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Annwyl  David  
 
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 15 Awst, yn gofyn am fy marn ar y ddeiseb arfaethedig 
sy’n gofyn i bob ysgol yng Nghymru fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg ac i hanes Cymru gael ei 
ddysgu ym mhob ysgol yng Nghymru.  
 
Mae’r Deddf Addysg 1996 yn pennu y dylai addysg yng Nghymru gael ei drefnu yn ôl yr 
egwyddor y dylai disgyblion gael eu haddysgu yn unol ag ewyllys y rhieni, cyhyd ag y bod 
hynny yn gydnaws â darpariaeth effeithiol o ddysgu ac heb fod yn ddefnydd afresymol o 
wariant cyhoeddus. Mae awdurdodau lleol yng Nghymru dan ddyletswydd statudol I sicrhau 
darpariaeth digonol o lefydd ysgol pa unai y darparir hynny mewn ysgolion cyfrwng 
Saesneg, Cymraeg, ffydd, gwirfoddol neu arbennig.   
 
Mewn perthynas â newidiadau i drefniadaeth ysgolion, mae’r Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion 2013  (“y ddeddf 2013”) yn gosod mas y fframwaith ddeddfwriaethol 
ar gyfer aildrefnu ysgolion. Mae’r ddeddf yn galw ar  Weinidogion Cymru i gyhoeddi Cod 
Trefniadaeth Ysgolion (“y Cod”). Mae’r Cod yn gosod dyletswyddau penodol ar y rheiny sy’n 
cyflwyno a chytuno cynigion i aildrefnu ysgolion. Mae hefyd canllaw ynghlwm sy’n amlinellu 
egwyddorion cyffredinol y dylid ei hystyried wrth gynllunio aildrefnu ysgolion.   
 
Os yw awdurdod lleol neu hyrwyddwr arall yn penderfynu ar yr angen i sefydlu ysgol, cau 
ysgol neu gwneud newid a reoleiddir i ysgol, yna mae yna brosesau statudol sydd angen eu 
dilyn. Mae newidiadau a rheoleiddir wedi’u rhestri yn adran 2 o’r Cod. Mae cynyddu neu 
leihau y ganran o addysgu trwy gyfrwng y Saesneg neu’r Gymraeg mewn ysgol cynradd, 
neu newid yn nifer y pynciau mewn ysgol uwchradd yn cael ei ddehongli fel newid a 
rheoleiddir. Gweler linc i’r Cod Trefniadaeth Ysgolion, er gwybodaeth i chi: 
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/guidance/school-organisation-
code/?skip=1&lang=cy 
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Yn y lle cyntaf, rhaid i awdurdod lleol ymgynghori a phartïon o ddiddordeb gan gyfleu’r 
rhesymeg dros gyflwyno’r cynnig. Mae gofyn i awdurdod lleol sicrhau fod gan y rheiny a 
ymgynghorir â hwy wybodaeth digonol i wneud penderfyniad cymesur. Rhaid hefyd sicrhau 
trefniadau digonol iddynt leisio barn yn ysgrifenedig. O fewn 13 wythnos yn dilyn diwedd y 
cyfnod ymgynghori rhaid i awdurdod lleol baratoi a chyhoeddi adroddiad yn crynhoi ac 
ymateb i faterion yn yr ymgynghoriad. 
 
Pwrpas y trefniadau yma yw i sicrhau, o fewn rheswm, fod y rheiny y gallai cael eu heffeithio 
gan unrhyw gynnig i aildrefnu ysgol yn ymwybodol o’r newid arfaethedig ac wedi cael cyfle i 
fynegi barn, cyfrannu a dylanwadu ar y broses statudol.  
 
O ran y prosesau cynllunio addysg Gymraeg presennol, mae pob awdurdod lleol dan 
ddyletswydd i baratoi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) yn amlinellu 
bwriad yr awdurdod i gynyddu darpariaeth mewn addysg cyfrwng Cymraeg o fewn eu 
hardal, mewn ymateb i’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg. Amlinellir yr 
ystyriaethau penodol mewn perthynas â chynllunio addysg Gymraeg yn Rheoliadau 
Cynllunio Strategol y Gymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng 
Cymraeg (Cymru) 2013, sydd yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd. Y bwriad yw i osod 
rheoliadau gerbron y Cynulliad yn ystod 2019.  Caiff yr adolygiad o’r ddeddfwriaeth ei yrru 
gan yr uchelgais a fynegir yn strategaeth y Llywodraeth ar gyfer y Gymraeg, Cymraeg 2050: 
miliwn o siaradwyr. Bydd ehangu addysg cyfrwng Cymraeg yn allweddol os ydym am 
gyrraedd y miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Dylai’r newidiadau arfaethedig i’r rheoliadau 
CSGA arwain at gynnydd yn narpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn unol â thargedau 
strategaeth Cymraeg 2050.  
 
Yn naturiol, bydd angen i unrhyw gynnydd mewn addysg Gymraeg cael ei gefnogi gan 
weithlu sy’n tyfu ac mae’r angen i fonitro’r cyflenwad a’r galw am staff sy’n gallu dysgu 
Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â’r angen i fonitro  mynediad  i ddysgwyr 
i’r system addysg Gymraeg, yn derbyn sylw yn Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein 
Cenedl.  
 
I droi at elfen arall y ddeiseb hon ynghylch Hanes Cymru, fe gofiwch imi ddod i'ch Pwyllgor 
ar 17 Gorffennaf, lle amlinellais safbwynt Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag addysgu'r 
pwnc hwn. 
 
Rwy'n siwr y byddwch yn cytuno bod gan Gymru hanes a threftadaeth gyfoethog ac rwyf o'r 
farn ei bod yn hanfodol i bob disgybl yng Nghymru gael cyfle i ddysgu am hanes ein cenedl. 
O'r Cyfnod Sylfaen ymlaen hyd at Safon Uwch Gyfrannol a Safon Uwch, caiff athrawon ac 
ysgolion eu hannog i ddatblygu dealltwriaeth disgyblion o'r hunaniaeth ddiwylliannol sy'n 
unigryw i Gymru. Mae hyn yn eu helpu i werthfawrogi'r gwahanol ieithoedd ac agweddau 
diwylliannol sy'n rhan annatod o Gymru heddiw, a chael ymdeimlad o berthyn i Gymru a 
deall ein treftadaeth, ein llenyddiaeth a'n celfyddydau.  
 
Yn y cwricwlwm presennol, o fewn y Cyfnod Sylfaen mae yna saith Maes Dysgu. Un 
ohonynt yw 'Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd' - mae hwn yn caniatáu i ddysgwyr ddod i 
ddealltwriaeth eglur o Gymru a'i hanes. Mae hanes Cymru yn rhan amlwg o'r rhaglen 
astudio ar gyfer hanes yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 a chaiff ysgolion eu hannog i 
ganolbwyntio ar gyd-destunau o hanes lleol a hanes Cymru. Mae'r rhaglen astudio ar gyfer 
hanes yn nodi'n benodol bod yn rhaid canolbwyntio ar hanes lleol a hanes Cymru, gan 
helpu dysgwyr i ddeall y ffactorau sydd wedi creu'r Gymru sydd gennym heddiw yn ogystal 
â gwledydd eraill.  
Yn unol â'r cymhwyster newydd ar gyfer Safon UG a Safon Uwch a gyflwynwyd i'w addysgu 
o fis Medi 2015 ymlaen, a hefyd y cwrs TGAU newydd a gyflwynwyd fis Medi diwethaf, 



 

 

mae'n ofynnol i ddysgwyr ystyried persbectif Cymru ac mae pynciau astudio yn cael eu 
hawgrymu ar gyfer pob cam o'r dysgu sy'n ymwneud ag amryw agweddau ar Hanes Cymru. 
 
Fel y gwyddoch, rydym wrthi'n datblygu cwricwlwm newydd yng Nghymru, sydd â phedwar 
diben yn y bôn, gan gynnwys cefnogi pob person ifanc i dyfu'n ddinasyddion egwyddorol a 
gwybodus yng Nghymru a'r byd. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i blant a phobl ifanc fod 
yn wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas a'r byd, nawr ac yn y gorffennol, 
ac wrth gwrs mae mi fydd hyn yn cynnwys astudio hanes Cymru.  
 
Yn gywir 
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