
 

 

CYNGOR SIR POWYS 
 

HYSBYSIAD O GYNNIG I AD-DREFNU YSGOLION DAN DDEDDF SAFONAU A THREFNIADAETH 
YSGOLION (CYMRU) 2013 

 

Rhoddir rhybudd drwy hyn yn unol ag adran 42 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (“y Ddeddf”) a’r Cod 
Trefniadaeth Ysgolion 011/2018 (“y Cod”) bod Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys LD1 5LG (“y Cyngor”), 
wedi iddo ymgynghori â’r unigolion gofynnol, yn cynnig y canlynol:- 
  

i. Gwneud newid rheoledig i newid cyfrwng y dysgu yn Ysgol Dyffryn Trannon, Trefeglwys, Powys, SY17 
5PH o Ddwy Ffrwd i Gyfrwng Cymraeg. 
 

ii. Byddai hyn yn cael ei gyflwyno fesul cam, o flwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda Derbyn ym mis Medi 
2022. 

 

Bydd y cynnig yn cael ei gyflwyno fesul cam wrth i’r disgyblion sy’n ymuno â dosbarth Derbyn yr ysgol ym mis Medi 2022 
symud drwy’r ysgol.  Byddai hyn yn cael ei weithredu ar gyfer pob grŵp blwyddyn fel a ganlyn: 
 

Derbyn – Medi 2022   Blwyddyn 4 – Medi 2026    
Blwyddyn 1 – Medi 2023  Blwyddyn 5 – Medi 2027  
Blwyddyn 2 – Medi 2024  Blwyddyn 6 – Medi 2028 
Blwyddyn 3 – Medi 2025    
   

Cynhelir yr ysgol ar hyn o bryd gan Gyngor Sir Powys.  
 

Cynhaliodd y Cyngor gyfnod o ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi’r cynnig hwn.  Mae adroddiad ymgynghori sy’n cynnwys 
crynodeb o’r materion a godwyd gan yr ymgyngoreion, ymatebion y Cyngor a barn Estyn ar gael ar wefan y Cyngor: 
 

https://cy.powys.gov.uk/article/10462/Ysgol-Dyffryn-Trannon 
 

Derbyniadau 
 

Bydd y Cyngor yn parhau i fod yr awdurdod derbyniadau ar gyfer yr ysgol newydd.  Ni fydd y cynnig yn effeithio ar nifer y 
disgyblion a fydd yn cael eu derbyn yn Ysgol Dyffryn Trannon.  Byddai'r nifer derbyn ar gyfer disgyblion sy’n cael eu derbyn 
am y tro cyntaf yn parhau i fod yn 24. 
 

O 1 Medi 2022:  
 

- Byddai'r holl ddisgyblion a dderbynnir i'r grŵp blwyddyn Derbyn yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
- Byddai pob disgybl a dderbynnir i unrhyw grwpiau blwyddyn arall yn gallu mynegi dewis ar gyfer y ffrwd cyfrwng 

Cymraeg neu'r ffrwd cyfrwng Saesneg, yn unol â'r trefniadau presennol. 
 

Byddai hyn yn parhau i fod yn wir tan fod categori iaith y flwyddyn berthnasol wedi newid, fel yr amlinellir uchod. 
 

Gall rhieni fynegi dewis ar gyfer ysgol arall a bydd y Cyngor yn cydymffurfio ag unrhyw ddewis a fynegir yn amodol ar Adran 
86(3) Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998. 
 

Categori Iaith 
 

Ar ôl gweithredu’r cynnig yn llawn, categori iaith Ysgol Dyffryn Trannon, fel y’i diffinnir gan “Ddogfen Wybodaeth Llywodraeth 
Cymru rhif: 023/20071 yn gyfrwng Gymraeg (Categori 1). 
 

Cludiant 
 

Ni fydd unrhyw newid i'r trefniadau cludiant ar gyfer disgyblion sy'n mynychu Ysgol Dyffryn Trannon ar hyn o bryd. 
 

Darperir cludiant yn unol â Pholisi Cludiant y Cyngor rhwng y Cartref a’r Ysgol ar gyfer disgyblion a fydd yn mynychu Ysgol 
Dyffryn Trannon yn y dyfodol. 

 

Gweithredu 
 

Bydd y cynnig yn cael ei weithredu gan Gyngor Sir Powys, yn unol â’r camau a amlinellir uchod.  
 

 
 

                                                 
1 Ar gael yma: https://llyw.cymru/diffinio-ysgolion-yn-ol-y-ddarpariaeth-cyfrwng-cymraeg 
  

https://cy.powys.gov.uk/article/10462/Ysgol-Dyffryn-Trannon
https://llyw.cymru/diffinio-ysgolion-yn-ol-y-ddarpariaeth-cyfrwng-cymraeg


 

 

Sut i fynegi Gwrthwynebiad i’r Rhybudd yma 
 

Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynigion hyn o fewn cyfnod o 28 diwrnod ar ôl diwrnod eu cyhoeddi, hynny yw erbyn dydd Iau 
22 Gorffennaf 2021. 
 

Dylid anfon gwrthwynebiadau at Lynette Lovell, Prif Swyddog Addysg Dros Dro, Cyngor Sir Powys, Neuadd Sir Powys, 
Llandrindod, Powys, LD1 5LG neu drwy e-bost at education@powys.gov.uk. 
 

Bydd Cyngor Sir Powys yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau o’r fath a wnaed o fewn y cyfnod gwrthwynebu (a 
heb eu tynnu’n ôl trwy lythyr), ynghyd â sylwadau’r Cyngor arnynt, o fewn cyfnod a nodir yn y Cod. 
 

Lynette Lovell       
Prif Swyddog Addysg Dros Dro    
Ar ran Cyngor Sir Powys        
 

Dyddiedig y diwrnod hwn 24 Mehefin 2021 
 
 

NODYN EGLURHAOL  
(Nid yw’r nodyn eglurhaol hwn yn ffurfio rhan o’r Rhybudd, ond cynigir y nodyn fel modd o egluro’r sefyllfa). 
 

 Mae'r Cyngor yn bwriadu newid categori iaith Ysgol Dyffryn Trannon, Trefeglwys o Ysgol Ddwy Ffrwd i Ysgol 

Cyfrwng Cymraeg.  

 Manylwyd ar sail resymegol y cynnig hwn mewn Dogfen Ymgynghori a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2021.  Mae'r 

Cyngor wedi cyhoeddi Adroddiad Ymgynghori wedi hynny, sy'n crynhoi'r materion a godwyd yn ystod y cyfnod 

ymgynghori gan ddarparu ymateb y Cyngor i'r materion hyn. Mae'r Adroddiad Ymgynghori ar gael ar wefan y 

Cyngor:  https://cy.powys.gov.uk/article/10462/Ysgol-Dyffryn-Trannon 

 Y bwriad yw bod y newid i gategori iaith yr ysgol yn digwydd fesul cam, o flwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda 

Derbyn ym mis Medi 2022 

 Byddai pob disgybl sy'n defnyddio darpariaeth cyfrwng Saesneg yn yr ysgol ar hyn o bryd yn gallu parhau i fanteisio 

ar y ddarpariaeth hon drwy gydol eu hamser yn Ysgol Dyffryn Trannon 

 Ar ôl gweithredu'r cynnig, byddai pob disgybl sy'n mynychu Ysgol Dyffryn Trannon yn datblygu'r sgiliau sydd eu 

hangen i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. 

 Byddai'r newid yng nghategori iaith yr ysgol yn cael ei gyflwyno fesul cam fel a ganlyn:  
 

Derbyn – Medi 2022   Blwyddyn 4 – Medi 2026    
Blwyddyn 1 – Medi 2023  Blwyddyn 5 – Medi 2027  
Blwyddyn 2 – Medi 2024  Blwyddyn 6 – Medi 2028 
Blwyddyn 3 – Medi 2025    

 

 Ar ôl gweithredu'r cynnig yn llawn, categori iaith yr ysgol fyddai cyfrwng Cymraeg (Categori 1) 

 Mae dogfen wybodaeth Llywodraeth Cymru "Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg 023/2007" yn 
rhoi disgrifiad o'r categorïau iaith ar gyfer ysgolion yn ôl faint o Gymraeg a ddefnyddir mewn addysgu a dysgu. Mae'r 
ddogfen ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn: https://llyw.cymru/diffinio-ysgolion-yn-ol-y-ddarpariaeth-cyfrwng-
cymraeg 

 Yn ddiweddar, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar gategorïau ysgolion wedi'u diweddaru yn ôl y 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.  Gellir cael gwybodaeth am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru yn y 

cyfeiriad hwn: https://llyw.cymru/categoreiddio-ysgolion-yn-ol-y-ddarpariaeth-cyfrwng-cymraeg.  Nid yw canlyniad yr 

ymgynghoriad hwn wedi'i gyhoeddi eto. 

 Unwaith y cyhoeddir canlyniad yr ymarfer ymgynghori diweddar gan Lywodraeth Cymru ar gategorïau iaith 

ysgolion, bydd y Cyngor yn adolygu categori iaith Ysgol Dyffryn Trannon yn unol â'r camau sy'n ofynnol gan 

Lywodraeth Cymru.  

 Mae rhagor o wybodaeth am ddwyieithrwydd ac addysg Cyfrwng Cymraeg ar gael ar wefan y Cyngor yn:  

https://cy.powys.gov.uk/article/10744/Taith-at-Ddwy-Iaith-manteision-dewis-addysg-Gymraeg 

 Er mwyn cefnogi'r newid i gategori iaith Ysgol Dyffryn Trannon, byddai'r Cyngor yn sicrhau bod cymorth iaith 

ychwanegol ar gael yn yr ysgol i gefnogi disgyblion, gan gynnwys darpariaeth drochi, cymorth iaith Gymraeg 

ychwanegol a chyfleoedd i rieni ddysgu Cymraeg. 

 Ni fyddai'r cynnig hwn yn effeithio ar hawl rhieni i fynegi dewis ar gyfer ysgolion eraill. 

 Ni fyddai unrhyw newid i'r trefniadau cludiant ar gyfer disgyblion sy'n mynychu Ysgol Dyffryn Trannon ar hyn o 

bryd. Byddai cludiant yn cael ei ddarparu yn unol â pholisi cludiant y Cyngor o'r cartref i'r ysgol ar gyfer 

disgyblion a fydd yn mynychu Ysgol Dyffryn Trannon yn y dyfodol. 
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