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Cwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad: WAQ79298, WAQ79299 a WAQ79330 

 
 

Gwnaethoch gyflwyno’r Cwestiynau Ysgrifenedig canlynol yn ddiweddar i Weinidog y 

Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol:   

 

WAQ79298 - A wnaiff y Gweinidog gadarnhau os yw swydd Pennaeth y Gangen 

Cynllunio Addysg yn Is-adran y Gymraeg yn Llywodraeth Cymru yn wag, ac os 

ydyw, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau ers pryd y bu’n wag?  

 

WAQ79299 - A wnaiff y Gweinidog gyhoeddi siart strwythur staffio ar gyfer Is-

adran y Gymraeg Llywodraeth Cymru sy’n amlinellu'r newidiadau i strwythur yr 

adran yn dilyn y cyhoeddiad yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd ynglyn â 

sefydlu Prosiect 2050? 

 

WAQ79330 - Ymhellach i WAQ79297 a wnaiff y Gweinidog gadarnhau faint o 

staff sydd yn gweithio yn ei swyddfa breifat a faint ohonynt sy'n rhugl yn y 

Gymraeg? 

 

Gan fod y cwestiwn hwn yn ymwneud â staffio o fewn Llywodraeth Cymru, mae'r 

Gweinidog wedi gofyn i mi ymateb yn uniongyrchol.  
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Mae swydd Pennaeth y Gangen Cynllunio Addysg yn Is-adran y Gymraeg yn wag ar 
hyn o bryd, wedi i ddeiliad blaenorol y swydd adael y swydd rhyw ddwy flynedd yn ôl. 
Ers hynny, mae aelodau eraill o’r Is-adran wedi bod yn cyflawni dyletswyddau’r swydd, 
gan sicrhau dilyniant. Mae strwythur Is-adran y Gymraeg wrthi’n cael ei adolygu a 
gwneir cyhoeddiadau pellach ynghylch prosiect 2050 yn fuan. Ni fyddwn am achub y 
blaen ar yr adolygiad hwnnw drwy gyhoeddi siart strwythur ar hyn o bryd ond byddaf yn 
sicrhau’ch bod yn cael diweddariad maes o law. 
 
Mae pedwar aelod o staff yn Swyddfa Breifat Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 
Rhyngwladol, ac mae pob un o’r pedwar yn siarad Cymraeg. 
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