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Trosolwg  Pasiwyd Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Ionawr 2013. Mae’r Ddeddf 
hon yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol baratoi a chyflwyno 
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg i’w gymeradwyo gan 
Weinidogion Cymru neu i’w addasu ganddynt.

 Mae’r Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn gynllun 
ac ynddo fwriadau’r awdurdod lleol ynghylch cyflawni ei 
swyddogaethau o ran addysg ar gyfer gwella’r meysydd canlynol  
yn ei ardal:

•	 cynllunio’r	ddarpariaeth	addysg	cyfrwng	Cymraeg	

•	 safonau	addysg	cyfrwng	Cymraeg	

•	 addysgu’r	Gymraeg

Mae hefyd yn nodi targedau ar gyfer y meysydd uchod.

 Mae’r Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg hefyd yn llunio 
adroddiad ar y gwaith a wnaed i fodloni’r targedau sydd yn y cynllun 
blaenorol neu’r cynllun diwygiedig blaenorol.

Sut i ymateb	 Dylid	e-bostio/postio	ymatebion	i’r	ymgynghoriad	hwn	i’r	cyfeiriad	
isod i gyrraedd erbyn 23 Awst 2013 fan hwyraf. 

Rhagor o Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print 
wybodaeth bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.
a dogfennau 
cysylltiedig Mae’r dogfennau ymgynghori ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru 

yn www.cymru.gov.uk/ymgyngoriadau 

Manylion  I gael rhagor o wybodaeth: 
cysylltu Uned y Gymraeg mewn Addysg (UGA)
 Is-adran y Gymraeg
 Yr Adran Addysg a Sgiliau
 Llywodraeth Cymru
 Tŷ’r Afon
 Bedwas
 Caerffili
 CF83 8WT

 e-bost: addysg.gymraeg@cymru.gsi.gov.uk

 Ffôn: 01686 620255

Rheoliadau drafft Cynlluniau Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 2013



Diogelu data Sut y byddwn yn defnyddio’r farn a’r wybodaeth a  
roddwch inni

 Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn 
gan staff Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar y materion y mae’r 
ymgynghoriad hwn yn ymdrin â nhw. Mae’n bosibl y bydd aelodau 
eraill o staff Llywodraeth Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, er mwyn 
eu	helpu	i	gynllunio	ymgyngoriadau	ar	gyfer	y	dyfodol.

 Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o’r 
ymatebion i’r ddogfen hon. Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn 
cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu 
ran o gyfeiriad) yr unigolyn neu sefydliad a anfonodd yr ymateb yn 
cael	eu	cyhoeddi	gyda’r	ymateb.	Mae	hynny’n	helpu	i	ddangos	bod	
yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol. Os nad ydych yn  
dymuno i’ch enw a’ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, rhowch wybod 
inni yn ysgrifenedig wrth anfon eich ymateb. Byddwn wedyn yn 
cuddio’ch manylion.     

 Mae’n bosibl y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau y byddwn wedi’u 
cuddio yn cael eu cyhoeddi’n ddiweddarach, er nad yw hynny’n 
debygol o ddigwydd yn aml iawn. Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu 
i’r cyhoedd gael gweld gwybodaeth a gedwir gan lawer o gyrff 
cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Mae hynny’n cynnwys 
gwybodaeth sydd heb ei chyhoeddi. Fodd bynnag, mae’r gyfraith 
hefyd yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn ôl dan rai amgylchiadau. 
Os bydd unrhyw un yn gofyn am gael gweld gwybodaeth a gadwyd 
yn ôl gennym, bydd rhaid inni benderfynu a ydym am ei rhyddhau ai 
peidio.	Os	bydd	rhywun	wedi	gofyn	inni	beidio	â	chyhoeddi	ei	enw	
a’i gyfeiriad, bydd hynny’n ffaith bwysig i ni ei chadw mewn cof. 
Fodd	bynnag,	fe	allai	fod	rheswm	pwysig	dros	orfod	datgelu	enw	
a chyfeiriad unigolyn, er ei fod wedi gofyn i ni beidio â’u cyhoeddi. 
Byddem yn cysylltu â’r unigolyn ac yn gofyn am ei farn cyn gwneud 
unrhyw benderfyniad terfynol i ddatgelu’r wybodaeth. 



Trosolwg o’r Rheoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg (Cymru) 2013 arfaethedig (“y Rheoliadau”) 
 
Pasiwyd Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (“y Ddeddf”) gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Ionawr 2013. Mae adran 87 o’r Ddeddf 
honno’n rhoi pŵer i Weinidogion Cymru i wneud rheoliadau mewn perthynas â’r 
materion canlynol: 
 
Mesur y galw  
 
Bydd Rheoliadau a wneir o dan Adran 86 o’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau lleol fesur y galw am addysg cyfrwng Cymraeg –  
 

(a) os oes mwy na 50% o’r disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ei ardal, neu’r 
rhan honno o’i ardal sy’n destun i asesiad addysg cyfrwng Cymraeg yn cael 
eu hasesu yn y meysydd canlynol – 

 
(i.) maes dysgu datblygu’r Gymraeg yn y flwyddyn asesu; neu 
(ii.) maes dysgu iaith, llythrennedd a sgiliau cyfathrebu drwy gyfrwng y 

Saesneg yn y flwyddyn asesu; 
 

(b) os nad yw’r awdurdod lleol wedi cynnal asesiad addysg cyfrwng Cymraeg ar 
gyfer ei ardal gyfan yn y tair blynedd sydd yn dod yn union cyn y flwyddyn 
asesu; ac 

(c) os yw Gweinidogion Cymru yn hysbysu’r Awdurdod Lleol yn ysgrifenedig bod 
rhaid iddo wneud hynny. 

 
Mae’r rheoliadau’n caniatáu i awdurdod lleol gynnal asesiad o’i ardal gyfan neu ran 
ohoni. Caiff Gweinidogion Cymru bennu maint yr ardal sydd i’w hasesu gan 
awdurdod lleol. Rhaid i’r offeryn a ddefnyddir i fesur y galw gynnwys y cwestiynau a 
nodir yn Rhan 1 o Atodlen 1 a’r wybodaeth a geir yn Rhan 2 o Atodlen 1 i’r 
Rheoliadau. 
 
Hyd y cynllun 
 
Bydd y cynllun cyntaf yn cael effaith am y cyfnod sy’n dechrau ar 1 Ebrill 2014 ac yn 
dod i ben ar 31 Mawrth 2017. Bydd cynlluniau dilynol yn cael effaith am gyfnod o dair 
blynedd, sydd i gychwyn ar 1 Ebrill yn y flwyddyn pan ddaw’r cynllun blaenorol i ben. 
 
Ffurf a chynnwys y cynllun 
 
1.5 Bydd Atodlen 2 i’r Rheoliadau yn nodi beth fydd rhaid i awdurdodau lleol ei roi 
yn eu Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Rhaid i’r Cynlluniau ddod 
gyda’r wybodaeth atodol a nodir yn Atodlen 3. Bydd Atodlen 2 yn adlewyrchu’r 
canllaw presennol ar gyfer paratoi a chyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg yn wirfoddol, fel a gymeradwywyd gennych yn SF/LA/5385/11. 
 



Cyflwyno i Weinidogion Cymru 
 
Byddai angen cyflwyno’r cynllun cyntaf i Weinidogion Cymru ei gymeradwyo erbyn 
20 Rhagfyr 2013 a dim hwyrach na hynny. Yna, rhaid i bob cynllun dilynol gael ei 
gyflwyno i Weinidogion Cymru gael ei gymeradwyo erbyn 20 Rhagfyr, a dim hwyrach 
na hynny, a hynny bob tair blynedd. 
 
Amseriad cyhoeddi a dull cyhoeddi’r cynllun 
 
Bydd angen cyhoeddi’r cynllun cyntaf erbyn 1 Mehefin 2014 a dim hwyrach na 
hynny. Rhaid cyhoeddi cynlluniau dilynol (neu gynlluniau diwygiedig) erbyn 1 Ebrill a 
dim hwyrach na hynny, a hynny yn y flwyddyn y mae cyfnod y cynllun ar gyfer y 
cynllun hwnnw yn cychwyn. Rhaid i’r awdurdod lleol gyhoeddi’r cynllun (neu’r cynllun 
diwygiedig) drwy ei roi ar wefan yr awdurdod lleol; a gwneud copïau o’r cynllun a’i 
rhoi yn swyddfeydd y cyngor, ac mewn unrhyw le priodol arall i’r cyhoedd gael ei 
ddarllen. 
 
Ymgynghori 
 
Bydd yn ofynnol i awdurdodau lleol ymgynghori ar eu cynllun drafft â’r sefydliadau 
isod: 
 

• Cyrff llywodraethu’r ysgolion a gynhelir yn ardal yr awdurdod lleol; 

• Comisiynydd Plant Cymru; 

• Comisiynydd y Gymraeg; 

• Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant; 

• Cynghorau ysgol; 

• Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru; 

• Awdurdodau cyfagos; 

• Pennaeth pob ysgol a gynhelir; 

• SAB; 

• Ysgolion sefydledig a gwirfoddol; 

• Y sefydliadau hynny sy’n darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc ac yn 
cael eu hystyried fel sefydliadau priodol i ymgynghori â hwy yn nhyb yr 
awdurdod lleol; a 

• Y personau neu’r cyrff hynny sy’n cael eu hystyried yn gyrff neu’n bersonau 
priodol i ymgynghori â hwy yn nhyb yr awdurdod lleol. 

 
Adolygu’r cynllun 
 
Bydd yn ofynnol i'r awdurdod lleol adolygu'r cynllun yn flynyddol, a hynny heb fod yn 
hwyrach na 20 Rhagfyr. Mae hyn i ddechrau yn 2014 a rhaid ymgynghori â'r 
personau hynny y maent yn eu hystyried yn briodol i ymgynghori â hwy yn ystod y 
cyfnod adolygu. Bydd angen i unrhyw ddiwygiadau gael eu cyflwyno i'w cymeradwyo 



gan Weinidogion Cymru erbyn 20 Rhagfyr 2014, a dim hwyrach na hynny. Bob 
blwyddyn wedi hynny, bydd unrhyw gynllun diwygiedig yn cael ei gyflwyno i'w 
gymeradwyo gan Weinidogion Cymru erbyn 20 Rhagfyr 2014, a dim hwyrach na 
hynny. 
 
Adroddiad ynghylch rhoi'r cynllun (neu'r cynllun diwygiedig) ar waith. 
 
Bydd yn ofynnol i'r awdurdod lleol gyhoeddi adroddiad ar y gwaith a wnaed gan yr 
awdurdod lleol mewn perthynas â gweithredu'r cynllun (neu'r cynllun diwygiedig) 
erbyn 1 Mehefin bob blwyddyn, a dim hwyrach na hynny. Mae hyn i ddechrau yn  
2014. Rhaid i awdurdod lleol anfon copi o'r adroddiad i Weinidogion Cymru bob 
blwyddyn y mae'r cynllun yn cael ei adolygu, a hynny'n ddim hwyrach na 20 Rhagfyr. 


