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1. Cefndir 
 
Cefndir i gynigion ar gyfer diwygio'r ffordd y pennir dyddiadau 
tymhorau ysgol ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng Nghymru 
 
1. Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i ddod o hyd i ffyrdd o helpu'r teuluoedd 

hynny sy'n wynebu problemau o ganlyniad i amrywiadau mewn dyddiadau 
tymhorau ysgol ledled Cymru, a gwyliau ysgol o ganlyniad i hynny. Mae'r 
problemau hyn yn cynnwys anawsterau o ran dod o hyd i ofal plant, yn ogystal â 
thalu costau gofal plant ychwanegol.  

 
2. Ein cynnig yw cysoni dyddiadau tymhorau ysgol ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng 

Nghymru, gydag amrywiadau yn digwydd yn achlysurol iawn a dim ond lle y gellir 
eu cyfiawnhau. Ar hyn o bryd, gall amrywiadau mewn dyddiadau tymhorau 
ddigwydd rhwng awdurdodau lleol gwahanol (ALLau), yn ogystal â rhwng mathau 
gwahanol o ysgolion o fewn un ardal ALl. 
 

3. Credwn y gellir gwneud hyn drwy sicrhau bod y sefydliadau sydd â chyfrifoldeb ar 
hyn o bryd am bennu dyddiadau tymhorau ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng 
Nghymru yn cydweithio, fel y gallant gytuno ar ddyddiadau tymhorau ysgol ar sail 
Cymru gyfan. Os na fydd hyn yn digwydd, neu os oes rheswm da dros gredu bod 
angen i'r dyddiadau tymhorau ysgol y cytunwyd arnynt newid, hoffem i 
Weinidogion Cymru allu ymyrryd er mwyn sicrhau y pennir dyddiadau tymhorau 
priodol.  

 
Y sefyllfa bresennol 
 
4. Y sefyllfa gyfredol yw mai ALlau sy'n pennu dyddiadau tymhorau ar gyfer 

ysgolion cymunedol, ysgolion arbennig cymunedol, ysgolion gwirfoddol a reolir ac 
ysgolion meithrin, tra bod cyrff llywodraethu ysgolion yn gwneud yr un peth ar 
gyfer ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig. Mae hyn o 
ganlyniad i ddarpariaethau adran 32 o Ddeddf Addysg 2002. 

 
5. Nid oes unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol ar ALlau na chyrff llywodraethu ysgolion 

gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig i gydweithio er mwyn cysoni 
dyddiadau tymhorau ledled Cymru. 

 
6. Yn ogystal, nid yw'r gyfraith gyfredol yn caniatáu i Weinidogion Cymru ymarfer 

rheolaeth dros bennu dyddiadau tymhorau ysgol a gwyliau ysgol nac ymyrryd 
ynddynt. 

 
Cynigion yr ymgynghoriad 
 
7. Cynigiodd yr ymgynghoriad y dylid diwygio'r gyfraith gyfredol fel y gellir cysoni'r 

dyddiadau tymhorau, a nododd 5 cynnig ar gyfer newid: 
 

a) rhoi cyfrifoldeb ar bob ALl a chyrff llywodraethu ysgolion gwirfoddol a 
gynorthwyir ac ysgolion sefydledig yng Nghymru i gydweithio er mwyn cymryd 
pob cam rhesymol i ddod i gytundeb o ran dyddiadau tymhorau; 
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b) rhoi'r disgresiwn i Weinidogion Cymru "bennu" dyddiadau tymhorau ysgol i 
bob pwrpas ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng Nghymru, os credant fod angen 
hyn; 

c) ei gwneud yn angenrheidiol i ALlau a chyrff llywodraethu perthnasol ddangos 
bod ganddynt ddyddiadau tymhorau cytûn, os ydynt wedi gallu dod i 
gytundeb; 

d) peidio â chyfyngu pwerau Gweinidogion Cymru i bennu dyddiadau tymhorau 
ysgol i achosion lle na ddaethpwyd i gytundeb ar ddyddiadau tymhorau, a 
chaniatáu i Weinidogion Cymru allu pennu dyddiadau tymhorau gwahanol ar 
gyfer mathau gwahanol o ysgolion neu ardaloedd ALl (neu rannau o 
ardaloedd) os credant fod angen hyn; 

e) rhoi pŵer gwneud rheoliadau i Weinidogion Cymru er mwyn iddynt allu 
egluro'n fanwl sut y caiff ymgynghoriad ar y defnydd o'u pwerau pennu 
dyddiadau tymhorau gael ei gynnal. 

 
8. Cynhaliodd swyddogion Llywodraeth Cymru, ar ran Gweinidogion Cymru, 

ymgynghoriad 12 wythnos ar y we ar y cynigion hyn i ddiwygio'r ffordd y pennir 
dyddiadau tymhorau ysgol yng Nghymru. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 3 
Medi a 26 Tachwedd 2012, ac roedd yn cynnwys fersiwn o'r ddogfen ymgynghori 
a oedd yn addas i blant. 

 
9. Gellir cael copi o'r dogfennau ymgynghori yn: 
 
http://wales.gov.uk/consultations/education/schooltermdates/;jsessionid=30146D7A4
679311807DD82E63F3F4FF1?status=closed&lang=en   
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2. Yr ymgynghoriad 
 
Y broses ymgynghori 
 
1. Gofynnodd y ddogfen ymgynghori a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar ei 

gwefan am adborth ar y cynigion ymgynghori i ddiwygio'r ffordd y pennir 
dyddiadau tymhorau ysgol. 

 
2. Gwahoddwyd ymatebwyr i ystyried cwestiynau penodol am y cynigion, ac fe'u 

hanogwyd i wneud unrhyw bwyntiau eraill yn ymwneud â hwy a oedd yn 
angenrheidiol yn eu barn hwy. Gofynnwyd hefyd iddynt ystyried effaith bosibl y 
cynigion ar faterion cydraddoldeb. 

 
3. Yn ogystal â'r ddogfen ymgynghori a gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru, 

hyrwyddwyd yr ymarfer ymgynghori drwy anfon rhestrau postio electronig i 
awdurdodau lleol ac awdurdodau esgobaethol, cyrff llywodraethu ysgolion 
sefydledig ac ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, undebau addysgu a phartïon 
eraill â diddordeb megis Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arolygiaeth Ei 
Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Cynhyrchwyd fersiwn o'r 
ddogfen ymgynghori a oedd yn addas i blant hefyd, a chysylltwyd â sefydliadau 
amrywiol sy'n canolbwyntio ar y plentyn megis y Comisiynydd Plant a Llais 
Disgyblion Cymru yn uniongyrchol drwy gyfrwng post electronig. 

 
Ymatebion a dderbyniwyd 
 
4. At ei gilydd, cawsom 55 o ymatebion i'r ymgynghoriad a oedd yn cynnwys dau 

ymateb gan blant/pobl ifanc i'r fersiwn o'r ddogfen ymgynghori a oedd yn addas i 
blant. Daeth un o'r ymatebion, gan y Gwasanaeth Addysg Gatholig, o'r tu allan i 
Gymru ac roedd yn adlewyrchu barn llawer o gyrff llywodraethu ysgolion 
gwirfoddol a gynorthwyir o fewn Cymru a ymatebodd i'r ymgynghoriad. 

 
5. Gellir categoreiddio'r 55 o'r ymatebwyr fel a ganlyn: 
 
Awdurdodau Lleol/Consortia 13 
Awdurdodau Esgobaethol 3 
Undebau 8 
Ysgolion 13 
Cyrff Cynrychioliadol 5 
Unigolion 11 
Plant/pobl ifanc  2 

 
Canfyddiadau o'r ymgynghoriad 
 
6. Nodir dadansoddiad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad hwn ar y tudalennau 

canlynol. 
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7. Nid yw'r adroddiad hwn yn mynd i'r afael ag unrhyw ymatebion i'r ymgynghoriad a 
oedd y tu allan i gwmpas yr ymgynghoriad hwn. Lle y bo'n briodol, trosglwyddwyd 
yr ymatebion hyn i'r gangen berthnasol o fewn yr Adran Addysg a Sgiliau i'w 
hystyried a gweithredu arnynt.  
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3. Trosolwg o ymatebion i’r ymgynghoriad 
 
1. Gofynnodd y ddogfen ymgynghori 6 chwestiwn penodol ar y cynigion o ran 

newidiadau i'r modd y pennir dyddiadau tymhorau ysgol, a dau gwestiwn mwy 
cyffredinol. 

 
2. Oni nodir fel arall, drwy gydol yr adroddiad hwn mynegir canrannau fel mesur o'r 

rhai sy'n ateb pob cwestiwn, nid mesur o bob ymatebydd. Mae pob canran o'r 
fath wedi ei thalgrynnu i fyny neu i lawr i'r rhif cyfan agosaf.  

 
C1. A ydych yn cytuno â’n cynnig cyntaf y dylai awdurdodau lleol a chyrff 
llywodraethu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig yng 
Nghymru gael y cyfrifoldeb i gymryd pob cam rhesymol i ddod i gytundeb 
ynglŷn â dyddiadau tymhorau ar gyfer pob blwyddyn ysgol? 
 
3. Cytunwyd ar y cyfan â'r cynnig hwn. O blith y 48 o ymatebwyr a atebodd y 

cwestiwn, roedd 37 yn cytuno â'r cynnig, 6 yn anghytuno, ac nid oedd 5 yn 
cytuno nac yn anghytuno.  

 
4. O fewn y 48 o ymatebion i'r cwestiwn hwn, cafwyd 11 gan ALlau a chonsortia. O 

blith y rhain roedd 5 yn cytuno â'r cynnig, 4 yn anghytuno ac nid oedd 2 yn cytuno 
nac yn anghytuno.   

 
5. Roedd mwyafrif helaeth (88%) o'r ymatebion gan y 48 o'r ymatebwyr a 

ymatebodd i'r cwestiwn hwn (sy'n cynnwys ymatebion gan ALlau a chonsortia) 
naill ai'n cytuno neu ddim yn cytuno nac yn anghytuno â'r cynnig hwn. Yn 
gyffredinol, gwnaeth y mwyafrif (64%) o'r 11 ALl a chonsortia a ymatebodd yr un 
peth.   

 
6. Disgrifiodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chymdeithas y 

Cyfarwyddwyr Addysg yng Nghymru (CCAC) eu hunain fel rhai a oedd yn 
"gefnogol" i'r ymagwedd a fabwysiadwyd yn y cynnig hwn.  

 
7. Roedd Llywodraethwyr Cymru hefyd yn cefnogi'r cynnig hwn, ac yn cytuno bod 

"angen cyfrifoldeb yn y gyfraith". 
 
Sylwadau 
 
8. Ymhlith rhai o'r sylwadau cadarnhaol a ddarparwyd gan ymatebwyr roedd y 

canlynol: 
 

"Mae'n wirion nad yw hyn eisoes yn digwydd." 
 

"Mae hyn yn ffordd gadarnhaol ymlaen." 
 
9. Gwnaeth ymatebwyr eraill, tra'n cytuno â'r cynigion yn gyffredinol, leisio rhybudd, 

gan wneud sylwadau fel: 
 

6 



 

"Mae hyn yn gwneud synnwyr ond mae angen i gytundeb ystyried buddiannau 
ac anghenion pob parti ac mae angen iddo gael ei wneud mewn da bryd." 

 
"Cyhyd ag y bodlonir y gofynion crefyddol. Mae angen i Ysgolion Catholig fel 
"Pobl y Pasg" fod yn yr ysgol ar gyfer yr Wythnos Sanctaidd." 

 
10. Lle nad oedd ymatebwyr yn cytuno â'r cynnig hwn, roedd sylwadau yn cynnwys: 
 

"Rwy'n credu y dylid gwneud y penderfyniadau yn ganolog ac y dylid 
hysbysu'r AALlau am y dyddiadau. Gallai sefyllfa lle mae gormod o bobl yn 
gwneud un penderfyniad fod yn drychinebus." 

 
"Mae hyn wedi bodoli ers amser hir ac ni all awdurdodau lleol gael cytundeb 
cyffredinol." 

 
Trosolwg 
 
11. Roedd y mwyafrif o'r ymatebwyr a ddarparodd ymateb i'r cwestiwn hwn yn cytuno 

â'r cynnig y dylid rhoi cyfrifoldeb ar ALlau a chyrff llywodraethu perthnasol i 
gymryd pob cam rhesymol i ddod i gytundeb o ran dyddiadau tymhorau.  

 
12. Rhagwelir y bydd ALlau a chyrff llywodraethu perthnasol yn gallu ystyried 

gofynion crefyddol ysgolion ffydd gwirfoddol a gynorthwyir wrth weithio tuag at 
gytuno ar ddyddiadau tymhorau. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn effro i'r angen 
i dalu sylw dyledus i bryderon yr ysgolion hyn. 

 
C2. A ydych yn cytuno â’n hail gynnig y dylai Gweinidogion Cymru gael y 
disgresiwn i bob pwrpas i gyfarwyddo awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu 
priodol ynglŷn â phennu dyddiadau tymhorau ysgol, pe baent yn credu bod 
angen gwneud hynny? 
 
13. Cytunwyd ar y cyfan â'r cynnig hwn. O blith y 45 o ymatebwyr a atebodd y 

cwestiwn hwn, roedd 28 yn cytuno â'r cynnig, 13 yn anghytuno ac nid oedd 4 yn 
cytuno nac yn anghytuno.  

 
14. Mae hyn yn golygu bod mwyafrif da (71%) o'r ymatebwyr a ymatebodd i'r 

cwestiwn hwn naill ai'n cytuno neu ddim yn cytuno nac yn anghytuno â'r cynnig 
hwn.  

 
15. Roedd Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 

(ESTYN) hefyd yn gefnogol i'r cynnig hwn, gan nodi: 
 

".......dylai'r Gweinidog fod â'r hawl i ymyrryd os bydd awdurdodau lleol a 
chyrff llywodraethu ysgolion yn methu â chytuno" 

 
16. Fodd bynnag, roedd rhai o'r ymatebwyr yn anghytuno â'r egwyddor fod gan 

Weinidogion Cymru y pŵer i bennu dyddiadau tymhorau i bob pwrpas. 
Mynegwyd pryderon hefyd am bwysigrwydd amseru gwyliau'r Pasg, a'r angen i 
sicrhau bod tymor yr ysgol yn ymestyn hyd at Ddydd Iau Cablyd yn ystod yr 
Wythnos Sanctaidd.  
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Sylwadau 
 
17. Ymhlith rhai o'r sylwadau cadarnhaol a ddarparwyd gan ymatebwyr roedd y 

canlynol:  
 

“Ydw, rwy'n cytuno'n llwyr â hyn. Mae penderfyniad canolog, er nad yw'n 
plesio pawb, yn mynd i fod yn opsiwn tecach." 

 
“ ….ydw, gan ein bod yn wlad fechan ac nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr i 
gael sefyllfa lle gallai fod 22 o batrymau gwahanol o wyliau ysgol". 

 
18. Roedd rhai ymatebwyr yn teimlo y dylai Gweinidogion Cymru ond ymarfer eu 
pwerau mewn amgylchiadau cyfyngedig.  Roedd ymatebion o'r fath yn cynnwys y 
sylwadau canlynol: 
 

"Cyhyd ag y bo am resymau perthnasol" 
 

"Mewn sefyllfaoedd prin" 
 

19. Roedd yr ymatebwyr hynny a oedd yn anghytuno'n llwyr â'r cynnig hwn yn aml yn 
mynd i ysgolion ffydd gwirfoddol a gynorthwyir a sefydliadau ffydd. Ymhlith y 
sylwadau a gafwyd roedd y canlynol: 

 
"Rydym yn ddemocratiaeth ac fel y cyfryw dylem fod yn gallu ymarfer ein 
hawliau democrataidd". 

 
"Mae gosod cyfarwyddwyd gweinidogol yn ymddangos yn gam llym...." 

 
Trosolwg 
 
20. Roedd y mwyafrif o'r ymatebwyr a ymatebodd i'r cwestiwn hwn naill ai'n cytuno 

neu ddim yn cytuno nac yn anghytuno â'r cynnig hwn. 
 
21. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn effro i'r pryderon a fynegwyd gan rai 

ysgolion ffydd gwirfoddol a gynorthwyir a sefydliadau ffydd eraill.  
 
C3. A ydych yn cytuno â’n trydydd cynnig y dylai awdurdodau lleol a chyrff 
llywodraethu ddangos eu bod wedi cytuno ar ddyddiadau tymhorau? 
 
22. Cafwyd cytundeb cryf â'r cynnig hwn. O blith y 42 o ymatebwyr a ymatebodd i'r 

cwestiwn hwn, roedd 33 o'r ymatebwyr yn cytuno â'r cynnig, roedd 4 yn 
anghytuno ac nid oedd 5 yn cytuno nac yn anghytuno. 

 
23. Mae hyn yn golygu bod mwyafrif cadarn (90%) o'r ymatebwyr a ymatebodd i'r 

cwestiwn hwn naill ai'n cytuno neu ddim yn cytuno nac yn anghytuno â'r cynnig 
hwn. 

 
24. Fodd bynnag, cafwyd lefel dda o gytundeb i'r cynnig hwn, gyda rhai ymatebwyr 

yn amodi eu cytundeb (er enghraifft er mwyn ystyried bod angen i ALlau roi 
ystyriaeth i ysgolion ffyrdd a'r Wythnos Sanctaidd).  
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25. Mynegodd ymatebwyr eraill bryderon y galll dangos cytundeb fod yn broses 
drylwyr a beichus yn weinyddol. 

 
26. Dywedodd ESTYN ei bod yn credu y dylai ALlau a chyrff llywodraethu ysgolion 

"ddangos" eu bod wedi cytuno ar ddyddiadau tymhorau 5 mlynedd ymlaen llaw. 
 
Sylwadau 
 
27. Ymhlith rhai o'r sylwadau cadarnhaol a ddarparwyd gan ymatebwyr roedd y 

canlynol:  
 

“ ..Mae hyn yn bwysig iawn” 
 

"Dylai fod rhyw ffordd i ni (pobl gyffredin) weld bod yr ALlau wedi gwneud pob 
ymdrech i drafod". 

 
28. Gwnaeth ymatebwyr eraill amodi eu cytundeb gyda sylwadau fel: 
 

"Dim ond cyhyd ag y bo'r ALl yn ystyried Hawliau Dynol Cristnogion i fod yn yr 
ysgol ar gyfer yr wythnos bwysicaf o'r flwyddyn". 
 
"Ond dim ond os gallant brofi eu bod wedi gwneud hynny mewn ffordd 
gydweithredol" 
 

Trosolwg 
 
29. Roedd y mwyafrif o'r ymatebwyr a ymatebodd i gwestiwn 3 naill ai'n cytuno neu 

ddim yn cytuno nac yn anghytuno â'r cynnig hwn. 
 
30. Mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi bod pryderon o ran y ffaith bod y 

broses "dangos" yn un drylwyr o bosibl, ac y bydd yn ystyried ffyrdd posibl o fynd 
i'r afael â'r mater hwn.  

 
31. Mae Llywodraeth Cymru yn nodi cynnig ESTYN y dylai dyddiadau tymhorau 

ysgol gael eu "dangos" 5 mlynedd ymlaen llaw. Fodd bynnag, mae'r 
ymgynghoriad wedi dangos er bod rhai ALl yn pennu dyddiadau tymhorau 
5 mlynedd ymlaen llaw, dim ond ychydig o flynyddoedd ymlaen llaw y mae eraill 
yn pennu dyddiadau.  

 
C4. A ydych yn cytuno â’n barn ni ynglŷn â sut y gallai’r broses o gael 
awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu i ddangos eu bod wedi cytuno ar 
ddyddiadau tymhorau weithio?  Nodir hyn ym mharagraffau 4.6–4.9 yn y 
ddogfen ymgynghori. 
 
32. Unwaith eto, cytunwyd ar y cyfan â'r broses "dangos" arfaethedig y cyfeirir ati yng 

nghwestiwn 4. O blith y 42 o ymatebwyr a ymatebodd i'r cwestiwn hwn, roedd 
23 o'r ymatebwyr yn cytuno â'r cynigion, 8 yn anghytuno ac nid oedd 11 yn 
cytuno nac yn anghytuno.  
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33. Mae hyn yn golygu bod mwyafrif da (81%) o'r ymatebwyr a ymatebodd i'r 
cwestiwn hwn naill ai'n cytuno neu ddim yn cytuno nac yn anghytuno â'r broses 
"dangos" arfaethedig hon. 

 
34.Gwnaeth rhai ymatebwyr, tra'n cytuno mewn egwyddor â'r broses arfaethedig neu 

ddim yn cytuno nac yn anghytuno, sylwadau eu bod yn teimlo bod y broses 
efallai yn rhy feichus.  

 
Sylwadau 
 
35. Ymhlith rhai o'r sylwadau cadarnhaol a ddarparwyd gan ymatebwyr roedd y 

canlynol:  
 

"Mae'n rhesymol gofyn i unrhyw gytundeb rhwng Awdurdodau Lleol a Chyrff 
Llywodraethu gael ei nodi mewn llythyr" 

 
36. Gwnaeth ymatebwyr eraill, er eu bod yn cytuno neu ddim yn anghytuno â'r cynnig 

yn gyffredinol, leisio rhybudd, gan wneud sylwadau fel: 
 

"Rwy'n credu bod gormod o weinyddu ac amser ar gyfer cyfarfodydd yn y 
broses hon." 

 
37. Lle nad oedd ymatebwyr yn cytuno â'r cynnig hwn, roedd sylwadau yn cynnwys: 
 

"Mae'n anwybyddu'n llwyr alwadau crefyddol a chwricwlaidd ysgolion Catholig 
lle mae addysg grefyddol yn bwnc craidd."  

 
Trosolwg 
 
38. Mae'r mwyafrif o ymatebwyr naill ai'n cytuno neu ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno â barn y Llywodraeth ar sut y gallai'r broses o gael awdurdodau lleol a 
chyrff llywodraethu i  ddangos eu bod wedi cytuno ar ddyddiadau tymhorau 
weithio.  

 
39. Gan fod pryderon wedi'u mynegi o ran y baich gweinyddol y gall proses o'r fath ei 

roi ar awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu, bydd Llywodraeth Cymru yn 
ymchwilio i ffyrdd posibl o fynd i'r afael â'r broblem hon. 

 
40. Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o'r pryderon a leisiwyd o ran anghenion 

ysgolion ffyrdd, a bydd yn rhoi ystyriaeth briodol i bryderon o'r fath wrth ymchwilio 
i welliannau deddfwriaethol posibl.  

 
C5. A ydych yn cytuno â’n pedwerydd cynnig na ddylai pŵer Gweinidogion 
Cymru i gyfarwyddo awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu perthnasol gael ei 
gyfyngu i achosion lle na ellir cytuno ar ddyddiadau tymhorau, ac y dylai 
ganiatáu i ddyddiadau tymhorau amrywiol gael eu pennu ar gyfer gwahanol 
fathau o ysgolion neu ardaloedd awdurdod lleol (neu rannau o ardaloedd 
awdurdod lleol)? 
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41. Y cynnig hwn fu'r un mwyaf dadleuol. O blith y 43 o ymatebwyr a ymatebodd i'r 
cwestiwn hwn, roedd 17 o'r ymatebwyr yn cytuno â'r cynnig, roedd 20 yn 
anghytuno ac nid oedd 6 yn cytuno nac yn anghytuno.  

 
42. Mae hyn yn golygu bod mwyafrif cyffredinol (53%) o'r ymatebwyr a ymatebodd i'r 

cwestiwn hwn naill ai'n cytuno neu ddim yn cytuno nac yn anghytuno â'r cynnig. 
Pan gaiff y 12 ymatebydd na chynigiodd unrhyw sylw i'r cwestiwn hwn eu 
cynnwys fel rhan o'r 55 o ymatebion i'r ymgynghoriad (h.y. gan gynnwys yr 
ymatebion hynny i'r ymgynghoriad nad ymatebodd i gwestiwn 5), yna ni leisiwyd 
anghytundeb â'r cynnig hwn gan 64% o'r holl ymatebwyr.  

 
43. Nid oedd rhai o'r ymatebwyr yn credu y dylai Gweinidogion Cymru fod yn gallu 

diystyru unrhyw gytundeb rhwng awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ar 
ddyddiadau tymhorau i bob pwrpas. Cododd eraill y pwynt y gellid ystyried ail 
"gymal" y cynnig hwn ar ganiatáu i ddyddiadau tymhorau gwahanol gael eu 
pennu ar gyfer awdurdodau lleol ac ati yn rhywbeth sy'n gwrthddweud prif 
gynigion cysoni dyddiadau tymhorau ysgol. 

 
Sylwadau 
 
44. Nododd Llywodraethwyr Cymru: 
 

"Mae angen y pŵer hwn".  
 
45. Roedd CLlLC/CCAC hefyd yn gadarnhaol, gan ddweud mewn perthynas ag ail 

"gymal" y cynnig hwn: 
 

“…..Bydd hyblygrwydd o'r fath o fudd i blant a phobl ifanc ac fe'i croesewir 
gan lywodraeth leol”.  

 
46. Gwnaeth ymatebwyr eraill, er nad oeddent yn cytuno nac yn anghytuno â'r cynnig 

yn gyffredinol, amodi eu safbwyntiau drwy wneud sylwadau fel: 
 

"Cytuno ar sail ystyried y meysydd yr effeithir arnynt yn llawn gyda'r bwriad o 
ddod i gytundeb cyn i bwerau ddod i rym." 

 
“…Credwn y dylid sicrhau mai cysondeb yw'r egwyddor a'r flaenoriaeth 
bennaf a bod yn rhaid i amgylchiadau eithriadol fod yn wirioneddol eithriadol." 
 

47. Lle nad oedd ymatebwyr yn cytuno â'r cynnig hwn, roedd sylwadau yn cynnwys: 
 

"Credaf y dylai fod system pennu dyddiadau tymhorau gyffredinol." 
 

"Y cyfan neu ddim – dyna ddylai fod yn fy marn i. Bydd gormod o newidiadau 
neu reolau gwahanol ar gyfer ysgolion gwahanol yn creu anhrefn yn enwedig 
os bydd gan deulu ysgolion mewn awdurdodau gwahanol neu os bydd rhieni 
yn gweithio mewn awdurdodau gwahanol". 
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Trosolwg 
 
48. Roedd y mwyafrif o'r ymatebwyr a ymatebodd i'r cwestiwn hwn naill ai'n cytuno 

neu ddim yn cytuno nac yn anghytuno â'r cynnig hwn (ac nid leisiwyd 
anghytundeb â'r cynnig hwn gan y mwyafrif o'r holl 55 o ymatebion i'r 
ymgynghoriad). 

 
49. Noda Llywodraeth Cymru y pryderon a godwyd am yr angen i gael system pennu 

dyddiadau "gyffredinol".  
 
C6. A ydych yn cytuno â’n pumed cynnig y dylai Gweinidogion Cymru gael 
pŵer i wneud rheoliadau er mwyn iddynt allu egluro’n fanwl sut y bydd 
ymgynghoriad ynglŷn â defnyddio eu pwerau yng nghyswllt dyddiadau 
tymhorau ysgol yn cael ei gynnal? 
 
50. Unwaith eto, cytunwyd ar y cyfan â'r cynnig hwn. O blith y 42 o ymatebwyr a 

ymatebodd i'r cwestiwn hwn, roedd 24 o'r ymatebwyr yn cytuno â'r cynigion, 7 yn 
anghytuno ac nid oedd 11 yn cytuno nac yn anghytuno.  

 
51. Mae hyn yn golygu bod 83% o'r ymatebwyr a ymatebodd i'r cwestiwn hwn naill 

ai'n cytuno neu ddim yn cytuno nac yn anghytuno â'r cynnig hwn.  
 
52. Gwnaeth y rhai a fynegodd eu bod yn cytuno neu nad oeddent yn cytuno nac yn 

anghytuno â'r cynnig hwn sylwadau weithiau i'r perwyl bod rhoi'r pŵer i 
Weinidogion Cymru ddarparu ar gyfer y broses ymgynghori yn unol â'r cynigion 
ar gyfer sicrhau bod Gweinidogion Cymru yn pennu dyddiadau tymhorau ysgol.  

 
Sylwadau 
 
53. Ymhlith y sylwadau cadarnhaol roedd: 
 

“.. Mae angen pwerau gwneud rheoliadau fel rhywbeth wrth gefn..." 
 
54. Gwnaeth ymatebwyr eraill, er nad oeddent yn cytuno nac yn anghytuno â'r cynnig 

yn gyffredinol, amodi eu safbwyntiau drwy wneud sylwadau fel: 
 

"Os ydych yn gofyn a ddylid rhoi pwerau gwneud rheoliadau i Weinidogion 
Cymru er mwyn ymgynghori ar ddyddiadau tymhorau a'u pennu, yna byddem 
yn cytuno...." 

 
55. Lle nad oedd ymatebwyr yn cytuno â'r cynnig hwn, roedd hyn yn aml am nad 

oeddent yn cytuno â rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru bennu dyddiadau tymhorau 
ysgol. Ymhlith y sylwadau a gafwyd roedd y canlynol: 

 
"Nid wyf yn cytuno y dylai Gweinidogion Cymru gael pwerau dros bennu 
dyddiadau tymhorau ysgol o gwbl". ”  
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Trosolwg 
 
56. Roedd y mwyafrif o ymatebwyr a ymatebodd i'r cwestiwn hwn naill ai'n cytuno 

neu ddim yn cytuno nac yn anghytuno â'r cynnig hwn. 
 
57. Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yr ymatebion a gafwyd wrth feddwl am y 

ffordd orau o bennu paramedrau'r ymgynghoriad ar y defnydd o bwerau 
Gweinidogion Cymru. 

 
C7. Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb. 

 
Hoffem gael eich barn ynglŷn ag effaith bosibl pob un o’n cynigion ar: 

 
a) anabledd 
b) hil 
c) rhyw ac ailbennu rhywedd 
ch) oedran 
d) crefydd a chred a diffyg cred 
f) hawliau dynol 
 

58. Gwnaeth llawer o'r ymatebwyr ddewis peidio â gwneud sylw, neu gwnaethant 
ymateb drwy nodi naill ai nad oeddent yn gweld unrhyw broblemau o ran 
cydraddoldeb, neu nad oeddent yn credu y byddai'r cynigion yn cael "effaith 
amhriodol" neu eu bod yn anaddas. Roedd hyn yn wir am 32 o'r 55 o ymatebion i 
gyd, sef 58% o'r holl ymatebion. 

 
59. Os oedd ymatebwyr yn gweld problemau posibl, roedd hyn fel arfer oherwydd yr 

effaith bosibl ar ysgolion ffydd a chredoau ffydd/crefyddol gan gynnwys credoau 
nad oeddent yn ymwneud â Christnogaeth. Codwyd hyn gan 22 o'r 55 o 
ymatebion i gyd, sef 40% o'r holl ymatebion. 

 
Sylwadau 
 
60. Gwnaeth yr ymatebwyr a leisiodd y farn nad oeddent yn gweld unrhyw broblemau 

o ran cydraddoldeb, neu nad oeddent yn teimlo y byddai'r cynigion yn cael 
"effaith amhriodol" neu eu bod yn anaddas sylwadau fel: 

 
"Mae'r cynigion hyn yn briodol ac yn ystyried safbwyntiau amrywiol, credoau a 
hawliau eraill" 
 
"Nid wyf yn credu y byddai unrhyw effaith amhriodol ar unrhyw un o'r grwpiau 
uchod". 
 

61. Gwnaeth ymatebwyr a gododd bryderon am effaith bosibl y cynigion ar 
ffydd/credoau crefyddol sylwadau fel: 

 
"Mae'r cynigion yn gwrthdaro â'n Hawliau Dynol yn ogystal â'n credoau 
crefyddol". 
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"Mae angen sensitifrwydd yn enwedig gyda gwyliau'r Pasg. Byddai bod yn yr 
ysgol yn ystod yr Wythnos Sanctaidd yn bwysig mewn rhai ysgolion eglwysig 
er mwyn talu sylw arbennig i'r dathliad PWYSICAF yng nghalendr y Cristion. 
Heb y Pasg, ni fyddai Cristnogaeth yn bodoli. Gallai gorfodi ysgolion i gau cyn 
dydd Iau Cablyd gael ei ystyried, gan rai enwadau, yn ffordd o danseilio'r ffydd 
Gristnogol."  
 
"Mae ymgynghori â Phenaethiaid........wedi dangos y gall y cynigion hyn gael 
effaith ar ysgolion ffydd sydd wedi mynegi eu bod yn dymuno i'r Wythnos 
Sanctaidd fod yn rhan o dymor yr ysgol bob amser. Mae effaith sylweddol felly 
ar yr ysgolion hynny sydd o gymeriad crefyddol penodedig." 

 
Trosolwg 
 
62. Nid oedd y mwyafrif o ymatebwyr i'r ymgynghoriad yn gweld unrhyw broblem 

bosibl o ran cydraddoldeb gyda'r cynigion, neu nid oeddent yn teimlo y byddai'r 
cynigion yn cael "effaith amhriodol" ar faterion cydraddoldeb neu eu bod yn 
amhriodol. 

 
63. Fodd bynnag, noda Llywodraeth Cymru y materion a godwyd mewn perthynas â 

ffydd/credoau crefyddol.  Ar y cyfan, mae'r rhain yn ymwneud â phryderon y bydd 
y cynigion i gysoni dyddiadau tymhorau ysgol yn effeithio ar ofynion crefyddol 
ysgolion ffydd. 

 
C8. Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw 
faterion cysylltiedig nad ydyn ni wedi mynd i’r afael â nhw, defnyddiwch y lle 
hwn i wneud hynny. 
 
64. Er i 18 allan o'r 55 o ymatebwyr i'r ymgynghoriad (33%) ddewis peidio â chodi 

materion pellach, manteisiodd llawer o'r ymatebwyr ar y cyfle i godi materion o'r 
fath. 

 
65. Roedd rhai o'r materion a godwyd y tu allan i gwmpas yr ymgynghoriad hwn. Ni 

wneir sylwadau ar faterion o'r fath yma ond fe'u trosglwyddwyd, lle y bo'n briodol, 
i gangen berthnasol yr Adran Addysg a Sgiliau. 

 
66. Roedd un o'r sylwadau mwyaf poblogaidd yn cynnwys newidiadau i batrwm y 

flwyddyn ysgol, er enghraifft cael blwyddyn â 5 neu 6 thymor. Mae'n werth nodi i 
ESTYN godi'r mater hwn, gan ddweud: 

 
“… Gall plant gymryd cam yn ôl yn ystod gwyliau hir yr haf. Treulir amser 
gwerthfawr ar ddechrau'r flwyddyn ysgol yn sicrhau bod disgyblion yn dal i 
fyny. Gall gwyliau hwy yn ystod misoedd y gaeaf hefyd leihau nifer yr 
achosion o ysgolion yn cau oherwydd tywydd gwael neu broblemau 
gwresogi.....Pe bai ysgolion ar gau am fwy o amser yn ystod misoedd y gaeaf, 
byddai costau gwresogi ysgolion yn cael eu lleihau." 

 
67. Sylw poblogaidd arall oedd y dylai tymor y gwanwyn a thymor yr haf fod yn 

gyfartal o ran hyd, gyda gwyliau "penodol" o gwpl o wythnosau rhwng y ddau 
dymor ni waeth pryd y byddai'r Pasg y flwyddyn honno. Byddai hyn yn golygu mai 
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dim ond Gwener y Groglith a Llun y Pasg a fyddai'n wyliau o'r ysgol pe bai'r 
pythefnos o wyliau yn digwydd dros y Pasg.  

 
68. Roedd dyddiau hyfforddiant mewn swydd (HMS) hefyd yn bwnc poblogaidd, a 

holodd sawl ymatebydd pam nad oedd yr ymgynghoriad yn cynnwys bwriad i 
Weinidogion Cymru allu ymyrryd yn y dasg o bennu dyddiadau HMS.  

 
69. Gofynnodd un ymatebydd hefyd a allai dyddiadau tymhorau gael eu cysoni â 

Lloegr.  
 
70. Roedd y rhai a oedd yn gwrthwynebu cysoni dyddiadau tymhorau ysgol yn aml 

yn manteisio ar y cyfle i wneud sylwadaau ar pam nad oeddent yn cytuno â'r 
cynigion. Roedd llawer o'r ymatebwyr hyn yn ysgolion ffydd gwirfoddol a 
gynorthwyir, neu'n sefydliadau ffydd.  

 
71. Roedd cwpl o'r ymatebwyr o'r farn nad oedd y rhesymau a roddwyd dros 

gyflwyno'r cynigion ymgynghori (h.y. teuluoedd yn wynebu problemau o ran dod o 
hyd i ofal plant ychwanegol a'i ariannu) yn ddigonol i gyfiawnhau'r ffordd y pennir 
dyddiadau tymhorau ysgol. 

 
72. Gwnaeth un ymatebydd a oedd yn gwrthwynebu'r cynigion i gysoni dyddiadau 

tymhorau sylw y byddai'r cynnydd yn y galw am wyliau, cyfleusterau hamdden a 
gwasanaethau eraill yn arwain at brisiau uwch a phroblemau o ran argaeledd. Yn 
wir, awgrymodd un ymatebydd y dylid cael rhaglen "dreigl" o wyliau drwy gydol y 
flwyddyn. 

 
73. Gwnaeth cwpl o'r ymatebwyr y pwynt y gallai fod cynnydd yn nifer yr 

absenoldebau anawdurdodedig gan fod gwyliau yn cael eu cymryd yn ystod y 
tymor, pe bai dyddiadau tymhorau yn cael eu safoni. 

 
Sylwadau 
 
74. Ymhlith y sylwadau cadarnhaol a gafwyd roedd y canlynol: 
 

“Mae'r cynnig hwn yn un hirddisgwyliedig, a dylai symleiddio dysgu ledled 
Cymru." 
 
"Credaf fod cysoni dyddiadau tymhorau ysgol yn syniad rhagorol". 
 

75. Roedd sylwadau (o blaid ac yn erbyn) o ran newidiadau i batrwm y flwyddyn 
ysgol yn cynnwys: 

 
"Rhoi ystyriaeth i newid patrwm y flwyddyn ysgol yn unol ag argymhelliad 
blaenorol ESTYN................" 
 
"Fel llywodraethwyr ysgol, hoffwn godi mater cyffredinol gwyliau mis Awst. 
Hwn yw mis gwlypaf y flwyddyn yn aml. ….Oni fyddai'n gyfle nawr bod y pwnc 
yn cael ei ystyried i ddilyn yr Alban ac Iwerddon gan orffen tymor yr haf ar 
ddiwedd mis Mehefin a dychwelyd i'r ysgol ganol mis Awst?"  
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“….. anghytuno ag unrhyw gynlluniau pellach, ... a fyddai'n caniatáu i 
Lywodraeth Cymru newid nifer y tymhorau ysgol yng Nghymru" 

 
76. Roedd sylwadau o blaid cael pythefnos "benodol" o wyliau yn lle gwyliau Pasg 

newidiol yn cynnwys y canlynol: 
 

"Mae ymchwil dda sy'n dangos nad yw tymhorau anghyfartal o ran hyd mor 
effeithiol â thymhorau mwy rheolaidd. Yn amlwg, yr unig ffordd o wneud hyn 
yw drwy bennu hyd y tymhorau a gadael i benwythnos y Pasg fod yn 
benwythnos hir pryd bynnag y bydd hynny" 
 
"Ymhlith y cynigion eraill y byddwn yn ei wneud byddai sicrhau bod gwyliau'r 
Pasg, hyd ag y bo modd, yn cael eu dyrannu yn ystod adeg benodol o'r 
flwyddyn er mwyn gwneud y tymhorau yn gyfartal..." 

 
77. Roedd sylwadau o blaid sicrhau bod dyddiau HMS yn cyd-daro yn cynnwys y 

canlynol: 
 

"Rydym yn ymwybodol bod ysgolion sy'n cau ar gyfer dyddiau HMS yn creu 
MWY o broblemau mewn nifer o feysydd na'r dyddiadau gwahanol ar gyfer 
tymhorau ysgol..." 
 
"Nid yw'r problemau a ddisgrifir o ran darpariaeth gofal plant.... Yn gyfyngedig 
i ddyddiadau tymhorau ond maent yn ymestyn i bennu dyddiau HMS..." 

 
78. Roedd sylwadau yn erbyn y cynigion i gysoni dyddiadau tymhorau ysgol yn 

gyffredinol yn cynnwys y canlynol: 
 

"Byddai'n ymddangos mai un o brif ffactorau ysgogi'r cynnig hwn yw peidio â 
chreu anghyfleustra i rieni...Ni chredwn y dylai polisi addysg gael ei lywio gan 
gyfleustra, ond yn hytrach gan athroniaeth gadarn o addysg, sydd i ysgolion 
Catholig yn cynnwys pwysigrwydd y flwyddyn litwrgaidd fel y byddai rhieni 
Catholig yn ei ddisgwyl...byddem yn pwysleisio y byddai'n afresymol pe bai 
ysgol Gatholig yn cael ei gorfodi i ddathlu ei ffordd Gatholig o fyw mewn ffordd 
wedi'i chyfarwyddo gan asiantaeth allanol yn hytrach nag fel sy'n ofynnol gan 
yr awdurdod crefyddol sy'n gyfrifol yn ôl y gyfraith ganonaidd am ei dynodiad 
crefyddol....." 

 
Trosolwg 
 
79. Mae cryfder yr ymateb i bum cynnig yr ymgynghoriad sy'n ategu cynlluniau ar 

gyfer cysoni dyddiadau tymhorau ysgol (a gwmpesir yng nghwestiynau 1-6 o'r 
ymatebion i'r ymgynghoriad) yn dangos bod cefnogaeth gyffredinol i gyflwyno'r 
cynigion hyn, a gwneud y newidiadau deddfwriaethol priodol. 

 
80. Ar hyn o bryd nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i ystyried 

newidiadau i batrwm y flwyddyn ysgol, er enghraifft cael blwyddyn â 5 neu 6 o 
dymhorau gyda gwyliau byrrach yn yr haf.  
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81. Ar hyn o bryd, nid yw'n bosibl cyflwyno'r newidiadau deddfwriaethol y byddai eu 
hangen fel bod dyddiadau HMS yn cyd-daro. Mae hyn am mai'r Ysgrifennydd 
Gwladol dros Addysg, sy'n Weinidog yn llywodraeth y DU sydd â'r pŵer ar hyn o 
bryd i bennu dyddiau HMS.  

 
82. Gallai awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ymchwilio i weld a oes awydd i 

sicrhau bod dyddiadau tymhorau yn cyd-daro â rhai Lloegr wrth gydweithio i 
gytuno ar ddyddiadau. Fodd bynnag, rhaid cofio mai diben y cynigion hyn yw 
cysoni dyddiadau tymhorau ysgol ar gyfer pob ysgol a gynhelir ledled Cymru. 

 
83. Mae Llywodraeth Cymru yn effro i'r angen i dalu sylw priodol i ofynion ysgolion 

ffydd a holl anghenion ffydd/crefyddol eraill wrth ystyried cyflwyno deddfwriaeth 
ar ddyddiadau tymhorau ysgol. 

 
84. Gellir dweud bod yr anawsterau a wynebir gan deuluoedd o ran dod o hyd i ofal 

plant ychwanegol a'i ariannu pan na chysonir dyddiadau tymhorau ysgol yn drech 
na phroblemau posibl costau mwy o wyliau a chostau cyfleusterau 
eraill/argaeledd yn ystod cyfnodau "brig". Cyfeiriodd y Comisiynydd Plant at y 
caledi a achosir i deuluoedd o bosibl os bydd angen iddynt dalu am gostau gofal 
plant ychwanegol, gan ddweud: 

 
"Er nad yw'r cynigion hyn ar gyfer diwygio dyddiadau tymhorau ysgol yn bolisi 
gofal plant fel y cyfryw, mae'r newidiadau a amlinellir yn y ddogfen yn golygu 
na fydd gan rai teuluoedd yng Nghymru gostau gofal plant ychwanegol yn 
ystod gwyliau'r ysgol ac mae hyn i'w groesawu". 
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4. Camau nesaf – trosolwg 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad hwn, ac yn 
ystyried y ffordd orau o gyflwyno unrhyw welliannau deddfwriaethol y credir sydd eu 
hangen. 
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5. Rhestr o’r ymatebwyr 
 
1. Ysgol Gynradd Gatholig St John Lloyd, Caerdydd 
 
2. Ysgol Gynradd Gwndy, Gwndy 
 
3. Ysgol Esgob Llandaf, Caerdydd 
 
4. Tom Pearson (seicolegydd addysgol), Caerdydd 
 
5. UNSAIN, Cymru 
 
6. Ysgol Gynradd Minera, Wrecsam 
 
7. Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru 
 
8. Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru (ysgol wirfoddol a reolir) Sain Nicolas.  
 
9. Llywodraethwyr Cymru 
 
10. Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Porthaethwy 
 
11. Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf  
 
12. Ysgol Gynradd Gatholig Wirfoddol a Gynorthwyir St Patrick, Casnewydd  
 
13. Clwstwr o Ysgolion Cynradd Catholig Gwirfoddol a Gynorthwyir St Joseph, 
Casnewydd 
 
14. Ysgol Gynradd Gatholig St Gabriel, Casnewydd 
 
15. Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt 
 
16. NUT Cymru 
 
17. UCU Cymru 
 
18. Cyngor Sir Ceredigion 
 
19. Cymdeithas Athrawon a Darlithwyr (Cymru) 
 
20. Cyngor Sir Penfro 
 
21. Cyngor Sir Casnewydd 
 
22. Archesgobaeth Caerdydd 
 
23. Ysgol Gyfun St Joseph, Port Talbot 
 
24. Y Comisiynydd Plant 

19 



 

25. Cyngor Bro Morgannwg 
 
26. UCAC 
 
27. Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
 
28. Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon 
 
29. Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau 
 
30. Consortia Gogledd Cymru 
 
31. CLlLC a CCAC 
 
32. ESTYN 
 
33. Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
 
34. Y Gwasanaeth Addysg Catholig  
 
Yn ogystal â'r ymatebwyr uchod roedd 7 ymatebydd a oedd am aros yn ddienw ac 
11 o ymatebwyr (gan gynnwys 2 ymateb i'r fersiwn o'r ddogfen ymgynghori a oedd 
yn addas  i bobl ifanc) a ymatebodd fel unigolyn. 
 
Darparodd 3 ymatebydd arall ail ymateb o'r 3 o'r cyrff a enwir uchod, ond roeddent 
yn ymateb mewn ffordd wahanol o fewn y cyrff hynny i'r ymateb cyntaf a gafwyd gan 
Lywodraeth Cymru. 
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