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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 26.7.2022 

 
Teitl:                                  Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 

 
Pwrpas yr adroddiad: Derbyn cynnwys y CSGA yn sgil yr addasiadau a 

wnaethpwyd yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru 
 

Er:                                       Er gwybodaeth 
 
Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

 
Y Cynghorydd Wyn Thomas, Aelod Cabinet ar gyfer 
Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 

                                                                                                         
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 hwnnw ar gyfer y cyfnod 2022-2032 gan 
ddod i rym ar 1.9.22 
 
 
Mabwysiadwyd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Ceredigion gan Gabinet 
Cyngor Sir Ceredigion ar 20.12.22 a chytunwyd i’r argymhellion isod: 
 
 

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 

 
 
Mae sylwadau Llywodraeth Cymru ar Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
Cyngor Sir Ceredigion wedi eu cynnwys fel gwelliannau i’r ddogfen. 
 
Bydd y gwelliannau hyn hefyd yn cael eu cyflwyno er gwybodaeth i’r Pwyllgor Craffu 
a Throsolwg Cymunedau sy’n Dysgu yn nhymor yr Hydref 2022. 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau?  Oes 
 
Os na, esboniwch pam: Amherthnsaol 
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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. 

 
Argymhelliad/  
Argymhellion:  

I nodi’r gwelliannau ar gais Llywodraeth Cymru i Gynllun Strategol 
y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Sir Ceredigion 2022-2032. 
 

Rheswm / 
Rhesymau 
dros y 
penderfyniad: 

I gydymffurfio gydag 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 2021. 
 

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. 
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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 diwygiedig, ni fyddem yn 
cydymffurfio â’r gofynion statudol. 

Goblygiadau 
staffio: 
 

Amherthnasol 
 

Goblygiadau 
eiddo/ asedau: 

Amherthnasol 
 

 
Risg(iau): 
 

 
Amherthnasol 
 

Pwerau 
Statudol:  

Côd Trefniadaeth Ysgolion – Côd Statudol Llywodraeth Cymru – 
006/2013 
 

Papurau 
Cefndir: 
 

Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (2019) 
Llywodraeth Cymru 

Atodiadau:  
 

Copi o CSGA 2022-32 gydag addasiadau 
 

Swyddog 
Arweiniol  
Corfforaethol:    
           

Meinir Ebbsworth 

Swyddog 
Adrodd:       
 

Meinir Ebbsworth 
 

Dyddiad:                       26.07.2022 
 



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   

  
  

https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2019/1489/regulation/4/made/welsh
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2019/1489/regulation/4/made/welsh
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2020/1194/contents/made/welsh
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2020/1194/contents/made/welsh
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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. 

 
  

https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg
https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg
https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg
https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg
https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg
https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg
https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg
https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg
https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg
https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg
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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 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 yn 
hyn o beth.   

• 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 87.5.31%, 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 ar hyn o bryd fel ysgol gynradd cyfrwng 

Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg. Wrth i’r broses o 
ddatblygu cyfrwng iaith dosbarthiadau meithrin ac yna’r cyfnod sylfaen yn Ysgol 

Comins Coch, Ysgol Padarn Sant, Ysgol Plascrug, Ysgol Llwyn yr Eos ac Ysgol 

Cei Newydd fynd rhagddo, bydd modd sicrhau bod 100% o drosglwyddiad i 
addysg cyfrwng Cymraeg o’r ddarpariaeth cyn ysgol lleol. Dyma fydd canlyniad 

naturiol y datblygiad arfaethedig yng nghyfrwng iaith yr ysgolion gan weld wedyn 

na fydd y sefyllfa amrywiol uchod o ran trosglwyddiad yn berthnasol.   
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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. 
 

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. Yr ardaloedd a nodir yw Aberteifi. Penparcau, 
Llanarth, Llandysul ac Aberporth. Mae 5 allan o 6 o’r lleoliadau gofal hyn yn 
rhai cyfrwng Cymraeg gan gynnwys y ddarpariaeth yn ‘Ffrindiau Bach yr 
Eos’ (Penparcau/Llwyn yr Eos - Aberystwyth). Mae Ceredigion hefyd yn 
ariannu lleoliadau y tu allan i ardaloedd Dechrau’n Deg yn ddibynnol ar 
ddewis rhieni. Bydd pob plentyn sy’n mynychu darpariaeth Dechrau’n Deg 
yn trosglwyddo i ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg wrth weithredu ar 
nodau’r cynllun hwn. Mae Cylch Meithrin Llechryd yn yr LSOA arfaethedig 
yn leoliad cyfrwng Cymraeg. Fel rhan o’r cynllun ehangu arfaethedig bydd 
Cylch Meithin Llechryd yn ymestyn ei oriau agor a’r ‘rhif derbyn’ sydd ar gael 
i blant Dechrau’n Deg. Mae hwn yn ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd 
Cylch Meithrin Llechryd yn gweithio i sefydlu ‘Cylch Ti a Fi’ ym mis Medi 
2022. Mae Dechrau’n Deg yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Mudiad 
Meithrin a chynlluniau fel ‘Cymraeg i Blant’ sy’n cefnogi rheini gyda 
dwyieithrwydd ac sy’n cynnwys grwpiau cefnogi wythnosol am ddim. 
Defnyddir y Gymraeg ym mhob grŵp rhianta a chynllun yn enw Dechrau’n 
Deg ac mae athrawes ymgynghorol Dechrau’n Deg yn cefnogi lleoliadau 
wrth hyrwyddo dwyieithrwydd.  
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• 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.  

    

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 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.  
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• 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.  

• 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 Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant i 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. 
Bydd hyn 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 ar 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 ac 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/  

 

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/
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• 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 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 ysgolion lleol yr ardal 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.  

• 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 (gweler uchod), 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 yr un pryd e.e. Medi 2025. Gweithredir ar hyn yn ystod hanner cyntaf 
oes y cynllun hwn.    
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Bydd yr ymgynghoriadau uchod yn digwydd yr un pryd yn ystod 5 mlynedd cyntaf y 
cynllun hwn. Ar y cychwyn (o fis Medi 2022), bwriad y cyngor yw cefnogi’r ysgolion 
a’u cyrff llywodraethol er mwyn rhannu gwybodaeth ac i godi ymwybyddiaeth o 
ystyr ac effaith y datblygiadau. 
 
Bydd unrhyw geisiadau am gyllid grant gan LlC (dan y ‘Rhaglen Cymunedau 

Dysgu Cynaliadwy’) mewn cysylltiad ag ysgolion yn ystyried y targed i gynyddu 

nifer y plant Blwyddyn 1 a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg.   

 
Gan bod darpariaeth CC ar gael ar draws y sir nid yw’r egwyddor o gynyddu’r galw 
am yr addysg hwnnw yn berthnasol. Mae’r bwriad i ddatblygu addysg CC meithrin 
ac ar draws y cyfnod sylfaen yn ysgolion ardal Aberystwyth a’r Cei Newydd yn 
mynd i gynnig mwy o gapasiti i’r system cyfrwng Cymraeg. Nid oes ystadau tai 
niferus yn cael eu codi yng Ngheredigion ac felly nid yw arian ‘Adran 106’ yn 
berthnasol yma. Ble mae yna ystadau tai yn cael eu codi byddai’r awdurod yn 
gwneud cais am gyllid Band ‘C’ os yn gweld effaith ar gynnydd niferoedd a 
chapasiti derbyn ysgolion. Addysg cyfrwng Cymraeg fydd yn cael ei gynnig ar 
draws Ceredigion i ddisgyblion hyd 7 oed. I ddisgyblion hŷn mae darpariaeth y 
Canolfannau Iaith yn cefnogi’r ysgolion hynny sy’n rhai cyfrwng Cymraeg. Bydd 
Canolfan Iaith newydd yn Aberystwyth yn cefnogi’r datblygiad ieithyddol fydd yn 
digwydd yno yn ystod 5 mlynedd cyntaf y cynllun hwn. Mae’r Gymraeg yn fater 
allweddol yn ‘Cynllun Datblygu Lleol’ Ceredigion gan nodi’r canlynol: “Mae dros 
50% o’r boblogaeth yn deall y Gymraeg, ac mae angen sicrhau, cyn belled ag sy’n 
bosibl, fod datblygu’n meithrin ac yn cryfhau’r iaith.”   
 
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-

ddarpariaethhttps://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-
addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/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 

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/
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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.  
 

Niferoedd y disgyblion sydd wedi mynychu’r Canolfannau Iaith ers Tymor y Gwanwyn 2020  

Tymor y Gwanwyn 
2020 

Cyfnod Clo / 
Darpariaeth Rhithiol 

Haf 2022 Hydref 2022 

33 Cynradd 32 Cynradd 12 Cynradd 
hwyrddyfodwr 

12 wedi’u cofrestru 
ar hyn o bryd 

29 Uwchradd 7 Uwchradd 24 Cynradd (cylch 
Aberystwyth) Gloywi er 
mwyn trosglwyddo i 
Uwchradd Cyfrwng 
Cymraeg 

 

 
Yn y cofnod ‘Mynegiant o Ddiddordeb – Grant trochi hwyr cyfrwng Cymraeg’ (i’w 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 8 Gorffennaf 2022), rhoddir manylion am y 
modd y bydd arian trochi yn cael ei ddefnyddio dros y tair blynedd nesaf yng 
Ngheredigion. Mae’r cynnig yn alinio gyda’r CSGA o ran gwella sgiliau ieithyddol 
disgyblion CA3 er mwyn cynyddu’r ganran sy’n astudio TGAU drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Bydd hefyd yn cyfrannu at y targed o ran 100% o ddisgyblion yn astudio 
100% trwy gyfrwng trochi a’r Gymraeg hyd at 7 oed. Mae’r cynnig grant hwn hefyd 
yn mynd i gefnogi staff dysgu a chymorthyddion yn yr ysgolion hynny i wella a 
datblygu eu sgiliau iaith sy’n gydnaws gyda deilliant 1,2 a 7 o’r CSGA. Mae’r 
flaenoriaeth i dargedu hwyrddyfodiaid drwy Ganolfannau Iaith yn alinio gyda’n cais 
cyfalaf i adeiladu Canolfan Iaith bwrpasol yng nghylch Aberystwyth ar safle’r Ysgol 
Gymraeg.  
    

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. 

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%  

 



Remember to delete the blue text  
before submitting your Plan 

12 
 

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.  
 

76% o ddisgyblion Blwyddyn 1 Ceredigion sydd yn dilyn llwybr addysg CC yn 2021/22.   
 

Data CA2 - Nifer/% sy’n cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg ers 2017/18 fel  
cyfanswm a chanran o holl ddisgyblion Blwyddyn 6 (Data PLASC blynyddol):   

 
 
Data CA3 – Nifer/% sy’n cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg ers 2017/18 fel 
cyfanswm a chanran o holl ddisgyblion Blwyddyn 9 (Data PLASC blynyddol):  
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/21 2021/22 

  470 

 (Allan o 730) = 

  64% 

  485 

 (Allan o 732) = 

  66% 

 482 

 (Allan o 681) = 

  71% 

 497 

 (Allan o 743) = 

  67% 

 484 

 (Allan o 714) = 

 68% 

 
 

2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

492  

(Allan o 682) = 

72%  

  

476  

(Allan o 643) = 

74%  

  

459  
(Allan o 621) =  
74%  
  

528 

(Allan o 740) =  

71% 

  

510  

(Allan o 691) = 

74% 

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.  
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Ysgolion Cynradd Categori 2007 Categori Newydd 2022 

Ysgolion cynradd i gyd 

heblaw am 5 (36 ysgol) 

Ysgolion Cyfrwng Cymraeg  Categori 3 Cyfrwng 

Cymraeg  

Plascrug, Llwyn yr Eos, 

Padarn Sant, Comins Coch, 

Cei Newydd 

Ysgolion Cyfrwng Saesneg 

yn bennaf ond gyda 

defnydd sylweddol o’r 

Gymraeg  

T2 Trosiannol 

Ysgolion Uwchradd Categori 2007 Categori Newydd 2022 

Penweddig  Ysgol Cyfrwng Cymraeg Categori 3/P Cyfrwng 

Cymraeg 

Aberaeron Ysgol Dwyieithog - 2C T3 Trosiannol 

Aberteifi Ysgol Dwyieithog - 2C T3 Trosiannol 

Bro Pedr Ysgol Dwyieithog - 2B T3 Trosiannol 

Penglais Ysgol Saesneg  Categori 1 Cyfrwng 
Saesneg 

Ysgolion Canol Categori 2007 Categori Newydd 2022 

Bro Teifi (cyn) Ysgol Cyfrwng Cymraeg Categori 3 Cyfrwng 

Cymraeg 

Bro Teifi (uwch) Ysgol Cyfrwng Cymraeg  Categori 3P Cyfrwng 

Cymraeg 

Henry Richard (cyn) Ysgol Cyfrwng Cymraeg Categori 3 Cyfrwng 

Cymraeg 

Henry Richard (uwch) Ysgol Dwyieithog - 2B Categori 3 Cyfrwng 

Cymraeg 

Bro Pedr (cyn) Dwy ffrwd – Cyfrwng 

Cymraeg a Saesneg yn 

bennaf gyda defnydd 

sylweddol o’r Gymraeg  

Categori 3 Cyfrwng 

Cymraeg 

T2 Trosiannol 

Bro Pedr (uwch) Ysgol Dwyieithog - 2B T3 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%     
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Targed Medi 2022: 82%     

Targed Medi 2023: 84%   

Targed Medi 2024: 86%  

Targed Medi 2025: 90% 
 

Oherwydd natur y boblogaeth a’i symudedd cyffredinol yn enwedig mewn lleoliadau 

arfordirol/glan môr yn ardal Aberystwyth, mae nifer helaeth o’r disgyblion sy’n penderfynu 

peidio mynychu addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg wrth drosglwyddo yn hwyrddyfodiaid 

sy’n cyrraedd yr ysgolion yma mlynyddoedd 4,5 a 6. Bydd yr awdurdod yn cytuno ar 

dargedau cynnydd gyda’r ysgolion unigol perthnasol gan gynllunio ar gyfer hynny o fis 

Medi 2022 ymlaen. Bydd yr awdurdod hefyd yn adolygu ei thargedau ar gyfer 2026 hyd 

2032 yn sgil y cynnydd a wnaed yn erbyn y targedau blaenorol a nodwyd uchod.    

 

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 (‘Categoreiddio 
ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ - Llywodraeth Cymru) gyda hynny’n 

weithredol yn rhan cyntaf y cynllun 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.  
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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 

Nifer a chanran y disgyblion Blwyddyn 1-6 sydd yn mynychu addysg cyfrwng Cymraeg a 
chyfrwng Saesneg yn 2021/22 (PLASC 2022)   

 Blwyddyn 1  Blwyddyn 2  Blwyddyn 3  Blwyddyn 4  Blwyddyn 5  Blwyddyn 6  

Cyfrwng  
Cymraeg  

  

504 74% 524 76% 458 72% 499 75% 523 73% 510 74% 

Cyfrwng 

Saesneg  159 24% 161 24% 179 28% 170 25% 198 27% 181 26% 

Data Tracio Blwyddyn 7(Medi 2021) yn ôl ysgol uwchradd gan ddangos y ganran o 

ddisgyblion sy’n “aros” i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg   

Ardal yr 
Ysgol 

Gynradd 

Mintai 
Tracio 

Iaith Cynradd Iaith Uwchradd Canran 
“aros” 

Cymraeg 
Cymraeg Saesneg 

(neu D) 
Cymraeg Saesneg 

(neu D) 
Aberystwyth 328 171 157 142 186 83% 

Tregaron 33 32 1 31 2 97% 

Llambed 81 49 32 44 37 90% 
Aberaeron 110 98 12 89 21 91% 

Aberteifi 107 107 0 87 20 81% 
Llandysul 40 40 0 40 0 100% 

Ceredigion 699 497 202 433 266 87% 
Ar draws Ceredigion felly mae 87% (2021) o ddisgyblion yn “aros” mewn addysg cyfrwng Cymraeg wrth drosglwyddo o’r 

sector cynradd i’r uwchradd. I bwrpas y tabl ystyriwyd Ysgol Penglais fel ysgol cyfrwng Saesneg yn bennaf er bod cyfran 

o ddisgyblion yno yn dilyn cymhwyster Cymraeg Iaith Gyntaf.   
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Bydd yr awdurdod yn cytuno ar ac yn cynllunio ‘targedau cynnydd’ gyda’r ysgolion cynradd 

ac uwchradd perthnasol yn unigol law yn llaw â’r broses gategoreiddio darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg a hynny o fis Medi 2022 ymlaen.  
 

Ar sail y data yma gosodwyd y targedau isod er mwyn gweld cynnydd yn y ganran o 

ddisgyblion sy’n parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod 

(cynradd) i un arall (uwchradd). Bydd hyn yn digwydd law yn llaw gyda datblygiad yr 

ysgolion uwchradd yn unol â’r broses gategoreidio darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  

 

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  

  88%    88%    89%    89%    90%  

2027 - 2028  2028 - 2029  2029 - 2030  2030 - 2031  2031 - 2032  

  90%    90+%    90+%    90+%    90+%  
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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 gref 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 iaith gyntaf yn 2020/21  

CA3 - Oherwydd cyfyngiadau Covid mae’r data ar gyfer CA3 YN ANGHYFLAWN. 

CA4 - Yn Haf 2021 astudiodd 63.7% ar gyfer cymhwyster TGAU Iaith Gyntaf (445 o 

ddisgyblion).  

CA5 - Yn Haf 2021 astudiodd 7.7% o ddisgyblion Cymraeg Iaith Gyntaf fel pwnc 
safon uwch.  

 

Nifer a chanran disgyblion sy’n astudio manyleb ail iaith yn 2020/21  

CA3 - Oherwydd cyfyngiadau Covid mae’r data ar gyfer CA3 YN ANGHYFLAWN 

CA4 - Yn Haf 2021 astudiodd 28.8% ar gyfer cymhwyster TGAU Ail Iaith (201 o 

ddisgyblion)  

CA5 - Yn Haf 2021, astudiodd 0.0% o ddisgyblion 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 2021, roedd 66.4% o ddisgyblion Ceredigion wedi llwyddo i astudio 2 

neu fwy o gymwysterau TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg (o’r rheiny a astudiodd 

Cymraeg Iaith Gyntaf ac eithrio disgyblion Penglais).  

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.  
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• Bydd angen cefnogi ysgolion uwchradd wrth iddynt annog disgyblion i barhau 

gyda’u llwybr iaith gyntaf.  

• 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.  

 
Pwnc 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

TGAU Iaith 

Gyntaf 
63.4 63.8 63.5 63.7 

Safon Uwch 

Iaith Gyntaf 
5.0 6.7 5.8 7.7 

Safon Uwch 

Ail Iaith 
0.0 0.8 1.0 0.0 

 

 

Targedau 2022 - 2026: Cymraeg Iaith Gyntaf TGAU a Safon Uwch 

Pwnc 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

 
TGAU  

Iaith 

Gyntaf  

64% 64% 65% 65% 66% 

Safon 

Uwch Iaith 

Gyntaf  

8% 8% 8.5% 9% 10% 

Safon 

Uwch ail 

iaith 

1% 1% 2% 2% 3% 

 

 
Mae ‘Canllawiau ar gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ yn 
nodi y “bydd categorïau eu hunain yn cael eu diffinio yn ôl faint o amser sy’n cael ei 
neilltuo i ddysgwyr ddysgu Cymraeg. Bydd hyn yn cynnwys yr amser a neilltuir i  
gyflwyno'r cwricwlwm drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â gweithgareddau eraill  
yn yr ysgol sy'n rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio a chyfoethogi eu defnydd o'r  
Gymraeg”. 
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Maent hefyd yn nodi “Un flaenoriaeth benodol yw sicrhau bod ysgolion dwyieithog yn 
cyflwyno cyfran uwch o'r cwricwlwm yn Gymraeg er mwyn rhoi sylfaen ieithyddol 
gadarn i ddysgwyr”. 
Yn sgil yr hyn a nodir hefyd yn y dogfen am ‘Mewnbwn’ ac ‘Allbwn’ yng nghyd-destun 
Ysgolion Uwchradd h.y.  
 

• Mewnbwn: Canran y Meysydd Dysgu a Phrofiad a’r gweithgareddau allgyrsiol 
a gynigir drwy gyfrwng y Gymraeg. 

• Allbwn: Canran y disgyblion sy’n dilyn y Meysydd Dysgu a Phrofiad hynny 
drwy gyfrwng y Gymraeg hyd at 16 oed. 

 

…bydd yr awdurdod yn cefnogi ysgolion Uwchradd i gymryd camau i gynyddu 
nifer y cymwysterau y gall dysgwyr eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg drwy:  

• 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.   

• O fis Medi 2022 bydd yr awdurdod yn cynllunio ac yn gosod targedau 
blynyddol mewn partneriaeth â phob ysgol uwchradd yn unigol o safbwynt 
gweld cynnydd yng nghyfrwng y dysgu. Bydd y targedau yna’n ffurfio rhan o 
‘Gynllun Gweithredu Unigol’ ar gyfer pob ysgol dan bennawd ‘Canran y 
disgyblion sy’n dilyn y Meysydd Dysgu a Phrofiad drwy gyfrwng y Gymraeg 
hyd at 16 oed’. Bydd yr awdurdod a’r ysgolion yn cofnodi cynnydd yn erbyn 
targedau fesul blwyddyn ysgol er mwyn hwyluso’r monitro. Bydd yr awdurdod 
yn adrodd ar gynnydd yr ysgolion yna yn erbyn y targedau yn flynyddol a thrwy 
drafodaeth fonitro gyson gyda swyddogion y Llywodraeth. 

• Ymgynghori ar newid categori un ysgol uwchradd i ddynodiad 3.  
• 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 
eddysgu 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.  
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• Cynnal Ffair Yrfaoedd/ Byd Gwaith – rhannu pwysigrwydd dwyieithrwydd – 
modd gwneud hyn trwy gyfres o ffilmiau byrion o brofiadau pobl go iawn. 
Ymgyrch Hyder (gweler Deilliant 5).  

• 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 a chynllun 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 
disgyblion oedd 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 o bob blwyddyn.   

• Rydym yn disgwyl gweld cynnydd yn hyder disgyblion a rhieni i ddewis addysg 

Gymraeg.  

https://www.youtube.com/cymraeg
https://www.youtube.com/cymraeg
https://www.youtube.com/cymraeg
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• Yn ystod cyfrifiad 2031 byddwn yn disgwyl gweld canran uwch o ddisgyblion 

rhwng 5 a 15 oed yn medru siarad Cymraeg.  

Data Allweddol 

 
 
Noder nad yw pob ysgol uwchradd yn cynnig yr un nifer o bynciau yn CA4, felly gall y data fod yn 
anodd i’w ddadansoddi. Mae Penglais yn cael ei chynnwys yn y tabl, sydd ddim yn cynnig unrhyw 
gymwysterau yn y Gymraeg gan ei bod yn ysgol Saesneg (ond mae tua 20% o’u disgyblion yn astudio 
Cymraeg Iaith Gyntaf). Mae’r ffigurau 1+, 2+ etc wedi eu seilio ar y cohort Cymraeg Iaith Gyntaf yn 
unig. 

 

Niferoedd a % y dysgwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a 
phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg 

2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026 2026 - 2027 

CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ 

64% 62% 64% 63% 65% 64% 65% 65% 66% 66% 

2027 - 2028 2028 - 2029 2029 - 2030 2030 - 2031 2031 - 2032 

CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ 

66% 66% 66% 67% 67% 67% 67% 68% 67% 68% 
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Deilliant 5  

Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn 

cyddestunau 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  

   2019-20.docx 

Data Theatr Felinfach  
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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.  
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• Llunio holiadur fel gwaelodlin i’r uchod i’w chwblhau gan ddisgyblion ysgolion 
uwchradd y sir o ran hyder a chanfyddiad.  

• Bod o mwyafrif helaeth (90%+) o glybiau ôl ysgol yn cynnig darpariaeth 

Cymraeg yn bennaf dros gyfnod y cynllun hwn.    

• Cydweithio o fis Medi 2022 ymlaen gydag Ysgol Henry Richard (yn benodol) 
gan ddefnyddio a rhannu tystiolaeth o brosiect ymchwil ‘Astudiaeth o allfudo a 
dyheadau pobl ifanc o’r bröydd Cymraeg’ i ddatblygu ymhellach ar agweddau 
cadarnhaol. 

• 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 yn 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 ag hyder i ddysgu/hyfforddi yn ddwyieithog. 

Parhau gyda chyfarfodydd rhwydwaith ar gyfer arweinyddion y Siarter Iaith i 

rannu syniadau, rhannu rhwystredigaethau ac arfer dda, cynllunio 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.   
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• 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.  

• 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 defnyddio’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.  Apwyntiwyd aelod staff ac mae’r 
ddarpariaeth yma ar waith trwy gyfrwng y Gymraeg erbyn hyn. 

• 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.  

• 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 bron pob athro/athrawes arweiniol ein canolfannau arbenigol yn gallu 
siarad Cymraeg. O ganlyniad i iaith cartref nifer o’n disgyblion, prif iaith 
gweithredu ein canolfannau arbenigol 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 Canolfannau arbenigol, 
rydym yn darparu hyn a hefyd yn sicrhau cefnogaeth gan cymhorthydd 
dysgu (CD) sydd yn siarad Cymraeg.  

• 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 
cydlynedd 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 AA yn gallu siarad Cymraeg heblaw am ddwy. Mae hyn   

    yn golygu bod rhwydweithiau CAAA yn cael eu cyflwyno’n ddwyieithog.  
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• Mae mwyafrif helaeth ein lleoliadau cyn-ysgol yn cynnig darpariaeth trwy’r 
Gymraeg gyda lleiafrif yn cynnig darpariaeth trwy Saesneg.  

• 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.  

• 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. Cwblhawyd yr holl waith yma erbyn hyn. 

• 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. 
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• 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. 

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. Mae hyn wedi ei gyflawni gan sicrhau 
bod yna ystod gyfoethog o hyfforddiant ADY ar gael yn y ddwy iaith erbyn 
hyn.  

• 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. Hysbysebwyd swydd athro/athrawes arbenigol ar gyfer nam clyw 
dwywaith ond dim ond un ymgeisydd oedd. Apwyntiwyd yr ymgeisydd gan 
fod ei brofiad a’i arbenigedd yn gryf er nad oedd yn siarad Cymraeg. Mae’r 
aelod staff wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg gyda hyn wedi ei nodi yn y 
cytundeb swydd. 

• 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.  
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• 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.  

Mae’r awdurdod eisoes wedi penodi athrawes ymgynghorol newydd, sy’n 
siaradwr Cymraeg, fel rhan o’r paratoadau yma. 

• 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. 

Rydym yn rhagweld y bydd angen cyrraedd diwedd y cyfnod trosglwyddo i’r 

system ADY cyn y bydd gweithredu awdit yn briodol. Bydd hyn debygol o 

ddigwydd yn ystod blwyddyn academaidd 2024-25. 

• 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) 
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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)  

Dim  
sgiliau  

  

  

  

Lefel  
Mynediad  

Lefel 

Sylfaen  
Lefel  

Ganolradd  
Lefel  
Uwch  

Lefel 

Hyfedr  
Ni chafwyd 

gwybodaeth  
Cyfanswm  

  

  

21  

  

  

31  

  

  

22  

  

  

21  

  

  

46  

  

  

198  

  

  

15  

  

  

354  

 

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  

  

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. Bwriedir defnyddio dogfennaeth 

ddiweddar Llywodraeth Cymru – ‘Cynllun y gweithlu Cymraeg mewn addysg’, 

‘Cynllun y gweithlu Cymraeg mewn addysg: crynodeb o gynlluniau strategol 

Cymraeg mewn addysg’ a ‘Cynllun y gweithlu Cymraeg mewn addysg: 

dadansoddiad data’ fel sail i’r trefniadau yma. Bydd y gwaith cynllunio ar gyfer y 

system fewnol yn digwydd rhwng Mehefin ac Awst 2022 ac anelir iddi fod yn 

weithredol o fis Medi 2022 ymlaen. Bydd y system yn gofnod manwl o’r gweithlu 

addysg ac yn gosod targedau blynyddol dros oes y CSGA 10 mlynedd hwn ac yn 

cyflawni’r 4 nod y rhoddir sylw iddyn yn ‘Amcanion a chamau gweithredu 

allweddol’ y ddogfennaeth. Bydd sicrhau’r gallu i gael dadansoddiad data manwl a 

pherthnasol am sefyllfa’r gweithlu addysg (e.e., trawstoriad oedran a rhagamcan 

ymddeoliadau) a materion ieithyddol yn rhan greiddiol o’r system. Bydd modd i’r 

cyngor osod yn glir, ar ffurf targedau meintiol, sut y bydd yn cynyddu cyfran y 

gweithlu sydd â medrau iaith i allu addysgu yn y sector cyfrwng Cymraeg. Bydd 

Cyngor Sir Ceredigion yn cynllunio anghenion y gweithlu mewn partneriaeth 

gyda’i holl randdeiliaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru. 
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• 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 
uwchsgilio 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 yn gyntaf, ymddygiad proffesiynol a’r Gymraeg ayyb.     

• 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 ddwyieithog 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. 

• Cydweithio gyda Mudiad Ysgolion Meithrin gyda’r bwriad o weld cynnydd yn nifer 
y dysgwyr sy’n ymgeisio am le ar Gwrs Prentisiaeth Lefel 3 y mudiad.  

• Cydweithio gyda Mudiad Ysgolion Meithrin gan hwyluso partneriaeth rhwng 
ysgolion uwchradd y sir â’r mudiad er mwyn darparu cyrsiau i ddisgyblion sy’n 
arwain at gymhwyster o fewn y gweithlu Gofal Plant. 

• Cydweithio gyda Mudiad Ysgolion Meithrin wrth rannu negeseuon cadarnhaol am 
y Gymraeg a chyfleoedd cyflogaeth e.e. o fewn ysgolion uwchradd y sir gan 
bwysleisio pwysigrwydd y Gymraeg wrth weithio ym maes gofal plant yng 
Ngheredigion.  

• Cydweithio gyda Mudiad Ysgolion Meithrin ac ymgynghorwyr gyrfaoedd ysgolion 
uwchradd Ceredigion yn ogystal â hyfforddwyr yn y maes e.e. Coleg Ceredigion, 
er mwyn annog pobl ifanc y sir i ymgymryd â gyrfa ym maes y blynyddoedd 
cynnar a gofal plant gan eu gwneud yn ymwybodol o’r swyddi uwch a’r llwybr 
gyrfa posibl wrth weithio yn y sector.  

• Llunio cynllun o hyfforddiant blynyddol ar fethodoleg dysgu dwyieithog 
llwyddiannus. 

• 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.  
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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.     

 

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 weithredu a’i werthuso.   

  

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.   
 



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

1 
FERSIWN DERFYNOL 10-11-2017 

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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2 
FERSIWN DERFYNOL 10-11-2017 

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 

   

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assessing_impact_and_the_equality_duty_wales_0.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assessing_impact_and_the_equality_duty_wales_0.pdf
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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  
 

 



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

21 
FERSIWN DERFYNOL 10-11-2017 

6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth Meinir Ebbsworth   

Pennaeth y Gwasanaeth Meinir Ebbsworth   

Y Cyfarwyddwr Strategol Barry Rees   

Deiliad y Portffolio Y Cynghorydd Ellen ap Gwyn   
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