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Am y ddogfen 
Ym mis Mawrth 2020, gosododd yr awdurdod 

lleol uchelgais clir ar gyfer ei hysgolion, sef: 

“Bydd holl blant a phobl ifanc Powys yn 

derbyn addysg ysbrydoledig o ansawdd 

uchel i'w helpu i ennill y wybodaeth, 

sgiliau a'r nodweddion i fod yn bobl iach, 

economaidd gynhyrchiol sy'n 

gymdeithasol a bydeang gyfrifol ac yn 

gallu gwireddu eu dyheadau personol yng 

Nghymru'r 21ain ganrif” 

Dangosodd yr ymgysylltu helaeth gydag ystod 

eang o randdeiliaid dros y misoedd blaenorol yn 

hollol eglur, fod angen newid yn gyflym ar gyfer 

system ysgolion Powys. Yn ategu’r angen am 

newid, mae’r teimlad eang nad yw’r system 

ysgolion bellach yn addas ar gyfer cyflwyno 

trefniadau cynhwysol a modern i gwrdd ag 

anghenion yr holl ddysgwyr. Roedd yn glir hefyd 

fod y rhanddeiliaid yn mynnu mai cyfrifoldeb y 

Cyngor ydyw i fframio a gosod cyfeiriad strategol 

fel mater o frys, i ymdrin â’r diffygion gafodd eu 

cydnabod. Maer consensws cryf, a fynegwyd yn 

gyson yn ystod yr ymgysylltu fod angen ysgolion 

mwy hygyrch all gefnogi dysgwyr sydd am 

ddysgu yn Gymraeg – gan gynnig y cwricwlwm 

llawn o 4 i 18.  

Y dystiolaeth o weddill Cymru yw mai addysg 

cyfrwng Cymraeg/dwyieithog sy’n cynnig y cyfle 

gorau i ddysgwyr fod yn gwbl ddwyieithog, gan 

hefyd greu amgylchedd amgylcheddol allblyg a 

deinamig. Dyma ysgolion sy’n gweithredu yn 

Gymraeg, ac sy’n cwrdd ag anghenion dysgwyr o 

gefndiroedd amrywiol ym mhob rhan o Gymru, yn 

cynnwys dysgwyr sy’n cyrraedd Cymru ar ôl 

dechrau eu haddysg. Mae’r ddarpariaeth yn yr 

ysgolion hyn, fel ysgolion tebyg o amgylch y byd, 

yn galluogi’r holl ddysgwyr i fod yn bobl ifanc 

cwbl ddwyieithog.  

Yn Ebrill 2020, cafodd y Strategaeth Trawsnewid 

Addysg ei mabwysiadu ar ran y Cabinet, gan 

gynnwys yr ymrwymiad canlynol ar gyfer dyfodol 

addysg yn Gymraeg ar gyfer dysgwyr ym Mhowys.  

“Nod Strategol 3: Gwella mynediad at 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws 

pob cyfnod allweddol”  

Diben y nod yw sicrhau y gall nifer gynyddol o 

blant gael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg 

yn y dyfodol, o’r blynyddoedd cynnar tan eu hoed 

gadael ysgol.  

O’r dystiolaeth a gasglwyd wrth ymgysylltu, mae’n 

amlwg nad oes cydraddoldeb o ran y 

ddarpariaeth i ddysgwyr cyfrwng Cymraeg o 

amgylch y sir, a bod lefel y ddarpariaeth cyfrwng 

Cymraeg sydd ar gael fel loteri cod post. Hefyd, 

nid oes gan ddysgwyr Powys fynediad at ysgol 

uwchradd cyfrwng Cymraeg.  

Bydd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 

Addysg 2021-2031 newydd y Cyngor wedi 

alinio’n llwyr â’r Strategaeth hon, ac yn cynnwys 

camau gweithredu ychwanegol i gefnogi’r Nod 

Strategol hon.  
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Terminoleg 

Mae diffyg eglurder wedi bod yn ymwneud ag ystor y derminoleg yn ymwneud â statws iaith ysgolion. 

Ledled Cymru, deellir fod ysgol cyfrwng Cymraeg yn ysgol lle caiff pob plentyn yn yr ysgol ei ddysgu a’i 

gefnogi i fod yn gwbl ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg (gan hefyd astudio ieithoedd tramor modern). 

Wrth iddynt weithio i gynnig cwricwlwm sy’n cefnogi dwyieithrwydd i’r holl ddisgyblion, nid yw’n 

anghyffredin iddynt gael eu galw’n ysgolion dwyieithog.  

Ym Mhowys nid oes unrhyw ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg/dwyieithog yn yr ystyr a nodir uchod h.y. 

nid oes ysgolion uwchradd sy’n gweithio i sicrhau dwyieithrwydd yr holl ddysgwyr. Mae ysgolion 

uwchradd dwy ffrwd ar draws y sir. Mae’r rhain yn ysgolion lle bydd dim ond cyfran o’u dysgwyr yn cael 

eu haddysgu mewn modd a fydd yn eu galluogi i fod yn gwbl ddwyieithog erbyn yr adeg y byddant yn 

gadael yr ysgol. Yn yr ysgolion hyn, mae rhai o’r dysgwyr yn cael eu cwricwlwm yn Saesneg, ac eraill yn cael 

eu cwricwlwm mewn cymysgedd o Saesneg a Chymraeg. Yn ei hanfod, yn yr un ysgol, mae disgyblion sy’n 

cael addysg ddwyieithog ac eraill sy’n cael addysg cyfrwng Saesneg. Mae cyfran y dysgwyr mewn ysgolion 

dwy ffrwd ym Mhowys fel a ganlyn: 

Ysgol Nifer y Disgyblion yn y 

Ffrwd Gymraeg/ 

Ddwyieithog 

Nifer y Disgyblion yn y 

Ffrwd Saesneg 

Ysgol GG Llanfair-ym-Muallt 108 93 

Ysgol yr E. yng Ngh. Rhaeadr 65 136 

Ysgol GG Pontsenni 54 82 

Ysgol Bro Hyddgen (Cynradd) 112 54 

Ysgol Dyffryn Trannon 96 14 

Ysgol GG Llanfair Caereinion 86 75 

Ysgol Llanfyllin (Cynradd) 67 63 

Ysgol Llanrhaeadr-ym-Mochnant 38 36 

Ysgol Rhiw Bechan 61 94 

Ysgol Trefonnen 88 120 

Ysgol Uwchradd Aberhonddu 30 549 

Ysgol Uwchradd Caereinion  253 211 

Ysgol Uwchradd Llanidloes  106 544 

Ysgol Bro Hyddgen (Uwchradd) 186 110 

Ysgol Calon Cymru 142 854 

Ysgol Llanfyllin (Uwchradd) 158 525 

Niferoedd disgyblion ar 13 Hydref 2020 

Mae hyn yn wahanol iawn i lawer o Gymru lle mae ysgolion dynodedig sy’n mynd ati i sicrhau fod pob 

dysgwr yn ddwyieithog, ac eraill yn gweithredu yn Saesneg yn unig. Yng Nghymru, mae 3 awdurdod sydd 

heb ysgolion cyfrwng Cymraeg/dwyieithog – Powys, Mynwy a Blaenau Gwent. Serch hynny, mae trefniadau 

cadarn gan Fynwy a Blaenau Gwent ers 30 mlynedd gyda Chasnewydd a Thorfaen i gynnig darpariaeth 

cyfrwng Gymraeg/ddwyieithog lawn yn eu hysgolion uwchradd. 
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Mae’r dybiaeth gan rai fod ysgol ddwy ffrwd yr un fath ag ysgol ddwyieithog yn aml wedi bod yn rhwystr i 

drafodaethau â rhanddeiliaid am gynllunio addysg ar gyfer y dyfodol.   
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Beth yw’r gwahaniaeth? 
Ysgol Cyfrwng Cymraeg neu Ddwyieithog 

 

Dyma ysgolion ble:  

 

Ysgolion Dwy Ffrwd 

 

Dyma ysgolion ble: 

 Dysgwyr 

- Bydd disgwyl i bob dysgwr yn yr ysgol 

ddod yn gwbl ddwyieithog yn Gymraeg a 

Saesneg. 

- Mae’r holl ddisgyblion yn dysgu Cymraeg a 

Saesneg i safon mamiaith, yn cynnwys ar 

gyfer arholiadau allanol, ac hefyd yn dysgu 

iaith dramor fodern.  

 Dysgwyr 

- Gwneir y gwaith hwnnw i ddatblygu rhai o’r 

dysgwyr fel dysgwyr dwyieithog tra bydd 

dysgwyr eraill yn yr ysgol yn astudio yn 

Saesneg yn unig. 

- Bydd dysgwyr yn y ffrwd 

Gymraeg/ddwyieithog yn astudio’r 

Gymraeg a’r Saesneg fel mamiaith a 

disgwylir iddynt fod yn gwbl ddwyieithog, 

Bydd dysgwyr yn y ffrwd Saesneg yn 

astudio Saesneg i safion mamiaith a’r 

Gymraeg fel ail iaith, ac nid yw hyn wedi’i 

gynllunio iddynt fod yn gwbl ddwyieithog 

erbyn diwedd eu cyfnod yn yr ysgol.  

Cwricwlwm 

- Mae’r cwricwlwm yn cael ei gyflwyno’n 

bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 Cwricwlwm 

- Ar y cyfan, mae’r cwricwlwm cyfan ar gael 

yn Saesneg ar gyfer yr holl ddysgwyr. Mae 

rhan o’r cwricwlwm ar gael yn Gymraeg i’r 

rhai yn y ffrwd Gymraeg/ddwyieithog (sy’n 

amrywio’n fawr o ysgol i ysgol). 

Iaith yr Ysgol 
- Mae bywyd gweinyddol a chymdeithasol yr 

ysgol ar gyfer y disgyblion a staff yn cael ei 

gynnal yn Gymraeg.  

 Iaith yr Ysgol 
- Fel rheol, mae iaith gymdeithasol yr ysgol 

yn cael ei phennu gan yr arweinyddiaeth a’r 

staff, a chyfran y dysgwyr sy’n dysgu yn y 

ddwy iaith.  

Allgyrsiol 
- Mae gweithgareddau allgyrsiol fel rheol yn 

cael eu cynnal yn Gymraeg, ond bydd 

myfyrwyr yn cael mynediad ar 

weithgareddau cenedlaethol yn y ddwy iaith 

 

 Allgyrsiol 
- Mae gweithgareddau allgyrsiol fel rheol yn 

cael eu cynnal yn y ddwy iaith. 

Ymgysylltu â Rhieni 
- Bydd ymgysylltu â rhieni yn digwydd yn 

gwbl ddwyieithog neu yn ôl dewis y rhieni. 

Tra bydd y dysgwyr yn gwbl ddwyieithog, 

efallai na fydd yn rhieni.  

 Ymgysylltu â Rhieni 

- Bydd ymgysylltu â rhieni yn digwydd yn 

gyfan-gwbl yn Gymraeg a/neu Saesneg yn 

dibynnu ar allu’r staff i gyfathrebu yn 

Gymraeg neu ôl dewis y rhieni. 
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Ymgysylltu cyhoeddus diweddar 
Yn ystod yr ymarferion ymgysylltu cyhoeddus a gynhaliwyd y llynedd, mynegwyd pryderon am ddarpariaeth 

bresennol o ran addysg Gymraeg ym Mhowys. Roedd rhai o’r rhain yn cynnwys: 

- Nid oes gan yr holl rannau o Bowys ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gynradd nag uwchradd ar gael 

yn hwylus – ar hyn o bryd nid oes darpariaeth yn ardaloedd Llanandras, Crughywel na Gwernyfed. 

- Nid yw nifer o’r ysgolion sydd â dwy ffrwd yn cynnig digon o’u cwricwlwm yn Gymraeg i fodloni eu 

disgyblion. Mae’r ddarpariaeth yn anghyson, ac anghyfartal mewn gormod o ysgolion uwchradd. 

Mae’n gyffredin i lai na hanner y cwricwlwm fod ar gael yn newis iaith y dysgwyr yn ffrwd Gymraeg 

addysg uwchradd o flwyddyn 7. 

- Mae’r dewis o bynciau a addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg yn mynd yn llai wrth i’r dysgwyr fynd yn 

hŷn, ac mae darpariaeth ôl-14 yn wael iawn neu ddim yn bodoli. Mae hyn yn cynnwys diffygion yn y 

ddarpariaeth gan y darparwr Addysg Bellach. Mewn rhai ffrydiau Cymraeg uwchradd, cynigir llai na 5 

pwnc TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mewn un achos, dim ond un pwnc sydd ddim yn iaith sy’n 

cael ei ddysgu yn Gymraeg. Roedd rhai ymatebwyr yn holi sut allen ni gyfeirio at ysgol fel un ‘dwy 

ffrwd’ os bydd rhai disgyblion ond yn gallu dewis o un neu ddau bwnc yn Gymraeg. 

- Mae tystiolaeth fod rhai rhieni ym Mhowys yn osgoi dewis addysg Gymraeg gan eu bod yn pryderu 

y bydd y dilyniant ar gael i’w plentyn o fewn yr awdurdod yn gyfyngedig. Mae hyn wedi’i nodi gan 

benaethiaid cynradd, sy’n teimlo’n rhwystredig yn sgil y diffyg darpariaeth ar ôl i’w disgyblion fynd i 

addysg uwchradd. 

- Ar adeg lle mae addysg ddwyieithog/Gymraeg wedi tyfu ledled Cymru, ac sy’n aml yn sector sy’n 

cael ei harddangos i wledydd eraill, mae Powys wedi aros yn ei hunfan, ac mewn rhai dangosyddion 

allweddol, mae’r awdurdod lleol wedi mynd am yn ôl. Mae hyn wedi digwydd er gwaethaf 

ymrwymiadau yng Nghynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg Powys mewn blynyddoedd 

diweddar.  

- Mae gan Bowys ganran lai o’i phlant yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg na chanran y siaradwyr 

Cymraeg yn y boblogaeth ehangach. Credir mai Powys yw’r unig awdurdod ym Mhowys lle mae 

hynny’n wir. 

Mae’r farn a fynegwyd yn ystod y broses ymgysylltu yn hynod siomedig o ystyried fod Cyngor Sir Powys, yn 

2017, wedi cyhoeddi amcanion clir ar gyfer ei Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg1.  

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20 

Yng Nghynllun 2017, roedd y Cyngor yn cydnabod y diffygion yn ei gynlluniau yn y gorffennol ar gyfer 

addysg cyfrwng Cymraeg, ac yn mynegi’r angen i symud tuag at ysgolion dynodedig Cymraeg yn y 

cyfnodau cynradd ac uwchradd, ac yn cynnwys y blaenoriaethau canlynol: 

Amcan 1 - Cynyddu’r cyfleoedd i ddisgyblion fanteisio ar ddarpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng 

Cymraeg 

                                                 
1 Lawrlwytho Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) [226KB] (powys.gov.uk) 

https://cy.powys.gov.uk/media/3489/Cynllun-Strategol-Cymraeg-mewn-Addysg-2017-20/pdf/WESP_2017-20_-_Final_Cymraeg.pdf?m=1589467471897
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Amcan 2 - Sefydlu, a nodi cyfleoedd i sefydlu, darpariaeth cyfrwng Cymraeg ddynodedig newydd yn y 

sector cynradd  

Amcan 3 - Darparu dilyniant ieithyddol tecach a mwy cynaliadwy ar gyfer disgyblion cyfrwng Cymraeg yng 

Nghyfnodau Allweddol 3, 4 a 5 

Amcan 4 - Darparu gwell cyfleoedd i hwyrddyfodiaid drosglwyddo i’r sector cyfrwng Cymraeg ym mhob 

cyfnod addysg. 

Yn 2020, mae’n glir fod yr amcanion hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar gyfer yr awdurdod lleol yn sgil 

methiant cyffredinol i gyflawni’r amcanion hyn dros y ddegawd ddiwethaf. Rhaid gwneud cynnydd nawr ym 

mhob un o’r meysydd hyn. Roedd cefnogaeth glir i’r cyfeiriad hwn yn yr ymarfer ymgysylltu gyda’r cyhoedd 

ym misoedd cyntaf 2020, ond mae perygl o golli ffydd yn y Cyngor oni bai ei fod yn gweithredu nawr i 

ddod â chynigion effeithiol i gyflawni’r amcanion.  

Strategaeth Trawsnewid Addysg Powys 2020-2030 

Yn Ebrill 2020, defnyddiodd Arweinydd y Cyngor ei grymoedd dirprwyedig i gymell swyddogion i wneud 

cynnydd gyda chyflwyno ystod eang o gynigion. Dylai’r cynigion hynny adlewyrchu set y cytunwyd arnynt o 

egwyddorion arweiniol ar gyfer trawsnewid y system ysgolion ym Mhowys.  

 

 System addysg wledig o safon fyd-eang sy'n rhoi hawliau'r dysgwr wrth ei chalon  

 Ysgolion sy'n gwbl gynhwysol gyda diwylliant o gydweithredu dwfn er mwyn gwella canlyniadau a 

phrofiadau'r dysgwr  

 Darpariaeth o safon uchel sy'n cynnig dewis eang i ddysgwyr 14-19 oed, gan gynnwys pynciau 

academaidd a galwedigaethol ac sy'n cwrdd ag anghenion holl ddysgwyr, cymunedau ac 

economi'r Sir  

 Darpariaeth cyfrwng Cymraeg sy'n hygyrch ac yn cynnig cwricwlwm llawn yn Gymraeg o oed 

meithrin i rai 19+ oed  

 Darpariaeth i ddysgwyr ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol 

(ADY) sydd ar gael mor agos i gartref ag y bo'n ymarferol bosib, gyda'r addysgu, cymorth a 

chyfleusterau arbenigol priodol i gynorthwyo pob dysgwr i gyflawni eu potensial  

 Sector ysgolion digidol gyfoethog sy'n cynorthwyo'r holl ddysgwyr a staff i wella eu profiadau 

addysgu a dysgu  

 Ysgolion cymunedol sy'n ganolbwynt ar gyfer gwasanaethau amlasiantaethol i gefnogi plant, pobl 

ifanc, teuluoedd a'r gymuned  

 Darpariaeth blynyddoedd cynnar a ddyfeisiwyd i gwrdd ag anghenion bob plentyn, sy'n ystyried 

eu hamgylchiadau neilltuol, eu gofynion iaith neu unrhyw anghenion dysgu arbennig neu 

ychwanegol  

 Ysgolion sy'n ariannol ac amgylcheddol gynaliadwy  

 Rhoddir y flaenoriaeth uchaf i les a datblygiad proffesiynol ein staff 
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Creu dyfodol dwyieithog i Bowys a’i phobl 

ifanc 
Yn ogystal â datblygu’r gweithlu, mae angen i’r awdurdod lleol ganolbwyntio ar dyfu’r cyfleoedd i blant 

ddysgu yn Gymraeg mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog. Rhaid i hyn gynnwys sicrhau fod 

staff arbenigol ar gael i allu cefnogi dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgu 

arbennig a sicrhau fod ysgolion yn medru cefnogi’r holl ddysgwyr.   

1. Mae angen i Bowys normaleiddio addysg cyfrwng Cymraeg/dwyieithog.  

Mae plant mewn addysg cyfrwng Cymraeg/dwyieithog yn astudio Cymraeg a Saesneg fel mamiaith, a 

dyma’r ffordd fwyaf sicr i ddod yn ddwyieithog yng Nghymru. Mae deilliannau iaith a llenyddiaeth Saesneg 

TGAU a Lefel A yn debyg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg. Mewn geiriau eraill, nid yw 

disgyblion yn cael canlyniadau salach yn Saesneg os ydynt yn cael eu haddysg yn Gymraeg. Yn yr un modd, 

nid yw disgyblion yn cael canlyniadau salach mewn mathemateg a gwyddoniaeth os ydynt yn cael eu 

haddysg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, yn cynnwys mewn ysgolion lle mae mwyafrif helaeth y plant yn 

dod o gartrefi di-Gymraeg. 

Mae tua 70% o boblogaeth y byd yn ddwyieithog – nid yw’n anghyffredin, ac nid yw’n anghyffredin yng 

Nghymru, yn enwedig i bobl iau.  

Dylai bod yn ddwyieithog fod yn nod realistig ar gyfer mwyafrif y dysgwyr yng Nghymru, oherwydd y 

manteision o fedru defnyddio mwy nag un iaith yn hyderus. Mae rhai o’r manteision hyn wedi cael eu 

cyhoeddi’n eang, a gellir eu crynhoi fel a ganlyn: 

- Mae dysgwyr sy’n deall mwy nag un iaith yn meddwl yn fwy creadigol a gyda mwy o hyblygrwydd, 

ac yn tueddu i wneud yn well mewn profion IQ  

- Mae bod yn ddwyieithog yn cael effaith gadarnhaol ar yr ymennydd, trwy ei chadw’n actif yn 

ddiweddarach mewn bywyd 

- Gall bod yn ddwyieithog leihau’r risg o ddementia 

- Yng Nghymru, mae gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn sgil ychwanegol werthfawr, gyda manteision i 

fusnesau ac i’r unigolyn 

- Mae bod yn ddwyieithog yn cynnig mynediad at ddau ddiwylliant gwahanol a dau fyd o brofiadau 

- Mae pobl ddwyieithog yn ei chael yn haws i ddysgu trydedd iaith, ac yn aml yn fwy goddefgar tuag 

at ddiwylliannau eraill. 

- Ledled Cymru, mae plant dwyieithog yn tueddu i gael gwell canlyniadau – yn cynnwys yn Saesneg. 

- Mae ymchwil yn dangos nad yw bod yn ddwyieithog yn eich dal yn ôl – mewn gwirionedd, mae’r 

gwrthwyneb yn wir. Mae plant dwyieithog yn gwneud yn well mewn profion rhesymeg 

Gwyddoniaeth a Mathemateg (Athro Colin Baker, Arbenigwr Rhyngwladol mewn Addysg 

Ddwyieithog). 

Mae gwneud addysg ddwyieithog yn ddarpariaeth normal ac yn hawl naturiol yn hanfodol os ydym am 

wneud cynnydd yn y maes hwn. I gefnogi normaleiddio dwyieithrwydd, mae awdurdodau ledled Cymru 
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hefyd wedi nodi ffyrdd lle gall gweithgareddau eraill, fel gwasanaethau ieuenctid a gwasanaethau i 

ddysgwyr gydag ADY/AAA gael eu datblygu.  

2. Mae angen i Gyngor Sir Powys a’i bartner ym Mudiad Meithrin 

gydweithio i sicrhau fod darpariaeth feithrin a blynyddoedd cynnar ar gael 

i bob plentyn.  

Sefydlwyd Mudiad Meithrin ym 1971 ac mae’n gweithredu ledled Cymru (ac ym Mhatagonia) i helpu 

teuluoedd i roi’r cyfle gorau i’w plant ddod yn naturiol ddwyieithog. 

Mae Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle i rieni/gofalwyr babanod a phlant ifanc gwrdd unwaith yr wythnos i 

gymdeithasu, rhannu profiadau am sgiliau magu plant, a chwarae gyda’i gilydd mewn awyrgylch anffurfiol 

Cymraeg. Yn y grwpiau Cylch Ti a Fi gallwch fwynhau gwneud ffrindiau newydd, chwarae â theganau, dysgu 

canu rhigymau Cymraeg syml, a gwrando ar straeon Cymraeg gyda’ch plentyn. Rydych yn gallu mynd â’ch 

plentyn i Gylch Ti a Fi pan mae tua chwe mis oed.  

Cylch chwarae cyfrwng Cymraeg yw’r Cylch Meithrin sy’n cynnig cyfle i’ch plentyn gymdeithasu gyda 

phlant eraill a dysgu trwy chwarae dan gyfarwyddyd staff proffesiynol a chymwys. Trwy fynychu’r Cylch 

Meithrin bydd eich plentyn yn dechrau ar ei daith/ei thaith i addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd yn datblygu’n 

unigolyn hyderus a fydd yn barod i gymryd y cam nesaf tuag at addysg cyfrwng Cymraeg yn eich ysgol leol. 

Mae plant yn dechrau mewn Cylch Meithrin (sef Ysgol Feithrin Gymraeg) pan maent yn ddwyflwydd a 

hanner.  

Wrth iddo gyflwyno’i raglen drawsnewid bydd angen i’r awdurdod lleol ystyried cyfleoedd i ddatblygu 

cyfleusterau y gall y Mudiad Meithrin a phartneriaid eraill eu defnyddio. Bydd hwn yn gallu cyfoethogi’r 

cynnig ar gyfer rhieni plant ifanc a dylai cynnwys dadansoddi gofalus o’r gofal cofleidiol sydd ar gael i 

deuluoedd. O ganlyniad, bydd y ddarpariaeth yn Gymraeg yn cyd-fynd â darpariaeth y Cylch Meithrin a’r 

ysgol gynradd.  

3. Mae angen i Bowys groesawu newydd-ddyfodiaid i’r ardal, gyda llawer 

yn newydd i Gymru. Dylem hefyd groesawu’r rhai sydd am ddewis addysg 

cyfrwng Cymraeg ar ôl dewis addysg cyfrwng Saesneg yn wreiddiol i’w 

plentyn. Gallwn wneud hyn trwy gynnig cyfleoedd trochi (dysgu iaith yn 

gyflym) a chyfle i ymuno ac integreiddio’n llwyr i ddosbarth cyfrwng 

Cymraeg/dwyieithog.  

Ni ddylai’r un plentyn gael ei eithrio rhag y cyfle i gael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg - hyd yn oed os 

ydynt yn cyrraedd Cymru peth o’r ffordd trwy eu haddysg. Mae Cyngor Sir Powys wrthi’n sefydlu 

Canolfannau Iaith Cymraeg a fydd yn cynnig cyrsiau dwys i bobl sy’n symud i’r ardal, neu ddisgyblion sy’n 

mynychu addysg cyfrwng Saesneg ar hyn o bryd a fyddai’n hoffi trosglwyddo i addysg Gymraeg. Mae 

canolfannau iaith Cymraeg wedi’u sefydlu ar draws Cymru fel dull effeithiol a llwyddiannus o drochi plant yn 

yr iaith Gymraeg a’u galluogi i drosglwyddo’n effeithiol i addysg cyfrwng Cymraeg. Gyda meddylfryd 

cadarnhaol ac addysgu effeithiol mae plant yn caffael ieithoedd yn hawdd iawn. Mae hwn yn gweithio 
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ledled y byd ac mewn rhannau eraill o Gymru a bydd yn cael ei gyflwyno mewn mannau gwahanol o Bowys 

yn y dyfodol agos. 

4. Mae angen i Bowys gael rhwydwaith o ddarparwyr cynradd cyfrwng 

Cymraeg/dwyieithog ym mhob ardal yn y sir.  

Mae addysg Gymraeg/ddwyieithog i bawb ledled Cymru, nid dim ond i blant o deuluoedd sy’n siarad 

Cymraeg yn barod neu unrhyw grŵp cymdeithasol neu ethnig. Cafodd naws byd-eang i Eisteddfod 

Genedlaethol COVID ar-lein ei chyfoethogi’n aruthrol gan bobl ifanc o gefndiroedd ethnig Affro-Caribïaidd, 

Asiaidd ac Arabaidd. Roedd y plant hyn wedi cael eu haddysgu yn Gymraeg a bellach maent yn gwneud 

cyfraniad sylweddol i bresennol a dyfodol Cymru. Mae hyn yn gofyn am newid agwedd meddwl ym 

Mhowys fel bod yr iaith Gymraeg yn perthyn i bob un o’n pobl ifanc, trwy system addysg fyrlymus sy’n 

anelu at greu siaradwyr rhugl ar draws yr awdurdod. Ar hyn o bryd nid oes gan rai ardaloedd ddarpariaeth 

ar gyfer addysg gynradd Gymraeg/ddwyieithog, e.e. ardaloedd Crughywel, Y Gelli Gandryll/Talgarth a 

Llanandras.  

Mae rhai ysgolion yn awyddus yn barod i symud ar hyd y continwwm iaith. Golyga hyn er mai dim ond 

canran penodedig o’u dysgwyr sy’n defnyddio’r Gymraeg yn rhugl bob dydd, maent am weithio i’r graddau 

nes bod mwy, neu bob un o’u dysgwyr yn gadael yr ysgol yn gwbl ddwyieithog neu’n amlieithog.  Mae 

angen rhoi’r amser a’r cymorth i ysgolion iddynt fedru gwireddu hyn. Ar yr un pryd dylai’r awdurdod lleol 

geisio sicrhau bod darpariaeth lawn yn y Gymraeg ar gael o fewn pellter teithio rhesymol i bob plentyn a 

pherson ifanc ym Mhowys.   

Gellid mynd i’r afael â hyn yn y tymor canolig i’r tymor byr trwy amrywiaeth o ddewisiadau, e.e. trwy 

ddatblygu cyfleusterau dwy ffrwd lle nad oes rhai ar hyn o bryd. Mewn achosion eraill gellid cefnogi 

ysgolion i symud o fod yn sefydliadau dwy ffrwd i ysgolion sy’n anelu at ddwyieithrwydd llawn i bob un o’u 

dysgwyr. Gan hynny byddent yn dod yn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog. Gallai dewisiadau 

eraill gynnwys symud y cyfnod sylfaen i gynnig yn Gymraeg a yna’n galluogi i bob dysgwr dyfu trwy’r ysgol 

gyda disgwyliad o ddwyieithrwydd llawn i bawb.  

5. Mae angen i Bowys ddatblygu rhwydwaith o ddarparwyr uwchradd sy’n 

cefnogi ei gilydd sy’n medru cynnig cwricwlwm llawn ar draws Powys yn 

Gymraeg ym mhob cyfnod allweddol. 

Yn syml, nid yw’r model presennol o chwe ysgol uwchradd ddwy ffrwd yn gweithio’n ddigon da i gynnig y 

ddarpariaeth addysgol lawn yn Gymraeg i’n pobl ifanc. Nid yw’n creu’r nifer o ddysgwyr dwyieithog y dylai 

Powys fod yn ei gyfrannu at ddyfodol ein cymdeithas a’n heconomi, gyda’r holl gyfleoedd y gall hynny eu 

cynnig i’n pobl ifanc. Gan mwyaf, nifer bach o ddisgyblion sy’n dysgu Cymraeg yn yr ysgolion hynny, ac nid 

yw’r ddarpariaeth gwricwlwm ar eu cyfer yn gyflawn. Mae niferoedd y ddisgyblion uwchradd o Bowys sy’n 

cymryd rhan mewn digwyddiadau cenedlaethol Cymraeg ar gyfer ysgolion yn wael. Rhaid mynd i’r afael â’r 

cyfleoedd ar gyfer cyfranogi’n effeithiol o’r cwricwlwm ffurfiol ac anffurfiol. Fel arfer mae’r cyfleoedd i 

ddathlu celfyddyd, cerddoriaeth, a drama Cymraeg a llawer mwy yn cael eu colli. Prin yw’r ysgolion sy’n 

ymddangos yn genedlaethol ymysg yr ystod o ysgolion cyfrwng Cymraeg/dwyieithog sy’n bodoli ledled 

Cymru. 
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Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg/dwyieithog yn arferol ar draws Cymru. Mewn ardaloedd a oedd wedi 

dod yn Saesneg eu hiaith yn bennaf yn ystod yr ugeinfed ganrif ceir ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg 

llewyrchus. Mae’r rhain i’w gweld yn Nhorfaen, Casnewydd, De Sir Benfro, Wrecsam a Sir y Fflint. Nid oes 

gan Bowys ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg dynodedig ar hyn o bryd. Roedd yr adborth a gafwyd yn ein 

hymarfer ymgysylltu 2019/20 yn awgrymu’n glir bod hwn yn cyfyngu ar dwf y sector cynradd ym Mhowys.  

Dylid rhoi cynllun clir yn ei le i sicrhau bod gan ein pobl ifanc yr un cyfleoedd â phobl ifanc yng ngweddill 

Cymru i ddilyn eu haddysg yn Gymraeg hyd at ddiwedd yr ysgol uwchradd. Bydd hyn yn sicrhau y byddant 

yn gwbl ddwyieithog ac y gallant chwarae rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd yng Nghymru a thu hwnt.  

Dylai’r rhaglen drawsnewid geisio sicrhau bod darpariaeth cyfrwng Cymraeg/dwyieithog ar gael mewn 

ysgolion cynradd ac uwchradd ym mhob cwr o Bowys.  
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Dyfodol darpariaeth ym Mhowys 
Y dystiolaeth o weddill Cymru yw bod darpariaeth ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg yn cynnig y cyfle gorau i 

ddysgwyr ddod yn gwbl ddwyieithog wrth greu amgylchedd diwylliannol blaengar sy’n edrych tuag allan. 

Yn dilyn y penderfyniad a wnaed i sicrhau bod Powys wedi’i ymrwymo i ddatblygu ysgolion bob oed mewn 

lleoliadau allweddol ar draws y sir mae’n hanfodol ymchwilio i sut y gellir sicrhau bod darpariaeth 

ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg ar gael i ddisgyblion cyn-ysgol ac oedran ysgol gynradd ar draws pob 

lleoliad. Wedyn mae angen cynnig dilyniant sicr o fewn pellter rhesymol trwy ystod llawn addysg uwchradd 

a thu hwnt.  

Tuag at 2030: Beth sydd angen ei wneud i gynyddu cyfleoedd i ragor 

o bobl ifanc ym Mhowys fod yn gwbl ddwyieithog erbyn 2030. 

 

1. Bydd pob teulu’n glir eu meddwl am y cyfleoedd ar gyfer dysgu’r Gymraeg a dysgu dwyieithog a 

fydd ar gael i’w plentyn bach ymhell cyn yr amser y byddant yn gwneud penderfyniadau am 

ysgolion. Bydd yr awdurdod lleol a’i bartneriaid yn sicrhau y byddant yn cyfeirio rhieni plant ifanc at 

y ddarpariaeth mewn modd cydlynus. Bydd yr awdurdod yn sicrhau bod y dewis o ddarpariaeth 

cyfrwng Cymraeg yn hysbys i bawb a bydd darpariaeth o’r blynyddoedd cynnar ar gael ym mhob 

rhan o Bowys. Dylai hyn gynnwys y syniad o “gynnig gweithredol” sy’n golygu pan fydd rhieni’n holi 

ynghylch derbyniadau i ysgolion neu ofal plant (ni waeth be fo cefndir y teulu neu le y maent yn 

byw) bydd swyddogion yn gwneud ymdrech i egluro buddion addysg cyfrwng Cymraeg a lle y mae 

ar gael.  

 

2. Bydd darpariaeth y blynyddoedd cynnar a chynradd ym mhob un o’n 13 lleoliad uwchradd i alluogi 

rhieni i wneud dewis realistig am ddarpariaeth ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plentyn. 

Yn fwyfwy bydd mwy nag un darparwr ar gael ym mhob un o’r 13 lleoliad. Dylai’r darparwyr hyn 

sicrhau bod eu cynnig yn cyd-fynd â gwaith Mudiad Meithrin a chefnogaeth gofal cofleidiol.  

 

3. Bydd cynllun bwriadol o drochi ar gael i gefnogi teuluoedd sy’n newydd i’r ardal i helpu eu plentyn i 

ymgynefino â darpariaeth ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg. Hefyd bydd modd cefnogi rhieni a 

dysgwyr sydd mewn ysgol ym Mhowys yn barod ond sy’n dymuno newid i ddarpariaeth 

ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg yn ystod addysg gynradd y plentyn, neu wrth iddynt drosglwyddo i’r 

ysgol uwchradd.  

 

4. Bydd ysgolion dwy ffrwd ar gael lle nad oes dewis ymarferol i gael ysgol un ffrwd, ond ar y cyfan 

bydd yr awdurdod lleol wedi datblygu ysgolion fel darparwyr un ffrwd diamwys. Gellid datblygu 

darpariaeth ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg newydd trwy agor ysgol ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg 

newydd, a fydd yn hwyluso dwy ffrwd am amser cyfyngedig, neu egin ddosbarth2’ i gefnogi sefydlu’r 

                                                 
2 Defnyddiwyd y rhain yn llwyddiannus mewn mannau eraill o Gymru. Mae egin ddosbarth yn bodoli pan mae ysgol cyfrwng 

Saesneg gyda lle dros ben yn cynnig rhai o’i hystafelloedd ar gyfer agor darpariaeth cyfrwng Cymraeg newydd. Mae’n dechrau gyda 

disgyblion o’r oedran ieuangaf i fyny. Fel arfer bydd athro’n gyfrifol am y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg honno ar y safle, a bydd yn 

cael ei chefnogi gan ysgol cyfrwng Cymraeg cyfagos, gan gynnwys ei phennaeth. Pan sefydlir yr egin ddosbarth, fe ddaw un ai yn 

ysgol ynddi ei hun ar ei safle presennol, neu bydd yn symud i safle dynodedig pwrpasol. 
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ddarpariaeth.  

 

5. Bydd pob dosbarth cynradd blwyddyn 5/6 sy’n dysgu yn Gymraeg yn rhan o drefniant pontio 

cydlynol i ysgol uwchradd ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg penodedig. Bydd cydweithredu sylweddol 

rhwng yr ysgol uwchradd a’i phartneriaid cynradd i sicrhau pontio effeithiol ar gyfer pob dysgwr.  

 

6. Bydd plant gydag anghenion addysgol arbennig yn cael eu cefnogi’n dda yn y Gymraeg, un ai yn eu 

hysgol ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg leol neu drwy gydweithredu effeithiol â lleoliad mwy 

arbenigol ym Mhowys.  

 

7. Yn yr ysgol uwchradd, bydd pob dysgwr sy’n astudio Cymraeg yn gallu cael mynediad at Gwricwlwm 

i Gymru cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg, trwy gael eu cefnogi gan gydweithredu effeithiol ar draws y 

sector. Bydd hyn yn sicrhau nad yw’r un lleoliad dwyieithog/cyfrwng Cymraeg yn rhy fach i gynnig 

holl ystod y cwricwlwm yn Gymraeg. Ar ben dysgu’r cwricwlwm yn Gymraeg dylai’r dysgwyr hefyd 

medru elwa ar amgylchedd ysgol sy’n eu trochi mewn diwylliant, celfyddyd, drama a cherddoriaeth 

Gymraeg, lle mae bywyd a gwaith beunyddiol yr ysgol yn digwydd yn Gymraeg.  

 

8. Ar lefel Ôl-16, trwy gydweithredu ar draws ysgolion a chyda darparwyr eraill, bydd cynnig eang o 

bynciau ar gael yn Gymraeg, yn unol â rhannau eraill o Gymru.  

 

9. Bydd y sector dwyieithog/cyfrwng Cymraeg ar draws Powys yn gweithio fel cydweithrediad 

estynedig gyda’r awdurdod lleol (a chydag eraill ledled Cymru) i ddatblygu’r cynnig a’r hawl 

cwricwlwm, y gefnogaeth i ddysgwyr gydag anghenion ychwanegol, datblygiad a dysgu’r gweithlu, 

ac arweinyddiaeth yr ysgolion a’r awdurdod lleol.  

 

10. Bydd yr awdurdod lleol yn sicrhau bod gwasanaethau a reolir yn ganolog yn cynnig gwasanaeth 

tecach yn y ddwy iaith i gefnogi dysgwyr (a staff) yn ein hysgolion. Bydd hyn mewn meysydd megis 

gwasanaethau ieuenctid, cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol, datblygu arweinyddiaeth a dysgu 

proffesiynol.  
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Casgliad 
Yn 2021, bydd Cyngor Sir Powys yn llunio Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (y Cynllun) manwl ar 

gyfer y degawd nesaf. 

Bydd y ddogfen weledigaeth hon, a gymeradwyir gan y Cabinet, yn llywio cynnwys y Cynllun. Wedi hynny fe 

ddaw'n ddogfen orfodol i sicrhau darpariaeth  fwriadol ar gyfer cynyddu’r cyfleodd i nifer cynyddol o blant 

a phobl ifanc ym Mhowys i ddod yn gwbl ddwyieithog.  

  



Tudalen 16 

 


