
DARLLEN DYFODOL CYMRU 
Sut gall Llywodraeth Cymru ryddhau 
potensial pob plentyn trwy ddarllen 

Helpu plant i ddarllen
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DARLLENA DATBLYGA

Mae pob plentyn yn haeddu dechrau  
teg mewn bywyd. Ond eto, yng Nghymru 
heddiw, mae llawer gormod o blant yn 
cael eu gadael i syrthio’n ôl yn ystod bob 
cam o’u dysgu a’u datblygiad. 

Cael eu magu mewn tlodi yw un o’r  
prif resymau pam nad yw plant yn cael  
y dechrau teg y maent yn ei haeddu.
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Mae plant sy’n darllen yn dda yn 
gwneud yn well yn yr ysgol, yn well 
yn y gweithle ac mewn sefyllfa well 
i roi’r dechrau gorau mewn bywyd 
i’w plant eu hunain. Mae’n rhoi’r cyfle 
gorau i blant gael dyfodol disglair; un lle 
mae ganddynt yr hyder, yr rhyddid a’r 
cyfleoedd i gyrraedd eu llawn botensial. 

Mae addysg dda, wrth gwrs, yn ymwneud â llawer  
mwy na darllen yn unig. Ond gallu darllen yn dda yw’r 
sylfaen y mae cymaint o bethau eraill yn dibynnu arno. 
Ac i’n plant tlotaf, darllen yn dda yw un o’r llwybrau 
mwyaf effeithiol allan o dlodi. 

Yn ystod tymor nesaf y Cynulliad Cenedlaethol,  
rydym yn amcangyfrif, oni bai y bydd mwy o weithredu 
ynghyd â’r mentrau sydd eisoes wedi eu sefydlu, y bydd 
bron 26,000 o blant yng Nghymru yn gadael yr ysgol 
gynradd yn methu darllen yn dda, yn cynnwys dros 
10,000 o blant sy’n byw mewn tlodi.i Nes ein bod yn 
llwyddo i roi sgil sylfaenol darllen i bob plentyn, bydd 
miloedd o blant yn parhau i gael trafferth gyda’u haddysg 
a chael cyfleoedd cyfyngedig i ddysgu a llwyddo. Bydd yn 
ei wneud yn anos i Gymru gau’r bwlch cyrhaeddiad sy’n 
bodoli rhwng plant sy’n byw mewn tlodi a’u cyfoedion. 
Oni bai ein bod yn gweithredu ar frys ac yn gadarn, 
byddant yn dechrau’r ysgol uwchradd ar ei hôl hi’n 
barod, gyda chanlyniadau diflas ar gyfer eu dyfodol. 

Mae plant sy’n gadael yr ysgol yn methu darllen  
yn dda yn cario baich unigol trwm, a bydd graddfa’r  
broblem hon yn parhau i fod yn faich gynyddol i’n  
cenedl. Mae canlyniadau hirdymor oherwydd lefelau 
llythrennedd isel i gadernid ein cymunedau, gallu ein 
gweithlu a’n heconomi leol. Maent hefyd yn cyfrannu  
at yr anghydraddoldebau sydd wedi eu sefydlu yn ein 
cymdeithas rhwng plant tlawd a’u cyfoedion. Plant sy’n 
methu darllen yn dda yw prif ysgogydd y rhaniad parhaus 
mewn addysg yng Nghymru, lle nad yw miloedd o blant 
o gartrefi incwm isel yn cyflawni eu potensial.

Er mwyn newid y stori ar gyfer plant sy’n byw mewn 
tlodi, mae angen cenhadaeth genedlaethol lle mae pawb 
yn chwarae eu rhan. Trwy ddefnyddio ein hegni i gyd  
fel rhieni, cymunedau, athrawon. Llywodraeth, elusennau 
a busnesau, gallwn gymryd camau trawsnewidiol tuag at 
y weledigaeth a rennir o Gymru decach, mwy ffyniannus. 
Mae gan y Llywodraeth rôl hanfodol yn ysgogi’r newid 
sydd ei angen ar draws cymdeithas, trwy arweinyddiaeth 
wleidyddol, newidiadau uchelgeisiol i bolisi a buddsoddiad, 
ynghyd â chefnogi a gwella darpariaeth bresennol sydd  
yn helpu plant i ddarllen. 

Dyma pam yr ydym yn galw ar bob plaid wleidyddol  
i ymuno yn ein nod uchelgeisiol i gael pob plentyn yn 
darllen yn dda pan fyddant yn gadael yr ysgol gynradd, 
erbyn 2025. 

Byddai ymrwymo i’r nod hwn yn dangos yn gyhoeddus 
bod yna uchelgais a bod camau pendant yn cael eu cymryd 
i wella dysg pob plentyn a hybu cyfleoedd bywyd miloedd 
o blant sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru. Er mwyn 
cyflawni’r amcan hwn, yn ystod tymor nesaf y Cynulliad 
Cenedlaethol, mae angen i ni ddwysáu ein hymdrechion  
i gefnogi pob plentyn ifanc yn eu blynyddoedd cynnar,  
yn arbennig y rheiny sy’n byw mewn tlodi.

MAE ‘DARLLEN YN DDA’ YN SGIL  
SY’N RHYDDHAU CYFLEOEDD  
YN YR YSGOL AC MEWN BYWYD
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1. GWELEDIGAETH UCHELGEISIOL I  
BOB PLENTYN DDARLLEN YN DDA  
YNG NGHYMRU

Ein huchelgais yw am Gymru lle gall 
pob plentyn, waeth beth fo’u cefndir, 
gyflawni eu llawn botensial. 

Dyna pam yr ydym eisiau cael pob plentyn i ddarllen  
yn dda erbyn eu bod yn gadael yr ysgol gynradd.  
Trwy osod nod uchelgeisiol, a chydweithio i’w gyflawni, 
gallwn sicrhau y bydd pob plentyn yn darllen yn dda 
erbyn 2025. 

Un o’r rhesymau pam y mae cymaint o botensial i 
gyflawni’r uchelgais hwn yw nad llythrennedd sylfaenol 
yn unig yw’r nod yr ydym yn ei osod: mae’n gofyn am 
llawer mwy na hynny.

Darllen yn dda 
Mae ‘darllen yn dda’ yn golygu deall yr ystyr y tu ôl  
i eiriau. Mae’n golygu y gall plant ddeall diben testun,  
a gallant wedyn siarad am yr hyn y mae’n ei olygu iddyn 
nhw. Mae’n golygu gallu gwerthfawrogi iaith a’r ffordd  
y gall geiriau gwahanol gyfleu teimladau gwahanol i 
ddarllenydd. Mae darllen yn dda yn sgil hanfodol mewn 
bywyd; mae’n rhoi cyfleoedd i blant ar gyfer y dyfodol. 
Mae’n golygu: 

• y lefel o ddarllen sydd yn angenrheidiol i lwyddo, 
ffynnu a dod ymlaen – nid ymdopi yn unig;

• y lefel o ddarllen sydd yn angenrheidiol ar blant  
wrth iddynt adael yr ysgol gynradd er mwyn cael  
y cyfle gorau i gael cymwysterau yn 16 oed;

• y lefel sydd yn sicrhau cynhwysiant cymdeithasol  
fel oedolyn.ii

Mae’r nod uchelgeisiol hwn o fewn ein cyrraedd os  
ydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ac yn cyflymu 
gwelliant ar gyfer y plant tlotaf.iii

Mae gan bawb ran i’w chwarae: rhieni, neiniau  
a theidiau, staff meithrin ac athrawon, busnesau, 
enwogion, y cyfryngau a’r llywodraeth. Mae ymgyrch 
Darllena. Datblyga. yn ymwneud â dod â’r genedl  
ynghyd i wneud i hyn ddigwydd. Mae’r ymgyrch eisoes 
wedi cael cefnogaeth eang ar draws Cymru ar gyfer  
mwy o ffocws gwleidyddol ar wella sgiliau darllen  
plant, gan wneud mwy i helpu’r plant tlotaf yn arbennig. 
Mae etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn  
gyfle tyngedfennol i ychwanegu at y gefnogaeth eang  
ac ysgogi gweithredu er mwyn cyflawni ein nodau. 

Cael pob plentyn i ddarllen yn dda yw’r ffordd orau  
i Lywodraeth nesaf Cymru wneud cynnydd cyflym i  
gau’r bwlch cyrhaeddiad mewn addsyg ymhellach. Bydd 
yn helpu i iscrhau bod gan blant sy’n byw mewn tlodi 
ddyfodol yr un mor ddisglair â’u cyfoedion mwy cefnog. 
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2. BETH FYDD Y NOD YN EI GYFLAWNI 
 

Bydd gweithredu i sicrhau bod pob 
plentyn yn darllen yn dda yn 11 oed yn:

Agor drysau i blant
Mae pob plentyn yn haeddu’r cyfle i gael mwynhad, 
hyder, rhyddid a chyfleoedd a ddaw trwy allu darllen  
yn dda. Mae plant yn dysgu darllen gyntaf; yna maent  
yn darllen i ddysgu. Gall darllen danio dychymyg plant  
a’u cyflwyno i fydoedd, diwylliannau a syniadau newydd. 
Yn yr ysgol, mae darllen yn dda yn galluogi plant i gael 
mynediad i’r cwricwlwm ehangach ac felly canfod a 
meithrin eu doniau a’u diddordebau penodol nhw. 

Sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn cael ei adael ar ôl
Ers yn rhy hir, mae’r plant tlotaf wedi cael eu gadael  
i syrthio’n ôl wrth ddarllen. Nid yw tua um ym  
mhob pedwar plentyn o gefndiroedd difreintiedig  
yng Nghymru yn darllen yn dda yn 11 oed. Mae hyn  
o’i gymharu â llai nag un ym mhob deg o blant  
o gefndiroedd mwy breintiedig.iv

Y gwirionedd anodd yw bod plant sy’n cael eu magu 
mewn tlodi yng Nghymru mewn yn dal i gael eu gadael  
ar ôl. Mae hwn yn warth cenedlaethol lle mae angen  
i ni gydweithio i fynd i’r afael ag ef. Mae plant nad ydynt 
yn darllen yn dda yn brif ysgogydd y rhaniad addysgol 
parhaus mewn addysg yng Nghymru, sy’n golygu nad  
yw miloedd o blant o gartrefi incwm isel yn cyflawni  
eu potensial. Yn unigol, mae hyn yn cyfyngu cyfleoedd 
bywyd plant wrth iddynt symud tuag at fod yn oedolion, 
cyflogaeth a dechrau eu teuluoedd eu hunain. Yn 
genedlaethol, bydd effaith miloedd o blant tlawd yn  
cael eu gadael ar ôl yn drychinebus i ffyniant Cymru.

Rhoi’r cyfle gorau i blant gael dyfodol disglair 
Mae tlodi plant yn ergyd ddwbl; mae’n niweidio 
plentyndod heddiw ac yn niweidio rhagolygon plant  
ar gyfer y dyfodol. Rydym eisiau dyfodol lle mae pob 
plentyn yn cael plentyndod da a’r cyfle gorau mewn 
bywyd. Addysg yw un o’r grymoedd mwyaf pwerus y 
gallwn ei defnyddio i gyflwyno dyfodol disglair i’n plant 
tlotaf. Er mwyn cael mynediad i addysg lawn a chael  
y gorau ohoni, mae’n rhaid i blant allu darllen yn dda. 

Nes ein bod yn llwyddo i ddarparu’r sgil o ddarllen  
yn dda i bob plentyn yng Nghymru, bydd miloedd o’n 
plant yn parhau i gael anhawster a chael llai o gyfleoedd  
i ddysgu a llwyddo. Gall effaith peidio gallu darllen  
yn dda wrth adael yr ysgol gynradd barhau am oes; 
byddant yn llawer llai tebygol o gael llythrennedd da fel 
oedolion, gan arwain at y perygl o gyfyngu eu bywydau 
yn ddifrifol, oherwydd: 

• llythrennedd sylfaenol yw’r sgil y mae cyflogwyr yn  
ei nodi amlaf fel yr elfen sy’n peri pryder pan fyddant 
yn recriwtio;v

• mae peidio darllen yn dda yn gwneud symudedd 
cymdeithasol yn llai tebygol;vi

• ar gyfartaledd, mae oedolion â llythrennedd 
gweithredol (ychydig islaw ein diffiniad o ddarllen  
yn dda yn 11 oed) yn ennill 16% yn fwy na’r rheiny  
heb y lefel yma o lythrennedd.vii

Gwneud Cymru’n genedl deg a ffyniannus
Os nad yw ein plant yn gallu darllen yn dda, bydd hyn  
yn gost gronnol sylweddol i’n heconomi. Mae lefelau  
isel llythrennedd yn gysylltiedig â gweithlu â sgiliau is  
sy’n ennill llai – sydd yn faich i botensial economaidd 
Cymru. Mae Sefydliad Llythrennedd y Byd wedi 
amcangyfrif mai cost anllythrennedd i wledydd 
datblygedig yw 2% o’u GDP.viii Rhagwelir mai’r golled  
i eonomi’r DU oherwydd anllythrennedd y gweithlu  
fydd £81.312 biliwn bob blwyddyn.ix

Yn ogystal â bygythiad economaidd, mae hefyd yn fater 
cymdeithasol, gan fod rhieni sy’n methu darllen yn llai 
galluog i gynorthwyo dysgu eu plant. Nid yw’r cylch 
dibaid hwn o dlodi yn anochel. Gallwn, ac mae’n rhaid  
i ni, wneud mwy i ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen ar 
blant i gael dyfodol mwy disglair. Er mwyn cyflawni ein 
cenhadaeth genedlaethol i gael pob plentyn yn darllen  
yn dda, mae’n rhaid i ni wneud y plant hynny sydd â’r 
perygl mwyaf o fynd ar ei hôl hi yn flaenoriaeth. 
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3. YR HER O’N BLAENAU 
 

Mae gan Gymru system addysg dda  
sy’n gweithio’n dda i’r rhan fwyaf o blant. 
Fodd bynnag, mae gormod o’n plant 
yn syrthio’n ôl. Rydym yn bryderus yn 
arbennig am y bwlch sylweddol mewn 
llythrennedd sy’n bodoli rhwng plant 
sy’n byw mewn tlodi a’u cyfoedion. 

Yn 2014, nid oedd un ym mhob wyth plentyn (12%)  
yng Nghymru’n darllen yn dda erbyn diwedd Cyfnod 
Allweddol 2.x Plant sy’n cael eu magu mewn teuluoedd 
difreintiedig sydd fwyaf tebygol o gael anhawster  
yn darllen yn dda. Maent ddwywaith yn fwy tebygol  
na’u cyfloedion o gael anhawster yn darllen yn dda –  
mae un ym mhob pedwar (24%) yn cael anhawster  
yn darllen yn dda.xi

Mae ein cyfrifiadxii yn Ffigur 1 yn dangos os na chaiff 
unrhyw beth ei wneud i wella darllen plant, bydd 
canlyniadau diflas i filoedd o blant ledled Cymru:

Erbyn 2021, bydd 25,838 o blant yn methu  
darllen yn dda, 10,257 ohonynt yn blant sy’n  
byw mewn tlodi 

Erbyn 2025, bydd 41,030 o blant yn methu darllen 
yn dda, 16,288 ohonynt yn byw mewn tlodi
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Ffigur 1. Nifer y plant y rhagwelir y byddant yn gadael yr ysgol yn methu darllen yn dda os nad yw cyrhaeddiad yn gwella
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4. BLAENORIAETHAU AR  
GYFER Y PUM MLYNEDD NESAF: 
CAU’R BWLCH YN GYNNAR

Mae’n rhaid i bwy bynnag sy’n 
ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru 
weithredu’n gyflym er mwyn dechrau 
ar y newidiadau sydd eu hangen i 
gau’r bwlch darllen mewn degawd. 

Mae llawer o waith da wedi dechrau ac mae llawer  
o’r mentrau presennol yn effeithiol. Rydym eisiau i hyn 
barhau a chael ei ddatblygu. Mae ein nod yn uchelgeisiol, 
ond gellir ei gyflawni, a bydd yn rhyddhau potensial 
miloedd o blant, gan roi’r dechrau teg y maent yn ei 
haeddu iddynt. Gwyddom y gellir gwneud cynnydd 
cyflym yn y pum mlynedd nesaf. 

Bydd ymateb i raddfa’r her yn gofyn am weithredu 
cynhwysfawr a pharhaus ar draws nifer o feysydd  
yn ymwneud â’r cyd-destunau lle mae plant yn dysgu 
darllen: yn y gymuned, cyn dechrau’r ysgol, yn yr  
ysgol ac yn y cartref. Gellir cymryd sawl cam o fewn 
ysgolion a all helpu i wella cyflawniad plant a chau’r 
bwlch cyrhaeddiad, yn cynnwys arweinyddiaeth gref  
a phwysigrwydd ymgysylltu rhieni er mwyn cefnogi  
dysg plant yn y cartref. Mae’r rhain yn hanfodol bwysig  
a gallant gefnogi gwelliannau gwirioneddol o ran sgiliau 
darllen plant. 

Fodd bynnag, mi fydd ond yn bosibl cyflawni ein nod o 
gael pob plentyn i ddarllen yn dda os ydym yn dechrau’n 
gynnar yn y system addysg. Trwy ganolbwyntio ein 
hymdrechion dros yr ychydig flynyddoedd nesaf ar y 
blynyddoedd cynnar, cyn i blant ddechrau yn yr ysgol, 
gallwn sicrhau bod pob plentyn yn dechrau’r ysgol gyda 
sgiliau iaith da a’u bod mewn sefyllfa gref i ddysgu darllen 
yn dda. 

Er mwyn cyflawni’r nod, mae angen mwy o ffocws  
a buddsoddiad arnom yn y blynyddoedd cynnar. Mae’r 
bwlch mewn sgiliau darllen rhwng y plant tlotaf a’u 
cyfoedion mwy cefnog yn agor i fyny ym mlynyddoedd 
cynnar bywyd plentyn, ac mae sgiliau iaith cynnar da yn 
gam hanfodol. Os nad yw plant yn dysgu deall geiriau, 
siarad a gwrando yn gynnar, byddant yn cael anhawster 
yn dysgu darllen yn dda pan fyddant yn dechrau’r ysgol. 

Dengys ymchwil a gomisiynwyd gan ymgyrch Darllena. 
Datblygaxiii o Sefydliad Addysg UCL y graddau y  
mae sgiliau iaith cynnar plant yn effeithio ar eu gallu  
i ddarllen yn nes ymlaen, a’r effaith y mae tlodi’n ei  
gael ar ddatblygiad eu hiaith:

• mae plentyn â sgiliau iaith gwan yn bum mlwydd  
oed yn llawer llai tebygol o ddarllen yn dda yn 11  
oed na phlentyn pum mlwydd oed â sgiliau iaith cryf.

• mae plentyn sydd wedi profi tlodi’n barhaus ac sydd  
â sgiliau iaith islaw’r cyfartaledd yn sgorio 35% yn llai 
mewn profion darllen yn saith oed – a 22% yn llai 
mewn profion darllen a deall yn 11 oed – na phlentyn 
sydd erioed wedi profi tlodi ac sydd â sgiliau iaith 
uwchlaw’r cyfartaledd.

Heb ymrwymiad cynyddol i ddatblygiad iaith cynnar 
plant, yn arbennig y plant tlotaf, ni fyddwn yn cyflawni 
ein nod o gael pob plentyn i ddarllen yn dda yn 11 oed, 
erbyn 2025. 
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Mae partneriaid Darllena. Datblyga.  
eisoes yn rhoi cymorth i blant a 
theuluoedd yng Nghymru i hybu eu dysg 
yn y blynyddoedd cynnar ac i ddatblygu 
eu hangerdd tuag at ddarllen. O fagiau 
llyfrau yn y cartref i ymgysylltu teuluoedd 
mewn llyfrgelloedd, rydym yn gweithio’n 
galed i gyrraedd bob plentyn, yn arbennig 
y rheiny o deuluoedd incwm isel. 

Mae gan bawb ran i’w chwarae, ac maen angen i 
Lywodraeth nesaf Cymru ymrwymo i ddatblygu’r 
mentrau presennol a chymryd mwy o gamau gweithredu 
er mwyn sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru’n  
darllen yn dda pan fyddant yn gadael yr ysgol gynradd. 

Mae ymgyrch Darllena. Datblyga wedi gosod nod  
interim i’r Cynulliad nesaf: y bydd gan bob plentyn  
yng Nghymru sgiliau iaith da pan fyddant yn dechrau’r 
ysgol, erbyn 2021. 

Er mwyn helpu i gyflawni’r nod interim hwn, rydym  
wedi nodi tri maes blaenoriaeth i Lywodraeth nesaf 
Cymru, wedi eu dylunio i helpu rhieni a gweithwyr 
proffesiynol i wneud mwy i gefnogi’r plant ieuengaf,  
yn arbennig y rheiny sy’n byw mewn tlodi.

1.   Buddsoddi ymhellach yn ansawdd  
gweithlu addysg gynnar

a)  Sicrhau bod un aelod o staff o leiaf sydd â chymhwyster 
lefel gradd mewn arbenigedd datblygiad iaith cynnar ar 
gael i staff a rhieni pob lleoliad y blynyddoedd cynnar, 
erbyn 2020.

b)  Mabwysiadu ymagwedd gadarn, systematig a pharhaus 
i asesu’r galw am ddarpariaeth y blynyddoedd cynnar 
cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. 

2.  Cryfhau’r gefnogaeth i rieni
a)  Sicrhau bod gan staff y blynyddoedd cynnar a gofal 

plant y sgiliau angenrheidiol i gefnogi rhieni gyda 
datblygiad iaith cynnar eu plant, yn arbennig y rhieni 
hynny sy’n byw mewn tlodi. 

b)  Asesu faint o blant sy’n byw mewn tlodi ond sydd y  
tu allan i ardaloedd Dechrau’n Deg. Yna, ymrwymo  
i weithredu i sicrhau bod y plant hyn yn gallu cael  
y cymorth o ansawdd sydd ei angen arnynt ar gyfer 
datblygu iaith gynnar a lleferydd da.

3.  Arweinyddiaeth gref ac uchelgeisiol ar gyfer plant
a)  Penodi gweinidog plant i ddarparu arweinyddiaeth  

gref a sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru’n gallu 
cyrraedd ei lawn botensial. Byddai hyn yn caniatáu 
llywodraethu a gwneud penderfyniadau cadarn ar 
draws blynyddoedd ac addysg gynnar plant, a byddai’n 
paratoi’r ffordd ar gyfer canlyniadau gwell i blant. 

5. MEYSYDD AR GYFER GWEITHREDU 
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