo tra 
byddant yn ymgymryd â’r hyfforddiant ychwanegol 
hwn a gall rai deimlo na allant barhau i weithio yn y 
proffesiwn. Mae’r ddarpariaeth gofal plant eisoes yn 
brin yn yr ardal. Er y byddai’n fendigedig annog mwy o 
warchodwyr plant cyfrwng Cymraeg i sefydlu 
busnesau, ni ddylai hyn fod ar draul y gwarchodwyr 
plant cyfredol. Hoffwn ailadrodd ein bod yn credu’n 
gryf ym mhwysigrwydd addysg cyfrwng Cymraeg ac 
yng ngwerth dysgu’r Gymraeg (ac yn wir yn y pleser a 
ddaw o wneud hynny). Serch hynny, rydym yn credu 
mai’r ddarpariaeth bresennol, gyda chymysgedd o 
ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion cyfrwng Saesneg 
ag elfennau dwyieithog, sy’n briodol i’n teulu ni ac i 
ardal Aberystwyth. 

 Peidiwch â gorfodi addysg cyfrwng Cymraeg yn unig ar 
bawb. Cadwch y rhyddid i ddewis cyfrwng y dysgu i 
sicrhau bod modd i bob plentyn ddysgu ar ei orau tra 
mae mewn lleoliad addysg. Mae caffael dealltwriaeth 

O dan rith gwella dwyieithrwydd, mae CSC yn cynnig 
diddymu dewis mewn addysg. Rwy’n cefnogi cynnwys 
Cymraeg yn y cwricwlwm, ond rydym yn siaradwyr 
Saesneg ac mae gan ein plant hawl i gael eu haddysgu 
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gadarn o iaith/ieithoedd y mae’r disgyblion a’u 
teuluoedd yn gyfarwydd â hi/nhw yn gosod sail well. 

gyda pharch at eu hiaith (Erthygl 29 o Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn). Ni fydd 
llawer o bobl gymwysedig yn symud/aros yma oni bai 
fod dewis ar gael i’w plant. 
Enw: Hoffwn roi f’enw, ond nid wyf yn teimlo y gallaf 
wneud hynny. Rwy’n dod o dramor, mae fy mhriod yn 
dod o Brydain ac rydym yn anfon ein plentyn a aned 
yng Nghymru i ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn 
Aberystwyth er mwyn rhoi’r cymorth gorau i’n plentyn 
a sicrhau ei fod yn dod i gysylltiad ag amgylchedd 
amrywiol. Rydym yn cefnogi dysgu’r Gymraeg a 
diwylliant Cymru o fewn addysg cyfrwng Saesneg 
ragorol. 

 Dwyieithrwydd yn y dyfodol yn hytrach na’r driniaeth 
sioc a ragwelir gan yr arbrawf peryglus hwn. 

Mae arnaf ofn y byddaf yn symud o’r sir os na 
chaniateir i’m plentyn ieuengaf gael addysg cyfrwng 
Saesneg. Byddwn wrth fy modd pe bai’n dysgu’r 
Gymraeg, ond nid os bydd yn parhau i fod yn 
swyddogaethol anllythrennog yn y Saesneg, oherwydd 
nid ydym yn siarad Saesneg gartref. Mae hyn yn creu 
poen mawr imi oherwydd rwy’n caru Aberystwyth ac 
yn ystyried y dref yn gartref, fel y mae fy nheulu cyfan. 
(Mae’ch cartref o ddewis yn aml yn agosach at eich 
calon na’ch cartref genedigol.) Ond rwyf am i’m 
plentyn gael yr un dewisiadau bywyd a gyrfa ag unrhyw 
blentyn arall yn y DU, ac ni allaf ei gloi mewn sefyllfa lle 
y mae’n swyddogaethol anllythrennog yn y Saesneg os 
na fydd ond yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr 
ysgol. Rwy’n credu bod y cynllun hwn mor anghyfiawn i 
deuluoedd fel ein un ni, a’i fod yn gibddall o ran ei 
effaith ar y gymuned gyfan, fel yr amlinellais yn 
f'atebion blaenorol. 

 Rwy’n credu y dylid rhoi dewis i bobl sy’n symud i’r 
ardal. Ni fyddai’r sesiynau a awgrymir yn Ysgol 
Gymraeg, Aberystwyth yn addas i lawer. Bydd plant 
sy’n symud i’r ardal yn colli allan ar gyfleoedd i 
integreiddio i’r ysgol oherwydd bod rhaid iddynt fynd i 

Ni wneir unrhyw ymdrech i asesu cost economaidd y 
polisi hwn o addysg drochi yn y Gymraeg, naill ai ar 
unwaith neu yn y tymor hir (fe’i disgrifir fel 
‘continwwm’), ond mae’n amlwg y bydd yn rhoi cryn 
straen ar gyllideb sydd eisoes dan bwysau. 
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wersi ychwanegol. Os yw ar bobl Aberystwyth eisiau 
i’w plant gael eu dysgu yn Gymraeg, mae’r dewis 
hwnnw ar gael iddynt eisoes. Mae llawer yn dewis 
peidio â gwneud hynny ar hyn o bryd. Rydych yn 
anwybyddu’r rhesymau dros y dewis hwn gyda’r polisi 
cyffredinol hwn. 

Mae gennyf bryder difrifol am y camddefnydd o’r 
geiriau ‘dwyieithrwydd’ a ‘dewis’. Nid oes dewis o gwbl 
cyn i blentyn gyrraedd saith oed ac ychydig iawn o 
ddewis sydd ar gael ar ôl hynny pan fydd y disgyblion 
yn camu o’r naill gyfnod allweddol i’r llall, gan fod y 
polisi’n cael ei roi ar waith fel continwwm. Hefyd, 
mae’n ymddangos ei fod yn awgrymu y bydd disgyblion 
yn cael eu hannog (eu cyfarwyddo? efallai eu monitro 
hyd yn oed?) i ddefnyddio Cymraeg mewn cyd-
destunau ac eithrio addysg, ac mae hwn yn gynsail 
peryglus iawn. Parthed dwyieithrwydd, rwyf eisoes 
wedi dweud na allaf weld sut y bydd addysg a 
ddarperir drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig yn cynyddu 
gallu’r disgyblion i wneud dewis gwybodus o ran iaith 
eu haddysg bellach. Mae’n ymddangos bod y polisi 
cyfan yn cefnu ar bolisi dwyieithrwydd, yn yr un modd 
ag y mae pob ysgol yn cael ei galw’n ‘ysgol’ erbyn hyn 
ac mai dim ond y gair ‘Senedd’ sy’n gwneud y tro wrth 
gyfeirio at Lywodraeth Cymru. 
Enw: Rwy’n cymryd mai gwall yw’r ffaith nad oes grŵp 
oedran 65 i 70 ar gael, ac nid enghraifft o wahaniaethu 
ar sail oedran neu ymgais fwriadol i gyfyngu ar yr 
ymgynghori. Rwy’n athro sydd wedi ymddeol ac sydd 
oddeutu 70 oed, ond rwy’n gobeithio’n fawr y bydd fy 
marn yn dal i gael ei hystyried. 

 Ceir gormod o amgylchiadau lle y mae'r defnydd o’r 
iaith yn cael ei lesteirio oherwydd na all eraill gyfrannu. 
Byddai’r cynllun hwn yn helpu i oresgyn hyn yn y tymor 
hir. Mae’n gynllun cynhwysfawr sy’n dangos ôl meddwl 
da. Efallai y byddai cyfeiriadau at ymchwil genedlaethol 
sy’n cefnogi manteision cyffredinol dwyieithrwydd i 
ategu’r gweithredoedd yn cryfhau’r strategaeth. 

Mae’r ddogfen ymgynghori hon wedi’i chynllunio’n 
ofnadwy. Mae’r cwestiynau wedi’u geirio’n wael ac 
maent wedi’u llunio mewn ffyrdd camarweiniol. Mae 
hi’n hollol amlwg eich bod wedi gwneud hyn yn 
fwriadol oherwydd eich bod yn benderfynol o 
gyflawni’r canlyniad a ffefrir gennych yn unig ac sydd 
eisoes wedi’i gynnwys yn y cynllun arfaethedig. Roedd 
yr un peth yn amlwg yn ystod cyfarfod rhwng 
swyddogion y Cyngor ac aelodau pwyllgor Cylch 
Chwarae XXXX. Nid yw’r “ymgynghoriad” hwn, na’r 
cynllun arfaethedig, yn ymwneud â lles pennaf plant 
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Ceredigion. Yn hytrach, mae’n ymwneud â gorfodi 
ffantasi ddogmatig eithafwyr sy’n cael eu llywio gan 
ideoleg. Nid yw dweud hyn oll yn rhoi unrhyw bleser 
imi o gwbl. Roeddwn yn meddwl fy mod wedi bod yn 
byw mewn sir decach dros y 15 mlynedd diwethaf. Nid 
yw’r ddogfen yn egluro unwaith pam fod rhaid cael 
targed o 100%. Mae’r cynllun yn arbennig o greulon o 
ran plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Yn wir, 
mae’n adrodd cyfrolau nad yw’r ymateb i Ddeilliant 6 
yn yr ymgynghoriad hwn ond yn gofyn i’r ymatebwyr 
“nodi safbwyntiau”. Mae hefyd yn greulon o ran plant 
o deuluoedd nad ydynt yn siarad y Gymraeg na’r 
Saesneg. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd i’r 
cynllun ganlyniadau negyddol enfawr i’r ysbyty lleol ac 
i ddarparwyr gofal iechyd eraill, yn ogystal â’r brifysgol, 
o ran recriwtio a chadw staff. Mae ganddynt eisoes 
fynydd i’w ddringo yn y meysydd hyn, ac ni fydd y 
rhagolygon y bydd rhaid i unrhyw un sy’n symud i 
Geredigion anfon ei blant i leoliad addysgol cyfrwng 
Cymraeg yn unig yn helpu. I’r gwrthwyneb. Yr ysbyty 
a’r brifysgol yw’r ddwy injan sy’n gyrru llesiant a 
llewyrch economaidd Aberystwyth a llawer o’r sir. 
Byddai’n dda o beth pe bai’r Cyngor yn rhoi polisïau ar 
waith a fydd yn caniatáu iddynt ffynnu, nid polisïau a 
fydd yn effeithio’n andwyol arnynt. Anfonodd pwyllgor 
Cylch Chwarae XXXX ei ymateb ei hun ar ran y 
feithrinfa, ond dylwn ailadrodd fan hyn na fydd y 
camau arfaethedig dim ond yn andwyol i’r rhan fwyaf 
o’r plant yr ydym yn eu gwasanaethu, ond maent hefyd 
yn debygol o arwain at gau’r cylch chwarae ei hun. I 
mi’n bersonol, byddaf yn arbed oriau dirifedi o waith 
gwirfoddol, felly byddaf yn well fy myd. Rwy’n llai sicr 
am y gymuned gyfan, a lles y gymuned honno yw un 
o’r rhesymau pam yr wyf yn rhoi f’amser o’m gwirfodd 
i’r cylch chwarae. At hynny, rwy’n siŵr y bydd y cynllun 
yn effeithio’n andwyol ar y rheini a gyflogir gan y cylch 
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chwarae. Bydd cau’r cylch chwarae hefyd yn peri 
niwed difrifol i’r plant difreintiedig sy’n mynd iddo. 
Mae fy mhroffesiwn yn caniatáu imi allu symud yn 
rhwydd, mynd â’m teulu a gadael Aberystwyth. 
Byddai’n well gennyf beidio â gwneud hynny oherwydd 
rwy’n hoffi Aberystwyth a Cheredigion yn fawr iawn. 
Fodd bynnag, byddwn ar fai pe na bawn yn pwysleisio 
y bydd y rheini nad yw’r dewis hwnnw ar gael iddynt yn 
dioddef o ganlyniad i’r gweithredoedd a geir yn y 
cynllun arfaethedig. 
Mae’n amlwg bod y blwch a ddarperir i ymateb i 
Ddeilliant 1, Cwestiwn 2 uchod wedi’i godio’n anghywir 
ac mae’n ymddangos na fydd yr ateb cyfan yn mynd 
drwodd. Felly, rwy’n rhoi copi o’m hateb fan hyn: “Ni 
fydd y camau hyn yn gosod unrhyw sylfaen gadarn ar 
gyfer taith y disgyblion at ddwyieithrwydd, oherwydd 
maent i bob pwrpas yn cefnu ar ddwyieithrwydd. O’u 
rhoi ar waith, ni fyddant ond yn creu lleoliadau 
addysgol uniaith Gymraeg. Felly, mae awgrymu y bydd 
y camau hyn rywsut yn gosod sylfeini ar gyfer 
dwyieithrwydd yn gyfan gwbl gamarweiniol. Rwyf 
eisoes wedi nodi uchod fod y ddogfen yn rhagdybio, 
heb gyfiawnhad, fod pob plentyn yng Ngheredigion 
rywsut yn ennill hyfedredd yn y Saesneg yn ddiofyn. 
Nid yw llawer yn gwneud hyn. Felly, bydd y rheini nad 
yw’r Gymraeg na’r Saesneg yn famiaith iddynt a/neu’n 
iaith yr aelwyd yn dod i gysylltiad â dau faich 
ychwanegol o ganlyniad i’r camau hyn. Yn gyntaf, bydd 
rhaid iddynt gael addysg yn ystod y blynyddoedd 
cynnar mewn iaith gwbl anghyfarwydd iddyn nhw a’u 
teuluoedd (Cymraeg). Yn ail, bydd rhaid iddynt ddal i 
fyny ag iaith nad ydynt wedi cael cyfle i’w dysgu’n 
naturiol (Saesneg). Mae’n amlwg y bydd hyn yn 
effeithio’n andwyol ar eu cyrhaeddiad addysgol.” 

 Mae arnaf ofn y bydd y gwrthwyneb yn digwydd. 
Rwy’n credu bod y cynllun hwn yn awgrymu 

Cyfeirir at yr Urdd a gweithgareddau eraill, ond mewn 
gwirionedd, prin iawn yw’r gweithgareddau hyn yng 
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gwahaniaethu’n gadarnhaol ar raddfa eithafol. Mae’r 
Gymraeg eisoes yn hanfodol ar gyfer pob swydd 
addysg yng Ngheredigion ac mae’r un peth yn wir am 
swyddi’r Gwasanaeth Sifil. Mae Aberystwyth yn 
enwedig yn ffodus o gael poblogaeth amrywiol iawn ac 
mae’n denu teuluoedd o ystod eang o gefndiroedd 
oherwydd yr ysbyty a’r brifysgol. Rwy’n credu y bydd i’r 
cynllun hwn oblygiadau enfawr ar gyfer y gymuned 
ehangach. Bydd pobl yn ystyried yn ddifrifol 
ddilysrwydd dod â’u teuluoedd i’r ardal ac i system 
addysg a fydd yn peri anfantais i blant di-Gymraeg. Hyd 
yn oed yn fwy felly yn achos teuluoedd sy’n aros am 
gyfnod byr. I deulu sy’n dewis rhwng cyfnod sabothol 
tair blynedd yn Aberystwyth neu Gaerlŷr, byddant yn 
dewis yr un a fydd yn tarfu leiaf ar addysg eu plentyn. 
Byddwn yn drist iawn o weld Aberystwyth yn dod yn 
dref fwy ynysig. 

ngogledd Ceredigion. Dylid rhoi blaenoriaeth i les 
disgyblion ac ni ddylid eu gorfodi i siarad iaith nad 
ydynt yn ei siarad gartref. Dydw i ddim yn meddwl bod 
y penderfynwyr yn siarad â rhieni perthnasol. Nid oes 
ar bawb eisiau addysg cyfrwng Cymraeg. 

 a) Dysgwch Gymraeg fel iaith mewn ffordd fwy dwys a 
strwythuredig nag a wneir ar hyn o bryd mewn 
ysgolion cyfrwng Saesneg, nid drwy drochi disgyblion 
yn llwyr mewn addysg cyfrwng Cymraeg o 3-7 oed. 
Datblygu prif iaith yn yr ysgol, cyn datblygu ieithoedd 
eraill, yw'r norm rhyngwladol ar sail ymchwil 
academaidd ac ymarfer pedagogaidd cadarn. Mae 
rhaglen fwy dwys a strwythuredig o wersi Cymraeg yn 
fwy tebygol o arwain at gynnydd yn nifer y siaradwyr 
Cymraeg hyddysg er mwyn dylanwadu'n gadarnhaol ar 
gyfleoedd y disgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar 
beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, 
ond gan fod yn sensitif i’r ffaith mai Saesneg neu 
ieithoedd eraill yw iaith y cartref. 
b) Rhaid sylweddoli bod gan bawb brif iaith, na all 
addysg ysgol newid prif iaith plentyn o’r cartref, felly 
hyd yn oed os bydd yn cael yr addysg drochi 
arfaethedig yn y Gymraeg o 3-7 oed, mae’n anochel y 
bydd plentyn o deulu di-Gymraeg yn trin y Gymraeg 

Rwy’n meddwl ei bod yn fendigedig clywed y Gymraeg 
yn cael ei siarad cymaint yng Ngheredigion, mae hi wir 
yn iaith fyw yn yr ardal hon. Serch hynny, ni allaf 
gytuno â darpariaeth unieithog ym maes addysg. 
Rydym mor ffodus bod modd inni ddewis rhwng 
darpariaeth addysgol mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg 
a chyfrwng Saesneg rhagorol. Dylid gwario arian 
addysg mewn ffordd sy’n fwy buddiol i’r holl blant yn 
hytrach na’i dargedu at yr agwedd gul iawn hon ar 
ddysgu. Rwy’n teimlo y bydd hyn yn llesteirio 
amlddiwylliannaeth yn yr ardal. Nid yw staff yr ysgolion 
eisoes yn gynrychioliadol o’r plant y maent yn eu dysgu 
ac ni fydd hyn ond yn gwthio pethau ymhellach. Rwyf 
hefyd yn teimlo y gallai yrru teuluoedd i symud o’r 
ardal. Ni fyddai plant o gartrefi di-Gymraeg yn cael 
digon o gymorth gartref. 
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‘yn llai ffafriol’ na’r Saesneg. Serch hynny, nid 
cystadleuaeth mohoni! Mae’n nodwedd ieithyddol 
naturiol ac nid yw ceisio herio’r ffaith hon ar draul 
anghenion addysgol eraill yn bolisi da ac fe allai fod yn 
niweidiol iawn i ddatblygiad plant. 

 Y peth gorau o ran a) a b) yw buddsoddi mwy o amser 
ac ymdrech mewn annog dwyieithrwydd yn y sir. Pe 
bai’r ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal, ni allai 
unrhyw un wrthwynebu a byddai modd i blant sy’n 
siarad Saesneg a phlant sy’n siarad Cymraeg wireddu 
eu potensial heb ofni y bydd rhywun yn gwahaniaethu 
yn eu herbyn. Pe baech yn holi pobl yn eu harddegau 
cynnar a ydynt yn credu bod y Gymraeg yn cael ei thrin 
yn llai ffafriol na’r Saesneg ar hyn o bryd, rwy’n credu y 
byddai llawer yn dweud eu bod yn meddwl mai'r 
gwrthwyneb sy'n wir. Gallent hefyd ddweud bod 
siaradwyr Saesneg yn teimlo eu bod yn dioddef 
gwahaniaethu o ran swyddi a chyfleoedd gwaith ac nad 
yw Ceredigion yn eu croesawu. Felly mae angen bod yn 
ofalus iawn o ran gwireddu’r freuddwyd o gymdeithas 
ddwyieithog i sicrhau nad ydych yn dieithrio’r union 
bobl y mae eu hangen arnoch i wireddu’ch breuddwyd. 

Mae’r polisi’n mynd i effeithio’n bennaf ar 
Aberystwyth, gan fod y rhan fwyaf o ysgolion cynradd 
Ceredigion eisoes yn rhai cyfrwng Cymraeg. Mae 
Aberystwyth, prif ganolfan poblogaeth Ceredigion gyda 
30% o boblogaeth y sir, yn amgylchedd 
amlddiwylliannol, gyda phobl o bob rhan o’r DU a’r byd 
yn byw yno oherwydd presenoldeb y ddau brif 
gyflogwr, Prifysgol Aberystwyth ac Ysbyty Bronglais. 
Rydym mor ffodus o gael cymaint o amrywiaeth mewn 
tref fach. Dyna sy’n gwneud Aberystwyth yn unigryw, 
rhinwedd y mae’r rhan fwyaf o’r bobl sy’n byw yma’n 
ei chydnabod. Mae disgyblion yn elwa ar yr 
amrywiaeth hon ac mae wedi cael ei chroesawu a’i 
dathlu’n gyffredinol. Mae amrywiaeth ieithyddol y dref 
yn adlewyrchu’r amrywiaeth hon, gyda'r Gymraeg, y 
Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol eraill yn cydfodoli. 
Mae’r trefniadau addysgol presennol, lle y gellir dewis 
addysg cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg o dair 
oed, yn gweithio’n dda iawn. Nid yw’r polisi 
arfaethedig yn ystyried y nodweddion diwylliannol ac 
ieithyddol lleol hyn. Mae diddymu’r dewis dros yr iaith 
y bydd eich plentyn yn cael ei addysgu ynddi yn mynd i 
fod yn niweidiol iawn o ran cydlyniant cymunedol 
oherwydd hyn. Mae hefyd yn mynd yn uniongyrchol 
groes i ddogfen bolisi Llywodraeth Cymru, Cymraeg 
2050 sy’n dweud “… angen i’r system addysg fod yn 
ddigon hyblyg i adlewyrchu nodweddion ieithyddol 
gwahanol rannau o Gymru” … “Er mwyn sicrhau 
cynllunio ieithyddol effeithiol, mae angen dealltwriaeth 
o’r gwahanol amgylchiadau mewn gwahanol rannau o 
Gymru a chynllunio ymyriadau yn unol â hynny.”  

T
udalen 311



182 
 

Hefyd, mae’r ddogfen hon yn datgan yn glir: “Ni all 
strategaeth gan y Llywodraeth orfodi unigolion i 
ddefnyddio’r Gymraeg.” (Llywodraeth Cymru, Cymraeg 
2050). Mae’n amlwg bod y cynnig yn gorfodi disgyblion 
i ddefnyddio’r Gymraeg drwy ddiddymu dewis ac nid 
yw’n adlewyrchu nodweddion ieithyddol yr ardal. Ar y 
sail hon yn unig, ni allaf weld sut y gellir bwrw ymlaen 
â’r polisi hwn oherwydd mae’n mynd yn uniongyrchol 
groes i bolisi Llywodraeth Cymru. Dylem yn sicr gefnogi 
nodau Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg yng Nghymru, ond nid hon yw’r ffordd o 
wneud hynny. Mae rhaglen fwy dwys a strwythuredig o 
wersi Cymraeg yn fwy tebygol o arwain at gynnydd yn 
nifer y siaradwyr Cymraeg hyddysg er mwyn 
dylanwadu'n gadarnhaol ar gyfleoedd y disgyblion i 
ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg 
yn llai ffafriol na’r Saesneg, ond gan fod yn sensitif i’r 
ffaith mai Saesneg neu ieithoedd rhyngwladol eraill yw 
iaith y cartref.  

 A oes angen newid? Mae gennym ysgolion ac 
athrawon bendigedig sy’n cael canlyniadau neilltuol. 

Darpariaeth ddwyieithog briodol tu allan i oriau ysgol 
ar gyfer y rheini ag anableddau dysgu, yn eiriol ac yn 
ddi-eiriau. 

 Mae’n siomedig gweld “peidio â thrin yn llai ffafriol” yn 
hytrach nag yn gyfartal. 

“Sicrhau llwybr gyrfa a chefnogaeth i’r 
athrawon/dirprwy brifathrawon/uwch athrawon hynny 
sy’n dymuno datblygu’n benaethiaid o fewn yr 
awdurdod ac sy’n arweinwyr yn y sector cyfrwng 
Cymraeg drwy e.e. gymhwyster CPCP.” Felly, bydd 
llwybr gyrfa arweinwyr yn y sector cyfrwng Cymraeg at 
swydd pennaeth wedi’i "sicrhau”? Gobeithio y gallwch 
weld faint o bryder y mae’r datganiad hwnnw’n ei 
greu. 

 

 

T
udalen 312



1 

 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I'R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

22 Chwefror 2022 

LLEOLIAD: O bell trwy Gynhadledd Fideo 
 

TEITL: 
 

Adborth gan Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
sy'n Dysgu ar Gynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg 2022-32 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu a gynhaliwyd ar Chwefror 
17eg 2022 
 

CEFNDIR: 
 

Bu Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu yn ystyried Cynllun 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32.  Cynhaliwyd ymgynghoriad ar gynnwys y 
Cynllun am wyth wythnos, sef rhwng 20.9.21 a 12.11.21. Cafwyd ystod o ymatebion i’r 
ymgynghoriad hwnnw, sydd wedi’u coladu, ynghyd â sylwadau’r Awdurdod Lleol, yn y 
ddogfen ‘CSGA - ymateb i’r ymgynghoriad’. 
 
Cyflwynwyd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg i Lywodraeth Cymru ar 31.1.22 a 
bydd unrhyw sylwadau a ddaw ganddynt yn cael eu cyflwyno fel gwelliannau i’r Cynllun 
gwreiddiol. Nid oes dyddiad penodol ar gyfer Llywodraeth Cymru yn cyflwyno ei hymateb i 
Awdurdodau Lleol. 
 
Ar ôl ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad, CYTUNODD y Pwyllgor i argymell y canlynol i’r 
Cabinet:  
 

i) Cytuno i fabwysiadu cynnwys Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 
2022-2032, a’i weithredu o Fedi 1 2022 ac am y ddegawd i ddilyn  

ii) Bod unrhyw sylwadau a gynigir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu cynnwys fel 
gwelliannau i’r Cynllun, ac yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet er gwybodaeth  

iii) Bod Cynllun Gweithredu blynyddol yn cael ei lunio a’i fonitro drwy gyfrwng y Fforwm 
Iaith a phwyllgor Dyfodol Dwyieithog.  

iv) Bod adroddiad blynyddol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg yn cael ei gyflwyno i’r Fforwm Iaith, pwyllgor Dyfodol Dwyieithog, Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet 

 
   
 

Y Cynghorydd Wyn Thomas 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 22ain Chwefror 2022 
  
Teitl: Cynnig Tai Cymunedol 

 
Pwrpas yr adroddiad: Ystyried cynigion ar gyfer cyflwyno Cynllun Tai 

Cymunedol a fydd yn rhoi gwell llwybr i genedlaethau 
iau berchen ar eu tŷ eu hunain. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Y Cynghorydd Rhodri Evans, Aelod y Cabinet dros yr 
Economi ac Adfywio 
 

 
CEFNDIR: 
 
Ar 29ain Tachwedd 2021 cyflwynodd y Grŵp Annibynnol bapur yn amlinellu 
gweledigaeth ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion berchen ar eu tŷ 
eu hunain. Roedd y weledigaeth wedi'i drafftio mewn ymateb i'r sefyllfa economaidd 
sy'n wynebu pobl ifanc Ceredigion a'r diffyg cyfleoedd i'w galluogi i brynu eu cartref 
cyntaf. 
 
Cyflwynwyd tystiolaeth i ddangos mai cyfyngedig yw'r cyfleoedd i bobl ifanc allu 
prynu cartref cyntaf oherwydd yr economi yng Ngheredigion. 
 
Roedd y Pwyllgor yn gefnogol i’r cynnig ac roedd pawb yn cydnabod yr angen i 
ddatblygu cynllun a fyddai’n cefnogi ac yn galluogi pobl ifanc i brynu eu heiddo cyntaf 
a fyddai hefyd o fudd i economi a diwylliant y Sir. Cytunwyd felly:  
 
(i) y cefnogwyd y ‘Gweledigaeth ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion 
berchen ar eu tŷ eu hunain’ ac fe’i trosglwyddwyd i Swyddogion i weithio ar 
ymarferoldeb y cynllun; 
 
(ii) ar ôl ystyried y cynllun, bod Swyddogion yn dychwelyd i'r pwyllgor gyda'u 
hargymhellion; 
 
(iii) petai'r cynllun yn cael ei gymeradwyo yn y pen draw gan y Cabinet/Cyngor, 
byddai'r opsiwn ariannu a ffefrir yn cael ei fodelu i broses flynyddol pennu’r gyllideb. 
 
PWYNTIAU ALLWEDDOL YN Y WELEDIGAETH 
 
Byddai rhyw fath o gynllun rhannu ecwiti yn cynorthwyo pobl i gael mynediad i'r 
farchnad. Er bod tai fforddiadwy sy’n bodoli eisoes yn diwallu ystod eang o 
anghenion yn y Sir, nid oes digon o stoc na mecanweithiau i helpu i ddiwallu'r holl 
anghenion. Mae angen canolraddol hefyd oherwydd bod tai fforddiadwy sy’n bodoli 
eisoes yn anhygyrch oherwydd bod llety rhent cymdeithasol yn cael ei flaenoriaethu 
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i'r rheini sydd â'r angen mwyaf a methu â bodloni'r meini prawf cymhwysedd 
presennol ar gyfer tai fforddiadwy i'w prynu.  
 
Roedd meini prawf cymhwysedd ar gyfer opsiwn newydd yn canolbwyntio ar: 
 

• Eiddo newydd gyda gwerth llai na £250k 
• I feddianwyr nad ydynt yn gallu benthyca 20% yn fwy na gwerth y tŷ 
• I'r tŷ fod yn unig eiddo meddiannydd 
• I’r meddiannydd sydd â chysylltiad lleol trwy enedigaeth, addysg, cyflogaeth 

a’r cyfnod o amser y mae wedi byw yn y Sir 
• Rheoli hyn mewn ffordd debyg i brynwyr presennol tai fforddiadwy. 
• Bod cyfran o ecwiti yn cael ei rheoli trwy arwystl ar yr eiddo.  

 
Cyflwynwyd opsiynau i ariannu'r cynllun a oedd yn cynnwys premiwm blynyddol o 
£200K o'r Grant Cynnal Refeniw. Gellir defnyddio’r £200K i warantu’r ad-daliadau ar 
fenthyciad banc. Byddai ffigwr o £200K yn codi £2m (yn seiliedig ar bob £100k = 
gallu i fenthyg £1m). Roedd opsiynau eraill yn cynnwys defnyddio cyllid Grant Tai 
Cymdeithasol, taliadau cynllunio Adran 106 a phremiymau Ail Gartrefi a Chartrefi 
Gwag.  
 
Gallai'r Cyngor hefyd ystyried ailgyflwyno cynllun i helpu gyda morgeisi drwy gynnig 
morgeisi gyda chynllun gwarantu blaendal.  Roedd y cynllun blaenorol yn cefnogi 
pobl i gael morgais am hyd at 80% o’r pris prynu gyda dim ond blaendal o 5% gan 
y darpar brynwr, gyda’r cyngor yn gwarantu gweddill y blaendal o 15% am hyd at 5 
mlynedd. 
 
Daeth y papur i’r casgliad, er bod gan Geredigion broblem sicr o ran yr angen am 
dai fforddiadwy, mae'n werth nodi bod cryn dipyn o waith wedi'i wneud eisoes ac yn 
parhau er mwyn cwrdd â’r anghenion hyn. Mae 4000 o gartrefi fforddiadwy ar gael 
ledled y sir (tua 12% o gyfanswm y stoc dai) a 45 ychwanegol (ar gyfartaledd) yn 
cael eu darparu bob blwyddyn.  Ar hyn o bryd mae’r tîm Polisi Tai yn cynnal Asesiad 
Ymarferoldeb Strategol ledled y sir i nodi faint o gyfraniadau tai fforddiadwy y gellir 
eu hystyried o fewn dogfen Adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl2) ac ymhle. 
Maen nhw’n gweithio gyda’r tîm Economi ac Adfywio i gwblhau strategaeth ar gyfer 
hunanadeiladu ac unedau byw/gwaith ar dir sy'n eiddo i'r cyngor. Mae'r tîm Tai yn 
ystyried modelau cyflawni amgen gan gynnwys ailgyflwyno cynllun Prynu Cartref 
lleol a gweithio gyda Banc Datblygu Cymru i sicrhau cyllid ar gyfer hunan-
adeiladwyr. 
 
Bydd cyflwyno unrhyw gynlluniau yn y dyfodol o fudd i drigolion Ceredigion gan ei 
fod yn ehangu cwmpas ac argaeledd cynhyrchion fforddiadwy wrth helpu pobl ifanc 
Ceredigion i gael gafael ar gartrefi. 
 
ARFARNIAD O’R CYNNIG 
 
Angen 
 
Mae'r dystiolaeth a roddwyd gyda'r papur i'r Pwyllgor Craffu ym mis Tachwedd wedi'i 
diweddaru. Mae’r casgliadau’n aros yr un fath: mae heriau sylweddol o fewn y Sir i’r 
rheini sy’n ceisio cael gafael ar dai, yn enwedig y rheini sydd am brynu ar y farchnad 
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agored am y tro cyntaf. 
 
Mae tueddiadau diweddar ac yn arbennig y cynnydd yn y galw am eiddo yn y sir 
wedi ei gyfuno â chyflenwad cyfyngedig, wedi creu ‘ffyniant tai’ gyda phrisiau tai yn 
cyrraedd y lefelau uchaf erioed. Mae’r dystiolaeth bod angen cefnogaeth bellach yn 
glir, yn enwedig o safbwynt fforddiadwyedd a chreu cyfleoedd i bobl fyw ac aros yn 
y sir. Mae mynd i’r afael â’r materion hyn drwy gynlluniau megis tai dan arweiniad y 
gymuned yn alinio’n agos â blaenoriaethau tai lleol y Cyngor a Chomisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol.  
 
Opsiynau 
 
Mae swyddogion wedi adolygu'r cynnig ac opsiynau eraill ar gyfer mynd i'r afael â'r 
materion hyn. Mae'r rhain yn cynnwys rhannu ecwiti, opsiynau rhentu i berchnogi a 
hunanadeiladu ac ymgymryd â rhywfaint o fodelu ariannol cychwynnol i helpu i lunio 
barn. Mae'r wybodaeth ganlynol yn crynhoi'r farn gyfredol ar yr opsiynau hynny.  
 
a) Rhannu Ecwiti 
 
Byddai math o gynllun rhannu ecwiti tebyg i'r un a gynigir yn bosibl yn amodol ar rai 
diwygiadau. Mae rhai dulliau tebyg o weithredu eisoes ar gael yn y Sir e.e. Cymorth 
i Brynu Cymru, cynlluniau Prynu Cartref a gefnogir gan Lywodraeth Cymru a 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.  
 
Dull gweithredu sydd wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol yng Ngheredigion 
ac yn unol ag uchelgeisiau polisi Llywodraeth Cymru a bwriadau’r tîm tai yn y 
dyfodol, fyddai creu cynllun ‘cymorth prynu’ lleol. Mae darpar brynwyr cymwys yn 
cael morgais am 60-80% o'r pris prynu a'r cyngor sy'n berchen ar y gyfran sy'n 
weddill. Ar adegau y cytunwyd arnynt, gall y meddianwyr, am bris a bennwyd ymlaen 
llaw, gynyddu cyfran eu perchentyaeth i brynu mwy a mwy o gyfran y cartref. Neu, 
rywbryd yn y dyfodol pan fyddant yn dewis symud ymlaen a gwerthu’r tŷ, bydd y 
gyfran ganrannol gychwynnol o’r gwerth wrth werthu yn dod yn daladwy i’r Awdurdod 
Lleol. 
 
Cyflwynodd y Cyngor gynllun perchnogaeth cost isel tebyg yng nghanol y 1990au. 
Prynodd unigolion eu heiddo eu hunain gyda morgeisi safonol ac yna ochr yn ochr 
â hynny rhoddodd y Cyngor fenthyciad di-log hyd at 30% o'r pris prynu. Mae ad-
daliad benthyciad yn crisialu wrth werthu, gydag ad-daliad yn seiliedig ar % y 
benthyciad gwreiddiol yn erbyn y pris prynu gwreiddiol wedyn yn cael ei gymhwyso 
i'r pris gwerthu. (e.e. benthyciad o £15k yn erbyn pryniant o £50k yn arwain at ad-
daliad o £60k os caiff ei werthu nawr am £200k).  
 
Mae yna x28 eiddo o hyd ar ein Cofrestr Perchentyaeth Cost Isel gyda gwerthoedd 
benthyciad gwreiddiol o £375k ac yn awr yn debygol o fod yn werth o leiaf 4 gwaith 
y swm hwn. Mae'r rhain yn cael eu trin fel Derbyniadau Cyfalaf Gohiriedig ar y 
Fantolen ac yn arwain at Dderbyniad Cyfalaf gwirioneddol pan fydd yr ad-daliad yn 
crisialu.  
 
Mae profiad hyd yn hyn yn dangos hanes blaenorol o fenthyciadau yn parhau ar 
waith am gyfnodau hir o amser felly mae'r Cyngor yn elwa o symudiadau hirdymor 
yn y farchnad eiddo.  
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Gallai cyllid ar gyfer treial ddod o gronfa wrth gefn Premiymau Perchnogion Ail 
Gartrefi, dylai hyn fod yn ddigon i ariannu tua 7 i 10 o gyfleusterau benthyca. Yna 
gellid ychwanegu cyllid pellach drwy ddefnyddio premiymau yn y dyfodol neu 
ffynonellau eraill.  
 
Byddai angen datblygu capiau a chymhwysedd ymhellach ond maent yn debygol o 
fod yn debyg i'r rheini yn y cynnig. Fodd bynnag, awgrymir bod meini prawf 
meddiannaeth yn adlewyrchu rhai’r cynlluniau tai fforddiadwy sy’n bodoli eisoes er 
mwyn sicrhau bod y rheini sydd mewn gwir angen yn ei ddefnyddio a’i fod yn 
cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol megis Deddf Cydraddoldeb 2010. (Gweler 
Atodiad 1). 
 
Gan y gallai'r galw fod yn fwy na'r cyflenwad, byddai angen cael nifer neu bot wedi'i 
gapio i reoli'r galw. Dros amser dylai cyfrannau'r annedd y mae'r Cyngor yn berchen 
arni gynyddu mewn gwerth gan sicrhau na chollir dim cyfalaf a phan gaiff ei 
ddychwelyd gellir ei ailgylchu i gefnogi eraill (er bod profiad wedi dangos bod 
ailgylchu arian yn araf).  
 
Deellir y byddai cynllun o'r fath yn gweithredu'n gyfreithiol fel 2il arwystl ar yr eiddo 
ac felly ni fyddai angen cytundeb Adran 106. Mae'n broses syml i ddechrau, gan 
gynnig cam cyflym ymlaen syml i'w reoli. Ymhellach, mae’n dibynnu ar stoc y 
farchnad dai sy’n bodoli eisoes a stoc y farchnad dai a adeiledir o’r newydd – gan 
gynnig cyfleoedd i bobl ifanc gael gafael ar y tŷ o’u dewis yn y lleoliad o’u dewis.  
 
b) Rhentu i Berchnogi 

 
Mae dull gweithredu Rhentu i Berchnogi wedi cael ei dreialu mewn nifer o leoliadau 
gan wahanol asiantaethau tai gyda modelau amrywiol. Yn y bôn yn cynnig opsiwn 
prynu'n rhannol rhentu’n rhannol. Gyda phobl yn talu cyfran o rent i reolwr y cynllun 
a chyfran i gwmni morgeisi arferol; ymhen amser adeiladu arian wrth gefn o'r incwm 
rhenti i'w ddefnyddio fel blaendal pellach i gynyddu cyfran eu perchentyaeth i ganran 
uwch o berchnogaeth.  
 
Mae Llywodraeth Cymru a chyrff eraill wedi ceisio gweithredu cynllun tebyg; fodd 
bynnag, mae hwn bellach wedi dod i ben. I bob pwrpas, talodd y meddianwyr forgais 
a rhent, ac ar ôl 2 flynedd a chyn 5 mlynedd yn yr eiddo gallent gynyddu cyfran eu 
perchentyaeth i berchnogaeth lawn trwy adeiladu blaendal trwy'r rhent a dalwyd am 
fenthyca ychwanegol y morgais. Mae’r eiddo hyn yn dueddol o fod yn rhai a adeiledir 
o'r newydd i gyfyngu ar ofynion cynnal a chadw’r ‘landlord’, ac felly mae argaeledd 
unedau o’r fath wedi’i gyfyngu i ddatblygiadau newydd mewn rhai lleoliadau. 
 
Mewn gwirionedd, mae cynlluniau o'r fath yn profi'n anodd eu rheoli a'u cynnal yn 
ymarferol, gyda llawer o feddianwyr yn dewis peidio â chynyddu cyfran eu 
perchentyaeth a / neu ôl-ddyledion rhent yn achosi problemau sylweddol. Mae 
ymarferoldeb cynlluniau o'r fath hefyd wedi bod yn anodd gan fod gan siroedd fel 
Ceredigion yn draddodiadol ardaloedd o rent uchel ac isel gydag ymarferoldeb wedi'i 
wasgaru'n ddaearyddol iawn a'r cynllun yn cael ei anelu at ddeiliadaethau Canolradd 
(rhan-berchnogion i bob pwrpas). Mae hyn yn golygu nad ydynt fel arfer yn gymwys 
ar gyfer Lwfans Tai Lleol hyd yn oed petaent yn cael yr amrywioldeb mewn lefelau 
rhenti ar draws Ceredigion yn awgrymu mewn nifer o leoliadau na fyddai Lwfans Tai 
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Lleol yn talu eu costau. 
 
Er mwyn bwrw ymlaen â chynllun tebyg i rentu i berchnogi, bydd angen gwaith 
ymarferoldeb manwl a mecanwaith ar gyfer mynd i'r afael â chynyddu (neu leihau) 
cyfran perchentyaeth a thalu rhent yn ogystal ag amlinellu pa ganran o rent sydd i 
bob pwrpas yn arbedion. Byddai angen rhoi sylw hefyd i sefyllfaoedd lle na all 
ymgeiswyr gynyddu cyfran eu perchentyaeth a / neu fod mewn ôl-ddyledion rhent. 
Byddai angen i’r Awdurdod Lleol fod yn ymwybodol y byddai goblygiadau o ran 
adnoddau gyda chynllun o’r fath o ran rheoli tenantiaethau, rheoli arbedion ar gyfer 
blaendaliadau, cefnogi tenantiaid mewn senario cynyddu cyfran eu perchentyaeth / 
ôl-ddyledion rhent a phe bai meddianwyr cymwys ymhen amser yn methu â 
chynyddu cyfran eu perchentyaeth – gweithredu fel landlord gyda goblygiadau 
cynnal a chadw am byth. 
 
c) Hunanadeiladu 
 
Mae datblygu llwybr hunanadeiladu ar gyfer perchentyaeth fforddiadwy yn 
flaenoriaeth bresennol gan y Tîm Economi ac Adfywio ac mae prosiect peilot wedi'i 
gyflwyno i amlinellu'r materion allweddol wrth reoli model o'r fath. Mae rhagor o 
safleoedd sy'n eiddo i'r cyngor wedi'u nodi a allai fod ar gael ar gyfer plotiau 
hunanadeiladu ac mae gwaith ar gynllun o'r fath yn parhau gan gynnwys defnyddio'r 
Gronfa Datblygu Tir ac Adeiladau i gyflwyno cynlluniau o'r fath. Fodd bynnag, mae’n 
uchelgais tymor hwy, fel partneriaid cyflawni, mae angen cynllunio a gwaith manwl 
ar ymarferoldeb i sicrhau gwerth cynlluniau o’r fath. 
 
CASGLIADAU 
 
Mae’r Papur a gyflwynwyd i’r pwyllgor craffu blaenorol yn gywir yn tynnu sylw at yr 
heriau sy’n wynebu’r Sir a’r angen am opsiynau ychwanegol i bobl gael gafael ar dai 
sydd eu hangen arnynt.  
 
Cydnabyddir, er bod stoc sy’n bodoli eisoes o dros 4000 o gartrefi fforddiadwy (dros 
12% o gyfanswm y stoc dai ledled y sir) ar draws Ceredigion o ddeiliadaethau 
amrywiol, gan gynnwys dros 400 o gynhyrchion ‘Deiliadaeth Ganolradd’ a 
ddarparwyd dros y 15 mlynedd diwethaf, yn syml, nid yw'n ddigon i ateb y galw. Fel 
y nodir, mae'r eiddo sy’n bodoli eisoes wedi'u cyfyngu'n gyffredinol i'r bobl hynny 
sydd â'r angen mwyaf (Rhentu Cymdeithasol) a'r bobl hynny sy'n gymwys i brynu o 
dan y cynllun Tai Fforddiadwy. Erys grŵp o bobl y gallwn eu hystyried mewn ‘angen 
canolraddol’ sy’n dymuno prynu neu rentu eiddo yn eu cymunedau lleol sydd ‘wedi’u 
prisio allan o’r farchnad’ oherwydd y galw cynyddol am eiddo gwledig ac argaeledd 
unedau fforddiadwy mewn aneddiadau gwledig. Felly cefnogi’r bobl ifanc hyn i aros 
yn eu cymunedau yw lle gallai ‘tai cymunedol’ fod o gymorth.  
 
Trwy ddilyn y model Rhannu Ecwiti a amlinellwyd uchod gallai'r Awdurdod Lleol 
gefnogi pobl i ddod o hyd i lety addas o'r stoc sy’n bodoli eisoes sef cyfanswm o 
dros 30,000 o gartrefi yn y lleoliad o'u dewis. Er y byddai'r Cyngor i bob pwrpas yn 
cynnig benthyciad di-log, a allai gymryd amser i'w grisialu, byddai'r dull gweithredu 
o fudd i'r Cyngor a'r gwerthwyr.  
 
Gallai’r Cyngor ystyried dull gweithredu 2 elfen: 
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1. Ailfywiogi/peilot tymor byr i’r tymor canolig. Byddai hwn yn gynnyrch tebyg i 
rannu ecwiti gan ddefnyddio £650k + sy’n bodoli eisoes o'r Premiwm Ail Gartrefi 
gan ychwanegu beth bynnag a ychwanegir at y pot eleni. Gallai hyn o bosibl 
gefnogi’r gyfran ecwiti hyd at 40% o werthoedd cyfartalog y farchnad i 8 
ymgeisydd.  

2. Tymor canolig i’r tymor hwy: Er mwyn mynd ar drywydd nod o bosibl i wneud 
gwaith mwy penodol o amgylch safleoedd y mae'r Cyngor yn berchen arnynt, 
gan fwriadu eu rhyddhau ar gyfer tai canolradd. Byddai hyn o fewn cyfyngiadau'r 
Cyfrif Refeniw Tai a dealltwriaeth o allu mewnol wrth reoli cynlluniau o'r fath. 
Byddai angen amser penodedig swyddogion ar gyfer prosiect o'r fath i sicrhau 
cydsyniadau a rheoli'r broses ond mae hyn eisoes yn cael ei ystyried fel rhan o 
gylch gwaith y Panel Datblygu Asedau. 
 

Byddai mynd i’r afael â materion yn y ffordd hon yn gweld dull graddol o weithredu 
gweledigaeth y Grŵp Annibynnol i helpu pobl y Sir gyda manylion y cynllun rhannu 
ecwiti yn cael eu datblygu a’u cytuno o fewn 12 mis i benderfyniad y Cyngor. Byddai 
gwaith ar ehangu’r opsiynau sydd ar gael i helpu pobl leol yn digwydd ar yr un pryd 
â’r nod o gytuno ar fanylion a gweithredu’r rheini ym mlynyddoedd 2 a 3 y 
weinyddiaeth wleidyddol newydd. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei 
gwblhau? Os nad oes, 
dywedwch pam 
 
 

Mae Asesiad Effaith 
Integredig yn yr arfaeth yn 
amodol ar drafodaethau 
pellach pan fydd y cynllun yn 
cael ei lunio. 
 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 
Argymhelliad/argymhellion: Bod y Cabinet yn ystyried yr adroddiad ac yn 

argymell i'r Cyngor: 
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1. Penderfyniad y Cyngor 24/3/16 Cofnod 12) 
Adroddiad y Dirprwy Brif Weithredwr ar 
Bremiymau Treth y Cyngor ar gyfer cartrefi gwag 
hirdymor ac ail gartrefi, pwynt 4 i’w ddiwygio fel 
a ganlyn: 

 
“4.a) Lefel Premiwm Ail Gartrefi Treth y Cyngor 
a godir i’w phennu ar 25% (yn dod i rym o 1 Ebrill 
2017); a,  
b) bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail 
Gartrefi Treth y Cyngor (net o ad-daliadau Treth 
y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i 
gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol.” 

 
2. Bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail 

Gartrefi Treth y Cyngor rhwng y cyfnod 1/4/17 i 
31/3/22 (net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn 
cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r 
Cynllun Tai Cymunedol.  

 
3. Bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail 

Gartrefi Treth y Cyngor o 1/4/22 (net o ad-
daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i 
ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol. 

 
4. O 1/4/22, bod yr holl arian a godir o Bremiwm 

25% Cartrefi Gwag Treth y Cyngor (net o ad-
daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i 
ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol. 

 
5. Diddymu penderfyniad y Cyngor 16/3/17 cofnod 

8.b) Premiymau Treth y Cyngor ar Ail Gartrefi. 
 
6. Bod manylion elfen rhannu ecwiti o'r cynllun yn 

cael eu paratoi a'u cytuno o fewn 12 mis i 
benderfyniad y Cyngor a bod gwaith yn parhau 
ar yr opsiynau eraill.  

 
7. Gohirio'r posibilrwydd o sefydlu Cynllun Mantais 

Gymunedol am flwyddyn.  
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

1. Er mwyn paratoi a gweithredu Cynllun Tai 
Cymunedol sy'n gweithredu yn ôl gweledigaeth 
a amlinellwyd gan y Grŵp Annibynnol.  

2. Gweithredu cynllun sy'n cefnogi pobl o fewn y 
Sir i gael gafael ar dai sy'n cwrdd â'u 
hanghenion.  
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Trosolwg a Chraffu: Mae papurau wedi’u cyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar 29ain Tachwedd 2021 
a 7fed Chwefror 2022.  
 

Fframwaith Polisi: 
 

Deddfwriaeth a Chanllawiau Tai a Chynllunio 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Blaenoriaethau 1 i 4 y Strategaeth Gorfforaethol.   

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

I'w hystyried wrth i'r cynllun gael ei ddatblygu 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

I'w hystyried wrth i'r cynllun gael ei ddatblygu 

Goblygiadau staffio: 
 

I'w hystyried wrth i'r cynllun gael ei ddatblygu 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

I'w hystyried wrth i'r cynllun gael ei ddatblygu 

Risg(iau):  
 

I'w hystyried wrth i'r cynllun gael ei ddatblygu 

Pwerau Statudol: 
 

 

Papurau Cefndir: 
 

Adroddiadau i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol 29/11/2021 a 07/02/2022.  
 
Tai Cymunedol – Tystiolaeth o Angen Rhagfyr 2021 
 

Atodiadau: Atodiad 1 - Meini Prawf Cymhwysedd 
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Russell Hughes-Pickering, Economi ac Adfywio  
 

Swyddog Adrodd: Russell Hughes-Pickering 
 

Dyddiad: 08/02/2022 
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Atodiad 1 – Meini Prawf Cymhwysedd  

Eiddo 

• Rheini hyd at £250k 
 

Benthyciad 

• Perchennog i gymryd 60-80% o Forgais yn yr Eiddo 
• Gweddill i fod yn cynnwys 20-40% benthyciad di-log 
• Benthyciad i'w ad-dalu wrth werthu ar sail gymesur i unrhyw gynnydd mewn gwerth 

(e.e. byddai cynnydd o 10% yng ngwerth y tŷ o ddyweder £200k i £220k dros gyfnod 
o 5 mlynedd yn arwain at gynnydd cyfatebol yn y gyfran i £55k lle buddsoddwyd swm 
cychwynnol o £50k gan y Cyngor). 

 

Meini Prawf Meddiannaeth 

• Fel y rhai a ddiffinnir yn y Cynllun Datblygu Lleol (Gweler isod) 
 

Nodiadau: 

Argymhellir bod y tîm polisi cynllunio yn rheoli cymhwysedd y tai cymunedol yn hytrach na 
thrydydd parti ar y sail nad oes asesiad bandio. Byddai'r meini prawf hefyd yr un fath â'r rheini 
a ddefnyddir ar hyn o bryd ac yn cael eu rheoli gan y staff polisi cynllunio.  

Wrth ymgymryd ag ardystiad cymhwysedd ni wneir dim dyfarniadau gwerth, mae’n broses 
syml o benderfynu a yw ymgeisydd yn gymwys ai peidio, pan fydd sefydliadau trydydd sector 
yn cymryd rhan gall cydadwaith cymhleth o wleidyddiaeth leol ymddangos, felly mae rheolaeth 
fewnol o gymhwysedd yn sicrhau bod asesiad teg diduedd yn cael ei wneud o gymhwysedd 
yn unig. Mae’n bwysig sicrhau yn y meini prawf cymhwysedd (fel sydd wedi’i wneud ar gyfer 
lles cynllunio tai fforddiadwy) bod y ddeddfwriaeth a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 yn 
cael ei pharchu. Felly nid yw’n bosibl pennu meini prawf cymhwysedd sy’n gwahaniaethu er 
enghraifft ar statws priodasol, Gallu yn y Gymraeg, oedran ac ati. 

Er mwyn sicrhau bod y cartrefi fforddiadwy a ddarperir gan gynllunio yng Ngheredigion yn 
wirioneddol yn cael eu meddiannu gan bobl mewn angen fforddiadwy, rydym yn disgwyl i 
feddianwyr gael tystysgrif a roddir gan y tîm polisi cynllunio sy'n dangos eu bod yn bodloni'r 3 
maen prawf cymhwysedd a nodir isod: 

Mae’r meini prawf cymhwysedd hyn wedi’u datblygu i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â Deddf 
Cydraddoldeb 2010 ac yn gallu sicrhau morgeisi trwy weithio o fewn y canllawiau a 
amlinellwyd gan y Cyngor Benthycwyr Morgeisi. Mae'n werth nodi bod gennym rai problemau 
o ran gallu i gael morgais gyda'n cynnyrch Fforddiadwy presennol gan mai dim ond is-set o 
fenthycwyr cenedlaethol (tua 3) sy'n fodlon benthyca arnynt yng Nghyngor Sir Ceredigion ar 
hyn o bryd. 

Mewn senario rhannu ecwiti mae’n debygol na fyddai angen gweithredu cytundeb Adran 106 
ac felly mae gallu i gael morgais yn llai o bryder felly gellid rhoi meini prawf gwahanol ar waith 
ar gyfer y cynllun a byddai’n werth ymchwilio i’r hyn a ddefnyddiwyd gan y cynllun blaenorol 
yn y 1990au. 
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Ar gyfer y lles cynllunio Tai Fforddiadwy mae'r meini prawf canlynol yn berthnasol: 

1. Amod Ariannol: 

Mewn perthynas â Thai Fforddiadwy Gostyngol Ar Werth 

Gallu (ar y cyd) i fenthyca dim mwy na'r swm angenrheidiol i brynu'r eiddo am ei bris gostyngol 
ynghyd â 10% y pris hwnnw. O ran plotiau ar gyfer hunanadeiladu bydd y ‘pris gostyngol’ yn 
seiliedig ar amcangyfrif nad yw wedi’i adeiladu eto o werth yr uned.*  

Mewn perthynas â Thai Fforddiadwy Rhent Canolradd: 

Mae’n bwysig bod y cynllun tai fforddiadwy Rhent Canolradd yn cyrraedd ei gynulleidfa 
darged, sef:  

• y rheini sy’n annhebygol yn realistig o allu cael gafael ar dai drwy’r Gofrestr Tai 
Cyffredin ac sydd efallai heb fawr o ddewis ond i ddewis gwario cyfran uwch o’u 
hincwm fel rhent nag a dybir yn ‘fforddiadwy’ (h.y., >35%).  

Bydd eiddo Rhent Canolradd yn cael eu ‘bandio’ yn ôl maint a lefel berthnasol y rhent 
canolradd.  

Bydd y manylion yn newid dros amser fel canlyniad o lefelau rhent a chyflogau yn y sir a bydd 
maint yr eiddo / bandiau gwerth rhenti o bryd i'w gilydd yn cael eu hamlinellu yn y Canllawiau 
Cynllunio Atodol.  

Mae angen i gymhwysedd i feddiannu Tai Fforddiadwy Rhent Canolradd fodloni'r gofynion 
canlynol:  

• Mae’r ymgeisydd yn aelwyd gydag o leiaf un aelod yn gweithio’n llawn amser (a 
ddiffinnir er mwyn y cynllun hwn yn 35 awr yr wythnos) 

• Ni fydd eiddo Rhent Canolradd y gwneir cais amdano yn cael ei ‘danfeddiannu’ gan yr 
aelwyd (hynny yw, ei fod yn diwallu anghenion yr aelwyd fel y cadarnhawyd gan y 
Swyddog Tai Fforddiadwy).  

• Ni all yr ymgeisydd gael gafael ar eiddo rhent y farchnad i ddiwallu ei anghenion ar 
35% neu lai o’i incwm gros yr aelwyd a enillir 

 
2. Amod Preswylio 

Yn y Cynllun Datblygu Lleol presennol (dan y Cynllun Datblygu Unedol diwethaf roedd yn 10 
allan o 20 mlynedd ond roedd y Cyngor Benthycwyr Morgeisi yn ystyried nad oedd modd 
morgeisio hyn)  

Mewn perthynas â Thai Fforddiadwy Gostyngol ar Werth a Thai Fforddiadwy Rhent 
Canolradd: 

i. Cysylltiad lleol yn yr ystyr bod yn rhaid i'r ymgeisydd ar ryw adeg yn ei fywyd fod wedi byw 
yng Ngheredigion neu ardal cyngor tref/cymuned gyfagos (neu gyfuniad o'r ddau) am gyfnod 
parhaus 5 mlynedd.  

Neu  
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ii. Angen byw yng Ngheredigion i ofalu’n sylweddol am berthynas agos neu i gael gofal gan 
berthynas agos os yw’r perthynas yn bodloni gofynion paragraff “2(i)” uchod ac nad yw eiddo’r 
perthynas yn gallu (boed fel y mae neu’n destun estyniad) diwallu anghenion yr aelwyd gyfun.  

Neu  

iii. Angen bod yng Ngheredigion oherwydd cyflogaeth fel gweithiwr allweddol ar sail barhaol 
llawn amser (35 awr). Er mwyn y Cynllun Datblygu Lleol, diffinnir gweithiwr allweddol fel a 
ganlyn:  

a Athro/athrawes mewn ysgol neu sefydliad addysg bellach neu goleg chweched dosbarth;  

b Nyrs neu weithiwr iechyd medrus arall yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol;  

c Swyddog heddlu;  

d Gweithiwr gwasanaeth prawf; 

e. Gweithiwr cymdeithasol;  

f Seicolegydd Addysg;  

g Therapydd galwedigaethol a gyflogir gan yr awdurdod lleol;  

h Swyddog tân;  

i Unrhyw berson arall y mae ei gyflogaeth yn cyflawni rôl bwysig wrth ddarparu gwasanaethau 
allweddol yng Ngheredigion lle bu'n anodd recriwtio o fewn y Sir. 

3. Meddiannaeth Fel Unig Breswylfa: 

Mewn perthynas â Thai Fforddiadwy Gostyngol ar Werth a Thai Fforddiadwy Rhent 
Canolradd: 

Disgwylir i'r ymgeisydd feddiannu'r eiddo fel ei unig breswylfa a bydd gofyn iddo gadarnhau 
nad yw'n berchen ar eiddo preswyl arall. Os yw’r ymgeisydd yn dychwelyd i Geredigion a bod 
ganddo eiddo heb ei werthu y bu’n ei feddiannu o’r blaen, bydd cyfnod gras o ddim mwy na 
12 mis yn cael ei ymestyn i ganiatáu gwerthu’r eiddo.  
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Prosiect Tai Cymunedol 
 

Tystiolaeth o’r angen am Brosiect Tai 
Cymunedol yng Ngheredigion  

 

 
 

Rhagfyr 2021 
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PRIF DDATA: TYSTIOLAETH O’R 
ANGEN AM BROSIECT TAI CYMUNEDOL 
YNG NGHEREDIGION 

 Ffynonellau: 
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion 2020  
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Y gymhareb rhwng prisiau tai ac enillion mewn lleoedd gwaith 
Cofrestrfa Dir EM, Mynegai Prisiau Tai, Medi 2021 
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol,  Nifer y rhai sy’n hawlio budd-dal yn ôl rhyw ac oedran  
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Rhagamcanion Poblogaeth Is-genedlaethol yn seilieidg ar 2018 

    
 

£22,028 
Enillion canolrifol cyfartalog 

yng Ngheredigion  
 

(£1,637 yn is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol ledled Cymru) 

6.97 
Y Gymhareb Fforddiadwyedd 

Tai  
 

(yn 2020 y 4ydd uchaf yn 
genedlaethol, yn gyson yn y pump 

uchaf yn genedlaethol oddi ar 2000)  

15.2% 
Y cynnydd ym mhrisiau tai 

Ceredigion yn ystod y 12 mis 
diwethaf  

 

(y sefyllfa ym mis Medi 2021)  

£228,032 
Pris cyfartalog tŷ yng 

Ngheredigion  
 

(Yr uchaf ar gofnod) 

 

Mae’r cyfleoedd a grëir gan 
Brosiect Tai Cymunedol yn alinio 

â’r canlynol:   

 

Effaith tymor hwy ar y canlynol:  
 

Diwylliant 
 

Iaith 
 

Demograffeg 
 

Yr Economi Leol  
 
 

 

Blaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor 
Yr Amcanion Llesiant Cenedlaethol  

Yr Amcanion Llesiant a Gwella  
Strategaeth Tai’r Cyngor a Strategaeth Economaidd y 

Cyngor  
 

21% 
Y gostyngiad a 

ragwelir yn y grŵp 
oedran 20-29 oed hyd 

at 2029  
 

(Colli 2,595 o bobl) 
 

 

Nododd 

61% 
o bobl 17-24 oed mai’r 

cyfleoedd am dai fforddiadwy 
oedd yr hyn yr oeddent yn ei 
werthfawrogi fwyaf o fewn 

Ceredigion Ffyniannus  
 

(Asesiad o Lesiant Lleol)  
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Y Cefndir 
 

Mae’r ddogfen hon yn dwyn ynghyd y dystiolaeth sy’n ategu’r angen am brosiect tai cymunedol yng 
Ngheredigion ym mis Tachwedd 2021.  Dyma’r cam cyntaf yn natblygiad y prosiect hwn ac mae’n anelu 
at gyflwyno’r sefyllfa bresennol, gan ddefnyddio’r data sydd ar gael, y tueddiadau sy’n ymddangos yn 
sgil y pandemig Covid-19 ac wrth wneud hynny, mae’n anelu at amlygu’r heriau y mae pobl ifanc a 
phrynwyr tro cyntaf yn eu hwynebu o ran fforddio eiddo yn y sir.   
 
Yn ddiweddar cwblhaodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion (BGC) fersiwn ddrafft o Asesiad 
Llesiant Lleol, ac mae’r adroddiad hwn yn defnyddio gwybodaeth o’r Asesiad er mwyn dangos sut mae 
fforddiadwyedd tai yn chwarae rhan hanfodol yn llesiant trigolion a chymunedau Ceredigon.  Mae’n cloi 
drwy ystyried sut y byddai prosiect o’r fath yn alinio â blaenoriaethau lleol y Cyngor a’r fframwaith polisi 
cenedlaethol ehangach.   
 
Y Farchnad Dai 
Daw llawer o’r dystiolaeth sydd ar gael o dueddiadau yn y farchnad dai, ac yn enwedig, y mater o 
fforddiadwyedd tai.  Er ei bod yn wir bod fforddiadwyedd tai yn effeithio ar bob awdurdod lleol yng 
Nghymru, mae’n fater sy’n her neilltuol yng Ngheredigion oherwydd y galw cyson uchel, stoc 
cyfyngedig1 ac enilllion is na’r cyfartaledd.  Er enghraifft, mae’r Gymhareb Fforddiadwyedd Tai, sef y 
gymhareb rhwng canolrif pris tŷ a chanolrif enillion blynyddol gros mewn lleoedd gwaith, wedi 
ymddangos yn gyson ymhlith yr uchaf yng Nghymru yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf ac nid yw 
erioed wedi disgyn yn is na’r 5 uchaf yn ystod y cyfnod hwnnw.   Yn syml, mae cymhareb uchel yn 
golygu llai fforddiadwy ac i’r gwrthwyneb, felly mae’r tuedd hwn yn dangos un o nodweddion y 
farchnad yng Ngheredigion ar hyn o bryd.    Mae’r data diweddaraf ar gyfer 2020 yn dangos bod y 
tuedd hwn yn parhau, gan fod Ceredigion yn ymddangos ybedwerydd uchaf yn genedlaethol, fel y 
gwelir yn Ffigwr 1.1 isod.  

 
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Y gymhareb rhwng prisiau tai ac enillion mewn lleoedd gwaith 
 

Mae’r galw am eiddo yng Ngheredigion wedi codi’n sylweddol hefyd yn ystod y 18 mis diwethaf ac mae 
prisiau cyfartalog tai yng Ngheredigion ar hyn o bryd yr uchaf ar gofnod, gan gyrraedd £228,032 erbyn 

                                                           
1 Gweler Atodiad 1 am  ffigyrau diweddaraf y stoc dai yng Ngheredigion  
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Ffigwr.1.1: Cymhareb Fforddiadwyedd Tai 
Y gymhareb rhwng  canolrif pris tŷ a chanolrif enillion blynyddol gros mewn 
lleoedd  gwaith
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mis Medi 2021, gan godi o £185,484 ym mis Mawrth 2020.  Yn y flwyddyn flaenorol (2019), arhosodd 
prisiau’n gymharol sefydlog rhwng £182,000 a £187,000. Fodd bynnag, yn union ar ôl dyfodiad y 
pandemig Covid-19, dechreuodd prisiau gynyddu wrth i’r galw am eiddo yn y sir dyfu, fel y gwelir yn 
Ffigwr 1.2.   
 

 
Cofrestrfa Dir EM, Mynegai Prisiau Tai, Medi 2021 

Yn ystod y pandemig Covid-19, maeCeredigion hefyd wedi profi rhai o’r lefelau cynnydd uchaf ym 
mhrisiau tai yn genedlaethol, sef cynnydd a oedd yn gyson uwch na 10% yn ystod 2021.  Ers hynny, mae 
Cymru gyfan wedi gweld cynnydd mewn prisiau ac mae ‘ffyniant y farchnad dai’ yn debygol o barhau 
wrth i’r anghydbwysedd rhwng y galw a’r cyflenwad barhau i wthio prisiau i fyny a rhoi pwysau 
ychwanegol ar y farchnad dai yn lleol ac yn genedlaethol.  
 
Efallai fod maint y cynnydd yng Ngheredigion yn cael ei adlewyrchu’n well yn y newid canrannol 
blynyddol mewn prisiau, sy’n dangos bod prisiau eiddo yng Ngheredigion wedi cynyddu 15.7% ym mis 
Mawrth a mis Mai 2021, mewn cymhariaeth â dim ond deuddeng mis ynghynt.  I roi hwn mewn 
perspectif, dyma’r cynnydd mwyaf yng Ngheredigion ers dros ddegawd.  Mae Ffigwr 1.3 yn dangos y 
cynnydd canrannol ym mhrisiau eiddo yng Ngheredigion dros gyfnod treigl o ddeuddeng mis ers 
dechrau 2019, ac mae’r cynnydd diweddar i’w weld yn amlwg o wanwyn 2020 ymlaen.     

 
Cofrestrfa Dai EM, Mynegai Prisiau Tai, Medi 2021  

£228,032
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Ffigwr.1.2: Pris Cyfartalog Eiddo yng Ngheredigion 
Prisiau cyfartalog eiddo yng Ngheredigion ar gyfer eiddo o bob math
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Ffigwr.1.3: Newid Canrannol ym Mhrisiau Eiddo 
Newid canrannol (blynyddol) ar gyfer pob math o eiddo yng Ngheredigion  
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Er mwyn rhoi’r pwysau y mae fforddiadwyedd yn ei roi ar y sawl sy’n bwriadu prynu yng Ngheredigion 
mewn persebectif, ac yn arbennig y pwysau mae’n ei roi ar brynwyr tro cyntaf, mae angen i ni hefyd 
ystyried enillion ac incwm cymharol.  Mae gan rai ardaloedd yng Nghymru, er enghraifft Caerdydd, 
Casnewydd a Sir Fynwy eiddo â phrisiau uwch na’r cyfartaledd, ond mae’r enillion yno hefyd yn uwch 
na’r cyfartaledd.  Fodd bynnag, y gwrthwyneb sy’n wir yng Ngheredigion – mae’r enillion cyfartalog yn is 
na’r cyfartaledd mewn cymhariaeth â gweddill Cymru, sef  £22,028 sydd yn £1,637 yn is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol a’r trydydd isaf yn genedlaethol.  Dangosir hyn yn Nhabl  1.1 sy’n cymharu enillion 
cymharol rhanbarth De Orllewin Cymru, ac fel y gellir gweld yn glir mae gan y rhanbarth yn ei 
gyfanrwydd enillion is na’r cyfartaledd.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol Arolwg Blynyddol Oriau ac Enillion, Tabl 8.7a Tâl gros blynyddol ar gyfer swyddi cyflogeion yn ôl eu man preswyl. 
 

Un o’r nodweddion a gysylltir yn aml ag economïau gwledig yn bennaf yw enillion is na’r cyfartaledd.  
Pan gaiff lefel yr enillion blynyddol cyfartalog ei mapio ochr yn ochr â phrisiau eiddo, gwelwn fod 
Ceredigion yn bendant iawn yn y categori ‘Prisiau Tai Uchel ac Enillion Isel’ a bod gan y sir y gymhareb 
‘waethaf’ rhwng prisiau tai ac enillion yn genedlaethol, h.y. y prisiau tai uchaf a’r enillion isaf, gweler 
Ffigwr 1.4.    
 

 
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Arolwg Blynyddol Oriau ac Enillion 2020     
Cofrestra Dir EM, Mynegai Prisiau Tai, Medi 2021  
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Ffigwr1.4: Prisiau cyfartalog tai mewn cymhariaeth ag enillion 
cyfartalog ledled Cymru

Prisiau tai uchel, enillion isel Prisiau tai uchel, enillion uchel 

Prisiau tai isel, enillion isel Prisiau tai uchel, enillion uchel 

Ceredigion

Tabl 1.1: Cymharu Enillion Cyfartalog ar draws Rhanbarth De 
Orllewin Cymru  
 

Ardal Tâl gros 
blynyddol  
(Canolrif)  

Tâl gros 
blynyddol 
(Cymedr)  

Ceredigion  £22,028 £24,412 
Sir Gâr £23,669 £27,250 
Sir Benfro £22,062 £26,466 
Powys  £22,534 £24,244 
Abertawe £23,164 £25,227 
Cymru £23,665 £26,805 
Y Deyrnas Unedig £25,780 £31,590 
Ceredigion fel % o Enillion yng Nghymru 93% 91% 
Y Gwahaniaeth rhwng Ceredigion a Chymru -£1,637 -£2,393 

Y cyfartaledd cenedlaethol 
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Hyd yn oed pan ystyriwn ‘incwm cyffredinol’ o’i gymharu â phrisiau cyfartalog eiddo, yn hytrach na dim 
ond enillion, gwelir tuedd tebyg.  Mae’n dangos bod Ceredigion yn un o’r siroedd lleiaf fforddiadwy yng 
Nghymru – mae incymau cyffredinol y sir yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol ond mae prisiau tai y 
pedwerydd uchaf.  Mae gan y sir hefyd y prisiau tai cyfartalog uchaf ymysg y siroedd sydd ag incwm 
cyffredinol is na’r cyfartaledd, ac ar hyn o bryd, nid yw’r incwm blynyddol cyfartalog ond yn cyfateb i 
15.4% o brisiau tai y sir, yn genedlaethol yr ail isaf ar ôl Sir Fynwy, gweler Tabl 1.2. (Incwm cyffredinol yw 
incwm a ddaw nid yn unig o gyflogaeth am dâl, ond hefyd o bensiynau a buddsoddiadau eraill).  
 

 

 

Prisiau tai: Mynegai Prisiau Tai y DU Medi 2021, Cofrestrfa Tir EM  
Incwm Cymedrig a Chanolrifol: CACI Paycheck 2020   

 
Pobl Ifanc a Phrynwyr Tro Cyntaf    
 

Er bod y rhain yn faterion sy’n effeithio ar bob un ohonom, ers tro mae tystiolaeth wedi tynnu sylw at yr 
heriau penodol a wynebir gan bobl ifanc yn y farchnad dai leol yng Ngheredigion ac mae’n un o’r 
rhesymau pam mae rhai yn ystyried symud o’r ardal.  Ers y cyfrifiad diwethaf yn 2011, gwelwyd 
gostyngiad sylweddol ym mhoblogaeth Ceredigion, yn enwedig o ran y proffil oedran 16-64 oed.  Yn 
gryno, mae Ceredigion wedi gweld ei phobl ifanc yn allfudo, yn rhannol oherwydd gostyngiad yn nifer y 
swyddi yn y sector cyhoeddus, sydd ar hyd yr amser wedi bod yn rhan bwysig o economi Ceredigion, 
ond hefyd maent wedi gadael er mwyn chwilio am gyfleoedd gyrfa a swyddi sy’n talu’n well.  
 

Tabl.1.2: Y Siroedd Mwyaf a Lleiaf Fforddiadwy yng Nghymru  
 
 

 
Pris cyfartalog 

eiddo 
Incwm 

cymedrig 
Incwm 

canolrifol  
Blaenau Gwent £116,221 £29,636 £23,340 
Merthyr Tydfil £128,360 £30,657 £23,950 
Rhondda Cynon Taf £135,729 £32,840 £25,854 
Castell-nedd Port Talbot £142,165 £32,478 £25,841 
Caerffili £164,404 £34,782 £27,849 
Abertawe £169,435 £34,666 £27,458 
Pen-y-bont ar Ogwr £176,352 £36,430 £29,287 
Torfaen £181,514 £35,699 £28,821 
Sir Ddinbych £181,532 £35,069 £28,119 
Sir Gâr £187,841 £34,821 £28,186 
Wrecsam £188,334 £35,458 £28,280 
Gwynedd £189,103 £33,397 £26,831 
Sir y Fflint £190,836 £38,994 £31,803 
Conwy £203,010 £36,286 £29,473 
Casnewydd £207,764 £36,682 £29,063 
Sir Benfro £208,309 £35,531 £28,841 
Ynys Môn £211,081 £36,035 £29,078 
Powys £217,509 £35,489 £28,770 
Ceredigion £228,032 £35,068 £28,595 
Caerdydd £239,580 £40,913 £33,209 
Bro Morgannwg £273,981 £43,365 £35,697 
Sir Fynwy £312,935 £45,193 £37,595 

Mwyaf fforddiadwy 

Lleiaf fforddiadwy 
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Mae’r boblogaeth 18-24 oed, er enghraifft, wedi lleihau 3.7% , sy’n gyfystyr â 3,198 unigolyn yn ystod y 
cyfnod hwn a rhagwelir y bydd y tueddiadau hyn yn parhau.  Rhaid nodi’n benodol y grŵp 20-29 oed.  
Rhagwelir y bydd y grŵp hwn yn lleihau 21% erbyn diwedd y degawd, sy’n gyfystyr â cholli 2,595 o bobl. 
Wrth gwrs, mae’r effaith yn fwy nag effaith economaidd yn unig, mae yna oblygiadau tymor hwy i 
ddiwylliant, iaith a demograffeg y bröydd Cymraeg.   
 
Ym mis Ionawr 2020, ymgysylltodd Cyngor Sir Ceredigion â’i thrigolion iau ar faterion sy’n gysylltiedig â’r 
economi a chyflogaeth.2  Rhoddai’r canfyddiadau gryn bwysau ar bwysigrwydd swyddi a thai yn yr 
economi leol,  gan fod cyfleoedd cyflogaeth ac argaeledd  tai fforddiadwy yn ddwy o’r tair prif 
flaenoriaeth a nodwyd, fel y gwelir yn Ffigwr 1.5 isod.  
 
Ffigwr 1.5: Arolwg Economaidd Pobl Ifanc 2020 – Y Tair Prif Flaenoriaeth   
 

 
 
 

 
 
 
 
Pan ofynnwyd yn uniongyrchol iddynt beth oedd eu bwriadau wedi iddynt adael yr ysgol neu addysg 
uwch, dywedodd mwy na thraean (38%) eu bod yn bwriadu gadael Ceredigion, gyda llai na chwarter yn 
dweud nad oeddent yn bwriadu gadael, gweler Ffigwr 1.6.  
 

 
 
Roedd themâu tebyg i’w gweld hefyd yn yr ymgynghoriad diweddar ar fersiwn ddrafft Strategaeth 
Economaidd Ceredigion yn ystod gaeaf 2020/21, gyda hygyrchedd a fforddiadwyedd tai ynghyd â’r 
angen i greu cyfleoedd i bobl ifanc wedi’u nodi’n amlwg yn yr adborth. Gweler detholiad o’r adborth 
hwnnw yn Nhabl 1.3 ar y dudalen nesaf.3  Nid yw’n syndod, felly, fod Strategaeth Economaidd newydd 
Ceredigion yn nodi’r tueddiadau hyn a’u bod yn dylanwadu’n drwm ar ei hymyriadau o fewn y thema 
‘Lle’.  
 
 
                                                           
2 “Ymgynghoriad ar Ddatblygu Strategaeth Economaidd Newydd I Geredigion 2020-2035: Adroddiad Adborth”. Cyngor Sir Ceredigionl, 18 Chwefror 2020.  
3 Ymgynghoriad ar Ddatblygu Strategaeth Economaidd Newydd i Geredigion 2020-2035: Adroddiad Adborth, Chwefror 2021.   
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Tabl 1.3:  Detholiad o sylwadau a wnaed yn ystod yr Ymgynghoriad ar fersiwn ddrafft y 
Strategaeth Economaidd ar gyfer Ceredigion 2020-35 
5 

“Rwy’n cytuno’n gryf â’r angen i ddenu pobl ifanc i aros yn 
yr ardal..” 

“Mae angen cefnogi a helpu’r bobl sy’n byw yma ar hyn o 
bryd.”  

“Mae cadw pobl ifanc mewn ardaloedd gwledig yn 
hanfodol os yw Ceredigion i gynnal diwydiant amaethyddol 
cynhyrchiol a chystadleuol. Mae’n hollbwysig bod y 
genhedlaeth nesaf yn cael y cyfleoedd i weithio ar ffermydd 
a datblygu eu sgiliau wrth iddynt adeiladu eu gyrfaoedd ym 
meysydd bwyd a ffermio, ond er mwyn i hyn digwydd, 
mae’n rhaid cael tai gwledig fforddiadwy yn eu mannau 
gwaith.”  

“Mae’n rhaid ystyried opsiynau tai fforddiadwy mewn 
ardaloedd gwledig yn ogystal ag mewn trefi a phentrefi.”  

Ffynhonnell: Ymgynghoriad ar Ddatblygu Strategaeth Economaidd Newydd i Geredigion 2020-2035: Adroddiad Adborth, Chwefror 2021.  
 

Effaith Covid-19 
 
Mae’r pandemig Covid-19 a’r cyfnodau clo a ddaeth yn ei sgil yng Nghymru wedi chwarae eu rhan 
hefyd yn yr angen cynyddol i gymryd camau i fynd i’r afael â’r heriau a wynebir er mwyn cael mynediad 
at y farchnad dai.  Dwy o’r prif themâu sy’n datblygu o’r pandemig yw’r ffordd y mae’r pandemig wedi 
effeithio’n anghymesur ar bobl ifanc, yn enwedig yn nhermau swyddi a’r ffordd y mae’r pryderon 
ynghylch fforddiadwyedd tai wedi gwaethygu yn ei sgil.  Mae’r ddwy thema yn cael eu monitro’n 
rheolaidd gan ‘Is-grŵp Tlodi’ Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion.   
 
Er enghraifft, mae’r cynnydd yn y galw am eiddo yng Ngheredigion ers dechrau’r pandemig a’r cynnydd 
a ddilynodd ym mhrisiau tai yn amlygu’r drafferth y mae llawer o brynwyr tro cyntaf yn ei hwynebu wrth 
geisio cael troed ar yr ysgol dai.   Er bod Cymru gyfan yn gweld ffyniant yn y farchnad dai, mae’r twf yn 
y rhanbarthau mwy gwledig a'r rhanbarthau arfordirol yn ystod y pandemig wedi bod yn un dwfn  - 
mae Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn i gyd wedi gweld twf arwyddocaol yn ystod y cyfnod 
hwn.   Pan oedd yr ail glo yn ei anterth ym mis Rhagfyr 2020, am y tro cyntaf cododd prisiau cyfartalog 
tai yng Ngheredigion i fod yn uwch na £200,000, gan fynd heibio’r uchafswm blaenorol a nodwyd 
ychydig cyn argyfwng ariannol byd-eang 2008/09.    Yn ystod 2020, gwelodd Cymru hefyd y cynnydd 
mwyaf yn yr ernes a dalwyd gan brynwyr tro cyntaf ar draws holl ranbarthau’r Deyrnas Unedig, sef 25%. 
Yn nhermau arian parod, roedd hwn yn gynnydd o £6,634, er bod nifer y prynwyr tro cyntaf yng 
Nghymru hefyd wedi gostwng o 15,890 i 12,190 rhwng 2019 a 2020, gweler Atodiadau 2 a 3.   
 
Y Cyswllt ag Asesiad Llesiant Lleol Ceredigion  
 
Yn ystod haf 2021, ymgysylltodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn helaeth ag unigolion a 
chymunedau Ceredigion ynglŷn â phob agwedd ar lesiant, er mwyn cynorthwyo yn y broses o gyflawni 
fersiwn ddrafft Asesiad Llesiant Lleol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.   Roedd yr ymgysylltiad yn 
cynnwys arolwg llesiant, gweithgareddau a gweithdai rhanddeiliaid, a dangosodd y canlyniadau’n glir 
iawn pa mor bwysig yw’r cyfleoedd am dai fforddiadwy i lesiant unigolion. Dangosodd hefyd y modd y 
mae’r mater hwn yn gyflym iawn wedi hawlio lle uwch ar agenda’r sir yn ystod y blynyddoedd diweddar.   
 
Er enghraifft, pan ofynnwyd pa dri pheth yr oeddent yn eu gwerthfawrogi fwyaf o ran Ceredigion 
Ffyniannus, yr hyn a nodwyd gan fwyafrif (61%) y rhai rhwng 17 a 24 oed oedd y cyfleoedd am dai 
fforddiadwy a gosodwyd y mater hwn yn uwch nag incwm sefydlog a chyflog byw.   Pwysleisiwyd 
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pwysigrwydd y gallu i ddod o hyd i lety boddhaol a fforddio llety o’r fath i’r categori oedran hwn, gan y 
ffaith fod y ganran yn sylweddol uwch na’r canlyniad ar gyfer pawb a atebodd, sef 47% (Ffigwr 1.7).   
 

 
 
Wrth edrych tua’r dyfodol, nododd y rhai rhwng 17 a 24 oed mai prinder tai fforddiadwy oedd eu pryder 
pennaf o safbwynt Ceredigion Ffyniannus (ochr yn ochr â’r cyfleoedd am swyddi addas), gweler Ffigwr 
1.8.  
 

 
Mae’r sylwadau ysgrifenedig a gafwyd yn yr ymgysylltiad yn cynnig goleuni pellach ar rai o’r materion 
hyn.  Pwysleisiodd rhai pobl yr angen am gymorth ychwanegol i brynwyr tro cyntaf, tynnodd eraill sylw 
at yr angen am fwy o dai fforddiadwy, a chanolbwyntiodd rhai ar yr angen am lety fforddiadwy ar rent a 
nododd eraill eu pryder am ail gartrefi a thai gwyliau yn y sir.  Dangosir detholiad o’r sylwadau hyn yn 
Nhabl 1.4..  
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Rhwydwaith trafnidiaeth da sy'n bodloni anghenion
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Ffigwr.1.7: Pa dri pheth ydych chi'n eu gwerthfawrogi fwyaf mewn 
cymuned ffyniannus? 
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Ffigwr 1.8:  Wrth edrych tua'r dyfodol, beth ynghylch ffyniant y sir 
sy'n peri'r pryder pennaf i chi? 

17-24 mlwydd oed Y holl ymatebwyr
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Tabl 1.4: Detholiad o’r Sylwadau a gafwyd yn yr Arolwg Llesiant   
 

“Hoffwn fynd i fyw i dŷ rhatach i'w brynu a'i gadw ond 
nid oes lleoedd o’r fath ar gael. Mae angen tai 
fforddiadwy ar gyfer  pobl 50+ yn ogystal â'r ifanc – ‘tai 
cyntaf ac olaf’ “ 
 

“Mae rhai tai yn y pentref wedi dyblu mewn pris yn ystod 
y 4 blynedd diwethaf.  Ar yr adegau hynny pan fyddant ar 
werth neu pan fo tenantiaid yn gadael, maent yn cael eu 
troi’n dai gwyliau neu’n llety Air BnB.”  
 

“Os na fyddwch yn atal pobl rhag prynu’r holl eiddo ar 
gyfer ail gartrefi/llety gwyliau, ni fydd unrhyw angen am 
eich cynlluniau.  Ni fydd gan bobl ifanc le i fyw ac ni fydd 
pobl hŷn yn gallu prynu tai llai er mwyn rhyddhau tai ar 
gyfer pobl ifanc/teuluoedd.”    
 

“Cynigiwch gynlluniau ariannu i helpu prynwyr tro cyntaf i 
brynu cartref yn yr ardal – mae gormod o dai yng 
Nghymru yn cael eu gwerthu i bobl o’r tu allan i’r ardal ac 
mae hynny’n niweidiol i’r iaith a’r cymunedau.”  
 

“Os ydym ni wir am adeiladu cymdeithas decach, bydd 
angen i ni sicrhau bod tai ar gael i bawb e.e. mae pob 
datblygiad newydd yn £150k+ tai sengl 2 lawr.  Mae hyn 
yn ei gwneud hi’n arbennig o anodd i bobl o 
gefndiroedd gwahanol, oherwydd fel rheol nid ydynt yn 
gallu fforddio byw mewn ardal ddymunol ac maent yn 
cael eu gorfodi naill ai i symud o’r ardal neu stryffaglu i 
oroesi’n ariannol ac felly nid oes ganddynt yr amser na’r 
cyfle i integreiddio a rhannu eu diwylliant.”  
 

“Mae gwir angen llety sy’n fforddiadwy i’w rentu, yn 
arbennig llety o’r fath ar gyfer pobl sengl.”  
 

 
Codwyd sylwadau tebyg drwy gydol yr ymgysylltiad ac maent yn cyfeirio’n sylw yn gryf at y ffaith bod tai 
fforddiadwy yn dod yn un o’r materion allweddol sy’n effeithio ar lesiant yn y sir, ynghyd â thlodi, newid 
yn y boblogaeth ac ymwybyddiaeth amgylcheddol.  Yn wir, yn fersiwn ddrafft yr Asesiad Llesiant Lleol 
nodwyd mai costau uchel tai oedd un o brif sbardunau tlodi yng Ngheredigion.  
 
 
Alinio â Blaenoriaethau Lleol a Chenedlaethol  
Pe bai prosiect tai cymunedol yng Ngheredigion wedi’i alinio’n strategol, byddai’n gymorth i gyflawni 
blaenoriaethau lleol,  Blaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor yn ogystal â’r Amcanion Llesiant a Gwella, 
ynghyd â fframwaith polisi ehangach yr Amcanion Llesiant Cenedlaethol a Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae rhai enghreifftiau o’r modd y mae’n alinio â strategaethau a 
deddfwriaeth allweddol wedi’u hamlinellu yn y paragraffau sy’n dilyn.  Isod gwelir y themâu hirdymor 
sy’n gwau trwy bob un o’r dogfennau hyn, themâu y mae’r prosiect tai cymunedol wedi ei alinio â hwy:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFORDDIADWYEDD 
 

Darparu a 
chefnogi tai 

fforddiadwy yng 
Ngheredigion  

 

CYFLEOEDD 
 

 Cyfleoedd tai a 
swyddi i bobl iau  

gael byw, 
gweithio  ac 
aros yn y sir  

PRYNWYR TRO 
CYNTAF  

 

Cymorth i 
brynwyr tro 

cyntaf  

HYGYRCHEDD 
 

Gwella 
hygyrchedd tai 

diogel a 
fforddiadwy  

BODLONI 
ANGHENION 

LLEOL  
 

Darparu opsiynau 
tai i bobl leol er 
mwyn cynnal 

llesiant unigolion a 
chymunedau  

 

DIWYLLIANT  
 

Gwrthdroi 
effeiithiau 

diwylliannol a 
demograffeg 

sy’n gysylltiedig 
â chostau uchel 
tai ac enillion is  
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Mae Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor 2017-22 yn glir ynglŷn ag amcanion y cyngor o ran tai a’i 
ddealltwriaeth o’r materion, oherwydd o dan y flaenoriaeth Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd mae’n nodi’r amcanion canlynol:   
 
• “Mae'r lefelau diweithdra ynghyd â'r lefelau incwm isel wedi ei gwneud hi'n fwy anodd i bobl gael tai 

diogel a fforddiadwy.”  (tud.11) 
 

• “Bydd y Cyngor yn cynyddu'r ffocws ar ein polisi tai fforddiadwy o safon er mwyn sicrhau bod stoc tai 
addas ar gael i ateb anghenion ein dinasyddion.” (tud.11) 

 

• “Y canlyniadau a geisir: Gwell dewis ac ansawdd tai lleol.” (tud.12) 
 

• “Sut byddwn yn gwybod i ni wneud gwahaniaeth? Bydd tai fforddiadwy a diogel ar gael i deuluoedd a 
chartrefi ag incwm is.” (tud.12)  

 
Ni fydd yn syndod o gwbl ei fod hefyd yn alinio’n agos iawn â’r amcanion sydd yn y strategaeth newydd  
Strategaeth Economaidd Ceredigion 2020-35, sy’n canolbwyntio’n uniongyrchol ar greu cyfleoedd i 
bobl, yn enwedig pobl iau, aros, byw a gweithio yn y sir.  Mae’r amcanion sydd wedi’u cynnwys yn y 
strategaeth nid yn unig yn cydnabod darpariaeth tai fforddiadwy a hygyrch ond hefyd buddion 
cymdeithasol ac economaidd ehangach y cyfleoedd hyn: 
 
• “Creu cyfleoedd i gadw pobl ifanc yn y sir a chadw eu sgiliau yn y gweithlu” (tud.7)  
 

• “Ein huchelgais yw gweld pobl ifanc sy’n dymuno aros a datblygu gyrfa yng Ngheredigion yn cael 
gwireddu’r cyfleoedd i wneud hynny” (tud.9) 

 

• “Ein huchelgais yw gwrthdroi’r gostyngiad yn y boblogaeth ifanc ac o oedran gweithio, ac rydym eisiau 
gweld pobl Ceredigion yn gallu mynegi eu hunigrywedd yn hyderus mewn cymunedau cryf o ran 
hunaniaethau, diwylliant ac iaith.” (tud.9)  
 

• “Yr angen i ddarparu tai fforddiadwy a hygyrch sy’n diwallu anghenion demograffeg a gweithlu sy’n 
newid.” (tud.12) 
 

• “Bydd arloesedd wedi’i arwain gan fenter yn arwain at gyfleoedd gwaith newydd i bobl ifanc medrus 
sy’n cael eu haddysgu a’u hyfforddi yn ein hysgolion, ein colegau a’n prifysgolion.” (tud.4) 
 

• “Bydd pobl ifanc sy’n dymuno aros yng Ngheredigion, yn ogystal â’r rhai a allai fod eisiau dychwelyd i 
fyw a gweithio yma neu symud yma am y tro cyntaf, yn gweld Ceredigion fel lle llawn cyfleoedd.” 
(tud.4) 

 
Diweddarwyd Amcanion Llesiant a Gwella y Cyngor yn 2020, er mwyn rhoi mwy o bwyslais ar yr ymateb 
i’r pandemig Covid-19 a’r broses o adfer yn dilyn y pandemig, ond mae eu hamcanion o ran tai yn dal 
yn glir.  Maent yn pwysleisio pwysigrwydd fforddiadwyedd a hygyrchedd i holl breswylwyr Ceredigion a’r 
effaith yn sgil hynny ar lesiant preswylwyr Ceredigion:  
 
• “3.1 .” Hyrwyddo llesiant unigolion a chymunedau o fewn cartrefi diogel, fforddiadwy a hygyrch 
 
Mae Strategaeth Dai Cyngor Sir Ceredigion, “Tai i Bawb 2018-2023”, hefyd yn cydnabod bod costau 
uchel tai a chyflogau isel ynghyd â chyllid a fforddiadwyedd yn heriau penodol yng Ngheredigion. Ond 
mae’n mynd un cam ymhellach, drwy ddangos yr effaith ehangach y gall y materion hyn ei chael ar 
dreftadaeth ddiwylliannol y sir a phwysigrwydd darparu opsiynau tai i bobl ifanc.   Dyma’r thema graidd 
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a welir yn llawer o strategaethau’r Cyngor ac un sy’n ganolog i’r achos am gynllun tai cymunedol yng 
Ngheredigion:  
 
• “Mae cyflenwad ac argaeledd tai fforddiadwy hefyd wedi’i osod yng nghyd-destun y dirywiad 

presennol mewn siaradwyr Cymraeg yng Ngheredigion a’r rhan sydd gan dai wrth alluogi ein pobl iau 
yn arbennig, sydd wedi’u haddysgu trwy ein system addysg ddwyieithog leol, i aros yn y sir.” (tud.3) 
 

• “Bydd y Cyngor yn parhau â'i ymdrechion i sicrhau bod tai fforddiadwy ar gael yn y Sir fel bod pobl 
ifanc sy'n dymuno yn gallu sefydlu eu hunain yn y sir.” (tud.23) 
 

• “Nid datrysiad dros dro i bobl ifanc sydd am gynilo digon o arian i brynu eu tŷ eu hunain yw tai rhent 
preifat mwyach. O reidrwydd yn hytrach nag o ddewis, mae nifer gynyddol o drigolion Ceredigion 
bellach yn byw mewn tai rhent a byddant yn parhau i wneud hynny oni bai fod tai’n dod yn fwy 
fforddiadwy.” (tud.27) 

 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn glir bod “Cael cartref o ansawdd da sy’n 
cwrdd â’n hanghenion yn hollbwysig”.  Ym mis Mai 2020 cyhoeddodd Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol gynllun pum pwynt a oedd yn tynnu sylw at fuddsoddiad i ategu Adferiad Gwyrdd o’r 
pandemig Covid-19 ac roedd yn cynnwys argymhellion i’r holl gyrff cyhoeddus, gan gynnwys 
Llywodraeth Cymru, ganolbwyntio arnynt:   
 
• Cynyddu’r cyflenwad o’r math cywir o dai fforddiadwy  
• Ymateb i her yr Argyfwng Tai  
• Tai fel sbardun llesiant ehangach  
• Gwella’r ffordd yr ydym yn cynllunio, dylunio ac adeiladu tai  
• Datgarboneiddio ein cartrefi  
 
Mae rhan greiddiol o’r cynllun hwn yn cydnabod yr effaith benodol ar bobl iau a’r heriau y maent yn eu 
hwynebu’n barhaus yn y broses o ddod yn berchnogion tai, ac ar yr un pryd yn adlewyrchu’r newidiadau 
demograffig tymor hwy a fydd yn rhoi mwy o bwysau ar y stoc dai yng Nghymru ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol:   
 

“Oherwydd y cynnydd sylweddol ym mhrisiau tai a rheolau benthyca llymach ers 2008, nid yw 
llawer o bobl ifanc yn gallu fforddio prynu cartref eu hunain. O ganlyniad, ni allant adael cartref eu 
teulu neu maent yn cael eu gyrru i lety ar rent preifat. Mae tystiolaeth yn dangos ei bod yn 
annhebygol y bydd pobl ifanc yn gallu prynu tŷ heb gymorth eu rhieni ac mae un o bob pump o 
bobl ifanc yn y Deyrnas Unedig wedi syrffio-soffa yn 2017 gyda bron i hanner ohonynt wedi gwneud 
hynny am fwy na mis. Yn y cyfamser mae mwy a mwy o aelwydydd wedi dod yn aelwydydd 
deiliadaeth sengl oherwydd cynnydd yn y boblogaeth sy'n heneiddio.”4 

 
Wrth osod y weledigaeth ar gyfer cartrefi yn 2050, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn 
canolbwyntio ar gynnwys pobl leol yn y broses o sbarduno cyfleoedd newydd ar gyfer tai. “ Mae pobl a 
chymunedau yn chwarae rhan effeithiol mewn sut, beth a ble mae cartrefi newydd yn cael eu hadeiladu. 
”.5 Mae cynlluniau tai cymunedol yn cynnig un dull o’r fath o fynd i’r afael â’r materion hyn, drwy 
ddarparu mecanwaith I bobl leol chwarae rôl ganolog wrth greu tai sy’n bodloni eu hanghenion yn 
uniongyrchol.  Ar hyn o bryd mae nifer o gynlluniau sydd eisoes yn weithredol ledled Cymru, gan 

                                                           
4 “Adroddiad Cenedlaethau’r Dyodol 2020: Gadewch i ni greu’r dyfodol gyda’n gilydd”. Comisiynydd Cenedlaethol Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru. 2020. 
17.  
5 “Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020: Gadewch i ni greu’r dyfodol gyda’n gilydd.” Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru. 2020. 7.  
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gynnwys yn siroedd cyfagos Gwynedd a Phowys.  Er bod cynlluniau tai cymunedol yn amrywio’n fawr, y 
cynsail bob amser yw rhoi pobl a chymunedau wrth galon y cynllun a’r diben.  Mae rhai o’r ffyrdd y 
mae’r cynlluniau hyn yn alinio gyda’r modd y cyflawnir blaenoriaethau Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol ac yn eu hategu wedi eu dangos yn Ffigwr 1.8, tra bo Atodiad 4 yn manylu ar y cyfeiriadau llawn 
at flaenoriaethau tai yn adroddiad y Comisiynydd.   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Yn dilyn etholiad y Senedd ym mis Mai 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei ‘Rhaglen 
Lywodraethu’6, gan nodi’r ymrwymiadau sydd i’w cyflawni yn ystod y pum mlynedd nesaf.  Yn ogystal â 
diwygio gwasanaethau digartrefedd, maent yn gweld cyfatebiaeth gref rhwng tai ac iaith ac maent wedi 
addo cyflawni Cynllun Tai mewn Cymunedau Cymraeg fel rhan o hyrwyddo’r broses o gael miliwn o 
siaradwyr Cymraeg a diogelu diwylliant a threftadaeth y genedl ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  Yn 
ogystal, maent yn bwriadu cynnig cefnogaeth uniongyrchol i fentrau tai cydweithredol, dan arweiniad 
cymunedau ac ymddiriedolaethau tir cymunedol, fel rhan o’r addewid i wneud dinasoedd, trefi a 
phentrefi Cymru yn llefydd gwell i fyw a gweithio ynddynt.  Mae’r ddau ymrwymiad hyn yn sicrhau y 
bydd mynd i’r afael â’r heriau tai a amlinellir yn yr adroddiad hwn yn parhau i gael y lle blaenaf yn y 
polisi cenedlaethol yn ystod y tymor nesaf a hefyd yn dangos sut mae manteision tai cymunedol yn 
alinio’n agos gyda blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.   
 
Casgliad 
 
Mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr adroddiad hwn yn amlinellu rhai o’r prif heriau sy’n wynebu llawer 
o bobl ifanc a phrynwyr tro cyntaf yng Ngheredigion wrth geisio dod o hyd i lety addas a phrynu i 
mewn i’r farchnad dai.  Mae tueddiadau diweddar ac yn arbennig y cynnydd yn y galw am eiddo yn y sir 
wedi ei gyfuno â chyflenwad cyfyngedig, wedi creu ‘ffyniant yn y farchnad dai’ gyda phrisiau tai yn 
cyrraedd y lefelau uchaf erioed.  Mae’r dystiolaeth bod angen cefnogaeth bellach yn glir,  yn enwedig o 
safbwynt fforddiadwyedd a chreu cyfleoedd i bobl fyw ac aros yn y sir.  Mae mynd i’r afael â’r materion 
hyn drwy gynlluniau megis cynlluniau tai dan arweiniad y gymuned yn alinio’n agos â blaenoriaethau tai 
lleol y Cyngor a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

                                                           
6 “Llywodraeth Cymru: Rhaglen Lywodraethu”. Caerdydd, 2021.  

Ffigwr 1.8: Alinio Cynlluniau Tai 
Cymunedol wrth gyflawni 
Blaenoriaethau Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n 
ymwneud â Thai  

Blaenoriaethau’r 
Comisiynydd sy’n 
ymwneud â Thai  

 Sut y gallai cynllun tai cymunedol 
gynorthwyo i gyflawni blaenoriaethau’r 
Comisiynydd sy’n ymwneud â Thai  

Cynyddu’r cyflenwad 
o’r math cywir o dai 
fforddiadwy  

*Mae tai sydd yn wirioneddol fforddiadwy i’w prynu a’u 
rhentu yn golygu nad yw cymunedau’n cael eu dadleoli, 
gall pobl ifanc gael sicrwydd, mae siopau ac ysgolion 
pentrefi yn aros ar agor.  Gan y gall prisiau eiddo gael eu 
diogelu am byth, bydd cenedlaethau’r dyfodol yn elwa 
hefyd.  
*Mae cartrefi sy’n cael eu dylunio gan bobl leol yn cael eu 
hadeiladu, gan ystyried eu ffrindiau a’u cymdogion ac nid 
elw.  Maent wir yn ystyried beth sydd ei angen go iawn ar 
bobl, er mwyn byw yn hapus ac yn annibynnol.  
*Mae tai sydd dan arweiniad y gymuned ar gyfer pawb.  
Maent yn cael eu hadeiladu gan ystyried pobl, bywyd bob 
dydd, yr amgylchedd a dyfodol mwy cynaliadwy.  
*Drwy greu’r cyfle i bobl aros yn eu hardal leol, maent yn 
gwella llesiant y gymuned a llesiant unigolion ac yn 
cyfrannu at ddiogelu treftadaeth ddiwylliannol.    

Ymateb i her yr 
Argyfwng Tai  
Tai fel sbardun 
llesiant ehangach 
Gwella’r ffordd yr 
ydym yn cynllunio, 
dylunio ac adeiladu 
tai 
Datgarboneiddio ein 
cartrefi  
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Atodiad 1: Stoc anheddau yng Ngheredigion  
 

Amcangyfrifon o stoc anheddau yr Awdurdod Lleol a 
daliadaeth  Nifer % 

Awdurdod Lleol* 0 0% 

Landlord Cymdeithasol Cofrestredig  3,352 9% 

Dan feddianaeth y perchennog 26,402 74% 

Wedi’u rhentu’n breifat   5,906 17% 

Pob daliadaeth  35,660 100% 
*Trosglwyddwyd stoc yr Awdurdod Lleol i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig Tai Ceredigion, 30 Tachwedd 2009 
Ffynhonnell: StatsCymru, Amcangyfrifon stoc anheddau fesul awdurdod lleol a daliadaeth 
 

Atodiad 2: Yr ernes gyfartalog a wnaed gan brynwyr tro cyntaf  
 

Yr ernes a wnaed gan 
brynwyr tro cyntaf  

Yr ernes a wnaed gan brynwyr tro 
cyntaf 

Y cynnydd yn yr ernes a wnaed gan 
brynwyr tro cyntaf mewn cymhariaeth 
â 2019 

 
2019 2020 % Mewn termau 

arian 
Y Gogledd-ddwyrain  £23,788 £29,563 24% £5,775 

Swydd Efrog a’r Humber £28,008 £33,313 19% £5,305 

Y Gogledd-orllewin £29,519 £34,347 16% £4,829 

Dwyrain Canolbarth Lloegr £33,268 £39,052 17% £5,783 

Gorllewin Canolbarth Lloegr £34,008 £42,062 24% £8,054 

Dwyrain Anglia £43,474 £51,126 18% £7,652 

Cymru £26,029 £32,663 25% £6,634 

Y De-orllewin £42,504 £51,397 21% £8,893 

Y De-ddwyrain £54,654 £64,910 19% £10,256 

Llundain £110,145 £130,357 18% £20,211 

Gogledd Iwerddon £25,327 £29,523 17% £4,196 

Yr Alban  £30,101 £35,745 19% £5,644 
Ffynhonnell: Halifax, 12 mis i Ragfyr 2020, Cyllid y DU7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 https://www.lloydsbankinggroup.com/media/press-releases/2021/halifax/soaring-house-prices-failed-to-deter-first-time-buyers-2020.html 
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Atodiad 3: Nifer y prynwyr am y tro cyntaf  
 2010 2015 2019 2020 
Y Gogledd 8,060 13,120 16,010 13,985 

Swydd Efrog a’r Humber   14,800 23,660 29,950 25,683 

Dwyrain Canolbarth Lloegr  13,220 21,700 27,210 23,894 

Dwyrain Anglia 6,920 10,230 12,420 11,006 

Llundain Fwyaf  33,370 42,510 40,720 38,320 

Y De-ddwyrain 38,030 59,700 68,070 60,960 

Y De-orllewin 15,030 24,110 28,210 24,588 

Gorllewin Canolbarth Lloegr 15,230 24,590 31,460 26,400 

Y Gogledd-orllewin 18,870 29,680 37,900 33,113 

Cymru 7,880 12,550 15,890 12,190 

Yr Alban 17,170 28,430 32,530 25,826 

Gogledd Iwerddon 4,550 7,790 10,790 8,347 

Y Deyrnas Unedig 193,940 298,080 351,260 304,657 
Ffynhonnell:: Amcangyfrif Cyllid y DU a Halifax ar gyfer 20208 

 

Atodiad 4: Cyfeiriadau Pellach at Gefnogi Tai Cymunedol yn 
Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 
 
Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 – Pennod 5 – Meysydd Ffocws – Tai9 
 
“Mae'r ffocws o'r newydd ar dai ar draws y Deyrnas Unedig, ac mae'n cael ei yrru gan y cyhoedd yn ogystal ag 
arweinyddiaeth wleidyddol. Mae hyn oherwydd yr angen, yn amlwg, i ddatgarboneiddio ein cartrefi i gyrraedd 
targedau allyriadau. Ond hefyd oherwydd bod prinder tai yn effeithio ar lawer mwy o bobl nag o'r blaen - mae 
anfforddiadwyedd, diffyg tai cymdeithasol, y sector rhentu preifat ansicr a digartrefedd yn faterion sydd wedi dod 
yn fwy gweladwy a gellir dadlau eu bod wedi codi oherwydd bod cynllunio a meddwl hirdymor a ffocws ar atal 
problemau rhag digwydd wedi bod yn absennol neu heb ei wneud yn effeithiol.” 
 
Tueddiadau i’w gwylio: 
• Mae nifer yr aelwydydd yr aseswyd eu bod yn ddigartref yng Nghymru wedi cynyddu rhywfaint.  
• Mae nifer yr aelwydydd sydd dan fygythiad o ddigartrefedd yng Nghymru hefyd wedi cynyddu.  
• Mae nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd yng Nghymru wedi cynyddu 17% yn y flwyddyn ddiwethaf.  
• Bu cynnydd ym maint y gwelyau sy'n cael eu cynnig i rai sy'n cysgu ar y stryd gan awdurdodau lleol.  
• Mae nifer yr aelwydydd sy'n byw mewn tlodi tanwydd yn gostwng- mae wedi gostwng o 332,000 o 

aelwydydd yn 2008 i 155,000 yn 2018. Mae hyn yn ostyngiad o 14 pwynt canran o 26% yn 2008 i 12% yn 2018. 
• Mae'r sector rhentu preifat yng Nghymru wedi mwy na dyblu mewn maint ers 2001.  

                                                           
8 https://www.lloydsbankinggroup.com/media/press-releases/2021/halifax/soaring-house-prices-failed-to-deter-first-time-buyers-2020.html 
9 ““Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020: Gadewch i ni greu’r dyfodol gyda’n gilydd.” Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru. 2020.  
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• Roedd nifer yr aelwydydd mewn llety dros dro yng Nghymru wedi cynyddu 8% rhwng 2018 a 2019. Dyma'r 
cynnydd uchaf ers cyflwyno Deddf Tai (Cymru) ym mis Ebrill 2015. 

• Mae nifer yr aelwydydd yn cynyddu'n gyflymach na nifer yr eiddo sydd ar gael.  
• Mae'r pwysau cynyddol i ateb y galw am dai wedi arwain at adeiladu nifer cynyddol o gartrefi newydd mewn 

ardaloedd sy'n wynebu perygl llifogydd.  
• Nid yw stoc tai Cymru yn cynyddu gyda'r cyflymder sydd ei angen i ateb y galw – bob blwyddyn mae llai na 

hanner y cartrefi newydd sydd eu hangen arnom yn cael eu hadeiladu  
• Gweithlu sy'n heneiddio gyda 22% o'r gweithwyr dros 50 oed, a llif gwael o bobl ifanc yn ymuno â'r 

proffesiwn. 
• Daw tua 8% o allyriadau Cymru o dai ar hyn o bryd, ac mae 97% ohono'n deillio o'r tanwydd a ddefnyddir ar 

gyfer gwresogi a choginio. Mae hyn yn ostyngiad o 34% ers 2005.  
• Gostyngodd allyriadau o'r sector adeiladu bron i draean rhwng 1990 a 2016 ond mae cyflymder y gostyngiad 

pellach yn y blynyddoedd diwethaf wedi arafu ac mae'n bosibl ei bod yn gwrthdroi hyd yn oed. 
 
Rhagfynegiadau ar gyfer dyfodol posibl: 
• Disgwylir i fwy na 90% o stoc heddiw barhau i gael ei defnyddio gan 2050.  
• Fe amcangyfrifir y bydd nifer yr aelwydydd yng Nghymru yn tyfu'n gyflymach na'r boblogaeth gyffredinol. 

Byddai hyn yn arwain at feintiau aelwydydd llai. Rhagwelir y gwelir cynnydd o fwy na 30% yn nifer yr 
aelwydydd un person yn yr 20 mlynedd nesaf. 

• Ar y llaw arall, mae'n debygol y bydd llai o dir addas ar gael i'w ddatblygu gan fod gorlifdiroedd a thir isel 
arall yn gynyddol dueddol o ddioddef o lifogydd.  

• Rhagwelir y bydd nifer yr ail gartrefi ac anheddau gwag yn parhau i gynyddu gyda 11,000 o dai mewn 
gyfanswm o 2031, a fydd, yn eu tro, yn arwain at ostyngiad yn nifer yr anheddau sydd ar gael ar gyfer y 
cynnydd a ragwelir yn y galw mewn aelwydydd.  

• Mae technoleg gynaliadwy glyfar a gofodau amlbwrpas ar gynnydd ac yn debygol o ddod y norm yn y 30-40 
mlynedd nesaf.  

• Mae newidiadau cyffredinol mewn ymddygiadau byw cenhedlaeth bellach yn golygu y bydd yn rhaid i dai fod 
yn fannau hyblyg a all ddal poblogaeth sy'n heneiddio'n gyffyrddus. 
 

Y weledigaeth ar gyfer ein cartrefi yn 2050 – cymunedau sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol  
• Bydd Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus yn parhau i weld tai fel mater o flaenoriaeth, gan sicrhau y bod 

digon o adnoddau ar gael i gynlluniau, datblygu ac i ddarparu'n effeithiol i greu cartrefi a chymunedau sydd 
eu hangen yn y dyfodol.  

• Mae cyllidebau traws-lywodraeth yn sicrhau y bydd digon o gartrefi fforddiadwy, sy'n diwallu anghenion ein 
poblogaeth a systemau effeithiol i alluogi pobl i gael mynediad atynt, gan leihau digartrefedd yng Nghymru.  

• Byddwn wedi ailwampio ac ail-bwrpasu adeiladau gwag gan helpu i ddod â'r 27,000 o gartrefi gwag yng 
Nghymru ar hyn o bryd yn ôl. (Cymru sy’n Fwy Cyfartal, Cymru Iachach, Cymru o Gymunedau Cydlynus a 
Chymru Lewyrchus). 

• Mae pobl a chymunedau yn chwarae rhan effeithiol mewn sut, beth a ble mae cartrefi newydd yn cael eu 
hadeiladu. Mae mynediad i ystod ehangach o opsiynau tai, wedi'u cefnogi gan newid diwylliant yng Nghymru 
sy'n ehangu barn pobl am sut a ble i fyw. 

• Mae'r sector rhentu preifat yn fwy fforddiadwy, proffesiynol a dibynadwy, ac mae'r ddeddfwriaeth gysylltiedig 
yng Nghymru yn rhoi'r diogelwch sydd ei angen ar denantiaid i weld rhentu fel opsiwn ymarferol. Mae yna 
ystod eang o fathau o dai. Mae hyn yn cynnwys preswylfeydd rhwng cenedlaethau, cyd-fyw (ystafell breifat a 
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lleoedd / cyfleusterau a rennir) a chyd-gartrefu (cartref preifat a lleoedd / cyfleusterau a rennir), lleihau 
arwahanrwydd ac unigrwydd i'r niferoedd cynyddol o bobl sengl a hŷn. (Cymru Iachach). 

• Mae tai ar draws pob deiliadaeth o safon ansawdd gyson. (Cymru sy’n Fwy Cyfartal) Mae gan gartrefi safonau 
gofod mwy hael a strwythurau mewnol y gellir eu haddasu i wneud y defnydd gorau o ofod ac i addasu i bobl 
sy'n newid anghenion a ffyrdd o fyw, gan fod ein poblogaeth yn treulio mwy o amser yn eu cartrefi (gan 
gynnwys gweithio gartref) a llai mewn tagfeydd traffig ac mewn swyddfeydd. (Cymru o Gymunedau 
Cydlynus). 

• Mae tai, trafnidiaeth a chynllunio wedi'u hintegreiddio er mwyn sicrhau bod gan bobl fynediad i fannau 
gwyrdd, gwasanaethau a chyfleusterau hamdden yn lleol. Dyluniwyd cymunedau i adlewyrchu treftadaeth yr 
ardal a helpu i gysylltu pobl â gweithgareddau diwylliannol yr ardal. (Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn Ffynnu). Mae pob datblygiad tai yn cynnwys buddion amgylcheddol, megis lle ar gyfer natur, 
cynhyrchu ynni adnewyddadwy, a rheoli dŵr ac mae'n cynnig amgylcheddau cydnerth â chysylltiad da i bawb 
yng Nghymru. (Cymru Gydnerth)  

• Mae tai yn cael eu cefnogi gan, ac wedi'u hintegreiddio â system gynllunio fodern sy'n unol â Pholisi Cynllunio 
Cymru 10. Mae hyn yn ystyried y ffactorau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ehangach 
o fewn ardal gynllun er mwyn sicrhau bod lleoedd cynaliadwy a chymunedau cydlynus yn cael eu creu. Mae'r 
system gynllunio yn ystwyth ac yn flaengar, gan ystyried anghenion tai poblogaeth heddiw ac yn y dyfodol ar 
gyfer ardaloedd lleol. Mae tir ar gael ar gyfer adeiladu tai ar gyfer y math o ddeiliadaeth sy'n ofynnol ac ar 
gyfer y math cywir o dai, yn y lleoedd iawn - yn agos at amwynderau lleol, cysylltiadau trafnidiaeth a lleiniau 
hygyrch ar gyfer tir a chyfleoedd datblygu i fusnesau bach a chanolig. (Cymru Lewyrchus). 

• Mae ein cartrefi yn defnyddio ynni'n effeithlon a charbon bositif gadarnhaol ac yn cynhyrchu eu trydan eu 
hunain - bydd rhai wedi'u yn cael eu gorchuddio â phaent solar sy'n cynhaeafu ynni o'r haul. Maent hefyd yn 
gallu gwrthsefyll hinsawdd sy'n newid gyda thywydd eithafol. Mae mwy o adeiladau 'yn casglu dŵr glaw ac yn 
rheoli eu defnydd dŵr eu hunain. Yn bwysicaf oll, mae ein cartrefi yn rhan o gymuned sydd â chysylltiad da. 
(Cymru Lewyrchus, Cymru Gydnerth a Chymru o Gymunedau Cydlynus) Oherwydd mwy o effeithlonrwydd 
ynni a systemau ynni adnewyddadwy, mae ynni bron yn rhad ac am ddim, ac felly'n lleihau tlodi tanwydd. 
(Cymru sy’n Fwy Cyfartal). 

• Mae tai yn lleihau, ac yn y pen draw dileu allyriadau yn ei sector ei hun - mae'n helpu i fynd i'r afael â newid 
yn yr hinsawdd a lleihau allyriadau cyffredinol o sectorau eraill trwy ddewisiadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd 
fel seilwaith gwyrdd, deunyddiau cynaliadwy a chadwyni cyflenwi lleol. (Cymru Lewyrchus, Cymru sy’n Gyfrifol 
ar lefel Fyd-eang). 

• Mae'r sector adeiladu yn buddsoddi mewn datblygu sgiliau a ffyrdd newydd o weithio, gan gynyddu 
adnoddau sgiliau yng Nghymru ac yn lleol. (Cymru Lewyrchus). 

• Mae tai o ansawdd uwch yn gwella iechyd pobl a lles, gyda sgil-fanteision i wasanaethau cyhoeddus, megis y 
GIG, a fydd yn gweld lleihad sylweddol mewn damweiniau, argyfyngau a problemau iechyd gydol oes a 
achosir gan dai o ansawdd gwael. Mae economi gylchol wedi'i hymgorffori, gan leihau gwastraff, arbed arian 
a gwella cysylltiadau rhwng pobl. (Cymru sy’n Gyfrifol ar lefel Fyd-eang, Cymru Iachach). 

• Mae technoleg wedi'i hintegreiddio ledled ein cartrefi gan wneud bywyd yn haws, yn enwedig i'r rheini ag 
anghenion cymorth ychwanegol. Mae'r dechnoleg gynyddol, ynghyd â thu mewn y gellir ei addasu, yn 
galluogi pobl i fyw'n annibynnol am fwy o amser, gan leihau'r galw ar wasanaethau cymorth y wladwriaeth. 
(Cymru Iachach a Chymru sy’n Fwy cyfartal).  

 
Heriau a Chyfleoedd i newid  
Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau’r dyfodol: 
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Mae ar genedlaethau'r presennol a'r dyfodol angen am fwy o dai o ansawdd uchel, carbon isel, gwirioneddol 
fforddiadwy, mewn cymunedau cysylltiedig, sy'n diwallu anghenion y boblogaeth leol ac yn gwella'r amgylchedd 
lleol. Mae angen gwneud hyn yn gyflym ac ar raddfa fawr - gyda'r ffocws yn symud o adeiladu tai i adeiladu 
cymunedau. Mae cynigion fel Parc Hadau, ‘Cartrefi Sero Homes’ neu'r ‘Datblygiad Defnydd Cymysg Byw Bioffilig' 
yn dangos i ni yr hyn y gallem fod yn anelu ato.  
 
Mae arnom angen i bawb yng Nghymru gael cartref digonol. Mae hyn yn ymwneud â chydweithio ac 
ailddyrannu'r stoc bresennol. Mae angen cysondeb ymarfer ar draws pob rhan o Gymru ac nid o reidrwydd 
adnoddau ychwanegol. Mae angen i dai ddod yn wasanaeth statudol fel addysg ac iechyd, fel arall bydd yn 
cymryd sedd gefn a bydd dyraniad tai yn parhau i ymateb i argyfyngau. 
 
Dylai datblygiadau gael eu cynllunio gyda, neu o amgylch amwynderau eraill, gwasanaethau a (yn fwy pwysig) 
trafnidiaeth gyhoeddus, gan gofleidio y cysyniad o greu lleoedd (gweler yr adran ar Gynllunio Defnydd Tir) ac yn 
unol â Pholisi Cynllunio Cymru 10.  
 
Mae hyn yn datgan bod "cynllunio effeithiol yn cefnogi ac yn galluogi darparu amrywiaeth o gartrefi sydd wedi’u 
dylunio a’u lleoli’n dda ac sydd â chysylltiad da â chanolfannau manwerthu a masnachol sy’n bodoli’n barod yng 
nghanol ein cymunedau a chyfleoedd gwaith.”  
 
Rhaid i gynyddu'r cyflenwad o gartrefi carbon isel fforddiadwy, digonol mewn cymunedau cydlynol barhau i fod 
yn flaenoriaeth polisi yn yr hirdymor. Mae angen i ni ddeall y materion a gyfrannodd at brinder tai cyfredol yn y 
lle cyntaf i'w hatal rhag digwydd eto, er enghraifft, cyllidoli tai a thir ar raddfa fawr, a systemau tai sy'n trin tai fel 
nwyddau. Mae angen i Lywodraeth Cymru gynnal monitro parhaus i gadw i fyny â thueddiadau ac anghenion 
newidiol y boblogaeth a'r hinsawdd. 
 
Lle’r ydyn ni nawr: 
Gwnaeth ymchwil a gyhoeddwyd yn 2019 gan Tai Pawb, Sefydliad Siartredig Tai Cymru a Shelter Cymru 
gadarnhau bod 'Cymru, fel gwledydd datganoledig eraill, yn profi nid yn unig lefelau uchel o ddigartrefedd, 
cynnydd mewn cysgu ar y stryd, ond hefyd prinder tai fforddiadwy, diffyg difrifol o lety addas wedi'i addasu ar 
gyfer pobl anabl, diffyg sicrwydd deiliadaeth a phroblemau gyda lletyau llai safonol.' 
 
Gwaethygir y problemau gyda'r cyflenwad gan nifer yr eiddo a ragamcanir mewn datblygiadau cynllunio gan 
awdurdodau lleol a'r nifer a adeiladwyd mewn gwirionedd. Yn ôl Stats Cymru, dros y degawd diwethaf, dylai 
datblygiadau sydd wedi’u cymeradwyo gan awdurdodau lleol fod wedi cyflenwi 13,355 o dai fforddiadwy. Fodd 
bynnag, dim ond 6,746 o'r rhain sydd wedi'u hadeiladu.  
 
Rhagwelir y bydd nifer yr aelwydydd person sengl yn codi dros 30% yn yr 20 mlynedd nesaf. Mae tueddiadau 
diweddar mewn adeiladu tai yn dangos efallai na fydd nifer yr eiddo sydd ar gael yn cadw i fyny â'r cynnydd hwn 
mewn cartrefi. Gwaethygir sefyllfa ein cyflenwad tai fforddiadwy cyfyngedig, oherwydd er bod yr angen am dai 
yng Nghymru yn tyfu'n gyflymach na nifer yr eiddo sydd ar gael, mae'n debygol y bydd tir llai addas ar gael i'w 
ddatblygu wrth i orlifdiroedd a thir is arall ddod yn fwy tueddol o gael llifogydd.. 
 
Mae gan nifer o gyrff cyhoeddus amcanion neu gamau sy'n canolbwyntio ar fynd i'r afael ag eiddo gwag, ond 
dim ond un Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, er bod ganddynt amcanion a chamau ynghylch cymunedau hyfyw, 
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diogel a deniadol. Ac mae tystiolaeth a gafwyd gan y Pwyllgor yn awgrymu bod rhwystrau o ran arweinyddiaeth 
ar lefel leol ac wrth ddarparu adnoddau ar gyfer gweithredu ar lawr gwlad.  
 
Pobl ifanc yn methu â gadael cartref neu yn cael eu gyrru i lety preifat ar rent  
Oherwydd y cynnydd sylweddol ym mhrisiau tai a rheolau benthyca llymach ers 2008, nid yw llawer o bobl ifanc 
yn gallu fforddio prynu cartref eu hunain. O ganlyniad, ni allant adael cartref eu teulu neu maent yn cael eu gyrru 
i lety ar rent preifat. Mae tystiolaeth yn dangos ei bod yn annhebygol y bydd pobl ifanc yn gallu prynu tŷ heb 
gymorth eu rhieni ac mae un o bob pump o bobl ifanc yn y Deyrnas Unedig wedi syrffio-soffa yn 2017 gyda bron 
i hanner ohonynt wedi gwneud hynny am fwy na mis. Yn y cyfamser mae mwy a mwy o aelwydydd wedi dod yn 
aelwydydd deiliadaeth sengl oherwydd cynnydd yn y boblogaeth sy'n heneiddio.  
 
Mae'r galwadau ar ein stoc tai cymdeithasol gyfyngedig yn golygu bod pobl ifanc yn llai tebygol o allu ei gyrchu, 
oherwydd y system ddyrannu sy'n gorfod blaenoriaethu pobl sy'n agored i niwed. O ganlyniad, mae pobl ifanc yn 
yn wynebu rhenti 'anfforddiadwy' sy'n bwyta hyd at 30% o'u cyflog, o'i gymharu â tua 8% ar gyfer pobl dros 60 
oed.  
 
Mae yna bryderon hefyd ynglŷn â gwir gost 'cartrefi fforddiadwy' fel y'u gelwir. Mae rhenti yn aml yn rhy uchel i 
bobl ifanc, pobl sy'n gweithio'n rhan-amser neu ar incwm isel. Mae Sefydliad Joseph Rowntree yn nodi bod rhent 
yn 'fforddiadwy' pan nad yw'n cymryd mwy na 28% o incwm net cartref.  Eto mae rhai tenantiaid yng Nghymru 
sy’n talu canran dipyn uwch o’u hincwm net ar rent.   
 
Er bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu 20,000 o 'dai fforddiadwy' newydd, mae'r defnydd o'r term 
ar hyn o bryd yn cynnwys cartrefi sy'n eiddo i'r cynllun ecwiti a rennir 'Help i Brynu'. Yn 2016, gwerthwyd 40% o'r 
cartrefi a werthwyd trwy 'help i brynu' am dros £200,000, sy'n anfforddiadwy i lawer o bobl, yn enwedig gan mai’r 
incwm cyfartalog yng Nghymru Cymru yw £22,575, ar ôl didyniadau. 
 
Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio ysgogiadau ariannol trwy'r grant tai cymdeithasol a'r Rhaglen Tai Arloesol i 
annog arloesedd wrth ddatblygu tai a chymunedau rhwng cenedlaethau a defnyddio ysgogiadau trethiant i 
gymell rhannu tai rhwng cenedlaethau. 
 
Y tu hwnt i addasrwydd cartrefi, dylai'r Llywodraeth hefyd ddatblygu polisi a chyllid gan ddefnyddio'r cyfleoedd 
(fel y rhai a gyflwynir gan Bolisi Cynllunio Cymru 10, y Rhaglen Hybiau Cymunedol a'r Adolygiad Ail-greu Addysg) 
i:  
 
• Ystyried sut y gallant agor cartrefi gofal i ddod yn ganolfannau ar gyfer gweithgareddau, gwasanaethau a 

chyfleusterau cymunedol  
• Creu a chefnogi datblygiad canolfannau ar gyfer pob oedran erbyn 2030 fel lleoedd i gymysgu a rhannu 

gweithgareddau a phrofiadau  
• Agor ysgolion yn hirach - gyda'r nos, ar benwythnosau a gwyliau - fel lleoedd cymunedol a rennir ar gyfer 

pob oedran  
• Annog awdurdodau lleol i greu strydoedd ar gyfer chwarae - gan ddefnyddio strydoedd preswyl fel lleoedd 

ar gyfer chwarae, hwyl a chyd-berthyn.  
 

Gofynnodd yr Adolygiad Tai Fforddiadwy am farn tenantiaid ar yr hyn a oedd yn bwysig iddynt y tu mewn a'r tu 
allan i'w cartref, a gellir eu crynhoi fel a ganlyn:  
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• Gofod oedd yr agwedd fwyaf arwyddocaol yn y cartref. Un o'r themâu cyffredin oedd pwysigrwydd cael cegin 
gyda lle i fwyta, ar wahân i'r ystafell fyw.  

• Y tu allan i'r cartref, daeth diogelwch allan fel y flaenoriaeth fwyaf i denantiaid. Ystyriwyd hefyd ei bod yn 
hanfodol cael gardd neu falconi gyda fflat, er mwyn darparu mynediad i ofod allanol i gefnogi iechyd meddwl 
a llesiant.  

• Roedd mynediad digidol hefyd yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth uchel, yn enwedig i'r rheini sy'n derbyn 
budd-daliadau, yn ymgysylltu â'r Ganolfan Swyddi neu'n ceisio cyflogaeth.  
 

Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn gaeth yn y sector rhentu preifat oherwydd ein prinder tai cymdeithasol. Mae 
rhentwyr yn y sector breifat eisoes yn wynebu rhent uwch a lefelau is o wasanaethau cymorth, ac oni bai bod yr 
un gofynion ac amserlenni yn cael eu rhoi ar gartrefi ar rent preifat, yna bydd gan bobl yn y sector rhentu preifat 
eiddo llai ynni effeithlon a biliau tanwydd uwch.  
 
Mae polisi tai datganoledig, ynghyd â'r gofynion a'r uchelgeisiau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol, yn rhoi cyfle i Gymru fod yn arloesol ac yn feiddgar wrth oresgyn yr argyfwng tai a dewis dull sy'n addas 
ar gyfer y dyfodol.  
 
Mae adolygiadau polisi diweddar yn nodi sut y gall y Llywodraeth wneud mwy o gynnydd o ran cyflawni'r 
dyheadau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cwblhau nifer o adolygiadau meysydd polisi sef: yr Adolygiad Annibynnol o 
Gyflenwad Tai Fforddiadwy, adroddiad Datgarboneiddio Cartrefi Presennol yng Nghymru ac adroddiad y Grŵp 
Gweithredu Digartrefedd ar 'Y fframwaith o bolisïau, dulliau a chynlluniau y mae ei angen i roi diwedd ar 
ddigartrefedd yng Nghymru (Beth mae rhoi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru’n ei olygu mewn gwirionedd).'  
 
Adolygiad Tai Fforddiadwy:  
““Roedd y Panel yn llwyr ymwybodol o'r ffordd mae tai yn gyffredinol, a thai fforddiadwy yn arbennig, yn cyfrannu 
at flaenoriaethau cymdeithasol ac economaidd eraill yng Nghymru, gan gynnwys iechyd, addysg, cyflogaeth, 
cymunedau cydlynus, yr amgylchedd, cenedlaethau'r dyfodol a chyfleoedd. Mae cysylltiad hanfodol bwysig rhwng 
tai da a phob un o'r rhain.  
Roedd yn amlwg bod y ffocws ar benderfyniadau cyllid (polisi rhenti/grant) blynyddol a'r gwaith cynllunio a 
ddeilliai o hyn yn cael effaith argyfyngus ar y gallu i sicrhau'r allbwn mwyaf o'r buddsoddiadau a wneir, boed 
hynny o ffynonellau cyhoeddus neu breifat. Mae'r Panel wedi argymell y dylai'r gyfundrefn tai fforddiadwy 
fabwysiadu gorwelion hirdymor gan roi mwy o sicrwydd i'r system a gwella'r cyfleoedd am waith cynllunio 
cyflenwad, gwariant a phrosesau mwy effeithlon ac effeithiol.”  
 
Adolygiad Annibynnol ar Ddatgarboneiddio Cartrefi yng Nghymru: 
"Rhannodd aelodau'r Grŵp Cynghori yr argymhellion datblygol â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 
er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd â phum Ffordd o Weithio a saith Nod Llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol. Gellir gweld trosolwg o fanteision byrdymor, tymor canolig a hirdymor yn y tablau isod. Mae'r gwaith 
mapio yn dangos bod rhaglen ôl-osod 30 mlynedd yn cynnig cyfle sylweddol i ddarparu manteision helaeth ac 
eang, gan gynnwys: lleihau tlodi tanwydd; creu twf cynaliadwy, niferoedd sylweddol o swyddi, cynlluniau 
hyfforddiant a chadwyni cyflenwi, yn enwedig mewn cymunedau lleol; hyrwyddo iechyd a llesiant da i bawb; 
adeiladu cymunedau mwy cydlynol ag amgylcheddau gwell.”  
 
Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd  
Un o argymhellion allweddol y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd yw ar i’r hawl i dai ddod yn hawl dynol 
sylfaenol.  Mae adroddiad y Cyngor Hawliau Dynol yn datgan:  
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‘Dylid diffinio’r hawl i dai fel yr hawl i fyw mewn cartref mewn heddwch, diogelwch ac urddas, a chynnwys 
diogelwch deiliadaeth, argaeledd gwasanaethau, fforddiadwyedd, preswylio, hygyrchedd, lleoliad priodol a 
digonolrwydd diwylliannol.  
Dylai'r rhai sydd angen tai neu fuddion cymdeithasol cysylltiedig gael eu trin fel deiliaid hawliau ac fel arbenigwyr 
yn yr hyn sy'n ofynnol ar gyfer bywyd urddasol, nid derbynwyr elusen. Mae ganddyn nhw hawl i gymryd rhan 
weithredol, rhydd ac ystyrlon wrth ddylunio a gweithredu rhaglenni a pholisïau sy'n effeithio arnyn nhw.  
 
“Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau ei bod yn ystyried a ddylid gosod gofyniad ar bob 
awdurdod lleol i roi “sylw dyledus” i dai digonol y gellid eu cyflawni drwy’r Bil Llywodraeth Leol (Cymru) sydd ar 
ddod.” 
 
Tai fel sbardun llesiant ehangach 
Lle’r ydym ni nawr: 
Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydnabod yn gynyddol y cysylltiadau rhwng tai a 
llesiant trwy eu hamcanion llesiant, ond gellid gwneud mwy i gysylltu’n well. 
 
Mae amcanion ar dai a osodir gan gyrff cyhoeddus yn dechrau symud o ffocws cul ar gynyddu nifer y tai 
fforddiadwy i werthfawrogi mai tai yw conglfaen ein llesiant a bod ganddo gysylltiadau ag iechyd, cyrhaeddiad 
addysgol, cyflogaeth a bregusrwydd.  
 
Mewn ardaloedd gwledig, mae fforddiadwyedd yn cael ei bwysleisio'n benodol o fewn amcanion llesiant, gan 
geisio sicrhau y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn gallu parhau i fyw yn eu cymunedau.  
 
Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd wedi gwneud cysylltiadau rhwng tlodi a thai. 
Mae mater ‘fforddiadwyedd’ yn parhau i fod y mwyaf cysylltiedig â thai o fewn amcanion a chamau llesiant a 
chydnabyddir effaith tlodi tanwydd hefyd. Fodd bynnag, mae rhai cyrff cyhoeddus yn mynd ymhellach, gan 
ystyried yr effaith y mae tai yn ei chael ar dlodi (ac i'r gwrthwyneb), tuag at nodi cyfleoedd ar gyfer datblygu tai 
sy'n addas ar gyfer y dyfodol tra hefyd yn datblygu sgiliau a chyflogaeth leol.  
 
Fel y nodwyd yn yr Adroddiad hwn, mae mwy o gyfleoedd i gyrff cyhoeddus wneud cysylltiadau rhwng eu 
hamcanion. Mae tai yn rhoi cyfle i gyflawni pob un o'r nodau llesiant a llawer o'r amcanion a osodir gan gyrff 
cyhoeddus.  
 
Er enghraifft, mae potensial i fwy o gyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gysylltu eu dyheadau 
ynghylch tai â:  
 
• Darparu sgiliau yn lleol (gweler isod a’r adran ar ‘Sgiliau ar gyfer y Dyfodol' ym Mhennod 5 am fwy o 

wybodaeth), o ystyried y galw cynyddol am sgiliau yn yr ‘economi werdd’ ac am gartrefi carbon isel, ynni 
effeithlon ac wedi’u hadeiladu mewn ffordd ddi-wastraff.  

• Adeiladu tai a chymunedau sy'n rhagweithiol wrth wella ac adfer natur a fydd yn helpu i fynd i'r afael â'r 
dirywiad mewn bioamrywiaeth  

• Adeiladu cymunedau nid cartrefi yn unig a all helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd a chadw 
pobl yn iach  

• Gweithio gyda darparwyr tai sy’n rhoi cyfle gwych i nodi ac ymateb i Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.  
 

Gellid gwneud mwy i wneud y cysylltiad rhwng tai a sgiliau: 
Mae'r prinder yn y crefftau medrus ar gyfer adeiladu tai yn dod yn fwy difrifol.  
 
Mae Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu wedi amcangyfrif bod angen 44,690 o newydd-ddyfodiaid yn y 
diwydiant tai ac adeiladu i gynnal y sector. Yn 2015, dim ond 7,280 o brentisiaid adeiladu a gwblhaodd eu 
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hyfforddiant ar draws pob crefft. Un o'r ffactorau sy'n cyfrannu at y prinder hwn yw nifer y gweithwyr yn y Deyrnas 
Unedig nad ydynt yn Brydeinwyr yr ydym wedi bod yn dibynnu arnynt yn y crefftau hyn ond oherwydd 
goblygiadau Brexit mae 36% o weithwyr o’r gweithwyr hyn yn ystyried gadael erbyn 2022.  
 
Cododd canran yr adeiladwyr tai bach a chanolig sy'n dweud bod prinder gweithwyr medrus yn rhwystr mawr i'w 
gallu i adeiladu mwy o gartrefi newydd, i 44% (i fyny o 42% yn 2017).  
 
Mae rhai enghreifftiau o gyrff cyhoeddus yn cydnabod y cysylltiadau rhwng tai a sgiliau er enghraifft mae Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (y cyfeiriwyd ato yn gynharach yn y bennod hon) a Chyngor Bwrdeistref Sir 
Caerffili wedi cysylltu eu hamcanion ar dai â datblygu sgiliau yn lleol trwy eu camau i: 'Creu prentisiaethau a 
lleoliadau gwaith yn y tîm Gweithrediadau Atgyweirio Tai sy'n gysylltiedig â chynllunio olyniaeth ac arferion bwlch 
sgiliau. Creu prentisiaethau, cyfleoedd cyflogaeth a lleoliadau gwaith fel rhan o raglen fuddsoddi Safonau 
Ansawdd Tai Cymru’. 
 
Fodd bynnag, nid oes digon o gyrff cyhoeddus yn gwneud y cysylltiadau rhwng y sgiliau lleol sy'n ofynnol i ddod 
ag eiddo sydd eisoes yn bodoli i safon ac adeiladu cartrefi newydd yn addas ar gyfer y dyfodol, a'r amcanion y 
maent wedi eu gosod ar addysg a chyflogaeth. Mae cyfleoedd yn cael eu colli wrth ystyried yr anghenion sydd 
gan wahanol ardaloedd a chyfateb y rheini â sgiliau pobl leol - fel swyddi yn yr economïau gwyrdd a chylchol.  
 
Mae hyn yn awgrymu, fel y nodir mewn man arall yn yr Adroddiad hwn, bod angen integreiddio'n well rhwng 
amcanion llesiant a rolau byrddau a phartneriaethau cyrff eraill, yn yr achos hwn Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol.  
 
Gwella'r ffordd yr ydym yn cynllunio, dylunio ac adeiladu tai 
Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau’r dyfodol: 
Rhaid inni gydnabod arwyddocâd tai a chymunedau da fel llwybr i lesiant corfforol a meddyliol pobl, adeiladu 
cymunedau cydlynol, cwrdd â'n targedau allyriadau carbon a darparu cyfleoedd ar gyfer swyddi a datblygu sgiliau 
newydd. 
 
Lle’r ydym ni nawr: 
Mae Polisi Cynllunio Cymru 10 yn darparu'r cyd-destun cywir i adeiladu cymunedau nid tai yn unig. 
 
Mae cyfle unigryw i Gymru atal problemau'r gorffennol lle caniatawyd adeiladu unedau tai heb adeiladu 
cymunedau. Rydym wedi gweld clystyrau o dai mewn lleoliadau anghysbell, wedi’u hynysu oddi wrth 
wasanaethau a seilwaith lleol, gan arwain at gartrefi sy’n dibynnu ar geir, a chymudo allan o'r ardal maent yn byw 
ynddi i chwilio am waith a cael mynediad i gyfleusterau ac yn hanfodol heb unrhyw ymdeimlad o gymuned.  
 
Mewn ardaloedd gwledig, clywaf yn aml fod ansawdd bywyd pobl yn teimlo’n annheg i gymharu ag ansawdd 
pobl sy'n byw mewn ardaloedd mwy trefol oherwydd seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus gyfyngedig ac anawsterau 
cael mynediad i'r rhyngrwyd.  
 
Mae'n amlwg bod angen i ni wneud mwy i ganolbwyntio ar greu cymunedau, nid dim ond adeiladu tai a rhaid i 
hyn barhau i fod yn ffocws i ni er gwaethaf y prinder tai, fel arall rydym mewn perygl o adeiladu cartrefi heddiw na 
fydd yn addas ar gyfer ein anghenion yn 2030, heb sôn am 2050.  
 
Fodd bynnag, oherwydd y diwygiad cyfredol i'r system gynllunio yng Nghymru mae cyfle gwirioneddol i 
ganolbwyntio ar adeiladu cymunedau yng Nghymru. Mae Polisi Cynllunio Cymru newydd (rhifyn 10) a 
gyhoeddwyd yn 2018, yn cofleidio'r syniad o gynllunio cynaliadwy ac yn ymgorffori egwyddorion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn y broses o ddatblygu'r Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol ac ymgynghori ar y Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol newydd. (Gweler yr adran ar Gynllunio 
Defnyddio Tir.)  
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Byddwn hefyd yn disgwyl gweld ystyriaeth ehangach o ‘greu lleoedd’. Nid yw cyrff cyhoeddus a Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus eto’n trafod yn benodol tai sydd wedi'u hamddiffyn rhag heriau’r dyfodol fel tywydd 
eithafol, lleihau'r defnydd o ddeunydd crai, creu gwell mynediad i fannau gwyrdd, atebion mwy dychmygus i 
newid demograffig (fel pobl iau yn rhannu tai â phobl hŷn) a chysylltiad mwy eglur â dull creu lleoedd.  
 
Nid oes unrhyw gwestiwn, os yr ydym am newid arferion teithio pobl a lleihau ein hallyriadau carbon, mae arnom 
angen cartrefi mewn cymunedau sy'n addas ar gyfer y dyfodol, felly dylai amcanion llesiant ar 'dai' ymwneud 
mewn gwirionedd ag amgylcheddau â chysylltiad da, sy’n helpu pobl i symud o gwmpas eu cymunedau yn 
gynaliadwy.  
 
“Er mwyn goresgyn prinder yn y cyflenwad tai, ynghyd â lleihau sgiliau, mae angen i'r diwydiant ystyried mathau o 
adeiladu y tu hwnt i ddulliau traddodiadol o dai sy'n gynaliadwy ac o ansawdd uchel.”  
 
Argymhellion 
 
Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru)  
 
Cyfeiriwch at y bennod ar Osod Amcanion Da, ond wrth bennu eu hamcanion yn benodol mewn perthynas â 
Thai, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan 
gynnwys Llywodraeth Cymru): 
 
 
• Sicrhau eu bod yn adlewyrchu tueddiadau'r dyfodol yn enwedig newidiadau demograffig ac argyfyngau 

hinsawdd a natur.  
• Dangos yn glir y cysylltiadau rhwng eu hamcanion llesiant a'r camau ar dai, a meysydd eraill, fel mynd i'r afael 

ag anghydraddoldeb a thlodi, yr amgylchedd naturiol, gwaith teg, sgiliau, iechyd a lles.  
• Ystyried argymhellion yr Adolygiad Tai Fforddiadwy, yr Adolygiad Annibynnol ar Ddatbonoli Cartrefi Cymreig 

a'r adroddiad gan y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd.  
 

Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y meysydd a ganlyn a dylent:  
 
•  Nodi sut y gall eu camau i gyflawni eu hamcanion o ran tai gyd-fynd â'u hamcanion ar gyfer sgiliau, yn 

enwedig mewn perthynas â'r diwydiant adeiladu, a datblygu sgiliau mewn dulliau modern o adeiladu, ond 
adeiladu carbon isel. 

 
Argymhellion ar gyfer yr holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(gan gynnwys Llywodraeth Cymru)  
 
Argymhellion Proses  
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent ddechrau gwneud y canlynol:  
 
• Ymgorffori gwerthoedd caredigrwydd a thosturi yn eu gwaith ar dai a sicrhau bod y gweithlu'n cofleidio'r 

gwerthoedd hyn.  
• Sicrhau bod asesiadau o'r farchnad dai leol yn cynnwys yn benodol asesiadau llesiant a gynhelir gan Fyrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus fel rhan o'r data a ddefnyddiant.  
• Gweithio gyda chymdeithasau tai i rannu a gweithredu arfer arloesol. 
•  Ystyried sut y gallant fod angen adeiladu dim gwastraff drwy eu prosesau caffael.  
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• Rhoi cynllun clir ar waith i fynd i'r afael â dadleoli newid yn yr hinsawdd (gweler yr argymhelliad yn adran 
Cymru Gydnerth, ym Mhennod 3). 

•  Cynnwys y sector tai yng ngwaith y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gynnwys eu gwahodd i ymuno 
â'r Bwrdd.  

• Ystyried tai fel un o'r ffactorau ehangach sy'n dylanwadu ar iechyd.  
• Sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Lleol a datblygiadau tai cymdeithasol yn diwallu anghenion y boblogaeth 

sy'n heneiddio. 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I'R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

22 Chwefror 2022 

LLEOLIAD: Cyfarfod Rhithwir 
 

TEITL: 
 

Cynigion Tai Cymunedol 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi adborth o gyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol a gynhaliwyd ar 7 Chwefror 2022 

CEFNDIR: 
 

Ar 29ain Tachwedd 2021, cyflwynodd y Grŵp Annibynnol adroddiad yn amlinellu gweledigaeth 

ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion berchen ar eu tŷ eu hunain. Drafftiwyd y 

weledigaeth mewn ymateb i’r sefyllfa economaidd sy’n wynebu pobl ifanc Ceredigion a’r diffyg 

cyfleoedd sydd ganddynt i fynd ar yr ysgol dai a gallu aros o fewn eu cymunedau eu hunain.  

Mae tystiolaeth yn dangos bod cyfleoedd cyfyngedig i bobl ifanc allu prynu cartref cyntaf 

oherwydd y cyfyngiadau economaidd yn y Sir.  

Roedd Aelodau’r Pwyllgor i gyd yn gefnogol i’r cynnig a chytunwyd bod y ‘Weledigaeth 

ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion berchen ar eu tŷ eu hunain’ yn cael ei 

chyfeirio at Swyddogion perthnasol i weithio ar ymarferoldeb y cynllun.  Byddai swyddogion 

wedyn yn dychwelyd i'r Pwyllgor gyda'u hargymhellion a phe byddai'r cynllun yn cael ei 

gymeradwyo yn y pen draw gan y Cabinet/Cyngor, byddai'r opsiwn ariannu a ffefrir yn cael ei 

fodelu i broses flynyddol pennu’r gyllideb.  

Yn ei gyfarfod ar 26ain Ionawr 2022, cytunodd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Premiwm Treth y 
Cyngor yn cynnwys Cynghorwyr a Swyddogion yn unfrydol i argymell bod y cynnig tai lleol yn 
cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu a’u bod yn gefnogol.  
 
Bu Aelodau’r Pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad, sy’n amlinellu’r Pwyntiau Allweddol 
yn y Weledigaeth, Arfarniad y Cynnig a’r Casgliad. 
Gellir gweld yr adroddiad trwy’r ddolen ganlynol: 

https://cyngor.ceredigion.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=141&MId=261&Ver=4&LLL=0 

Yna cafodd Aelodau'r Pwyllgor gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb yn eu tro gan 

Swyddogion. Trafododd y Pwyllgor amrywiol faterion a chyfleoedd y gellid eu hystyried a’u 

datblygu ymhellach gan y weinyddiaeth newydd yn dilyn yr Etholiadau Lleol ym mis Mai 2022. 

Roedd consensws bod y cynigion yn addas ar gyfer cam cyntaf cynllun tymor hwy i gefnogi 

pobl ifanc yng Ngheredigion. 

Yna gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor ystyried yr argymhellion a ganlyn: 
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ARGYMHELLION: 
I’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol argymell i’r Cyngor: 

1. Penderfyniad y Cyngor 24/3/16 Cofnod 12) Adroddiad y Dirprwy Brif Weithredwr ar 
Bremiymau Treth y Cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi, pwynt 4 i’w 
ddiwygio fel a ganlyn: 
 
“4.a) Lefel Premiwm Ail Gartrefi Treth y Cyngor a godir i’w phennu ar 25% (yn dod i rym 

o 1 Ebrill 2017); a,  

b) bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor (net o ad-

daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai 

Cymunedol.” 

2. Bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor rhwng y cyfnod 
1/4/17 i 31/3/22 (net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i 
gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol.  
 

3. Bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor o 1/4/22 (net o ad-
daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai 
Cymunedol. 

 
4. O 1/4/22, bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Cartrefi Gwag Treth y Cyngor (net o 

ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai 
Cymunedol. 

 
5. Diddymu penderfyniad y Cyngor 16/3/17 cofnod 8.b) Premiymau Treth y Cyngor ar Ail 

Gartrefi. 
 

6. Bod manylion elfen rhannu ecwiti o'r cynllun yn cael eu paratoi a'u cytuno o fewn 12 
mis i benderfyniad y Cyngor a bod gwaith yn parhau ar yr opsiynau eraill.  
 
Cafodd argymhelliad ychwanegol ei awgrymu a’i gytuno gan aelodau’r Pwyllgor: 
 

7. Gohirio'r posibilrwydd o sefydlu Cynllun Mantais Gymunedol am flwyddyn.  
 
Yn dilyn ystyriaeth, cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i argymell bod y Cabinet cyn ei 
gyflwyno i'r Cyngor yn cytuno ar bwyntiau 1,2,3,4,5,6 a 7 a restrir uchod. 
  

Diolchodd y Cadeirydd i'r Swyddogion am yr adroddiad cynhwysfawr ac am eu cymorth yn 
ystod y broses hon.  
 
 

         Y Cynghorydd Ivor Williams 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 22 Chwefror 2022 
  
Teitl:  
 

Mabwysiadu Priffordd – Bryn Hafod, Aberteifi 

Pwrpas yr adroddiad: Argymell bod yr heol a nodir isod yn cael ei 
mabwysiadu fel Priffordd a gynhelir ar gost y cyhoedd 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai a 
Chyswllt Cwsmeriaid – Y Cynghorydd Dafydd 
Edwards 

 
 
Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ar 2 Gorffennaf, 2021 i wneud ffordd breifat Bryn 
Hafod, Aberteifi yn gyflawn, gwnaed gwaith i foddhad y Gwasanaethau Priffyrdd er 
mwyn mabwysiadu’r ffordd fel priffordd a gynhelir ar gost y cyhoedd a hynny gan 
ddefnyddio’r pwerau a ddarperir gan Adran 228 o Ddeddf Priffyrdd 1980. 
 
Yn unol ag Adran 228, ac ar ôl cwblhau’r gwaith, codwyd Hysbysiad ar y safle ar 17 
Rhagfyr 2021 (Atodiad A). Ni ddaeth dim gwrthwynebiadau ynghylch mabwysiadu’r 
ffordd breifat i law’r Cyngor o fewn 28 diwrnod i godi’r hysbysiad. 
 
Codwyd hysbysiad ar y safle ar 3 Chwefror 2022 (Atodiad B) i roi gwybod i’r cyhoedd 
nad oedd dim gwrthwynebiadau wedi dod i law’r Cyngor ynghylch y bwriad i 
fabwysiadu ac y byddai’r ffordd yn cael ei datgan yn briffordd a gynhelir ar gost y 
cyhoedd. 
 
Argymhellir bod ffordd ystâd Bryn Hafod, Aberteifi, fel y nodir isod ac yn Atodiad C 
o’r adroddiad hwn, yn cael ei mabwysiadu fel priffordd a gynhelir ar gost y cyhoedd 
a’i bod yn cael ei chynnwys yn y Gofrestr Priffyrdd o strydoedd a gynhelir ar gost y 
cyhoedd. 
  

• Deddfwriaeth:  Adran 228, Deddf Priffyrdd 1980. 
• Enw'r Ffordd:  Bryn Hafod, Aberteifi 
• Hyd y Ffordd:  98 o fetrau  
• Goleuadau:  Priffordd 
• Troedffyrdd:  194 o fetrau 

 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

 
A wnaed Asesiad Effaith 
Integredig?  
Os naddo, nodwch pam 

 
 
Naddo, am nad yw’n 
newid gwasanaeth 

Crynodeb: 
Hirdymor: Ddim yn berthnasol 
Cydweithio: Ddim yn berthnasol 
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Cynnwys: Ddim yn berthnasol 
Atal: Ddim yn berthnasol 
Integreiddio: Ddim yn berthnasol 

 

 
Argymhelliad: ARGYMHELLIR BOD y Cabinet yn penderfynu 

mabwysiadu Bryn Hafod drwy broses Adran 228 o Ddeddf 
Priffyrdd 1980 a’i chynnal wedi hynny. 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

I alluogi’r heol i gael ei chynnal ar gost y cyhoedd. 

 
Trosolwg a Chraffu:  Ddim yn berthnasol  

 
Fframwaith Polisi: 
 

Creu ffyrdd gwell a mwy diogel 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu'r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 
 

Goblygiadau Ariannol 
a Chaffael: 
 

Cyllideb Cynnal a Chadw Priffyrdd; Asesiad o Wariant 
Safonol (SSA) ychwanegol. 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Deddf Priffyrdd 1980 

Goblygiadau Staffio: 
 

Dim  
 

Goblygiadau o ran 
Eiddo/ Asedau: 
 

Cyllideb Cynnal a Chadw Priffyrdd; Asesiad o Wariant 
Safonol (SSA) ychwanegol. 

Risg(iau):  
 

Dim 
 

Pwerau Statudol: 
 

Adran 228 o Ddeddf Priffyrdd 1980 

Papurau Cefndirol: 
 

ED4416 

Atodiadau: Atodiad A – Hysbysiad adran 228, Hysbysiad o’r bwriad i 
fabwysiadu 
Atodiad B – Hysbysiad mabwysiadu 
Atodiad C – Cynllun yn dangos hyd a lled y mabwysiadu 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Rhodri Llwyd 

Swyddog Adrodd: Steve Hallows 
 

Dyddiad: 02/02/2022 
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DEDDF PRIFFYRDD 1980 
 

Adran 228 
 
 

RHYBUDD O FABWYSIADU PRIFFORDD 
 
DERBYNIWCH RYBUDD fod Cyngor Sir Ceredigion yn unol â Adran 228 o Ddeddf Priffyrdd 1980 
yn datgan trwy hyn for y darn hwnnw o Bryn Hafod, Cardigan sydd wedi ei amlinellu’n goch ar y 
map isod yn briffordd sydd at ddibenion y Ddeddf honno yn briffordd sydd i’w chynnal a’i chadw ar 
draul y cyhoedd. 
 
A DERBYNIWCH RYBUDD YMHELLACH y bydd y darn dywededig o briffordd yn dod yn briffordd 
o’r fath honno wedi un mis ar ôl dyddiad y Rhybudd hwn onibai fod perchennog ohono (neu 
fwyafrif o’i berchnogion os yn fwy nac un)  yn gwneud gwrthwynebiad ysgrifenedig i’r Cyngor o 
fewn un mis o ddyddiad y Rhybudd hwn gan ddefnyddio’r cyfeiriad isod 
 
 
 
Dyddiwyd………………………………………… 
 
Arwyddwyd………………………………………. 
 
 
 
Mr Rhodri Llwyd  
Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol 
Cyngor Sir Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 
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HIGHWAYS ACT 1980 
 

Section 228 
 
 

NOTICE OF ADOPTION OF HIGHWAY 
 
TAKE NOTICE that pursuant to section 228 of the Highways Act 1980 the portion of Bryn Hafod, 
Cardigan shown edged red on the plan below is hereby declared to be a highway which for the 
purposes of that Act is a highway maintainable at the public expense. 
 
AND FURTHER TAKE NOTICE THAT unless an owner of the said portion of highway (or, if more 
than one, a majority of several owners of the same) makes a written objection to the Council at the 
address given below within one month from the date of this Notice, the said section of highway 
shall become such a highway on the expiration of one month from that date. 
 
 
 
 
Dated………………………………………… 
 
Signed………………………………………. 
 
 
 
Mr Rhodri Llwyd  
Corporate Lead Officer 
Highways and Environmental Services 
Ceredigion County Council 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 
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DEDDF PRIFFYRDD 1980 
 

Adran 228 
 
 

HYSBYSIAD MABWYSIADU PRIFFORDD 
 
SYLWER nad oes dim gwrthwynebiadau wedi’u cael gan Gyngor Sir Ceredigion ac, yn unol ag 
adran 228 Deddf Priffyrdd 1980, bod y rhan o Fryn Hafod, Aberteifi a ddangosir ag ymyl coch ar y 
cynllun isod yn cael ei datgan drwy hyn yn briffordd sydd at ddibenion y Ddeddf honno yn briffordd 
a gynhelir ar draul y cyhoedd. 
 
 
 
Dyddiwyd 2 Chwefror 2022 
 
Llofnodwyd  
 
 
 
Mr Rhodri Llwyd  
Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 
Cyngor Sir Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 
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HIGHWAYS ACT 1980 
 

Section 228 
 
 

NOTICE OF ADOPTION OF HIGHWAY 
 
TAKE NOTICE that no objections have been received by Ceredigion County Council and that 
pursuant to section 228 of the Highways Act 1980 the portion of Bryn Hafod, Cardigan shown 
edged red on the plan below is hereby declared to be a highway which for the purposes of that Act 
is a highway maintainable at the public expense. 
 
 
 
Dated 2 February 2022 
 
Signed 
 
 
 
Mr Rhodri Llwyd  
Corporate Lead Officer 
Highways and Environmental Services 
Ceredigion County Council 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen 358



© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2021 Arolwg Ordnans 100024419
© Crown copyright and database rights 2021 Ordnance Survey 100024419
© Hawlfraint a hawliau cronfa ddata cyfyngedig Ty Gwybodaeth ar Lywodraeth Leol 2021 100024419
© Local Government Information House Limited copyright and database rights 2021 100024419
© Getmapping plc 2000  |  © COWI / Bluesky 2006
© Next Perspectives. Welsh Government 2009, 2013. Llywodraeth Cymru 2009, 2013

BRYN HAFOD, CARDIGAN

Cyngor Sir Ceredigion
Ceredigion County Council 
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa,
Aberaeron, Ceredigion SA46 0PA
Ffôn/Tel. 01545 570881 

RHYBUDD O FABWYSIADU PRIFFORDD
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 22.02.22 
  
Teitl: Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol Gorfodol ar gyfer 

Plant ar eu Pennau eu Hunain sy'n Ceisio Lloches 
 

Diben yr adroddiad: Nodi'r newid yn y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol o 
fod yn gynllun gwirfoddol i fod yn gynllun gorfodol a 
chytuno ar yr argymhelliad yn y papur ynghylch sut y bydd 
y cynllun yn gweithredu. 
 

Er:  Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Cynghorydd Alun Williams, Porth Cynnal  
 

 
Gorfodi’r Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol mewn perthynas â phlant ar eu 
pennau eu hunain sy'n ceisio lloches 
Ar 14 Rhagfyr 2021, ysgrifennodd Gweinidog y Swyddfa Gartref dros Ymfudo Diogel 
a Chyfreithiol ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol at Brif Weithredwyr, Cyfarwyddwyr 
Gwasanaethau Plant ac Arweinwyr pob awdurdod lleol ledled y DU gyda hysbysiad 
ffurfiol i roi cyfarwyddyd i bob awdurdod lleol i gymryd rhan a chydymffurfio â'r 
Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol o dan Adran 72(5) o Ddeddf Mewnfudo 2016. 
Mae'r llythyr hwn wedi'i gynnwys fel papur cefndir. 
 
Nod y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol yw sicrhau bod Plant ar eu Pennau eu 
Hunain sy’n Ceisio Lloches yn cael y cymorth a’r llety sydd eu hangen arnynt gan 
ddosbarthu’r cyfrifoldeb dros Blant ar eu Pennau eu Hunain sy’n Ceisio Lloches 
mewn modd mwy teg a chyfartal ledled y DU.  
 
Darparodd y Swyddfa Gartref rifau dangosol cychwynnol o faint o bobl ifanc y bydd 
yn ofynnol i bob awdurdod lleol eu lleoli dros 4 cylch. 
 
Yn y ffigurau dangosol cychwynnol a ddarparwyd gan y Swyddfa Gartref, disgwylir 
y bydd Cymru’n derbyn 32 o bobl ifanc dros 4 cylch (ni ddiffiniwyd amserlen y 
cylchoedd). Cyfrifir y ffigurau ar ragdybiaeth y bydd 652 o bobl ifanc yn cael eu 
trosglwyddo fesul 4 cylch ledled y DU. 
 
Y ffigur dangosol ar gyfer Ceredigion yw 1 plentyn neu berson ifanc fesul cylch. 
Bydd y Swyddfa Gartref yn adolygu Protocol y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol i 
adlewyrchu'r newidiadau a ddaw yn sgil gorfodi'r cynllun. 

Mae'r Swyddfa Gartref wedi nodi y bydd hyd y cynllun gorfodol yn cael ei bennu gan 
nifer o ffactorau gan gynnwys lefelau derbyn, pa mor hir y mae'n ei gymryd i roi 
terfyn ar ddefnyddio gwestai, a gallu dychwelyd i gynllun gwirfoddol sy'n gweithio'n 
effeithiol. Byddant felly'n parhau i adolygu gweithrediad y cynllun gorfodol. 
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Cefndir 
Yn dilyn ymgynghoriad ar y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol ym mis Medi 2020, 
lansiodd y Swyddfa Gartref y cynllun gwirfoddol newydd ar 26 Gorffennaf 2021. 
Dyrannwyd nifer o blant i Gymru dros gyfnod o 12 mis, gyda Chymru i letya 30 o 
blant ar sail rota, a disgwylir i’r rota redeg 4 gwaith y flwyddyn. 
 
Cytunodd Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Caerdydd i gwmpasu prosiect peilot 
lle byddent yn derbyn pob un o'r 30 o atgyfeiriadau ar ran yr 20 cyngor arall yng 
Nghymru.  
 
Oherwydd nifer uchel digynsail o bobl yn cyrraedd y porthladd yng Nghaint, y realiti 
yw bod y cylchoedd yn rhedeg yn gyflymach o lawer nag a ragwelwyd yn wreiddiol. 
Cwblhawyd 4 cylch cyntaf y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol mewn tua 3 mis. 
 
Hyd yma, mae dros 600 o bobl ifanc wedi'u trosglwyddo o Gaint i ofal awdurdodau 
lleol ledled y DU. 
 
Yng Nghymru, mae 28 o bobl ifanc wedi'u trosglwyddo, ac mae disgwyl i 3 pherson 
ifanc arall gael eu trosglwyddo'n fuan. 
 
Er mai'r cynllun gwreiddiol oedd i Wasanaethau Plant Casnewydd a Chaerdydd 
gefnogi pob atgyfeiriad i Gymru ar ran cynghorau eraill, oherwydd cyflymder y 
cylchoedd, digonolrwydd lleoliadau ac argaeledd gwaith cymdeithasol, mae 
Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda 
Chonsortiwm Comisiynu Plant Cymru i ddod o hyd i leoliadau o bob rhan o Gymru. 
O'r 28 o bobl ifanc sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, mae 8 ohonynt wedi'u lleoli y tu 
allan i Gasnewydd a Chaerdydd. 
 

Opsiynau i Gymru 
Mae'r Swyddfa Gartref wedi nodi eu bod yn agored i Gymru ddatblygu eu model eu 
hunain ar gyfer y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol gorfodol cyn belled â bod yr 
ymrwymiad i dderbyn 32 o bobl ifanc dros 4 cylch yn cael ei fodloni. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod y Swyddfa Gartref yn ceisio 
mabwysiadu dull gweithredu ar gyfer y DU gyfan ac wedi datgan bod Cymru wedi 
ymrwymo i chwarae rhan lawn. Maent hefyd wedi nodi bod y Cynllun Trosglwyddo 
Cenedlaethol presennol eisoes yn darparu’r cynsail ar gyfer mabwysiadu dulliau 
gwahanol yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, os yw’n briodol – fel y 
dangosir gan adran 73(2) o Ddeddf Mewnfudo 2016 sy’n dweud y gellir rhoi 
darpariaethau “tebyg” ond nid o reidrwydd yr un fath ar waith y tu allan i Loegr. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi pwysigrwydd diffinio 'cylch' yn y cynllun fel cyfnod 
penodol o amser er mwyn sicrhau bod awdurdodau lleol yn deall sut i gynllunio a 
chydymffurfio â’r gofyniad cyfreithiol. Maent yn cydnabod bod cyfnodau lle 
derbyniwyd nifer uchel o blant ar eu pennau eu hunain wedi arwain at gylchoedd 
cyflymach na’r disgwyl yn y gorffennol; yn saith cylch cyntaf y rota gwirfoddol, dim 
ond mewn dau o’r cylchoedd hyn y gallai awdurdodau lleol Cymru osod pob plentyn 
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a gyfeiriwyd. Roedd hyn yn gyffredinol oherwydd nad oedd digon o amser rhwng 
cylchoedd i gynllunio’n effeithiol. 
 
Hyd yma, trafodwyd yr opsiynau canlynol gan Benaethiaid Gwasanaethau Plant 
Cymru Gyfan gyda Llywodraeth Cymru a swyddogion CLlLC. 
 

• Opsiwn 1 

Parhau i weithredu'r model a ddatblygwyd o dan y cynllun gwirfoddol, lle mae 
gwasanaethau Plant Casnewydd a Chaerdydd yn parhau i ddarparu’r lleoliadau a’r 
gefnogaeth i'r holl blant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches a gyfeirir drwy’r 
Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol gorfodol (ar ran cynghorau eraill yng Nghymru), 
gyda chymorth gan y corff Comisiynu Plant i ddod o hyd i leoliadau ledled Cymru os 
nad oes capasiti yng Nghasnewydd a Chaerdydd. 

 
• Opsiwn 2 

Mae Cymru’n mabwysiadu model y Swyddfa Gartref yn llawn, lle mae’r bobl ifanc 
yn cael eu lleoli yn yr awdurdodau lleol unigol fel y nodir gan y Swyddfa Gartref.  
 

• Opsiwn 3 

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu dull 
rhanbarthol o ymdrin â'r Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol gorfodol, gan ddilyn ôl 
troed tebyg i’r 7 Bwrdd Iechyd Lleol. 

 
O dan yr opsiwn hwn, byddai disgwyl i bob rhanbarth yng Nghymru gefnogi nifer 
tebyg o bobl ifanc ym mhob 4 cylch (o dan y cynllun gwirfoddol, mae 4 cylch yn 
cymryd 10 wythnos ar gyfartaledd). 
 

• Opsiwn 4 

Ar hyn o bryd mae ardaloedd gwasgaru lloches hirsefydlog yng Nghymru ar gyfer 
oedolion a theuluoedd sy’n ceisio lloches: Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a 
Wrecsam, a dwy ardal wasgaru newydd; Conwy a Chaerffili. 
Gellid sefydlu rota rhanbarthol lle mae atgyfeiriadau o dan y Cynllun Trosglwyddo 
Cenedlaethol yn cael eu trosglwyddo i ranbarthau’r 4 ardal wasgaru hirsefydlog. 
Byddai’r rhanbarth wedyn yn cydweithio â’r ardal gwasgaru lloches fel canolbwynt 
ar gyfer arbenigedd a chefnogaeth. Er enghraifft, byddai hyn yn golygu bod 2 berson 
ifanc yn cael eu cyfeirio at bob un o’r ardaloedd hynny fesul cylch. 
 
Casgliad ac Argymhellion  
Yr opsiwn a argymhellir gan swyddogion Ceredigion fel y trafodwyd yn y Grŵp 
Arweiniol yw Opsiwn 4, ac mae Opsiwn 3 hefyd yn opsiwn a ffefrir dros Opsiynau 1 
a 2. Teimlir bod gan Opsiwn 4 fwy o botensial i fod o fudd i blant a phobl ifanc 
oherwydd y seilwaith sefydledig o gymorth ac arbenigedd yn y meysydd hynny a 
mwy o debygolrwydd y bydd lleoliadau addas ar gael. 
 
Rhaid nodi fodd bynnag bod trafodaethau’n parhau ac ni phenderfynwyd ar safbwynt 
Cymru gyfan o ran y ffordd orau o weithredu’r cynllun sydd bellach yn orfodol. Mae 
heriau sylweddol i’w goresgyn ledled Cymru o ran y pwysau ar leoliadau ar gyfer 

Tudalen 363



4 
 

plant sy'n derbyn gofal, ac nid yw’r awdurdodau gwasgaru a enwir yn Opsiwn 4 wedi 
cytuno. Os na cheir cytundeb ar sail Cymru gyfan, sefyllfa ddiofyn y Swyddfa Gartref 
yw gorfodi opsiwn 2 sef y sefyllfa a ddisgrifir yn eu llythyr dyddiedig 14 Rhagfyr 2021; 
mae’r llythyr wedi’i gynnwys fel papur cefndir. 
 
Dylid nodi hefyd, er y bydd cyllid ar gael gan y Swyddfa Gartref ar gyfer pob plentyn 
a leolir drwy’r cynllun, fod pryderon bod angen ystyried y fformiwla ariannu 
ymhellach er mwyn sicrhau bod yr adnoddau’n ddigonol i weithredu rota, sicrhau 
gweithio mewn partneriaeth ac i ddiwallu anghenion cymorth pob plentyn neu berson 
ifanc. Bydd pob lleoliad gorfodol yn awr yn denu’r gyfradd uwch o £143 y noson, 
mae diffygion ariannol o hyd o fewn y system. Bydd y diffyg hwn yn cynyddu os yw’r 
Swyddfa Gartref yn mynnu bod pob awdurdod lleol yn darparu lleoliadau yn hytrach 
na model Cymru gyfan mwy hyblyg oherwydd mae’n anochel y bydd costau hyfforddi 
a recriwtio sylweddol y bydd angen eu talu. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os na, nodwch 
pam 

 

Crynodeb: 
Hirdymor: Ddim yn ofynnol  
Cydweithio: Penaethiaid Gwasanaethau Plant 

Cymru Gyfan 
Cynnwys: Bydd y Cynllun Trosglwyddo 

Cenedlaethol yn cynnwys pob 
awdurdod lleol yng Nghymru. 

Atal: Atal niwed i blant.  
Integreiddio: Mae'r Cynllun Trosglwyddo 

Cenedlaethol yn cynnwys cydweithio 
trawsffiniol â’r Swyddfa Gartref, y corff 
comisiynu ar gyfer lleoliadau ar gyfer 
plant sy’n derbyn gofal a Llywodraeth 
Cymru 

 
Argymhellion:  Bod y Cabinet yn gwneud y canlynol: 

1) nodi'r newid yn y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol ar 
gyfer Plant ar eu Pennau eu Hunain sy'n Ceisio Lloches 
o fod yn gynllun gwirfoddol i fod yn gynllun gorfodol. 
 
2) cymeradwyo cefnogaeth i Opsiwn 4 mewn trafodaethau 
ynghylch sut y bydd y cynllun yn gweithredu yng Nghymru 
- Sefydlu rota rhanbarthol lle caiff atgyfeiriadau o dan y 
Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol eu trosglwyddo i 
ranbarthau'r 4 ardal wasgaru hirsefydlog. 
 
3) nodi, os na cheir cytundeb ar sail Cymru gyfan, mai'r 
sefyllfa ddiofyn a orfodir gan y Swyddfa Gartref fydd 
Opsiwn 2 a fydd yn golygu y bydd yn ofynnol i bob 
awdurdod lleol fodloni ei ddyraniad unigol. 
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4) awdurdodi swyddogion i gydweithio â Chonsortiwm 
Comisiynu Plant Cymru, sef y corff Comisiynu ar gyfer 
lleoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, a’r Awdurdodau 
Lleol eraill yn y rhanbarth ac ar draws Cymru er mwyn 
sicrhau’r gydymffurfiaeth orfodol ac angenrheidiol. 
 
5) cytuno ar yr egwyddor o’r angen am gyllid digonol i'r 
cynllun weithredu'n effeithiol.  
  

Y rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth orfodol â gofynion 
statudol. 
 

 
Trosolwg a Chraffu:  
Fframwaith Polisi: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach  

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Mae angen cyllid digonol i’r cynllun weithredu’n effeithiol.  
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Fel y nodir uchod  

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

 

Risgiau:  
 

Methu â chydymffurfio â gofynion statudol   

Pwerau Statudol:  
 

Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol o dan Adran 72(5) o 
Ddeddf Mewnfudo 2016  
 

Papurau Cefndir:  
 

Llythyr National Transfer Scheme (NTS)  

Atodiadau:  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Siân Howys 
 

Swyddog Adrodd:  
Dyddiad:  01.02.21 
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  Kevin Foster MP  
Minister for Safe and Legal Migration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 Marsham Street 
London SW1P 4DF 
www.gov.uk/home-office 
 

Sent by email  
HO Reference: NTS-representations   
 

14 December 2021  
 
 
Directors of Children’s Services, Chief Executives, and Council Leaders,  
 

Formal notice to direct your local authority to comply with the National Transfer 
Scheme (NTS) under Section 72(5) of the Immigration Act 2016  
 

Following my letter of 23 November, I am writing again on behalf of the Secretary of State 
to confirm the Government is now directing your local authority to participate in the NTS 
from the date of this letter.  This is pursuant to those powers set out under Section 72(3) of 
the Immigration Act 2016 (the 2016 Act) providing for the Home Secretary to direct local 
authorities to comply with the scheme.  As stated in the notice letter of 23 November, the 
2016 Act provisions were extended in 2018 to Wales, Scotland, and Northern Ireland.  
 
I would like to express my gratitude for the support from many local authorities throughout 
the UK who have stepped up and provided crucial placements to vulnerable young asylum-
seekers, including those who have done so since my previous letter.  The Home Secretary 
shares my appreciation.  It remains critical the NTS works effectively, ends the use of hotels 
for unaccompanied asylum-seeking children (UASC) as soon as possible, and ensures all 
children are transferred promptly to local authorities to be cared for under the relevant 
legislation.   
 

Most local authorities did not make any representations in response to my letter of legal 
notice, while some provided positive responses about the new approach to the NTS which 
were very welcome. However, for the small number of local authorities who did make 
representations seeking an exemption from the NTS, or other complex representations, we 
continue to consider these and will be in contact with those local authorities in due course, 
once final decisions have been made.  This period of consideration is not an indication of 
any decision as to whether these local authorities will be directed to participate with the 
NTS, or not. 
 
What happens next? 
 
From today my officials will begin referring young people for placements to local authorities 
receiving this letter legally directing their participation in the NTS.  Young people who have 
already been referred under the NTS voluntary scheme, but who have not yet transferred, 
will not be re-referred but will be treated as referrals under the directed scheme. 
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As far as possible we propose to direct the transfer of children to their new local authorities 
within the operational framework established for the voluntary rota introduced in July.  A 
new version of the protocol will be published alongside the first mandated transfers, 
although those local authorities who already participate in the NTS will see us continue to 
use familiar practices. 
 
If your local authority is new to the NTS I recommend you engage directly with your regional 
Strategic Migration Partnership structure to gain a clear understanding of best practice on 
NTS transfers. 
 
There continues to remain a significant number of UASC awaiting permanent placements 
with local authorities. These young people must be our priority.  All local authorities 
receiving this letter can expect to receive referrals of children from this group in accordance 
with the allocation previously indicated.  
 
When will final allocations be confirmed?  
 
Modelling was undertaken to determine an effective mandatory scheme within the change 
plan framework already established for each region or devolved nation's allocation under 
the new NTS.  In line with the principles of the national voluntary rota, the child population 
in each local authority, along with pressures relating to their child services and supported 
asylum populations have been taken into account to determine the proposed allocations for 
each local authority under the next four cycles of the rota. This approach supports our 
shared ambition of achieving a fair and equitable distribution of UASC across the UK. 
 
Your local authority received an indicative number of transfers from the next 652 referrals 
into the NTS, and initial transfers will take place against this allocation, with any transfers 
completed since 23 November taken into account.  However, once all the representations 
have been fully considered, and the most recent data has been considered, final allocations 
will be refreshed and any changes will be communicated. 
 
The exact numbers of children to be allocated to your local authority over the course of the 
mandatory scheme will be dependent on numbers of UASC arriving in the UK and the 
length of time a mandatory scheme remains in place.  
 
Local operational arrangements 
 
I am aware some regions and nations of the UK are keen to consider making local 
arrangements which reflect existing ways of working. Any such arrangements must ensure 
local authorities directed to participate in the NTS are ultimately responsible for ensuring 
children are placed as directed.  It cannot result in exemptions except where the Home 
Office has already considered a local authority exempt.   
 
However, I recognise within a region or nation, local authorities may wish to make local 
arrangements about how they can work together to meet the overall allocation for their 
region or nation.  Home Office officials are happy to discuss this with any region or nation, 
on the basis any local operational arrangements operate as part of the national framework 
in which all directed local authorities formally participate, even if local authorities agree 
between themselves to share allocations provided by the Home Office in a different way 
between them.  
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Funding arrangements  
 
In June of this year, the Home Office announced changes to the additional funding provided 
to those local authorities supporting UASC and former UASC care leavers. 
 

Local authorities supporting the greatest number of UASC relative to their child population 
continue to receive the higher rate of £143 per child per night for each UASC.  This higher 
rate applies to local authorities supporting UASC totalling 0.07% or greater of their general 
child population.   
   
All other local authorities will continue to receive £114 per person per night for each UASC 
in their care.  
 
However, any local authority accepting responsibility for a UASC from another local 
authority via the NTS will receive the higher rate of £143 per child per night for each child.   
 
The Home Office further increased the rate for all former UASC care leavers from £240 per 
person per week to £270 per person per week and will apply to each eligible former UASC 
care leaver.  This represents an increase of 12.5% and follows a significant uplift in funding 
in June 2020. 
 
The Home Office, the Department for Education and the Department for Levelling Up, 
Housing and Communities will consider further the feedback from local authorities during 
the representations process on funding provision, alongside other issues including how the 
threshold of 0.07% of child population is set, the speed of registration of non-port cases and 
age dispute cases in dispersal hotels and how they are treated with respect to the NTS.     
 
I look forward to continuing to work with you and colleagues across government to ensure 
the NTS achieves our shared aims of ensuring vulnerable children are provided with crucial 
care placements and local authority support, where all local authorities with children’s 
services play their part in this important national responsibility. 
 
The duration of the mandatory scheme will be dictated by a range of factors including intake 
levels, how long it takes to end the use of hotels and being able to return to a voluntary 
NTS which works effectively and sustainably. We will therefore keep the operation of the 
mandatory scheme under review.   
 

With my very best wishes. 
 

Yours sincerely, 
 

 
 

Kevin Foster MP 
Minister for Safe and Legal Migration 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 22/02/22 
  
Teitl: Cyllid i sefydlu gweinyddiaeth gyfer Cofrestr Adran 117 

canolog 
 

Pwrpas yr adroddiad: Cais am gyfrannu at gyllid ar gyfer gweinyddwr rhan-
amser a gyflogir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i 
gefnogi’r 3 Awdurdod Lleol a’r Bwrdd Iechyd i gynnal 
cofrestr Adran 117 ganolog 
 

Er: Cymeradwyaeth ar gyfer cyfraniad ariannol i sefydlu’r 
weinyddiaeth ar gyfer cofrestr canolog Adran 117 o dan y 
Ddeddf Iechyd Meddwl gan weithredu’r fformiwla ariannu 
rhanbarthol a gytunwyd.  
 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Cynghorydd Alun Williams, Porth Cynnal 

 
O dan Adran 117 Deddf Iechyd Meddwl, 1983 mae gan berson sy’n cael ei gadw 
am driniaeth o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl hawl i ôl-ofal, a roddir neu a ariennir ar 
y cyd gan awdurdod lleol a chorff comisiynu GIG perthnasol, mewn cydweithrediad 
ag asiantaethau anstatudol perthnasol eraill, yn dilyn ei ryddhau, hyd nes y bydd y 
ddau gorff yn fodlon nad oes ei angen ar y person mwyach.  Mae hyn yn cynnwys 
cleifion y rhoddwyd absenoldeb Adran 17 iddynt a chleifion sy'n destun 
Gorchmynion Triniaeth Gymunedol.  Mae'n berthnasol i bobl o bob oed, gan 
gynnwys plant. 
 
Mae Cylchlythyr y Gwasanaeth Iechyd 2000/003 a Chylchlythyr Awdurdodau Lleol 
2000(3) yn datgan:-: Dylai gwasanaethau cymdeithasol ac awdurdodau iechyd 
sefydlu polisïau lleol y cytunwyd arnynt ar y cyd ar roi ôl-ofal Adran 117 y Ddeddf 
Iechyd Meddwl. Dylai polisïau amlinellu’n glir y meini prawf ar gyfer penderfynu pa 
wasanaethau sy’n dod o dan Adran 117 y Ddeddf Iechyd Meddwl a pha awdurdodau 
ddylai eu hariannu. Dylai cynllun Ôl-ofal Adran 117 y Ddeddf Iechyd Meddwl nodi 
pa wasanaeth a ddarperir fel rhan o’r cynllun.’  
 
Mae paragraff 33.6 Cod Ymarfer Cymru (Diwygiedig 2016) ar Ddeddf Iechyd 
Meddwl 1983 yn darparu bod ‘gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol 
gydgyfrifoldeb am ddarparu neu gomisiynu gwasanaethau ôl-ofal iechyd meddwl. 
Dylai awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol gynnal cofnod o gleifion y maent yn 
darparu neu’n comisiynu gwasanaethau ôl-ofal ar eu cyfer a pha wasanaethau ôl-
ofal sy’n cael eu darparu’. Cyn belled ag y mae statws y cod yn y cwestiwn, yna a 
gaf i eich cyfeirio at ran cyflwyniad y Cod Ymarfer a'r sylwebaeth yn Jones o dan 
adran 118 Deddf Iechyd Meddwl 1983 - y byrdwn sylfaenol yw y dylai’r 
darpariaethau yn y cod ‘gael eu hystyried yn ofalus iawn a dylid eu dilyn oni bai bod 
rhesymau pendant dros beidio â gwneud hynny'. 
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Mae Polisi Adran 117 ar gyfer Hywel Dda a’r 3 Sir berthnasol, sef Sir Benfro, Sir 
Gaerfyrddin a Cheredigion, yn cael ei werthuso ar hyn o bryd ac un o’r meysydd yr 
oedd angen gwneud rhagor o waith arno oedd datblygu cofrestr Adran 117 ganolog. 
Fel y nodwyd uchod, mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a'r Awdurdodau 
Lleol gyfrifoldeb i gynnal cofnod o'r bobl sydd â hawl i ôl-ofal Adran 117.  Bydd y 
Bwrdd Iechyd yn ceisio cadw cofrestr Adran 117 ganolog a fydd yn ddogfen fyw y 
gellir ei rhannu â’r holl bartneriaid sy’n ddarostyngedig i’r polisi hwn. Y disgwyl yw 
mai dim ond nifer dethol o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol fyddai'n cael gafael 
ar y gofrestr. 
Daeth y penderfyniad i archwilio cymorth gweinyddol o weithdy cofrestr Adran 117 
a gynhaliwyd ar 15fed Ebrill 2021.  Bryd hynny, y consensws oedd y byddai'r gofrestr 
yn y sefyllfa orau i fod yn rhan o dîm Gweinyddol y Ddeddf Iechyd Meddwl ac y dylid 
cyflogi person penodedig i gyflawni'r rôl honno oherwydd na allai gweinyddwyr y 
Ddeddf Iechyd Meddwl ymgymryd â’r swyddogaeth honno fel gwaith ychwanegol a 
bod angen i'r rolau aros ar wahân, a'r disgwyl fyddai cyflogi rhywun i gyflawni'r 
swyddogaeth hon.   
Yng Nghyngor Sir Ceredigion mae nifer yr unigolion sy’n destun Ôl-ofal Adran 117 
wedi cynyddu o un flwyddyn i'r llall gyda’r ffigur presennol ar 15fed Medi 2021 yn 210. 
Mae gofyniad cyfreithiol i adolygu achosion lle mae’r unigolyn yn ddarostyngedig i 
Adran 117 o leiaf bob blwyddyn. Mae gofyniad hefyd i gadw cofrestr. 
Mae’r Bwrdd Iechyd wedi cynllunio safle tîm i gadw gwybodaeth Adran 117 a fydd 
yn casglu manylion am yr Awdurdod Lleol sy’n gyfrifol.  
Yn y bôn, y bwrdd iechyd fyddai rheolyddion y data a nhw fyddai’n gyfrifol am faterion 
llywodraethu o ran diogelu data. Cynhaliwyd cyfarfod byr gyda chydweithwyr iechyd 
a rheolwr Corfforaethol Ceredigion ar gyfer TGCh a chyswllt cwsmeriaid a rhoddwyd 
cyngor yn awgrymu bod angen i iechyd gynnal yr Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu 
Data. Mae ein swyddog diogelu data a swyddog diogelu data iechyd yn ystyried 
mynd ar drywydd hyn. 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Grŵp Arweiniol ym mis Tachwedd 2021 a chefnogwyd 
yr awgrym o sut fyddai cofrestr Adran 117 tair sir yn cael ei rheoli gan Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Da gyda’r ddealltwriaeth y byddai’r fformiwlâu ariannu drwy’r Grŵp 
Gweithredol Integredig yn cael eu gweithredu. 
Gan mai darn o waith rhanbarthol yw hwn roedd disgwyl dwyn hyn i sylw'r cabinet 
er gwybodaeth.   
 

Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
dywedwch pam  

Ddim yn berthnasol 

Crynodeb: 
Hirdymor:  Bydd yn cefnogi cydlynu tymor hir ar 

gyfer gwasanaethau iechyd meddwl 
Cydweithio: Gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 

Dda a Chyngor Sir Penfro a Chyngor 
Sir Gâr 

Cynnwys:              Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 
Atal:  Bydd yn cynorthwyo cyd-lynu 

cefnogaeth ataliol 
Integreiddio:  Mae’n fenter ar y cyd rhwng y Bwrdd 

Iechyd  a’r Awdurdod Lleol   
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Argymhelliad/argymhellion: Cymeradwyo cyfraniad ariannol i sefydlu’r 
weinyddiaeth ar gyfer cofrestr canolog Adran 117 o 
dan y Ddeddf Iechyd Meddwl gan weithredu’r 
fformiwla ariannu rhanbarthol a gytunwyd.  
 

Rheswm dros  
y penderfyniad:  
 

I gwrdd a dyletswyddau statudol a chefnogi cyd-
lynu effeithiol  gwasanaethau 
 

 
Trosolwg a Chraffu: Cymunedau Iachach 
Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau  
Corfforaethol:     
 

Hyrwyddo Llesiant Unigolion 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:          

Cyfraniad at gostau swydd gweinyddwr Band 3 yn ôl y 
fformiwla rhanbarthol 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol:  
 

I ganiatáu i’r Awdurdod Lleol gwrdd a’i ddyletswyddau 
cyfreithiol 

Goblygiadau staffio: 
 

Sefydlir a rheolir y swydd gan y Bwrdd Iechyd 

Goblygiadau eiddo / 
asedau:  
 

Dim 

Risg(iau):  
 

Diffyg cydymffurfio gyda dyletswyddau statudol 

Pwerau Statudol: 
 

Dyletswydd gyfreithiol i gynnal Cofrestr Adran 117 
cydgyfrifoldeb â'r Awdurdod Lleol a'r Bwrdd Iechyd 
 

Papurau Cefndir: 
 

Swydd Ddisgrifiad Gweinyddwr Band 3 C117 (MHLD) 

Atodiadau:  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Donna Pritchard 

Swyddog Adrodd: John Forbes-Jones 
 

Dyddiad: 20/1/22 
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JOB DESCRIPTION 
 

JOB DETAILS 
 
Job Title:     Team Administrator (MH&LD) 
               
Pay Band:    3 
   
Directorate:    Mental Health & Learning Disabilities (MH & LD)  
 
Department: All Departments within MH & LD Services in Hywel Dda 

University Health Board   
 
 

ORGANISATIONAL ARRANGEMENTS 
 
Managerial Accountable to: Mental Health Act Administration Lead 
  
Reports to:    Mental Health Legislation Manager 
 
Professionally Responsible to: Director of Nursing MH&LD 
 
 
 
 
JOB SUMMARY  
 
The post holder will be required to provide secretarial and administrative support to the 
Mental Health Act Administration Team, working effectively as an individual and as part of 
a team 
 
The post holder is identified as the access point for referrals and will effectively liaise with 
and coordinate daily/weekly routine activities required for the post, inclusive of the locally 
agreed referral process 
 
Provide effective communication, time management, organisational skills meet deadlines 
and be able to handle sensitive and confidential information 
 
Support the provision of quality data within the  Mental Health Act Administration Team, 
promote the importance of timely, accessible information and be responsible for 
maintaining records both manually and on approved computerised systems for the team. 
 
Work within guidelines as set out by the Health Board, and/or Social Services utilising 
departmental and local Policies 
 
Undertake reception and switchboard duties as and when required 
 

For office use only 

CAJE REFERENCE

 HD2020/0111 

DATE APPROVED
 06/10/2020  
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The role may involve providing cover and or working at alternative localities within own 
geographical area, should the need arise, in order to ensure continuous support to service 
delivery 
 
The post holder will be required to undertake flexible working in line with the Transforming 
Mental Health 24 hour/7 day working strategy and to cover Service needs 
 
 
MAIN DUTIES AND RESPONSIBILITIES 
 
Process incoming confidential and routine mail and distribute accordingly. Use initiative, 
discretion and service knowledge to action as necessary 
 
Check own emails and action as appropriate 
 
Where applicable to service area, in the absence of the Local Authority Clerk and via 
specific local agreement check Social Services computer for new referrals received via the 
Contact Centre Services 
 
Ensure all referrals are processed and the necessary paperwork is prepared for the weekly 
Multi-Disciplinary Team meeting 
 
Send acknowledgement letters to referrers as and when required, and arrange and send 
appointment letters as appropriate 
 
Send outcome letters to referrers and service users 
 
Maintain an efficient manual and computerised filing system within the department and 
ensure compliance with Policies, Procedures and guidelines 
 
Update and or extract information via the approved systems 
 
Close referrals on approved computerised systems as and when required 
 
Draft and produce suitable replies to correspondence as and when required 
 
Manage and prioritise own workload and ensuring there is administrative cover in the 
office at all times 
 
Undertake general photocopying and scanning as and when required. 
 
Provide effective handover of administrative duties as and when required 
 
 
Service Management 
Provide a secretarial service to the Team Leader and other staff within the Mental Health 
Act Administration Team as required 
 
Manage the diaries for the Team Leader, as required 
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Make necessary arrangements for meetings, to include referral, multi-disciplinary team 
meetings with both internal and external organisations and personnel, ensuring details of 
arrangements,   agendas and minutes are circulated to attendees as and when required 
 
Work within established administrative procedures to ensure that records are updated 
regularly 
 
Attend team and other meetings as necessary 
 
Take and transcribe notes and/or minutes as required or requested 
 
Actively participate in team meetings, informing team members of upcoming training 
opportunities and forthcoming meetings. Collate and distribute relevant information e.g. 
Team Brief, Hazard notices as and when required 
 
Provide timely and accurate work 
 
Use sound judgement to seek advice or alert senior managers to issues, particularly in the 
absence of the Team Leader 
 
Ensure that own workload is managed effectively and autonomously to deliver against 
Service priorities in a timely manner 
 
Respond positively to change in the working environment and to deal effectively with work 
pressures when they arise 
 
Work within guidelines as set out by the Health Board, Social Services, departmental and 
local policies 
 
Undertake any other duties as appropriate to the nature and banding of the post 
 
In some service areas there may be a need to undertake duties within the Specialist GP 
service and will require attendance at service meetings as required and provide 
administrative support for the effective co-ordination of clinics and meetings, which may 
include 
 

 Ensuring prescriptions are ready, signed by the Consultant/ GP posted to the  
pharmacy and recorded and filed in the service user file as appropriate  

 Maintaining a record on the uptake of hepatitis or other vaccines and setting of  
appointments for follow up vaccines as and when appropriate attendance of clinics 
and multi-agency meetings to provide administrative support as required  

 Keeping an appointments diary  

 Attendance of meetings to take minutes  

 Manage room bookings  

 Setting up meetings and arranging venues 

 Update spreadsheets 
 
Undertake any other duties as appropriate to the nature and banding of the post 
 
 
Service Improvement 
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Work within guidelines as set out by both the Health Board and/or Social Services 
departmental and local Policies 
 
Makes changes in own practice and constructively undertakes own role in improving 
services as agreed 
 
Assist in audits as necessary 
 
 
Communications 
Communicate effectively and establish good working relations with a wide range of people 
at all levels 
 
Act as a key point of contact for the Team Lead and Team members, ensuring effective 
communication 
 
Welcome visitors attending meetings and ensure effective liaison / communication within 
the Health Board and external organisations 
 
Make and receive phone calls, using initiative and judgment when handling enquiries.  
Take action and provide feedback as appropriate 
 
Where appropriate answer incoming calls and refer to staff if unable to give appropriate 
replies.  Document and communicate all messages 
 
If required/requested, organise both desk and electronic diary for Team Leader, using 
knowledge and judgment of current team issues to resolve conflicting commitments.  
Ensure team movements and meetings are logged in team diary 
 
Coordinate or provide drafts and produce suitable replies to correspondence including 
emails, ensuring that replies are provided within agreed timescale 
 
Be aware at all times of confidentiality issues in line with Health Board and or Social 
Services Policies 
 
 
Finance and Resources 
Maintain the Health Board petty cash float if required 
  
Process invoices/outgoings and produce petty cash records on a monthly basis and or as 
required 
 
Process local orders and requisitions as requested, ensure correct delivery of goods and 
process accompanying paperwork, as per Standing Financial Orders and Procedures 
 
Order, maintain, issue and record the supply of stock stationery items, and any other 
supplies or equipment.  Monitor stock levels 
 
If requested, organise travel and accommodation requirements for study or conference 
leave in line with Health Board financial Policies 
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Personal and People Development and People Management 
Work effectively as an individual and as part of a team 
 
Undertake support and supervisory responsibilities for designated administrative staff 
 
Take every opportunity to maintain and improve professional knowledge 
 
Ensure personal mandatory training requirements are updated  
 
Prepares for and takes an active part in the Personal Development Review process in 
accordance with organisational policy. In partnership with reviewer, identifies opportunities 
to develop own competence/own skills in order to achieve objectives 
 
Identify personal development opportunities and discuss with Line Manager their inclusion 
on annual PADR update 
 
Where required demonstrate duties to new or temporary employees 
 
 
Information Processing 
Provide and receive routine information orally, in writing or electronically 
 
Provide general clerical and typing support to the Community Team 
 
Undertake training and effectively use the full range of computer packages available. This 
includes using locally approved data bases, Intranet, E-mail, Microsoft Word, Excel and 
any other system applicable to role  
 
Coordinate the distribution and processing of the Community Team’s information 
requirements 
 
Implement and maintain effective office systems making maximum use of technology 
 
Ensure robust systems and processes are in place for 

 Handling correspondence, including electronic tracking systems 

 Maintaining records in accordance to their sensitivity / confidentiality which can be 
retrieved appropriately in accordance with the Policy on Records Management 

 Office administration 
 
Process and file correspondence using both physical and electronic systems in 
compliance with agreed policies and procedures 
 
Ensure robust tracking procedures are in place for all service users’ documents and files 
 
Collate and record information obtained from clinical audits carried out within the 
department 
 
Devise and produce forms as required by the Team Lead and other members of the team 
 
Ensure compliance with Policies and Procedures and support development of appropriate 
systems and processes within the office 
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Health, Safety and Security 
Assist in managing own risk and others health, safety and security within area of work. 
 
Act in accordance with agreed legislation, Policies, Procedures, and guidelines relating to 
Information Governance 
 
Ensure that office equipment is in good working order and be familiar with its operation 
and routine maintenance. Instruct and assist team members in their operation 
 
Maintain the security of petty cash float as and when required 
 
 
Quality 
Maintain Policy and Procedure files and ensure they are available to staff 
 
Maintain an effective working relationship with members of Mental Heatlh Act 
Administration Team and liaise with service users, carers and voluntary agencies as 
appropriate 
 
Support others effectively during times of change and working with others to overcome 
problems and tensions as they arise 
 
The post holder should be able to maintain a good understanding of Policy issues and be 
aware of current developments in and across the Health Board’s and or Local Authority 
area of responsibility 
 
 
Equality and Diversity 
Ensure that equality and diversity issues are recognised and addressed in accordance 
with legislation, Policies and Procedures 
 
Understand and acts in a way that indicates own responsibility to treat others fairly, equally 
and with respect 
 
 
Effort and Environmental 
Sustain continuous professional standards, particularly in small rural communities, so as 
not to compromise confidentiality 
 
Take onus and responsibility in anticipating and prioritizing unforeseen tasks and duties as 
and when they arise 
 
Moving and handling of files and or documents 
 
Retrieving and storing of files and or documents 
 
Continuous use of Visual Display Equipment for long periods 
 
Repetitive use of key board at times for long periods 
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Periods of sitting in one position i.e. answering telephone, typing 
 
 

PERSON SPECIFICATION 

 
ATTRIBUTES ESSENTIAL DESIRABLE METHOD OF 

ASSESSMENT 

Qualifications 
and 
Knowledge 
 

RSA/NVQ 3 or 
equivalent demonstrable 
experience of 
administrative / office skills 
and knowledge 
 

ECDL or 
equivalent 
experience and 
or 
qualifications 
 

Application form 

Experience 
 

Familiar and competent 
with Microsoft IT packages, 
especially Word, Excel and 
Power Point 
 
Familiar and confident 
using email and searching 
the internet 
 
Experience of maintaining 
spreadsheets, databases  
 
 

Experience of 
working within 
the 
NHS 
 
Experience of 
patient 
administration 
systems 
 
Experience of 
taking and 
transcribing 
minute of 
meetings  
 

Application form 
and interview. 
 
 
 

Aptitude and 
Abilities 

Ability to embrace the following 
personal values and behaviours 
on a daily basis  Dignity, Respect 
and Fairness Integrity, Openness 
and Honesty  
Caring, Kindness and 
Compassion  

 Ability to demonstrate a 
commitment to our 
organisational values  

 Working together to be the 
best we can be 

 Striving to develop and 
deliver excellent services  

 Putting people at the heart 
of everything we do 

 
Excellent verbal and written 
communication 
Skills 
 
Ability to work to meet 

Welsh Speaker 
(Level 1) 
 
Knowledge of 
Clinical 
Terminology 
 
 

Interview 
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Deadlines 
 
Ability to prioritise 
 
Self motivated and able to work 
without supervision 
 
Able to work as part of a team 
 
Good organisational skills 
 

Other Flexible working in line 
with the Transforming 
Mental Health 24/7 
day working strategy 
to cover service needs 
 
Willingness to travel across HB 
locations in a timely manner 
 
  

  

 
 
Level 1 Welsh 
(Please note that for this particular post level 1 in spoken Welsh is desirable but not 
essential) 
 
Listening/speaking:  Pronounce Welsh words, place names, department names etx.  
Greet and understand a greeting.  Use basic every day words and phrases e.g. thank you, 
please, excuse me etc.  Understand / pass on simple verbal requests of a routine / familiar  
/ predictable kind using simple language, eg, ‘May I speak to ….’.  State simple requests 
and follow up with extra questions / requests in a limited way. 
 
Reading/Understanding:  Understand simple key words and sentences on familiar / 
predictable matters relating to own job area, e.g. on signs, in letters. 
 
Writing:  Fill in simple forms, note down simple information, e.g. date and venue of a 
meeting, Welsh address, etc 
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GENERIC STATEMENTS 
 
 
NHS CODE OF CONDUCT FOR MANAGERS 
** For Managers only: 
The post holder will be expected to adhere to the standards laid down in the NHS Code of 
Conduct for Managers and at all times act in a manner that reflects and promotes the 
values of the HB. 
 
The post holder must ensure all activity and service objectives are effectively met in 
compliance with HBs standing orders and SFIs, scheme of delegated authority and 
employment legislation. 
 
REGISTERED HEALTH PROFESSIONAL 
** For Registered Health Professionals only: 
All staff who are members of a regulatory body must comply with standards of professional 
practice/conduct.  It is the postholders responsibility to ensure they are both familiar with 
and adhere to these requirements.  
 
HEALTHCARE SUPPORT WORKERS 
** For Healthcare Support Workers only: 
All healthcare support workers should be familiar with and must comply with the Code of 
Conduct for Healthcare Support Workers in Wales. 
 
COMPETENCE 
The post holder is required to participate in the Hywel Dda PDR process and work towards 
meeting identified development needs. 
 
The postholder is required to demonstrate on-going continuous professional development. 
 
At no time should the postholder work outside their defined level of competence.  If the 
postholder has concerns regarding this they should immediately discuss this with their 
Manager/Supervisor/Consultant.  The postholder has the responsibility to inform those 
supervising their duties if they are not competent to perform a duty. 
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TEAM BRIEF 
The post holder is required to actively participate in Hywel Dda Team Briefing in order to 
aid communication within the Health Board. 
 
Managers and supervisors will regularly deliver the Team Brief verbally to their own staff 
teams by means of a Core Brief and additional departmental information. 
 
RISK MANAGEMENT/HEALTH & SAFETY 
The postholder has a responsibility to themselves and others in relation to managing risk, 
health and safety and will be required to work within the policies and procedures laid down 
by the Hywel Dda.   All staff have a responsibility to access occupational health, other staff 
support services and/or any relevant others in times of need and advice. 
 
The postholder has the responsibility for monitoring the progress on action plans in relation 
to risk, health and safety. 
 
The postholder has the responsibility for the development of risk profiles and a risk register 
within their area of responsibility. 
 
The postholder has the responsibility for developing systems to monitor performance 
against agreed performance indicators. 
 
HARRASSMENT & BULLYING 
The HB condemns all forms of harassment and bullying and is actively seeking to promote 
a workplace where employees are treated with dignity, respect and without bias.  All staff 
is requested to report any form of harassment and bullying to their line manager or to any 
Director of the HB. 
 
RECORDS MANAGEMENT 
The postholder has the responsibility for timely and accurate record keeping and where 
appropriate in accordance with professional guidelines.  
 
The postholder has the responsibility for the creation and maintenance of records in 
accordance with Hywel Dda policy and the data protection act. 
 
FLEXIBILITY STATEMENT 
The developing and rapidly changing nature of the organisation will require considerable 
flexibility from the post holder.  This job description indicates the main functions and 
responsibilities for the post and is not intended to be a fully inclusive list and the duties and 
responsibilities specified in this job description are subject to change as the needs of the 
HB evolve.  On agreement with the post holder, this job description will be amended, as 
necessary, in the event of future organisational and professional changes and/or personal 
development. 
 
CONFIDENTIALITY 
All staff may have access to confidential information about patients, staff or health service 
business.  On no account must such information be divulged to anyone who is not 
authorised to receive it.  Confidentiality of information must be preserved at all times 
whether at or away from work.  Any breach of such confidentiality is considered a serious 
disciplinary offence, which is liable to dismissal and /or prosecution under current statutory 
legislation (Data Protection Act) and the HB Disciplinary Policy. 
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EQUAL OPPORTUNITIES 
It is the aim of the Hywel Dda HB to ensure that no job applicant or employee receives 
less favourable treatment on grounds of gender, religion, race, colour, sexual orientation, 
nationality, ethnic or national origins or is placed at a disadvantage by conditions or 
requirements which cannot be shown to be justifiable.  To this end, the HB has an Equal 
Opportunities Policy and it is for each employee to contribute to its success. 
 
OUTSIDE EMPLOYMENT/OUTSIDE INTERESTS 
Any other work or outside interests must not conflict with the duties and responsibilities of 
your attendance for work as an employee of the HB. 
 
ENVIRONMENTAL 
The Hywel Dda Health Board is committed to its environmental responsibilities.  The Board 
recognizes that its activities, including energy consumption, waste generation, 
transportation emissions, water use and resource consumption, have a significant impact 
on the environment.  As an integral part of its commitment to ensure high quality patient 
care, all staff have a responsibility to adhere to environmental policy and procedure at both 
an organisational level and within their own area of work to ensure legal compliance.  Staff 
will do their utmost to minimize the environmental impacts of Health Board activities and 
services, and seek to continually improve operations to minimize their environmental 
effects.  Staff should take note of relevant communications and attend mandatory training 
when required. 
 
SMOKE FREE POLICY 
All Health Board sites and premises and grounds are designated as smoke free areas.  
This policy applies to all staff, contractors/service providers, patients*, visitors and the 
public. 
 
*Those patients staying in residential mental health units will be exempt under the 
Smoke-Free Premises (etc) Wales Regulations 2007. 
 
SAFEGUARDING ADULTS AND CHILDREN  
Every employee of the Health Board, whatever their job, role, profession, status or place of 
work, paid or voluntary, has a responsibility for Safeguarding both adults and children. 
Staff must:  

 Understand the nature of abuse and how children and adults might be at risk of 
harm and neglect. 

 Understand their own safeguarding responsibilities and what actions they may need 
to take. 

 Know where they can access local policies and procedures in relation to 
Safeguarding Children and Safeguarding Adults.   

 Report allegations or suspicions of abuse to their line manager, including suspicions 
about a colleague or manager, irrespective of their status, profession or authority. 
This includes whistle-blowing 

 Know how to make a Safeguarding referral to Social Services and/or the Police for 
both adults and children to report allegations or if they have concerns. 

 Know what services, advice and support are available locally to vulnerable children 
and adults and how to access help needed. 

 
INFECTION CONTROL 
"The document Commitment to Purpose: Eliminating Preventable Healthcare Associated 
Infection: A Framework of actions for healthcare organisations in Wales stipulates that all 
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staff must understand their responsibility and accountability for Infection Prevention & 
Control and the Health Board must be assured of this on an ongoing basis".  
IP&C is the personal and individual responsibility of all Health Board staff.  All staff have a 
responsibility to protect and safeguard patients, service users, visitors and employees 
against the risk of acquiring healthcare associated infections.  
This responsibility includes being aware of the content of and consistently observing, 
Health Board Infection Prevention & Control Policies and procedures; and best practice 
guidance in order to maintain high standards of Infection Prevention & control.   
 
GENERAL 
The postholder needs to ensure they are familiar with their terms and conditions of service, 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 22 Chwefror 2022 
  
Teitl: Newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau 

Tai Sector Preifat Ceredigion 
 

Pwrpas yr adroddiad: Er mwyn codi ymwybyddiaeth a chael sylwadau’r 
Aelodau Etholedig am y newidiadau i’r ddogfen bolisi 
mewn perthynas â rhoi grantiau a benthyciadau i 
wella tai yn y sector preifat 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet a’r 
Aelod Cabinet: 

 
Y Cynghorydd Dafydd Edwards 
 

 
 
Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai addasiadau 
bach a chanolig ar gyfer pobl anabl ar gael i bawb, hynny yw, argymhellwyd y 
dylid dileu’r Prawf Adnoddau Ariannol. Felly, gwnaed newidiadau i Bolisi 
Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai’r Sector Preifat er mwyn adlewyrchu 
argymhelliad Llywodraeth Cymru.  
Yn sgil y cynnydd mewn costau deunyddiau a llafur, cynyddwyd uchafswm y 
cymorth sydd ar gael ar gyfer yr addasiadau bach (a elwid gynt yn Grant Diogel, 
Cynnes a Saff) a’r Cymorth Atgyweirio Brys.   
Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu’r uchafsymiau ar gyfer y 
benthyciadau di-log a roddir gan yr Awdurdod Lleol ac mae gwybodaeth 
fanylach am y benthyciadau di-log wedi’i chynnwys.  
 
Yn y gorffennol roedd y Panel Grantiau yn trafod unrhyw achosion lle’r oedd y 
taliadau atodol ar gyfer y Grantiau Dewisol i’r Anabl yn fwy na £15k, ynghyd ag 
unrhyw amgylchiadau arbennig neu unigryw. Addaswyd hyn fel bod y 
penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â’r pwerau dirprwyedig a roddwyd i’r 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol (a nodir yn y Cyfansoddiad) gan ymgynghori 
â’r Aelod Cabinet perthnasol (tudalennau 11, 16, 22 a 23). 
 
 
 
 
Mae’r newidiadau hyn wedi’u cynnwys yn y polisi a dyma grynodeb ohonynt:  
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1. Newidiadau 
• Tudalen 9 – gwahanu grantiau gorfodol mawr a grantiau dewisol bach a chanolig 

y Grant Cyfleusterau i’r Anabl.  
• Tudalen 10 ac 11 – gwahanu grantiau gorfodol mawr a grantiau dewisol bach a 

chanolig y Grant Cyfleusterau i’r Anabl gydag uchafsymiau ar gyfer y grantiau.  
• Tudalen 12 – cynyddir yr uchafswm o Gymorth Atgyweirio Brys y gellir ei roi o 

£3,000 i £5,000 ynghyd â TAW a ffioedd.  
• Tudalen 13 a 14 – cynyddu uchafswm gwerth y Benthyciadau Troi Tai’n Gartrefi 

a’r Benthyciadau Gwella Cartrefi o £25,000 i £35,000 fesul uned, gydag amodau.   
• Tudalen 17 – gan fydd yr addasiadau bach a chanolig yn gyllid dewisol, bydd y 

sefyllfa’n cael ei monitro’n agos a bydd Therapydd Galwedigaethol neu 
Gynorthwyydd y Therapydd Galwedigaethol yn defnyddio system blaenoriaethu.   

• Tudalen 20 – ar y dudalen hon ceir manylion ynghylch yr hyn a ystyrir yn waith 
mawr.  

• Tudalen 23 a 24 – ar y tudalennau hyn cyflwynir gwaith canolig y Grant 
Cyfleusterau i’r Anabl, gan nodi’r math o waith, cymhwysedd a’r amodau sy’n 
berthnasol.  

• Tudalen 24 a 25 – ar y tudalennau hyn cyflwynir gwaith bach y Grant 
Cyfleusterau i’r Anabl (a elwid gynt yn Ddiogel, Cynnes a Saff), gan nodi’r math 
o waith, cymhwysedd a’r amodau sy’n berthnasol.  

• Tudalen 28 a 29 – cynyddu’r uchafswm o gymorth sydd ar gael ar gyfer Cymorth 
Atgyweirio Brys.  

• Tudalen 31 a 32 – Benthyciad Gwella Cartrefi – cynyddu’r uchafswm sydd ar 
gael gydag amodau ynghylch rhent ar gyfer landlordiaid. 

• Tudalen 36 – Benthyciad Troi Tai’n Gartrefi – cynyddu’r uchafswm sydd ar gael 
gydag amodau.  

• Tudalen 38 ac ymlaen – atodir Gweithdrefn Benthyciadau’r Awdurdod Lleol. 
 

Noder: Nid oes amodau ar gyfer ad-dalu’r grantiau ar gyfer addasiadau bach a 
chanolig. Nid ydy’r addasiadau sydd ynghlwm wrth y grantiau hyn, e.e. lifft risiau, 
mynediad lefel at y gawod, canllawiau cydio, rampiau ac ati, yn dueddol o gynyddu 
gwerth yr eiddo.  
 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, nodwch 
pam 

 
Do 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

Gofynnir i’r Aelodau ystyried a chytuno ar y 
newidiadau arfaethedig i Bolisi Ariannol 
Benthyciadau a Grantiau Tai Sector Preifat 
Ceredigion.  
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Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn sicrhau bod Polisi Ariannol Benthyciadau a 
Grantiau Tai Sector Preifat Ceredigion yn cael ei 
weithredu’n effeithiol.  
 

Trosolwg a Chraffu:  
 

Fframwaith Polisi: 
 

Mae adroddiad y Polisi hwn yn gydnaws â’r 
blaenoriaethau sydd yn y canlynol:  
Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 2018-2023;  
Strategaeth Gorfforaethol 2018-2022; 
Tai i Bawb: Strategaeth Tai Lleol i Geredigion 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu’r Economi 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Dyrannwyd Grant Cyfalaf Penodol  

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau o ran 
Staff: 
 

Dim 

Goblygiadau o ran 
Eiddo / Asedau: 
 

Dim 

Risg / Risgiau:  
 

Dim 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 (fel y 
mae’n berthnasol i Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl), 
a’r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) 
(Cymru a Lloegr) 2002 mewn perthynas â darparu 
cymorth ariannol i denantiaid a pherchnogion cartrefi 
yn y sector preifat. 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: Polisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai Sector Preifat 
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Donna Pritchard 
 

Swyddog Adrodd:  
 

Dyddiad:  
 

Tudalen 387



 

  

 
 

 
  

  

 

  

Polisi Cymorth Ariannol 
Benthyciadau a Grantiau Tai 

 
Rhagfyr 2021 

Tudalen 388

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmlaPMy4LZAhWBXRQKHXYEAhAQjRx6BAgAEAY&url=http://www.evolutionlimited.co.uk/recent-work/lanner-school/&psig=AOvVaw3NBD0RzBQTa6X48V7SsPFh&ust=15175013


 
 

2 
 
 

Cynnwys 
 

1. CYFLWYNIAD ........................................................................................................................ 3 

2. DIBEN Y POLISI ..................................................................................................................... 5 

3. AMCANION Y POLISI............................................................................................................. 6 

4. MATERION ALLWEDDOL ...................................................................................................... 7 

5. Y CYMORTH ARIANNOL SYDD AR GAEL A'R AMODAU SYDD YNGHLWM ...................... 8 

6. ASIANTAETHAU GWELLA CARTREFI ............................................................................... 15 

7. GRANTIAU/BENTHYCIADAU A YSTYRIR MEWN AMGYLCHIADAU ARBENNIG ............. 16 

8. GWAITH SY'N GYMWYS AR GYFER GRANT/BENTHYCIAD YNG NGHEREDIGION ....... 16 

9. CYLLID ................................................................................................................................. 17 

10. FFIOEDD A THALIADAU .................................................................................................... 17 

11. CWYNION .......................................................................................................................... 19 

12. TREFNIADAU PONTIO A'R POLISI BLAENOROL ............................................................ 19 

13. DATBLYGU'R POLISI YMHELLACH .................................................................................. 19 

ATODIAD A – HWYLUSO – CYMORTH I FYW'N ANNIBYNNOL ............................................ 21 

ATODIAD B – GRANTIAU A BENTHYCIADAU YN ÔL DISGRESIWN  
AR GYFER CYMORTH GYDA CHYNNAL A CHADW AC ATGYWEIRIO ............................... 28 

ATODIAD C – GWEITHDREFN BENTHYCIADAU AWDURDOD LLEOL ................................ 39 

PWERAU I DDYFARNU BENTHYCIADAU .............................................................................. 39 

YR AWDURDOD YMDDYGIAD ARIANNOL (FCA) .................................................................. 39 

SAFONAU GWEINYDDU MORGEISI ...................................................................................... 40 

CYMORTH GWLADWRIAETHOL ............................................................................................ 41 

CYNHYRCHION BENTHYCIAD PRESENNOL ........................................................................ 42 

CAMAU YN Y BROSES ........................................................................................................... 43 

CAMAU ASESU ARIANNOL .................................................................................................... 44 

 

 

 
 
 

Tudalen 389



 
 

3 
 
 

1. CYFLWYNIAD 

Ym mis Gorffennaf 2002 gwnaeth y Llywodraeth newidiadau pwysig i ddeddfwriaeth grantiau 
tai, gan gyflwyno Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. 
Mae'r gorchymyn hwn yn caniatáu i awdurdodau lleol lunio eu polisïau cymorth ariannol 
hyblyg eu hunain i dargedu eu cyllid er mwyn rhoi sylw i anghenion penodol am fenthyciadau 
a blaenoriaethau strategol. 

Erbyn hyn, y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yw'r unig grant cenedlaethol mandadol, ac mae pob 
math arall o gymorth yn cael ei gynnig yn ôl disgresiwn y Cyngor. 

Yn sgil cyflwyno'r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio, cyn y gall Awdurdod Lleol ddarparu 
unrhyw gymorth o dan y gorchymyn, rhaid ei fod wedi mabwysiadu polisi ar gyfer rhoi 
cymorth, a rhaid ei fod wedi dweud wrth y cyhoedd am y polisi hwnnw1.  Hefyd, rhaid iddo 
sicrhau bod copi llawn o'r polisi ar gael ar bob adeg resymol, a'i fod ar gael trwy'r post am dâl 
rhesymol.  Yna rhaid darparu unrhyw gymorth yn unol â'r polisi hwnnw. O ganlyniad, mae'n 
ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol i sicrhau bod eu polisi cymorth ariannol yn cael ei 
ddiweddaru i adlewyrchu telerau'r cynllun hwn ac unrhyw gymorth arall y maent yn ei gynnig. 

Mae'r dibenion posibl ar gyfer darparu'r cymorth wedi eu hamlinellu yn Erthygl 3 yn y 
gorchymyn.  Mae hynny at y diben o wella amodau byw yn eu hardal, a gall Awdurdodau 
ddarparu cymorth uniongyrchol neu anuniongyrchol at y diben o alluogi rhywun i: 

• gael llety preswyl (waeth a yw yn yr ardal neu'r tu allan i'r ardal) – dim ond lle 
mae'r Awdurdod wedi caffael neu yn cynnig caffael (yn orfodol neu fel arall) y 
llety y mae'n byw ynddo, neu yn fodlon y byddai caffael llety arall i fyw ynddo yn 
darparu budd tebyg i'r budd a gawsai'r person hwnnw o wneud gwaith ar ei lety 
presennol; 

• mabwysiadu neu wella llety preswyl (boed hynny trwy addasu, trawsnewid neu 
helaethu); 

• atgyweirio llety preswyl; 
• dymchwel adeiladau sy'n cynnwys llety preswyl; 
• lle mae adeiladau sy'n cynnwys llety preswyl wedi cael eu dymchwel, i godi 

adeiladau sy'n cynnwys llety preswyl yn eu lle. 
Diffinnir 'llety preswyl' yn Rhan 2 y Gorchymyn fel adeilad neu ran o adeilad, carafán, 
cwch neu strwythur tebyg y mae rhywun yn byw ynddo neu sydd ar gael at ddibenion 
preswyl. 

 
Mae'r Gorchymyn yn datgan ymhellach2 y gellir darparu'r 'cymorth' ar unrhyw ffurf, a gall fod 
yn ddiamod neu'n ddarostyngedig i amodau, gan gynnwys amodau ynghylch ad-dalu'r 

                                            
1 Erthygl 4 Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 
2 Erthygl 3 Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 
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cymorth neu ei werth (yn gyfan gwbl neu'n rhannol), neu gyfrannu at y gwaith a gwblhawyd 
gyda chymorth. 

Yn sgil cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae mwy o ffocws 
ar yr awdurdod lleol i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
ei breswylwyr. Trwy alluogi i dai gael eu darparu a'u gwella, mae'r awdurdod lleol yn cyfrannu 
at nifer o'r saith nod llesiant, gan gynnwys Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru 
iachach, Cymru sy'n fwy cyfartal a Chymru o gymunedau cydlynus. 
 
Deddfwriaeth allweddol newydd sy'n effeithio ar y rheiny y mae arnynt angen cymorth yw 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a ddaeth i rym ar 6 Ebrill 2016. 
Mae'r Ddeddf yn darparu'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella llesiant pobl y mae arnynt 
angen gofal a chymorth, a gofalwyr y mae arnynt angen cymorth, ac ar gyfer trawsnewid 
gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Egwyddorion sylfaenol y Ddeddf yw: 
 
Llais a rheolaeth – rhoi unigolion a'u hanghenion wrth wraidd eu gofal, a rhoi llais a 
rheolaeth iddynt er mwyn cyrraedd y canlyniadau sy'n eu helpu i gael llesiant. 

Atal ac ymyrryd yn gynnar – cynyddu gwasanaethau ataliol o fewn cymunedau er mwyn 
lleihau uwchgyfeirio i fod yn angen critigol. 

Llesiant – cefnogi pobl i gyflawni eu llesiant eu hunain a mesur llwyddiant gofal a chymorth 

Cyd-gynhyrchu – annog unigolion i chwarae mwy o ran wrth ddylunio a darparu 
gwasanaethau. 

Yn ychwanegol at hyn, creodd Deddf Llywodraeth Leol 2000 bŵer disgresiwn y cyfeirir ato fel 
'y pŵer llesiant' sy'n galluogi Awdurdodau Lleol i wneud popeth sydd, yn eu barn nhw, yn 
debygol o wella llesiant economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol eu hardal a/neu'r bobl 
ynddi, ar yr amod nad yw deddfwriaeth arall yn cyfyngu ar eu gallu i wneud hynny3. 
 
Serch hynny, nid yw Adran 2 yn galluogi'r Awdurdod Lleol i wneud unrhyw beth na all ei 
wneud oherwydd gwaharddiad neu gyfyngiad ar ei bwerau yn sgil unrhyw ddeddf (pryd 
bynnag y cafodd ei chadarnhau neu ei deddfu)4. 
 
Felly, rhaid i Awdurdodau Tai Lleol roi sylw i Adran 24, Deddf Llywodraeth Leol 19885 (yn 
amodol ar Adran 25) sy'n rhoi'r pŵer i'r Awdurdod Tai Lleol roi cymorth ariannol i unrhyw 
berson at y diben o gaffael, adeiladu, trawsnewid, adsefydlu, gwella, cynnal a chadw neu 
reoli (gan y person hwnnw neu rywun arall) unrhyw eiddo, sy'n cael ei osod yn breifat fel llety 
tai, neu y bwriedir ei osod yn breifat fel llety tai, neu mewn cysylltiad â hyn. 
 

                                            
3 Adran 2, Deddf Llywodraeth Leol 2000 
4 Adran 3, Deddf Llywodraeth Leol 2000 
5 Adran 24, Deddf Llywodraeth Leol 1988 
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Diffinnir llety preswyl sy'n cael ei osod yn breifat fel 'unrhyw gyfnod y mae'n cael ei ddefnyddio 
fel llety tai yn unol â les neu drwydded, o unrhyw ddisgrifiad, dan denantiaeth statudol, ac 
mae'r landlord agosaf yn rhywun heblaw Awdurdod Lleol'. 
 
Nodir yn Adran 25, Deddf Llywodraeth Leol 1988, fod angen caniatâd yr Ysgrifennydd 
Gwladol neu Weinidog cyn darparu cymorth ariannol, oni bai bod6 y cymorth neu'r budd yn 
cael ei roi wrth arfer unrhyw bŵer a gyflwynir gan Erthygl 3 Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 
(Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 20027. 
 
O ganlyniad, ac oherwydd natur eang Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru 
a Lloegr) 2002 a'r pwerau 'llesiant' cyffredinol a geir yn Neddf Llywodraeth Leol 2000, bydd 
Awdurdodau Lleol yn gallu rhoi cymorth ariannol trwy ddarparu cynlluniau grantiau a 
benthyciadau yn ôl disgresiwn ar gyfer yr amrediad llawn o ymgeiswyr, a gallant osod unrhyw 
amodau neu delerau sy'n briodol yn eu barn nhw yn yr amgylchiadau. 

 

2. DIBEN Y POLISI 

Diben y polisi hwn yw nodi blaenoriaethau ar gyfer buddsoddiad cyfalaf mewn tai a dangos 
sut y bydd y buddsoddiad hwn yn cynorthwyo i gyfrannu at y weledigaeth a geir yn 
Strategaeth Dai'r Cyngor, Cynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Strategaeth 
Gorfforaethol y Cyngor, yn ogystal ag unrhyw gynlluniau rhanbarthol ar gyfer Canolbarth 
Cymru a/neu Orllewin Cymru e.e. Tyfu Canolbarth Cymru (ar gyfer adfywio) a/neu Fwrdd 
Cynllunio Rhanbarthol Gorllewin Cymru (ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol). 
 
Dylid darllen y Polisi law yn llaw â'r cynlluniau strategol hyn ac unrhyw ddogfennau cysylltiedig 
eraill. 

Felly, mae'r Polisi hwn yn rhoi gwybodaeth i drigolion Ceredigion am y gwasanaeth cyngor a 
chymorth ariannol a allai fod ar gael gan y Cyngor i sicrhau bod y tai sy'n cael eu darparu yn 
ddiogel, yn ynni-effeithlon ac yn helpu i gynnal iechyd a llesiant preswylwyr. Mae'r polisi hwn 
ar gael i'r rheiny sy'n datblygu tai, perchnogion cartrefi yn y sector preifat a thenantiaid (yn 
amodol ar feini prawf penodol) ar draws y sir. 

Bydd y Polisi hwn yn disgrifio'n fanwl: 

• Y dewis llawn o gymorth a allai fod ar gael 
• Pwy sy'n gymwys i gael y cymorth hwn 
• Faint o gymorth sy'n cael ei gynnig 
• Amodau cyfreithiol sydd ynghlwm 
• Sut y dylent ymgeisio 

                                            
6 Adran 25 (1)(f) Deddf Llywodraeth Leol 1988 
7 Cylchlythyr 20/02 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyfarwyddyd Adnewyddu 

Tudalen 392



 
 

6 
 
 

Bydd y cymorth yn cael ei dargedu at yr aelwydydd hynny sydd â'r angen mwyaf oherwydd 
eu hoed, anabledd neu anfantais ariannol, neu'n canolbwyntio ar ardaloedd wedi'u targedu 
yn ôl diffiniad y Cyngor fel y rhai sydd â'r angen mwyaf. 

Y bwriad gyda'r polisi hwn, felly, yw amlinellu'r grantiau mandadol a'r grantiau yn ôl disgresiwn 
sydd ar gael gan yr Awdurdod Lleol, gan gynnwys y meini prawf cymhwystra, yr â'r amodau 
a'r telerau y mae'r Awdurdod Lleol yn eu gosod ar gyfer y rheiny sy'n dymuno cael y cyllid 
hwn. Bydd y Polisi hwn yn disodli'r polisïau hynny sydd eisoes ar waith ar gyfer grantiau a 
benthyciadau y mae'r awdurdod lleol yn eu cynnig ar hyn o bryd, a daw i rym ar 1 Mawrth 
2022. 

 

3. AMCANION Y POLISI 

Mae'r polisi hwn yn cyfateb â nodau strategol y Strategaeth Dai Leol sy'n darparu sylfaen 
gadarn ar gyfer mynd i'r afael â'r heriau y mae gwasanaethau tai a gwasanaethau sy'n 
gysylltiedig â thai yn eu hwynebu yng Ngheredigion. Mae'r Strategaeth hon yn cydnabod y 
gallai tai fforddiadwy, cynaliadwy, o ansawdd da, gael effaith positif a hirdymor ar iechyd, 
ffyniant economaidd a chynaliadwyedd cymunedol Ceredigion. Mae'r strategaeth hefyd yn 
amlinellu'r sefyllfa bresennol o ran angen, cyflenwad, mynediad a fforddiadwyedd, ac yn 
edrych ar safonau tai, a gofynion Ceredigion yn y dyfodol. At hynny, mae'r polisi cymorth 
ariannol hwn yn galluogi gweithgareddau sy'n cyfrannu at flaenoriaethau Strategaeth 
Gorfforaethol y Cyngor sy'n ymwneud yn benodol â Hwyluso Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd trwy 'hyrwyddo llesiant unigolion a theuluoedd o fewn cartrefi diogel, fforddiadwy 
a hygyrch.' 

Felly, prif amcanion Polisi Cymorth Ariannol y Cyngor ar gyfer Benthyciadau a Grantiau Tai 
yw: 

• Gwella cyflwr a diogelwch tai yn y Sir gyda'r nod sylfaenol o wella iechyd a llesiant 
preswylwyr. 

• Cynyddu'r ddarpariaeth tai trwy wella neu drawsnewid adeiladau sydd eisoes yn bodoli 
at ddefnydd preswyl. 

• Hyrwyddo'r gallu i fyw'n annibynnol trwy addasu eiddo yn y Sir, gan alluogi pobl ag 
anableddau i aros yn eu cartrefi eu hunain. 

• Hwyluso cartrefi cynhesach a mwy diogel y gall mwy o breswylwyr oedrannus a 
hyglwyf y Sir barhau i fyw ynddynt. 

• Cynorthwyo i ostwng y nifer o aelwydydd sy'n byw mewn tlodi tanwydd, trwy wella 
effeithlonrwydd ynni cartrefi, ac ar yr un pryd gweithio ar ran preswylwyr i ddenu cyllid 
allanol o amrywiaeth o ffynonellau (Llywodraeth Cymru, Cwmnïau Cyflenwi Ynni ayb) 
i gadw cost mesurau effeithlonrwydd ynni i'r lleiaf posibl ar gyfer perchentywyr. 

• Gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael i wneud gwelliannau tai ar gyfer 
y rheiny sydd â'r angen mwyaf. 
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4. MATERION ALLWEDDOL 

Newid Diwylliant – O ganlyniad i ostyngiad yn y cyllid cyfalaf a fu ar gael gan Lywodraeth 
Cymru dros y blynyddoedd diwethaf, mae argaeledd cyllid ar gyfer grantiau tai wedi gostwng 
yn sylweddol ac wedi dod i ben yn y rhan fwyaf o amgylchiadau. Felly, er mwyn manteisio i'r 
eithaf ar y cyllid sydd ar gael a sicrhau bod y stoc tai'n cael ei wella'n barhaus yn y sir, 
cydnabyddir bod angen defnyddio adnoddau prin mewn ffordd sy'n fwy cynaliadwy ac 
effeithiol. Mae'r polisi hwn, felly, yn cadarnhau'r angen i newid diwylliant cymorth grant trwy 
annog perchentywyr i gynnal a chadw ac atgyweirio eu cartrefi eu hunain, yn y lle cyntaf, trwy 
eu dulliau eu hunain, gan ddefnyddio cymorth trwy fenthyciadau gwella cartrefi lle maent ar 
gael ac, mewn amgylchiadau penodol ar gyfer pobl hyglwyf a/neu'r henoed, trwy'r cymorth 
grant sydd ar gael. 

Cyflwyno HWYLUSO – Cymorth i Fyw'n Annibynnol – Er mis Ebrill 2016, mae Llywodraeth 
Cymru wedi lansio HWYLUSO sy'n dod â'r trefniadau presennol ar gyfer darparu addasiadau 
at ei gilydd trwy adeiladu ar y dewis o raglenni unigol a ffrydiau cyllid sydd ar gael ar hyn o 
bryd. Cafodd ei ddylunio i gynnig yr un addasiadau syml, a gwasanaeth safonol, i unigolion 
ni waeth beth yw eu daliadaeth.  Gwna hyn trwy fynd i'r afael â'r cysyniad o ddarparu 
addasiadau i'r cartref ar gyfer y defnyddiwr/cleient mewn tri chategori neu fath cyffredinol – 
bach, canolig, mawr. Ni waeth beth yw'r ddaliadaeth, neu sut y mae'r addasiadau'n cael eu 
hariannu, bydd y ffordd sylfaenol y bydd y defnyddiwr yn cael yr addasiadau y mae arno eu 
hangen yn dilyn un o'r tri chategori yma. Mae'r gwaith a ddiffinnir o fewn pob un o'r categorïau 
addasiadau'n cynnwys tri chategori cyffredinol o gymorth: 

• "Bach" e.e. rheiliau cydio a rheiliau grisiau, tapiau lifer. Ni fydd prawf modd ar gyfer y grant 
hwn 

• "Canolig" e.e. addasiadau fel cawodydd cerdded-i-mewn, lifftiau ar y grisiau a rampiau. 
Ni fydd prawf modd ar gyfer y grant hwn 

• "Mawr" e.e. addasiadau sy'n gofyn am newidiadau strwythurol mawr i eiddo a/neu 
estyniad i eiddo.  Bydd prawf modd ar gyfer y grant hwn 

 
Mae'r diwygiad polisi hwn, felly, yn ymgorffori'r categorïau addasiadau newydd hyn. 
 
Cronfa Benthyciadau – Mae LlC yn cefnogi ac yn annog y dulliau arloesol hyn gan gynnwys 
cyfuniadau o grant/benthyciad, benthyciadau a rhyddhau ecwiti.  Bydd benthyciadau gwella 
cartrefi yn darparu incwm gwerthfawr y gall yr Awdurdod ei ailddefnyddio wedi i'r benthyciad 
gael ei ad-dalu. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r dull hwn ac wedi sicrhau bod nifer o 
gynnyrch benthyciadau ar gael – Benthyciadau Canol Trefi, Tro Tai'n Gartrefi, a Benthyciadau 
Gwella Cartrefi.  Gwelir y Cynlluniau hyn fel ffordd o ddarparu arian ychwanegol er mwyn i 
unigolion a busnesau wneud gwelliannau i gartrefi a gwaith trawsnewid a fydd yn cyfrannu at 
y rhaglen gyffredinol o wella ansawdd cartrefi a chynyddu'r cyflenwad tai. Gwelir y cronfeydd 
hyn fel ffordd newydd o ddarparu cyllid ar gyfer awdurdodau lleol, yn hytrach na darparu cyllid 
grant traddodiadol. Gall Awdurdodau Lleol fenthyg y cyllid gan Lywodraeth Cymru trwy'r 
'trafodiad ariannol' y mae'n rhaid ei ad-dalu i LlC o fewn cyfnod penodol o amser. 
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Rhwyd Diogelwch – Cydnabyddir y bydd angen rhyw fath o gymorth ariannol uniongyrchol 
mewn achosion lle na fydd perchentywyr sy'n amlwg yn agored i niwed yn gallu helpu eu 
hunain trwy ddefnyddio eu dulliau ariannol eu hunain.  Bydd cymorth ariannol uniongyrchol 
ar gael ar gyfer cyfleusterau i'r anabl, ac er mwyn delio â materion atgyweirio brys, gan 
gynnwys gwaith a wneir yn ddiofyn, lle bu angen i'r awdurdod lleol gamu i mewn i wneud 
gwaith ar ran preswylydd/perchennog yr eiddo. 

Model Llesiant Gydol Oed a Llesiant – datblygu gwasanaethau atal ac ymyrraeth 
gynnar – wrth ddatblygu a ffurfioli gwasanaethau integredig ar gyfer gofal cymdeithasol ac 
iechyd, mae ffocws cynyddol ar sicrhau bod pobl yn gallu parhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain 
lle bo hynny'n bosibl. Gan gofio hyn, daw addasrwydd y cartrefi hyn ar gyfer perchentywyr, o 
ran eu cyflwr ac i ba raddau y gellir eu haddasu, yn fwyfwy pwysig. Mae hyn yn cael ei 
atgyfnerthu ymhellach gan y dyletswyddau a geir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant 2015. 

Mae'r Cyngor wrthi'n ceisio newid ar raddfa fawr i greu Model Gydol Oed a Llesiant newydd.  
Gweledigaeth y model yw 'sicrhau y bydd pob plentyn, person ifanc ac oedolyn yng 
Ngheredigion yn gallu cyrraedd eu potensial llawn.  Sicrhau mynediad teg i bawb at 
wasanaethau cyffredinol ac wedi'u targedu rhagorol sy'n cynnal iechyd a llesiant yr holl 
ddinasyddion.  Datblygu sgiliau a gwydnwch a fydd yn para oes ac yn galluogi unigolion i 
ymdopi'n dda â'r heriau a'r pwysau y gallant eu hwynebu.'  Mae hyn yn atgyfnerthu ymhellach 
y ffocws ar wella annibyniaeth a mynediad at wasanaethau. 

Eiddo Gwag – Mae canran sylweddol o eiddo gwag yn y Sir.  Mae eiddo gwag yn adnodd 
gwastraff.  Cynnig allweddol yn Strategaeth Dai'r Cyngor yw gweithio'n agos gyda phartner i 
brynu, adnewyddu a/neu rentu eiddo fu unwaith yn wag. 
 
Cynlluniau adfywio ar sail ardal a/neu effeithlonrwydd ynni – Mae'n amlwg bod 
ardaloedd yn y sir lle mae angen mabwysiadu dull mwy strategol ar gyfer gwella tai.  O bryd 
i'w gilydd, bydd cyllid ar gael megis Cartrefi Clyd Arbed sy'n ceisio gwella effeithlonrwydd 
ynni'r stoc tai neu gydnabod effaith allweddol tai ar waith adfywio ardaloedd. Ymdrecha'r 
awdurdod lleol i geisio am gyllid o'r fath, er mwyn sicrhau bod cyllid yn parhau i gael ei ddenu 
i'r ardal ar gyfer gwelliannau cyfalaf adfywio a/neu dai. 

 

5. Y CYMORTH ARIANNOL SYDD AR GAEL A'R AMODAU SYDD YNGHLWM 

Mae dyletswydd ar y Cyngor i ystyried pob cais am Grant Cyfleusterau i'r Anabl (GCA) 
mandadol, a weinyddir dan Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 (fel y'i diwygiwyd) 
a cheir manylion penodol am y grant yn y Ddeddf Seneddol honno ac mewn cyfarwyddyd 
cysylltiedig. Mae'r Cyngor hefyd yn darparu pedwar grant arall ar gyfer cyfleusterau i'r anabl 
– Cymorth gyda Chyfleusterau i'r Anabl, Grant Adleoli, Grant Cyfleusterau i'r Anabl (gwaith 
canolig) a Grant Cyfleusterau i'r Anabl (gwaith bach). Bydd pob cais am gymorth yn 
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ddarostyngedig i asesiad o angen gan aelodau o Borth Cynnal a Phorth Gofal y Cyngor. Rho'r 
polisi hwn y meini prawf i sicrhau bod grantiau'n cael eu dyfarnu gyda thegwch a chysondeb. 
 
Mae'r Awdurdod Lleol wedi ymrwymo i sicrhau bod anghenion y rheiny fu'n gwasanaethu yn 
y Lluoedd Arfog yn cael eu cydnabod. Bydd y Polisi Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl hwn yn 
sicrhau y rhoddir blaenoriaeth i'r ceisiadau hynny a ddaw gan y rheiny fu'n gwasanaethu yn 
y Lluoedd Arfog, lle y mae eu hanabledd yn ganlyniad i wasanaethu yn y Lluoedd Arfog. 
 
At hynny, er mwyn gwireddu amcanion y polisi hwn ac, yn sgil hynny, nodau strategol 
ehangach Amcanion Corfforaethol yr Awdurdod Lleol a Chynllun Llesiant y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus a dogfennau cysylltiedig, mae'r Cyngor yn rhoi'r cymorth canlynol 
fel grantiau a benthyciadau (mae'r rheiny sydd wedi eu labelu fel rhai sydd 'yn ôl disgresiwn' 
yn amodol ar y gyllideb sydd ar gael). 

HWYLUSO – Addasiadau Mawr (cyllid mandadol) 
• Grant Cyfleusterau i'r Anabl (Mawr) 

 
HWYLUSO – Addasiadau Bach a Chanolig (cyllid yn ôl disgresiwn) 

• Cymorth Addasiadau ar gyfer Pobl Anabl 
• Grant Addasiadau i'r Anabl (Canolig) 
• Grant Addasiadau i'r Anabl (Bach) 
• Grant Adleoli 

 
Atgyweiriadau Brys i'r Cartref (yn ôl disgresiwn) 

• Cymorth ar gyfer atgyweiriadau brys 
• Benthyciad Oes 
• Cymorth ategol gydag iechyd a thai 
 

Benthyciadau Gwella Cartrefi (yn ôl disgresiwn) 
• Benthyciad Gwella Cartrefi (Diogel, Cynnes a Saff) 
• Benthyciad Troi Tai'n Gartrefi (Cynllun Benthyciadau Eiddo Gwag) 

Bydd argaeledd unrhyw gymorth Grant neu Fenthyciad yn amodol ar weithdrefn gosod 
cyllideb flynyddol y Cyngor. Cynigir pob grant/benthyciad nad yw'n fandadol yn ôl disgresiwn 
y Cyngor, ac mae'r fframwaith ar gyfer y grantiau/benthyciadau hyn yn amodol ar y Polisi 
hwn. 

Ceir manylion pob grant/benthyciad yn yr Atodiadau. 

Dyfernir rhai grantiau a/neu fenthyciadau ar yr amod y bydd yr ymgeisydd yn ad-dalu'r 
grant/benthyciad i'r Cyngor yn llawn os yw'r eiddo'n cael ei werthu neu os nad yw'n cael ei 
ddefnyddio yn ôl y bwriad o fewn cyfnod penodol o amser. Rhoddir manylion llawn amodau'r 
grant/benthyciad i'r ymgeisydd, yn ysgrifenedig, adeg cymeradwyo'r grant/benthyciad. 
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Mae cyfnod amodau'r grant/benthyciad yn dechrau ar y dyddiad y cwblheir y gwaith i foddhad 
y Cyngor. Gan ddibynnu ar y math o grant neu fenthyciad, cyflwynir pridiannau gyda'r 
Gofrestrfa Tir cyn cymeradwyo'r grant/benthyciad neu fel Pridiant Tir Lleol pan fydd y gwaith 
wedi ei gwblhau (gan ddibynnu ar y math o grant/fenthyciad) a'i werth. 

Cofrestrir Pridiant Tir Lleol yn erbyn yr eiddo mewn perthynas â Grantiau a Benthyciadau sy'n 
llai na £5,000 pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau. Bydd y pridiant tir hwn yn gwarantu'r arian a 
geir gan yr awdurdod lleol, ac yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir y 
pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, gyda'r Gofrestrfa Tir.  Cofrestrir 
unrhyw grant/benthyciad a delir dros £5,000 yn uniongyrchol fel Pridiant Cyfreithiol gyda'r 
Gofrestrfa Tir. 

Mewn rhai amgylchiadau, gellir ystyried hepgor amodau ar y grant/benthyciad. Y Rheolwr 
Tîm fydd yn gwneud unrhyw benderfyniadau ar hepgor ad-daliad wedi dod i gytundeb gyda'r 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol a'r Aelod Cabinet priodol mewn cydweithrediad â'r 
Gwasanaethau Ariannol, gyda disgresiwn i ddwyn y penderfyniadau hyn gerbron y Panel 
Grantiau/Benthyciadau perthnasol fel y bo'n briodol. 

Mae amodau Grant Cyfleusterau i'r Anabl a osodir o dan y Polisi hwn yn parhau fel y diffinnir 
yn Neddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 ac unrhyw Reoliadau cysylltiedig a wneir o 
dan y Ddeddf hon, yn ogystal â'r rheiny y manylir arnynt yn y Polisi hwn. Er bod y Polisi hwn 
yn rhoi arweiniad ar yr amodau, mae cyfarwyddyd manwl a datganiad cyfreithiol ar gael 
ynghylch y ddeddfwriaeth hon. 

Ar gyfer rhai mathau o grantiau a benthyciadau yn ôl disgresiwn, gosodir amodau ar 
grant/benthyciad naill ai trwy bridiant tir lleol neu Bridiant Cyfreithiol llawn gyda'r Gofrestrfa 
Tir, gan ddibynnu ar werth y benthyciad/grant. Diffinnir y pwerau sy'n galluogi'r awdurdod lleol 
i sicrhau'r pridiannau hyn o fewn Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 2002, a chânt eu hamlinellu 
at sylw'r sawl sy'n ymgeisio am y grant/benthyciad o fewn y llythyr sy'n Cynnig y 
Grant/Benthyciad a/neu'r Cytundeb. Fel amod ar gyfer y cynnig o grant/benthyciad bydd yn 
rhaid i'r ymgeisydd gytuno bod pridiant tir lleol neu bridiant cyfreithiol yn cael ei warantu ar yr 
eiddo, ac unrhyw olynwyr â theitl os na ad-dalwyd yr arian cyn yr amser hwn. 
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5.1 Tabl o Amodau 
Grant/Benthyciad 
Math o Grant 
 

Cyfnod yr Amod Amodau Grant/Benthyciad  

 
ADDASIADAU HWYLUSO 
 
Grant Cyfleusterau i'r Anabl 
Mandadol (Mawr) 

10 mlynedd Uchafswm Grant = £36,000 
Rhaid i'r ymgeisydd barhau i fyw yn 
yr eiddo fel ei unig breswylfa am 
gyfnod cyfan yr amod ar y grant. 
 
Rhaid defnyddio gwasanaethau'r 
gwasanaeth gwella cartrefi mewnol 
ar gyfer pob GCA mandadol. 
 
Rhaid i asesiad ac argymhelliad 
Therapydd Galwedigaethol gefnogi 
cymorth i addasu. 

Cymorth Addasiadau ar 
gyfer Pobl Anabl (yn ôl 
disgresiwn) 
 
 

Adeg 
gwerthu/trosglwyddo/gwaredu'r 
eiddo 

Uchafswm cymorth ariannol o 
£15,000 (gyda'r gallu yn ôl 
disgresiwn i gynyddu hyn drwy 
benderfyniad gan y Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol mewn 
ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet). 
DS, nid yw hwn yn gymorth grant, 
ond yn gymorth ariannol a ddarperir 
am y cyfnod y mae'r sawl sy'n ei 
dderbyn yn byw yn yr eiddo. 
 
Cymorth ariannol i'w ad-dalu wedi 
gwerthu/trosglwyddo'r eiddo.  Bydd 
Pridiant Cofrestrfa Tir yn gymwys. 
Rhaid defnyddio gwasanaethau'r 
Gwasanaeth Gwella Cartrefi 
Mewnol er y gellid ystyried 
eithriadau. 
 

Rhaid i asesiad ac argymhelliad 
Therapydd Galwedigaethol gefnogi 
cymorth i addasu. 

Grant Cyfleusterau i'r Anabl 
yn ôl Disgresiwn (Canolig) 

Dim amod: Uchafswm Grant = £36,000 
 
Rhaid defnyddio gwasanaethau'r 
Gwasanaeth Gwella Cartrefi 
Mewnol ar gyfer pob GCA yn ôl 
disgresiwn. 
 
Rhaid i asesiad ac argymhelliad 
Therapydd Galwedigaethol, 
Cynorthwyydd Therapydd 
Galwedigaethol neu Aseswyr 
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Dibynadwy gefnogi cymorth i 
addasu. 

Grant Cyfleusterau i'r 
Anabl yn ôl disgresiwn 
(Bach) 

Dim amod: Uchafswm Grant = £5,000 
 
Rhaid i'r ymgeisydd fyw yn yr 
annedd fel ei unig neu brif 
breswylfa. 
 
Rhaid i asesiad ac argymhelliad 
Therapydd Galwedigaethol, 
Cynorthwyydd Therapydd 
Galwedigaethol neu Aseswyr 
Dibynadwy gefnogi cymorth i 
addasu. 

Grant Adleoli 10 mlynedd Uchafswm Grant = £10,000 
Mae rhagdybiaeth yn erbyn dyfarnu 
Grant Cyfleusterau i'r Anabl lle nad 
yw'r eiddo'n addas yn y tymor hir i 
anghenion yr ymgeisydd. 
 
Er mwyn cynorthwyo person anabl i 
symud i eiddo sy'n fwy addas lle y 
mae'n fwy cost-effeithiol nag 
addasu'r cartref presennol, ystyrir 
talu costau cyfreithiol a symud yn 
ychwanegol at y costau addasu. 
 

Cymorth ar gyfer Atgyweiriadau Brys (yn ôl disgresiwn) 

Cymorth ar gyfer 
atgyweiriadau brys (yn ôl 
disgresiwn) 
 

Adeg 
gwerthu/trosglwyddo/gwaredu'r 
eiddo 

Uchafswm cymorth ariannol = 
£5,000. 
DS, nid yw hwn yn gymorth grant, 
ond yn gymorth ariannol a ddarperir 
am y cyfnod y mae'r derbynnydd yn 
byw yn yr eiddo. 
 
Rhaid i'r ymgeisydd fyw yn yr annedd 
fel ei unig neu brif breswylfa a rhaid 
bod ganddo fudd perchennog yn yr 
annedd, neu raid ei fod yn denant yr 
annedd hwn fel unigolyn neu ar y cyd 
ag eraill ac yn meddu ar 
'ddyletswydd pŵer' i gyflawni'r holl 
waith dan sylw (e.e. yn achos 
tenantiaid, fel arfer mae dyletswydd 
neu 'rwymedigaeth i atgyweirio' ar y 
landlord ac nid y tenant), neu 
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feddiannu'r annedd o dan deitl 
ecsgliwsif i feddiannu a roddwyd am 
oes. 
 
Mewn perthynas â chartref symudol, 
rhaid i'r meddiannydd fodloni cyfnod 
cymhwyso preswylio o 3 blynedd. 

Benthyciad Oes 
  

Adeg 
gwerthu/trosglwyddo/gwaredu'r 
eiddo 

Uchafswm benthyciad = £15,000 
 

Ar gyfer benthyciadau hyd at £5,000 
caiff pridiant tir lleol ei warantu ar yr 
eiddo a bydd yn rhwymo'r ymgeisydd 
ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir y 
pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir 
lleol ac, wedi hynny, gyda'r Gofrestrfa 
Tir. 
 
Ar gyfer benthyciadau dros £5,000 
cyflwynir Pridiant Cyfreithiol gyda'r 
Gofrestrfa Tir. 

Cymorth ategol gydag 
iechyd a thai 
 

Adeg 
gwerthu/trosglwyddo/gwaredu'r 
eiddo 

Dim uchafswm ond yn dibynnu ar y 
cyllid sydd ar gael. 
 
Ar gyfer benthyciadau hyd at £5,000 
caiff pridiant tir lleol ei warantu ar yr 
eiddo a bydd yn rhwymo'r ymgeisydd 
ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir 
y pridiant hwn ar y gofrestr 
pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, 
gyda'r Gofrestrfa Tir. 
 
Ar gyfer benthyciadau dros £5,000 
cyflwynir Pridiant Cyfreithiol gyda'r 
Gofrestrfa Tir.  

Grantiau nad ydynt ar gael mwyach er bod amodau'r grantiau mewn grym o hyd. 
 
  
Grantiau Menter Arbennig 
(Ardal Adnewyddu 
Aberystwyth yn unig) 

a. Effeithlonrwydd ynni 
b. Trawsnewid – 

defnydd un aelwyd 
c. Trawsnewid – 

fflatiau 
hunangynhaliol 

10 mlynedd Gosodir swm y grant fel Pridiant Tir 
Lleol ar yr eiddo am gyfnod o 10 
mlynedd. 
 

BENTHYCIADAU 
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Troi Tai'n Gartrefi (Cynllun 
Benthyciad Eiddo Gwag) 
  

Am gyfnod cyfan y benthyciad Uchafswm benthyciad = £25,000 yr 
uned o lety 
Gwarantir benthyciadau fel pridiant 
cyntaf neu ail bridiant yn erbyn Teitl y 
Gofrestrfa Tir. 
 
Uchafswm benthyciad lle mae rhenti 
yn seiliedig ar Gyfradd Lwfans Tai 
Lleol = £35,000 yr uned o lety. 

Benthyciad Gwella Cartrefi 
  

Am gyfnod cyfan y benthyciad Uchafswm benthyciad = £35,000 yr 
uned o lety 
 
Ar gyfer benthyciadau hyd at £5,000 
caiff pridiant tir lleol ei warantu ar yr 
eiddo a bydd yn rhwymo'r ymgeisydd 
ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir 
y pridiant hwn ar y gofrestr 
pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, 
gyda'r Gofrestrfa Tir. 
 
Ar gyfer benthyciadau dros £5,000 
cyflwynir Pridiant Cyfreithiol gyda'r 
Gofrestrfa Tir. 

 

 

5.2 Hepgor Amodau'r Grant/Benthyciad 

Mewn rhai amgylchiadau, gall y Cyngor ddefnyddio'i ddisgresiwn i hepgor ad-daliad 
grant/benthyciad. Caiff pob achos ei ystyried yn unigol ac mae'n gyfrifoldeb ar y sawl sy'n 
ymgeisio am y grant/benthyciad i brofi bod rhesymau cyfreithlon dros ei anallu i gadw at yr 
amodau. Bydd y Rheolwr Corfforaethol â chyfrifoldeb dros grantiau a benthyciadau ar gyfer 
addasiadau yn gwneud penderfyniad ar y cyd â'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol a'r Aelod 
Cabinet priodol mewn cydweithrediad â'r Gwasanaethau Ariannol pan dderbynnir cais 
ysgrifenedig sy'n cynnwys y dogfennau ategol gofynnol. 

Gellir cael copi o amodau'r grant/benthyciad gan y Gwasanaeth Tai o dan y Porth Gofal ac 
maent yn benodol i'r math o grant/benthyciad a dderbynnir. 

Mae pethau penodol y mae'r Cyngor yn eu hystyried cyn gorfodi'r gofyniad i ad-dalu Grant 
Cyfleusterau i'r Anabl mawr.  Un o'r pethau hyn yw ei fod yn fodlon ei bod yn rhesymol gofyn 
am ad-daliad, a bydd yn ystyried y canlynol yn unol â Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 
1996/Caniatâd Cyffredinol Grant Cyfleusterau i'r Anabl (Amodau'n ymwneud â chymeradwyo 
neu dalu'r Grant) 2008: - 

• i ba raddau y byddai'r sawl sy'n derbyn y grant yn dioddef caledi ariannol petai gofyn 
iddo ad-dalu cyfran o'r grant neu'r cyfan ohono; 

• a fyddai gwaredu'r eiddo yn galluogi i dderbynnydd y grant gymryd swydd, neu newid 
lleoliad cyflogaeth y derbynnydd; 
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• a fyddai'r eiddo'n cael ei waredu am resymau sy'n gysylltiedig ag iechyd corfforol neu 
iechyd meddwl neu lesiant meddwl derbynnydd y grant neu breswylydd anabl yr eiddo; 
ac 

• a fyddai'r eiddo'n cael ei waredu i alluogi derbynnydd y grant i fyw gyda, neu gerllaw, 
unrhyw un sy'n anabl neu'n eiddil ac arnynt angen gofal y mae derbynnydd y grant yn 
bwriadu ei ddarparu, neu y mae'r person y mae derbynnydd y grant wedi symud i fyw 
gydag ef neu hi yn bwriadu darparu gofal y mae ar dderbynnydd y grant ei angen 
oherwydd anabledd neu eiddilwch. 

• Yn ogystal, ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn ôl disgresiwn, ystyrir adeg 
derbyn y cais gan yr ymgeisydd/aelod o'r teulu petai amodau'r grant yn cael eu gorfodi 
a fyddai'n arwain at galedi ariannol diangen; gwaredir yr eiddo am resymau sy'n 
gysylltiedig ag iechyd neu lesiant corfforol neu feddyliol derbynnydd y grant neu 
feddiannwr anabl yr eiddo/aelod o'r teulu. 

 

6. ASIANTAETHAU GWELLA CARTREFI 

Yn aml, gall fod yn anodd dod o hyd i gontractwr adeiladu dibynadwy, cael amcanbrisiau a 
chomisiynu cynlluniau. Felly, mae'r Cyngor yn annog y rheiny sy'n ymgeisio am 
grant/benthyciad i ddefnyddio Gwasanaeth Goruchwylio Gwasanaeth Tai neu wasanaeth 
Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru, i'w helpu gyda'r broses o ymgeisio am grant. Gall y Cyngor 
a Gofal a Thrwsio benodi contractwyr a goruchwylio unrhyw waith a wneir gyda chymorth 
grant, ar ran cleientiaid, fel bod y broses mor hwylus â phosib. 

Fel arall, gall penseiri neu syrfewyr adeiladau â'r cymwysterau priodol ddarparu'r gwasanaeth 
hwn yn breifat i ymgeiswyr y grantiau. Gellir ystyried ffioedd gwasanaethau goruchwylio (hyd 
at uchafswm penodol) fel cost sy'n gymwys ar gyfer y grant, a'i gynnwys yn swm y grant a 
ddyfernir. 

6.1 Gwasanaeth Goruchwylio Gwelliannau i Gartrefi Ceredigion 

Er mwyn sicrhau bod gwasanaethau yn hygyrch ac yn caniatáu i bob aelwyd dderbyn y 
grantiau yn effeithiol, gan gynnwys aelwydydd pobl hyglwyf a/neu oedrannus, mae'r Cyngor 
yn cynnig gwasanaeth goruchwylio llwyr yn fewnol. 

Daw mwyafrif y ceisiadau am grant gan y Cyngor o aelwydydd hyglwyf neu oedrannus, ac 
wrth ddewis defnyddio Gwasanaeth Goruchwylio'r Cyngor, mae'n cael gwared ar y pryder a'r 
straen sy'n gallu codi wrth geisio am grant a goruchwylio gwaith adeiladwr wrth i'r gwaith fynd 
yn ei flaen. 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer uchel o ymgeiswyr am grantiau wedi defnyddio 
gwasanaethau'r Gwasanaeth Goruchwylio i weithredu ar eu rhan. Bydd staff yn trefnu prawf 
perchnogaeth, darlunio cynlluniau, cyflwyno ceisiadau ar gyfer Caniatâd Adeiladu a 
Rheoliadau Adeiladu a gwneud yr holl waith ffurfiol wrth benodi contractwr adeiladu addas 
(ar ran preswylwyr). Caiff y gwaith adeiladu ei wneud i amserlen y cytunir arni a chaiff ei 
oruchwylio gan ein syrfewyr cymwys hyd nes iddo gael ei gwblhau i safon foddhaol 
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6.2 Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru 

Gweithia'r Cyngor yn agos gyda Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru, sy'n bodoli er mwyn 
cynorthwyo pobl hŷn a phobl anabl i atgyweirio a gwella eu cartrefi. Mae Gofal a Thrwsio yn 
arbenigo mewn helpu preswylwyr dros 65 oed i ddefnyddio amrywiaeth o wasanaethau. 
Maent hefyd yn gweinyddu'r Rhaglen Addasiadau Cyflym, Cynllun Diogelwch yn y Cartref, 
Cynllun Tasgmon ac yn cynnig help a chyngor ar fudd-daliadau, cynnal a chadw'r cartref a 
chyllid llesiannol posibl. 

Mae Gofal a Thrwsio hefyd yn cyflwyno ymholiadau ynghylch grantiau ar gyfer eu cleientiaid 
ac, mewn rhai amgylchiadau, yn cynnig gwasanaeth i benodi a goruchwylio contractwyr sy'n 
gallu gwneud gwaith y telir amdano gydag arian preifat. 

Mae'r Cyngor yn falch o weithio mewn partneriaeth â'r Asiantaeth Gofal a Thrwsio, sy'n 
darparu gwasanaethau atgyweirio, gwybodaeth ac eiriolaeth gwerthfawr sy'n rhan annatod o 
nodau'r polisi hwn. Am fanylion pellach, cysylltwch â Gofal a Thrwsio ar 01970 639920. 

 

7. GRANTIAU/BENTHYCIADAU A YSTYRIR MEWN AMGYLCHIADAU ARBENNIG 

Mae'r Cyngor yn cydnabod y bydd achlysuron pan na fydd ei bolisi cyffredinol yn darparu 
fframwaith ar gyfer amgylchiadau arbennig neu unigryw sy'n codi. Mewn amgylchiadau o'r 
fath, efallai y bydd angen ystyried darparu cymorth y tu allan i gwmpas y polisi. Mae'r 
enghreifftiau o amgylchiadau arbennig yn cynnwys gwella a thrwsio eiddo drws nesaf i'w 
gilydd, ynghyd ag addasiadau, trawsnewid, estyniadau, cynlluniau gwella tai ynni-effeithlon 
ac ailadeiladu waliau cynnal. Dyfernir cymorth ariannol mewn amgylchiadau arbennig ar 
argymhelliad swyddog yn unig, a rhaid cytuno iddo ymlaen llaw yn unol â’r pwerau 
dirprwyedig a roddwyd i Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal (a nodir yn y 
Cyfansoddiad) gan ymgynghori â’r Aelod Cabinet perthnasol.  

 

8. GWAITH SY'N GYMWYS AR GYFER GRANT/BENTHYCIAD YNG NGHEREDIGION 

Swyddogion Addasiadau a Gwelliannau Tai, Safonau Tai ac Effeithlonrwydd Ynni'r Cyngor 
sy'n penderfynu ar yr holl waith sy'n gymwys ar gyfer grant/benthyciad, a byddant yn llunio 
manyleb ar gyfer y gwaith cymwys ymhob achos unigol. Bydd cost y gwaith yn cael ei phennu 
trwy ddefnyddio trefnlen safonol o brisiau, a chymharu hyn gyda dyfynbrisiau a geir gan 
adeiladwyr ar gyfer y gwaith hwn. Bydd hyn yn sylfaen i ddyfarniad y grant/benthyciad.  Ceir 
eithriad i hyn ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl lle mae Therapydd Galwedigaethol, 
Cynorthwyydd Therapydd Galwedigaethol neu Aseswyr Dibynadwy yn argymell y gwaith 
cymwys yn unol ag anghenion yr ymgeisydd. Wrth ddarparu Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl, 
mae'r Cyngor wedi ymgymryd â phroses gaffael lle y mae pob GCA yn cael ei ddarparu trwy 
gontract Fframwaith Mân Waith corfforaethol arbennig a adolygir bob dwy flynedd.  Mae hyn 
yn golygu y gall y Cyngor ddefnyddio contractwr arbennig sydd â'r arbenigrwydd a'r 
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sensitifrwydd angenrheidiol i wneud y gwaith ar gyfer GCA, ac yn ei dro mae hyn yn sicrhau 
y darperir gwasanaethau cwsmeriaid o safon uchel iawn.  Lle y bo'n briodol, cyfrifir cyfraniad 
cleientiaid tuag at y gwaith a chaiff ei nodi yn ystod y broses gymeradwyo.  Cesglir y 
cyfraniadau ymlaen llaw, cyn cychwyn y contract, a bydd y Cyngor yn ei gadw i sicrhau y telir 
yn brydlon wedi cwblhau'r gwaith. 
 
Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond gwaith cymwys sy'n gallu cael ei ystyried ar gyfer 
cymorth grant/benthyciad, a bydd swyddogion y Cyngor yn gallu rhoi cyngor penodol i 
ymgeiswyr ar eu cais grant unigol, gan ddibynnu ar gyflwr yr eiddo. 
 
Gall y perchentywr gomisiynu gwaith heb gymorth grant/benthyciad ar yr un pryd, ond 
byddai'n gorfod ariannu'r costau hyn ei hun. Ni fydd y Cyngor yn gyfrifol am unrhyw waith a 
wneir ochr yn ochr â gwaith y grant/benthyciad, ond nid yw'r grant neu'r benthyciad yn talu 
amdano. 
 
Rhaid gwneud yr holl waith yn ôl y fanyleb a osodir gan yr awdurdod lleol ac i'r safon ofynnol 
yn unol â safonau Rheoli Adeiladu. 
 
Gellir cynnig gwaith effeithlonrwydd ynni gyda mathau eraill o gymorth grant/benthyciad os 
yn briodol, a gallai'r gwaith a nodwyd ddenu cymorth grant/benthyciad gan y Cyngor, neu o 
ffynonellau cyllid allanol y gallai'r Cyngor ddod o hyd iddynt a'u hawlio ar ran y preswylydd. 
Rhoddir cyngor ymhob achos unigol. 
 
Nid yw cymorth grant ar gael tuag at gost symud dodrefn, costau llety arall dros dro neu 
gostau addurno fel papuro'r waliau a pheintio nac, ar gyfer ailosod cofi, rheiliau lluniau, 
rhosynnau nenfwd ayb, ar ôl cwblhau'r gwaith atgyweirio hanfodol.  Yr unig eithriad i hyn yw'r 
Grant Adleoli a all dalu am gost dodrefn, symud a storio. 
 
Rhaid i ymgeiswyr ystyried y costau ychwanegol fydd yn codi cyn derbyn cynnig grant a chyn 
symud ymlaen gyda'r gwaith â chymorth grant. 
 

9. CYLLID 

Bydd cyllid yn ôl disgresiwn yn cael ei fonitro'n agos a bydd ar gael yn amodol ar y gyllideb 
sydd ar gael yn unig.  Lle mae'r Therapydd Galwedigaethol/Cynorthwyydd Therapydd 
Galwedigaethol wedi darparu argymhelliad, bydd yn nodi a yw hyn yn 'gyffredinol' neu'n 
'flaenoriaeth'.  Caiff cynlluniau eu blaenoriaethu ar y sail hon. 

 

10. FFIOEDD A THALIADAU 

Wrth geisio am gymorth grant, bydd angen i ymgeiswyr dalu rhai ffioedd a thaliadau. 
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Gall ffioedd a thaliadau gynnwys unrhyw ffioedd sy'n briodol ym marn y Cyngor ac maent yn 
cynnwys: 

• ffioedd cynllunio a rheoli adeiladu 
• paratoi cynlluniau 
• arolygon strwythurol 
• gwasanaethau cyfreithiol 

 
Bydd ffioedd am wasanaethau yn gymwys am gymorth grant dim ond os yw'r gwasanaethau 
hynny'n hanfodol i gwblhau'r broses o gymeradwyo'r grant yn ffurfiol. 

Wrth ystyried cais am gymorth ar gyfer grantiau a delir yn ôl disgresiwn, caiff pob cost briodol 
a chymwys ei hystyried. Yn achos grantiau a delir yn ôl disgresiwn, mae uchafsymiau yn 
cyfeirio at gost y gwaith a dyfarnir ffioedd priodol yn ychwanegol at gyfanswm cost y gwaith. 
Yn achos y Grant Cyfleusterau i'r Anabl mandadol, rhaid cynnwys ffioedd yn uchafswm y 
grant. Ni all cyfanswm cost y gwaith a'r holl ffioedd fod yn fwy nag uchafswm y grant a 
ganiateir ar gyfer grant mandadol. 

Rhaid i ymgeiswyr nodi na fydd unrhyw ffioedd, taliadau neu gostau sy'n codi fel rhan o'r 
broses o ymgeisio am grant yn cael eu had-dalu oni ddarperir anfonebau priodol ac mae'r 
cais am y grant yn symud yn ei flaen hyd nes cwblhau'r gwaith. 

Mae hefyd yn ôl disgresiwn y Cyngor i ddyfarnu ffioedd cymorth grant rhesymol yn unig, ac 
efallai na fydd yn talu'r gost lawn os codir ffioedd afresymol neu ormodol. 

Bydd ymgeisydd yn gyfrifol am unrhyw gostau sy'n codi os na fydd cais am grant yn symud 
ymlaen i'w gwblhau. 

Yn sgil cyflwyno Benthyciadau Gwella Cartrefi Diogel, Cynnes a Saff, fel rhan o'r cynlluniau 
cenedlaethol hyn gall y Cyngor godi ffi weinyddu am sefydlu a gweinyddu'r benthyciad (bydd 
swm y ffi weinyddu hon wedi ei chynnwys yn nogfen ffioedd a thaliadau'r Cyngor a gyhoeddir 
ar wefan y Cyngor ar gyfer benthyciadau Gwella Cartrefi a Throi Tai'n Gartrefi). 

Er mwyn annog perchen-feddianwyr i dderbyn cynnyrch Benthyciad Gwella Cartrefi, y bwriad 
yw cael yr awdurdod lleol i dalu'r ffi hon fel Grant Cais am Fenthyciad. Bydd y cymhelliant 
hwn yn dibynnu ar argaeledd arian yr awdurdod lleol at y diben hwn, a gellir tynnu'r cynnig 
yn ôl ar unrhyw adeg. Mewn amgylchiadau lle y mae landlordiaid hefyd yn awyddus i weithio 
gyda'r awdurdod lleol i gynyddu argaeledd eiddo i'w rhentu'n fforddiadwy, mae cymhelliant ar 
gael hefyd lle bydd ffioedd landlordiaid yn cael eu hepgor os yw'r eiddo'n cael ei gynnig i'w 
rhentu ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol am gyfnod cyfan y benthyciad, ac mae'r landlord yn 
rhentu'r eiddo i denantiaid ar Gofrestr Tai Fforddiadwy'r Cyngor neu, fel arall, tenant a fyddai'n 
gymwys i fod ar y Gofrestr hon.  Bydd gofyn i'r landlord lunio cytundeb 'Hawliau Enwebu'. 

Ceir gwybodaeth bellach am ffioedd, taliadau, gofynion cymhwystra ac amodau pellach a 
Gweithdrefn Benthyciadau gyda'r manylion perthnasol yn Atodiadau A-B isod. 
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11. CWYNION 

Nod y Cyngor yw ateb anghenion ei holl gwsmeriaid. Serch hynny, efallai y bydd adegau pan 
na fydd rhywun yn fodlon â'r gwasanaeth y mae wedi'i gael neu'r ffordd y daethpwyd i 
benderfyniad o ran y cais. Mewn amgylchiadau o'r fath, gellir cwyno trwy ddilyn ein 
gweithdrefn gwyno ffurfiol, naill ai trwy'r gwasanaethau cymdeithasol neu'r Polisi Cwynion 
Corfforaethol, er mwyn cael ymchwiliad ac ymateb pellach. Y nod yw mynd i'r afael â 
chwynion mewn ffordd ragweithiol a cheisio sicrhau datrysiad cynnar lle nad yw defnyddwyr 
gwasanaethau yn fodlon gyda chanlyniad ein penderfyniad/gweithred. Felly, bydd pob cwyn 
yn derbyn ymateb ffurfiol, yn ysgrifenedig. 
 

12. TREFNIADAU PONTIO A'R POLISI BLAENOROL 

Bydd ceisiadau llawn am grant sydd wedi eu cymeradwyo'n ffurfiol neu eu cyflwyno i'r Cyngor 
er mwyn derbyn penderfyniad cyn 1 Mawrth 2022 yn ddarostyngedig i'r Polisi a oedd mewn 
grym adeg cymeradwyo'r grant (Polisi Cymorth Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai Ebrill 
2018 gyda diwygiadau yn y blynyddoedd ar ôl hynny i adlewyrchu newidiadau mewn polisi). 

Bydd ymholiadau am grant/benthyciad sydd wedi cael eu tirfesur, cynllun gwaith cymwys 
wedi cael ei gyhoeddi a chais ffurfiol am grant llawn* wedi ei wahodd cyn 15 Chwefror 2022 
yn ddarostyngedig i'r meini prawf yn y polisi blaenorol. Bydd unrhyw ymholiadau yn y categori 
hwn ar gyfer pob grant (ac eithrio Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl) nad ydynt yn cyflwyno'r holl 
ddogfennau gofynnol i lunio cais llawn erbyn 1 Mawrth 2022 yn cael eu canslo, a bydd yn 
rhaid iddynt ymgeisio eto o dan amodau a thelerau'r Polisi hwn. 

Bydd ffurflenni ymholiad ar gyfer yr holl grantiau a delir yn ôl disgresiwn a dderbynnir gan y 
Cyngor cyn 15 Chwefror 2022, ond lle na chyhoeddwyd cynllun gwaith, yn ddarostyngedig i'r 
meini prawf cymhwystra, yr amodau a'r telerau yn y Polisi hwn. 

* Ystyrir 'cais am grant llawn' fel yr holl ddogfennau gofynnol er mwyn i'r Cyngor allu gwneud 
penderfyniad ffurfiol (cymeradwyo neu wrthod) ynghylch y cais. Gall y ddogfennaeth hon 
gynnwys (lle y bo'n briodol) y ffurflen gais, tystiolaeth o'r holl incwm a chynilion, prawf 
perchnogaeth, tystysgrif meddiannaeth yn y dyfodol, amcanbrisiau contractwyr, darluniau 
ayb ynghyd ag unrhyw wybodaeth benodol arall y gofynnwyd amdani mewn perthynas â'r 
ymholiad arbennig hwn. 

 

13. DATBLYGU'R POLISI YMHELLACH 

Bwriad y Cyngor yw adolygu'r polisi hwn yn rheolaidd i sicrhau y ceir y buddion pennaf o'r 
cymorth ariannol sydd ar gael trwy sicrhau 'cynnydd ychwanegol' o'r rhaglen tai cyfalaf a 
chronfeydd benthyciadau sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys ceisio'r 
holl gyfleoedd buddsoddi allanol, gweithio gyda phartneriaid a darparu cymorth ariannol sy'n 
sicrhau'r canlyniadau pennaf yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol. 
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Bydd adolygiadau rheolaidd yn ystyried newidiadau i flaenoriaethau tai strategol cenedlaethol 
a lleol, y nifer sy'n derbyn grantiau a chyfyngiadau ar y gyllideb. 

Bydd grantiau hefyd yn cael eu gwerthuso, gan gynnwys Asesiadau Effaith Integredig i 
adnabod 'cynnydd ychwanegol' o gyfrannu at amcanion strategol ehangach y Cyngor. 

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wella'n barhaus o fewn y cyfyngiadau ariannol sy'n bodoli/y 
gellir eu rhagweld sy'n cael eu gosod ar yr Awdurdod Lleol. 
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ATODIAD A – HWYLUSO – Cymorth i Fyw'n Annibynnol 

GRANTIAU CYFLEUSTERAU I'R ANABL A DIOGEL, CYNNES A SAFF 

GRANT CYFLEUSTERAU I'R ANABL MANDADOL (GCA – Mawr) 
Diben/prif ddeilliannau Mae GCAau ar gael ar gyfer gwaith mawr i addasu eiddo at anghenion 

penodol person anabl sy'n byw yn yr eiddo. Rhoddir cymorth i: 

• Hwyluso mynediad 
• Darparu cyfleusterau addas 
• Gwneud adeilad yn ddiogel i'w ddefnyddio 
• Gwneud gwelliannau amgylcheddol i alluogi'r person anabl i fyw'n 

ddiogel yn eu cartref 
 
Mae gwaith mawr yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol): 

• Estyniad i'r eiddo gwreiddiol 
• Lifftiau allanol 
• Gwaith lle mae gwaith strwythurol yn cael ei wneud i'r eiddo, gan 

gynnwys y gofyniad ar gyfer Rheoliadau Adeiladu a Chynllunio 
Meini Prawf Cymhwystra 
(ymgeisydd) 

Er mwyn cael cynnig cymorth grant: 

Perchen-feddianwyr:  rhaid iddynt fod yn rhydd-ddeiliaid neu'n les-
ddeiliaid gydag o leiaf 10 mlynedd ar ôl ar y les, a rhaid mai'r annedd yw 
eich unig breswylfa neu brif breswylfa. 

Tenantiaid:  gall unrhyw denant wneud cais am addasiad i bobl anabl (yn 
amodol ar ganiatâd y landlord). 

Landlordiaid:  lle y bydd tenant yn cyflwyno cais am GCA, rhaid bod y 
landlordiaid yn, neu byddant, yn rhydd-ddeilad neu'n les-ddeiliad gydag o 
leiaf 10 mlynedd ar ôl ar y les, a rhaid bod yr annedd(anheddau) yn cael 
eu gosod ar sail preswyl parhaol ac nid fel cartref gwyliau. 

Gall person anabl gyflwyno cais am grant hyd yn oed os yw tu allan i'r 
diffiniadau uchod: bydd amgylchiadau pob unigolyn yn cael eu hystyried 
fel sail ar gyfer cymorth grant, yn amodol ar asesiad angen gan therapydd 
galwedigaethol ac ar gais am gymorth grant. 

Adnoddau Ariannol 

Perchen-feddianwyr a Thenantiaid Preifat – Prawf Statudol 
Adnoddau Ariannol, fel sy'n gymwys i Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 
(HRGR 1996) yn gymwys.  Swm y grant a ddyfernir fydd y gwahaniaeth 
rhwng y swm y gall yr ymgeisydd ei fforddio yn ôl yr asesiad a 
chyfanswm cost y gwaith cymwys. 
 
Ystyrir cyfanswm incwm pob un sy'n berthnasol i'r cais. 
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Nid yw grantiau i blant yn ddarostyngedig i brawf o adnoddau ariannol y 
rhieni. 

Yr oedolyn anabl sy'n byw mewn eiddo sy'n ddarostyngedig i'r prawf 
modd lle y mae'n rhannu'r breswylfa gyda pherchen-feddiannydd (galllant 
fod yn perthyn i'w gilydd neu beidio). 
 
Ni ystyrir oedran yr ymgeisydd. 

Meini Prawf Cymhwystra 
(gwaith) 

Gwaith addasu sy'n ofynnol er mwyn galluogi'r meddiannydd i barhau i fyw 
yn y cartref. Rhoddir cymorth i: 

• Hwyluso mynediad 
• Darparu cyfleusterau addas 
• Gwneud adeilad yn ddiogel i'w ddefnyddio 
• Gwneud gwelliannau amgylcheddol i alluogi'r person anabl i fyw'n 

ddiogel yn eu cartref 

Pennir gwaith cymwys yn amodol ar asesiad angen gan Therapydd 
Galwedigaethol y Cyngor. 

Amodau Ar gyfer pob GCA, bydd yr Awdurdod Lleol yn gosod pridiant tir lleol ar yr 
eiddo yn unol â Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996: Caniatâd 
Cyffredinol 2008 a fydd yn parhau am 10 mlynedd yn dilyn cwblhau 
gwaith y grant. 
 
 Gwaredu'n Briodol 
Wrth geisio am grant neu fenthyciad, bydd gofyn i ymgeiswyr lofnodi 
Tystysgrif Bwriad i Feddiannu, yn nodi bod yr ymgeisydd neu aelod o'r 
teulu yn bwriadu byw yn yr annedd fel ei unig breswylfa neu brif breswylfa 
trwy gydol cyfnod amodau'r grant, sef 10 mlynedd 

Neu 
 
Os yw'r ymgeisydd yn landlord, ei fod yn bwriadu gosod yr annedd fel 
preswylfa rhywun nad yw'n gysylltiedig ag ef ac yn cytuno i'r gwaith. 

Mae rhagdybiaeth y bydd cymorth grant yn cael ei adennill yn llawn gan 
yr awdurdod lleol os torrir yr amod hwn.  Mae hyn yn amodol ar awdurdod 
dirprwyedig a roddwyd i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol i ystyried 
hepgor ad-daliad o fewn cyfnod yr amod mewn achosion penodol y gellir 
eu cyfiawnhau 
 
Rhaid cwblhau'r gwaith yn y cynllun gwaith y cymeradwywyd y grant ar ei 
gyfer o fewn 12 mis i'r dyddiad cymeradwyo. 
 
Amodau Grant Ychwanegol – Dirprwyir awdurdod i'r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol benderfynu a ellir cyfiawnhau ad-dalu rhan o'r grant neu'r 
cyfan ohono mewn achosion penodol lle na chydymffurfiwyd, yn seiliedig 
fel arfer ar adennill canran o'r costau mewn perthynas â'r amser sy'n 
weddill ar y cyfnod sy'n ddarostyngedig i'r amodau ar y grant.  Mae gan y 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol awdurdod pellach hefyd i bennu p'un ai 
y gwarentir ymchwiliad i dwyll.  Mewn achosion lle mae amheuaeth o dwyll 
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– polisi'r awdurdod yw mynd ar drywydd achosion lle mae amheuaeth o 
dwyll, eu hadnabod ac ymchwilio iddynt. 
 
Mae'r Cyngor yn cynghori bod y grant hwn ar gael trwy Wasanaethau 
Goruchwylio Mewnol Addasiadau'r Cyngor yn unig. 

Uchafswm £36,000 yw uchafswm y cymorth grant sydd ar gael. 

 
 

CYMORTH YN ÔL DISGRESIWN GYDAG ADDASIADAU I'R ANABL 
Diben/prif ddeilliannau 

 

Sylwch: 

Nid yw'r cyllid yn gymorth 
grant ond yn gymorth 
ariannol a ddarperir am y 
cyfnod y mae'r derbynnydd 
yn byw yn yr eiddo a bydd 
yn ad-daladwy pan gaiff yr 
eiddo ei werthu/ei 
drosglwyddo 

Darparu cyllid ychwanegol ar gyfer gwaith addasu sy'n fwy na therfyn 
uchaf GCA. Gellir defnyddio hwn yn lle arian mandadol ar gyfer y rheiny 
nad ydynt yn gymwys i gael GCA mandadol am eu bod wedi methu'r prawf 
modd (neu nid ydynt yn gallu fforddio eu cyfraniad), ond nid ydynt yn 
gymwys am Fenthyciadau Gwella Cartrefi. 

Mae'r cyllid hwn ar gael mewn amgylchiadau eithriadol yn unig a thrwy 
benderfyniad gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol mewn 
ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet mewn achosion lle mae adroddiad ac 
argymhelliad y swyddog yn cynnig cyllid ychwanegol a delir yn ôl 
disgresiwn dros £15,000 lle ystyrir bod y gwaith yn hanfodol i ddarparu'r 
addasiadau angenrheidiol yn uwch na therfyn y GCA mandadol. Ar gyfer 
cyllid ychwanegol o lai na £15,000, rhoddir pwerau dirprwyedig i'r Rheolwr 
Corfforaethol Gwasanaethau Tai i ystyried pob achos.   

Meini Prawf Cymhwystra 
(ymgeisydd) 

Fel yn achos GCA mandadol, ond gallai hefyd gynnwys y rheiny sy'n 
methu'r prawf modd ond nad ydynt yn gallu talu ad-daliadau Benthyciad 
Gwella Cartrefi 

Meini Prawf Cymhwystra 
(gwaith) 

Fel yn achos GCA mandadol ac yn unol ag argymhelliad Therapydd 
Galwedigaethol y Cyngor a'r Rheolwr Corfforaethol Tai.  

Amodau Ar gyfer pob grant a delir yn ôl disgresiwn, cyflwynir Pridiant Cyfreithiol 
gyda'r Gofrestrfa Tir, a bydd yn ad-daladwy wedi gwerthu neu 
drosglwyddo'r eiddo, am ba bynnag reswm, ar ba bynnag adeg. 

 
Mae'r Cyngor yn cynghori bod y grant hwn ar gael trwy Wasanaethau 
Goruchwylio Mewnol Addasiadau'r Cyngor yn unig. 

Uchafswm £15,000 (gyda'r disgresiwn i gynyddu hyn mewn amgylchiadau eithriadol 
gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol mewn ymgynghoriad â’r Aelod 
Cabinet) 
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GRANT CYFLEUSTERAU I'R ANABL YN ÔL DISGRESIWN (GCA – Canolig) 
Diben/prif ddeilliannau Mae GCAau yn ôl disgresiwn ar gael ar gyfer gwaith canolig i addasu 

eiddo at anghenion penodol person anabl sy'n byw yn yr eiddo. Rhoddir 
cymorth i: 

• Hwyluso mynediad 
• Darparu cyfleusterau addas 
• Gwneud adeilad yn ddiogel i'w ddefnyddio 
• Gwneud gwelliannau amgylcheddol i alluogi'r person anabl i fyw'n 

ddiogel yn eu cartref 
 
Mae gwaith canolig yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol): 

• Cawodydd â mynediad gwastad 
• Lifftiau ar y grisiau 
• Rampiau (rampiau cymedrol lle nad oes angen Rheolaeth 

Adeiladau a Chynllunio) 
Meini Prawf Cymhwystra 
(ymgeisydd) 

Er mwyn cael cynnig cymorth grant: 

Perchen-feddianwyr:  rhaid iddynt fod yn rhydd-ddeiliaid neu'n les-
ddeiliaid gydag o leiaf 10 mlynedd ar ôl ar y les, a rhaid mai'r annedd yw 
eich unig breswylfa neu brif breswylfa. 

Tenantiaid:  gall unrhyw denant geisio am addasiad i bobl anabl (yn 
amodol ar ganiatâd y landlord). 

Landlordiaid:  lle y bydd tenant yn cyflwyno cais am GCA, rhaid bod y 
landlordiaid yn, neu byddant, yn rhydd-ddeilad neu'n les-ddeiliad gydag o 
leiaf 10 mlynedd ar ôl ar y les, a rhaid bod yr annedd(anheddau) yn cael 
eu gosod ar sail preswyl parhaol ac nid fel cartref gwyliau. 

Gall person anabl gyflwyno cais am grant hyd yn oed os yw tu allan i'r 
diffiniadau uchod: bydd amgylchiadau pob unigolyn yn cael eu hystyried 
fel sail ar gyfer cymorth grant, yn amodol ar asesiad angen gan Therapydd 
Galwedigaethol, Cynorthwywyr Therapydd Galwedigaethol neu Aseswr 
Dibynadwy ac ar gais am gymorth grant. 

Adnoddau Ariannol 

Perchen-feddianwyr a Thenantiaid Preifat – Ni fydd yn amodol ar Brawf 
Adnoddau Ariannol 
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Meini Prawf Cymhwystra 
(gwaith) 

Gwaith addasu sy'n ofynnol er mwyn galluogi'r meddiannydd i barhau i fyw 
yn y cartref.  Rhoddir cymorth i: 

• Hwyluso mynediad 
• Darparu cyfleusterau addas 
• Gwneud adeilad yn ddiogel i'w ddefnyddio 
• Gwneud gwelliannau amgylcheddol i alluogi'r person anabl i fyw'n 

ddiogel yn eu cartref 

Pennir gwaith cymwys yn amodol ar asesiad angen gan Therapydd 
Galwedigaethol, Cynorthwyydd Therapydd Galwedigaethol neu Aseswr 
Dibynadwy y Cyngor.   

Amodau Mae'r Cyngor yn cynghori bod y grant hwn ar gael trwy Wasanaethau 
Goruchwylio Mewnol Addasiadau'r Cyngor yn unig. 
 
Ni fydd amodau ad-dalu ar y grant hwn. 

Uchafswm £36,000 yw uchafswm y cymorth grant sydd ar gael. 

 
 
GRANT CYFLEUSTERAU I'R ANABL YN ÔL DISGRESIWN (Bach) – GRANT ADDASU 
DIOGEL, CYNNES A SAFF 
Diben/prif ddeilliannau Diogel, Cynnes a Saff/Mân Addasiadau: Nod y Cyngor yw hwyluso 

mynediad hawdd a chyflym trwy'r system grantiau i ddarparu mân 
addasiadau a/neu addasiadau brys. 
 
Mae gwaith bach yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol): 

• Rheiliau cydio 
• Rheiliau 
• Llwybrau 
• Trothwyon drws â mynediad gwastad 
• Grisiau 
• Tapiau lifer 
• Atgyweiriadau i addasiadau sy'n bodoli 

Meini Prawf Cymhwystra 
(ymgeisydd) 

Nid yw grantiau Diogel, Cynnes a Saff hyd at £5,000 (a TAW a ffioedd) 
yn ddarostyngedig i brawf modd 
 
Ni all y Cyngor dalu am yr un addasiadau/gwaith ddwywaith. 

Ni all y Cyngor dalu am ymestyn contract gwasanaeth y tu hwnt i'r cyfnod 
cychwynnol nac am brynu offer newydd lle nad yw'r offer wedi cael ei 
wasanaethu a'i gynnal a chadw fel y dylai. 
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Meini Prawf Cymhwystra 
(gwaith) 

Cymorth Diogel, Cynnes a Saff – Gallai Mân Addasiadau gynorthwyo 
gyda'r canlynol: 
 
Mân addasiadau fel rheiliau cydio, grisiau a rampiau, tapiau lifer, 
atgyweirio addasiadau sydd eisoes yn bodoli. 

Unrhyw waith cymorth arall yn ôl disgresiwn y Cyngor. 

Mae'r grant ar gael ar argymhelliad Therapyddion Galwedigaethol, 
Cynorthwywyr Therapydd Galwedigaethol, Gweithwyr Gofal Cymunedol 
neu Aseswyr Dibynadwy. 

Amodau Mae'r Cyngor yn cynghori bod y grant hwn ar gael trwy Wasanaethau 
Goruchwylio Mewnol y Cyngor yn unig ond, ar gais yr ymgeisydd, ystyrir 
hepgor yr amod hwn. 

Ni fydd amod ad-dalu ar y grant hwn. 
Uchafswm Hyd at £5,000 a ffioedd a TAW. 

 

 

GRANT ADLEOLI (GCA) 
Diben/prif ddeilliannau Mae rhagdybiaeth yn erbyn dyfarnu Grant Cyfleusterau i'r Anabl lle nad 

yw'r eiddo'n addas yn y tymor hir i anghenion yr ymgeisydd. 

Bydd yr Awdurdod hefyd yn cynnig cymorth tuag at adleoli'r person anabl 
mewn amgylchiadau priodol, h.y. lle nad yw costau addasu'r eiddo yn 
rhesymol neu'n ymarferol, neu lle efallai na fydd addasu'r eiddo presennol 
yn bodloni anghenion y person anabl neu ei deulu/gofalwr yn ddigonol. 
 
Felly, weithiau, gallai Therapydd Galwedigaethol adnabod perchentywr 
nad oes modd ateb ei anghenion gyda'i gartref presennol. Efallai na fydd 
addasiadau yn ymarferol mewn ambell eiddo, a gwneir y penderfyniad hwn 
ar y cyd â'r Gwasanaeth Addasiadau i'r Anabl. Yn yr amgylchiadau hyn, 
efallai y bydd client yn gymwys i gael cymorth ariannol i symud o'i gartref 
presennol i eiddo mwy addas sydd naill ai wedi cael ei addasu i ateb ei 
anghenion neu lle mae'n ymarferol gwneud yr addasiadau. 
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Meini Prawf Cymhwystra 
(ymgeisydd) 

Ar gyfer perchen-feddianwyr, cynigir Grant Adleoli ochr yn ochr â GCA a 
fydd yn ddarostyngedig i'r un meini prawf cymhwystra, prawf modd ac 
amodau ar ôl cwblhau ag sy'n berthnasol i'r grant Cyfleusterau i'r Anabl 
yn ôl disgresiwn/mandadol. 
 
Wrth bennu lefel y cymorth, ystyrir ymarferoldeb a chost addasu'r eiddo 
presennol, a'r eiddo arfaethedig, a gwerth y ddau eiddo ar y farchnad. 
 
Byddai'n rhaid i'r person anabl a'i gymar gael prawf adnoddau ariannol i 
bennu ei gyfraniad ariannol. 
 
Mewn achosion lle mae'r person anabl yn blentyn, y rhieni neu'r 
gwarcheidwad â budd perchennog yn yr eiddo y mae'n symud iddo fydd 
yn ddarostyngedig i'r cyfrifiad prawf adnoddau. 

Meini Prawf Cymhwystra 
(gwaith) 

Ni fydd y grant a gynigir yn fwy na chost addasu'r eiddo presennol. 
Ar gyfer tenantiaid y sector preifat, ystyrir rhoi cymorth gyda chostau 
symud mewn achosion o galedi. 
Gellir defnyddio'r grant i dalu am gostau sy'n gysylltiedig â symud yn 
unig, er enghraifft: 

• ffioedd y cwmni gwerthu tai 
• ffioedd cyfreithiwr 
• costau symud 
• costau cysylltu cyfleustodau hanfodol 
• blaendal ar gyfer eiddo sy'n cael ei rentu'n breifat 

Mewn rhai achosion, efallai y byddwn hefyd yn ystyried cynorthwyo gyda 
chost carpedi a llenni a rhai darnau o gyfarpar newydd. Ond bydd hyn yn 
dibynnu ar amgylchiadau unigol pob achos. 

Cynhelir asesiad o'r eiddo newydd gan y Therapydd Galwedigaethol er 
mwyn gweld a oes modd ateb anghenion byw bob dydd y person anabl 
yn yr eiddo hwnnw. Mewn cysylltiad â'r Swyddog Addasiadau Tai a 
Gwella, pennir costau unrhyw addasiadau y byddai eu hangen yn yr 
eiddo newydd.   

Amodau Cyflwynir pridiant gyda'r Gofrestrfa Tir ar yr eiddo newydd cyn gynted â 
phosibl ar ôl prynu'r eiddo. 
 
Os digwydd i'r eiddo gael ei waredu o fewn 10 mlynedd i dalu'r grant a 
ddyfarnwyd, bydd yn rhaid ad-dalu'r grant yn ei gyfanrwydd.  

Uchafswm £10,000 yw uchafswm y cymorth grant sydd ar gael. 
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ATODIAD B – GRANTIAU A BENTHYCIADAU YN ÔL DISGRESIWN AR GYFER CYMORTH 
GYDA CHYNNAL A CHADW AC ATGYWEIRIO 

Mae tai mewn cyflwr gwael yn ffactor sylweddol yn achos pobl hŷn a/neu hyglwyf sy'n dioddef 
iechyd gwael ac sy'n dod i ddibynnu ar ofal cymunedol. 
 
Serch hynny, gydag adnoddau cyfalaf cyfyngedig fel awdurdod lleol a phoblogaeth sy'n 
heneiddio fwyfwy, nid yw'n bosibl cynorthwyo pob person hŷn neu hyglwyf. 
 
Bydd gan rai pobl hŷn y gallu a/neu'r ffordd o dalu i gynnal a chadw eu cartrefi eu hunain. 
Gan gofio hyn, bydd cymorth grant a/neu fenthyciad yn cael ei dargedu at y rheiny â'r angen 
mwyaf. Gall y Cymorth ar gyfer Atgyweiriadau Brys gynorthwyo pobl hŷn a/neu hyglwyf nad 
oes ganddynt unrhyw ffordd ariannol arall o dalu am y gwaith hwn, i wneud gwaith atgyweirio 
hanfodol i'w cartrefi. At hynny, yn ddiweddar mae cyllid ar gael i awdurdodau lleol trwy 
Gynlluniau Benthyciad Gwella Cartrefi a Throi Tai'n Gartrefi, fel ffordd o ddarparu cyllid 
ychwanegol ar gyfer unigolion a busnesau, i wneud gwelliannau i'r cartref, a fydd yn cyfrannu 
at y rhaglen gyffredinol o wella ansawdd cartrefi a chynyddu'r cyflenwad tai. 
 
Yn ogystal, gyda chyflwyno rhaglen adfywio Llywodraeth Cymru, Lleoedd Llewyrchus Llawn 
Addewid, mae Benthyciadau Canol Trefi ar gael er mwyn targedu nifer o safleoedd ac eiddo 
gwag, nas ddefnyddir yn llawn a segur yng nghanol trefi, a chefnogi arallgyfeirio canol trefi 
trwy annog defnyddiau mwy cynaliadwy ar gyfer safleoedd ac eiddo gwag. Mae elfen benodol 
ar gyfer tai wedi'i chynnwys yn y cynllun hwn i gefnogi trawsnewid eiddo yn llety byw. 
 

CYMORTH AR GYFER ATGYWEIRIADAU BRYS 
Diben/prif ddeilliannau Cymorth ar gyfer Atgyweiriadau Brys: Nod y Cyngor yw darparu 

cymorth ariannol ar gyfer atgyweiriadau brys i helpu gyda gwaith 
atgyweirio dybryd, i bobl hyglwyf a/neu'r oedrannus. 
 
Sylwch: Nid yw'r cyllid yn gymorth grant ond yn gymorth ariannol a 
ddarperir am y cyfnod y mae'r derbynnydd yn byw yn yr eiddo a bydd yn 
ad-daladwy pan gaiff yr eiddo ei werthu/ei drosglwyddo 

Meini Prawf Cymhwystra 
(ymgeisydd) 

I bobl dros 65 oed 

- Perchen-feddianwyr dros 65 oed â chynilion o lai na £15,000, 
- Tenantiaid dros 65 oed â budd oes neu les hir mewn eiddo â chynilion 

o lai na £15,000, NEU 
- Perchen-feddianwyr neu denantiaid sy'n derbyn budd-dal sy'n 

ddarostyngedig i brawf modd (neu'r cyfwerth) 
- Cleientiaid y mae arnynt angen gofal lliniarol a/neu i alluogi eu 

rhyddhau'n gynnar o'r ysbyty. 
 
Pobl dros 18 ac o dan 65 oed – byddant hefyd yn gymwys i ymgeisio os 
ydynt yn bodloni'r meini prawf canlynol: 

- Perchen-feddiannwr, NEU 
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- Tenant â les hir, AC 
- yn derbyn budd-dâl sy'n ddarostyngedig i brawf modd gan gynnwys: 

Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm, 
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n seiliedig ar incwm, Credyd 
Gwarant Credyd Pensiwn, Budd-dal Tai, Budd-dal y Dreth Gyngor, 
Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith ac mae ei incwm wedi 
ei gyfrifo yn llai na'r swm a bennir yn flynyddol gan yr Adran Gwaith a 
Phensiynau at ddibenion prawf modd (£15,860 ar gyfer 2011/12) neu 
Gredyd Cynhwysol NEU 

- bydd ymgeiswyr sy'n byw yn yr eiddo fel eu prif breswylfa ond nid 
ydynt yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau uchod sy'n gysylltiedig 
ag incwm yn ddarostyngedig i 'brawf modd' y Rheoliad Gostwng 
Grant. Bydd ymgeiswyr y cyfrifir eu cyfraniad fel llai na £1,000 (un mil 
o bunnau) yn gymwys ac yn cyfrannu'r swm a gyfrifwyd tuag at gost y 
gwaith. 

 
Rhaid bod yr ymgeisydd yn byw yn yr annedd fel ei unig neu brif breswylfa, 
a rhaid bod ganddo fudd perchennog yn yr annedd neu raid ei fod yn 
denant i'r annedd hwn fel unigolyn neu ar y cyd ag eraill, a rhaid bod 
ganddo 'ddyletswydd pŵer' i wneud y gwaith dan sylw (e.e. yn achos 
tenantiaid fel arfer mae dyletswydd neu 'rwymedigaeth i atgyweirio' ar y 
landlord ac nid y tenant), neu feddiannu'r annedd o dan hawl ecsgliwsif i 
feddiannu a roddwyd am oes. 

Mewn perthynas â chartref symudol, rhaid i'r meddiannydd fodloni cyfnod 
cymhwyso preswylio o 3 blynedd. 

Gwneir gwiriad i weld a dalwyd unrhyw grantiau perthnasol yn flaenorol, i 
sicrhau na roddir mwy na £5,000 a ffioedd a TAW mewn unrhyw gyfnod o 
dair blynedd ar gyfer pob math o grant (Addasiadau Brys ac Atgyweirio 
Brys) (yn amodol ar yr eithriadau isod). Ni all y Cyngor dalu am yr un 
gwaith ddwywaith. 

 
Meini Prawf Cymhwystra 
(gwaith) 

Gwaith atgyweirio ar gyfer sefyllfaoedd difrifol, annisgwyl a sefyllfaoedd a 
allai fod yn beryglus sy'n gofyn am weithredu ar unwaith, er enghraifft: 

- sicrhau ffabrig sylfaenol yr eiddo rhag i'r gwynt a'r glaw ddod i 
mewn 

- amddiffyn meddianwyr rhag perygl dybryd 
- atgyweirio ffenestri a drysau 
- draenio diffygiol 
- weirio peryglus 

 
Unrhyw waith cymorth arall yn ôl disgresiwn y Cyngor. 
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Amodau Rhaid ad-dalu'r cymorth ariannol hwn adeg gwerthu neu drosglwyddo'r 
eiddo. 
 
Gosodir pridiant tir lleol a fydd yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynydd 
â theitl. Cofrestrir y pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi 
hynny, gyda'r Gofrestrfa Tir. 
 
Mae'r Cyngor yn cynghori bod y cymorth ariannol hwn ar gael trwy 
wasanaethau Gwasanaeth Goruchwylio Gwella Cartrefi'r Cyngor yn unig 
neu, ar gais yr ymgeisydd, ystyrir hepgor yr amod hwn.  

Uchafswm Hyd at £5,000 a ffioedd a TAW mewn cyfnod o 3 blynedd.   

 

BENTHYCIADAU GWELLA CARTREFI 

Diben/prif ddeilliannau 

Mae'r Benthyciadau Gwella Cartrefi hyn ar gael i gefnogi'r elfennau 
canlynol: 

• Tai sy'n is na'r safon dderbyniol (Peryglon Categori 1 / Categori 2 / 
Safon Ansawdd Tai Cymru); 

• Atgyweirio, Diogelwch Tân neu Ddiogelwch; 
• Tai Gwag (Adnewyddu/Trawsnewid); 
 

 • Effeithlonrwydd Ynni (ychwanegiad ECO); 
• Cynlluniau Atgyweirio Grŵp/Amlen; 
• Sector Rhentu Preifat (Cynlluniau Mynediad); 
• Cymhorthion ac addasiadau ar gyfer pobl hŷn neu anabl neu 

ychwanegiad at y GCA. 
 
Nid yw hon yn rhestr gyflawn ac os yw'r gwaith yn cyfrannu at wneud yr 
eiddo'n gynnes, yn ddiogel neu yn saff, bydd yn dod o dan delerau'r 
cynllun. 

Meini Prawf Cymhwystra 
(ymgeisydd) 

Perchnogion tai sy'n is na'r safon ac yn cynnwys: 
• Perchen-feddianwyr 
• Landlordiaid 
• Datblygwyr 
• Elusennau/Trydydd Sector 

Rhaid rhoi blaenoriaeth i berchentywyr a landlordiaid. 
Rhaid rhoi blaenoriaeth i landlordiaid sy'n cynnig tai fforddiadwy / tai 
cymdeithasol / hawliau enwebu dros rent y farchnad. 
 
Rhaid i'r ymgeisydd fforddio'r ad-daliad benthyciad misol a bydd yn 
ddarostyngedig i asesiad ariannol. 
 
Ni ddylai ymgeiswyr: 

• Fod â hanes credyd gwael a allai gynnwys: 
• Dyfarniadau Llys Sirol 
• Trefniadau Gwirfoddol Unigol 
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• Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled 
• Methdaliad (o fewn y 6 mlynedd diwethaf) 
• Ansolfedd/Diddymu Cwmni 

Unrhyw ddyled yn daladwy i'r Awdurdod Lleol adeg cyflwyno cais. 
 
Ni ddylai ymgeiswyr: 

• Fod â hanes credyd gwael a allai gynnwys: 
• Dyfarniadau Llys Sirol 
• Trefniadau Gwirfoddol Unigol 
• Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled 
• Methdaliad (o fewn y 6 mlynedd diwethaf) 
• Ansolfedd/Diddymu Cwmni 

Unrhyw ddyled yn daladwy i'r Awdurdod Lleol adeg cyflwyno cais. 
Meini Prawf Cymhwystra 
(gwaith) 

Rhaid bod unrhyw fenthyciad sy'n gofyn am waith yn cyfrannu at wneud 
yr eiddo yn Gynnes, Diogel neu Saff.  Nid oes gofyniad bod yr eiddo'n 
bodloni pob un o'r meini prawf hyn.  Gallai'r benthyciad dargedu un elfen 
allweddol. 
 
Dylid defnyddio cynllun y benthyciad i gefnogi'r elfennau canlynol: 

• Tai sy'n is na'r safon dderbyniol (Peryglon Categori 1 / 
Categori 2 / Safon Ansawdd Tai Cymru); 

• Atgyweirio, Diogelwch Tân neu Ddiogelwch; 
• Tai Gwag (Adnewyddu/Trawsnewid); 
• Effeithlonrwydd Ynni (ychwanegiad ECO); 
• Cynlluniau Atgyweirio Grŵp/Amlen; 
• Sector Rhentu Preifat (Cynlluniau Mynediad); 
• Cymhorthion ac addasiadau ar gyfer pobl hŷn neu anabl 

neu ychwanegiad at y GCA. 
Meini Prawf Cymhwystra 
(gwaith) 

Nid yw hon yn rhestr gyflawn ac os yw'r gwaith yn cyfrannu at wneud yr 
eiddo'n gynnes, yn ddiogel neu'n saff, bydd yn dod o dan delerau'r cynllun. 
 
Ni ddylai fod unrhyw beryglon Categori 1 (fel y diffinnir gan y System Mesur 
Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai) ar ôl cwblhau'r gwaith os yw'r benthyciad 
yn Fenthyciad i Landlord, h.y. mae'r eiddo'n cael ei rentu. 
 
Bydd swyddogion o'r awdurdod lleol yn ymweld â phob eiddo i bennu pa 
waith sy'n gymwys ac i drafod y broses ymgeisio am fenthyciad gyda'r 
ymgeisydd.   

Uchafswm Cyfnodau 
Benthyg 
  

Perchen-feddianwyr – uchafswm y cyfnod benthyg yw hyd at 10 mlynedd; 
Landlordiaid/Datblygwyr/Elusennau – uchafswm y cyfnod benthyg yw hyd 
at 5 mlynedd. 
 
Bydd cyfnod y benthyciad yn cael ei gytuno adeg y cais, ac yn dibynnu ar 
werth y benthyciad a gallu ariannol yr ymgeisydd i'w ad-dalu.   
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Telerau ad-dalu Telir ad-daliadau'r benthyciad trwy ddebyd uniongyrchol misol, oni chytunir 
fel arall yn ystod y broses ymgeisio. 
 
Gyda benthyciadau i berchen-feddianwyr, gosodir y cyfnod ad-dalu i 
sicrhau y ceir ad-daliad o £50/mis o leiaf, a chytunir ar y cyfnod ad-dalu yn 
ystod y broses ymgeisio (hyd at uchafswm o 10 mlynedd). 
 

Amodau Ni all unrhyw fenthyciad a gynigir, ar ôl ystyried unrhyw forgais presennol, 
fod yn fwy nag 80% o werth yr eiddo ar y pryd. Mae'n bosibl, mewn rhai 
achosion i ddefnyddio eiddo arall fel gwarant ar gyfer y benthyciad. 
 
Ar gyfer benthyciadau hyd at £5000 caiff pridiant tir lleol ei warantu ar yr 
eiddo a bydd yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir 
y pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, gyda'r 
Gofrestrfa Tir. 
 
Bydd y pridiant tir lleol hwn hefyd yn berthnasol i'r perchen-feddianwyr 
hynny sy'n derbyn Grant ar gyfer Ffi Ymgeisio am Fenthyciad, a bydd y tâl 
hwn yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynwyr â theitl hyd nes i'r 
benthyciad gael ei ad-dalu. 
 
Ar gyfer benthyciadau dros £5000, cyflwynir Pridiant Cyfreithiol gyda'r 
Gofrestrfa Tir a fydd yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynydd â theitl. 
 
Rhaid i'r eiddo barhau wedi'i yswirio'n llawn yn erbyn colled neu ddifrod i'r 
gwerth adfer llawn. 

 

Uchafswm Perchen-feddianwyr 
Lleiafswm o £1,000 hyd at uchafswm o £35,000 yr uned 

Landlordiaid 
Lleiafswm o £1,000 hyd at uchafswm o £25,000 yr uned – rhent y 
farchnad. 
Lleiafswm o £1,000 hyd at uchafswm o £35,000 yr uned – rhenti yn 
seiliedig ar Gyfradd Lwfans Tai Lleol. 
 

Grant ar gyfer Ffi 
Ymgeisio am Fenthyciad 
i berchen-feddianwyr 
 
 

Gall hyn gynnwys defnyddio'r gwasanaeth goruchwylio i oruchwylio'r 
gwaith.  Ar yr amod nad oes diffygdalu ar y benthyciad neu unrhyw achos 
o dorri amodau'r grant, ni fydd angen ad-dalu'r grant. Gall yr awdurdod 
lleol benderfynu yn ôl ei ddisgresiwn i gymeradwyo'r Grant ar gyfer Ffi 
Ymgeisio am Fenthyciad mewn amgylchiadau penodol yn unig, wedi 
ystyriaeth y Rheolwr Corfforaethol a'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol.    

Ffioedd/Taliadau'r 
Benthyciad 

Bydd angen talu ffi weinyddol a delir unwaith yn unig a gellir ei thalu dros 
gyfnod cyfan y benthyciad neu ei thalu ymlaen llaw. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i newid blynyddol yn unol â Pholisi 
Ffioedd a Thaliadau'r Cyngor.  Mae'r ffioedd yn gywir adeg cymeradwyo'r 
Polisi yn Ionawr 2022 

Perchen-feddianwyr 
Benthyciad hyd at £5000 – ffi o £650 
Benthyciad £5001 i £35,000 – ffi o £1000 

Tudalen 419



 
 

33 
 
 

 
Os na fydd Grant ar gael ar gyfer y Ffi Ymgeisio am Fenthyciad codir 
uchafswm o £500 ar yr ymgeisydd. 
 
Landlordiaid 
Benthyciad hyd at £10,000 – ffi o £1035 
Benthyciad £10,001 – £35,000 – ffi o £1555 
Benthyciad dros £35,000 – ffi o £2278 
 
Bydd y ffioedd hyn i landlordiaid yn cael eu hepgor os yw'r eiddo'n cael ei 
gynnig i'w rhentu ar y gyfradd Lwfans Tai Lleol am gyfnod cyfan y 
benthyciad, ac mae'r landlord yn rhentu'r eiddo i denantiaid sydd ar 
Gofrestr Tai Fforddiadwy y Cyngor neu, fel arall, i denant a fyddai'n 
gymwys i fod ar y Gofrestr hon gan lunio Cytundeb Hawliau Enwebu. 

Gwasanaeth Goruchwylio 

Gall yr Awdurdod Lleol ddarparu gwasanaeth goruchwylio ar gyfer gwaith 
adeiladu i sicrhau cysondeb yn safonau'r saernïaeth a sicrhau bod y 
gwaith yn cael ei gwblhau mewn da bryd. Bydd hyn yn cynnwys mesur yr 
eiddo i lunio cynllun gwaith, gan gynnwys darluniau lle y bo angen, cael 
dyfynbrisiau am y gwaith, gan gynnwys offer arbenigol, a datrys unrhyw 
faterion wrth iddynt godi.  Gall yr ymgeisydd ddewis y gwasanaeth hwn os 
yw'n dymuno gwneud hynny, am dâl o 10%. 

Fel arall, mae rhwydd hynt i'r ymgeisydd ddewis ei gontractwyr ei hun i 
wneud y gwaith. Yn yr amgylchiadau hyn, ni fydd yr awdurdod lleol yn 
atebol am ansawdd y saernïaeth nac yn dilyn i fyny ynghylch diffygion 
wedi i'r gwaith gael ei gwblhau. 

 
 

 
 

BENTHYCIADAU OES 
Diben/prif ddeilliannau Efallai y bydd achos yn codi pan fydd eiddo mewn cyflwr mor ddifrifol 

(peryglon Categori 1) ac felly nid yw'n rhesymol i'r Cyngor adael i'r 
meddiannwr barhau i fyw yno heb wneud y gwaith.  Gall y Cyngor gynnig 
Benthyciad Oes, yn ôl ei ddisgresiwn, ar gyfer peryglon Categori 1 yn yr 
eiddo.  

Meini Prawf Cymhwystra 
(ymgeisydd) 

Perchen-feddianwyr nad ydynt yn gallu bodloni'r gwiriad fforddiadwyedd 
ar gyfer Benthyciadau Gwella Cartrefi ond nad ydynt yn gymwys i gael 
Cymorth ar gyfer Atgyweiriadau Brys neu maent eisoes wedi derbyn yr 
uchafswm ar gyfer Cymorth Atgyweiriadau Brys. 
 
Lle y bo'n gymwys, dylid ceisio arian cronfa les 
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Meini Prawf Cymhwystra 
(gwaith) 

Gwaith atgyweirio ar gyfer sefyllfaoedd difrifol, annisgwyl a sefyllfaoedd a 
allai fod yn beryglus sy'n gofyn am weithredu ar unwaith, er enghraifft: 

- sicrhau ffabrig sylfaenol yr eiddo rhag i'r gwynt a'r glaw ddod i 
mewn 

- amddiffyn meddianwyr rhag perygl dybryd 
- atgyweirio ffenestri a drysau 
- draenio diffygiol 
- weirio peryglus 

 
Bydd y gwaith yn waith peryglon Categori 1 (System Mesur Iechyd a 
Diogelwch ar gyfer Tai) yn unig. 
 
Unrhyw waith cymorth arall yn ôl disgresiwn y Cyngor.  Bydd swyddogion 
o'r awdurdod lleol yn ymweld â phob eiddo i bennu pa waith sy'n gymwys 
ac i drafod y broses ymgeisio am fenthyciad gyda'r ymgeisydd.   

Telerau ad-dalu Rhaid ad-dalu'r cymorth ariannol hwn adeg gwerthu neu drosglwyddo'r 
eiddo neu os na fydd yr ymgeisydd yn byw yn yr eiddo mwyach. 
 
Gosodir pridiant tir lleol neu bridiant cyfreithiol llawn a fydd yn rhwymo'r 
ymgeisydd ac unrhyw olynydd â theitl. Cofrestrir y pridiant hwn ar y 
gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, gyda'r Gofrestrfa Tir. 
 
Mae'r Cyngor yn cynghori bod y cymorth ariannol hwn ar gael trwy 
wasanaethau Gwasanaeth Goruchwylio Mewnol y Cyngor yn unig neu, ar 
gais yr ymgeisydd, ystyrir hepgor yr amod hwn. 
 
Nid oes llog ar y benthyciadau hyd nes y dyddiad ar gyfer eu had-dalu. 
 
Lle mae angen talu unrhyw swm ond nid yw'n cael ei ad-dalu yn unol ag 
amodau'r benthyciad, ystyrir hyn yn achos o dorri amodau. Mewn 
achosion o'r fath, gallai Cyngor Sir Ceredigion fynnu ad-daliad o'r 
benthyciad ar unwaith, a chodir llog o 5% yn uwch na chyfradd sylfaenol 
Banc Lloegr.  

Amodau Efallai y bydd y Cyngor yn ystyried argaeledd ecwiti yn yr eiddo wrth bennu 
faint o fenthyciad i'w roi. 
 
Ar gyfer benthyciadau hyd at £5,000 caiff pridiant tir lleol ei warantu ar yr 
eiddo a bydd yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir 
y pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, gyda'r 
Gofrestrfa Tir. 
 
Ar gyfer benthyciadau dros £5,000, cyflwynir Pridiant Cyfreithiol gyda'r 
Gofrestrfa Tir a fydd yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynydd â theitl. 
Cofrestrir y pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, 
gyda'r Gofrestrfa Tir. 

Uchafswm £15,000 yn cynnwys TAW (gyda'r gallu yn ôl disgresiwn i gynyddu hyn 
mewn amgylchiadau eithriadol i'w hystyried gan y Panel Grantiau) 

Ffioedd/Taliadau'r 
Benthyciad 

 Ni chodir ffi weinyddu ar gyfer y benthyciad hwn.  
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BENTHYCIAD TROI TAI'N GARTREFI (EIDDO GWAG) 
Diben/prif ddeilliannau Mae Troi Tai'n Gartrefi yn fenter gan Lywodraeth Cymru a ddyluniwyd i 

alluogi cartrefi gwag (sydd wedi bod yn wag ers o leiaf 6 mis) i gael eu 
defnyddio unwaith eto, i'w gwerthu neu ei rentu. 
 
Gellir defnyddio'r cyllid ar gyfer: 
• benthyciadau er mwyn defnyddio eiddo unwaith eto, i'w werthu – 

byddai gan y benthyciadau hyn uchafswm o 2 flynedd o gyfnod ad-
dalu 

• benthyciadau er mwyn defnyddio eiddo unwaith eto i'w rentu – byddai 
gan y benthyciadau hyn uchafswm o 5 mlynedd o gyfnod ad-dalu 

Meini Prawf Cymhwystra 
(ymgeisydd) 

Gellir cynnig benthyciadau i unigolion (disgwylir 3 mis o slipiau cyflog), 
elusennau (cyfrifon 3 blynedd), cwmnïau/busnesau (cyfrifon 3 blynedd). 
 
Nid yw'r benthyciadau ar gael i bobl sydd am adnewyddu eiddo a byw 
ynddo fel eu prif gartref (gweler Benthyciadau Gwella Cartrefi).  

Meini Prawf Cymhwystra 
(gwaith) 

Gwaith sy'n angenrheidiol i adnewyddu a gwella eiddo sengl neu 
drawsnewid eiddo gwag yn nifer o unedau, fel eu bod yn addas i'w 
defnyddio fel llety preswyl. 

Bydd y cyllid ar gael cyn i'r gwaith ddechrau, gan roi cyfalaf gweithio i'r 
perchenogion.   

Telerau ad-dalu Bydd hyn yn ddibynnol ar yr hyn y bwriedir ei wneud gyda'r eiddo wedi 
cwblhau'r gwaith. 

• Os yw un eiddo sengl yn cael ei adnewyddu, a'r bwriad yw ei 
werthu, rhaid ad-dalu'r benthyciad adeg gwerthu'r eiddo neu hyd 
at ddwy flynedd o ddyddiad cymeradwyo'r benthyciad, pa un 
bynnag sydd gynharaf. 

• Os yw eiddo'n cael ei drawsnewid yn nifer o unedau, a'r bwriad 
yw eu gwerthu wedi cwblhau'r gwaith, disgwylir ad-dalu'r 
benthyciad adeg gwerthu'r uned gyntaf, neu mewn dwy flynedd, 
pa bynnag sydd gynharaf. Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i 
drefnu amserlen ad-dalu trwy gytundeb rhwng y ddwy ochr. 

• Os mai'r bwriad yw cynnig yr eiddo/unedau fel llety i'w osod, rhaid 
ad-dalu'r benthyciad o fewn 3 blynedd i'r dyddiad y 
cymeradwywyd y benthyciad. 

• Gellir ad-dalu'r holl fenthyciadau yn gynharach os yw'r ymgeisydd 
yn dymuno gwneud hynny. 

 
Nid oes llog ar y benthyciadau ar yr amod nad oes unrhyw ddiffygdalu ar 
y benthyciad. 

• Lle mae angen talu unrhyw swm, ond nid yw'n cael ei ad-dalu yn 
unol ag amodau'r benthyciad, ystyrir hyn yn achos o dorri 
amodau. Mewn achosion o'r fath, gallai Cyngor Sir Ceredigion 
fynnu ad-daliad o'r benthyciad ar unwaith, a chodir llog o 5% yn 
uwch na chyfradd sylfaenol Banc Lloegr. 
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Amodau Caiff y benthyciadau eu gwarantu fel pridiant cyntaf neu ail bridiant yn 
erbyn Teitl y Gofrestrfa Tir. 
 
Gellir cynnig benthyciadau ar gyfer eiddo sydd wedi bod yn wag ers chwe 
mis neu fwy. 
 
Ni all unrhyw fenthyciad a gynigir, wedi ystyried unrhyw forgais presennol 
fod yn fwy na'r cyfraddau Benthyciad mewn cymhariaeth â Gwerth. 
Benthyciad hyd at £25,000 – 80% Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 
Benthyciad £25,001 – £100,000 – 75% Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 
Benthyciad £100,001 – £250,000 - 70% Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 
 
Gall y Cyngor ystyried mewn rhai achosion ddefnyddio eiddo arall fel 
gwarant ar gyfer y benthyciad. 
 
Rhaid i'r ymgeisydd wneud y gwaith trawsnewid/atgyweirio o fewn cyfnod 
penodol o amser. 
• Rhaid marchnata bod yr eiddo/unedau ar werth o fewn cyfnod 

rhesymol ar ôl cwblhau'r gwaith (12 wythnos). Os yw'r eiddo/unedau 
ar gael i'w rhentu ac nid yw unrhyw un yn byw ynddynt o fewn y 
cyfnod hwn o amser, efallai y bydd yn rhaid ad-dalu'r benthyciad. 

• Rhaid ad-dalu'r benthyciad naill ai ar y dyddiad a nodwyd yng 
nghytundeb y benthyciad neu cyn y dyddiad hwnnw. 

 
Rhaid i'r eiddo barhau wedi'i yswirio'n llawn yn erbyn colled neu ddifrod i'r 
gwerth adfer llawn. 

Uchafswm Eiddo gwerth y farchnad 
Lleiafswm o £1,000 hyd at uchafswm o £25,000 yr uned. 
 
Eiddo rhent Lwfans Tai Lleol 
Lleiafswm o £1,000 hyd at uchafswm o £35,000 yr uned. 
Bydd rhaid i'r landlord lunio cytundeb Hawliau Enwebu neu'r cynllun 
Prydles PRS. 

Taliadau/Ffioedd y 
Benthyciad 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i newid blynyddol yn unol â Pholisi 
Ffioedd a Thaliadau'r Cyngor.  Mae'r ffioedd yn gywir adeg cymeradwyo'r 
Polisi yn Ionawr 2022 

Benthyciad hyd at £10,000 – ffi o £1035 

Benthyciad £10,001 – £35,000 – ffi o £1555 

Benthyciad dros £35,000 – ffi o £2278 

Bydd y ffioedd i landlordiaid yn cael eu hepgor os yw'r eiddo'n cael ei 
gynnig i'w rhentu ar y gyfradd Lwfans Tai Lleol am gyfnod cyfan y 
benthyciad, ac mae'r landlord yn rhentu'r eiddo i denantiaid sydd ar 
Gofrestr Tai Fforddiadwy'r Cyngor neu, fel arall, i denant a fyddai'n 
gymwys i fod ar y Gofrestr hon gan lunio Cytundeb Hawliau Enwebu. 
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Gwasanaeth Goruchwylio 

Gall yr Awdurdod Lleol ddarparu gwasanaeth goruchwylio ar gyfer gwaith 
adeiladu i sicrhau cysondeb yn safonau'r saernïaeth a sicrhau bod y 
gwaith yn cael ei gwblhau mewn da bryd. Bydd hyn yn cynnwys mesur yr 
eiddo i lunio cynllun gwaith, gan gynnwys darluniau lle y bo angen, cael 
dyfynbrisiau am y gwaith, gan gynnwys offer arbenigol, a datrys unrhyw 
faterion wrth iddynt godi.  Gall yr ymgeisydd ddewis y gwasanaeth hwn 
os yw'n dymuno gwneud hynny, am dâl o 10% neu mae rhwydd hynt i'r 
ymgeisydd ddewis ei gontractwyr ei hun i wneud y gwaith. Yn yr 
amgylchiadau hyn, ni fydd yr awdurdod lleol yn atebol am ansawdd y 
saernïaeth nac yn dilyn i fyny ynghylch diffygion wedi i'r gwaith gael ei 
gwblhau. 

Nid yw'r ffioedd adeiladu/cynllunio na ffioedd gwerthuso RICS (os ydynt 
yn ofynnol) wedi eu cynnwys a dylai'r ymgeisydd eu talu. 

 
 
 

CYMORTH ATEGOL GYDAG IECHYD A THAI 
Diben/prif ddeilliannau Mae'r cymorth hwn ar gael yn ôl disgresiwn i alluogi pobl i fyw'n annibynnol, 

lle nad yw'r cynnyrch grant a benthyciadau eraill yn cwmpasu'r costau 
oherwydd cyfyngiadau'r meini prawf. 

Mae'r cymorth ariannol yn dibynnu ar argaeledd ffrydiau cyllid priodol fel y 
Gronfa Gofal Integredig. 

Mae enghreifftiau o'r eitemau cymwys yn cynnwys; 

- clirio eiddo mewn achosion lle mae llwyth o bethau wedi cael eu 
storio 

- llety dros dro i hwyluso'r gwaith 
- cysylltu gwasanaethau 
- materion iechyd y cyhoedd eraill 

 

Cynigir y cyllid hwn yn ôl disgresiwn y Rheolwr Tîm yn unig 

Sylwch: Nid yw'r cyllid yn gymorth grant ond yn gymorth ariannol a 
ddarperir am y cyfnod y mae'r derbynnydd yn byw yn yr eiddo ac yn ad-
daladwy pan gaiff yr eiddo ei werthu/ei drosglwyddo  

Meini Prawf Cymhwystra 
(ymgeisydd) 

Cleientiaid hyglwyf na allant gael mynediad at unrhyw ffynonellau eraill o 
gyllid.  
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Meini Prawf Cymhwystra 
(gwaith) 

Gwaith sy'n angenrheidiol ar gyfer iechyd/diogelwch y meddiannwr neu 
bersonau eraill sy'n agos at y diffyg a ddarganfuwyd, lle nad oes unrhyw 
gynnyrch grant neu fenthyciad arall yn gallu cynorthwyo. 

Bydd swyddogion o'r awdurdod lleol yn ymweld â'r eiddo i bennu'r gwaith 
sy'n gymwys ac yn trafod pob achos gyda'r Rheolwr Tîm.   

Amodau Cyflwynir Pridiannau Tir Lleol neu Bridiant Cyfreithiol gyda'r Gofrestrfa Tir 
a bydd yn daladwy adeg gwerthu neu drosglwyddo'r eiddo, am ba bynnag 
rheswm, ar ba bynnag adeg. 

Uchafswm Yn amodol ar y cyllid sydd ar gael. 
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ATODIAD C – GWEITHDREFN BENTHYCIADAU AWDURDOD LLEOL 

 

Benthyciadau Awdurdod Lleol 

 

Pwerau i ddyfarnu benthyciadau 

Mae Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 yn caniatáu i 
Awdurdodau Lleol lunio polisïau cyllido i fynd i'r afael ag anghenion lleol penodol a 
blaenoriaethau strategol wrth wella amodau byw. Rhaid i bolisi fod yn ei le/wedi'i fabwysiadu 
cyn y gellir rhoi unrhyw gymorth. 
 
Gellir darparu cymorth mewn unrhyw ffurf a gall fod yn ddiamod neu'n ddarostyngedig i 
amodau, gan gynnwys amodau ynghylch ad-dalu'r cymorth neu ei werth (yn gyfan gwbl neu'n 
rhannol), neu wneud cyfraniad tuag at y gwaith â chymorth (fel y nodir mewn polisi lleol). 
 
Yn ogystal, creodd Deddf Llywodraeth Leol 2000 bŵer yn ôl disgresiwn y cyfeirir ato fel 'y pŵer 
llesiant' sy'n galluogi Awdurdodau Lleol i wneud unrhyw beth y maent yn ei ystyried sy'n 
debygol o hyrwyddo neu wella llesiant economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol eu hardal 
a/neu'r bobl ynddi, ar yr amod nad ydynt yn cael eu cyfyngu rhag gwneud hynny gan 
ddeddfwriaeth arall. 
 
O ganlyniad, mae natur eang Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 
2002 a'r pwerau 'llesiant' cyffredinol sydd wedi'u cynnwys yn Neddf Llywodraeth Leol 2000, yn 
golygu y bydd Awdurdodau Lleol yn gallu darparu cymorth ariannol trwy'r Cynlluniau 
Benthyciadau i'r ystod lawn o ymgeiswyr, a gallant atodi unrhyw amodau neu delerau y maent 
yn eu hystyried yn briodol o dan yr amgylchiadau. 
 
Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys cymhwystra ar gael yn y Polisi Cymorth Ariannol 
Benthyciadau a Grantiau Tai fel y cytunwyd gan y Cabinet ar 8 Mai 2018. 
 

Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) 

Mae'r FCA yn rheoleiddio darparu morgeisi ac ymddygiad partïon sy'n ymwneud â 
gweithgaredd morgais rheoledig. Mae Awdurdodau Lleol wedi'u heithrio rhag yr angen i gael 
caniatâd FCA ar gyfer y rhan fwyaf o weithgareddau credyd defnyddwyr, ond efallai y bydd 
angen caniatâd arnynt o hyd ar gyfer rhai mathau o fenthyca. 
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Mae gwarantu 'morgais tir' dros yr eiddo, naill ai trwy bridiant cyfreithiol sydd wedi'i gofrestru 
gyda'r Gofrestrfa Tir Ddosbarthol neu bridiant tir lleol (h.y. morgais rheoledig) yn rhoi 
rheoleiddio'r gwasanaeth o dan Ddeddf Gwasanaethau Ariannol a Marchnad 2000. 
 
Fodd bynnag, o dan Orchymyn Deddf Gwasanaethau Ariannol a Marchnad 2000 (eithriad) 
(Diwygio) (Rhif 2) 2003 mae Awdurdodau Tai Lleol sy'n cynnig morgeisi wedi'u heithrio o drefn 
reoleiddio'r FCA ar y sail bod gwasanaeth o ansawdd tebyg yn cael ei ddarparu i'r cleient. 
 
Er mwyn sicrhau bod Awdurdodau Tai Lleol yn gallu bodloni'r gofyniad i ddarparu gwasanaeth 
cymharol, dylai'r Awdurdod Lleol geisio dilyn Cylchlythyr 20/02 (Canllawiau Adnewyddu) 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru a'r Canllawiau Gwerthu Morgeisi ar gyfer Awdurdodau Lleol a 
Chymdeithasau Tai 2000. 
 

Gwerthu o bell 
Pan fydd ALl yn darparu benthyciad/morgais heb unrhyw gyswllt wyneb yn wyneb â'r 
cwsmer ar unrhyw adeg, mae hyn yn cael ei ystyried yn 'werthu o bell' ac mae 
gwybodaeth a rheoliadau pellach yn berthnasol fel y nodir yn y Gyfarwyddeb Marchnata o 
Bell ac a ymgorfforir yn neddfwriaeth y DU trwy Reoliadau Gwasanaethau Ariannol 
(Marchnata o Bell) 2004. 

 
Er mwyn sicrhau nad yw hyn yn berthnasol, rhaid i'r ALl gael cyfarfod wyneb yn wyneb â'r 
cwsmer i drafod y benthyciad/morgais. 
 
Safonau Gweinyddu Morgeisi 

1. Rhaid cynnal busnes benthyca mewn ffordd onest a chyfrifol, gyda gofal a sgil dyladwy. 
a. Dylai fod gan ALlau bolisi ar waith sy'n nodi meini prawf cymhwystra a 

chynhyrchu dogfen sy'n dangos hyn yn glir ar gyfer cwsmeriaid. 
b. Rhaid i aelod o staff hyfforddedig ymgymryd â'r weithdrefn fenthyca. 
c. Rhaid i ddulliau cyfweld beidio â gadael cwsmeriaid yn teimlo dan bwysau i 

gymryd morgais i ariannu gwaith gwella cartrefi. 
d. Rhaid i weithdrefnau benthyca beidio ag arwain at unrhyw driniaeth annheg i 

gwsmeriaid. 
e. Rhaid i weithdrefnau benthyca beidio ag arwain at unrhyw wrthdaro dyletswydd â 

chwsmeriaid. 
f. Cyn rhoi unrhyw gymorth rhaid i'r ALl fodloni ei hun fod yr unigolyn wedi derbyn 

cyngor neu wybodaeth briodol am faint a natur unrhyw rwymedigaeth (ariannol 
neu fel arall) y bydd yn ei chymryd arno. 

2. Rhaid i weithdrefnau benthyca gydnabod buddiannau'r cwsmer a'i drin yn deg. 
a. Dylid rhoi gwybodaeth glir am delerau'r benthyciad ymlaen llaw. 
b. Dylid rhoi amser i gwsmeriaid ystyried a yw'r cynnyrch hwn yn iawn iddyn nhw, 

cyn llofnodi dogfennau. 
c. Rhaid i'r ALl fodloni ei hun fod cwsmeriaid yn hollol ymwybodol o unrhyw 

ymrwymiad ariannol y maent yn ymrwymo iddo 
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3. Rhaid i bob cyswllt a chyfathrebu â chwsmeriaid fod yn glir, yn deg a heb fod yn 
gamarweiniol. 

a. Mae'r cyswllt yn cynnwys cyswllt llafar ac ysgrifenedig, galwadau ffôn, cyswllt 
wyneb yn wyneb a gohebiaeth (llythyrau, e-byst). 

b. Dylai'r cwsmer gael gwybodaeth ysgrifenedig am y cynnyrch sy'n cael ei gynnig 
(dogfen ganllaw). Dylai hyn gynnwys; pwy sy'n darparu'r benthyciad/morgais; 
ffioedd; polisi ad-daliadau; gweithdrefn gwyno (gwybodaeth ragnodedig). 

c. Dylid rhoi dogfen ganllaw yn gynnar/cyswllt cyntaf. 
d. Yn cynnwys argaeledd y benthyciad neu gynhyrchion eraill sydd ar gael trwy'r 

rhoddwr benthyg a allai fod yn addas. 
e. Wrth gynnig benthyciad/morgais, dylid rhoi Dogfen Cynnig Morgais i'r cwsmer. 

Dylai hyn gynnwys; enw'r cwsmer; y dyddiad y cafodd ei gynhyrchu a pha mor hir 
y mae'r cynnig yn ddilys; sut i'w dderbyn; pa gymorth a roddwyd; ffioedd sy'n 
berthnasol; swm y morgais; ad-daliadau; gwerth eiddo er diogelwch; cyfradd llog; 
telerau/risgiau gwaredu; hyd y morgais; cyfanswm cost y morgais; manylion 
cyswllt (gwybodaeth ragnodedig) 

4. Rhaid cymryd gofal rhesymol i sicrhau bod unrhyw forgais a gynigir i'r cwsmer yn addas 
ar eu cyfer, yn seiliedig ar eu hanghenion a'u hamgylchiadau. 

a. Rhaid i'r ALl gymryd camau rhesymol i gael gan gwsmeriaid yr holl wybodaeth 
sy'n angenrheidiol i asesu a yw'r benthyciad yn addas, e.e. capasiti perchnogaeth 
(personol/busnes ac ati), dyled arall wedi'i gwarantu, sefyllfa ariannol yr 
ymgeisydd ac ati. 

i. Gall cwsmer fforddio cymryd y benthyciad/morgais, ystyried 
incwm/gwariant a newidiadau tebygol yn y dyfodol 

ii. Mae benthyciad/morgais yn ateb anghenion ac amgylchiadau cwsmeriaid 
iii. Mae'r cwsmer yn bodloni'r gofynion cymhwystra 
iv. Ar gyfer Benthyciad Oes, anghenion a chynlluniau cwsmeriaid yn y 

dyfodol e.e. symud, neu ei ddymuniadau ar gyfer yr ystâd. 

Cyfeiriwch at Gylchlythyr 20/02 (Canllawiau Adnewyddu) Cynulliad Cenedlaethol Cymru a'r 
Canllawiau Gwerthu Morgeisi ar gyfer Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai 2000 i gael 
mwy o wybodaeth. 
 
Cymorth Gwladwriaethol 

Dim ond ar gyfer benthyciadau landlordiaid y dylid ystyried Cymorth Gwladwriaethol. Y 
trothwyon de minimis presennol yw tua £163,500 dros gyfnod o dair blynedd. Nid y gydran 
cymorth yw'r benthyciad ei hun (y mae'n rhaid ei ad-dalu) ond y fantais a roddir i'r benthyciwr 
trwy beidio â gorfod talu llog ar y benthyciad. O ganlyniad, byddai swm y cymorth ar gyfer pob 
trafodiad yn cael ei gyfrif fel gwerth presennol y llog y byddai rhoddwr benthyg masnachol yn ei 
godi. Ar yr amod nad yw'r ffigur hwnnw, ynghyd â swm unrhyw gymorth gwladwriaethol arall a 
dderbynnir gan y benthyciwr yn y tair blynedd cyn i'r cymorth gael ei roi, yn fwy na £163,500 o 
bob ffynhonnell cymorth sector cyhoeddus, gall y rheolau de minimis fod yn berthnasol. Mae 
budd benthyciad o'r fath o dan y cynlluniau hyn ymhell islaw'r trothwy presennol. 
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Dylid rhoi datganiad o oblygiadau cymorth gwladwriaethol i ymgeiswyr sy'n 
landlordiaid/datblygwyr. 
 
Cynhyrchion Benthyciad Presennol 

Gellir addasu'r weithdrefn hon i gynnwys ffynonellau benthyciadau newydd pe bai'r Awdurdod 
Lleol mewn sefyllfa i'w cynnig. 
Mae'r cynhyrchion presennol yn cynnwys: 

• Cymorth Atgyweiriadau Brys 
• Benthyciad Gwella Cartrefi 
• Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
• Benthyciad Oes 
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Derbyn ymholiad.           
Anfon llythyr neu ebost cychwynnol gan gynnwys 
amodau/gwybodaeth. (Dogfen ganllaw) 

X   X X   

Ymweld ag eiddo i benderfynu ar y gwaith a sgwrsio am y 
benthyciad wyneb yn wyneb. Dylid trafod gyda'r ymgeisydd i 
gadarnhau pryd y gellir ad-dalu'r cyllid. Esbonio'r broses o 
wneud cais a sicrhau'r taliad. Cadarnhau perchnogaeth. 

X X X X   

Cynnal System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai 
(HHSRS) yn yr annedd i nodi peryglon Categori 1 

X X       

Rhestr o'r gwaith i roi sylw i'r peryglon Categori 1 mewn 
annedd. Cael dyfynbrisiau gan ddefnyddio Fframwaith Mân 
Waith Cynghorau.  

X X       

Llenwi'r ffurflen gais gyda'r ymgeisydd X X       
Derbyn cais           
Gwirio bod y gwaith arfaethedig yn cyfateb â'r dibenion X X X X   
Gwirio cais1 (swyddog cyntaf) (cyfeirio at gamau asesu 
ariannol) 

  X X X   

Gwirio cais8 (ail swyddog) (cyfeirio at gamau asesu ariannol) X X X X   
Dylid cadarnhau statws perchnogaeth gyda Theitl y Gofrestrfa 
Tir a rhoi ystyriaeth i unrhyw bridiannau eraill (morgeisi) a 
warentir ar yr annedd. 

X X X X   

Ceisiadau cwmni i'w cyfeirio at Gyllid i'w hasesu.     X X   
Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le     X X   
Cymeradwyo'r Benthyciad. X9 X2 X X   
Llunio Dogfen Pridiant Cyfreithiol    X X X   
Llunio Dogfen cytundeb benthyciad      X X   
Dogfennau10 i'w hanfon at yr ymgeisydd, gyda llythyr 
eglurhaol. Annog yr ymgeisydd i geisio cyngor annibynnol. 
Bydd angen i drydydd parti fod yn dyst i lofnodi dogfennau. 

  X X X   

Cael cytundeb wedi'i lofnodi gan Reolwyr Corfforaethol Tai a 
Chyllid 

  X X X   

                                            
8 Gwirio perchnogaeth, costau gwaith, asesiad ariannol, ffurflenni adnabod, hyfywedd/diwydrwydd dyladwy, 
opsiynau diogelwch, dyledion gyda CSC, y ffi a dderbyniwyd. Gweler y camau asesu ariannol am wybodaeth 
bellach. 
9 Dogfen gymeradwyo i gynnwys amodau a chyfeiriad at y gymeradwyaeth yn ddarostyngedig i bridiannau'n cael eu 
gwarantu. 
10 Dogfen Cynnig Morgais, Cytundeb Benthyciad, Pridiant Cyfreithiol, Debyd Uniongyrchol 
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Dogfennau a ddychwelwyd11 i'w hanfon at yr Adran Gyfreithiol 
i'w llofnodi/selio ar ran y Cyngor a chofrestru pridiannau. Pan 
fydd hwn yn ei le, dychwelyd un copi i'r ymgeisydd i'w gadw'n 
ddiogel.  

  X X X   

Cyfarwyddo contractwr a gwirio gwaith ar ôl ei gwblhau cyn 
talu. 

X X X12     

Cofrestru costau gyda Phridiannau Tir Lleol X X13       
Taliad i'w anfon at Gyllid. Copïau o ddogfennau i'w cadw 
mewn ffolder a rennir. Bydd Cyllid yn monitro ad-daliadau ac 
ati. 

X X X X   

 
SYLWCH: Dylai benthyciadau dros £100,000 fod yn ddarostyngedig i brotocol asesu'r 
Panel, gafn gynnwys mewnbwn gan Reolwyr Corfforaethol Tai a Chyllid a swyddogion 
asesu yn y ddau wasanaeth. 
 
Camau asesu ariannol 

Er mwyn lleihau'r risg a chynnal diwydrwydd dyladwy wrth asesu ceisiadau am gyllid 
benthyciad, mae dull fesul cam at asesiad ariannol yn cael ei ddilyn yn unol â'r isod. 
Cais perchen-feddianwyr – Cyfanswm benthyciad hyd at £25,000 
Benthyciad Gwella Cartrefi 
Ffurflen fforddiadwyedd Gwirio yn erbyn cyfriflenni banc a slipiau cyflog a 

ddarperir i sicrhau y gellir talu'r taliadau benthyciad 
ychwanegol yn gyffyrddus. (Benthyca cyfrifol) 
 
Os na, ystyried newid swm y benthyciad, yr 
amserlen ad-dalu neu ariannu amgen. 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 

Uchafswm o 80% (gan ddefnyddio gwerth presennol 
a chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Y taliad cyntaf neu'r ail daliad ar eiddo sy'n cael ei 
adnewyddu 
 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant tŷ yn ei le, yn erbyn colled neu 
ddifrod, i werth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 
cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 
Rhaid talu dyledion cyn cymeradwyo.  

Talu arian Ar anfoneb, ar ôl cwblhau'r gwaith, fesul cam os oes 
angen 

Ad-daliad Yn fisol o leiaf £50/mis dros 10 mlynedd ar y mwyaf 
  

                                            
11 Pridiant Cyfreithiol, Cytundeb Benthyciad, Teitl Cofrestrfa Tir, ffurflen ID1, Cytundeb cwmni morgeisi/gweithred 
blaenoriaeth, dogfen cytundeb Rheolwr. Gwasanaethau cyfreithiol i gofrestru pridiant Cofrestrfa Tir a Thŷ'r 
Cwmnïau, os yn berthnasol. 
12 Dylid cyfarwyddo contractwr ar gyfer Benthyciad Gwella Cartrefi dim ond os yw'r Gwasanaeth Goruchwylio yn 
cael ei ddefnyddio. 
13 Lle mae'r costau o dan £5000 
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Landlord Unigol – Cyfanswm benthyciad hyd at £25,000 
Gwella Cartrefi, Troi Tai'n Gartrefi 
Ffurflen fforddiadwyedd Benthyciad Gwella Cartrefi 

 
Gwirio yn erbyn cyfriflenni banc a slipiau cyflog a 
ddarperir i sicrhau y gellir talu'r taliadau benthyciad 
ychwanegol yn gyffyrddus. (Benthyca cyfrifol) 
 
Os na, ystyried newid swm y benthyciad, yr 
amserlen ad-dalu neu ariannu amgen. 
 
Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
Gwiriad ecwiti 
 
Y gallu i gyflawni'r cynllun 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 

Uchafswm o 80% (gan ddefnyddio gwerth presennol 
a chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 
adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 
yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 
neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 
cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 
Rhaid talu dyledion cyn cymeradwyo.  

Talu arian Benthyciad Gwella Cartrefi 
 
Ar anfoneb, ar ôl cwblhau'r' gwaith, fesul cam os oes 
angen 
 
Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
 
Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad 

Ad-daliad Benthyciad Gwella Cartrefi 
 
Yn fisol o leiaf £100/mis dros 5 mlynedd ar y mwyaf 
 
Benthyciad Eiddo Gwag Tro Tai'n Gartrefi 
 
Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 
5 mlynedd rhentu) 
 
Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 
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Unigolyn/Landlord – Swm benthyciad £25,001 – £100,000 
Troi Tai'n Gartrefi 
Fforddiadwyedd Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 
Gwiriad ecwiti 
 
Y gallu i gwblhau'r cynllun 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 

Uchafswm o 75% (gan ddefnyddio gwerth presennol 
a chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 
adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 
yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 
neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 
cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 
Rhaid talu dyledion cyn eu cymeradwyo.  

Talu arian Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
 
Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad, ond ei 
ryddhau fesul cam/cyfran ynghyd â chynnydd 

Ad-daliad Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
 
Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 
5 mlynedd rhentu) 
Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 

  
Unigolyn/Landlord – Swm benthyciad £100,001 – £250,000 
Troi Tai'n Gartrefi 
Y SWYDDOG ARWEINIOL CORFFORAETHOL gan ymgynghori â’r Aelod 
Cabinet 
Fforddiadwyedd Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 
Gwiriad ecwiti 
 
Y gallu i gwblhau'r cynllun 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 

Uchafswm o 70% (gan ddefnyddio gwerth presennol 
a chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 
adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 
yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 
neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 
cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 
Rhaid talu dyledion cyn eu cymeradwyo.  

Talu arian Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
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Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad, ond ei 
ryddhau fesul cam/cyfran ynghyd â chynnydd 

Ad-daliad Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
 
Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 
5 mlynedd rhentu) 
Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 
 
Mae'r gallu i ofyn am ad-daliadau fesul cam yn 
angenrheidiol 

  
Cais Busnes/Cwmni – Cyfanswm benthyciad hyd at £25,000 
Troi Tai'n Gartrefi 
Cyfrifon Cyllid i gynnal asesiad o'r busnes/cwmni i gynnwys 

adolygiad o'r ddau Ddatganiad o Gyfrifon blwyddyn 
lawn ddiweddaraf, i gynnwys cyfrif Elw a Cholled 
llawn a Mantolen. Bydd yr asesiad yn ceisio sicrhau 
bod y busnes yn gynaliadwy, bod ganddo'r gallu i 
ymgymryd â'r datblygiad arfaethedig, y gallu i 
wasanaethu'r benthyciad ac nid oes ganddo unrhyw 
faterion llif arian. Lle bo modd, bydd adroddiad 
Credyd Busnes Dun & Bradstreet hefyd yn cael ei 
ddefnyddio ar y cyd â'r Datganiad o Gyfrifon i 
werthuso cyflwr ariannol y busnes. 
 
Pan fydd busnes yn gwmni cyfyngedig cofrestredig 
bydd gwybodaeth sydd ar gael gan Dŷ'r Cwmnïau 
ac unrhyw ffynhonnell gyhoeddus arall hefyd yn 
rhan o'r asesiad. 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 

Uchafswm o 80% (gan ddefnyddio gwerth presennol 
a chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 
adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 
yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 
neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 
cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 
Rhaid talu dyledion cyn eu cymeradwyo.  

Tŷ'r Cwmnïau Pridiant wedi'i gofrestru yn erbyn endid busnes gyda 
Thŷ'r Cwmnïau 

Talu arian Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
 
Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad 

Ad-daliad Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 
5 mlynedd rhentu) 
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Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 
Cais Busnes/Cwmni – Swm benthyciad £25,001 – £100,000 
Troi Tai'n Gartrefi 
Cyfrifon Cyllid i gynnal asesiad o'r busnes/cwmni i gynnwys 

adolygiad o'r ddau Ddatganiad o Gyfrifon blwyddyn 
lawn ddiweddaraf, i gynnwys cyfrif Elw a Cholled 
llawn a Mantolen. Bydd yr asesiad yn ceisio sicrhau 
bod y busnes yn gynaliadwy, bod ganddo'r gallu i 
ymgymryd â'r datblygiad arfaethedig, y gallu i 
wasanaethu'r benthyciad ac nid oes ganddo unrhyw 
faterion llif arian. Lle bo modd, bydd adroddiad 
Credyd Busnes Dun & Bradstreet hefyd yn cael ei 
ddefnyddio ar y cyd â'r Datganiad o Gyfrifon i 
werthuso iechyd ariannol y busnes. 
 
Pan fydd busnes yn gwmni cyfyngedig cofrestredig 
bydd gwybodaeth sydd ar gael gan Dŷ'r Cwmnïau 
ac unrhyw ffynhonnell gyhoeddus arall hefyd yn 
rhan o'r asesiad. 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 

Uchafswm o 75% (gan ddefnyddio gwerth cyfredol a 
chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 
adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 
yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 
neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 
cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 
Rhaid talu dyledion cyn eu cymeradwyo.  

Tŷ'r Cwmnïau Pridiant wedi'i gofrestru yn erbyn endid busnes gyda 
Thŷ'r Cwmnïau 

Talu arian Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
 
Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad 
 
Taliadau fesul cam wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen 

Ad-daliad Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
 
Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 
5 mlynedd rhentu) 
Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 
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Cais Busnes/Cwmni – Swm benthyciad £100,001 – £250,000 
Troi Tai'n Gartrefi 
Y SWYDDOG ARWEINIOL CORFFORAETHOL gan ymgynghori â’r Aelod 
Cabinet 
Cyfrifon Cyllid i gynnal asesiad o'r busnes/cwmni i gynnwys 

adolygiad o'r ddau Ddatganiad o Gyfrifon blwyddyn 
lawn ddiweddaraf, i gynnwys cyfrif Elw a Cholled 
llawn a Mantolen. Bydd yr asesiad yn ceisio sicrhau 
bod y busnes yn gynaliadwy, bod ganddo'r gallu i 
ymgymryd â'r datblygiad arfaethedig, y gallu i 
wasanaethu'r benthyciad ac nid oes ganddo unrhyw 
faterion llif arian. Lle bo modd, bydd adroddiad 
Credyd Busnes Dun & Bradstreet hefyd yn cael ei 
ddefnyddio ar y cyd â'r Datganiad o Gyfrifon i 
werthuso cyflwr ariannol y busnes. 
 
Pan fydd busnes yn gwmni cyfyngedig cofrestredig 
bydd gwybodaeth sydd ar gael gan Dŷ'r Cwmnïau 
ac unrhyw ffynhonnell gyhoeddus arall hefyd yn 
rhan o'r asesiad. 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 

Uchafswm o 70% (gan ddefnyddio gwerth cyfredol a 
chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 
adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 
yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 
neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 
cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 
Rhaid talu dyledion cyn eu cymeradwyo.  

Tŷ'r Cwmnïau Pridiant wedi'i gofrestru yn erbyn endid busnes gyda 
Thŷ'r Cwmnïau 

Talu arian Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
 
Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad 
 
Taliadau fesul cam wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen 

Ad-daliad Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
 
Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
 
Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 
5 mlynedd rhentu) 
Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 
Mae'r gallu i ofyn am ad-daliadau fesul cam yn 
angenrheidiol 
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Er mwyn lliniaru'r risg yn erbyn peidio ag ad-dalu/diffygdalu ymhellach, mae byffer i'w gynnal o 
£100,000 ar draws cronfeydd benthyciadau, o'r cyllid grant gwreiddiol. 
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Mae'r Asesiad Effaith Integredig hwn yn cynnwys nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yr egwyddorion Datblygu 
Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010, Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau'r Gymraeg), ac ystyriaethau Rheoli Risg, i osod sylfaen ar gyfer 
proses benderfynu effeithiol ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol. 

 

1.  MANYLION Y CYNNIG: (Polisi / Newid amcan / Arbed arian) 

Teitl y cynnig Polisi Cymorth Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai 
 

Maes 
gwasanaeth 

Tai 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Donna Pritchard 
Cyfarwyddwr 
Strategol 

James Starbuck 

 

Enw'r swyddog sy'n cwblhau'r AEI Alwen Edwards E-bost Alwen.Edwards@ceredigion.gov.uk Ffôn 01545 572183  
 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

Mae'r Polisi hwn yn cynnwys y manylion ar gyfer y Grantiau a'r Benthyciadau a ddarperir gan y Gwasanaeth Tai. Mae'r rhain yn cynnwys cymorth 
grantiau a benthyciadau a ariennir yn allanol ac yn fewnol a'r amodau sy'n berthnasol i bob un. Rydym am ddiweddaru'r polisi i gynnwys manylion 
ychwanegol am y benthyciadau ac yn unol â gofyniad Llywodraeth Cymru i ddileu'r Prawf o Adnoddau Ariannol ar gyfer grantiau bach a chanolig. 
Gallai dileu'r Prawf o Adnoddau Ariannol gael effaith ar nifer y cleientiaid sy'n gymwys i gael y grant. 

Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio'n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy'n defnyddio'r 
ffyrdd, pobl sy'n defnyddio parciau gwledig, pobl sy'n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy'n meddu ar y nodweddion gwarchodedig a 
nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae'n rhaid i'r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw). 

Bydd hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar y cyhoedd sydd angen addasiadau i'r anabl er mwyn iddynt barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu 
hunain. 
 

 

RHEOLI'R DDOGFEN: Dylid defnyddio'r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses benderfynu. 
Mae'n bwysig cadw cofnod o'r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg a 
chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd. 

Awdur Cam yn y broses 
benderfynu 

Rhif y fersiwn Dyddiad trafod Disgrifiad cryno o unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl 
trafod 

Alwen Edwards Trosolwg a Chraffu 1 16/12/2021 Bydd hyn yn dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu 
cynaliadwy ym mhob cam o'r broses o ddatblygu'r cynnig. 
Ydych chi wedi ystyried yr egwyddorion datblygu cynaliadwy a'r 
nodau llesiant, a'u rhoi ar waith? 
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AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae'r cynnig yn mynd i'r afael ag ef, a sut? 

Hybu'r Economi Bydd y Polisi yn cael effaith gadarnhaol ar y diwydiant adeiladu lleol gan ddarparu cyfleoedd gwaith 
oherwydd y cynnydd posibl yn nifer y preswylwyr sy'n gymwys i gael addasiadau tai. Ar hyn o bryd mae 
contractwyr ar y Fframwaith Mân Waith CSC yn darparu addasiadau tai, ac mae posibilrwydd y gallai 
addasiadau ychwanegol gael eu cymeradwyo a'u cwblhau. Yn ogystal, gyda chleientiaid oedrannus sy'n 
byw yn eu cartrefi eu hunain, bydd cynnydd yn y ddibyniaeth ar ofalwyr lleol yn galw sawl gwaith y dydd 
– cyflogaeth leol. 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl Bydd y Polisi yn rhoi cyfle i breswylwyr anabl ac oedrannus barhau i fyw yn eu cartrefi trwy addasiadau 
amserol gan eu galluogi i fyw yn eu cymunedau a chyda'u teuluoedd a gwella eu hiechyd a'u llesiant. 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd 

Trwy ddarparu addasiadau i'r anabl i gleientiaid oedrannus ac anabl, mae hyn yn galluogi cleientiaid i 
barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi a'u cymunedau a chyda'u teuluoedd am gyfnod hwy. 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol 

Trwy ddarparu addasiadau i'r anabl i gleientiaid oedrannus ac anabl, mae hyn yn galluogi cleientiaid i 
barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi a pharhau i fod yn rhan o'u cymuned. Wrth adeiladu estyniadau 
ac ymgymryd ag addasiadau eraill yn y cartref, dilynir y Rheoliadau Adeiladu diweddaraf i sicrhau bod 
mesurau effeithlonrwydd ynni yn cael eu gosod yn yr adeiladau. Defnyddir contractwyr lleol ar 
Fframwaith Mân Waith CSC i gyflawni'r gwaith gan ddefnyddio Masnachwyr Adeiladu lleol sy'n lleihau 
costau teithio. 

 

SYLWCH: Wrth i chi lenwi'r ffurflen hon, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ategu'ch safbwyntiau. Bydd angen i chi gynnwys eich safbwynt 
cychwynnol, y mesurau a'r astudiaethau sydd wedi llywio'ch ffordd o feddwl, a'r farn rydych chi wedi dod iddi. O wneud hyn, bydd modd i chi nodi 
a fydd unrhyw newidiadau a fydd yn deillio o roi'r argymhelliad ar waith yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. Ymhlith y ffynonellau data mae: 

• Data meintiol – data sy'n darparu gwybodaeth rifyddol e.e. ffigurau poblogaeth, nifer y defnyddwyr, nifer y bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
• Data ansoddol – data sy'n darparu tystiolaeth o argraffiadau pobl o'r gwasanaeth/polisi a'u barn amdano e.e. dadansoddiad o gwynion, canlyniadau grwpiau 

ffocws, arolygon 
• Data am y boblogaeth leol, gan gynnwys ffigurau'r cyfrifiad (Proffil Iaith Ceredigion a Data Cydraddoldeb Ceredigion) 
• Data o'r Arolwg Cenedlaethol o Aelwydydd 
• Data am ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Adborth o ymgynghoriadau ac ymgyrchoedd ymgysylltu 
• Argymhellion pwyllgor craffu 
• Cymariaethau â pholisïau tebyg awdurdodau eraill 
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• Cyhoeddiadau academaidd, adroddiadau ymchwil, adroddiadau ymgynghorwyr ac adroddiadau am unrhyw ymgynghoriad ag e.e. undebau llafur neu'r 
sectorau gwirfoddol a chymunedol (gan gynnwys y ddogfen A Yw Cymru'n Decach?) 

• Data Sgiliau Iaith Gymraeg staff y Cyngor 

 
 

2.  EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY:  Ym mha ffordd mae'r pum egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y'u nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi'u hymgorffori a'u blaenoriaethu yn natblygiad eich cynnig? 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Ydy'r cynnig yn dangos eich bod wedi 
bodloni'r egwyddor hon? Os yw'n 
gwneud hynny, disgrifiwch sut. Os nad 
yw'n gwneud hynny, eglurwch pam. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu'r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu'n well at yr 
egwyddor hon? 

Hirdymor 
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a'r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

Bydd y Polisi'n cael ei ddiwygio'n 
rheolaidd yn dibynnu ar newidiadau yn 
y gyfraith, cyfarwyddyd ac 
amgylchiadau lleol. 
 
Bydd dileu'r Prawf o Adnoddau Ariannol 
ar gyfer grantiau bach a chanolig yn 
arwain at gynnydd yn y cleientiaid sy'n 
gymwys i gael addasiadau a bydd y 
cleientiaid hyn yn parhau i fyw'n 
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, gan 
leihau'r angen iddynt symud i 
ysbytai/cartrefi gofal. Bydd hyn yn 
lleihau'r angen i ehangu capasiti'r ddau 
sefydliad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Yn y 4 blynedd cyn-Covid 
(h.y. 2016-17 i 2019-20) ar 
gyfartaledd cwblhawyd 
115 o addasiadau 
Grantiau Cyfleusterau i'r 
Anabl yn flynyddol. O'r 
rhain, ar gyfartaledd roedd 
16 cleient bob blwyddyn 
yn ganlyniad i ryddhau claf 
o'r ysbyty. 
 
Nid yw unrhyw ffigurau ar 
gael i ddangos nifer y 
cleientiaid nad oeddent yn 
gymwys oherwydd bod 
ganddynt gyfraniad uchel 
ar y Prawf o Adnoddau 
Ariannol. 
 

 
 
 
 
 
Amh 
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Bydd mwy o eiddo yn cael eu haddasu 
a gall yr addasiadau hyn gael eu 
defnyddio gan aelodau eraill o'r teulu, 
neu eu gwerthu i berchnogion a allai fod 
angen yr addasiad. 

Nid oes unrhyw ffigurau ar 
gyfer preswylwyr sy'n 
gwneud addasiadau heb 
gysylltu â'r ALl. 
 
O'r 357 o Holiaduron 
Bodlonrwydd a gwblhawyd 
ac a ddychwelwyd (2016-
17 i 2019-20), roedd 354 
yn fodlon neu'n fodlon 
iawn â'r addasiad. 
 
Mae 17% o aelwydydd ar 
Gofrestr Tai Ceredigion 
wedi gofyn am eiddo wedi'i 
addasu, gan felly greu'r 
Gofrestr Tai Hygyrch 

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

Mae'r ALl yn gweithio ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru i fodloni'r gofynion i 
ddileu'r Prawf o Adnoddau Ariannol ar 
gyfer addasiadau bach a chanolig. 
 
Datblygwyd y Polisi ar y cyd â'r 
partneriaid perthnasol, h.y. 
Therapyddion Galwedigaethol o'r 
Gwasanaeth Cymdeithasol a'r Bwrdd 
Iechyd, Gwasanaeth Gofal a Thrwsio 
West Wales a Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig lleol. 
 
 

Mae LlC wedi gofyn i bob 
awdurdod yng Nghymru 
wneud y diwygiad hwn. 
 
 
Er mwyn cwblhau 
addasiadau i'r anabl yn 
effeithiol, mae 
Therapyddion 
Galwedigaethol sy'n 
gweithio i'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol a'r Bwrdd 
Iechyd yn cyflwyno 
argymhellion i'r Adran ar 
gyfer defnyddwyr 
gwasanaeth 
oedrannus/anabl yn y Sir. 

Amh 
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- Yn flynyddol, derbynnir 
178 o argymhellion ar 
gyfartaledd yn seiliedig ar 
y ffigurau ar gyfer y 4 
blynedd cyn-Covid (h.y. 
2016-17 i 2019-20) 
 
Mae'r ALl yn gweithio ar y 
cyd ag Asiantaeth Gofal a 
Thrwsio West Wales i 
wneud addasiadau bach, 
ac maent yn gweithredu fel 
Asiantau ar gyfer nifer o 
gynlluniau sy'n gwneud 
addasiadau canolig. 
 
Cynhelir cyfarfod cyswllt 
Therapyddion 
Galwedigaethol yn 
rheolaidd gyda'r 
partneriaid, darperir 
cofnodion ar gyfer y 
cyfarfodydd hyn. 
 
Mae Sefydliadau Trydydd 
Sector, h.y. Age Concern, 
CAVO, y Groes Goch 
Brydeinig, yn hysbysu'r 
henoed/pobl anabl/pobl 
hyglwyf ynghylch 
argaeledd cymorth grant 
ar gyfer addasiadau yn y 
cartref ac yn gweithredu 
fel eiriolwr drostynt. 
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Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Ymgynghorwyd â'r rhanddeiliaid 
canlynol wrth ddatblygu'r Polisi. 
Cyngor Sir Ceredigion - 

i) Adran Addasiadau Tai 
ii) Gwasanaeth Strategaeth Tai 

a Galluogi 
iii) Gwasanaethau Cymdeithasol 

– Therapyddion 
Galwedigaethol; 

Bwrdd Iechyd - 
i) Therapyddion Galwedigaethol 

Cymdeithas Tai Wales & West 
i) Gofal a Thrwsio 
ii) Tîm Tai 

Cymdeithas Tai Barcud 
Grŵp Partneriaeth Tai Strategol 
 
Ceisiwyd barn y rhanddeiliaid yn gynnar 
yn y broses yn enwedig gan y bydd y 
newid yn effeithio ar bob Gwasanaeth, 
h.y. Therapyddion Galwedigaethol, 
Gofal a Thrwsio, Addasiadau Tai. 
 
Cynhelir cyfarfodydd cyswllt 
Therapyddion Galwedigaethol bob mis 
neu ddau gyda chynrychiolaeth gan 
Therapyddion Galwedigaethol 
Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Therapyddion Galwedigaethol ysbytai, 
Gofal a Thrwsio, Barcud a 
Chymdeithasau Tai Wales & West. 

Trafodwyd y Polisi a 
cheisiwyd barn trwy'r 
cyfarfodydd cyswllt 
Therapyddion 
Galwedigaethol. Gellir 
darparu cofnodion o'r 
cyfarfodydd hyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gellir darparu cofnodion 
o'r cyfarfodydd 
 
 
 
 
Gellir darparu cofnodion 
o'r cyfarfodydd 

Amh 

Atal Mae hwn yn ofyniad gan LlC i ddileu'r 
Prawf o Adnoddau Ariannol ar gyfer 

Er na chofnodir nifer y rhai 
sy'n ymholi am grant ac 
sy'n aflwyddiannus gan 

Amh 
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Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

grantiau addasu bach a chanolig. 
Rhagwelir y bydd 

i) cynnydd yn yr ymholiadau a 
dderbynnir gan Therapyddion 
Galwedigaethol 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol, 

ii) cynnydd yn yr argymhellion 
sy'n dod drwodd i'r Adran 
Addasiadau Tai; 

iii) nifer cynyddol o gynlluniau ar 
gyfer contractwyr ar y 
Fframwaith Mân Waith i'w 
cyflawni o fewn amserlen 
benodol 

iv) cynnydd yn y gyllideb sy'n 
ofynnol i gyflawni'r cynlluniau. 

v) Mae'r holl amserlenni uchod 
yn bwydo i mewn i'n 
Dangosyddion Perfformiad ar 
gyfer yr amser y mae'n ei 
gymryd i gwblhau'r addasiad 
Grantiau Cyfleusterau i'r 
Anabl o amser y cyswllt 
cyntaf i gwblhau'r addasiad. 

 
Bydd y Polisi Cymorth Ariannol yn mynd 
i'r afael â'r materion hyn trwy ystyried - 

i) Gosod uchafswm terfyn 
ariannol ar gyfer grantiau 
bach; 

ii) Gosod uchafswm terfyn 
ariannol ar gyfer grantiau 
canolig; 

fod eu cyfraniad tuag at 
gost y cynllun yn fwy neu'n 
hafal i gost y gwaith, bydd 
y defnyddwyr gwasanaeth 
hyn yn gymwys i gael 
cymorth grant pan fydd y 
Prawf o Adnoddau 
Ariannol wedi'i ddileu ar 
gyfer grantiau bach a 
chanolig. 
Nid yw'r rhai sy'n credu y 
bydd eu cyfraniad tuag at 
gost y gwaith yn rhy uchel 
yn cysylltu â 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar gyfer 
ymweliad gan Therapydd 
Galwedigaethol, felly pan 
fydd y prawf modd yn cael 
ei ddileu ar gyfer grantiau 
bach a chanolig bydd pob 
un yn gymwys. 
Ni wyddys yr union 
gynnydd yn nifer yr 
ymholiadau a dderbynnir 
ar hyn o bryd. 
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iii) Cyflwyno system Rhestr 
Blaenoriaeth 

Integreiddio 
Effeithio'n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

 
Bydd y Polisi hwn yn effeithio ar yr 
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol – 
Therapyddion Galwedigaethol yn 
ogystal â'r Adran Addasiadau Tai. Mae'r 
ddwy adran yn cydweithio'n agos ac yn 
cynnal cyfarfodydd cyswllt 
Therapyddion Galwedigaethol bob mis 
neu ddau i roi sylw i achosion 
problemus, llwythi gwaith, sefyllfa 
ariannol y gyllideb grant, polisïau a 
gweithdrefnau. Rhannwyd y gofyniad fel 
y'i nodwyd gan LlC gyda'r rhanddeiliaid 
yn gynnar yn y broses 
 
Gallai hyn gael effaith gadarnhaol ar 

i) Yr economi – gwaith 
ychwanegol ar gyfer 
contractwyr lleol; 

ii) Yr amgylchedd – bydd cadw 
defnyddwyr gwasanaeth yn 
eu cartrefi yn lleihau nifer y 
gwelyau y mae eu hangen 
mewn ysbytai/cartrefi gofal. 
Mae'r holl addasiadau ac 
adeiladau newydd yn unol â 
safonau Rheoli Adeiladu, 
mae hyn fel arfer yn cynnwys 
mesurau inswleiddio.  

 
Mae'r newidiadau i'r polisi 
wedi'u datblygu gyda 
phartneriaid a byddwn yn 
parhau i fonitro 
darpariaeth y gwasanaeth 
trwy gyfarfodydd cyswllt 
Therapyddion 
Galwedigaethol. 

 
Amh 
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3.  NODAU LLESIANT:  Ydy'r cynnig yn cyflawni unrhyw rai o'r saith nod llesiant cenedlaethol a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015? Eglurwch yr effaith (gadarnhaol a negyddol) yr ydych yn ei disgwyl, ac awgrymwch sut i liniaru unrhyw effaith negyddol neu i 
gyfrannu'n well at y nod. Mae angen i ni sicrhau nad yw'r camau rydyn ni'n eu cymryd i gyflawni un o'r nodau'n niweidio'r camau i gyflawni nod arall. 

Nod llesiant Ydy'r cynnig yn cyfrannu at y nod hwn? 
Disgrifiwch yr effeithiau cadarnhaol neu 
negyddol. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu'r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu'n well at yr 
egwyddor hon? 

3.1. Cymru lewyrchus 
Defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon, datblygu poblogaeth 
fedrus ac addysgedig, creu 
cyfoeth, darparu swyddi 
 

Mae'r Polisi'n cyfrannu'n gadarnhaol at 
Gymru lewyrchus trwy gyfleoedd ar 
gyfer caffael lleol, cynnwys y gymuned, 
swyddi a/neu brentisiaethau a mentrau 
gwyrdd. 
Defnyddir Fframwaith Mân Waith CSC i 
gael hyd i gontractwyr a gyda nifer 
cynyddol o gynlluniau yn cael eu 
darparu bydd hyn yn cynyddu'r cyfle i 
grefftwyr lleol. 

Gofyniad Fframwaith Mân 
Waith ar gyfer contractwyr 
lleol. 

Amh 

3.2. Cymru gydnerth 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau sy'n ategu 
cydnerthedd ac sy'n gallu addasu i 
newid (e.e. newid hinsawdd) 
 

Mae'r holl waith a wneir yn unol â'r 
gofynion a bennir gan Reoli Adeiladu, 
ac mae hyn yn cynnwys mesurau 
inswleiddio, yn arbennig ar gyfer 
adeiladau newydd. 
 
Gall defnyddwyr gwasanaeth aros yn 
eu cartrefi ac yn eu cymunedau, gan 
gryfhau'r cymunedau. 
Trwy sicrhau y gall defnyddwyr 
gwasanaeth barhau i fyw'n annibynnol 
yn eu cartrefi heb fod angen eu derbyn 
i ysbytai neu gartrefi gofal, bydd hyn yn 
lleihau faint o bwysau ychwanegol 
sydd ar y ddau gan gyfyngu ar 
nifer/maint cartrefi/ysbytai newydd y 

Gofynion Rheoliadau 
Rheoli Adeiladu. 

Amh 
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mae angen eu hadeiladu i ddarparu ar 
eu cyfer. 

3.3. Cymru iachach 
Mae llesiant corfforol a meddyliol 
pobl cystal â phosibl ac mae pobl 
yn deall yr hyn sy'n effeithio ar 
iechyd 
 

Sicrheir llesiant corfforol a meddyliol 
mwyaf defnyddwyr gwasanaeth trwy 
ddarparu'r addasiad i'r rhai na fyddent 
wedi bod yn gymwys o'r blaen a 
sicrhau y gallant fyw'n annibynnol yn 
eu cartrefi a'u cymunedau yn agos at 
eu teuluoedd a'u ffrindiau. 
 
Ynghyd â'r effaith ar y Gwasanaeth 
Addasiadau Tai, bydd gan adran 
Therapydd Galwedigaethol y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Gwasanaeth Gofal a Thrwsio West 
Wales lwyth gwaith cynyddol os yw 
mwy o drigolion y sir yn gymwys i gael 
cymorth grant ar gyfer addasiadau. 
 
Bydd amgylchedd byw'r defnyddiwr 
gwasanaeth yn cael ei wella a thrwy 
gadw ei annibyniaeth a pharhau i fyw 
yn ei gartref yn agos at ei deulu a'i 
ffrindiau bydd yn gwella ansawdd 
bywyd yr unigolyn. 

O'r 357 o Holiaduron 
Bodlonrwydd a gwblhawyd 
ac a ddychwelwyd yn dilyn 
addasiad i'r anabl yn eu 
cartref, roedd 354 yn 
fodlon neu'n fodlon iawn 
â'r addasiad. (ffigurau yn 
seiliedig ar 4 blynedd cyn-
Covid h.y. 2016-17 i 
2019-20).  

Amh 

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

Bydd y Polisi yn cael effaith gadarnhaol 
ar ddefnyddwyr gwasanaeth oherwydd 
byddant yn gallu parhau i fyw yn eu 
cymunedau yn lle cael eu derbyn i'r 
ysbyty/cartref gofal a byw yn agos at 
eu teuluoedd a'u ffrindiau o fewn 
diogelwch eu cartref eu hunain ar ôl i'r 
addasiad gael ei wneud. 

Bydd galluogi pobl leol i 
barhau i fyw yn eu 
cymunedau yn cyfrannu at 
gynnal treftadaeth 
ddiwylliannol a'r iaith 
Gymraeg. 
 
  

Amh 
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3.5. Cymru sy'n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 
Rhoi sylw i'r effaith ar lesiant byd-
eang wrth ystyried llesiant 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol lleol 
 

Ceir effaith gadarnhaol o ran Cymru 
sy'n gyfrifol yn fyd-eang trwy sicrhau 
bod preswylwyr yn parhau i fyw'n 
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain 
heb yr angen i symud i gartref gofal 
neu gael eu derbyn i'r ysbyty gan 
leihau nifer y lleoedd sydd eu hangen 
yn y ddau. 
 
Bydd y gwaith adeiladu yn cael ei 
wneud yn unol â gofynion y Rheoliadau 
Adeiladu sy'n lleihau ôl troed carbon 
pobl. 

Gofynion Rheoliadau 
Rheoli Adeiladu. 

Amh 

 

3.6. Cymru sy'n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo'u cefndir neu'u hamgylchiadau 
 
Yn yr adran hon mae angen i chi ystyried yr effaith ar 
grwpiau cydraddoldeb, y dystiolaeth ac unrhyw gamau yr 
ydych yn eu cymryd ar gyfer gwella. 
 
Ydych chi wedi ystyried sut allai'r cynnig effeithio ar 
grwpiau cydraddoldeb fel y'u diffinnir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010?  Mae'r rhain yn cynnwys y grwpiau a 
ganlyn:  oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 
neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu 
bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth. 
 
 
Ystyriwch y canllaw a ganlyn hefyd: 
Comisiwn Cydraddoldeb – Asesu Effaith a Dyletswydd 
Cydraddoldeb 
 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 
Gan ddefnyddio eich tystiolaeth, 
ystyriwch yr effaith ar bob un o'r 
grwpiau gwarchodedig. Bydd 
angen i chi ystyried a yw'r grwpiau 
hyn yn cael mynediad cyfartal at y 
gwasanaeth, neu a oes angen 
iddyn nhw gael y gwasanaeth 
mewn ffordd wahanol i bobl eraill 
oherwydd eu nodweddion 
gwarchodedig? Nid yw'n 
dderbyniol dweud yn syml y bydd 
y cynnig yn fanteisiol/anfanteisiol i 
bawb. Dylech ddangos eich bod 
wedi ystyried yr holl dystiolaeth 
sydd ar gael a rhoi sylw i unrhyw 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu'r farn hon? 
 
 
 
 
Mae'n hollbwysig casglu data a 
thystiolaeth cydraddoldeb ar gyfer 
AEI. Dylech ystyried pwy sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth neu bwy 
sy'n debygol o'i ddefnyddio. Os na 
fyddwch yn defnyddio data nac yn 
ymgysylltu os ydych yn bwriadu 
cyflwyno newid, gallai 
penderfyniadau wynebu her 
gyfreithiol. Dylech gyplysu hyn â'r 
blwch cynnwys yn y templed 
hwn. Dylech hefyd ystyried y 
canllawiau cyffredinol. 

 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu'n well at yr 
egwyddor hon? 
 
Gall y camau hyn gynnwys amryw 
o gamau cadarnhaol a fydd yn 
sicrhau bod modd i'r sefydliad drin 
unigolion yn unol â'u hanghenion, 
hyd yn oed os bydd hynny'n 
golygu ei fod yn trin rhai pobl yn 
fwy ffafriol nag eraill er mwyn 
iddyn nhw gael canlyniad da. 
Gallech hefyd gymryd camau i 
bennu unrhyw fylchau yn y data 
neu gamau i ymgysylltu â'r rheini 
y bydd y cynnig yn effeithio arnynt 
neu y mae'n debygol o effeithio 
arnynt. Mae angen cyplysu'r 
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fylchau neu anghyfartaledd a 
ddaeth i'r amlwg. 

camau hyn ag adran 4 yn y 
templed hwn. 

Oedran 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hoedran? (Ticiwch ) 

Ar hyn o bryd mae plant o dan 
18 oed yn gymwys i gael 
Grant Cyfleusterau i'r Anabl 
ac nid yw'n destun Prawf o 
Adnoddau Ariannol – felly dim 
newid. 

 

Mae'r Prawf o Adnoddau 
Ariannol yn berthnasol i bob 
cleient 18 oed a hŷn. Os yw'r 
cleient ar fudd-dal prawf modd 
neu ar incwm isel byddent yn 
gymwys i gael Grant 
Cyfleusterau i'r Anabl gyda 
naill ai dim cyfraniad i'w dalu 
neu gyfraniad isel – felly dim 
newid. 

 

Os yw'r cleient yn gweithio/os 
oes ganddo bensiwn neu 
gynilion sylweddol sy'n fwy 
na'r trothwyon incwm/cynilion 
fel y'u rhagnodir ar gyfer Grant 
Cyfleusterau i'r Anabl, gallai 
eu cyfraniad fod yn uchel. 
Gallai eu cyfraniad fod yn fwy 
na chost yr addasiad neu ni 
fyddent yn gallu ariannu'r 
cyfraniad ac ni fyddent yn 

Disgwylir i boblogaeth 
Ceredigion heneiddio dros y 
blynyddoedd i ddod, gyda 
chynnydd sylweddol yn nifer y 
bobl 65 oed a hŷn, ac yn fwy 
arbennig yn y grŵp oedran 
85+. Wrth i ddisgwyliad oes 
gynyddu, mae'r galw am dai 
sy'n addas i anghenion yr 
henoed yn debygol o 
gynyddu ymhellach. 
  

Amh 

Plant a phobl 
ifanc hyd at 
18 oed 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 18-50 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl hŷn 50+ 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Anabledd 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hanabledd? (Ticiwch )  

Ar hyn o bryd bydd plant o 
dan 18 oed ac oedolion 18 
oed a hŷn sydd ar fudd-dal 
prawf modd neu sydd ar 
incwm isel yn gymwys i gael 
Grant Cyfleusterau i'r Anabl. 
 
Ar ôl dileu'r Prawf o 
Adnoddau Ariannol bydd pob 
cleient yn gymwys i gael 
Grant Cyfleusterau i'r Anabl 
bach a chanolig waeth beth 
fo'i incwm/pensiwn a 
chynilion. 

Bydd yr holl breswylwyr yn 
gymwys bellach i gael 
addasiadau tai waeth beth 
fo'u hamgylchiadau ariannol. 
 
Mae Cyfrifiad 2011 yn nodi 
bod gan 21% o'r boblogaeth 
broblem iechyd neu 
anabledd tymor hir sy'n 
cyfyngu ar eu 
gweithgareddau o ddydd i 
ddydd.  

Amh 

Nam ar y 
clyw 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam 
corfforol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam ar y 
golwg 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Anabledd 
dysgu 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Salwch 
hirdymor 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

gallu derbyn yr addasiad – pe 
bai'r Prawf o Adnoddau 
Ariannol yn cael ei ddileu ar 
gyfer grantiau bach a chanolig 
byddai'r holl gleientiaid yn 
gymwys i gael Grant 
Cyfleusterau i'r Anabl bach a 
chanolig a derbyn yr 
addasiadau sy'n ofynnol yn eu 
cartref. 

Byddai grant mwy yn parhau i 
fod yn ddarostyngedig i Brawf 
o Adnoddau Ariannol. T
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Iechyd 
meddwl 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Arall Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 
 

Trawsrywiol 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Nod y Polisi yw bod yn addas 
ar gyfer anghenion unigol, ni 
fydd unrhyw effaith 
wahaniaethol ar bobl 
drawsryweddol. 
 
Nodir anghenion unigol trwy'r 
cais a'r argymhellion a 
dderbynnir gan Therapyddion 
Galwedigaethol, a rhoddir 
sylw i'r rhain yn unol â hynny. 

Mae'n anodd pennu ffigurau 
ar gyfer ailbennu rhywedd 
gan fod y rhan fwyaf o bobl 
sy'n profi dysmorffia rhyw yn 
debygol o ddymuno bod yn 
anhysbys. 
 
Mae adroddiad gan y 
Swyddfa Gartref yn awgrymu 
y dylai sefydliadau ystyried y 
gallai 1% o'u gweithwyr a'u 
defnyddwyr gwasanaeth brofi 
rhyw fath o amrywiant rhyw. 

Bydd staff y Cyngor yn cael 
hyfforddiant ar Godau ac 
Ymarferion Deddf 
Cydraddoldeb 2010. 

Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 
 

 

Priodas neu bartneriaeth sifil 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar briodas neu 
bartneriaeth sifil? (Ticiwch ) 

Nod y Polisi bod yn addas ar 
gyfer anghenion unigol; ni fydd 
unrhyw effaith wahaniaethol 
yn seiliedig ar statws 
priodasol. 
 

Yn ôl ffurflenni Cyfrifiad 2011, 
cyfran y bobl briod yw 42.8%, 
sydd bron pedwar pwynt 
canran yn is nag yn Lloegr. 
Cyfran y partneriaethau sifil 
o'r un rhyw yw 0.2% sy'n 
debyg i Loegr. 

Bydd staff y Cyngor yn cael 
hyfforddiant ar Godau ac 
Ymarferion Deddf 
Cydraddoldeb 2010. 

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Beichiogrwydd neu famolaeth 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd 
neu famolaeth? (Ticiwch ) 

Nod y Polisi bod yn addas ar 
gyfer anghenion unigol; ni 
fydd unrhyw effaith 
wahaniaethol yn seiliedig ar 
p'un a yw'r ymgeisydd yn 
feichiog neu ar absenoldeb 
mamolaeth. 
Ni fyddai'r newidiadau i'r 
gofyniad Prawf o Adnoddau 
Ariannol yn effeithio ar 
gleientiaid sy'n feichiog neu ar 
famolaeth sy'n gallu gwneud 
cais am Grantiau Cyfleusterau 
i'r Anabl. 

 Bydd staff y Cyngor yn cael 
hyfforddiant ar Godau ac 
Ymarferion Deddf 
Cydraddoldeb 2010. 

Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 
 
 

Hil 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? (Ticiwch ) 

Bydd arferion, credoau a 
thraddodiadau cymunedau 
amrywiol yn cael eu parchu. 
 
Efallai y bydd angen 
gwasanaeth cyfieithu ar 
ddinasyddion sydd wedi mudo 
i'r ardal ac iaith arall yw eu 
prif iaith, ac os oes ganddynt 
sgiliau Cymraeg/Saesneg 
cyfyngedig neu ddim sgiliau 
iaith. 

Mae ffurflenni'r Cyfrifiad yn 
nodi bod 2,196 o 
ddinasyddion Ceredigion 
wedi dweud bod eu prif iaith 
yn iaith heblaw'r Gymraeg 
neu'r Saesneg. Y grŵp mwyaf 
o siaradwyr prif iaith ar ôl 
Cymraeg a Saesneg oedd 
Pwyleg gyda 663 o unigolion. 
Mae Ceredigion hefyd yn 
cynnig cymorth ar gyfer 
Prosiect Ffoaduriaid Syria, lle 
gallai fod nifer o siaradwyr 
nad oes ganddynt sgiliau 
Cymraeg neu Saesneg. 

Efallai y bydd angen 
defnyddio gwasanaeth 
cyfieithu WITS ar gyfer 
defnyddwyr gwasanaeth sy'n 
fudwyr ac sydd â sgiliau 
Cymraeg/Saesneg 
cyfyngedig neu ddim sgiliau 
Cymraeg/Saesneg o gwbl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gwyn 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig cymysg 
/ aml-ethnig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Du / 
Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Crefydd neu ddim cred 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 
(Ticiwch ) 

Bydd arferion, credoau a 
thraddodiadau cymunedau 
amrywiol yn cael eu parchu. 

Mae'r mwyafrif o boblogaeth 
Cymru yn disgrifio'u hunain 
yng Nghyfrifiad 2011 fel 
Cristnogion, h.y. 59%. Yng 
Nghymru, mae 31% yn 
dweud nad ydynt yn dilyn 
crefydd a gwrthododd 9% 
ateb. Mwslimiaid yw'r grŵp 
mwyaf nesaf yng Nghymru 
gyda 521 o aelodau yn 
cynrychioli 0.7% o'r 
boblogaeth, wedi'i ddilyn gan 
Fwdhyddion (0.5%). 

Bydd staff y Cyngor yn cael 
hyfforddiant ar Godau ac 
Ymarferion Deddf 
Cydraddoldeb 2010. 

Cristnogion 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Bwdhyddion 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hindŵiaid 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dyneiddwyr 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iddewon 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mwslimiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 
 

Rhyw 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

Nod y Polisi yw bod yn addas 
ar gyfer anghenion unigol; ni 
fydd unrhyw effaith 
wahaniaethol yn seiliedig ar 
ryw'r ymgeisydd. 
  

Yn ôl Cyfrifiad 2011 mae 
cyfran y dynion a'r menywod 
yn weddol gyfartal yng 
Ngheredigion. 

Amh 

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Cyfeiriadedd rhywiol 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol gyfeiriadedd rhywiol? (Ticiwch ) 

Nod y Polisi bod yn addas ar 
gyfer anghenion unigol; ni 
fydd unrhyw effaith 
wahaniaethol yn seiliedig ar 
gyfeiriadedd rhywiol. 
  

Nid yw'r Cyfrifiad yn casglu 
gwybodaeth am gyfeiriadedd 
rhywiol. Ymatebodd bron i 
170,000 o bobl i'r cwestiwn 
ar hunaniaeth rywiol yn 
Arolwg Integredig o Gartrefi 
y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol 2013. Yng 
Nghymru, roedd 93.5% yn 
heterorywiol, 1.4% yn hoyw, 
lesbiaid neu'n ddeurywiol, 
roedd 0.4% wedi nodi 'arall', 
'ddim yn gwybod' neu wedi 
gwrthod ymateb. Ni roddodd 
1.8% pellach unrhyw ymateb 
o gwbl. Mae'r Swyddfa 
Ystadegau Gwladol yn 
defnyddio'r amcangyfrif o 5-
7% o'r boblogaeth sy'n 

Amh 

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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lesbiaid, hoyw neu 
ddeurywiol ac mae'r ffigurau 
hyn hefyd yn cael eu derbyn 
gan Stonewall (mae 
Stonewall yn elusen hawliau 
pobl lesbiaidd, hoyw, 
deurywiol a trawsrywiol 
(LGBT) yn y Deyrnas 
Unedig). 

 

 

 

Rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 

Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 
i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu'n eich rhwystro rhag gwneud hynny. 
 
3.6.2. Sut allai/mae'r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 

Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn: 
 dileu neu leihau anfantais  diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol  annog pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran  

Bydd y Polisi yn helpu i hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer yr holl breswylwyr er mwyn cael addasiad i'w galluogi i barhau i fyw yn eu cartrefi eu 
hunain. 
 

3.6.3. Sut allai/mae'r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon? 
           Dylech ystyried a oes tystiolaeth ar gael sy'n dangos: 

 y gall y cynnig beri i bobl â nodweddion penodol gael eu trin yn llai ffafriol  y gallai'r cynnig arwain at wahaniaethu anuniongyrchol 
                 bod y cynnig yn fwy tebygol o'ch cynorthwyo i wneud addasiadau rhesymol neu'ch rhwystro rhag gwneud hynny  
Mae'r Polisi yn helpu i ddileu gwahaniaethu trwy fod yn hygyrch i bob grŵp a thrwy wneud addasiadau rhesymol pryd bynnag y bo angen. 
 

3.6.4. Sut allai/mae'r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn : 
 Mynd i'r afael â rhagfarn    Hybu dealltwriaeth 

Ni ffefrir unrhyw grŵp ac mae'r polisi'n annog cynhwysiant. Ein nod yw darparu addasiadau i bawb sydd mewn angen gan ystyried eu hanghenion 
iaith, oedran, anabledd, rhywedd, priodas neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu ddim cred, rhyw, cyfeiriadedd 
rhywiol, ac annog a chefnogi cydlyniant cymunedol o fewn cymunedau amrywiol. 
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Mae Anfantais Economaidd-Gymdeithasol yn golygu byw mewn amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd llai ffafriol nag eraill yn yr 
un gymdeithas. 
Fel corff cyhoeddus rhestredig, mae'n ofynnol i Gyngor Sir Ceredigion roi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. I bob 
pwrpas, mae hyn yn golygu cwblhau asesiad effaith tlodi. Mae'r ddyletswydd yn cynnwys pawb sydd o dan anfantais economaidd-gymdeithasol, gan gynnwys pobl â 
nodweddion gwarchodedig. 

  

3.6.5 Pa dystiolaeth sydd gennych chi am anfantais economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldebau canlyniad mewn perthynas â'r 
cynnig? 
Disgrifiwch pam y bydd yn cael effaith gadarnhaol / negyddol neu ddibwys. 
  

 
Bydd canlyniad y Polisi hwn yn cael effaith gadarnhaol ar yr anfantais economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldeb ei fod yn gynhwysol. 
 

Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi'r farn hon? 
  

Mae'r Polisi yn gwella iechyd a llesiant preswylwyr trwy ddarparu addasiadau a gwella eu hamodau byw. 
 
  

Pa gam(gamau) y gallwch chi eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu gyfrannu'n well at effeithiau cadarnhaol? 
  

Amh 
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3.7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn 
ffynnu 
Mae diwylliant a threftadaeth Cymru a'r Gymraeg yn cael 
eu hybu a'u gwarchod. 
Yn yr adran hon, mae angen i chi ystyried yr effaith, y dystiolaeth 
ac unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i wella. Dylech wneud hyn 
i sicrhau nad yw'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy'n dewis byw eu 
bywydau a defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
waeth na'r cyfleoedd sydd ar gael i'r rheini sy'n dewis gwneud 
hynny drwy gyfrwng y Saesneg, a hynny yn unol â Mesur y 
Gymraeg 2011. 

Disgrifiwch pam y bydd 
yn cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu 
fawr ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu'r farn hon? 

Pa gam (gamau) allwch chi 
ei gymryd (eu cymryd) i 
liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu'n 
well at yr egwyddor hon? 

A fydd y cynnig yn cael ei 
roi ar waith yn 
ddwyieithog (Cymraeg a 
Saesneg)? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Polisi ar gael yn 
Gymraeg ac yn Saesneg 

Bydd copïau dwyieithog o'r 
Polisi terfynol ar gael ar y 
wefan gorfforaethol ac yn 
cydymffurfio'n llawn â 
Safonau'r Gymraeg y 
Cyngor. 

Amh 

   

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio'r 
Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r Polisi yn cael 
effaith gadarnhaol. 
 
Mae cymunedau'n newid 
yng Ngheredigion ac mae 
hyn yn cael effaith ar y 
defnydd o'r Gymraeg. 
Bydd y Polisi yn galluogi 
trigolion lleol i barhau i 
fyw yn eu cartrefi eu 
hunain ac yn eu 
cymunedau am gyfnod 
hwy trwy osod 
addasiadau.  

Yn ôl Proffil Iaith Gymraeg 
Ceredigion mae 47% (tua 
35,000) o'r boblogaeth 
dros 3 oed yn siarad 
Cymraeg yn ôl ffurflenni 
Cyfrifiad 2011. 
 
Rydym yn cofnodi iaith o 
ddewis ymgeiswyr ar 
geisiadau. 

Amh 

   

A fydd y cynnig yn 
cynyddu neu'n lleihau'r 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Gall ymgeiswyr wneud cais 
yn Gymraeg neu yn 

Amh 
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cyfleoedd i bobl gael 
gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg? 

   Mae'r Polisi yn cael 
effaith gadarnhaol. 

Gall defnyddwyr 
gwasanaeth ddefnyddio'r 
gwasanaeth yn Gymraeg 
neu yn Saesneg yn unol 
â pholisi iaith y Cyngor. 

Saesneg ac yn cael 
gwasanaeth llawn yn yr 
iaith o'u dewis. 

Sut fydd y cynnig yn 
sicrhau nad yw'r 
Gymraeg yn cael ei thrin 
yn llai ffafriol na'r 
Saesneg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Polisi a 
dogfennau perthnasol ar 
gael yn y ddwy iaith. 

Rydym bob amser yn 
ymwybodol o iaith a 
diwylliant ac yn ceisio 
darparu addasiadau i 
gartrefi er mwyn i bobl 
leol gael y cyfle i barhau i 
fyw'n annibynnol yn eu 
cartrefi eu hunain ac o 
fewn eu cymunedau er 
mwyn i'r iaith ffynnu. 

Mae'r Polisi a'r 
ddogfennaeth berthnasol 
ar gael trwy gyfrwng y 
Gymraeg a'r Saesneg. 

Amh 

   

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
leol? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Polisi yn ceisio 
cael effaith gadarnhaol ar 
ddiwylliant a threftadaeth 
leol gan ei fod yn ceisio 
galluogi preswylwyr 
oedrannus ac anabl i fyw 
yn eu cartrefi a'u 
cymunedau. 

Bydd camau gweithredu yn 
mynd i'r afael ag 
anghenion trigolion lleol 
sy'n cynnwys anghenion 
iaith a gwarchod 
treftadaeth ddiwylliannol y 
sir. 

Amh 
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4.  ATGYFNERTHU'R CYNNIG: Os yw'r cynnig yn debygol o effeithio'n negyddol ar unrhyw rai o'r materion uchod (gan gynnwys unrhyw rai o'r 
nodweddion gwarchodedig), pa gamau ymarferol/newidiadau allai helpu i liniaru neu i ddileu unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd yn adrannau 2 a 
3? 

4.1 Camau  

Beth fyddwch chi'n ei wneud? Pryd fyddwch chi'n ei wneud? Pwy sy'n gyfrifol? Cynnydd 

Sicrhau bod pob aelod o staff yn ymwybodol o'r 
Ddeddf Cydraddoldeb a Mesur yr Iaith ac wedi'u 
hyfforddi'n ddigonol. 

Parhaus Uwch Swyddog 
Addasiadau Tai ac 
Effeithlonrwydd Ynni 

 

Efallai y bydd angen defnyddio gwasanaeth 
cyfieithu WITS ar gyfer defnyddwyr sy'n 
ymfudwyr ac sydd â sgiliau Cymraeg/Saesneg 
cyfyngedig neu ddim sgiliau Cymraeg/Saesneg. 

Parhaus Uwch Swyddog 
Addasiadau Tai ac 
Effeithlonrwydd Ynni 

 

    

    

    

    

    

4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru'r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i'r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio'r cynnig.) 

 
Gweler uchod 

4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi'n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

 
Bydd effaith ac effeithiolrwydd gweithredu'r Polisi yn cael ei fonitro trwy gyfarfodydd tîm rheolaidd, cyfarfodydd cyswllt Therapyddion Galwedigaethol 
a chyfarfodydd Cyllid. 
 

 

5.  RISG:  Beth yw'r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy'n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

23 
FERSIWN DERFYNOL 04-11-2016 

Meini prawf 
asesu effaith 

1 – Isel iawn 2 – Isel  3 – Canolig  4 – Uchel  5 – Uchel iawn 

Meini prawf 
asesu 
tebygolrwydd 

1 – Annhebygol o 
ddigwydd 

2 – Llai tebygol o 
ddigwydd 

3 – Yr un mor debygol 
o ddigwydd ac o beidio 
digwydd 

4 – Mwy tebygol o 
ddigwydd 

5 – Tebygol o 
ddigwydd 
 

Disgrifiad o'r risg Effaith (difrifoldeb) Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg 

Cynnydd yn nifer yr ymholiadau a'r 
addasiadau 

3 Canolig 3 Yr un mor debygol o ddigwydd 
ac o beidio digwydd 

3 x 3 = 9 

Cyllideb annigonol ar gyfer 
cyflwyno'r holl addasiadau 

3 Canolig 4 Mwy tebygol o ddigwydd 3 x 4 = 12 

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

Gall y polisi hwn gael effaith bosibl ar y gwasanaeth therapi galwedigaethol yn y Cyngor ac mewn ysbytai. 
 

 

6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth Llyr Hughes 
 

6/1/2022 

Pennaeth y Gwasanaeth Donna Pritchard  7/1/2022 

Y Cyfarwyddwr Strategol Sian Howys 

 

7/1/2022 

Deiliad y Portffolio Dafydd Edwards 

 

7/1/2022 
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Cyngor Sir CEREDIGION 

ADRODDIAD I’R: 

DYDDIAD: 

LLEOLIAD: 

TEITL: 

Cabinet 

22 02 2022  

Cyfarfod Rhithiol 

Newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai 

Sector Preifat Ceredigion 

 PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Iachach yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Ionawr 
2022    

CEFNDIR: 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach a gynhaliwyd ar 31 
Ionawr 2022, ystyriodd yr Aelodau y newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai 
Sector Preifat Ceredigion. 

Cafodd Polisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai’r Sector Preifat 2014 ei ystyried gan y 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ar 11 Mehefin 2015.  
Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’r addasiadau bach a 
chanolig ar gyfer pobl anabl ar gael i bawb ac felly byddai’r Prawf Adnoddau Ariannol yn cael 
ei ddileu. Mae’r Polisi hwn wedi’i newid i adlewyrchu argymhelliad Llywodraeth Cymru.  

Cyflwynodd y Swyddogion y newidiadau arfaethedig i Aelodau’r Pwyllgor. 

 ARGYMHELLIAD: 

 Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i argymell bod y Cabinet yn gwneud y 
canlynol: 

 Cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai 
Sector Preifat Ceredigion.

Yn dilyn awgrym gan y Cadeirydd, cytunodd Aelodau’r Pwyllgor, pan fyddai digon o amser 
wedi mynd heibio, y byddai adroddiad diweddaru yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor er mwyn 
asesu effaith rhoi’r polisi ar waith. 

Y Cynghorydd Bryan Davies 
 Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod:  22 Chwefror 2022 
  
Teitl: Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yng 

Ngorllewin Cymru: Crynodeb Gweithredol  
 

Diben yr adroddiad: Darparu crynodeb o’r canlyniadau sydd yn yr 
Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad 2022  
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

Y Cynghorydd Alun Williams a’r Cynghorydd 
Catherine Hughes 
 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i awdurdodau lleol, ar y cyd â byrddau iechyd, 
gynhyrchu Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad, ar sail byrddau partneriaeth 
rhanbarthol.  Rhaid i adroddiadau o’r fath asesu digonolrwydd y gwasanaethau gofal 
a chymorth.  Yn ogystal, mae’n rhaid i’r adroddiadau asesu pa mor sefydlog yw’r 
gwasanaethau a reoleiddir gan Arolygiaeth Gofal Cymru.  Mae’n rhaid cyhoeddi’r 
adroddiadau cyn 30 Mehefin 2022.   
 
Argymhellion 
Gofynnir i’r Pwyllgor nodi’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad.  Yn unol â 
gofynion deddfwriaethol, cynhyrchwyd yr adroddiad ar sail ranbarthol, er mwyn deall 
yn well beth yw sefyllfa’r farchnad ranbarthol o ran gofal a chymorth.     
 
Mae’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad wedi ei lunio o dan ddau bennawd 
penodol:  
 
Asesu digonolrwydd 
Rhoddir sylw yn gyntaf i’r asesiad digonolrwydd;  mae’n rhaid i’r asesiad hwn 
ystyried y materion canlynol: 
• Trosolwg o ddigonolrwydd yn erbyn yr Asesiad Poblogaeth blaenorol (edrych yn 
ôl)  
• I ba raddau y mae’r lefelau gofal a’r gwasanaethau cymorth presennol yn 
diwallu’r anghenion sy’n bodoli ar hyn o bryd (y sefyllfa gyfredol)  
• Y materion sy’n debygol o effeithio ar ddigonolrwydd yn ystod y pum mlynedd 
nesaf (y dyfodol)  
Bydd materion perthnasol yn cynnwys:  
• Newidiadau yn y patrymau galw  
• Disgwyliadau defnyddwyr  
• Tueddiadau, heriau, risgiau a chyfleoedd  
 
Bwriad Llywodraeth Cymru yw i’r asesiad digonolrwydd ddiwallu’r anghenion sy’n 
berthnasol i’r Grwpiau Poblogaeth diffiniedig yn yr Asesiad o Anghenion y  
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Boblogaeth ac maent yn awgrymu bod yr asesiad digonolrwydd yn croesgyfeirio’n 
briodol.   
 
Asesu sefydlogrwydd  
Yn ail, mae cynnal asesiad sefydlogrwydd yn ofyniad ychwanegol, gorfodol -  ond 
dim ond ar gyfer y gwasanaethau a reoleiddir.  Mae’n rhaid i’r asesiad 
sefydlogrwydd asesu’r pum agwedd ganlynol ar y gwasanaethau a reoleiddir:  

 Digonolrwydd (gweler y paragraffau perthnasol uchod)  

 Ansawdd: arolygiadau, monitro contractau ayb.  

 Tueddiadau (y rhai presennol a’r rhai sy’n datblygu): disgwyliadau’r 
defnyddwyr, Gofal a Alluogir gan Dechnoleg, demograffeg, ayb 

 Heriau (y rhai presennol a’r rhai sy’n datblygu); tryloywder a lliniariad   

 Effeithiau’r penderfyniadau hynny sy’n ymwneud â chomisiynu a dod o 
hyd i adnoddau: cyllid, lefelau ffioedd; ymagweddau rhanbarthol a sirol; 
cyllid wedi’i gronni  

 
Mae’r meysydd allweddol a ystyrir gan yr adroddiad wedi’u halinio â’r rhai yn yr 
Asesiad o Anghenion y Boblogaeth:  
Pobl Hŷn  
Dementia 
Gofalwyr Di-dâl  
Anabledd Dysgu  
Awtistiaeth 
Plant a Phobl Ifanc  
Iechyd Meddwl  
Iechyd ac Anableddau Corfforol  
Nam ar y Synhwyrau  
Camddefnyddio Sylweddau  
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 
 
Caiff yr adroddiad terfynol ei gyflwyno i’r Cabinet cyn gynted ag y bydd wedi ei 
gwblhau’n derfynol.  

 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol : 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os naddo, 
nodwch pam  

Naddo 

Crynodeb: 
Hirdymor:   
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 

Gofynnir i’r Cabinet nodi’r Adroddiad ar 
Sefydlogrwydd y Farchnad.  
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Cynhyrchwyd yr adroddiad yn rhanbarthol, yn unol â 
gofynion deddfwriaeth,   er mwyn deall yn well beth 
yw sefyllfa’r farchnad ranbarthol o ran gofal a 
chymorth. 
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Trosolwg a Chraffu:  
 

 

Fframwaith Polisi:  
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:  
 

Amherthnasol  

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau staffio: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau o ran 
eiddo/asedau:  
 

Amherthnasol 

Risg(iau):  
 

 

Pwerau Statudol: 
 

Rhan 2 o Ddeddf y Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru)  
 

Papurau Cefndir:  
 

Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yng Ngorllewin 
Cymru: Crynodeb Gweithredol  

Appendices:  
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  

Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Porth 
Gofal 

Swyddog Adrodd: Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth 
Gofal  
 

Dyddiad: 8 Chwefror 2022 
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WEST WALES MARKET STABILITY 
REPORT 
 

 
February 2022 

West Wales Market Stability Report 2022: Executive Summary1 

Summary of report and key issues 
 

Welsh Government requires local authorities, acting together with health boards, to 
produce Market Stability Reports (MSRs) on a regional partnership board basis. Such 
reports must assess the sufficiency of care and support services.  In addition, the 
reports must also assess the stability of specified services regulated by Care 
Inspectorate Wales (CIW). The publication deadline is 30th June 2022. 
 
 

Recommendations 
 
Committee is asked to note the MSR, which has been produced on a regional basis to 
enhance understanding of the regional market for care and support, in line with 
legislative requirements. 

 
The West Wales Market Stability Report (MSR):  
Executive Summary 
 
This report is structured into the following sections: 
 

1. Context and legislative requirements 
2. Approach and method 
3. Findings and implications: 

• regulated services 
• population groups 

4. Recommendation 
 
1. Introduction: context and legislative requirements 
 
The Social Services and Wellbeing (Wales) Act has been amended by Regulation to 
require local authorities to work together, and with health partners, through 
Regional Partnership Boards, to undertake a Market Stability Assessment (MSA) and 
to produce a regional Market Stability Report (MSR), which also reflects county 
circumstances2. 

 
1 This executive summary draws on the commissioned work undertaken by the Institute of Public Care and was 
produced by Dr Kevin Pett of the WWCP. Use is also made of the Code of Practice and Statutory Guidance on 
the exercise of social services functions and partnership arrangements in relation to market stability reports.  
See: https://gov.wales/code-practice-and-guidance-under-social-services-and-well-being-wales-act-2014  
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Considered broadly, MSRs are concerned with the supply of care and support3 and, 
therefore, in principle, a response to the demand identified through Population 
Needs Assessments (PNAs).  Put another way, PNAs identify ‘what’, whereas MSRs 
inform the ‘how’ of care and support.  The Market Stability Report must be published 
by 30th June 2022. 
 
Though a single report, the regulations require MSRs to comprise two distinct 
assessments4: firstly, an assessment of the sufficiency of care and support services5; 
and secondly, a stability assessment for regulated services.  In practice, the second 
aspect applies as an additional element – but only in relation to regulated services. 
 
Market Stability Reports: two key elements 
 
Sufficiency assessment 
Considering first the sufficiency assessment, this must consider: 

• An overview of sufficiency against the previous Population Assessment 
(backward view) 

• The extent to which current levels of care and support services are meeting 
existing demand (current state) 

• Issues likely to affect sufficiency over the coming five years (future) 
 
Relevant issues will include: 

• Changing patterns of demand 
• Expectations of users 
• Trends, challenges, risks and opportunities 

 
Welsh Government intend that the sufficiency assessment addresses the needs 
applying to the defined Population Groups within PNAs6 and suggest the sufficiency 
assessment is cross referenced accordingly7.   
 
Stability assessment 
Secondly, a stability assessment must be undertaken as an additional requirement – 
but only for ‘regulated services’8.  The stability assessment must assess, for 
regulated services9, the following five aspects: 

• Sufficiency (see relevant paragraphs above) 

 
3 All population groups (support services only for carers). 
4 In undertaking MSRs, local authorities must pay ‘due regard’ to a range of duties (e.g., equality duty) and 
conventions (e.g., UN convention on the rights of the child) – see code of practice (page 16). 
5 ‘Care and support’ is broadly conceived, to include preventative services, but excluding that provided 
informally or by family.  Wellbeing services, including those offered by GP clusters, should not be overlooked. 
6LD, sensory impairment, older people, unpaid carers, disability, mental health, dementia, children and young 
people, autism, VAWDASV 
7 The code of practice suggests that the MSR process can be used to meet duties under part 6 of the Act in 
relation to the sufficiency of accommodation for Looked After Children. 
8 Care homes, secure accommodation (children), residential family centre, adoption service, fostering, adult 
placement, advocacy, domiciliary support service. 
9 In addition, the Welsh language dimension of these five aspects must be considered, alongside the impact of 
non-regulated services on regulated services (and vice versa). 
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• Quality: inspections, contract monitoring, etc 
• Trends (current and developing): user expectations, TEC, demography, etc 
• Challenges (current and developing): transparency and mitigation 

• Impacts of commissioning and resourcing decisions: funding, fee levels; 
regional and county approaches; pooled funding 

 
The above paragraphs describe the main elements needed for undertaking the 
‘sufficiency’ and ‘stability’ exercises.  The code of practice outlines that the MSR 
‘should’, or in some cases ‘must’ cover a number of other aspects10. 
 
The relationship between the MSR and other relevant strategic documents is 
expressed in the diagram overleaf: 
 

 
 
2. Approach and method 
 
Following decision at the Integrated Executive Group (IEG)11, The Institute of Public 
Care (IPC) was appointed to undertake the assessment of market stability on behalf 
of the West Wales Care Partnership (WWCP)12.  This work culminated in the MSR 

 
10 See the code of practice from page 27. Examples of additional duties include assessing the contribution of 
social value and the impact of Direct Payments on regulated services. 
11 It was agreed to extend the existing contract in place with IPC for the delivery of an MSR for older adult care 
homes. 
12 WWCP is the Regional Partnership Board for West Wales. 
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that accompanies this paper.  The MSR has been shaped by five main sources of 
evidence: 
 

• Analysis of data, both from published sources and bespoke data collections 
from the three counties and Hywel Dda Health Board. 

• Review of key policy documents, strategies, and plans. 
• Surveys of providers (administered bilingually online). 
• Interviews and focus groups with commissioners and providers. 

• Intelligence from the engagement programmes that informed the PNA and 
well-being assessments - including engagement with citizens, individuals with 
care and support needs and their carers. 

 
Together these provide a strong evidence base. Working with the teams responsible 
for the PNA and Well-being Assessments has helped to maximise synergies and 
avoid duplication. 
 
3. Findings and implications 
 
In January 2021 the Welsh Government (WG) published a White Paper setting out 
an ambition to rebalance care and support. ‘Rebalancing’ includes an explicit 
commitment to a mixed economy of provision ‘so that there is neither an over 
reliance on the private sector (including the voluntary and charity sector), nor a 
monopoly in the other direction’.  The findings from the MSR support active pursuit 
of this policy direction. 
 
In general, the MSR confirms that the ongoing pandemic has exposed some of the 
frailties of an already fragile health and care system.  In combination with sustained 
public sector austerity, the pandemic is compounding pressures on the whole 
system.  Market uncertainty is inhibiting private investment and increasing levels of 
complexity are not being matched by corresponding workforce capacity, placing 
further pressure upon market stability. 
 

It is unrealistic for this report to encapsulate the detailed findings of the MSR in its 
entirety.  This section therefore draws out only key points. 

 
Sufficiency: population groups13 
 

Implications County variations 
(where relevant) 

Children  

The number of children 0-15 is expected to decline 8% 
over the next decade (to 2031).  There are therefore 
likely to be sufficient universal services, however, 
demand for specialist support and services such as 
CAMHs and residential care which are already hard to 
source locally may increase.  User voice, co-

There is a decline in all 
counties, with variation 
as follows: 
Carmarthenshire=6% 
Ceredigion=11% 
Pembrokeshire=10% 

 
13 For further detail, please refer to the draft PNA. 
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production, and integration, including more seamless 
transitions to adult services, remain key areas for 
development. 

Violence Against Women, Domestic Abuse and 
Sexual Violence (VAWDASV) 

 

Incidents of violence against women have increased 
during the pandemic whilst victims may have found it 
harder to access services. The complex funding 
arrangements are a significant risk to ensuring 
sufficiency of support.  There is a growing issue of 
supporting older victims of domestic abuse. 

-2994 incidents were 
reported across the 
region in 2018: 
Carmarthenshire=1215 
Ceredigion=1062 
Pembrokeshire=717 

Unpaid carers  

The amount of care and support given by unpaid 
carers is projected to increase significantly over the 
next 10 years as the population grows older. Key 
issues for the region include improving digital 
inclusivity of unpaid carers and access to all-age 
unpaid carer support services and support, especially 
within rural communities. Young carers need more 
mental health and emotional support and services. The 
pandemic has had a significant negative impact upon 
young carers in terms of increased isolation and 
mental health / emotion stress. 

-The number of requests 
for support in the region 
has increased by 2073 in 
2020-21: 
Carmarthenshire=6,071 
(was 4,613) 
Ceredigion=1,092 (was 
825) 
Pembrokeshire=2,918 
(was 2,570) 

Learning Disability (LD)  

The numbers of people with LD who are more likely to 
present themselves to health and care services is 
predicted to remain relative consistent going forwards 
over the next 10 years – although the number of older 
people with LD is expected to increase significantly 
reflecting an improvement in life expectancy. There 
will be demand for more Shared Lives and supported 
living accommodation. 

-Prevalence is estimated 
at 0.5% across the 
Region 

Autism  

The PNA identified many people with autism had a 
general feeling of being unsupported with a need for 
improved and accessible signposting across the region. 
Projections suggest numbers will remain stable to 
2030. Issues include significant waiting times for 
diagnosis and limited access to subsequent services 
and support. The Housing LIN report has identified 
significant demand for specialist housing in the region 
for people with Learning Disability and Autism. 

-It is estimated that 
there are around 4,000 
people with Autism in the 
region, broken down as 
follows: 
Carmarthenshire=2,000 
Ceredigion=750 
Pembrokeshire=1,500 

Mental Health  

The pandemic is likely to have had a severe impact on 
mental wellbeing. The long-term impact is difficult to 
predict not least because the pandemic is ongoing. 
However, there is a significant risk that there will be a 
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legacy of increased mental health problems.  The 
housing needs assessment identifies a need for 
significant additional units of accommodation over the 
next two decades. 

Physical disability  

Ensuring access to specialist services for people with a 
range of more complex needs is particularly 
challenging in rural areas. This is compounded by 
existing barriers relating to design and accessibility. 
Evidence about the sufficiency of specialist services 
and services for conditions and needs is limited and 
further work is needed to identify and tackle gaps. 

 

Sensory impairment  

The numbers are expected to grow significantly in line 
with an ageing population.  A range of support will be 
needed, including specialist services and equipment, to 
enable people to access opportunities, including (for 
those working age) employment. 

 

Dementia  

The number of people living with dementia is expected 
to increase significantly with impacts on care and 
support services14.  Locally available bespoke support 
for early onset dementia may needed. 

-There is a projected 
regional increase of 41% 
to 2030 (severe 
dementia), with variation 
as follows: 
Carmarthenshire=41% 
Ceredigion=37% 
Pembrokeshire=44% 

Older people  

The aging population means that there will be an 
increasing demand for care and support services 
including a range of housing options. The complexity 
of needs will also continue to grow as the number of 
people living with dementia and multiple co-morbidities 
increases. The need to grow community support15 is 
even greater given the fragility of the markets for 
regulated services highlighted in the stability 
assessments. 

-There is a projected 
regional increase in those 
85 and over of 28% by 
2030, with variation as 
follows: 
Carmarthenshire=25% 
Ceredigion=26% 
Pembrokeshire=33% 

 
Stability: regulated services 
 
The Code of Practice defines market stability in terms of a set of characteristics of a 
well-functioning market for care and support: 
 

● Demand and supply are broadly balanced – i.e. there is sufficient provision 
of quality care and support to meet demand. 

 
14 Including support services for unpaid carers. 
15 Including strengthening support for unpaid carers. 
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● There is a diverse provider base and an element of competition, with no 
over-reliance on any one provider or sector. 

● Individuals who need care and support have a real say and choice over 
how their care and support needs are met, and providers are readily able 
to respond to changing demand and expectations. 

● Providers are able to access reliable information about the market in order 
to plan for the future and make investments. 

● There is a healthy competitive equilibrium between price and quality. 
● There are sufficient levels of suitably trained and motivated staff providing 

quality care and support across providers. 
● Commissioners and purchasers have confidence that providers are 

financially viable and sustainable, and any risks are clearly identified. 
● Entry and exit of providers to and from the market takes place in an 

orderly fashion without individuals who need care and support being 
disadvantaged. 

● The market is robust enough to withstand shocks, and contingency plans 
are in place so that the market can respond effectively when providers 
(especially large or specialist providers) fail or experience operational 
difficulties. 

 
 

Implications County variations 

Care homes for children and young people  

• The market for children’s homes is not 
functioning well nationally or regionally. There 
are currently insufficient places available, 
partly because of placements made by ‘out of 
region’ authorities 

• The WG goal of eliminating private profit from 
the market is creating uncertainty for both 
providers and commissioners  

• A significant shift towards in-house or third 
sector provision will be required over the next 
decade to meet the ‘rebalancing’ agenda. 
This has investment implications 

• In parallel, investment in evidence-based 
preventative services can successfully reduce 
the need for children to be looked after away 
from their families 

-Carmarthenshire has the 
fewest children in care 
homes 
-Looked After Children are 
increasing in Ceredigion 
and Pembrokeshire but 
declining in 
Carmarthenshire. 
-Pembrokeshire has the 
most placements available 
(49), then Carmarthenshire 
(44), and Ceredigion has 
none. 
-In house capacity is 
highest in Carmarthenshire 
(3 units) 

Fostering  

• Increased numbers of looked after children 
regionally16 and nationally are making it 
harder to place children 

• There is considerable uncertainty in the 
market with the WG commitment to eliminate 
‘for profit’ provision and the impact of the 

-Looked After Children are 
increasing in Ceredigion 
and Pembrokeshire but 
declining in 
Carmarthenshire. 

 
16 Carmarthenshire has seen a reduction. 
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pandemic.  Growing in-house capacity may 
be necessary as well as desirable 

• The ultimate constraint is recruiting sufficient 
foster carers with the skills and motivation to 
care for children and young people who have 
typically experienced significant trauma and 
adversity 

• Alongside growing in-house capacity, 
engagement with IFA providers offering 
placements in West Wales is crucial, both to 
begin planning for the likely transition to a 
not-for-profit model, and to make the most of 
local capacity for West Wales children 

• Investment in preventative, respite and edge 
of care services can help reduce the need for 
children to be looked after away from their 
families 

-Pembrokeshire has 
increased in-house fostering 
places in recent years, with 
the opposite being true of 
Carmarthenshire and 
Pembrokeshire 

Adoption  

• There is no independent sector involvement 
in the regional market, but 3rd sector 
agencies are involved with placement in 
some cases17 

• Enhancing support to adoptive families will be 
beneficial to children and will reduce the risk 
of breakdowns of adoptive placements.  West 
Wales should consider the recommendations 
from the national evaluation of adoption 
support 

-Adoption services are 
provided regionally 
(including Powys) 
-Numbers are small (less 
than 20 in 2021) 

Secure accommodation  

• Provision is extremely specialist for which 
there is very little demand from the Region18.  
On the rare occasions when a West Wales 
child needs secure accommodation it may not 
be available in Wales as there is only one 
secure unit (Neath) 

• WG should be alerted if there are concerns 
about the sufficiency of secure 
accommodation 

-County variation cannot be 
discerned (numbers very 
low) 

Residential family centres  

• There is insufficient demand for residential 
family placements to justify commissioning 
dedicated regional provision 

-County variation cannot be 
discerned (numbers very 
low) 

 
17 If placement cannot be identified in-region, a search will be made through Adoption Register Wales. Those 
adopters may have been approved by a Voluntary Adoption Agency, another regional adoption service, or an 
adoption agency in England.  The Adopting Together scheme is utilised where children have very complex 
needs. 
18 Typically, only one or two placements may be required – none in some years 
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• Increasing regional parent and child fostering 
capacity, either in house or commissioned 
from an IFA will mean residential 
assessments are even rarer, and would 
provide local capacity over which 
commissioners have significantly more 
influence in terms of cost and quality 

Domiciliary care services  

• There is chronic under-supply and the 
outlook is worsening as complexity increases 

• The domiciliary care market is critical to 
helping people to live independently and 
reduce / delay the need for acute health 
services and residential care. However, it is 
arguably the sector under the greatest 
pressure - risking both stability and 
sufficiency of supply 

• Commissioners and providers need to 
collaborate to address significant workforce 
issues across the sector. Ongoing 
engagement with providers is also needed to 
develop new models and promote innovation 

• Fee methodologies should reflect issues 
relating to costs (such as national 
commitment to the Real Living Wage) 

• Further exploration of investing into 
community preventative and early 
intervention solutions to offset demand and 
increasing levels of complexity is encouraged. 
There is potential to expand upon 
community-based early intervention and 
preventative services 

-Research suggests 
greatest pressures are in 
Ceredigion and 
Pembrokeshire (waiting lists 
and hand backs) 
- Carmarthenshire has the 
most in-house provision 
(over 50% of hours 
delivered) and this is 
growing.  Pembrokeshire’s 
in-house provision has gone 
from 0% to 17% over the 
last 3 years, 
(Ceredigion=very limited). 
-Pembrokeshire had seen 
an expansion of micro-
enterprises to 30 
 

Adult placement (Shared Lives)  

• Adult placement has growth potential, 
subject to sufficiency of carer availability 

• Shared Lives is an excellent fit with the 
challenges and opportunities faced by West 
Wales 

• The Development Plan should be revisited, 
and additional resources invested if necessary 
to overcome any delays caused by the 
pandemic 

• Consider making an expression of interest for 
a pilot Homeshare scheme to complement an 
expanded and diversified Shared Lives service 

-76% of people supported 
are from Carmarthenshire 
(plans have been agreed to 
increase numbers across 
the Region) 

Care homes for working aged adults  
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• The vast majority of placements 
accommodate people with learning disability 
and/ or mental health needs 

• A more strategic approach to commissioning 
care homes for younger adults is needed to 
increase the availability of local provision, 
including further investment to develop and 
scale up alternative community provision 

• Commissioners may wish to consider offering 
any “spare” in-house provision to other West 
Wales councils 

• Investment in dedicated resources and 
projects for younger adults has the potential 
to return substantial improvements in quality 
and better value for money in the longer 
term, as well as securing capacity 

• Better data about quality, including the user 
voice should be a priority 

-Ceredigion has the highest 
proportion of out of county 
placement (though also 
high for Carmarthenshire 
and Pembrokeshire) 

Care homes for older people  

• The number of people requiring residential 
care is unlikely to rise in line with 
demographic changes but the trend of 
residents having greater needs will continue 

• Uncertainty combined with escalating 
workforce pressures are major barriers to 
investment and transformation 

• Market conditions are unlikely to incentivise 
sufficient investment without more active 
market shaping and intervention 

• In-house provision offers control over supply 
and ensures local authorities retain expertise 
and capability (critical when risk of provider 
failure).  In-house also offers a context for 
trialling innovative practice 

• More specialist and nursing provision 
especially for people with dementia will be 
needed.  Options include: 
o incentivise investment through contracts 

which share occupancy risks, providing 
sites, facilitating planning consents and 
supporting workforce initiatives 

o Consider whether to acquire homes which 
are at risk of closure either to sustain 
provision, repurpose for other uses which 
support people to remain independent, 

-In-house provision is 
proportionately highest in 
Ceredigion and lowest in 
Pembrokeshire 
-Fee rates differ across the 
Region and are highest in 
Pembrokeshire, followed by 
Ceredigion19 
  

 
19 Except Nursing EMI rates, where Ceredigion’s rate is lowest. 
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such as supported living, or release the 
capital to reinvest in new provision 

o Consider the business case to develop in-
house nursing provision (including taking 
due regard to registration requirements) to 
rebalance the market and address market 
failures 

o Develop in-reach and out-reach models 
with residential homes at the centre of 
their communities (also referenced as Hub 
and Spoke models) 

Advocacy  

• There is a wide spectrum of formal and 
informal advocacy but only advocacy for 
children who need care and support or are 
looked after are regulated 

• Ensure that the service continues to be 
promoted through the active offer 

• Build capacity in wider advocacy services 
across West Wales to strengthen the voices 
of user and carers and ensure a diverse pool 
of skilled advocates 

• Consider piloting advocacy for parents to 
complement the statutory offer. 

• Make the most of learning from advocacy 
through streamlined reporting processes 

-Regionally commissioned 
service 

 
 
4. Recommendation 
 
Committee is asked to note the MSR, which has been produced on a regional basis 
to enhance understanding of the regional market for care and support, in line with 
legislative requirements. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 22 Chwefror 2022 
  
Teitl: Asesiad o Boblogaeth Gorllewin Cymru 2022  

 
Diben yr adroddiad: Darparu crynodeb o’r canlyniadau yn yr Asesiad o 

Anghenion y Boblogaeth.   
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:   

Y Cynghorydd Alun Williams a’r Cynghorydd 
Catherine Hughes 
 

 
1. O dan Ran 2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) mae’n 
rhaid i bartneriaid rhanbarthol gynhyrchu Asesiadau Poblogaeth, gan ddarparu 
asesiad o’r angen am  ofal a chymorth ac anghenion cymorth gofalwyr yn eu 
hardal; asesu i ba raddau nad yw’r anghenion hynny yn cael eu diwallu; manylion 
yn nodi ystod a lefel y gwasanaethau sydd eu hangen i fodloni’r anghenion hynny 
a pha wasanaethau ataliol sydd eu hangen; a manylion sut y darperir y 
gwasanaethau hyn drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
2. Mae’n rhaid cyhoeddi Asesiadau Poblogaeth unwaith o fewn cylch etholiadol 
llywodraeth leol.  Cyhoeddodd rhanbarth Gorllewin Cymru ei Asesiad Poblogaeth 
cyntaf ym mis Mawrth 2017, ac mae’r asesiad hwnnw’n cael ei adnewyddu yn 
ystod 2022.   
 
3. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyngor atodol i Fyrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol sut i gynyhrchu Asesiadau Poblogaeth yn 2022.   Roedd y cyngor 
atodol hwn yn cynnwys yr angen i alinio’r Asesiad Poblogaeth gydag adroddiadau 
newydd, rhanbarthol ar Sefydlogrwydd y Farchnad, sy’n ofynnol o 2022 ymlaen.   
 
4. Mae’r adroddiad atodedig yn amlinellu’r broses o ddatblygu fersiwn ddiweddaraf  
yr Asesiad o Boblogaeth Gorllewin Cymru 2022 a beth yw prif ganfyddiadau’r 
asesiad hwnnw.   
 
Mae’r asesiad wedi cynnwys ystod o feysydd lle ceir anghenion ac mae’r 
adroddiad atodedig yn cynnig trosolwg o bob maes, ynghyd â’r prif negeseuon a 
hefyd yn nodi bylchau a meysydd i’w gwella.   
 
Y meysydd allweddol a ystyriwyd yw:  
Pobl Hŷn  
Dementia 
Gofalwyr Di-dâl  
Anabledd Dysgu  
Awtistiaeth 
Plant a Phobl Ifanc  
Iechyd Meddwl  
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Iechyd ac Anableddau Corfforol  
Nam ar y Synhwyrau  
Camddefnyddio Sylweddau  
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 
 
Cyflwynir adroddiad llawn ar yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth i’r Cabinet, pan 
fydd wedi’i gwblhau’n derfynol.   

 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os naddo, 
nodwch pam  

Naddo 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 
 

Er gwybodaeth yn unig  
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Amherthnasol  
 

 
Trosolwg a Chraffu:  
Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol:  
 

 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:  
 

Amherthnasol  

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau Staffio: 
 

Amherthnasol  

Goblygiadau o ran 
eiddo/asedau: 
 

Amherthnasol  

Risg(iau):  
 

 

Pwerau Statudol: 
 

Rhan 2 o Ddeddf y Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru)  
 

Papurau Cefndir: 
 

Adroddiad - Trosolwg o Boblogaeth Gorllewin Cymru  

Atodiadau:  
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Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  

Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth 
Gofal 

Swyddog Adrodd: Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Porth 
Gofal 
 

Dyddiad: 8 Chwefror 2022 
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WEST WALES POPULATION 
ASSESSMENT OVERVIEW 
 

 
February 2022 

West Wales Population Assessment 2022 

 

Summary of report and key issues 
 

1. The West Wales Care Partnership (WWCP) brings together partners from local 

government, the NHS, third and independent sectors with users and carers with the 

aim of transforming care and support services in the region. 

2. The West Wales region covers the area of Hywel Dda University Health Board 

(HDdUHB) and includes the council areas of Carmarthenshire, Ceredigion and 

Pembrokeshire 

3. In March 2017 West Wales Care Partnership published the first Population 

Assessment (PA) for West Wales. 

4. Required under Section 14 of the Social Services and Well-being (Wales) Act, this 

assessment was carried out jointly by the three local authorities and Hywel Dda 

University Health Board with input from users, carers and colleagues in the third and 

independent sectors. It provides a detailed analysis of care and support needs, and 

support needs of carers in the region, the range and level of services required and 

the extent to which those needs are currently being met 

5. The PA is required by Welsh Government to look at the specific needs of the following 

population groups: 

• Carers 
• Children and Young People 
• People with Physical Disabilities 
• People with a Learning Disability and people with Autism 

• People with a Mental Health condition 
• Older people 
• People with a sensory impairment 
• People involved in Substance Misuse 
• People experiencing Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual 

Violence 

6. PAs must be published once within each local government electoral cycle, so must 

now be reviewed and published in April 2022. 
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7. The 2022 PA must take into account the impact of COVID 19. Also, as well as the 

above population groups the PA must give attention to  

 

• Autism  

• Dementia  

 
As specific population groups  
 

8. Welsh Government issued supplementary advice for Regional Partnership Boards 
regarding the production of the 2022 assessment. This included the need to also 
produce a separate Market Stability Report (MSR). 
 

9. The MSR will provide: 

 

• An assessment of the sufficiency of care and support in meeting the needs and 

demand for care and support 

• An assessment of the stability of the market for regulated services providing care 

and support  

10. The MSR is subject of a separate report which will detail the findings for 

consideration and endorsement prior to publication   

 

11. We are then required to produce an Area Plan setting out how we will work together 

to address the findings and recommendations of our PA and MSR.  

 

12. The West Wales RPB will publish the PA and MSR on online data portal for the region 

This contains summary information from the existing PA and Area Plan, alongside 

core data sets included within the Population Assessment. These are updated on a 

regular basis.  

 

13. This report provides an executive summary of the finding of the 2022 PA. The report 

sets out the approach taken and summarises the key findings for each population 

group.  

 
Recommendations 
 

1. The key findings of West Wales Population Assessment are endorsed  

2. The approach to publication is agreed  
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Approach 

 

1. To complete the 2022 PA, we have built upon the learning from the creation of the 2017 
PA and the existing structures and planning activities of the Regional Partnership Board.  
 
This includes utilising:  
 

• Well-established relationships with the three Public Services Boards (PSBs) and a 
shared commitment to align the development of the Population Assessments and 
Wellbeing Assessments  

• The evidence base of population and service data, held on the online data portal, 
which reduced the need for extensive additional data collection 

• Existing population based planning groups to facilitate engagement and consultation 
events. 

• The results from the Population Assessment survey. 
• The available evidence in relation to the impact of Covid-19, including the initial 

analysis approved by the RPB in October 2019. 
 

2. We commissioned the Tritech Institute Home Page - TriTech Institute (nhs.wales) to 
undertake the production of the PA.   

3. This work has been overseen by the Regional Commissioning Programme Group with 
oversight and scrutiny from all partners. Regular updates have been provided to the 
Regional Partnership Board   

4. On the 7th December 2022 an Extraordinary meeting of the Regional Partnership Board, 
in a workshop format shared the initial findings of the PA and the approach taken with 
members and the approach endorsed.  

5. The PA will be a public document, published on the West Wales Care Partnership website 
on behalf of Regional Partners.    

6. The PA will be bi-lingual, providing a full report, including all data, analysis and 
appendices. The PA will also provide a summary & easy read version to ensure it is 
accessible.    
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Summary of findings 
 

1. Population overview 

 

According to the Office for National Statistics (ONS) by 2025, the population of the West 

Wales region is estimated at 389,719, an increase of 1.34% since the 2017 population 

assessment was undertaken.  

 

• 48.8% of the population in the region live in Carmarthenshire, 18.7% in Ceredigion 

and 32.5% live in Pembrokeshire.  

• 40% of adults in Carmarthenshire; 49% of adults in Ceredigion and 22% of adults 

in Pembrokeshire speak Welsh. 

• 2021 estimates from ONS indicate that people over 65 make up 24.1% of the 

population in Carmarthenshire, 26.2% in Ceredigion and 26.7% in Pembrokeshire 

and as large parts of West Wales are both rural and coastal, the area attracts high 

levels of inward migration of people over 65. 

 

By 2043, current Welsh Government population projections predict an increase in the 

total population of West Wales to 396,000, with a predicted rise in those aged over 65 to 

124,587 or 31.5% of the total population. 
 

2. OLDER PEOPLE 

 

Overview and key messages 

 

West Wales has a higher proportion of older people than average across Wales, with inward 
migration a major accelerating factor for the growth of the older population. Pembrokeshire 
has an older population than Carmarthenshire and Ceredigion, with a projected regional 
increase in those 85 and over of 28% by 2030, with variation as follows: 
Carmarthenshire=25%; Ceredigion=26% and Pembrokeshire=33%. 
 
People are living longer with increasingly complex issues, whilst wanting to remain in their 
own homes as independently as possible for as long as possible. COVID-19 has had a 
significant impact on the physical and mental wellbeing of older people. This is as a result of 
long periods of social isolation, lack of access to health and care services as well as the direct 
impact of contracting COVID-19.   

Care and support arrangements should be designed with older people, should be flexible and 
include a range of community, digital and technology-based solutions. 
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Gaps and areas for improvement  

 

Include: 

 

• Involving older people and their carers in assessment and care planning, including 

discharge planning 

• Helping people to remain independent in their homes for longer through continuing 

development of digital and telehealth support particularly for those in very rural 

areas and where transport is an issue 

• Providing additional support for carers managing multiple and complex conditions 

• Continuing development of community connectivity, well-being and resilience 

services that address a range of needs including loneliness and isolation 

• Increasing supply of alternative accommodation options such as extra-care schemes. 

• Ensuring older people and their families can access services through their language 

of choice and the active offer through the medium of Welsh is available. 

The impact of COVID -19: 
 
The COVID-19 has led to widespread social isolation, with lasting implications on mental 
health of older people. People have delayed seeking help during the pandemic and now 
are presenting with much more complex health issues. 
 
Due to the reported mortality rates in residential care older people are now far more 
reluctant to go into residential care creating a greater demand for alternative 
accommodation. 
 
 

3. DEMENTIA 

 

Overview and key messages 

 

As life expectancy and inward migration of older people impacts on the percentage of 

older people in the region, the number of People Living with Dementia (PLwD) in West 

Wales is expected to increase in the coming decades.  

 

The Dementia Action Plan for Wales (DAP) 2018 – 2022 sets out a clear vision for “Wales 

to be a dementia friendly nation that recognises the rights of people with dementia to 

feel valued and to live as independently as possible in their communities.” 

 

Our West Wales Regional dementia strategy is being produced and will inform the 

development of person-centred dementia pathways, co-produced with users and carers.  

(a link to which will be included once is has been approved).  
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Key messages are as follows: 

 

• The incidence of dementia on the Quality Assurance and Improvement Framework 

(QAIF) disease register in Hywel Dda in 2019-20 was 0.7%, in line with the Welsh 

national average of 0.7% 

• In 2016-17 dementia diagnosis rates were one of the lowest in Wales at 45.6% 

indicating that prevalence rates are likely to be closer to 1.4% although, the 

number of those diagnosed has increased an average of 3% per annum to 2947 

in 2020. 

• Over thirty genetic, medical, lifestyle, cultural and societal factors have been 

identified, which impact the risk of cognitive decline differently depending on 

gender. Some of these factors increase risk more dramatically in women than in 

men.  

 

Gaps and areas for improvement 

 

Include: 

 

• Continuing to improve awareness, identification, and diagnosis of dementia, 

including onset of dementia in younger people  

• to ensure timely diagnosis and access to appropriate care and support 

• Improving co-production of services by including PLwD  

• Increasing diagnosis rates in non-specialist community settings by: 

 

o Improving training and awareness of new evidence-based best practice 

dementia models within primary care, based on the Good Work Framework 

o Supporting GPs, allied health professionals (AHPs) and nurses to make 

assessments 

o Improving quality of referrals into specialist care for those requiring it 

 

• Developing more consistent rights-based person-centred care and support 

• Continuing improvements in community support, training and help for PLwD to 

discuss their diagnosis, navigate/co-ordinate services, to build resilience and 

maintain balance across all aspects of their life 

• Ensuring equal access to physical health services and treatment for PLwD 

• Ensuring advance care planning and end of life care is fully embedded in wider 

inclusive, person-centred care and wellbeing planning 

• Improving research into dementia by involving care homes in the region in current 

research opportunities 

• Continuing the development of a “hub” or single point of contact approach for 

PLwD to access information and support.  
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The impact of COVID -19: 

 

COVID-19 has had a disproportionately negative impact on PLwD, with dementia being 

shown as an age-independent risk factor for severity and death in COVID-19 patients. 

 

Although the exact impact on the diagnosis and incidence rate of dementia is unclear, 

stakeholders have identified that COVID-19 has impacted timely diagnosis due to late 

presentations. 

 

Full information on the impact of COVID-19 upon those with dementia and their carers is 

not yet available. However, there is some concern that it may cause damage to the brain 

in the longer term.   
 

4. UNPAID CARERS 

 

Overview and key messages 

 

2011 ONS Census data indicates there are more than 47,000 known unpaid carers across 

West Wales, of which, 3,436 were Young Carers (defined as 5-17 years old), representing 

12.5% of residents. It is recognised also that there is a considerable number of ‘hidden’ 

carers who do not define themselves as such. 

 

Early identification and self-identification of unpaid carers is vital to ensure they access 

the right help and support at the right time, as well as maintain their own health, well-

being and independence. 

 

Support for unpaid carers in West Wales is driven through the West Wales Carers 

Development Group (WWCDG), a formal sub-group of the West Wales Regional 

Partnership Board (RPB) and a partnership between Hywel Dda University Health Board, 

the three Local Authorities of Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire, Third and 

Voluntary sector organisations and representatives of service users and Carers in West 

Wales. 

 

The Regional Partnership Board published their Carers Strategy in November 2020. 

WWCDG West Wales Carers Strategy 2020-2025 The West Wales Carers Development 

Group (WWCDG) are responsible for ensuring that an annual action plan is in place to 

respond to the key priority areas.  
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Gaps and areas for improvement  

 

Highlighted during the engagement session include: 

 

• Continuing improvements in the consistency of approach, information, advice and 

assistance provided across the region, within a more integrated system  

• Reviewing information provided to carers to ensure it is current, relevant, more 

accessible and easier to find  

• Extending use of social media and technology to identify and provide information to 

carers and maintain regular contact, particularly for young carers  

• Developing a single point of contact to help people navigate the system 

• Ensuring respite care fits the needs of both the carer and the cared for 

• Addressing the challenges of accessing support in rural areas 

• Improving the statutory carers assessment process, which can be challenging, often 

takes too long and may not always consider carers needs appropriately  

• Improving delivery of the “active offer” through the medium of Welsh. Carers want to 

feel comfortable using their preferred language of choice, including languages other 

than English and Welsh 

Young carers report: 

• They struggle to have a break, are not seeing their friends and don’t have their own 

space.  

• They find it difficult to balance schoolwork, homework and their caring role and can 

feel stressed, worried and anxious at school, as they are away from the person that 

relies on them for care  

• They may require extra support for their mental health and wellbeing. 

 

The impact of COVID -19: 

 

Caring is such an important part of life and the role of unpaid Carers has become 

increasingly prominent. A significant number of unpaid carers have sought support with 

their caring role and in an on-line survey circulated as part of the process to develop the 

PA, many carers reported: 

 

• Feeling isolated during the pandemic 

• Being cautious of people coming into their homes due to the risk in virus 

transmission, with many choosing to suspend domiciliary care, putting further strain 

on their wellbeing and mental health 

• Experiencing financial pressure, as they have had to take more time off work to 

support the person they care for 

• Concern over the adverse effect of limited social contact on the well-being of loved 

ones in hospitals and care homes, due to strict visiting restrictions  

• Young carers missed the break from caring and social interaction with peers that 

schooling (suspended during lockdown) usually provides 
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• Improved access to support due to the increased availability of on-line services in 

response to the pandemic. 
 

5. LEARNING DISABILITY 

 

Overview and key messages 

 

The population of People with a Learning Disability (PwLD) in West Wales is projected to 

remain relatively stable. However, projections suggest the number of people diagnosed 

with severe or profound and multiple learning disabilities (PMLD) is expected to grow by 

1.8% each year.  The number of older people with a learning disability is set to increase.  

 

PwLD often have additional diagnoses and/or co-existing conditions such as: autism; 

physical disabilities; sensory and communication impairment. They are more likely to 

experience poorer physical and mental health and multiple morbidities, often linked to 

poor diet, low levels of physical activity, smoking, alcohol use and difficulties in accessing 

preventative health services. 

 

Through the Regional Improving Lives Partnership, PwLD have worked together with 

partners to develop the West Wales Charter – a simple list of things they expect, and 

need, to live fulfilling lives, which is supported by the Welsh Government; County Councils 

of Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire, Hywel Dda University Health Board 

and a range of community and 3rd sector organisations. 

 
Gaps and areas for improvement  
 
Include: 
 
• Improving awareness of the needs of PwLD and through training and education of 

service providers, healthcare workers, families and carers 

• Improving the quality of communication with and information for PwLD (easy read) 

• Widening access to supported accommodation in a location of choice 

• Strengthening access to education, volunteering and paid work opportunities in local 

communities 

• Improving processes for managing transition between children’s and adult services 

and specialist health services 

• Supporting self-advocacy for PwLD  

• Increasing planning and resources for PMLD and their carers. 
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The impact of COVID -19: 
 
COVID-19 has had a particular effect on mental health, well-being, health and feeling of 
isolation for PwLD and their care and support network. There has been a significant 
impact upon services and care available, such as day opportunities and short breaks which 
has significantly impacted their health and wellbeing.  
 
Many PwLD have been required to shield during the pandemic, limiting their opportunities 
to contribute to many of the consultations and planning events around services in LD, 
including the development of the PA.  
 

6. AUTISM  

 

Overview and key messages 

 

Autism is a term used to describe people with a group of complex neuro developmental 

symptoms, of variable severity which affects how people communicate and interact with the 

world. Autism is generally described as a spectrum and can cover a wide range of behaviours 

and needs. Autism was covered under the Learning Disability chapter in the 2017 PA 

however, in response to the introduction of the Autism Code of Practice in 2021, a separate 

Autism chapter is being developed. 

 

The term ‘autistic people’ rather than ‘people with autism’, reflects the language preferences 

expressed by autistic people. The term ‘people’ refers to children, young people and adults. 

Estimates of the prevalence of autism spectrum disorders suggest rates of around 1% in the 
general population. This would suggest there are about 4000 autistic people living in West 
Wales. However, there is much debate and the suggestion that not all individuals are 
identified1  

New services for adult diagnosis have been set up across Wales at a time of rising awareness 
of the spectrum of autism experiences; however, until recently no studies have examined 
adult autism prevalence in Wales 

Increased rates of diagnosis and more prevalence of autism will require more specialist 
support in the community. 

Feedback from engagement meetings across the region identified the following: 

 Gaps and areas for improvement: 

 

• Improve waiting times for diagnosis and diagnosis rates for both children and adults 

• Improve access to information and advice for Autistic people and their families, 

including the autism strategy and the associated support services available in West 

Wales.  

 
1 (Brugha et al., 2011, 2016; Chiarotti & Venerosi, 2020; Fombonne et al., 2021; Lyall et al., 2017). 

Tudalen 489

https://gov.wales/new-code-practice-delivery-autism-services-published


11 
 

• Improve awareness of Autism and the Autistic Spectrum Conditions across health, 

social care services, education and all public services.   

• Greater emphasis on user engagement and coproduction in service development 

• Improving the transition for Autistic Young people when they leave school  

• Increasing opportunities for volunteering, work experience, employment opportunities 

and networking for autistic people.  
 

The impact of COVID -19: 

 

The pandemic has impacted on the care and support available for autistic people as many 

support services were paused. In addition, the uncertainty and frequent changes to 

routines and rules will, in some cases have had a significant impact upon people’s mental-

health and wellbeing. This has placed increased pressure on family members and carers.  

 

For Autistic People the resumption of and reintegration to activities such as education 

following prolonged periods of lock down has also presented significant challenges.  

 
  

7. CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 

 

Overview and key messages 

 

There are over 82,000 children and young people in the region, approximately 22% of 

the total population. Although the population of children and young people up to the 

age of 25 will remain relatively stable, the number of children aged 10-15 in the region 

is expected to decline by 8% by 2031. It is estimated that 6,105 children and young 

people live with a long-term condition or disability.  

 

31% of Children in Wales a living in poverty, where families are unable to buy food, 

clothing and provide a safe place to live. West Wales has seen a dramatic rise in child 

poverty during the last five years as result of stagnating family incomes, increase of rent 

and the COVID-19 pandemic. The rate of children living in poverty across the region are: 

 

Area Rate 2019/20 % Point change since 2014/15 

Carmarthenshire 31.3% 2.4% 

Pembrokeshire 32.4% 2.1% 

Ceredigion 31.8% 2.7% 
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The region has a lower number of looked After Children (LAC) than the national average. 

The Capped 9-point score (Year 11 pupils’ best 9 results from qualifications available in 

Wales) is 361.7, above the Wales average of 353.8. 

 

At 14%, the number of young people not in education, employment or training in West 

Wales is marginally lower than the Welsh average. 

 

Gaps and areas for improvement: 

 

 

Include: 

 

• Further integration with early years services 

• Involvement of children and young people, including care experienced young 

people and those with complex needs such as disability in the planning of services.    

• Further development of preventative and early intervention services, building on 

established programmes such as Family Information Services, Families First and 

Team Around the Family and trauma informed models of support 

• Considering the importance of physical, mental and emotional wellbeing of children 

and the key role of community services play in achieving this 

• Enhancing partnership working to deliver a ‘No Wrong Door’ approach to services 

so that children and young people receive the support they need regardless of 

where they enter the system.  

• Developing resilience and wellbeing in families to enable children and young people 

to remain within their families and/ or communities so long as it is safe for them 

to do so 

• Continuing development of multi-agency and individualised approach to supporting 

children with complex needs 

• Developing a regional transition process for children and young people into adult 

services where appropriate. 
 

The impact of COVID -19: 

 

Children and Young People’s Mental Health and Wellbeing has been significantly affected 
during the pandemic. School closures, quarantine periods, fear of becoming unwell and 
impact upon older relatives are factors that have contributed to a decline in their Mental 
Health and Wellbeing. 
 
In addition, Children and Young People from areas of poverty were subject to increased 
risk of poor Mental Health and Wellbeing. Contributing factors included the increased 
worry of parent financial insecurity, lack of social support, housing quality and poor 
nutrition. 
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Children’s Social Services have maintained face-to-face contact for children identified as 

at risk throughout the pandemic. However, enforced absences form school and time at 

home has presented significant challenges in identifying and responding to risk.    

 

The region has experienced a rise Children and Young People seeking support with 

complex emotional and mental health difficulties, including behaviours that challenge. 

 

 

8. MENTAL HEALTH 

 

Overview and key messages 

 

Our mental health affects how we think, feel and act. A healthy outlook can reduce both 

the intensity and duration of illnesses, whereas poor mental health can have the opposite 

effect. It has been shown that depression and its symptoms are major risk factors in the 

development of coronary heart disease and death after myocardial infarction. Stigma 

surrounding mental illness is common and can play a role in people potentially hiding 

issues surrounding their mental health rather than seeking help, which can be mitigated 

through increasing the information, education and public awareness. 

 

 

According to the Welsh Government’s Together for Mental Health Strategy:  

• 1 in 4 adults experience mental health problems or illness at some point in their 
lifetime. 

• 1 in 6 adults are experiencing symptoms at any one time. 

• 1 in 10 children between the ages of 5 and 16 has a mental health problem, and 
many more have behavioural issues. 

• Approximately 50% of people who go on to have serious mental health problems 
will have symptoms by the time they are 14 and many at a much younger age. 
 

The Hywel Dda Mental Health Quality and Outcomes Framework (QOF) register records 

approximately 4,100 patients in 2019. 

 

Through a range of facilitated engagement sessions we were able to identify:  

 

 

Gaps and areas for improvement 

 

• Improving integration and communication between services, so that patients with 

multiple issues have access to the range of support and care needed 

• Improving processes for those experiencing crisis, to reduce instances where patients 

in crisis have difficulty accessing services 

• Promoting and supporting self-management by educating people on how to manage 

their conditions, live more independently and make their own choices.  
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• Shifting the emphasis to community-based services  

• Recognising the effect of COVID-19 and the resulting increased demand for mental 

health services. 
 

 

 

 

 

 

 

The impact of COVID -19:   

 

COVID-19 has led to increased isolation and a disruption of normal life, which could have 

short term effects on mental health. It is not clear what the long-term effects of COVID 

on mental health and wellbeing might be however, in the period immediately before the 

pandemic, it was reported that 11.7% of Welsh people suffered from severe mental health 

issues, which reportedly climbed to 28.1% in April 2020.  
 

COVID-19 has also had a worse effect on particular on those groups who already 

experience poor mental health outcomes, including  those from black and minority ethnic 

backgrounds, those with existing physical or learning disabilities and those in areas of 

high poverty.   

 
 

9. HEALTH AND PHYSICAL DISABILITIES 

 

Overview and key messages 

 

Most people in the West Wales region between the age 18 to 64 will not access care and 

support for a specific need or protected characteristic. Instead, they are served by public 

health information and national and local programmes designed to encourage healthy 

lifestyles and practices. These programmes are aimed at reducing specific health risk 

factors such as cardiovascular disease, often achieved by strategies to reduce obesity and 

smoking and improve diets. 

 

There are a proportion of people who have a range of specific needs because of physical 

disability or chronic health conditions that may require extra support to enable them to 

live as independently as possible. 

 
 

Gaps and areas for improvement  

 

identified through engagement include: 

 

• Involving people with a range of disabilities at the planning and design phase of new 

developments and accommodation, to ensure they are easy to use and accessible. 
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• Improving early identification, treatment and management of preventable and 

chronic conditions including diabetes, heart disease and respiratory illness, to 

improve long term well-being and reduce complications. 

• Improving appropriate access to a range of information, advice and assistance. 

• Increasing use of assistive technology, such as telecare to transform domiciliary care 

and supported living services 

• Improving access support for assisted living. Many of the current rules and 

regulations about supporting and helping people with disabilities are too rigid. 

• Improving access to and communication of financial support such as personal 

independence payments, disabled facilities grant, direct payments  

• Improving the process for home improvements and modifications. 

• Increasing the flexibility of step up and down provision to respond to changing 

needs 

• Improving access to transport. 
 

 

The impact of COVID -19:   

 

COVID-19 has led to widespread social isolation, with lasting impact on physical and 

mental health for those people having to shield during the pandemic.  

 

People will struggled to access or delay seeking help during and are now presenting later, 

with much more complex health issues often resulting in worsening comorbidities and 

prolonged illness. 

 

10. SENSORY IMPAIRMENT 

 

Overview and key messages 

 

Sensory impairment is inevitable with ageing. As sensory impairment can be a significant 

life-limiting condition, the challenges associated with the condition are likely to grow over 

the coming decades.  

 

People with sensory impairment are more likely to feel lonely and isolated. Research by 

RNID in 2000 found that 66% of deaf and hard of hearing people feel isolated due to 

their condition excluding them from everyday activities. 

 

Sensory impairment is something that cuts across system wide services; it is important 

that sensory impairment awareness and services are embedded in the whole system of 

provision. 

 

The combination of two sensory impairments can mean that a deafblind person will have 

difficulty, or find it impossible, to utilise and benefit fully from services for deaf people or 

services for blind people. Meeting the needs of deafblind people therefore needs a 

different approach. 
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Apart from the day-to-day difficulties, people with sensory impairment also have poorer 

health outcomes, higher rates of poverty and lower educational achievements than people 

free from disability. 

 

• Both visual and hearing impairment are projected to increase in West Wales over the 

coming years 

• Accelerating factors for sight loss include diabetes and obesity 

• Sensory impairment is associated with increased risk of falls and fear of falling has a 

major impact on people’s ability to remain independent. 

 

 

Gaps and areas for improvement 

 

• Improving awareness and understanding of sensory impairment 

• Improving the accessible implementation standard and developing a process to audit 

implementation  

• Improving provision of accessible information e.g., braille letters  

• Extending provision of the interpretation service outside 9-5 and increasing 

availability of interpreters 

• Enhancing record systems such as Welsh Patient Administration System (WPAS) to 

be able to record more than one impairment 
 

The impact of COVID -19:   

 

The COVID pandemic has contributed to communication difficulties for both hearing and 

visually impaired people. Access to information has been more difficult to obtain for the 

visually impaired e.g., reduced access to braille in surgeries. Where services have shifted 

from face to face to video consultations, they don’t work for sight impaired people, who 

prefer phone conversations. 

 

The pandemic has also led to challenges for hearing impaired people around 

communication e.g., face masks make lip reading impossible. People with sensory 

impairment are more likely to suffer from isolation and loneliness, which has been 

exacerbated by the COVID pandemic. 
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11. SUBSTANCE MISUSE 

 

Overview and key messages 

 

Welsh Government has recently launched its new Substance Misuse (drug and alcohol) 

Delivery Plan for 2019 - 2022. The new plan builds on the progress made during the 

lifetime of the 2008-2018 strategy and is a key reference for the PA.  

 

Gaps and areas for improvement 

 

• Improving prevention and harm reduction 

• Reducing smoking prevalence levels 

• Supporting individuals to improve health and aid maintain recovery 

• Supporting and protecting families 

• Tackling availability of substances and protecting individuals and communities 

• Developing stronger partnerships, workforce development and service user 

involvement. 

• Developing accommodation provision in response to care and support needs 

 

The impact of COVID -19:   

 

The effect of COVID-19 pandemic may have had a significant impact on substance misuse 

however, at present data is not available. 

 
 

12. VAWDASV 

 

Overview and key messages 

 

Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (VAWDASV) is a major 

public health problem, a criminal justice issue, and a violation of human rights. It causes 

harm to individuals and families, and its impact can be felt across whole communities, 

societies, and economies and can impact on victims in many ways. For example, sexual 

violence can lead to a multitude of health consequences including physical, reproductive, 

and psychological harm. 

Tudalen 496

https://gov.wales/substance-misuse-delivery-plan-2019-2022-0
https://gov.wales/substance-misuse-delivery-plan-2019-2022-0


18 
 

 

The Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015, 

together with the statutory guidance on commissioning sets the conditions and 

expectations for service developments in Wales, with progress reported annually.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gaps and areas for improvement 

 

• Increasing awareness of violence against women, domestic abuse and sexual violence 

• Enhancing education about healthy relationships and gender equality 

• Ensuring professionals are trained to provide effective, timely and appropriate 

responses to victims and survivors 

• Providing equal access to appropriately resourced high quality, needs led, strength 

based, gender responsive services 

• Improving prevention focussed initiatives e.g. IRIS/Ask Me. 
 

The impact of COVID -19:   

 

Emerging literature suggests that levels of VAWDASV have been impacted by the COVID-

19 public health restrictions, including lockdown, shielding and social distancing 

regulations (Snowdon et al., 2020). Whilst the full picture of how the pandemic has 

impacted on VAWDASV is still to fully emerge, it appears likely that both the scale and 

nature of VAWDASV may have worsened, with rising helpline contacts for all forms of 

VAWDASV and increased reports to emergency services for domestic abuse in some areas 

(Hohl and Johnson, 2020). Many prevention strategies and programmes have been put 

on hold or been forced to adapt during the pandemic because of restrictions on 

movement, face to face interactions and public events. Given the increasing number of 

reports of VAWDASV during the pandemic, it is more important than ever to promote 

prevention through the transformation of norms, attitudes and stereotypes that accept 

and normalise violence. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 22 Chwefror 2022 
  
Teitl: Cofnod o Gamau Gweithredu a Phenderfyniadau’r 

Grŵp Ymgynghori Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac 
Effeithlonrwydd 
 

Pwrpas yr adroddiad: Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet am waith y 
Grŵp Ymgynghori Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac 
Effeithlonrwydd 
 

 Er gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor; 
Y Cynghorydd Ray Quant, Dirprwy Arweinydd y 
Cyngor a'r Aelod Cabinet dros Gyswllt Cwsmeriaid, 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a 
Threfniadaeth  
Y Cynghorydd Gareth Lloyd, yr Aelod Cabinet dros 
Wasanaethau Cyllid a Chaffael a Gwasanaethau 
Diogelu'r Cyhoedd. 

 
Ar 3 Medi 2019, cytunodd y Cabinet â’r newidiadau yng Nghylch Gorchwyl rhaglen 
Trawsnewid a Pherfformiad y Cyngor. Fodd bynnag, er tryloywder parheir â’r arfer 
o gyflwyno cofnodion y cyfarfodydd i’r Cabinet; ac yn sgil hynny maent ar gael i’r 
cyhoedd graffu arnynt. Mae’r newid yn y Cylch Gorchwyl yn ei gwneud yn ofynnol 
bod adroddiad am y trafodaethau yn mynd gerbron y Cabinet ‘cyn gynted ag y bo’n 
rhesymol ymarferol ar ôl cyfarfod o’r Grŵp.’   
 
Cyfarfu’r Grŵp Ymgynghori Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac Effeithlonrwydd ar 24 
Ionawr 2022. Mae cofnod drafft o gamau gweithredu a phenderfyniadau’r cyfarfod 
i’w weld yn Atodiad A, er gwybodaeth.  
 

Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau?  Os 
nad oes, esboniwch pam 
Mae Asesiadau Effaith Integredig wedi cael eu cyflwyno 
neu byddant yn cael eu cyflwyno gydag unrhyw 
adroddiadau sy'n benodol i'r prosiectau Trawsnewid. 
Crynodeb: 
Hirdymor: Ddim yn berthnasol 
Integreiddio: Ddim yn berthnasol 
Cydweithio: Ddim yn berthnasol 
Cynnwys: Ddim yn berthnasol 
Atal: Ddim yn berthnasol 
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Argymhellion: Nodi cofnod o gamau gweithredu a 
phenderfyniadau’r Grŵp Ymgynghori Trawsbleidiol 
ar Drawsnewid ac Effeithlonrwydd. 
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn caniatáu i’r Rhaglen Drawsnewid gyfan gael 
ei rheoli'n llwyddiannus a chyflwyno adroddiadau 
rheolaidd ar y cynnydd a'r manteision sydd angen eu 
gwireddu er mwyn llywio Strategaeth Gorfforaethol y 
Cyngor a’r monitro ariannol. 

 
Trosolwg a Chraffu: Cafodd y Strategaeth Gydol Oes a Llesiant a’r Cynllun 

Gweithredu ei ystyried mewn cyfarfod ar y cyd o’r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach a 
Cymunedau sy’n Dysgu ar 17 Medi 2021. 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Rhaglen Drawsnewid  

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

• Hybu'r Economi 
• Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
• Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
• Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a 

Chymunedol 
 

Goblygiadau Ariannol 
a Chaffael: 

O fewn y gyllideb bresennol / arbedion a nodwyd yn y 
gyllideb. 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Dim o ran y cofnod drafft o gamau gweithredu a 
phenderfyniadau - darperir rhagor o fanylion pan gyflwynir 
cynigion unigol i’r Cabinet. 
 

Goblygiadau o ran 
Staff: 
 

Dim o ran y cofnod drafft o gamau gweithredu a 
phenderfyniadau - darperir rhagor o fanylion pan gyflwynir 
cynigion unigol i’r Cabinet. 
 

Goblygiadau o ran 
Eiddo / Asedau: 
 

Dim o ran y cofnod drafft o gamau gweithredu a 
phenderfyniadau - darperir rhagor o fanylion pan gyflwynir 
cynigion unigol i’r Cabinet. 
 

Risg/Risgiau: 
 

Dim o ran y cofnod drafft o gamau gweithredu a 
phenderfyniadau - darperir rhagor o fanylion pan gyflwynir 
cynigion unigol i’r Cabinet. 
 

Pwerau Statudol: Deddf Llywodraeth Leol 2000  
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 
 

Papurau Cefndir: • Adroddiad Cabinet 5 Hydref 2021 a chofnod C100; 
• Adroddiad Cabinet 1 Rhagfyr 2020 a chofnod C97; 
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• Adroddiad Cabinet 25 Chwefror 2020 a chofnod 
C154; 

• Adroddiad Cabinet 15 Hydref 2019 a cofnod C97; 
• Adroddiad i’r Cabinet ar 3 Medi 2019 (gan gynnwys y 

Cylch Gorchwyl diwygiedig) a chofnod C73; 
• Adroddiad i’r Cabinet ar 5 Chwefror 2019 a chofnod 

C184 (ii); 
• Adroddiad i’r Cabinet ar 16 Hydref 2018 a chofnod 

C100; 
• Adroddiad i’r Cabinet ar 27 Mawrth 2018 a chofnod 

C237; 
• Adroddiad i’r Cabinet ar 5 Medi 2017 a chofnod C65; 
• Adroddiad i’r Cabinet ynglŷn â diwygio trefniadau 

gweithredu rhaglen Drawsnewid a Pherfformiad y 
Cyngor, a’i strwythur – 5 Medi 2017 

 
Atodiadau: • Atodiad A - Cofnod o Gamau Gweithredu a 

Phenderfyniadau’r Grŵp Ymgynghori Trawsbleidiol 
ar Drawsnewid ac Effeithlonrwydd – 24 Ionawr 2022 
(drafft). 

 
Swyddog Arweiniol: Eifion Evans,  Prif Weithredwr; 

 
Swyddog Adrodd: Lowri Edwards - Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 

Gwasanaethau Democrataidd   
 

Dyddiad: 25 Ionawr 2022 
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Cyfarfod y Grŵp Ymgynghorol Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac Effeithlonrwydd 
 

Dydd Llun, 24 Ionawr 2022 
2.00pm – 3.45pm 

 

Drwy fideo-gynadledda 
 

COFNOD PENDERFYNU A GWEITHREDU 
 

Y Cynghorwyr a 
oedd yn bresennol:  

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn (Cadeirydd); Y Cynghorwyr Ceredig Davies, Clive Davies, Keith Evans, 
Gareth Lloyd a Ray Quant MBE 
 

Y sylwedyddion a 
oedd yn bresennol: 
 

Y Cynghorwyr Rowland Rees-Evans a Wyn Thomas 

Y swyddogion a 
oedd yn bresennol: 

Eifion Evans (EE), Barry Rees (BR), James Starbuck (JS), Lowri Edwards (LE) a Rhodri Llwyd (RLl) 
 

Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Bryan Davies, Gareth Davies ac Elizabeth Evans 
Swyddogion: Dim 
Sylwedyddion: Dim 

 

Eitem Agenda Camau Gweithredu / 
Penderfyniadau 

Swyddog(ion) 
â chyfrifoldeb 

Dyddiad 
targed 

Sylwadau 

Datgelu buddiannau 
 

Ni ddatgelwyd unrhyw fuddiannau.  

Cofnod penderfynu 
a gweithredu’r 
cyfarfod blaenorol – 
10 Medi 2021 

Cytunwyd bod y cofnod 
penderfynu a gweithredu’n 
gywir.  
 

- - Dim. 

Materion yn codi Nid oedd unrhyw faterion yn 
codi.  

- - Dim. 
 

Cyflwyniad ynghylch 
y strwythur Priffyrdd 
a Gwasanaethau 
Amgylcheddol  

Rhannu gwybodaeth am 
berfformiad sy’n ymwneud â 
ffyrdd categori ‘U’.  
 

RLl 
 
 
 

Cyn 
gynted â 
phosib 

 

Cyflwynodd RLl amlinelliad o’r strwythur 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 
sy’n ceisio bodloni’r blaenoriaethau 
Corfforaethol ac amcanion y gwasanaeth 
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Eitem Agenda Camau Gweithredu / 
Penderfyniadau 

Swyddog(ion) 
â chyfrifoldeb 

Dyddiad 
targed 

Sylwadau 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gofyn am ddiweddariad 
ynghylch yr amserlen ar gyfer 
cyflwyno Clic 2.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cyn 
gynted â 
phosib 

yng nghyd-destun yr heriau a’r 
blaenoriaethau tymor byr a hirdymor.  
 
Rhoddodd RLl amlinelliad o’r camau nesaf 
o ran y strwythur a’r flaenoriaeth fydd 
sicrhau bod pob swydd yn cael eu llenwi 
ynghyd â hyfforddi a datblygu’r staff 
presennol.  
 
Cafwyd ymholiadau ynghylch integreiddio 
HES â’r system Clic a chadarnhaodd RLl 
fod y gwaith hwn yn mynd rhagddo a 
byddai’n gwella’r sefyllfa o ran cael 
gwybodaeth ‘amser real’ ar gyfer yr 
ymholiadau a dderbynnir. 
 
Diolchodd y Grŵp i RLl a’i dîm am eu gwaith 
caled ac ymroddiad.  
 

Strategaeth Gydol 
Oes a Llesiant – y 
cynnydd a wnaed o 
ran y Cynllun 
Gweithredu ar gyfer 
Blwyddyn 1  

Roedd y Grŵp yn croesawu’r 
cynnydd a wnaed.  

  Cyflwynodd JS ddiweddariad ynghylch y 
cynnydd a wnaed o ran y Cynllun 
Gweithredu ar gyfer Blwyddyn 1 y 
Strategaeth Gydol Oes a Llesiant.  
 
Nododd JS fod yr ymgynghoriad i staff 
ynghylch y strwythur yn dod i ben ddiwedd 
yr wythnos hon; byddai’r ymatebion yn 
cael eu hystyried yn ystod mis Chwefror ac 
yna byddai’r broses bresennol yn dod i 
ben ym mis Mawrth, cyn dechrau ar y 
camau nesaf.  
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Eitem Agenda Camau Gweithredu / 
Penderfyniadau 

Swyddog(ion) 
â chyfrifoldeb 

Dyddiad 
targed 

Sylwadau 

Unrhyw fater arall:  
 

Gosod system hybrid yn y Siambr – cafwyd diweddariad ynghylch cynnydd y gwaith o osod y system hybrid yn y Siambr. Nodwyd 
bod y gwaith yn mynd rhagddo a disgwylir diweddariad yn fuan ynghylch y dyddiad cwblhau.  
 
Er nad oes modd ei orfodi, nodwyd y disgwylir y bydd gan bob Cynghorydd a etholir ar 5 Mai 2022 ffordd electronig o gyflawni’r rôl. 
Nodwyd hefyd y bydd yn ofynnol yn ôl deddfwriaeth i bob Cynghorydd gael cyfeiriad e-bost o fis Mai 2022 ymlaen. 
 
Adroddiadau’r wasg – Nododd y Cynghorwyr yr wybodaeth anghywir a adroddwyd yn y wasg leol yn ddiweddar a gofynnwyd beth 
y gellir ei wneud i fynd i’r afael â hyn.  
 
CAM GWEITHREDU:  Dylid ystyried cynnwys y mater hwn ar flaenraglen waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol ar ôl yr Etholiad.  
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