
Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) 

Ymateb Ysgrifenedig i ‘Safonau mewn perthynas â’r Gymraeg: Beth yw’ch barn?’ 

 

 

Page | 1  

 

Enw:  Ryan Evans 

Teitl Swydd: Hyrwyddwr Dwyieithrwydd 

Cyfeiriad: Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) 

  Uned 7, Greenmeadow Springs 

  Tongwynlais 

  Caerdydd 

  CF15 7AB 

Sefydliad: Cwmni Cyfyngedig Preifat 

 

Y Cefndir 

Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) yn sefydliad i aelodau ac mae’n 

cynrychioli pob darparwr Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) mewn materion sy’n ymwneud â 

phopeth sy’n effeithio ar yr hyfforddiant a ddarperir yn y gweithle neu mewn canolfannau 

hyfforddi ledled Cymru. 

 

Ysgrifennwyd y sylwadau hyn mewn ymateb i’r ddogfen ymgynghori ‘Safonau mewn 

perthynas â’r Gymraeg:  Beth yw’ch barn?‘ yn dilyn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd 

gan NTfW yn Lantra, Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd LD2 3WY ar 5 Gorffennaf 

2012. 

 

Mae’r ymateb hwn yn gyfuniad o sylwadau ac awgrymiadau a gafwyd gan sampl 

cynrychioliadol o ddarparwyr DSW ledled Cymru. 

 

Ymateb 

 

Cwestiwn 1 

 

Mae’r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau yn ddigon eglur i ddefnyddwyr wybod beth y gellir 

ei ddisgwyl o ran gwasanaethau Cymraeg 

 

Cytuno’n gryf 

 

Mae’r ymateb cyffredinol i’r safonau yn gadarnhaol iawn.  Mae’r holl ddarparwyr ledled 

Cymru’n cytuno’n llwyr â’r cysyniad o’r safonau a nodir yn y ddogfen hon oherwydd maent 

yn credu’n gryf y dylai dysgwyr gael cyfle i fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg ac i 

gwblhau eu cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg (neu’n ddwyieithog) os dymunant. Fodd 

bynnag, gwaetha’r modd, disgwylir y bydd yn anodd iawn rhoi hyn ar waith oherwydd y 

rhwystrau sy’n bodoli (ac a gaiff eu hesbonio’n fwy manwl mewn cwestiynau eraill). 
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Mae’r safonau hyn yn dangos yn glir beth y dylai defnyddwyr y gwasanaethau ei ddisgwyl o 

ran darpariaeth Gymraeg oddi wrth gyrff sy’n cael arian cyhoeddus ledled Cymru. 

Gobeithio y bydd y safonau newydd hyn yn helpu i newid ffordd pobl o feddwl ledled Cymru 

ac y byddant yn ystyried defnyddio’r Gymraeg yn hytrach na defnyddio’r Saesneg yn gyntaf 

yn reddfol. 

 

Cwestiwn 2 

 

Mae’r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau yn adlewyrchu profiad defnyddwyr gwasanaethau 

yng Nghymru 

 

Anghytuno 

 

Gwaetha’r modd, ym mhrofiad dysgwyr (defnyddwyr gwasanaethau) ledled Cymru, nid yw 

rhaglenni dysgu ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog ar y cyfan. Mae hyn yn 

golygu weithiau nad ydynt yn gallu cael y gwasanaeth y mae arnynt ei angen. 

 

Mae llawer o rwystrau yn wynebu’r sector Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru ar hyn o 

bryd, er enghraifft: 

• Mae llawer o bobl ddi-Gymraeg yn gweithio i ddarparwyr DSW ledled Cymru.  Mae’n 

anodd dod o hyd i staff sy’n gymwys i asesu/dysgu yn eu sector galwedigaethol ac 

sy’n ddigon rhugl i wneud hynny yn y Gymraeg.  Yn ogystal, nid yw’r sgiliau 

angenrheidiol gan lawer o’r staff gweinyddol i wneud eu gwaith yn y Gymraeg. 

• Oherwydd y drefn ariannu a’r amserlenni presennol, nid yw bob amser yn ymarferol, 

yn ariannol nac o ran trefniadaeth, i ddarparwyr ddysgu Cymraeg i’w staff i lefel 

ddigon uchel. Serch hynny, mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr yn ceisio gwneud hyn. 

• Ar hyn o bryd, mae prinder adnoddau Cymraeg neu ddwyieithog ar gael ar draws y 

rhwydwaith DSW trwy Gymru gyfan.  Mae’n anodd cael y defnyddiau hyn oddi wrth 

y Cyrff Dyfarnu a/neu gyrff eraill.  Does dim digon o amser nac arian gan ddarparwyr 

i gyfieithu’r holl adnoddau angenrheidiol ar hyn o bryd.  Mae llawer o ddarparwyr yn 

ymdrechu i gyfieithu rhai adnoddau ond gallai hyn arwain at broblem ynghylch safon 

y Gymraeg lle nad yw’n cael ei safoni.  Yn ogystal, mae’n bosib y bydd gwahanol 

ddarparwyr ledled Cymru yn cyfieithu’r un defnyddiau gan nad oes rhestr ganolog a 

chyflawn o’r defnyddiau sydd ar gael. 

• Yn yr achosion lle mae darparwyr wedi llwyddo i gael safonau wedi’u cyfieithu’n 

allanol, nid yw’r holl unedau wedi’u cyfieithu ac mae hynny’n golygu nad yw’r un 

adnoddau ar gael i ddysgwyr sy’n dymuno gwneud eu gwaith yn y Gymraeg. 
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• Ar hyn o bryd, hyd yn oed pe bai gwaith yn cael ei wneud trwy gyfrwng y Gymraeg 

neu’n ddwyieithog, ychydig iawn o’r cyrff dyfarnu (os o gwbl) sydd â Dilyswyr Allanol 

(EVs) sy’n siarad Cymraeg ac sy’n gymwys i ddilysu safon y gwaith a wnaed. 

• Ar y llaw arall, ofnir y gallai rhai Cyrff Dyfarnu ddewis gadael Cymru ar ôl i’r safonau 

newydd gael eu cyflwyno oherwydd pwysau ychwanegol a chost gorfod creu 

adnoddau dwyieithog; os mai rhan fechan o’u darpariaeth yw Cymru, efallai na 

fyddant yn dymuno aros. 

• Ychydig o ddysgwyr sy’n dymuno gwneud eu cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg 

mewn llawer o ardaloedd ledled Cymru; yn aml, mae hyd yn oed ddysgwyr sy’n 

gadael ysgolion uwchradd Cymraeg yn dewis gwneud eu cymwysterau trwy gyfrwng 

y Saesneg er bod yr un cymwysterau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.  Y farn 

gyffredinol ymhlith darparwyr yw bod angen gwneud mwy yn yr ysgolion i annog 

dysgwyr i barhau i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ar ôl gadael yr ysgol; a byddai 

llawer ohonynt yn hoffi gwybod beth sy’n digwydd mewn ysgolion i wneud 

disgyblion mor gyndyn o barhau â’u haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

• Gan fod y galw mor isel; hyd yn oed pe bai’r adnoddau ar gael i ddysgwyr wneud eu 

cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg, byddai’r dysgwr o dan anfantais gan na 

fyddai’n cael cystal profiad o ddysgu â phe bai’n gwneud hynny trwy gyfrwng y 

Saesneg.  (Er enghraifft: 1 dysgwr allan o 15; lle byddai 14 yn gallu elwa ar rannu 

profiadau â’r gweddill ac y byddai’r unig ddysgwr a fyddai’n gwneud y cymhwyster 

trwy’r Gymraeg yn gorfod dibynnu’n llwyr ar y tiwtor. 

• Mae llawer o ddysgwyr yn brin o hyder yn y Gymraeg.  Mae llawer yn hapus i wneud 

gwaith arsylwi a gwaith llafar trwy gyfrwng y Gymraeg ond yn teimlo’n fwy hyderus i 

wneud y gwaith ysgrifenedig yn Saesneg. 

• Mae llawer o aseswyr/tiwtoriaid yn ddihyder yn eu Cymraeg hefyd.  Mae llawer a fu 

yn eu swyddi ers rhai blynyddoedd yn gyfarwydd â defnyddio termau technegol 

Saesneg ac yn poeni na fyddant yn gallu siarad/asesu yn hyderus yn y Gymraeg.  Mae 

llawer yn ddihyder yn eu gallu i ysgrifennu Cymraeg ac felly nid ydynt yn hyderus i 

farcio gwaith a ysgrifennwyd yn y Gymraeg gan ddysgwyr. 

• Mae llawer o ddarparwyr yn methu fforddio cyflogi rhagor o staff dwyieithog, 

cyfieithu adnoddau neu greu rhai dwyieithog, na chynnig hyfforddiant i wella sgiliau 

Cymraeg eu staff presennol. 

 

Er gwaetha’r pwyntiau negyddol uchod am y rhwystrau sy’n wynebu’r sector DSW, mae’r 

consensws yn gadarnhaol iawn.  Croesawir y Safonau am eu bod yn ei gwneud yn haws i 

ddarparwyr a gweithleoedd ddefnyddio’r Gymraeg a’u bod yn gyfle i hyrwyddo defnydd 

ehangach o’r iaith. 
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Mae’r rhwydwaith darparwyr DSW yn bendant y bydd y Safonau’n gwella’r sefyllfa 

bresennol ac maent yn ymdrechu i wneud newidiadau er gwell er mwyn cynnig gwasanaeth 

cymharol yn y Gymraeg a’r Saesneg yn y dyfodol. 

 

Bydd Hyrwyddwr Dwyieithrwydd NTfW yn gallu helpu gyda’r newid hwn ac mae’n ceisio 

hyrwyddo’r iaith a’r diwylliant Cymraeg trwy rannu cynifer o adnoddau ag y bo modd ar 

draws y rhwydwaith. 

 

Rhoddir mwy o bwyslais ar annog dysgwyr (yn hytrach na’u gorfodi) i wneud o leiaf ran o’r 

gwaith ar eu cymhwyster trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog (er enghraifft: eu 

Sgiliau Hanfodol (ESW)) fel nad ydynt yn colli’r sgiliau sydd ganddynt wrth adael yr ysgol. 

 

Mae llawer o ddarparwyr wedi tynnu sylw at bwysigrwydd hyrwyddo diwylliant Cymru fel 

ffordd o annog dysgwyr i ymfalchïo yng Nghymru. Y gobaith wedyn yw y bydd hyn yn arwain 

at ddymuniad i weithio yn y Gymraeg neu’n ddwyieithog. 

 

Mae’r rhwydwaith yn mynd i edrych ar yr hyfforddiant sydd ar gael i staff; ffyrdd o 

gydweithio mwy â darparwyr eraill er mwyn rhannu adnoddau a/neu staff; a ffyrdd o 

gynnwys yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru ym mhob rhaglen ddysgu.  Serch hynny, gallai 

fod problemau trefniadol o bryd i’w gilydd.  Er mwyn dod dros rhai o’r problemau trefniadol 

hyn, gallai darparwyr ystyried hyrwyddo e-ddysgu. Bydd hyn yn helpu i wneud y gwaith yn 

fwy cynhwysol a gallai helpu i sicrhau bod llai o waith papur yn teithio ar hyd a lled Cymru. 

 

Gwaetha’r modd, y farn gyffredinol yw ei bod yn debygol o gymryd cryn amser i newid 

ffordd pobl o feddwl fel eu bod yn dymuno gwneud eu cymwysterau trwy gyfrwng y 

Gymraeg; fodd bynnag, mae’r holl ddarparwyr yn bendant y bydd camau bach (fel sy’n 

digwydd ar hyn o bryd) yn sicrhau newid at y dyfodol. 

 

Ym marn darparwyr, mae angen i rywun fynd i ysgolion i hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael 

i’r myfyrwyr, a phwysigrwydd a manteision cael sgiliau yn y Gymraeg wrth chwilio am waith. 

 

Mae’r darparwyr yn sylweddoli hefyd y daw’r amser pan fydd cyflogwyr yn galw am 

gyfleoedd dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Wrth i’r Safonau newydd hyn ei gwneud yn 

ofynnol i weithleoedd fod yn ddwyieithog, bydd angen i’r dysgu fod yn 

ddwyieithog/Gymraeg hefyd.  Bydd hyn yn gam cadarnhaol arall tuag at sicrhau cymuned 

ddwyieithog. 
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Cwestiwn 3 

 

Mae’r rhestr gweithgareddau perthnasol sy’n gysylltiedig â Safonau Cyflenwi 

Gwasanaethau yn adlewyrchu holl swyddogaethau: 

 

(a) Sefydliadau’r Trydydd Sector 

 

Cytuno’n Gryf 

 

(b) Cwmnïau Preifat 

 

Cytuno’n Gryf 

 

Ar hyn o bryd, mae’r rhestr gweithgareddau yn adlewyrchu swyddogaethau’r darparwyr 

Dysgu Seiliedig ar Waith ar draws y rhwydwaith cyfan; fodd bynnag, mae llawer ohonynt yn 

gweld nad yw’r adnoddau (staff nac arian) ganddynt i gyfieithu cofnodion cyfarfodydd a 

gynhelir yn Saesneg; nac i allu cynnig cyfarfodydd hollol ddwyieithog. 

 

Gan fod llawer o’r bobl sy’n gweithio mewn derbynfeydd ledled Cymru yn ddi-Gymraeg, 

mae darparwyr yn chwilio am ffyrdd o roi digon o hyfforddiant iddynt fel y gellir cynnig o 

leiaf wasanaeth sylfaenol yn y Gymraeg.  Mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr wedi codi 

arwyddion dwyieithog. 

 

Mae llawer o ddarparwyr yn ceisio canfod gweithleoedd dwyieithog fel y gall dysgwyr sy’n 

siarad Cymraeg ddefnyddio’r hyn y maent wedi’i ddysgu mewn amgylchedd Cymraeg. 

 

Fodd bynnag, os cânt y cyfle, mae llawer o ddysgwyr o ysgolion Cymraeg yn dewis cael eu 

cyfweliadau cychwynnol yn Saesneg yn hytrach nag yn Gymraeg, er mwyn cael y profiad o 

gael cyfweliad Saesneg. 

 

Mae rhai darparwyr wedi rhoi cyfle i ddysgwyr wneud gwaith yn y Gymraeg ac yna wedi’i 

gyfieithu i’r Saesneg ar gyfer yr asesydd cyn cyfieithu ymateb yr asesydd yn ôl i’r Gymraeg ar 

gyfer y dysgwr.  Felly, er nad oes cymaint o adnoddau ag y dymunir, mae gwaith yn cael ei 

wneud i geisio sicrhau nad yw dysgwyr Cymraeg eu hiaith o dan anfantais. 

 

Mae darparwyr yn ystyried gwneud gwelliannau i’w cadwyn darparu gwasanaethau fel na 

chaiff yr iaith Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol yn y dyfodol. 
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Cwestiwn 4 

 

Bydd y Safonau hyn yn cynyddu gallu gweithluoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.  

 

Cytuno’n Gryf 

 

Ymhen amser, bydd rhagor o bobl sy’n siarad Cymraeg yn y gweithle gan y bydd y Safonau 

newydd mewn grym ac y bydd yn rhaid i weithleoedd gydymffurfio a chael gweithlu mwy 

dwyieithog.  Bydd modd symud yn ôl a blaen mwy rhwng Cymraeg a Saesneg a bydd yn fwy 

derbyniol defnyddio’r ddwy iaith ar yr un pryd. 

 

Gwaetha’r modd, ar hyn o bryd, nid yw pawb yn deall pam y mae’r Gymraeg mor bwysig.  

Mae dysgwyr yn tueddu i gymryd y ‘dewis hawdd’ a dilyn eu hyfforddiant trwy gyfrwng y 

Saesneg heb ystyried y dyfodol a’r ffaith y bydd sgiliau Cymraeg yn eu helpu i gael gwaith.  

 

Soniwyd bod angen i ddarparwyr ateb y galw os oes modd.  Os yw’r gweithlu’n ddwyieithog, 

dylai’r hyfforddiant a gynigir fod yn ddwyieithog; os yw’r gweithlu’n uniaith Saesneg, dylai’r 

hyfforddiant fod yn Saesneg; ac yn yr un modd ar gyfer hyfforddiant Cymraeg.  Mae angen i 

ddysgwyr ddangos gallu ieithyddol sy’n cyfateb i’w profiad gwaith.  Fodd bynnag, os bydd 

dysgwr yn dymuno gwneud cymhwyster yn y Gymraeg (a bod yr adnoddau ar gael) ni 

fyddai’n cael ei (h)annog i beidio â gwneud hynny. 

 

Cwestiwn 5 

 

Bydd y Safonau Llunio Polisi hyn yn sicrhau y bydd y sefydliadau yn ystyried yr effaith ar y 

Gymraeg a siaradwyr Cymraeg ym mhob agwedd ar ddatblygiad polisi   

 

Cytuno’n Gryf 

 

Er bod consensws y byddai’r safonau polisi yn sicrhau bod effaith yr iaith Gymraeg o leiaf yn 

cael ei hystyried wrth greu neu addasu polisïau, y gred gyffredinol oedd y gallai parodrwydd 

rhai sefydliadau i wneud hyn ddibynnu ar y gosb ariannol a fyddai i’w chael am beidio â 

chydymffurfio. 

 

Ar hyn o bryd, nid yw polisïau a gweithdrefnau llawer o ddarparwyr ar gael yn y Gymraeg a 

hoffent pe bai costau ychwanegol darpariaeth Gymraeg yn cael eu hystyried/cydnabod.  

Awgrymwyd y byddai angen neilltuo arian i dalu costau ychwanegol darpariaeth Gymraeg 

(h.y. cymhwysedd i wneud y gwaith, a gwaith dilysu mewnol ac allanol). 
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Mae’r sampl o ddarparwyr yn meddwl y byd o’r iaith Gymraeg ond maent yn ansicr sut y 

mae’r Safonau hyn yn mynd i weithio mewn gwirionedd. 

 

Y farn gyffredinol am y Safonau yw bod annog yn well na gorfodi.  Roedd y darparwyr yn 

gweld gorfodaeth fel rhwystr. 

 

Cwestiwn 6 

Bydd y Safonau Hybu hyn yn gyfle i hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn ehangach.  

 

Cytuno’n Gryf 

 

Mae’r rhwydwaith darparwyr yn credu’n gryf bod annog pobl i ddefnyddio’r iaith yn well o 

lawer na deddfu gan fod pobl yn fwy tebygol o ddymuno gwneud rhywbeth os nad ydynt yn 

cael eu gorfodi. 

 

Roedd y sampl o ddarparwyr a oedd yn bresennol o’r farn y dylid cael cymhellion neu 

anogaeth i weithredu trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr economi ehangach.  Beth all 

Llywodraeth Cymru ei wneud i gefnogi’r defnydd o’r Gymraeg?  Gallai hyn gynnwys hwb gan 

enwogion (sonnir am hyn yn nes ymlaen) a/neu astudiaethau achos cadarnhaol o rai sydd 

wedi elwa yn y gweithle oherwydd eu sgiliau Cymraeg. 

 

Mae hyrwyddo’r diwylliant yr un mor bwysig â hyrwyddo’r iaith gan y bydd pobl yn 

cofleidio’r diwylliant a hynny’n ennyn eu diddordeb mewn cymryd rhan mewn 

gweithgareddau Cymraeg. 

 

Mae’r rhwydwaith darparwyr cyfan yn ymdrechu i hyrwyddo Cymru a’r Gymraeg ond maent 

yn sylweddoli bod angen gwneud mwy yn lleol ac yn genedlaethol. 

 

Cwestiwn 7 

 

Bydd y Safonau Cadw Cofnodion hyn yn sicrhau digon o atebolrwydd cyhoeddus a 

thryloywder wrth weithredu Safonau  

 

Cytuno’n Gryf 

 

Ar hyn o bryd, does dim digon yn cael ei wneud i gofnodi’r hyn a wneir trwy gyfrwng y 

Gymraeg neu’n ddwyieithog. 
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Mae gan ddarparwyr DSW hawl i gael 25% yn fwy o gyllid os ydynt yn darparu 50% o’r cwrs 

trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Fodd bynnag, oherwydd diffyg galw a diffyg 

hyder yn yr hyn a ddarperir, nid yw’r darparwyr yn gwneud cofnod ffurfiol o’r wybodaeth 

am eu darpariaeth.  Felly, pan gânt eu holi, nid yw’r holl ddarparwyr yn cael cydnabyddiaeth 

am y gwaith y maent yn ei gwneud mewn gwirionedd trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n 

ddwyieithog am nad yw’n cael ei gofnodi.  Felly, byddai darparwyr yn hoffi cael 

cydnabyddiaeth am y costau ychwanegol sydd ynghlwm wrth ddarpariaeth Gymraeg (e.e. 

costau cyfieithu uchel). 

 

Mae darparwyr yn croesawu’r syniad o gael gwell system gofnodi oherwydd, nid yn unig y 

byddant yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu, ond bydd y ddarpariaeth yn gwella 

yn y dyfodol hefyd.  Bydd y gwelliannau hyn yn gliriach o lawer am y bydd y cofnodi wedi’i 

wneud mewn ffordd dryloyw. 

 

Yn ogystal, mae’r darparwyr yn gweld bod gwahaniaeth amlwg rhwng y sectorau cyhoeddus 

a phreifat o ran gofynion y ddarpariaeth Gymraeg ac maent o’r farn y gellid gwneud mwy i 

gynnwys croestoriad ehangach o gyflogwyr ledled Cymru. 

 

Cwestiwn 8 

A ddylid cynnwys unrhyw Safonau eraill yn y 5 maes uchod?  

 

Na ddylid 

 

Cwestiwn 9 

A oes gennych unrhyw sylwadau pellach? 

 

Roedd rhai darparwyr yn holi beth roedd diben y Safonau hyn.  Ai’r diben yw ceisio sicrhau 

bod rhagor o bobl yn siarad Cymraeg neu ddim ond sicrhau bod y gweithdrefnau yn eu lle i 

hwyluso hynny? 

 

Ym marn y darparwyr, dylid canolbwyntio ar argyhoeddi dysgwyr o dan 16 oed o fanteision 

yr iaith Gymraeg ar ôl iddynt adael yr ysgol (e.e. haws cael gwaith) gan y bydd hyn yn sicrhau 

bod mwy o bobl sy’n dechrau gweithio yn gallu siarad Cymraeg ac yn fodlon gwneud hynny.  

Bydd hefyd yn hybu defnydd o’r Gymraeg y tu allan i’r gweithle a’r ysgol. 

 

Awgrymwyd y byddai defnyddio astudiaethau achos cadarnhaol yn ennyn llawer o 

ddiddordeb yn yr hyfforddiant sydd ar gael yn y Gymraeg. 

 



Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) 

Ymateb Ysgrifenedig i ‘Safonau mewn perthynas â’r Gymraeg: Beth yw’ch barn?’ 
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Dylid hybu’r defnydd o’r Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol hefyd gan y bydd hyn yn 

gwneud yr iaith yn fwy poblogaidd. 

 

Dylai Cymru elwa ar enwogion sy’n siarad Cymraeg er mwyn tanio brwdfrydedd pobl ifanc i 

ddefnyddio’r Gymraeg a hybu diwylliant Cymru.  (Er enghraifft: mae Jonathan Davies yn 

gwneud llawer i hyrwyddo Hyfforddiant Galwedigaethol trwy gydweithio’n agos ag ACT 

Training. Mae’r ffaith ei fod yn seren fawr ym myd rygbi yng Nghymru yn rhoi mwy o 

hygrededd i’r cymwysterau.  Byddai hybu Cymwysterau Galwedigaethol trwy gyfrwng y 

Gymraeg trwy gael sêl bendith enwogion yn arwain at gynnydd mawr yn y galw am y 

ddarpariaeth. 

 

Credir bod Sefydliadau Addysg Bellach a darparwyr DSW yn cael llawer llai o gyllid i 

hyrwyddo’r Gymraeg na sefydliadau addysg eraill.  Felly, oherwydd yr hinsawdd economaidd 

gyfredol, byddai darparwyr yn ddiolchgar am unrhyw gymorth ariannol sydd ar gael i helpu i 

gyfieithu adnoddau ac i gyflogi staff dwyieithog sy’n gymwys ar gyfer y gwaith, neu am gyllid 

i helpu i hyfforddi staff. 


