
 

SL(5)478 – Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 

Addysg (Cymru) 2019 

Cefndir a Diben 

Caiff Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 (“y Rheoliadau”) eu gwneud 

gan ddefnyddio pwerau a roddir gan adrannau 84, 87 a 97 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 

(Cymru) 2013 (“y Ddeddf”).   

Mae adran 84 o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol lunio cynllun strategol Cymraeg 

mewn addysg, y mae'n rhaid iddo gael ei gyflwyno i'w gymeradwyo gan Weinidogion Cymru yn unol ag 

adran 85 o'r Ddeddf. 

Mae'r Rheoliadau'n gwneud darpariaeth i awdurdod lleol baratoi cynllun 10 mlynedd, y cyntaf i gael 

effaith o 1 Medi 2021. Mae’r Rheoliadau hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer y materion a ganlyn: 

- ffurf a chynnwys y cynllun; 

- cyfnod para’r cynllun; 

- y dyddiad erbyn pryd y mae rhaid cyflwyno’r cynllun i Weinidogion Cymru i’w gymeradwyo; 

- cymeradwyo’r cynllun; 

- trefniadau ar gyfer diwygio’r cynllun; 

- amserlenni ar gyfer cyflwyno adroddiad adolygu; 

- trefniadau ar gyfer diwygio’r cynllun; 

- y personau a’r cyrff y mae rhaid i awdurdod lleol ymgynghori â hwy ynghylch y cynllun drafft; 

- y dyddiad erbyn pryd y mae rhaid cyhoeddi’r cynllun; 

- dull cyhoeddi’r cynllun; a 

- dirymu, gydag arbedion, Reoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw 

am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

1. Ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio’r offeryn neu’r drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn 

methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae paragraff 7 yn yr Atodlen yn cyfeirio at “hwyrddyfodiaid”. Caiff y term hwn ei ddiffinio mewn 

troednodyn. Dylai'r holl ddiffiniadau gael eu cynnwys yn y rheoliad sy'n ymdrin â dehongli, sef rheoliad 2 

yn yr achos hwn, ac nid mewn troednodyn. 



 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

2. Ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi materion polisi 

cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

Mae’r llinell gyntaf ar dudalen 8 y Memorandwm Esboniadol yn nodi: “Yn ddarostyngedig i safbwyntiau'r 

Cynulliad, daw'r Rheoliadau i rym ar 1 Ionawr 2020”. Mae'r Rheoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

negyddol, felly maent yn dod i rym cyn diwedd y cyfnod o 40 diwrnod pan gall y Cynulliad ddirymu 

rheoliadau yn sgil cynnig ganddo. Oherwydd toriad y Nadolig, byddant mewn gwirionedd yn dod i rym 

cyn iddynt gael eu trafod gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. Nid oes unrhyw 

beth yn y Rheoliadau, nac yn adrannau 84, 87 neu 97 o'r Ddeddf, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r Cynulliad 

roi ei “safbwyntiau” ar y Rheoliadau. Felly, hoffem wybod pam mae'r geiriau “Yn ddarostyngedig i 

safbwyntiau’r Cynulliad” wedi'u cynnwys yn y Memorandwm Esboniadol. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn.  

Ymateb y Llywodraeth 

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi’r pwynt ac yn cadarnhau bod y geiriau “Yn ddarostyngedig i 

safbwyntiau’r Cynulliad” wedi eu cynnwys drwy gamgymeriad. Bydd y Memorandwm Esboniadol yn cael 

ei dynnu’n ôl a’i gywiro cyn cael ei ailosod. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 6 Ionawr 2020 ac mae'n 

cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 


