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Cefndir 
 
Bu Rheoliadau drafft Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 2013 
yn destun ymgynghoriad dros 8 wythnos rhwng 28 Mehefin 2013 a 23 Awst 2013. 
 
Yr oedd y ddogfen ymgynghori yn cynnwys cwestiynau ynghylch y 7 mater a ganlyn 
sy’n codi yn y Rheoliadau: 
 

1. Asesu’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg. 

2. Hyd y Cynllun. 

3. Ffurf a chynnwys y Cynllun. 

4. Cyflwyno’r Cynllun i Weinidogion Cymru. 

5. Amseriad cyhoeddi a dull cyhoeddi’r Cynllun. 

6. Ymgynghori ar y Cynllun. 

7. Adolygu’r Cynllun. 
 
Yn y ddogfen ymgynghori, rhoddwyd cyfle i’r ymatebwyr gyflwyno sylwadau ar y 7 
mater penodol a nodir uchod, ond rhoes gyfle hefyd iddynt roi adborth ar faterion 
cysylltiedig eraill. 
 
 
Cafwyd 49 o ymatebion i’r ymgynghoriad ac mae rhestr o’r ymatebwyr yng nghefn y 
ddogfen hon. O’r 49 ymateb a gafwyd, yr oedd 3 ohonynt yn dymuno bod yn ddienw. 
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Crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad 
 
Cwestiwn 1 – Ydych chi'n fodlon â'r amgylchiadau y bydd angen i Awdurdodau Lleol 
weithredu oddi tanynt i fesur y galw am addysg cyfrwng Cymraeg? 
 
Yr oedd mwyafrif helaeth yr ymatebion yn gadarnhaol neu, fel arall, ddim wedi 
ymateb i’r mater hwn. Cafwyd sylwadau gan ddau ymatebydd ynghylch cymhlethdod 
geiriad yr adran sy’n delio ag asesu addysg cyfrwng Cymraeg. 
 
Dywedodd un Awdurdod Lleol y dylai awdurdodau cyfagos fesur y galw am Addysg 
cyfrwng Cymraeg ar yr un pryd ag awdurdodau cyfagos a dadansoddi’r canlyniadau 
gan ddefnyddio’r un dull. Nododd yr awdurdod hwn hefyd fod angen i rieni fod yn 
ymwybodol o oblygiadau gwariant ‘ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif’ ar ysgolion 
oherwydd y gallai gwybodaeth ynghylch gwella’r ysgol effeithio ar y nifer sy’n 
dymuno mynychu. Dylid nodi’r wybodaeth hon yn yr asesiad i fesur y galw.  
 
Nododd sefydliad arall y gallai datblygu dull cyson o asesu yn y blynyddoedd cynnar 
fod yn gyfle i ymgorffori mesurau i asesu’r galw am addysg Gymraeg ymysg rhieni 
plant dan 2 oed. Ymhellach, mae angen eglurhad ynghylch yr hyn a ragwelir ar sail 
awdurdodau lleol yn gallu asesu ardal yr Awdurdod Lleol yn ei chyfanrwydd neu 
ardaloedd o fewn yr awdurdod. Dywedodd ymatebydd arall hefyd fod perygl mewn 
asesu’r galw mewn un ardal oherwydd y gallai hyn adlewyrchu sefyllfa o ddim galw 
ac atal datblygiad mewn ardaloedd eraill lle mae angen. 
 
Croesawyd mewn egwyddor gwestiynau 3, 4 a 5 ynghylch effaith pellter wrth 
benderfynu ynghylch dewis ysgol. Fodd bynnag, tybiai un ymatebydd fod angen 
ailystyried a yw nodi trothwy o 2 filltir yn briodol ym mhob lleoliad. Yn ogystal, 
byddai’n fuddiol cynnwys gwybodaeth sy’n esbonio manteision dwyieithrwydd ac 
addysg cyfrwng Cymraeg ym mhecynnau’r arolwg barn i gynorthwyo teuluoedd i 
wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynghylch iaith addysg eu plant. 
 
Holodd un ymatebydd sut y byddid yn dosbarthu holiaduron, sy’n targedu rhieni plant 
dan 2 oed, i’r gynulleidfa darged yn enwedig o ystyried yr anawsterau a gafodd rhai 
Awdurdodau Lleol wrth geisio cael mynediad i ddata Byrddau Iechyd Lleol ynghylch 
genedigaethau. Amlygodd Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth y posibilrwydd o 
broblem diogelu data. Nodwyd y byddai’r data angenrheidiol ar gyfer cynnal arolygon 
o’r hyn a fyddai orau gan rieni wedi’i gasglu’n wreiddiol at ddibenion iechyd, nid at 
ddibenion addysg. Byddai’n rhaid wrth ddealltwriaeth, felly, y dylid datblygu prosesau 
arbennig wrth basio data personol ymlaen at wahanol sefydliad, pan nad oes unrhyw 
ddisgwyliad gan yr unigolion dan sylw fod hynny am ddigwydd. 
 
Ymysg y sylwadau eraill a gofnodwyd ynghylch asesu’r galw am Addysg cyfrwng 
Cymraeg oedd y dylai fod yn ofynnol i’r: 
 

 Awdurdodau Lleol ymgymryd â’r asesiad cyntaf cyn pen cyfnod penodol o 
amser ar ôl cyhoeddi’r cynllun cyntaf.  

 Awdurdod Lleol ddehongli canlyniadau’r asesiad gan ychwanegu fod ambell i 
ALl wedi derbyn cyfraddau ateb gwael fel rheswm dros oedi cyn cymryd 
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camau tra bo eraill wedi bod yn fodlon derbyn bod cyfraddau ymateb isel yn 
gynrychioliadol ac wedi agor ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

 
Nododd un grŵp wrthwynebiad llwyr i’r cysyniad o fesur y galw am addysg cyfrwng 
Cymraeg yn yr ardaloedd hynny o Gymru lle bo addysg cyfrwng Cymraeg yn 
gyffredin i bawb yn y cymunedau lleol, yn enwedig yn y sector cynradd.  
 

Ymateb Gweinidogion Cymru  
 
Pan fo awdurdodau lleol unigol neu grwpiau o awdurdodau lleol yn 
penderfynu ar eu trefn eu hunain i fesur y galw am addysg cyfrwng Cymraeg, 
dylid gadael y trefniadau manwl i gael eu pennu’n lleol. Fodd bynnag, wrth 
weithredu pwerau o dan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 
2013 a Rheoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 
2013, sy’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau gynnal asesiad o addysg 
cyfrwng Cymraeg, bydd Gweinidogion Cymru yn ystyried yr achos dros 
arolygon cyfoes. O safbwynt ymwybyddiaeth o Raglen Ysgolion ar gyfer yr 
21ain Ganrif, gellid ymdrin â hynny yn y wybodaeth gefndir sy’n cyd-fynd â 
holiadur arolwg, yn ychwanegol at ddarpariaethau Rhan 2 y Rheoliadau. 
Mae’n bosib iawn y bydd materion eraill y gellid dadlau bod angen eu 
cynnwys yn Rhan 2 ee gwybodaeth am safonau. Mae Gweinidogion Cymru, 
fodd bynnag, o blaid peidio â bod yn rhy orchmynnol a chadw’r materion a 
restrir yn Rhan 2 i isafswm.  
 
Pan fydd ymatebwyr wedi cyfeirio at yr angen am esboniad pellach ee asesu 
ardal gyfan awdurdod lleol neu ran ohoni, gellir ymdrin â materion o’r fath 
yng nghyd-destun cyfarwyddyd a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru a/neu yn 
yr hysbysiad ysgrifenedig i gynnal asesiad addysg cyfrwng Cymraeg. 
 
Yn ôl y profiad a gafwyd gyda’r arolygon barn a gynhaliwyd hyd yma, 
awgrymir nad yw unrhyw gwestiwn ynghylch pellter gyda throthwy o 2 filltir 
wedi arwain at unrhyw beth sy’n ei gwneud yn ofynnol diwygio’r Rheoliadau.  
  
Mae Gweinidogion Cymru yn cydnabod y cafwyd anawsterau yn y gorffennol i 
gael at ddata ond nid yw hyn yn wir yn gyffredinol. Mae atebion posibl yn cael 
eu harchwilio, ond nid diwygio’r Rheoliadau hyn yw’r ateb. 
 
Amlygodd Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fater posibl o ran diogelu 
data. Nodwyd ganddynt bod y data angenrheidiol ar gyfer cynnal arolygon 
barn ymysg rhieni wedi cael eu casglu yn wreiddiol at ddibenion sy’n 
gysylltiedig ag iechyd, nid at ddibenion addysgol. Fodd bynnag, nid yw’r 
Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddefnyddio data 
personol er mwyn cynnal arolygon i asesu’r galw am addysg Gymraeg. 
 
Nid yw Gweinidogion Cymru yn derbyn bod angen cynnwys cyfnod penodol o 
amser, yn dilyn cyhoeddi’r Cynllun, pan fydd raid i awdurdodau lleol gynnal 
asesiad addysg cyfrwng Cymraeg. Mae amseriad yr asesiadau yn un o’r 
materion y bydd Gweinidogion Cymru yn ei ystyried wrth weithredu pwerau o 
dan baragraff 3. Nid yw’n fwriad gan Weinidogion Cymru ddiwygio’r 
Rheoliadau i’w gwneud yn ofynnol dehongli canlyniadau’r asesiad gan y 
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byddai’n afresymol i awdurdod lleol beidio â gwneud hynny ar ôl cynnal 
asesiad. Hefyd, mae eisoes yn ofynnol i awdurdodau lleol, o dan adran 84 
Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), ystyried canlyniadau 
asesiad y tro nesaf y bo’n llunio neu’n adolygu ei Gynllun. Fodd bynnag, i’r 
graddau y bo darpariaeth o’r fath yn ofynnol, gellir ei gweithredu drwy’r 
hysbysiad ysgrifenedig y darperir ar ei gyfer ym mharagraff 3(c). 
 
Nid yw’r Rheoliadau hyn yn cael yr effaith o’i gwneud yn ofynnol i gynnal 
asesiad addysg cyfrwng Cymraeg “yn yr ardaloedd hynny o Gymru lle bo 
addysg cyfrwng Cymraeg yn gyffredin i bawb yn y cymunedau lleol, yn 
enwedig yn y sector cynradd”. 

 
Cwestiwn 2 – Ydych chi’n fodlon â hyd y cynllun? 
 
Yr oedd pob ymatebydd yn fodlon neu, fel arall, ddim wedi cyflwyno sylwadau ar y 
rhan hwn o’r ymgynghoriad.  
 

Ymateb Gweinidogion Cymru 
 
Yng ngoleuni natur yr ymatebion i’r ymgynghoriad, nid oes angen sylwadau 
pellach gan Weinidogion Cymru. 

 
Cwestiwn 3 – Ydych chi’n fodlon â ffurf a chynnwys y cynllun? 
 
Unwaith yn rhagor, yr oedd mwyafrif helaeth yr ymatebion yn gadarnhaol neu, fel 
arall, ddim yn ymateb i’r mater hwn. Fodd bynnag, derbyniwyd y sylwadau a ganlyn:  
 

 yr angen i ailystyried Atodlen 2, rhan 21 a’i gwneud yn ofynnol i awdurdodau 
lleol ystyried mynediad cyfrwng Cymraeg at gymorth arbenigol, gan gynnwys 
cymorth i blant a chanddynt nam ar y clyw.  

 yr angen i gynnal adolygiad o ddiffiniadau Cymraeg gofal plant, gan sicrhau 
bod disgrifiadau’r diffiniadau yn glir ac yn ddealladwy i’r blynyddoedd cynnar 
ac i’r sector gofal plant.  

 mae angen i’r cynlluniau bennu y dylai awdurdodau lleol ddarparu rhagor o 
wybodaeth am y modd y maent yn datblygu cyfleoedd i bob dysgwr ymarfer 
defnyddio’u Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Dylai’r cynlluniau bennu 
sut y caiff y dyheadau hyn eu mesur a’u gwerthuso. Mae ymatebion cyfredol 
yr awdurdodau lleol i’r agwedd hon yn tueddu i fod yn rhy amwys a 
chyffredinol. 

 nid oedd y wybodaeth ychwanegol a nodwyd yn Atodlen 3 wedi’i diffinio’n 
ddigon clir i sicrhau y câi’r wybodaeth ei chyhoeddi yn yr un fformat gan bob 
Awdurdod Lleol. Mae angen i Awdurdodau Lleol gymharu data er mwyn 
cymharu perfformiad. Hefyd, nid yw’r glir a fydd y wybodaeth sy’n ofynnol yn 
Atodlen 3 ar gael ar sail Awdurdod Lleol neu ar sail ysgol. Mae angen i’r 
wybodaeth fod ar gael i bob ysgol yn yr ALl er mwyn dangos amrywiad 
rhanbarthol.  
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 awgrymodd dau ymatebydd y posibilrwydd o ychwanegu ‘Cymraeg ail iaith’ at 
Atodlen 2 (22). 

 nododd dau ymatebydd nad yw Adran 2 Atodlen 3 yn diffinio’r data sydd fwyaf 
priodol yn enwedig o ran dilyniant ieithyddol. 

 Dylai Adran 3 Atodlen 3 gyhoeddi nifer y disgyblion a aseswyd yn ychwanegol 
at y data ynghylch y canlyniadau. Dylai hwn fod ar gael ar sail ysgol a 
chynnwys y canlyniadau ar gyfer cwrs byr a chwrs llawn TGAU, fel bod 
perfformiad yr ysgol gyfan yn cael ei ddatgelu. 

 
Nododd un Awdurdod Lleol y dylid rhoi mwy o ystyriaeth i’r ffaith fod gwasanaethau 
gwella ysgolion, erbyn hyn, yn gweithredu ar sail ranbarthol ac y dylid ailwampio’r 
cynllun er mwyn gallu adrodd yn fwy effeithiol ar swyddogaethau gweddilliol ALl a 
mwy o swyddogaethau ar sail consortia. 
 
Nododd un ymatebydd mai prif fyrdwn polisi Llywodraeth Cymru yw canolbwyntio ar 
waith a chydweithio rhanbarthol ee gyda gofyniad am gyflwyno gwybodaeth ar sail 
ranbarthol i’r Grant Cymraeg mewn Addysg. Teimlent, felly, na wnâi fawr o synnwyr 
cael Cynlluniau Strategol unigol ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg pan fo’r 
gwasanaethau i gynorthwyo’r gwaith o wella ysgolion wedi’u rhanbartholi. 
 
Dywedodd un ymatebydd y dylid, er mwyn bod yn gwbl glir, os mai bwriad 
Llywodraeth Cymru yw sefydlu fforymau addysg cyfrwng Cymraeg, newid y geiriad 
dan Atodlen 2 rheoliad 5 (7) i sut y bydd yr awdurdod lleol yn mynd ati i sefydlu’r 
fforwm ac aelodaeth y fforwm hwnnw,  
 

Ymateb Gweinidogion Cymru 
 
Gan fod mwyafrif yr ymatebion yn gadarnhaol neu ddim yn gwneud pwyntiau 
penodol, nid yw’n ofynnol i Weinidogion Cymru roi ymateb cyffredinol. Fodd 
bynnag, ar y pwyntiau penodol a godwyd:  
 

  mae paragraff 21 o Atodlen 2 wedi’i lunio’n eang yn fwriadol ac nid 
yw’n adnabod unrhyw anghenion penodol unigol ar wahân. Mae’n 
ofynnol i awdurdodau lleol esbonio sut y byddant yn “gwella addysg 
cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol”. Mae 
mynediad at gymorth arbenigol ymhlyg yn hynny. I’r graddau y gallai 
fod angen eglurhad pellach, mae’n well gwneud hynny drwy 
gyfarwyddyd yn hytrach nag yn y Rheoliadau.  

 p’un a ddylid cynnal adolygiad o ddiffiniadau Cymraeg gofal plant, nid 
yw diffiniadau Cymraeg yn ddibynnol ar y Rheoliadau hyn. 

  Cafwyd darpariaeth eisoes o ran gwybodaeth ynghylch cefnogi 
cyfleoedd i feithrin sgiliau iaith y tu allan i’r ystafell ddosbarth yn y 
cyfarwyddyd o dan adran 87 y Ddeddf ac mae’n rhaid i awdurdodau 
lleol ei ystyried. 

 Mae Gweinidogion Cymru’n bwriadu diwygio Atodlen 3 i esbonio 
graddau’r wybodaeth ychwanegol angenrheidiol. Cyflawnir cysondeb o 
ran cyflwyniad rhwng awdurdodau lleol drwy gyfarwyddyd. Fodd 
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bynnag, nid yw Gweinidogion Cymru’n bwriadu ei gwneud yn ofynnol 
cyflwyno’r wybodaeth ar lefel ysgolion. 

  o ran gweithio ar sail ranbarthol/consortiwm, daw Gweinidogion 
Cymru i’r casgliad y dylid parhau i gyflwyno’r Cynlluniau ar sail 
awdurdodau unigol gan mai prif ffocws y Strategaeth Addysg cyfrwng 
Cymraeg yw rhoi’r cyfrifoldeb ar awdurdodau lleol yn hytrach nag ar 
gonsortia i gynllunio llefydd ysgol yn effeithiol. Y ffordd orau o ymdrin 
â mewnbwn gan gonsortia ar agweddau safonau/gwella ysgol y 
cynlluniau yw rhwng y consortiwm a’i aelod-awdurdodau.  

  Mae Strategaeth Addysg cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru yn 
cynnwys disgwyliad i awdurdodau lleol sefydlu Fforwm Addysg 
cyfrwng Cymraeg ond nid yw’n dymuno ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau lleol wneud hynny. 

 
Cwestiwn 4 – Ydych chi’n fodlon â’r dyddiad cyflwyno a roddir ar gyfer y cynllun? 
 
Yr oedd pob atebydd naill ai’n fodlon neu, fel arall, heb ddim i’w gynnig ar yr adran 
hon ar wahân i 4 ymatebydd.  
 
Soniodd dau awdurdod lleol am broblemau gyda’r llinell amser ar gyfer cyflwyno’r 
Cynllun oherwydd prosesau mewnol a’r angen i ymgynghori ynghylch y drafft am 
gyfnod o ddim llai na 12 wythnos. Awgrymodd un consortiwm y byddai dyddiad 
terfynol ar gyfer cyflwyno tua chanol mis Ionawr yn fuddiol. Nododd ymatebydd arall 
fod y dyddiad cyflwyno’n briodol, ond y dylid ystyried gwneud darpariaeth ar gyfer 
ymestyn y dyddiad cyflwyno o dan rai amgylchiadau a ragnodwyd. 
 
Nododd un ymatebydd y dylai’r rheoliadau sôn am yr angen i osgoi cyfnodau llai 
ffafriol o’r flwyddyn, er enghraifft, gwyliau ysgol neu’r wythnosau yn union cyn 
gwyliau ysgol, neu’n syth ar eu hôl. 
 

Ymateb Gweinidogion Cymru 
 
Mae Gweinidogion Cymru’n bwriadu diwygio’r Rheoliadau i leihau’r cyfnod 
ymgynghori gofynnol o 12 wythnos i 8 wythnos. 
 
Mae awdurdodau lleol eisoes wedi cael dwy flynedd o brofiad o baratoi a 
chyflwyno Cynlluniau ar sail anstatudol. Dylai’r prosesau a’r graddfeydd 
amser fod wedi’u hen sefydlu, felly, a’r angen i ymestyn y dyddiad cyflwyno 
terfynol ond yn bosibilrwydd bach. Sut bynnag, byddai’n anodd crisialu yn y 
Rheoliadau, yr holl amgylchiadau a ragnodwyd pan fyddai’n bosibl barnu fod 
estyniad yn briodol. 
 
Mae eithrio gwyliau ysgol o gyfnodau ymgynghori yn arfer da sydd wedi’i 
sefydlu’n gymharol gadarn ac nid oes raid ei gynnwys yn y Rheoliadau. 
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Cwestiwn 5 – Ydych chi’n fodlon ag amseriad cyhoeddi a dull cyhoeddi’r cynllun? 
 
Yr oedd mwyafrif yr ymatebwyr naill ai’n fodlon neu fel arall, nid oedd ganddynt 
sylwadau ar yr adran hon. Fodd bynnag, awgrymodd un sefydliad y dylai bob ysgol a 
sefydliad perthnasol gael copi o’r Cynllun ar ôl ei gyhoeddi. Byddai hyn yn gwella 
ymwybyddiaeth, cyfranogaeth ac atebolrwydd. Yn yr un ffordd, dylai’r adroddiad 
blynyddol sy’n adolygu gweithrediad y cynllun hefyd fod ar gael yn eang ar ôl ei 
gyhoeddi. Mae angen i’r rheoliadau nodi’n glir bod angen i Awdurdodau Lleol anfon 
copïau o’r cynllun a’r adroddiad blynyddol i bob ysgol a sefydliad perthnasol yn yr 
awdurdod.  
 
Nododd un Awdurdod Lleol fod y llinell amser yn dynn iawn ar gyfer y prosesau 
angenrheidiol i gyflwyno i Lywodraeth Cymru, ymgymryd ag ymgynghori ac yna, yn 
gorfforaethol, mabwysiadu Cynllun Strategol newydd y Gymraeg mewn Addysg 
2014-17. Bydd angen i LlC ymateb yn gyflym i’r drafft a gyflwynir ar Ragfyr 20fed  – 
dechrau Chwefror – er mwyn cynnwys newidiadau yn y fersiwn derfynol ac i hwnnw 
fynd ymlaen i’r Cyngor. Mae’r un peth yn wir am ymatebion gan ymgyngoreion - gan 
hynny’r awgrym i gwtogi’r cyfnod ymgynghori i 8 wythnos. Y cyfarfodydd 
corfforaethol yw’r Cabinet ar Fawrth 11 (y dyddiad olaf i baratoi’r adroddiad fyddai 
Chwefror 28) ar gyfer y Cyngor ar Ebrill 15fed. Byddai’r Cyngor nesaf yn cael ei 
gynnal ar ddyddiad nad yw wedi’i benodi ym mis Mehefin ar ôl y dyddiad olaf ar gyfer 
cyhoeddi. 
 
Cydnabu sefydliad arall fod y cynigion ar gyfer amseriad y cyhoeddiad yn ffordd 
briodol ymlaen ond awgrymodd y dylid ystyried gwneud darpariaeth ar gyfer ymestyn 
y dyddiad cyhoeddi dan rai amgylchiadau a ragnodwyd. Nododd yr un sefydliad y 
gallai fod yn fuddiol cynnwys diffiniad o’r hyn sy’n cyfateb i fan priodol yn adran 
dehongli’r rheoliadau, er enghraifft, ysgolion a cholegau. 
 
Awgrymodd un sefydliad y dylai fod yn ofynnol i awdurdodau lleol hysbysu 
ymgyngoreion pan fo’u cynllun wedi’i gyhoeddi ar eu gwefan. Awgrymodd 
ymatebydd arall, er mwyn sicrhau defnyddio’r data a gyhoeddwyd ymhellach, y dylid 
cyhoeddi’r wybodaeth fel data ‘agored’ yn unol â’r argymhellion a ganlyn: 
https://www.gov.uk/service-manual/technology/open-data.html. 
 

Ymateb Gweinidogion Cymru 
 
Mae Gweinidogion Cymru o’r farn fod y gofynion ynghylch cyhoeddi, fel ag 
y’u gosodwyd allan yn y Rheoliadau, yn briodol. Bydd y Cynllun ar gael i 
bawb ar wefan yr awdurdod. Nid yw’r Rheoliadau’n cyfyngu mewn unrhyw 
fodd ar awdurdodau lleol sy’n dymuno anfon copïau at unigolion a/neu 
sefydliadau sydd, ym marn Gweinidogion Cymru, yn briodol neu sy’n gwneud 
cais am gopi.  
 
Bwriada Gweinidogion Cymru ddiwygio’r Rheoliadau i leihau’r cyfnod 
ymgynghori gofynnol o 12 wythnos i 8 wythnos (gweler uchod) 
 
Yn niffyg unrhyw awgrym ynghylch yr hyn sy’n cyfateb i “rai amgylchiadau a 
ragnodwyd” i’r graddau y byddent yn cyfiawnhau estyniad i’r dyddiad 
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cyhoeddi, ni fwriada Gweinidogion Cymru ddiwygio’r Rheoliadau.  

 
Mae Gweinidogion Cymru’n fodlon gadael i awdurdodau lleol farnu beth sy’n 
cyfateb i “fan priodol”.  

 
Cwestiwn 6 – Ydych chi’n fodlon â’r rhestr o ymgyngoreion? 
 
Yr oedd mwyafrif yr ymatebwyr yn fodlon neu, fel arall, ni wnaethant unrhyw 
sylwadau ar yr adran hon. Fodd bynnag, nododd 8 unigolyn fod angen i rieni 
gyfrannu at yr ymgynghoriad ynghylch Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg a 
dywedwyd nad oedd y Cyrff Llywodraethu, o anghenraid, yn gynrychioliadol o 
gymuned yr ysgol. 
 
Yr oedd y canlynol ymysg yr ychwanegiadau a awgrymwyd at y rhestr o 
ymgyngoreion: 
 

 rhieni a phlant; 
 y gymuned fusnes; 
 yr undebau llafur sy’n cynrychioli’r gweithlu addysg o fewn yr awdurdod 

lleol a’i ysgolion; 
 y staff addysgu yn ehangach, nid prifathrawon yn unig; 
 pob awdurdod lleol o fewn consortiwm penodol o eiddo’r awdurdod lleol er 

mwyn hyrwyddo dull mwy cyson o ddatblygu a gweithredu Cynlluniau 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar draws y rhanbarth; 

 y Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol; 
 cyrff ymbarél gofal plant cenedlaethol fel NDNA Cymru a’r Mudiad 

Meithrin. Nid yw’r rhestr o ymgyngoreion, fel y mae ar hyn o bryd, ee 
Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, yn cynnwys y 
cyrff gofal plant ymbarél hyn oherwydd bod gwahanol strwythurau 
Partneriaeth Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn bodoli ym mhob 
awdurdod lleol; 

 dylid ymgynghori â chyrff sy’n cynrychioli rhieni ac athrawon. 
 

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi gofyn am eglurhad o’r sail resymegol dros gael 
ei gynnwys fel ymgynghorai statudol. Teimla y bydd angen ystyried a yw hyn yn 
briodol ac yn gyson â fframwaith statudol y Comisiynydd a’r rôl a’r cylch gwaith a 
ragwelir o fewn y cyd-destun cyfreithiol hwnnw. 
 
Nododd un atebydd y byddai manteisio ar Gynghorau Ysgol, yn enwedig mewn 
ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg, yn beth anodd ei wneud gan na fyddai fformat 
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn ystyrlon i blant ifanc. 
 

Ymateb Gweinidogion Cymru  
 
Trafodwyd y mater o ymgynghori gyda rhieni yn ystod taith y Mesur Safonau 
a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) drwy’r Senedd ym mis Ionawr 2013. Barn y 
Gweinidog Addysg a Sgiliau, bryd hynny, oedd y byddai ymgynghori â phob 
rhiant yn faich logistaidd ac ariannol sylweddol ar awdurdodau lleol. Mae 
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Gweinidogion Cymru yn parhau i fod o’r farn fod y trefniadau ar gyfer 
ymgynghori a osodwyd allan yn Neddf 2013 ac yn y Rheoliadau hyn, yn rhoi 
cydbwysedd priodol rhwng y dymuniad i ymgynghori’n eang a pheidio â 
gwneud y Broses yn un rhy feichus i awdurdodau lleol. Mae’r un peth yn 
berthnasol i’r rhestr o ymgyngoreion ychwanegol a awgrymwyd gan yr 
ymatebwyr. 
 
Yng ngoleuni sylwadau Comisiynydd Plant Cymru, bwriada Gweinidogion 
Cymru ddiwygio’r Rheoliadau i ddileu ei Swydd o’r rhestr o ymgyngoreion. 

 
Cwestiwn 7 – Ydych chi’n fodlon â’r trefniadau i adolygu’r cynllun? 
 
Yr oedd mwyafrif yr ymatebwyr naill ai’n fodlon neu, fel arall, ni wnaethant unrhyw 
sylwadau ar yr adran hon. Awgrymodd un sefydliad y dylid darparu copi o’r 
adroddiad sy’n adolygu’r cynlluniau i bob ysgol a sefydliad perthnasol yn yr 
awdurdod lleol. 
 
Nododd sefydliad arall y byddai’n fuddiol rhestru’r bobl a’r sefydliadau y mae angen 
ymgynghori â hwy wrth adolygu’r cynllun. Ni fyddai angen i’r rhestr fod mor hir â’r 
rhestr yn rhan 9(1) o anghenraid. Gallai’r broses adolygu, fel y mae ar hyn o bryd yn 
y rheoliadau drafft, fod yn broses gaeedig iawn heb fawr o graffu dros dair blynedd. 
Nododd ymatebydd arall y dylid, er budd tryloywder a chysondeb y prosesau 
adolygu, sicrhau ymrwymiad clir i gyhoeddi canfyddiadau’r adolygiad yn unol â’r 
gofynion a osodir ar awdurdodau lleol o ran y cynllun ei hun (o dan reoliad 8). 
 
Cwestiynodd un consortiwm yr angen am gynnal adolygiad blynyddol llawn am bob 
blwyddyn o’r cynllun 3-blynedd. Pe bai’r cynllun cyntaf yn cael ei gyhoeddi ym 
Mehefin 2014, dywedant y byddai hynny’n golygu y byddai’n rhaid cynnal adolygiad 
o’r safonau/canlyniadau ayb. bron yn syth ar ôl cyhoeddi’r cynllun er mwyn cynnal 
adolygiad ystyrlon, ynghyd ag ymgynghori priodol, erbyn Rhagfyr 2014. Nodant nad 
yw’n ymddangos fod y graddfeydd amser yn ymarferol bosibl, yn enwedig os ydynt 
yn mabwysiadu dull rhanbarthol tuag at Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg, 
gydag ymgynghori priodol. Byddai’n fwy rhesymegol, yn ôl pob golwg, i adeiladu 
hyblygrwydd i’r system fel y gall ALl penodol ymgorffori adolygiadau i’r cynllun wrth 
iddynt godi ee y cynnydd yn y galw am lefydd mewn ysgolion uwchradd sy’n destun 
ymgynghoriad statudol. Os oes cynllun sydd wedi’i ddiwygio’n sylweddol, maent 
hefyd yn holi a yw hynny’n golygu fod y cyfnod o 3 blynedd yn ailddechrau o’r 
dyddiad cymeradwyo newydd? 
 
Credai sefydliad arall fod y geiriad yn rheoliad 10(2) yn anodd ei fesur, “rhaid i’r 
awdurdod lleol ymgynghori ag unrhyw bersonau y mae’n eu hystyried yn briodol”, ac 
y dylai’r rheoliad restru’r rhai y disgwylir iddynt gyfrannu ee ysgolion, Fforwm Addysg 
Cymru, Cyrff Llywodraethu ayb. 
 
Nododd un ymatebydd y dylai’r cynllun diwygiedig fod yn ddogfen; gyhoeddus ac yn 
gyson â’r gofynion i gyhoeddi’r cynllun gwreiddiol (rheoliad 8). 
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Ymateb Gweinidogion Cymru  
 
Bwriada Gweinidogion Cymru ddiwygio’r Rheoliadau er mwyn symleiddio’r 
broses adolygu. Bydd yr adolygiad yn cynnwys adrodd ar gynnydd yn erbyn 
targedau’r Cynllun gwreiddiol a diwygio’r Cynllun o ganlyniad i’r adolygiad. 
Yn amodol ar y broses o gymeradwyo’r Cynllun gan Weinidogion Cymru, y 
darperir ar ei chyfer mewn deddfwriaeth, cyhoeddir y Cynllun hwn yn unol â’r 
Rheoliadau. Bwriada Gweinidogion Cymru hepgor y gofyniad i gyhoeddi 
adroddiad drwy ddileu paragraff 11 oherwydd y gellir cyflawni bwriad y polisi 
drwy gyhoeddi’r Cynllun diwygiedig. 
 
Nid yw Gweinidogion Cymru yn bwriadu pennu rhestr o’r unigolion a’r 
sefydliadau y dylid ymgynghori â hwy pan gaiff y Cynllun ei adolygu, ond 
byddant yn ei gwneud yn glir i awdurdodau lleol y dylent gynnwys y rhan 
fwyaf, os nad bob un, o’r unigolion a’r sefydliadau yr ymgynghorwyd â hwy 
ynghylch y Cynllun gwreiddiol.  
 
Fel yn achos unrhyw gynllun o natur strategol, byddai Gweinidogion Cymru 
yn disgwyl i gynnydd gael ei fonitro ar sail barhaus dros gyfnod 3 blynedd y 
Cynllun. Nid ydynt yn ystyried y byddai’n feichus nac yn anodd o safbwynt 
logistaidd i awdurdodau lleol adrodd ar gynnydd yn flynyddol. 

 
Cwestiwn 8 – Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych chi 
faterion perthnasol nad ydym wedi rhoi sylw penodol iddynt, defnyddiwch y bwlch 
isod i roi gwybod i ni amdanynt. 
 
Teimlai un ymatebydd y dylid ei gwneud yn orfodol i Gynlluniau Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg gynnwys datganiad sy’n nodi strategaeth y ALlau i hyrwyddo 
mynediad at addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg yn unol â Mesur Teithio 
gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. Fe wnaethant nodi hefyd bod Mater 9 yn Atodlen 2 yn 
cyfeirio at ddarparu gwybodaeth am y graddau yr oedd addysg cyfrwng Cymraeg ar 
gael. Dylai’r rheoliadau ei gwneud yn glir pwy sy’n gyfrifol am hyrwyddo manteision 
addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog a sut y byddid yn cyflawni hynny. 
 
Dywedodd ymatebydd arall yr hoffai weld targedau i bobl fyddar yn cyfateb i 
dargedau pobl nad ydynt yn fyddar a mwy o gefnogaeth yn cael ei rhoi i rieni plant 
byddar i’w helpu gyda chyfathrebu a chaffael iaith. 
 
Yr oedd un grŵp yn awyddus i weld y cysyniad o “Gymraeg ail iaith” yn cael ei 
ddiddymu gan ffafrio symudiad tuag at sefyllfa lle byddai pob disgybl yn cael cyfran 
o’u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn iddynt allu bod yn rhugl. 
 
Dywedodd un sefydliad nad oedd yn glir a oedd asesiad o’r effaith ar hawliau plant 
wedi’i gynnal yn unol â Chynllun Hawliau Plant Llywodraeth Cymru. Yr oedd 
sefydliad arall o’r farn fod angen ystyried y Rheoliadau yng ngoleuni egwyddorion 
sylfaenol Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. 
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Yr oedd un rhiant yn canmol y system addysg cyfrwng Cymraeg ac yn 
gwerthfawrogi’r manteision anferth a ddeuai yn ei sgil. Fodd bynnag, yr oedd yn 
gwrthwynebu rhoi blaenoriaeth i’r iaith dros anghenion plant unigol.  
 
Nododd un ymatebydd bod angen i safonau, disgwyliadau a chyflawniad wella’n 
barhaus. Mae’n hanfodol i bob ysgol gynradd mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith 
addysgu yn unol â safonau Cymraeg iaith gyntaf. Bydd hyfforddiant priodol i ddarpar 
athrawon yn hanfodol os am sicrhau bod athrawon yn meddu ar y sgiliau ieithyddol 
angenrheidiol i addysgu’r Gymraeg fel pwnc ac i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Ymateb Gweinidogion Cymru  
 
Mae dyletswydd awdurdodau lleol i hyrwyddo mynediad at addysg a 
hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg eisoes wedi’i osod allan ym Mesur 
Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. Nid oes angen darpariaeth benodol yn y 
Rheoliadau. Mae’r canllawiau a gyhoeddwyd i awdurdodau lleol eisoes yn 
gofyn i bob Cynllun ddisgrifio sut y mae’n cyflawni’r ddyletswydd honno. 
 
Pwrpas y Rheoliadau hyn yw gosod terfynau i gynnwys Cynlluniau Strategol 
y Gymraeg mewn Addysg o eiddo’r awdurdodau lleol a’r prosesau ar gyfer eu 
paratoi a’u hadolygu. Mae’r cyfrifoldeb dros hyrwyddo manteision addysg 
cyfrwng Cymraeg ac addysg ddwyieithog yn mynd ymhellach na hynny ac 
nid yw, felly, yn briodol i’r Rheoliadau hyn.  
 
Ni fyddai’n briodol i’r Rheoliadau bennu targedau ar gyfer grwpiau buddiant 
arbennig (disgyblion byddar yn yr achos hwn). Mae’r Rheoliadau’n gwneud 
darpariaeth briodol i alluogi Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg i 
ymdrin ag anghenion dysgu ychwanegol.  
 
Mae’r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau eisoes wedi derbyn yr adroddiad ar 
Gymraeg Ail Iaith ac nid yw eto wedi ymateb i’w argymhellion. Beth bynnag y 
bo’i ymateb, nid y Rheoliadau hyn yw’r cyfrwng. 
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Rhestr o’r rhai a ymatebodd i’r ymgynghoriad 
 
1.   Cymdeithas Swyddogion Cydlynu Cludiant 

2.   Comisiynydd y Gymraeg 

3.   Cronfa Glyndŵr yr Ysgolion Cymraeg 

4.   CYDAG (Cymdeithas Ysgolion dros Addysg Gymraeg ) 

5.   Dinas a Sir Abertawe 

6.   Estyn 

7.   Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

8.   Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau 

9.   NDCS (Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar) 

10. NDNA (Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd) 

11. Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

12. Cyngor Sir Powys 

13. Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 

14. UCAC 

15. Undeb Cenedlaethol yr Athrawon, Cymru  

16. CBS Castell-nedd Port Talbot    

17. Caroline Roberts 

18. Dafydd Eveleigh 

19. Dale Krause 

20. Diana Chandler 

21. Diane Fontenoy 

22. Giovanni Jacovelli 

23. Hywel Stanton 

24. James Saxon 

25. Jennifer Pearce 

26. Lisa Wolfe 

27. Mary Horrobin 

28. Michaela Walker 

29. Mike Stevens 

30. Morwen Rowlands 

31. Mr and Mrs B. Griffiths 

32. N. Jones 

33. Siân 
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34. Richard Lee 

35. Terry Green 

36. Andrew Barker 

37. Bridget Hiser 

38. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 

39. Comisiynydd Plant Cymru 

40. Bill Pritchard 

41. Brian Hodnett 

42. Gwasanaeth Cyflawni Addysg /Consortiwm De-ddwyrain Cymru 

43. RhAG 

44. Mudiad Addysg Gymraeg Gogledd Ddwyrain Powys 

45. Claire Edwards 

46. Clive James 
 
Yr oedd 3 ymatebydd yn dymuno bod yn ddienw. 


