
 

SL(5)601 – Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm 

(Diwygio paragraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y 

Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020 

Cefndir a diben  

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio paragraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020. 

Mae paragraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020 yn rhestru deddfiadau y gall 

Gweinidogion Cymru eu haddasu, a'r modd y gellir eu haddasu, am gyfnod penodedig trwy 

hysbysiad. Mae Rheoliad 2 o'r Rheoliadau hyn yn ychwanegu'r darpariaethau canlynol at y 

rhestr hon: 

• Adran 69 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 sy'n darparu ar gyfer 

dyletswydd i sicrhau darpariaeth briodol o addysg grefyddol; 

• Adran 43 o Ddeddf Addysg 1997 sy'n gosod dyletswydd i ddarparu addysg yrfaoedd 

mewn ysgolion yng Nghymru; 

• Adran 101 o Ddeddf Addysg 2002 sy'n darparu ar gyfer cwricwlwm sylfaenol ar gyfer 

ysgolion a gynhelir yng Nghymru; 

• Adrannau 109 a 110 o Ddeddf Addysg 2002 sy'n gosod dyletswyddau i weithredu 

Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru mewn ysgolion ac ysgolion meithrin; ac 

• Adrannau 116A i 116K o Ddeddf Addysg 2002 sy'n delio â ffurfio a darparu cwricwla 

lleol ar gyfer disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4. 

Effaith Rheoliad 2 yw y caniateir i Weinidogion Cymru addasu unrhyw un o'r dyletswyddau 

uchod trwy rybudd, ond dim ond fel y gellir eu cyflawni os defnyddiwyd ymdrechion 

rhesymol i'w cyflawni. 

Cafodd yr hysbysiad cysylltiedig, Hysbysiad Addasu Gofynion y Cwricwlwm yng Nghymru 

2020, ei gyhoeddi ar 27 Awst 2020 ar wefan Llywodraeth Cymru ar 28 Awst 2020. Mae'r 

hysbysiad hefyd yn addasu adran 108 o Ddeddf Addysg 2002, a oedd eisoes wedi'i rhestru 

ym mharagraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020. 

Gweithdrefn  

Gwneud cadarnhaol. 

Gwnaed y Rheoliadau hyn gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y 

Senedd. Bydd y Rheoliadau yn peidio â chael effaith ar ddiwedd y cyfnod o 40 diwrnod (ac 

eithrio toriad o fwy na phedwar diwrnod) gan ddechrau ar y diwrnod y gwneir yr offeryn oni 

bai bod y Rheoliadau, yn ystod y cyfnod hwnnw, yn cael eu cymeradwyo gan y Senedd. 

https://llyw.cymru/hysbysiad-addasu-gofynion-y-cwricwlwm-yng-nghymru-2020
https://llyw.cymru/hysbysiad-addasu-gofynion-y-cwricwlwm-yng-nghymru-2020


 

Materion technegol: craffu  

Nodir y ddau bwynt canlynol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(v) – bod angen eglurhad pellach ynglŷn â’i ffurf neu ei ystyr am 

unrhyw reswm penodol 

Mae rheoliad 2 yn ychwanegu darpariaethau rhai deddfiadau at y rhestr o ddeddfiadau ym 

mharagraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020. Mae'r rhestr ym mharagraff 7(6) 

yn rhedeg yn nhrefn amser. Fodd bynnag, mae Rheoliad 2 yn ychwanegu adran 43 o Ddeddf 

Addysg 1997 at y rhestr ar ôl Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998. Gall hyn beri 

dryswch i unrhyw un sy'n chwilio paragraff 7(6) am gyfeirnod statudol penodol. Byddai 

esboniad yn cael ei groesawu o ran pam mae'r Rheoliadau'n gwyro o'r drefn gronolegol a 

ddefnyddir yn y rhestr ym mharagraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020. 

2. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr 

testun Cymraeg a thestun Saesneg  

Yn fersiwn Gymraeg y Rheoliadau, mae'r troednodyn yn rheoliad 2(2) yn anghywir. 

Ymddengys ei fod yn cyfeirio at Ddeddf y Coronafeirws 2020 yn lle Deddf Addysg 1996. Gall 

hyn beri dryswch i rai o ddarllenwyr y Rheoliadau. Nid yw'r gwall hwn yn cael ei ailadrodd yn 

fersiwn Saesneg y Rheoliadau. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir y pwynt canlynol i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas 

â'r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 

yn codi materion polisi cyhoeddus sy'n debyg o fod o ddiddordeb i'r Senedd 

Nodwn na chynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. Mae'r 

Memorandwm Esboniadol yn nodi bod hyn yn sgil y sefyllfa ddigynsail a grëwyd gan 

bandemig y Coronafeirws a'r amserlenni heriol ar gyfer gwneud y Rheoliadau. 

Nodir bod ymgysylltiad rheolaidd wedi digwydd gyda chyrff cynrychioli allweddol fel ADEW 

(Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg yng Nghymru) a chynrychiolwyr awdurdodau lleol, i 

helpu i lywio'r cynigion polisi ynghylch gofynion deddfwriaethol a gaiff eu haddasu neu eu 

datgymhwyso. Mae'r trafodaethau hyn wedi helpu i lywio'r darpariaethau sydd wedi'u 

cynnwys yn y Rheoliadau hyn. 

Mae'r Memorandwm Esboniadol hefyd yn nodi na chwblhawyd asesiad effaith reoleiddiol 

mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn gan nad oes unrhyw gostau na buddion cysylltiedig. Nid 

yw'r Rheoliadau hyn ond yn ychwanegu meysydd at y rhestr o ddeddfiadau ym mharagraff 

7(6) y gall Gweinidogion Cymru wneud hysbysiadau yn eu cylch i addasu gofynion statudol.   

 



 

Mae'r Memorandwm Esboniadol yn mynd ymlaen i nodi y bydd effaith y rhain yn cael ei nodi 

mewn asesiad effaith integredig mewn perthynas ag unrhyw hysbysiadau a wneir. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Pwynt craffu technegol 1: 

Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno nad yw’r cofnod ar gyfer adran 43 o Ddeddf Addysg 1997 

yn y tabl ym mharagraff 7(6) yn ymddangos mewn trefn gronolegol. Mae hyn yn anghyson â 

fformat y tabl. Fodd bynnag, er nad yw’r cofnod mewn trefn gronolegol, nid yw hyn yn 

golygu bod y cofnod yn aneffeithiol, ac nid yw hyn yn effeithio ar ddilysrwydd unrhyw 

hysbysiad a ddyroddir sy’n dibynnu ar y cofnod.  

 

Pwynt craffu technegol 2:  

Mae’r pwynt adrodd yn nodi bod y troednodyn yn darparu’r cyfeiriad anghywir. Nid yw 

Llywodraeth Cymru yn cytuno. Mae’r troednodyn yn cyfeirio at y cyfeiriad at Ddeddf y 

Coronafeirws 2020 yn y Rhaglith. Mae cyfeiriad pellach mewn troednodyn yn rheoliad 2(2) at 

Ddeddf Addysg 1996. Ymddengys fod gwall fformatio dros dro wedi digwydd yn ystod y 

broses gofrestru yn y fersiwn dros dro a ystyriwyd gan y Pwyllgor, gan ei fod wedi ei rifo’n 

droednodyn (1) hefyd. Mae’r troednodyn sy’n darparu’r cyfeiriad yn ymddangos ar y dudalen 

nesaf. Mae hyn bellach wedi cael ei gywiro gan Argraffydd y Frenhines yn ystod y broses 

gyhoeddi, ac mae’n gywir yn y fersiwn swyddogol a gyhoeddwyd yn y fformat dwy golofn ac 

sydd hefyd ar gael ar legislation.gov.uk. 

 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 14 Medi 2020 

ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 

 

 


