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Annwyl Cynghorydd Thomas 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Chwefror ynghylch Strategaeth Iaith Uwchradd Gwynedd.  
Roeddwn yn falch o ddarllen ynglŷn â’r sylw y mae Cyngor Gwynedd yn ei roi i’r maes 
pwysig hwn. Fel y cyfeiriwch yn eich llythyr mae’r gwaith yn y maes hwn yn allweddol er 
mwyn cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr fel yr amlinellir yn strategaeth Cymraeg 2050, ac 
mae gan Gyngor Gwynedd rôl pwysig i’w chwarae, fel pob awdurdod lleol, wrth i ni geisio 
cyrraedd y nod.  
 
Rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu rhoi cefnogaeth ariannol i Gyngor Gwynedd 
yn flynyddol ers sefydlu’r Siarter Iaith, drwy prif grant Hunaniaith yn y lle cyntaf, ac yn fwy 
diweddar drwy’r adran addysg er mwyn cefnogi’r gwaith ehangach o ledaenu’r Siarter ar 
draws rhanbarth y gogledd a’r rhanbarthau eraill.   
 
Rydym hefyd yn falch o allu cefnogi ysgolion uwchradd Gwynedd yn ariannol drwy’r  
prosiect cefnogi arferion iaith ers dwy flynedd fel rhan o’r grant ar draws rhanbarth y 
gogledd.  
 
Fel y byddwch yn ymwybodol, ym mis Rhagfyr 2017 cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu y 
Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-21, sy’n gosod y cyfeiriad cenedlaethol ar gyfer 
datblygu addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg dros y pedair blynedd nesaf, yn unol 
â’r weledigaeth yn Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr ac Addysg yng Nghymru: 
Cenhadaeth ein cenedl, Cynllun gweithredu 2017–21. 
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Yn y cynllun, amlinellir y bwriad i adeiladu ar y Siarter Iaith Gymraeg a’r Pecyn Cymorth 
Defnydd Iaith uwchradd i ddatblygu fframwaith cenedlaethol ar gyfer pob lleoliad ysgol i 
ddarparu sail ysgol gyfan ar gyfer cynllunio a chynnig cyfleoedd i gynyddu defnydd 
ehangach dysgwyr o’r Gymraeg a gwreiddio arferion defnydd iaith.   
 
Mae gwaith eisoes yn mynd rhagddo i osod y fframwaith honno mewn lle o fis Medi 2018 
ymlaen, a bydd pob ysgol, waeth beth fo’i chategori ieithyddol yn gweithio o fewn yr un 
fframwaith er mwyn cyflawni’r nod o sicrhau bod plant a phobl ifanc: 

 yn hyderus i ddefnyddio’u sgiliau iaith Gymraeg; 

 yn meithrin agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith, ac 

 yn cynyddu defnydd o’r iaith y tu fewn a thu allan i’r ysgol.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu gweithgor cenedlaethol o gynrychiolwyr o’r pedair 
rhanbarth i lywio datblygiad y fframwaith genedlaethol. Rydym yn gwerthfawrogi mewnbwn 
swyddogion Cyngor Gwynedd i’r trafodaethau hynny, a’r gwaith y mae Cyngor Gwynedd yn 
ei wneud yn cynrychioli rhanbarth y gogledd yn ei rôl fel cadeirydd rhwydwaith y Gymraeg o 
fewn rhanbarth GWE. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn trafod y datblygiadau yn 
rheolaidd gyda swyddogion Cyngor Gwynedd, ac yn barod iawn i gyfarfod â chi i drafod 
unrhyw agwedd ar y gwaith. 
 
Fel y cyfeiriwch yn eich llythyr, mae’r stwythur o ariannu’r Siarter Iaith a’r gwaith o fewn 
ysgolion uwchradd bellach wedi symud i drefn rhanbarthol, ac yn cael ei sianelu drwy’r 
pedwar consortiwm addysg. Bydd ein strwythur ar gyfer dyfarnu cyllid yn y maes hwn yn 
parhau drwy’r consortia rhanbarthol dros y cyfnod nesaf, a mater i rwydwaith y Gymraeg 
rhanbarth GWE fydd penderfynu sut i ddyrannu’r cyllid i lefel awdurdodau lleol i weithredu’r 
Siarter Iaith, a chynlluniau eraill i gefnogi datblygiad y Gymraeg mewn addysg.   
 
Edrychaf ymlaen at weld y gwaith yn y maes hwn yn mynd o nerth i nerth wrth i ni weithio ar 
lefel cenedlaethol, rhanbarthol a lleol i symud y maes yn ei flaen, er mwyn rhoi’r cyfleoedd 
gorau posib i’n plant a’n pobl ifanc wreiddio eu harferion iaith a bod yn hyderus i 
ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd.  
 
Yn gywir 
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