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Crynodeb
Gwneir y Cod hwn ar Drefniadaeth Ysgolion ('y Cod') o dan adrannau 38 a 39 o
Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ('Deddf 2013').
Mae Adran 38 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod a all
osod gofynion a chynnwys canllawiau mewn perthynas â threfniadaeth ysgolion ar y
canlynol (a elwir gyda'i gilydd yn y Cod hwn yn "gyrff perthnasol"):
•

Gweinidogion Cymru;

•

awdurdodau lleol;

•

cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir 1 ;

•

hyrwyddwyr cynigion i sefydlu ysgolion gwirfoddol.

Daw'r Cod i rym ar 1 Hydref 2013 a bydd yn gymwys mewn perthynas â'r holl
gynigion trefniadaeth ysgolion a gyhoeddir ar ffurf hysbysiad statudol ar neu ar ôl y
diwrnod hwnnw. Penderfynir ar gynigion a gyhoeddwyd cyn 1 Hydref 2013 yn unol
â’r trefniadau a wnaed o dan Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 ac nid
yw’r Cod yn gymwys iddynt.
Mae'r Cod yn cynnwys yr elfennau canlynol:
1. Mae'n gosod gofynion y mae'n rhaid i gyrff perthnasol (neu bersonau
sy'n cyflawni swyddogaeth at ddiben cyflawni'r swyddogaethau yn Rhan 2
(newidiadau sy’n gofyn am gynigion) gan awdurdod lleol neu gorff
llywodraethu ysgol a gynhelir) weithredu yn unol â hwy. Os bydd corff
perthnasol yn methu â chydymffurfio â'r gofynion a nodir yn y Cod hwn, gall
arwain at gyflwyno cwyn i Weinidogion Cymru neu Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Pan osodir gofynion gorfodol gan y Cod
neu gan Ddeddf 2013 neu statud neu offeryn statudol arall, nodir bod yn rhaid
i'r cyrff perthnasol gydymffurfio â'r ddarpariaeth benodol. Pan waherddir
arferion, rhaid i'r cyrff perthnasol beidio ag arddel yr arferion hyn.
2. Mae'n cynnwys y canllawiau statudol y mae'n rhaid i gyrff perthnasol roi
sylw dyledus iddynt ac mae'n gosod y cyd-destun polisi, yr egwyddorion
cyffredinol a'r ffactorau y dylai'r rhai sy'n cyflwyno cynigion i ad-drefnu
ysgolion a'r rhai sy'n gyfrifol am benderfynu ar gynigion eu hystyried. Lle
mae’r Cod yn cynnig canllawiau, dylai cyrff perthnasol ddilyn y canllawiau hyn
oni allant ddangos bod cyfiawnhad dros beidio â gwneud hynny.
3.

Mae'n rhoi disgrifiad o'r gofynion statudol a nodir yn Neddf 2013.

Mae'r Cod yn adeiladu ar arferion da sy'n bodoli eisoes ymhlith awdurdodau lleol ac
eraill, ond nid yw'n ceisio rhoi canllawiau hollgynhwysfawr ar bob agwedd ar
drefniadaeth ysgolion. Bydd angen i awdurdodau lleol ac eraill sicrhau, wrth iddynt
1

Dyma’r categorïau o ysgolion a gynhelir yng Nghymru: ysgol gymunedol, ysgol wirfoddol a reolir,
ysgol wirfoddol a gynorthwyir, ysgol sefydledig ac ysgol arbennig gymunedol.

1

gyflawni eu swyddogaethau trefniadaeth ysgolion, eu bod yn gweithredu bob amser
mewn ffyrdd sy'n rhesymol ac sy'n seiliedig ar fuddiannau'r dysgwyr.
Mae'r Cod hwn yn disodli unrhyw ganllawiau a nodir yng Nghylchlythyr Canllawiau
Llywodraeth Cymru Rhif: 021/2009 Cynigion Trefniadaeth Ysgolion, Cylchlythyr
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 9/99: Trefniadaeth Lleoedd Ysgolion, a Chylchlythyr
Cynulliad Cenedlaethol Cymru Rhif: 48/2004 Canllawiau i gyd-fynd â'r Cynigion ar
Drefniadaeth Ysgolion gan Gyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant
2004.
Mae'r Cod wedi'i gynllunio'n bennaf i gael ei ddefnyddio gan y cyrff perthnasol ond
efallai y bydd o ddefnydd i bawb sydd â diddordeb mewn materion trefniadaeth
ysgolion.

2

1.

Datblygu ac ystyried cynigion

1.1

Egwyddorion a pholisïau cefndir allweddol

Mae'r broses o gynllunio a datblygu cynigion trefniadaeth ysgolion effeithiol yn
hanfodol er mwyn cyflawni amcan Llywodraeth Cymru i weddnewid addysg
yng Nghymru a darparu gwell deilliannau addysgol.
Dylai cyrff perthnasol sicrhau bod cynigion yn cydymffurfio â pholisïau a
nodau cyffredinol cenedlaethol ac yn eu cefnogi, yn benodol ymrwymiad
Llywodraeth Cymru i wella effeithiolrwydd ysgolion a lleihau'r
anghydraddoldeb o ran cyflawniad rhwng ardaloedd, grwpiau ac unigolion
breintiedig a difreintiedig.
Ymhlith yr egwyddorion a'r polisïau cyffredinol y dylai cyrff perthnasol eu
hystyried wrth ddatblygu cynigion trefniadaeth ysgolion mae'r canlynol:
•

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn;

•

Iaith Fyw: Iaith Byw – Strategaeth y Gymraeg 2012-17;

•

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg;

•

Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned, cynllun datblygu cynaliadwy
newydd i Gymru Mai 2009 ac unrhyw strategaeth olynol;

•

Strategaeth Tlodi Plant Cymru (a gyhoeddwyd ym mis Chwefror
2011 Dogfen wybodaeth rhif 95/2011), ac unrhyw strategaeth
olynol;

•

Ffydd mewn Addysg.

Yn ogystal â hyn, wrth ddatblygu cynigion trefniadaeth ysgolion, mae'r
cynlluniau lleol y dylai cyrff perthnasol roi sylw iddynt yn cynnwys y canlynol:
•

Cynlluniau lleol ar gyfer datblygu economaidd neu ddatblygu tai;

•

Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (a wneir o dan ran 4
o Ddeddf 2013);

•

Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc (neu gynlluniau olynol);

•

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Rhaglen Fuddsoddi Cyfalaf, ac unrhyw
fuddsoddiadau perthnasol.

Yn olaf, dylai cyrff perthnasol roi sylw i’r canllawiau canlynol gan Lywodraeth
Cymru ar faterion perthnasol:
•

Canllawiau Gweithredol ynghylch Teithio gan Ddysgwyr - Ebrill
2009;

•

Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru, Cylchlythyr Rhif: 021/2011.
3

1.2
Ffactorau i’w hystyried wrth lunio, cyhoeddi,
cymeradwyo neu benderfynu ar gynigion trefniadaeth
ysgolion
Mae'r paragraffau canlynol yn nodi'r ffactorau y dylai cyrff perthnasol eu
hystyried wrth gyflawni eu swyddogaethau o ran llunio a chyhoeddi cynigion
trefniadaeth ysgolion, neu eu cymeradwyo/penderfynu arnynt. Yn achos pob
un o’r cynigion, mae paragraffau 1.3 i 1.6 yn berthnasol.

1.3

Ansawdd a safonau mewn addysg

Dylai cyrff perthnasol roi buddiannau dysgwyr uwchlaw popeth arall. Gan
gyfeirio at gwestiynau allweddol Swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros
Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn), dylent roi’r pwys mwyaf ar
effaith debygol y cynigion ar ansawdd:
•

y deilliannau (safonau a lles);

•

y ddarpariaeth (profiadau dysgu; addysgu; gofal, cymorth ac
arweiniad; a'r amgylchedd dysgu);

•

arweinyddiaeth a rheolaeth (arweinyddiaeth; gwella ansawdd;
gweithio mewn partneriaeth a rheoli adnoddau)

yn yr ysgol neu'r ysgolion sy’n destun y cynigion ac unrhyw ysgol neu
sefydliad addysgol arall y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni/arno.
Dylai cyrff perthnasol roi sylw arbennig i effaith y cynigion ar grwpiau agored i
niwed, gan gynnwys plant ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA). 2
Dylai cyrff perthnasol hefyd ystyried gallu’r ysgol neu’r ysgolion sy’n destun
cynnig i ddarparu’r cwricwlwm llawn yn y cyfnod sylfaen ac ym mhob cyfnod
allweddol addysgol. Dylai’r ystyriaeth hon gynnwys ansawdd darpariaeth y
cwricwlwm a’r graddau y mae strwythur neu faint yr ysgol yn effeithio ar hyn. 3
Pan fydd cynigion yn golygu trosglwyddo dysgwyr i ddarpariaeth amgen, fel
arfer dylid bod tystiolaeth 4 y byddai'r ddarpariaeth amgen yn sicrhau'r
deilliannau ac yn cynnig darpariaeth sydd o leiaf yn cyfateb i'r hyn sydd ar
gael i'r dysgwyr hynny ar y pryd (gan gynnwys dysgwyr ag AAA). Dylai
cynigwyr sicrhau bod hyn yn tarfu cyn lleied â phosibl ar ddysgwyr.
Wrth asesu effaith cynigion ar ansawdd a safonau mewn addysg a pha mor
effeithiol mae’r cwricwlwm yn cael ei ddarparu, dylai cyrff perthnasol ystyried
unrhyw gyngor perthnasol gan Estyn, cyfeirio at adroddiadau diweddaraf

2

Yn y dyfodol, gall y term Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) gael ei ddisodli gan y term
Anghenion Ychwanegol (AY).
3
Mae deddfwriaeth sylfaenol yn nodi amcanion statudol y cwricwlwm ysgol yng Nghymru yn adran
99 o Ddeddf Addysg 2002.
4
Byddai'n rhesymol barnu bod cyngor gan Estyn yn dystiolaeth mewn perthynas â darpariaeth
amgen newydd sbon.

4

Estyn neu dystiolaeth arall sy’n deillio o waith monitro perfformiad ac ystyried
unrhyw wybodaeth arall sydd ar gael yn gyffredinol am effeithiolrwydd ysgol.

1.4

Yr angen am leoedd a’r effaith ar hygyrchedd ysgolion

Rhaid i awdurdodau lleol sicrhau bod digon o ysgolion yn darparu addysg
gynradd ac uwchradd yn eu hardal. Ystyrir bod ysgolion yn ddigonol os oes
nifer ddigonol ohonynt, eu bod o’r cymeriad iawn a bod ganddynt ddigon o
gyfarpar i ddarparu cyfleoedd addysg priodol i bob disgybl 5 . Er mwyn
cyflawni’r dyletswyddau hyn, rhaid i awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn
cynllunio’n drylwyr ac yn ymgysylltu’n llawn â phartneriaid perthnasol, gan
gynnwys y cyrff crefyddol priodol 6 ar gyfer ysgolion â chymeriad crefyddol
dynodedig yn eu hardal.
Yng ngoleuni'r uchod, dylai cyrff perthnasol roi sylw i’r ffactorau canlynol:
Lle cynigir cau ysgol 7 , lleihau ei chapasiti neu leihau ei hystod oedran:
•

a fydd gan ddarpariaeth ysgol amgen ddigon o gapasiti ac a fydd yn
darparu adeiladau ac ystafelloedd o ansawdd cystal, man lleiaf, ar
gyfer niferoedd disgyblion presennol yr ysgol a’r niferoedd a ragwelir;
Wrth ystyried cynigion, dylai cyrff perthnasol roi sylw i’r Rheoliadau
Adeiladu perthnasol a Bwletinau Adeiladu cysylltiedig, a chylchlythyr
Llywodraeth Cymru ‘Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru’
(Cylchlythyr Rhif: 021/2011). Yn ogystal â hyn, mae Rheoliadau
Addysg (Mangreoedd Ysgolion) 1999 yn nodi'r safonau ar gyfer
safleoedd ysgolion, gan gynnwys yr ardaloedd lleiaf ar gyfer meysydd
chwarae gemau tîm y mae'n rhaid i ysgolion allu manteisio arnynt.
Dylai cynigion statudol sicrhau y caiff y safonau hyn eu bodloni.
• gan gyfeirio at natur yr ysgolion sy’n destun cynigion, a yw’r
ddarpariaeth ysgol amgen yn ddigonol i ateb y galw presennol a’r
galw a ragwelir am ysgolion o’r un:
a. categori iaith fel yr amlinellir yn “Diffinio ysgolion yn ôl y
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg”, dogfen wybodaeth Llywodraeth
Cymru Rhif: 023/2007(dogfen wybodaeth Rhif: 023/2007); ac
b. (os yn berthnasol) cymeriad crefyddol dynodedig;
Dylai cynigion sicrhau bod cydbwysedd y ddarpariaeth ysgolion yn
adlewyrchu cydbwysedd y galw. Mae hyn yn golygu, os bydd
darpariaeth ysgol yn cael ei lleihau neu ei dileu, y dylid sicrhau bod

5

Adran 14 o Ddeddf Addysg 1996.
Corff crefyddol priodol yw, yn achos ysgol yr Eglwys yng Nghymru neu ysgol Gatholig, yr
awdurdod esgobaethol priodol, neu yn achos ysgolion eraill, y corff sy’n cynrychioli’r grefydd a’r
enwad crefyddol a nodir mewn perthynas â’r ysgol mewn gorchymyn a wnaed dan adran 69(3) o
Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998.
7
Mae pob cyfeiriad at ‘gau ysgol’ yn y ddogfen hon yn golygu terfynu ysgol a gynhelir, fel
y’i nodir yn adran 40 o Ddeddf 2013.
6

5

darpariaeth ysgol amgen o’r un natur (categori iaith neu, os yn
berthnasol, cymeriad crefyddol) ar gael i ddisgyblion yn yr ardal leol,
lle bynnag y bo hynny’n bosibl. Fodd bynnag, mewn rhai ardaloedd,
efallai na fydd parhau i gynnal mynediad i ysgolion o’r un natur yn
gydnaws â darpariaeth addysg gosteffeithiol.
Ym mhob achos, rhaid i ddisgyblion presennol mewn ysgol lle mae’r
ddarpariaeth yn cael ei lleihau neu ei dileu allu parhau i dderbyn
addysg sy’n darparu o leiaf yr un safonau a chyfleoedd i gamu
ymlaen yn eu cyfrwng iaith presennol. Efallai y bydd angen gwneud
trefniadau pontio penodol er mwyn cyflawni hyn.
Pan fydd cynigion yn effeithio ar ysgolion lle mae'r Gymraeg yn
gyfrwng addysgu (ar gyfer pynciau heblaw Cymraeg) drwy'r amser
neu beth o’r amser, dylai awdurdodau lleol gynnal Asesiad o'r Effaith
ar y Gymraeg.
• natur siwrneiau i ddarpariaeth amgen ac amseroedd teithio i
ddisgyblion, gan gynnwys disgyblion AAA; yn enwedig os bydd
disgyblion ysgol gynradd yn gorfod teithio am dros 45 munud un
ffordd neu ddisgyblion ysgol uwchradd yn gorfod teithio am dros awr
un ffordd;
Dylai trefniadau ar gyfer cael mynediad i ddarpariaeth amgen annog
trafnidiaeth gynaliadwy; a dylent fynd i’r afael ag effaith bosibl unrhyw
anawsterau o ran trafnidiaeth ar bresenoldeb disgyblion yn yr ysgol
a’r graddau y gallant fanteisio arni. Dylid asesu diogelwch a
hygyrchedd llwybrau cerdded neu feicio posibl cyn cyflwyno unrhyw
gynigion. 8
Lle cynigir agor ysgol newydd, cynyddu capasiti neu ehangu ystod oedran;
• bod yna dystiolaeth o angen/galw yn yr ardal ar hyn o bryd neu yn y
dyfodol am leoedd ychwanegol, gan gyfeirio at gategori iaith a
chymeriad crefyddol dynodedig yr ysgol neu’r ysgol arfaethedig, a’i
threfniadau derbyn o ran y rhywiau (h.y. cydaddysgol/un rhyw);
Dylid asesu’r galw am ddarpariaeth ychwanegol o unrhyw fath yn yr
ardal a darparu tystiolaeth o’r galw hwnnw. (Yn achos darpariaeth
cyfrwng Cymraeg, bydd hyn yn cynnwys asesiad o’r galw am addysg
cyfrwng Cymraeg sydd wedi’i gynnal yn unol ag unrhyw reoliadau a
wnaed dan adran 86 o Ddeddf 2013).
• a fydd cynigion yn gwella mynediad i ddisgyblion anabl yn unol â
gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010.

8

Paragraffau 1.46 – 1.48 yn y Canllawiau Gweithredol ynghylch y Mesur Teithio gan
Ddysgwyr - Ebrill 2009
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1.5

Adnoddau addysg a goblygiadau ariannol eraill

Mae’n bwysig bod cyllid ar gyfer addysg yn gosteffeithiol. Dylai cyrff
perthnasol ystyried y ffactorau canlynol mewn perthynas â’r adnoddau
addysg:
• A fydd cynigion yn sicrhau bod cyllid yn cael ei ddosbarthu’n decach
ac yn fwy cyfartal rhwng ysgolion prif ffrwd yn ardal yr awdurdod
lleol.
Er bod disgwyl i’r cyllid y pen a ddarperir i ysgolion amrywio i ryw
raddau, gall patrymau aneffeithlon o ran ad-drefnu ysgolion arwain
at batrymau ariannu anghyfartal ac annheg lle bydd rhai ysgolion yn
derbyn cyfran anghymesur o’r cyllid ar draul disgyblion sy’n
mynychu ysgolion eraill yn yr ardal. Ni ddylai cynigion waethygu
gwahaniaethau cyllid o’r fath. Yn hytrach, lle bynnag y bo’n bosibl,
dylent gyfrannu at sefydlu patrwm ariannu tecach ar gyfer ysgolion.
•

pa effaith y bydd cynigion yn ei chael ar ddarpariaeth dros ben yn yr
ardal;
Mae angen rhai lleoedd gwag fel y gall ysgolion ymdopi ag
amrywiadau mewn niferoedd disgyblion, ond mae gormod o leoedd
gwag, y gellid eu dileu, yn golygu bod adnoddau’n cael eu
gwastraffu’n ddiangen.
Os oes mwy na 10% o leoedd gwag mewn ardal, dylai awdurdodau
lleol adolygu eu darpariaeth a dylent wneud cynigion ar gyfer addrefnu ysgolion os bydd hyn yn gwella effeithiolrwydd ac
effeithlonrwydd y ddarpariaeth. Mae hyn yn arbennig o bwysig os
oes gan ysgolion lefel “sylweddol” o leoedd gwag. Diffinnir lefel
sylweddol o ddarpariaeth dros ben fel 25% neu fwy o gapasiti ysgol
(fel y’i diffinnir yng Nghylchlythyr 21/2011) ac o leiaf 30 o leoedd
gwag.
Fel arfer, ni ddylid bod angen darparu lleoedd ychwanegol mewn
ysgolion os oes gan ysgolion eraill o’r un fath leoedd gwag o fewn
pellter rhesymol. Fodd bynnag efallai y bydd cynigion i gynyddu
nifer y lleoedd mewn ymateb i’r galw am fath arbennig o
ddarpariaeth e.e. cyfrwng Cymraeg, yn dal yn briodol - yn enwedig
os oes darpariaeth effeithiol o leoedd wedi’i chynllunio ar gyfer ardal
yr awdurdod lleol.

•

a yw cynigion yn rhan o Raglen Fuddsoddi’r awdurdod lleol o dan y
fenter Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, ac felly’n cyfrannu at
ddarpariaeth ysgolion cynaliadwy ar gyfer yr 21ain Ganrif, ac at well
rheolaeth strategol ar ystad yr ysgolion trwy gael gwared ar waith
cynnal a chadw sy’n pentyrru ac ar adeiladau ysgol gwael ac
aneffeithlon.
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Dylai cyrff perthnasol hefyd ystyried y ffactorau canlynol mewn perthynas â
chyllid:
• costau rheolaidd cynigion dros gyfnod o 3 blynedd, man lleiaf, ac a
yw'r cyllid rheolaidd angenrheidiol ar gael;
• costau cludiant ychwanegol sy’n codi o ganlyniad i gynigion;
Dylai cynigwyr ystyried y gofyniad ar awdurdodau lleol i ddarparu
cludiant am ddim o dan y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) a
dylent gael cyngor gan y Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol ar yr
effaith y gall y cynnig ei chael ar y costau cludiant perthnasol a’u
fforddiadwyedd.
• costau cyfalaf cynigion ac a yw'r cyllid cyfalaf angenrheidiol ar gael;
• maint unrhyw arbedion net arfaethedig (gan ystyried costau refeniw,
cludiant a chyfalaf ysgolion);
Mewn perthynas â chynigion lle mae angen buddsoddiad cyfalaf
sylweddol ymlaen llaw (er enghraifft i ategu gwaith ailfodelu
sylweddol, gwaith adnewyddu neu brosiect adeiladu o’r newydd),
dylid cyfrifo costau ac arbedion y cynigion dros oes yr adeilad
perthnasol, a'u cymharu â'r costau a'r arbedion sy'n gysylltiedig â
chynnal y sefyllfa sydd ohoni. Lle mae achos busnes awdurdod lleol
ar gyfer cyllid o dan y Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif
wedi’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru yn unol â model busnes 5
achos Trysorlys Ei Mawrhydi, byddai hyn yn darparu tystiolaeth
ddigonol o effeithiolrwydd cost y cynnig o ran gwariant cyfalaf;
• a fyddai'r ysgolion yr effeithir arnynt yn wynebu diffyg cyllidebol heb y
cynigion;
• a gaiff unrhyw arbedion mewn costau rheolaidd eu cadw yng
nghyllideb ysgolion lleol yr awdurdod lleol;
• a fyddai'r enillion (derbyniadau cyfalaf) o werthu safleoedd diangen ar
gael i dalu costau’r cynnig neu’n cyfrannu at gostau cynigion yn y
dyfodol a fydd yn hybu'r broses o reoli lleoedd ysgolion yn effeithiol.
Yn gyffredinol, dylai awdurdodau lleol geisio ailgylchu asedau o
unrhyw adeiladau a safleoedd ysgolion dros ben sy’n eiddo iddynt i
wella eu hadeiladau ysgolion yn gyffredinol yn hytrach na neilltuo'r
enillion hynny i brosiectau y tu allan i'r portffolio addysg, er mai
awdurdodau lleol sy'n gwneud y penderfyniadau hyn yn y pen draw.
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1.6

Ffactorau cyffredinol eraill

Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau cyffredinol canlynol:
• yr effaith y bydd cynigion yn ei chael ar gyrhaeddiad addysgol ymhlith
plant o gefndiroedd difreintiedig yn economaidd;
• unrhyw faterion o ran cydraddoldeb, gan gynnwys y rhai a nodir yn
sgil asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb;
• a yw’r ysgol neu’r ysgolion yn destun unrhyw ymddiriedolaeth neu
fuddiannau elusennol y gallai’r cynigion effeithio arnynt, er enghraifft
mewn perthynas â defnyddio neu waredu tir.
Rhaid i gynigion sy’n effeithio ar elusennau gyd-fynd â’r gyfraith
elusennau neu â’r diben a ddatganwyd ar gyfer yr ymddiriedolaeth
elusennol. 9 Os oes unrhyw ansicrwydd, dylid cael cyngor gan y
Comisiwn Elusennau neu Weinidogion Cymru (fel Prif Reoleiddiwr
cyrff llywodraethu sy’n elusennau).

1.7

Ffactorau penodol wrth ystyried cau ysgolion

Nid oes unrhyw ragdybiaeth o blaid neu yn erbyn cau unrhyw fath o ysgol. Prif
ddiben ysgolion yw darparu addysg a dylai unrhyw achos dros gau ysgol fod
yn gadarn ac er budd y ddarpariaeth addysgol yn yr ardal. Serch hynny,
mewn rhai ardaloedd, efallai mai ysgol fydd y prif ganolbwynt ar gyfer
gweithgarwch cymunedol hefyd, a gallai ei chau arwain at oblygiadau y tu
hwnt i ddarparu addysg. Gall hyn fod yn nodwedd benodol mewn ardaloedd
gwledig os defnyddir adeiladau ysgolion fel man i ddarparu gwasanaethau i'r
gymuned leol.
Dylai'r achos a gaiff ei baratoi gan y rhai sy'n cyflwyno'r cynigion ddangos
bod effaith cau'r ysgol ar y gymuned wedi'i hasesu drwy lunio Asesiad o'r
Effaith ar y Gymuned, a dangos sut y gellid cynnal unrhyw gyfleusterau
cymunedol a ddarperir gan yr ysgol ar hyn o bryd.
Wrth ystyried a yw'n briodol cau ysgol, dylid rhoi sylw arbennig i'r canlynol:
• a ellid ystyried sefydlu ysgolion â mwy nag un safle fel ffordd o gadw
adeiladau, neu'r rhesymau dros beidio â dewis yr opsiwn hwn;
• a ellid ystyried posibiliadau amgen heblaw cau’r ysgol, megis
clystyru, cydweithredu neu ffedereiddio ag ysgolion eraill (gan
ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio cysylltiadau TGCh rhwng
safleoedd ysgolion), neu’r rhesymau dros beidio ag ystyried y rhain
fel opsiwn amgen yn lle cau'r ysgol;
9

Mae cyrff llywodraethu ysgolion sefydledig a gwirfoddol yn elusennau o dan adran 23 o Ddeddf
Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, a gall safleoedd ysgolion cymunedol fod yn ddarostyngedig i
fuddiannau elusennol hefyd.
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• a ellid archwilio’r posibiliadau o wneud defnydd llawnach o'r
adeiladau presennol fel adnodd cymunedol neu addysgol;
(Dylai awdurdodau lleol ystyried a fyddai'n ddichonadwy ac yn
ddarbodus cyd-leoli gwasanaethau lleol yn yr ysgol i wrthbwyso
costau cynnal yr ysgol);
• effaith gyffredinol cau'r ysgol ar y gymuned leol (gan gynnwys colli
cyfleusterau yn yr ysgol a ddefnyddir gan y gymuned leol), yn
enwedig mewn ardaloedd gwledig neu'r rhai sy'n cael arian fel rhan o
weithgarwch adfywio;
• sut y gellid cefnogi'r rhieni a'r disgyblion i fanteisio ar yr ysgol amgen
ac unrhyw gyfleusterau y gall eu cynnig (ee sut y cynorthwyir
disgyblion, yn enwedig y rhai sydd o dan anfantais, i gymryd rhan
mewn gweithgareddau ar ôl ysgol).
Er nad yw'r gofyniad i ymgynghori o dan Ddeddf 2013 yn gymwys i gynigion i
gau ysgolion bach â llai na 10 o ddisgyblion adeg cyfrifiad y mis Ionawr
blaenorol 10 , rhaid i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu sy'n cyflwyno
cynigion o'r fath ystyried y ffactorau a nodir yn y Cod hwn.

1.8 Ffactorau penodol i'w hystyried ar gyfer cynigion i
ychwanegu neu ddileu dosbarthiadau meithrin
Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau penodol canlynol:
•

safon yr addysg feithrin a digonolrwydd yr adeiladau, yr ystafelloedd
a'r cyfleusterau a gynigir, yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr awyr
agored, a hyfywedd unrhyw ysgol sy’n dymuno ychwanegu lleoedd
meithrin;

•

a oes angen lleoedd meithrin ychwanegol yn yr ardal;

•

lefel y galw am fathau penodol o addysg feithrin, ee addysg feithrin
cyfrwng Cymraeg neu ddarpariaeth â chymeriad crefyddol;

•

effaith y cynigion ar sefydliadau eraill, gan gynnwys darparwyr preifat
a thrydydd sector;

•

i ba raddau y bydd y cynigion yn integreiddio addysg y blynyddoedd
cynnar â gwasanaethau gofal plant neu i ba raddau y maent yn gyson
â dull gweithredu integredig.

10

Mae Adran 56 o Ddeddf 2013 yn diffinio ysgol fach, at ddibenion penderfynu a oes angen
ymgynghori, yn ysgol â llai na 10 disgybl cofrestredig ar y trydydd dydd Mawrth yn y mis Ionawr yn
union cyn y dyddiad y gwneir y cynigion.

10

1.9 Ffactorau penodol i'w hystyried ar gyfer cynigion i addrefnu ysgolion uwchradd neu ychwanegu neu ddileu
chweched dosbarth
Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau penodol canlynol:
• a fydd cynigion yn arwain at wella cyflawniadau addysgol neu
hyfforddiant unigolion sy’n hŷn na’r oedran ysgol gorfodol ond sy’n
iau na 19 oed;
• a fydd cynigion yn cyfrannu at amrywiaeth briodol o gyrsiau a
chymwysterau perthnasol a llwybrau dysgu galwedigaethol o
ansawdd uchel, sy’n seiliedig ar anghenion cyflogwyr ac sydd wedi’u
hanelu at ddisgyblion o bob gallu, a hefyd yn cynnal cyrsiau TGAU,
Lefel UG/Lefel Uwch a chyrsiau sefydledig eraill yn ôl y gofyn o dan
Fesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 ar gyfer dysgwyr 14-19 oed;
• a yw’r cynigion yn debygol o gynyddu nifer y dysgwyr sy'n parhau i
ddysgu ar ôl oedran ysgol gorfodol, gan ystyried materion a chostau
cludiant i’r dysgwr ac eraill, fforddiadwyedd costau o’r fath a’r
tebygolrwydd y bydd dysgwyr yn barod i deithio;
• i ba raddau y mae cynigion yn cyfrannu at yr agenda 14-19 gan
ystyried barn rhwydweithiau 14-19 lleol a phartneriaethau dysgu;
• effaith cynigion ar ddarpariaeth 11-16 mewn ysgolion;
• sut y byddai cynigion yn effeithio ar hyfywedd sefydliadau sydd
eisoes yn darparu addysg ôl-16 safonol, gan gynnwys chweched
dosbarth mewn ysgolion, Sefydliadau Addysg Bellach a sefydliadau
hyfforddi preifat;
• sut y gallai’r cynigion effeithio ar gynaliadwyedd y ddarpariaeth
cyfrwng Cymraeg yn y rhwydwaith 14-19 lleol a'r ardal ehangach,
neu’r gwaith i’w gwella, a hyrwyddo mynediad i'r cyrsiau cyfrwng
Cymraeg sydd ar gael mewn addysg ôl-16;
• i ba raddau y bydd y cynigion yn rhoi manteision ychwanegol i
ddysgwyr o gymharu â chadw’r sefyllfa bresennol a dewisiadau
posibl eraill ar gyfer trefniadaeth ôl-16;
• sut y gall cynigion effeithio ar y ddarpariaeth cludiant ddewisol y gall
awdurdod lleol ei darparu i ddysgwyr 11 sy’n hŷn na’r oedran ysgol
gorfodol.
11

Mae Adran 6 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn rhoi grym i awdurdod lleol
ddarparu cludiant dewisol lle maent hwy yn gweld yn dda i hwyluso trefniadau teithio
dysgwyr. Mae paragraffau 2.1 – 2.8 o’r Canllawiau Gweithredol ynghylch y Mesur Teithio
gan Ddysgwyr - Ebrill 2009 yn darparu canllawiau pellach ar y ddarpariaeth hon.
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1.10 Ffactorau penodol i'w hystyried ar gyfer cynigion i
gynyddu'r ddarpariaeth mewn ysgolion gwirfoddol neu i
sefydlu ysgol wirfoddol newydd
Dylai'r cyrff perthnasol ystyried y canlynol:
• a yw'r awdurdod lleol wedi cadarnhau y bydd yn ysgwyddo ei
gyfrifoldeb;
• y bydd corff llywodraethu ysgol wirfoddol a gynorthwyir yn gallu
ysgwyddo ei gyfrifoldebau ariannol ar gyfer atgyweiriadau a gwaith
cyfalaf;
• bod y trefniadau arfaethedig ar gyfer deiliadaeth y tir yn rhoi sicrwydd
digonol y bydd yr ysgol yn cadw'r safle.
Lle na bydd trefniadau deiliadaeth tir wedi’u cadarnhau, gallai'r rhai
sy'n penderfynu ar gynigion nodi eu bod yn gogwyddo o blaid
cymeradwyo’r cynigion, yn amodol ar ddatrys y materion hynny yn
foddhaol. Gallai penderfyniad o'r fath fod yn briodol pan na fydd
hyrwyddwyr yn fodlon ysgwyddo costau cyfreithiol i ddatrys y mater
deiliadaeth tan iddynt gael gwybod bod y cynigion yn debygol iawn o
gael eu cymeradwyo.

1.11 Ffactorau penodol wrth ystyried cynigion i newid iaith y
ddarpariaeth
Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactor penodol canlynol:
• i ba raddau y mae'r ddarpariaeth bresennol gan yr awdurdod addysg
lleol drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu’r Saesneg yn fwy neu'n llai na'r
galw neu'r galw a ragwelir gan rieni ar gyfer darpariaeth o’r fath, a
chyfraniad y cynnig at unioni’r sefyllfa honno.

1.12 Ffactorau penodol wrth ystyried cynigion i newid
categori ysgol
Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau penodol canlynol:
•

mae pob categori ysgol - cymunedol, sefydledig, gwirfoddol a reolir
neu wirfoddol a gynorthwyir - yn gydradd o ran statws;

•

caiff pob cynnig a ganiateir i newid categori ysgol ei ystyried yn
unol â’i rinweddau ei hun 12 ;

12

Ni chaniateir i ysgolion newid eu categori i fod yn ysgolion sefydledig ac ni chaniateir i ysgolion â
chymeriad crefyddol ddod yn ysgolion cymunedol.
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•

a ellir nodi unrhyw fanteision.
Gallai newid categori darfu ar y broses o redeg yr ysgol a/neu osod
baich ychwanegol ar y corff llywodraethu a/neu ychwanegu
cymhlethdod at drefniadau ad-drefnu neu dderbyn yr ysgol. Felly,
dylid bod rhagdybiaeth yn erbyn newidiadau pan na ellir nodi
manteision.

●

a yw unrhyw weithred ymddiriedolaeth sy’n ymwneud â’r ysgol yn
caniatáu iddi newid categori. Os oes unrhyw amheuaeth, neu os
yw’n amlwg bod angen gwneud amrywiad i’r weithred
ymddiriedolaeth, dylai’r cynigwyr gysylltu â’r Comisiwn
Elusennau’n ddi-oed.

1.13 Ffactorau ychwanegol i'w hystyried wrth lunio,
cyhoeddi, cymeradwyo neu benderfynu ar gynigion i addrefnu'r ddarpariaeth AAA
Polisïau ac egwyddorion
Dylid ystyried yr egwyddorion a'r cynlluniau a nodir mewn mannau eraill o'r
Cod hwn wrth ystyried cynigion i ad-drefnu ysgolion arbennig a gynhelir ac
unedau adnoddau arbenigol mewn ysgolion prif ffrwd.
Dylai cyrff perthnasol ystyried sut mae cynigion yn ategu cynlluniau'r
awdurdod lleol i hyrwyddo cynhwysiant (h.y. darparu ar gyfer cyfran uwch o
ddisgyblion ag AAA i fynychu lleoliadau prif ffrwd) lle bynnag y bo'n briodol i
ddiwallu anghenion unigol plentyn neu berson ifanc, a chyda’i strategaeth
gyffredinol ar gyfer sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer yr amrywiaeth lawn o
AAA.
Dylai cyrff perthnasol roi sylw i’r ffactorau a nodir isod mewn perthynas â
chynigion sy'n effeithio ar ysgolion arbennig ac unedau adnoddau arbenigol
mewn ysgolion prif ffrwd.
Safonau'r ddarpariaeth
Yn ogystal â'r ystyriaethau arferol mewn perthynas â safonau'r ddarpariaeth,
dylai cyrff perthnasol ystyried:
• a fydd cynigion yn gwella safonau'r adeiladau a’r ystafelloedd i
ddisgyblion ag AAA, gan gynnwys gwella hygyrchedd yr adeilad;
• sut y bydd cynigion yn ymdrin ag unrhyw faterion o ran iechyd,
diogelwch a lles;
• sut y bydd cynigion yn hyrwyddo rhagor o gynhwysiant, lle y bo’n
briodol;

13

• effaith cynigion ar ddarpariaeth AAA arall yn ardal agos ac ehangach
yr awdurdod lleol gan gynnwys y tu allan i'r sir lle y bo'n briodol.

Yr angen am leoedd a’r effaith ar hygyrchedd ysgolion
Yn ogystal â’r ystyriaethau a restrir yn 1.4, dylai cyrff perthnasol ystyried:
• a oes angen am fath penodol o ddarpariaeth AAA yn yr ardal;
• a oes gormod o ddarpariaeth AAA yn yr ardal;
• a fyddai'r ddarpariaeth AAA yn fwy effeithiol neu effeithlon pe bai
darpariaeth ranbarthol yn cael ei gwneud; ac
• effaith y cynigion hynny ar gludiant dysgwyr ag AAA.
Ffactorau eraill
Dylai cyrff perthnasol ystyried:
•

sut y bydd newidiadau i ddarpariaeth AAA mewn ysgolion yn debygol
o effeithio ar yr holl wasanaethau eraill a ddarperir mewn ardal ar
gyfer disgyblion ag anableddau a/neu AAA.

1.14 Ffactorau i'w hystyried wrth gymeradwyo/penderfynu ar
gynigion trefniadaeth ysgolion
Wrth gymeradwyo neu benderfynu ar gynigion:
• rhaid i gyrff perthnasol ystyried a oes unrhyw gynigion cysylltiedig
eraill;
• rhaid i gyrff perthnasol sicrhau bod yr ymgynghoriad statudol wedi'i
gynnal yn unol â'r Cod hwn (nid yw'r gofyniad i ymgynghori yn
gymwys i gynigion i gau ysgol sy'n ysgol fach);
• rhaid i gyrff perthnasol sicrhau bod y cynnig wedi'i gyhoeddi yn unol
â'r Cod hwn a bod yr hysbysiad yn cynnwys yr holl wybodaeth
ofynnol;
• rhaid i gyrff perthnasol ystyried y ddogfen ymgynghori a'r adroddiad
ar yr ymgynghoriad;
• rhaid i gyrff perthnasol ystyried y gwrthwynebiadau a'r adroddiad
gwrthwynebu ac unrhyw ymatebion i’r hysbysiad sy’n cefnogi’r
cynigion;
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• dylai cyrff perthnasol ystyried a oes unrhyw fanteision, yn achos
cynnig i newid categori ysgol. Os na ellir nodi unrhyw fanteision, ni
ddylid cymeradwyo cynigion o'r fath;
•

rhaid i gyrff perthnasol beidio â chymeradwyo cynigion i newid
categori lle mae angen gwneud amrywiad i weithred ymddiriedolaeth,
os nad yw’r amrywiad hwnnw wedi ei wneud eto.
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2.

Newidiadau y mae angen cynigion ar eu cyfer

Fel arfer, mae angen gweithdrefnau statudol i wneud newidiadau sylweddol i
ysgolion. Mae'r gweithdrefnau wedi'u cynllunio i alluogi gwneud newidiadau
pan ystyrir bod y newidiadau hynny yn angenrheidiol, ond mewn ffordd sy'n
diogelu buddiannau dysgwyr ac yn rhoi'r cyfle i’r sawl sydd â diddordeb leisio
barn ar y broses.

2.1
Elfennau ad-drefnu ysgolion y mae angen cyhoeddi
cynigion ar eu cyfer
Rhaid i gynigion gael eu cyhoeddi ar gyfer yr elfennau canlynol o ran addrefnu ysgolion:
1. agor ysgol a gynhelir (gan gynnwys ysgol arbennig);
2. cau ysgol a gynhelir (gan gynnwys ysgol arbennig);
3. newid categori ysgol fel ei bod yn ysgol o gategori arall 13 .
Cynigion i newid categori ysgol:
Categori ysgol
Ysgol gymunedol*
Ysgol wirfoddol a
gynorthwyir*
Ysgol wirfoddol a reolir*
Ysgol sefydledig*

Gall ddod yn
Ysgol wirfoddol a
gynorthwyir neu ysgol
wirfoddol a reolir
Ysgol gymunedol neu ysgol
wirfoddol a reolir
Ysgol gymunedol neu ysgol
wirfoddol a gynorthwyir
Ysgol gymunedol, ysgol
wirfoddol a gynorthwyir neu
ysgol wirfoddol a reolir

Cynigydd
Corff Llywodraethu
(CLl)
CLl
CLl
CLl

*Noder nad yw hi’n bosibl i ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, ysgolion
gwirfoddol a reolir nac ysgolion sefydledig, os oes ganddynt gymeriad
crefyddol dynodedig, ddod yn ysgolion cymunedol trwy gynnig i newid
categori. Yn ogystal â hyn, ni all ysgolion cymunedol ddod yn ysgolion
gwirfoddol a gynorthwyir, nac yn ysgolion gwirfoddol a reolir, sydd â
chymeriad crefyddol dynodedig. Ni chaniateir i ysgolion cymunedol fod â
chymeriad crefyddol ac ni ellir gwneud unrhyw newid i ysgol a gynhelir sy’n
newid ei gymeriad crefyddol dynodedig neu sy’n achosi iddi ennill neu golli
cymeriad crefyddol dynodedig.

2.2

Newidiadau a reoleiddir

13

Ac eithrio ysgol sefydledig – mae Deddf 2012 yn gwahardd ysgolion rhag newid eu categori i fod
yn ysgolion sefydledig.

16

Yn ogystal â hyn, rhaid i gynigion gael eu cyhoeddi ar gyfer y newidiadau
sylweddol canlynol (a elwir yn "newidiadau a reoleiddir") i ysgolion:
•

trosglwyddo ysgol i safle neu safleodd newydd oni fyddai prif
fynedfa’r ysgol ar ei safle newydd o fewn 1.609344 cilometr (un filltir)
o brif fynedfa’r ysgol ar ei safle a safleodd presennol.

•

newid ysgol (gan gynnwys ysgol arbennig) o fod yn ysgol un rhyw i
fod yn ysgol gymysg, neu i’r gwrthwyneb. (Ystyrir bod ysgol yn
derbyn disgyblion o un rhyw yn unig os cyfyngir y disgyblion a
dderbynnir o'r rhyw arall i ddisgyblion sy'n hŷn na'r oedran ysgol
gorfodol, ac nad yw nifer y disgyblion hynny yn fwy na 25% o'r grŵp
oedran dan sylw);

•

newid yn ystod oedran ysgol (gan gynnwys ysgol arbennig) o
flwyddyn neu fwy (heb gynnwys cyflwyno Addysg Bellach ran amser
neu lawn amser neu ddod â’r addysg honno i ben a heb gynnwys
newidiadau i'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sy'n hŷn na'r oedran
ysgol gorfodol sy'n ailadrodd cwrs addysg a gwblhawyd cyn iddynt
gyrraedd yr oedran ysgol gorfodol);

•

cyflwyno darpariaeth chweched dosbarth mewn ysgol neu ddod â’r
ddarpariaeth honno i ben;

•

newid cyfrwng addysgu dosbarth o ddisgyblion mewn grŵp neu
grwpiau oedran (gan gynnwys disgyblion meithrin) mewn ysgol
gynradd (neu addysg gynradd mewn perthynas ag ysgolion canol neu
ysgolion arbennig) o fod y perthyn i'r disgrifiad yng ngholofn 1 o’r tabl
isod i fod yn perthyn i'r disgrifiad yn y cofnod cyfatebol yng ngholofn
2.

Colofn 1
Gwneir o leiaf 20% ond dim mwy
nag 80% o'r addysgu drwy gyfrwng
y Saesneg.
Gwneir o leiaf 20% ond dim mwy
nag 80% o'r addysgu drwy gyfrwng
y Gymraeg.
Gwneir mwy nag 80% o'r addysgu
drwy gyfrwng y Saesneg, a gwneir
rhywfaint o'r addysgu drwy
gyfrwng y Gymraeg.
Gwneir mwy nag 80% o'r addysgu
drwy gyfrwng y Gymraeg, a gwneir
rhywfaint o'r addysgu drwy
gyfrwng y Saesneg.
Ni wneir unrhyw addysgu drwy
gyfrwng y Gymraeg.
Ni wneir unrhyw addysgu drwy
gyfrwng y Saesneg.

Colofn 2
Cynnydd neu ostyngiad o fwy nag
20% yn yr addysgu a wneir drwy
gyfrwng y Gymraeg.
Cynnydd neu ostyngiad o fwy nag
20% yn yr addysgu a wneir drwy
gyfrwng y Saesneg.
Cynnydd o fwy na 10% yn yr addysgu
a wneir drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cynnydd o fwy na 10% yn yr addysgu
a wneir drwy gyfrwng y Saesneg.
Gwneir mwy na 10% o'r addysgu
drwy gyfrwng y Gymraeg.
Gwneir mwy na 10% o'r addysgu
drwy gyfrwng y Saesneg.
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Gwneir rhywfaint o'r addysgu drwy
gyfrwng y Saesneg.
Gwneir rhywfaint o'r addysgu drwy
gyfrwng y Gymraeg.
•

Ni wneir unrhyw addysgu drwy
gyfrwng y Saesneg.
Ni wneir unrhyw addysgu drwy
gyfrwng y Gymraeg.

newid cyfrwng addysgu disgyblion mewn grŵp blwyddyn mewn ysgol
uwchradd (neu addysg uwchradd mewn perthynas ag ysgolion canol
neu ysgolion arbennig) o fod yn perthyn i'r disgrifiad yng ngholofn 1
o’r tabl isod i fod yn perthyn i'r disgrifiad yn y cofnod cyfatebol yng
ngholofn 2.

Colofn 1
Addysgir pum pwnc perthnasol
neu fwy (yn gyfan gwbl neu'n
bennaf) drwy gyfrwng y Gymraeg i
unrhyw ddisgyblion.

Addysgir pob pwnc perthnasol (yn
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Gymraeg i'r holl
ddisgyblion.

Colofn 2
Gostyngiad o bedwar pwnc
perthnasol neu fwy a addysgir (yn
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Gymraeg i unrhyw
ddisgyblion.
Gostyngiad o bedwar pwnc
perthnasol neu fwy a addysgir (yn
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Saesneg i unrhyw
ddisgyblion.
Addysgir tri phwnc perthnasol neu fwy
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Saesneg i unrhyw
ddisgyblion.

Addysgir pob pwnc perthnasol (yn
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Saesneg i'r holl
ddisgyblion.
Addysgir un pwnc perthnasol neu
fwy (yn gyfan gwbl neu'n bennaf)
drwy gyfrwng y Gymraeg i unrhyw
ddisgyblion.
Addysgir un pwnc perthnasol neu
fwy (yn gyfan gwbl neu'n bennaf)
drwy gyfrwng y Saesneg i unrhyw
ddisgyblion.

Addysgir tri phwnc perthnasol neu fwy
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Gymraeg i unrhyw
ddisgyblion.
Nid addysgir unrhyw bwnc perthnasol
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Gymraeg i unrhyw
ddisgyblion.
Nid addysgir unrhyw bwnc perthnasol
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Saesneg i unrhyw
ddisgyblion.

Addysgir pum pwnc perthnasol
neu fwy (yn gyfan gwbl neu'n
bennaf) drwy gyfrwng y Saesneg i
unrhyw ddisgyblion.

(Diffinnir pynciau perthnasol fel unrhyw bynciau ar wahân i Gymraeg a
Saesneg a addysgir mewn ysgol.)
•

ehangu safle ysgol (ac eithrio ysgolion meithrin ac ysgolion arbennig),
a fyddai'n cynyddu capasiti'r ysgol gan o leiaf 25% neu 200 o
ddisgyblion, o gymharu â chapasiti'r ysgol ar y dyddiad priodol. Wrth
benderfynu ar gynnydd mewn capasiti, rhaid ystyried pob achos o
ehangu ysgol sydd wedi digwydd ers y dyddiad priodol ynghyd â'r
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gwaith ehangu arfaethedig. Y "dyddiad priodol" yw'r dyddiad
diweddaraf o blith:
- y dyddiad sydd bum mlynedd cyn y dyddiad y bwriedir gweithredu'r
cynigion i ehangu'r ysgol;
- y dyddiad pan dderbyniodd yr ysgol ddisgyblion gyntaf;
- y dyddiad (neu'r dyddiad diweddaraf) pan weithredwyd unrhyw
gynigion statudol blaenorol a oedd yn golygu ehangu safle'r ysgol.
At ddibenion ehangu safle ysgol, pennir "capasiti" yn unol â'r fformiwlâu
a nodir o bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef, ar hyn o bryd,
Cylchlythyr Rhif: 21/2011);
•

gwneud ehangiad dros dro o'r ysgol yn ehangiad parhaol, pan fyddai'r
ehangiad dros dro hwnnw wedi bod yn newid a reoleiddir oni bai am y
ffaith mai dros dro ydoedd;

•

lleihau capasiti ffisegol ysgol brif ffrwd, ac eithrio pan fydd y capasiti
arfaethedig yn fwy na nifer uchaf y disgyblion ar y gofrestr yn yr ysgol
ar unrhyw bryd yn ystod y ddwy flynedd ysgol flaenorol cyn
cyhoeddi'r cynnig. Yn y cyd-destun hwn, pennir "capasiti" yn unol â'r
fformiwlâu a nodir o bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef, ar
hyn o bryd, Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif: 21/2011 Mesur
Capasiti Ysgolion yng Nghymru) 14 ;

•

ychwanegu neu ddileu darpariaeth AAA neu newid y math o
ddarpariaeth. Dyma lle mae'r ddarpariaeth mewn ysgol brif ffrwd ond
mae'r disgyblion a dderbynnir yn ychwanegol at nifer derbyn yr ysgol.
Hefyd, rhaid i'r awdurdod lleol gydnabod bod y ddarpariaeth wedi'i
chadw'n ôl ar gyfer disgyblion ag AAA;

•

cyflwyno neu derfynu trefniadau bandio ar gyfer derbyn disgyblion i
ysgol brif ffrwd (o dan adran 101 o Ddeddf Safonau a Fframwaith
Ysgolion 1998 (Deddf 1998));

•

cyflwyno neu derfynu darpariaeth breswyl, neu gynnydd neu
ostyngiad gan 50 o ddisgyblion neu 50% o'r capasiti yn y
ddarpariaeth breswyl mewn ysgolion prif ffrwd, pa un bynnag sydd
fwyaf;

•

ar gyfer ysgolion arbennig (ac eithrio os yw'r ysgol mewn ysbyty),
cynnydd yn nifer y disgyblion y mae'r ysgol yn gwneud darpariaeth ar
eu cyfer a fyddai, ar y cyd â phob cynnydd blaenorol o'r fath yn nifer y
disgyblion, yn cynyddu 10 % ar nifer y disgyblion neu nifer perthnasol
y disgyblion o'r fath (pa un bynnag sydd leiaf). Y nifer perthnasol yw
5 os mai dim ond darpariaeth breswyl a gynigir gan yr ysgol, ac 20

14

Effaith hyn yw y bydd ysgolion â chapasiti dros ben yn gallu dileu’r capasiti hwnnw heb
yr angen am gynnig statudol. Fodd bynnag, os bydd ysgolion yn llawn neu bron yn llawn,
rhaid cyhoeddi cynnig i leihau capasiti’r ysgol.
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mewn achosion eraill. Ystyrir unrhyw gynnydd blaenorol yn nifer y
disgyblion o'r dyddiad priodol. Y dyddiad priodol yw'r dyddiad
diweddaraf o blith y canlynol:
– 19 Ionawr 2013;
– y dyddiad pan dderbyniodd yr ysgol ddisgyblion gyntaf;
– y dyddiad (neu'r dyddiad diweddaraf) pan weithredwyd unrhyw
gynigion statudol blaenorol a oedd yn golygu ehangu safle'r ysgol.

2.3

•

ar gyfer ysgol arbennig, cyflwyno neu derfynu'r ddarpariaeth breswyl,
neu newid y ddarpariaeth breswyl fel bod nifer y disgyblion y gwneir
darpariaeth ar eu cyfer yn cynyddu neu'n gostwng gan 5 disgybl;

•

newid yn y math o anghenion addysgol arbennig y mae ysgol
arbennig yn gwneud darpariaeth ar eu cyfer;

•

ehangu'r gofod addysgu, neu wneud ehangiad dros dro yn ehangiad
parhaol, mewn ysgol feithrin, a hynny o 50% neu ragor;

•

ychwanegu neu ddileu darpariaeth (mewn ysgol feithrin) y mae'r
awdurdod lleol yn cydnabod ei bod wedi'i chadw'n ôl ar gyfer
disgyblion ag anghenion addysgol arbennig;

•

ar gyfer ysgol feithrin lle yr addysgir grŵp o ddisgyblion yn gyfan gwbl
neu'n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, newid fel bod yr holl
ddisgyblion yn cael eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n bennaf drwy
gyfrwng y Saesneg;

•

ar gyfer ysgol feithrin lle yr addysgir grŵp o ddisgyblion yn gyfan gwbl
neu'n bennaf drwy gyfrwng y Saesneg, newid fel bod yr holl
ddisgyblion yn cael eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n bennaf drwy
gyfrwng y Gymraeg.

Pwy all gyhoeddi cynnig?

Mae'r tabl canlynol yn nodi'r pwerau i gyhoeddi cynigion o dan adrannau 4145 o Ddeddf 2013:
Awdurdod Lleol

Llywodraethwyr
Ysgolion
Sefydledig neu
Ysgolion
Gwirfoddol

Cynigion i gau
ysgol wirfoddol neu
ysgol sefydledig.

Cynigion i gau eu
hysgol.
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Hyrwyddwyr
Ysgolion
Gwirfoddol
newydd (gan
gynnwys
awdurdodau
lleol)

Llywodraethwyr
Ysgolion
Cymunedol

Cynigion i
gynyddu/gostwng
capasiti ysgol
sefydledig neu
ysgol wirfoddol heb
gymeriad crefyddol.
Cynigion i sefydlu,
cau neu wneud
newid sylweddol i
ysgolion
cymunedol.
Cynigion i newid
categori ysgolion
cymunedol.

Cynigion i wneud
newid sylweddol
i'w hysgol.

Cynigion i
sefydlu ysgol
wirfoddol
newydd.
Cynigion i newid
categori eu
hysgol.

Cynigion i newid
categori eu
hysgol.

Gall awdurdodau lleol hefyd wneud cynigion i ychwanegu neu ddileu
chweched dosbarth mewn ysgolion uwchradd gwirfoddol a sefydledig, ond
dim ond os ydynt wedi cael caniatâd Gweinidogion Cymru i wneud hynny.
Rhaid ceisio caniatâd drwy gais ysgrifenedig sy’n nodi rhesymeg yr awdurdod
lleol dros y cynnig yn glir.
Yn ogystal â hyn, mae Deddf 2013 yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru
gyhoeddi cynigion i:
a) unioni darpariaeth ormodol neu annigonol o leoedd mewn ysgolion (lle
maent eisoes wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i awdurdod lleol neu gorff
llywodraethu i’r perwyl hwnnw) (adran 59);
b) sicrhau darpariaeth ranbarthol ar gyfer anghenion addysgol arbennig
(lle maent eisoes wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i awdurdod
lleol/awdurdodau lleol/cyrff llywodraethu i’r perwyl hwnnw) (adran 68),
ac
c) ychwanegu neu ddileu chweched dosbarth mewn ysgol (adran 71).
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3. Ymgynghori
3.1 Egwyddorion
Mae Adran 48 o Ddeddf 2013 yn nodi bod yn rhaid cynnal ymgynghoriad ar
gynigion trefniadaeth ysgolion cyn eu cyhoeddi o dan adrannau 41-45. Yn
ogystal â hyn, mae’n rhaid cynnal ymgynghoriad hefyd ar gynigion a
gyhoeddir gan Weinidogion Cymru o dan adran 68 i sicrhau darpariaeth
ranbarthol ar gyfer anghenion addysgol arbennig neu o dan adran 71 i addrefnu chweched dosbarth. Nid yw'r gofyniad i ymgynghori yn gymwys i
gynigion i gau ysgol fach 15 a wneir o dan adran 43.
Mae’r gyfraith achosion wedi pennu y dylai’r broses ymgynghori:
•

gael ei chynnal pan fydd cynigion yn dal ar gam ffurfiannol;

•

cynnwys digon o wybodaeth a rhesymau dros gynigion penodol er
mwyn sicrhau ystyriaeth ac ymateb deallus;

•

rhoi digon o amser i ystyried y cynigion ac ymateb iddynt;

•

sicrhau y caiff yr hyn sy'n deillio o'r ymgynghoriad ei ystyried mewn
ffordd gydwybodol pan wneir y penderfyniad yn y pen draw.

Mae'r broses a'r canllawiau canlynol wedi'u datblygu gan roi sylw dyledus i'r
egwyddorion a restrir uchod. Bydd angen i'r rhai sy'n ystyried cyflwyno
cynigion fod yn gwbl ymwybodol o'r broses hon a'r canllawiau hyn. Fodd
bynnag, rhaid i gynigwyr gofio'r pedair egwyddor sylfaenol a chymryd unrhyw
gamau ychwanegol angenrheidiol i sicrhau y cynhelir yr egwyddorion hynny.
O bryd i’w gilydd, bydd cynigwyr wedi cynnal ymgynghoriad ‘anffurfiol’ gyda
rhai rhanddeiliaid penodol ynghynt yn y broses o ddatblygu cynigion. Rhaid
peidio ag ystyried bod ymgynghoriad o’r fath yn disodli unrhyw ran o’r
prosesau ymgynghori ffurfiol a amlinellir isod.

3.2

Dogfen ymgynghori

Rhaid i'r rhai sy'n cyflwyno cynigion statudol gyhoeddi dogfen ymgynghori ar
ffurf copi caled ac ar ffurf electronig ar eu gwefan neu wefan yr awdurdod lleol
perthnasol. Rhaid i gopïau caled fod ar gael ar gais. Dylid ystyried cyhoeddi
mewn fformatau eraill os bydd hygyrchedd yn peri pryder.
Rhaid i’r canlynol dderbyn naill ai gopi caled o’r ddogfen ymgynghori neu ebost yn cynnwys dolen i’r wefan berthnasol (ond gweler hefyd yr adran ar
Ymgynghori â Phlant â Phobl Ifanc):
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Mae Deddf 2013 yn diffinio ysgol fach fel ysgol â llai na 10 disgybl cofrestredig ar y trydydd dydd
Mawrth yn y mis Ionawr yn union cyn y dyddiad y gwneir y cynigion. Dewiswyd y dyddiad hwn
oherwydd mai dyma’r dyddiad y mae gofyn i bob ysgol yng Nghymru gyflwyno’r Cyfrifiad Ysgolion
Blynyddol ar Lefel Disgyblion i Lywodraeth Cymru, sy’n cynnwys nifer y disgyblion ar y gofrestr.
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• awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;
• unrhyw awdurdod lleol arall y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
arno - gan gynnwys, yn achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw
awdurdod sy'n gosod neu sy'n debygol o osod disgyblion â datganiad
ynddi;
• Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;
• unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r
cynigion yn debygol o effeithio arni;
• corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion a chyrff
llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
arnynt, gan gynnwys y rhai a allai dderbyn unrhyw ddisgyblion sydd
wedi'u dadleoli;
• rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff yr ysgolion hynny;
• Gweinidogion Cymru;
• Aelodau'r Cynulliad (ACau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy'n
cynrychioli ardaloedd a wasanaethir gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• Estyn;
• undebau’r athrawon ac undebau staff perthnasol sy’n cynrychioli
ysgolion a staff eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
• y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol;
• y Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol perthnasol;
• Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• y Bartneriaeth Cymunedau yn Gyntaf leol (mewn ardaloedd
perthnasol);
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw
ddarparwyr annibynnol y gall y cynigion effeithio arnynt;
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli;
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant yn y cynigion;
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• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol;
•

yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd sydd fel arfer yn
trosglwyddo i'r ddarpariaeth uwchradd honno.

Rhaid cyhoeddi'r ddogfen ymgynghori yn ystod tymor yr ysgolion y mae'r
cynigion yn effeithio arnynt a rhaid i ymgyngoreion gael o leiaf 42 diwrnod i
ymateb i'r ddogfen gydag o leiaf 20 o’r rhain yn ddiwrnodau ysgol.
Yn achos pob cynnig, rhaid i'r ddogfen ymgynghori gynnwys yr wybodaeth
ganlynol:
Disgrifiad a manteision
•

disgrifiad manwl o’r sefyllfa bresennol, sy’n amlinellu
cryfderau a gwendidau a’r rhesymau pam yr ystyrir bod
angen newid;

•

disgrifiad manwl o'r cynnig neu gynigion (gall cynigydd
ymgynghori ar fwy nag un cynnig posibl), yr amserlen
arfaethedig ar gyfer gweithdrefnau statudol ac ar gyfer
gweithredu'r cynigion ac unrhyw drefniadau interim
arfaethedig y gellid bod angen eu gweithredu. Wrth
ddisgrifio’r cynigion, fel arfer dylai cynigwyr gyfeirio atynt gan
ddefnyddio’r termau a amlinellir yn y Cod hwn (ee ‘cau
ysgolion’), ond os bydd dwy ysgol bresennol neu fwy yn
uno’n un ysgol sy’n gweithredu ar fwy nag un safle (ee os
bydd hen ysgol babanod ac ysgol iau yn uno i greu ysgol
gynradd), gellid defnyddio’r term ‘uno’;

•

manteision disgwyliedig y cynigion ac anfanteision o
gymharu â’r sefyllfa bresennol;

•

unrhyw risgiau sy’n gysylltiedig â’r cynigion ac unrhyw
fesurau sy’n ofynnol i reoli’r rhain;

•

disgrifiad o unrhyw ddewisiadau amgen a ystyriwyd a’r
rhesymau dros eu gwrthod;

•

gwybodaeth am unrhyw newidiadau i drefniadau teithio gan
ddysgwyr pe bai’r cynigion yn cael eu gweithredu a’r effaith
ar hygyrchedd y ddarpariaeth.

Manylion yr ysgolion y mae'r cynnig yn effeithio arnynt
•

enwau, lleoliadau a chategorïau (hy cymunedol, gwirfoddol a
reolir, gwirfoddol a gynorthwyir, sefydledig) pob ysgol
bresennol y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni (er
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enghraifft, yn achos cynnig i gau ysgol, dylid rhoi
gwybodaeth am yr holl ysgolion cyfagos y gellid ystyried yn
rhesymol y bydd disgyblion yn dymuno trosglwyddo iddynt);
•

nifer y disgyblion ar y gofrestr ar hyn o bryd 16 a'r ffigurau a
gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad ysgolion blynyddol
blaenorol ymhob un o’r ysgolion y mae'r cynigion yn debygol
o effeithio arnynt;

•

rhagolygon pum mlynedd o'r disgyblion ar y gofrestr ymhob
un o’r ysgolion presennol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arnynt, a hynny ar hyn o bryd (h.y. yn seiliedig ar y
ffordd y mae ysgolion wedi'u trefnu ar hyn o bryd) a phe
gweithredid y cynigion;

•

capasiti lleoedd disgyblion 17 ymhob un o’r ysgolion
presennol y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arnynt;

•

nifer y lleoedd meithrin ymhob un o’r ysgolion presennol y
mae'r cynigion yn debygol o effeithio arnynt;

•

gwybodaeth am ansawdd adeiladau ac ystafelloedd ymhob
un o’r ysgolion presennol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arnynt, gan gynnwys cyfeiriad at gategori cyflwr yr
ysgol fel y’i nodwyd yn sgil Arolwg Ysgolion ar gyfer yr 21ain
Ganrif;

•

cyfrwng iaith pob un o’r ysgolion presennol y mae'r cynigion
yn debygol o effeithio arnynt (gan ddefnyddio’r Cylchlythyr
Llywodraeth Cymru 23/2007 "Diffinio ysgolion yn ôl y
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg").

Ansawdd a safonau mewn addysg
•

effaith debygol y cynigion ar ansawdd y canlynol (cyfeirir at
Gwestiynau Allweddol perthnasol Estyn mewn cromfachau):
a. y deilliannau (safonau a lles);
b. y ddarpariaeth (profiadau dysgu; addysgu, gofal, cymorth ac
arweiniad; a'r amgylchedd dysgu);
c. arweinyddiaeth a rheolaeth (arweinyddiaeth; gwella ansawdd,
gweithio mewn partneriaeth; a rheoli adnoddau).

yn yr ysgol neu'r ysgolion sy’n destun cynigion ac unrhyw ysgol neu
sefydliad addysgol arall y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni/arno.
16

Ar gyfer ysgolion cynradd, dylid dangos nifer y disgyblion meithrin ar wahân ac ni ddylid eu
cynnwys mewn rhagolygon.
17
Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 21/2011 "Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru".
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•

gwybodaeth o adroddiadau diweddaraf Estyn ar gyfer pob
ysgol y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;

•

effaith debygol y cynigion ar allu ysgol neu ysgolion sy’n
destun cynigion neu unrhyw ysgol arall sy’n debygol o gael ei
heffeithio i ddarparu’r cwricwlwm llawn yn y cyfnod sylfaen
ac ym mhob cyfnod allweddol addysgol.

•

costau ariannol ac arbedion y cynnig ac unrhyw arbedion
posibl (gan gynnwys, lle bo’n bosibl, y costau presennol y
disgybl a’r costau a amcanestynnir unwaith y gweithredid y
cynnig) - cyfalaf a rheolaidd (gan gynnwys costau cludiant a
staff yr ysgol);

•

ffynonellau cyllid cyfalaf;

•

sut y caiff unrhyw dderbyniadau cyfalaf neu arbedion costau
rheolaidd eu defnyddio.

Cyllid

Tir ac adeiladau
●

manylion unrhyw dir neu adeiladau y gellid bod angen eu
trosglwyddo neu eu gwaredu o ganlyniad i’r cynigion.

Manylion ymgynghori
•

manylion o ran sut y gall pobl leisio eu barn gan gynnwys y
cyfeiriad ar gyfer cyflwyno sylwadau ysgrifenedig a'r dyddiad
cau ar gyfer derbyn y sylwadau hynny;

•

manylion o ran sut y gall pobl ofyn cwestiynau eraill am y
cynigion;

•

datganiad i'r perwyl na chaiff ymatebion i'r ymgynghoriad eu
cyfrif yn wrthwynebiadau i'r cynnig ac mai dim ond ar ôl
cyhoeddi'r hysbysiad y gall gwrthwynebiadau gael eu
cofrestru;

•

esboniad o’r broses gyhoeddi, sut i gyflwyno
gwrthwynebiadau a sut y penderfynir ar gynigion
cyhoeddedig;

•

ffurflen ar gyfer cyflwyno sylwadau, gan gynnwys cyfle i
ymgyngoreion awgrymu dewisiadau amgen i’r cynigion a
nodi eu dymuniad i gael eu hysbysu pan gaiff yr adroddiad ar
yr ymgynghoriad ei gyhoeddi.
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Pan fydd cynigion yn cynnwys sefydlu ysgol newydd, rhaid cynnwys yr
wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori hefyd:
•

Ar gyfer yr ysgol newydd:
a. y nifer derbyn a'r trefniadau derbyn arfaethedig;
b. ystod oedran;
c. capasiti lleoedd disgyblion a/neu nifer y lleoedd meithrin;
ch. lleoliad;
d. categori (h.y. cymunedol, gwirfoddol a gynorthwyir neu wirfoddol
a reolir);
dd.categori iaith (yn ôl y diffiniad yn Nogfen Wybodaeth Rhif
023/2007);
e. manylion yr adeiladau a'r ystafelloedd arfaethedig, gan gynnwys
rhestr o'r cyfleusterau arfaethedig;
f. yn achos uned adnoddau anghenion addysgol arbennig (AAA)
mewn ysgol brif ffrwd neu ysgol arbennig, gwybodaeth am
anghenion arbennig y disgyblion y cynigir eu derbyn;
ff. trefniadau cludiant rhwng y cartref a’r ysgol (gan gynnwys
unrhyw drefniadau pontio) a pholisi cludiant yr awdurdod lleol. 18

Pan fydd cynigion yn cynnwys cau ysgol, rhaid cynnwys yr wybodaeth
ganlynol yn y ddogfen ymgynghori:
•

manylion unrhyw opsiynau amgen sydd wedi'u hystyried yn
lle cau'r ysgol, a'r rhesymau dros beidio â bwrw ati â’r rhain;

•

effaith y cynigion ar y gymuned leol, yn enwedig mewn
ardaloedd gwledig ac mewn ardaloedd sydd wedi'u dynodi ar
gyfer rhaglenni Cymunedau yn Gyntaf neu raglenni olynol;

•

yr effaith debygol ar staff yr ysgolion a enwir mewn cynigion;

•

yn achos darpariaeth amgen:
a. enw a lleoliad y ddarpariaeth amgen arfaethedig;
b. cymhariaeth o ansawdd a safon yr addysg a ddarperir yn yr
ysgol y byddai'r disgyblion yn trosglwyddo ohoni a'r ysgol neu
ysgolion amgen arfaethedig ac amlinelliad o unrhyw gamau y
mae angen eu cymryd i sicrhau yr eir i’r afael ag unrhyw
ddiffygion yn yr opsiwn amgen;

18

Mae Adran 3 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn nodi trothwy ar gyfer hawl i
ddarpariaeth cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol, sef 2 filltir neu fwy ar gyfer addysg
gynradd a 3 milltir neu fwy ar gyfer addysg uwchradd orfodol.
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c. trefniadau derbyn yr ysgol amgen arfaethedig;
ch. cymhariaeth o ansawdd yr adeiladau a'r ystafelloedd yn yr ysgol
y byddai'r disgyblion yn trosglwyddo ohoni a'r dewis arfaethedig
ac amlinelliad o unrhyw gamau y mae angen eu cymryd i
sicrhau yr ymdrinnir ag unrhyw ddiffygion yn y dewis amgen;
d. gwybodaeth am unrhyw waith adeiladu sydd ei angen i sicrhau y
gall plant sy'n trosglwyddo gael lle yn y ddarpariaeth amgen;
dd. yr effaith ar amseroedd teithio disgyblion i’r ysgol ac ar gostau
cludiant i'r ysgol;
e. gwybodaeth am lwybrau cerdded sydd ar gael i’r ddarpariaeth
amgen;
f. cyfrwng iaith yr ysgol amgen arfaethedig.
Pan fydd cynigion yn ymwneud ag ysgol arbennig neu'n cynnwys unedau
adnoddau arbenigol sydd wedi'u hatodi i ysgolion prif ffrwd, rhaid cynnwys yr
wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori:
•
•

yr effaith ar ddarpariaeth AAA;
sut y bydd cynigion yn cyfrannu'n fwy cyffredinol at wella
ansawdd yr addysg a'r cymorth i blant ag AAA.

Pan fydd unrhyw ysgol sy'n rhan o gynnig neu y mae cynnig yn effeithio arni
yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol
yn y ddogfen ymgynghori:
•

effaith y cynigion ar y Gymraeg (gweler yr asesiad o’r effaith
ar y Gymraeg yn Atodiad D).

Pan fydd y cynnig yn ymwneud ag ysgol â chymeriad crefyddol dynodedig,
rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori;
•

yr effaith ar argaeledd a mynediad i leoedd mewn ysgol â’r
un cymeriad crefyddol dynodedig.

Pan fydd y cynnig yn ymwneud â newid categori, rhaid cynnwys yr
wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori:
•

effaith y newid categori ar drefniadau llywodraethu a
phwerau’r corff llywodraethu mewn perthynas â pholisïau a
threfniadau derbyn, cyflogaeth a chwricwlwm;

•

unrhyw newidiadau arfaethedig i bolisïau a threfniadau
derbyn, cyflogaeth a chwricwlwm.

O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd cynigwyr o'r farn ei bod yn briodol
ymgynghori ar amrywiaeth o opsiynau yn hytrach nag un cynnig penodol, ond,
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ym mhob achos, rhaid i'r holl wybodaeth uchod gael ei darparu mewn
perthynas â phob un o'r opsiynau a nodwyd.
Ceir templed enghreifftiol ar gyfer dogfen ymgynghori yn Atodiad C. Nid yw'n
ofynnol i gynigwyr gadw at y fformat a argymhellir, ond rhaid iddynt sicrhau
bod unrhyw fformat arall y maent yn dewis ei ddefnyddio yn rhoi'r wybodaeth
angenrheidiol.

3.3

Ymgynghori â phlant a phobl ifanc

Rhaid i gynigwyr wneud trefniadau addas hefyd i ymgynghori â disgyblion
unrhyw ysgol y bydd y cynigion yn effeithio arni (neu ran o ysgol yn achos
darpariaeth sy’n unswydd ar gyfer plant ag AAA) a, lle y bo'n bosibl, blant a
phobl ifanc sy'n debygol o fynychu'r ysgolion hynny. Rhaid i hyn gynnwys,
man lleiaf, ymgynghoriad â chynghorau ysgol yr ysgolion y mae'r cynigion yn
effeithio arnynt, a dylai hefyd gynnwys ymgynghoriad â dysgwyr unigol pan
fydd hyn yn briodol ac yn ymarferol. Rhaid i gyrff llywodraethu helpu i
hwyluso'r agwedd hon ar yr ymgynghoriad.
Rhaid i'r wybodaeth a roddir i blant a phobl ifanc gael ei chyflwyno mewn
ffordd sy'n berthnasol i'w hoedran a'u lefel dealltwriaeth debygol ac yn eu
galluogi i lunio barn ddeallus. Mae’r safonau cenedlaethol y cytunwyd arnynt
ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru ar gael ar wefan
Llywodraeth Cymru; dylai cynigwyr gyfeirio at y rhain a gweithredu’n unol â
nhw.
Os ymgynghorir â dysgwyr unigol, dylai cynigwyr gynhyrchu a dosbarthu
fersiwn neu fersiynau o’r ddogfen ymgynghori sy’n briodol i oed/oedrannau’r
plant a phobl ifanc yr effeithir arnynt. Dylai’r ddogfen ymgynghori esbonio’n
glir i blant a phobl ifanc y gwahaniaeth rhwng y cyfnod ymgynghori a’r cyfnod
gwrthwynebu ynghyd â sut a phryd y gallant wrthwynebu cynigion. Os bydd
angen, dylai cynigwyr helpu plant a phobl ifanc sydd am gyflwyno ymateb i’r
ymgynghoriad.

3.4

Gweithdrefnau

Nid yw'n ofynnol i gynigwyr gynnal cyfarfodydd ymgynghori er y bydd
amgylchiadau lle y bydd cynigwyr o'r farn y bydd cyfarfod â grwpiau penodol o
ymgyngoreion o gymorth mawr wrth ledaenu gwybodaeth ac yn rhoi llwyfan
addas i ymgyngoreion leisio eu barn. Pan drefnir cyfarfodydd, dylai cynigwyr
sicrhau y cânt eu trefnu mewn ffordd sy'n golygu y caiff ymgyngoreion yn
unrhyw un o'r categorïau a nodir ym mharagraff 3.2 eu trin yn deg a chyfartal.
Dylai cofnod ysgrifenedig llawn gael ei wneud o'r materion a godir a'r atebion
a roddir mewn unrhyw gyfarfodydd a gynhelir.
Gall cynigwyr ddefnyddio ffyrdd eraill o ymgysylltu ag ymgyngoreion, fel sy'n
briodol yn eu barn hwy. Er enghraifft, gallai diwrnodau agored neu sesiynau
'galw heibio' fod yn ffordd gyfleus i’r sawl sydd â diddordeb gael gwybodaeth,
holi am eglurhad a rhoi sylwadau.
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Yn achos cynigion i ad-drefnu ysgolion y mae tir a/neu adeiladau’n a gedwir
ar ymddiriedolaeth, neu ysgolion â chymeriad crefyddol dynodedig, rhaid i’r
cynigydd gynnal ymgynghoriad â’r ymddiriedolwyr a/neu’r corff crefyddol
priodol cyn cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori. Rhaid i’r cynigydd ganiatáu 28
diwrnod ar gyfer derbyn sylwadau a rhaid iddo roi sylw priodol i’r sylwadau
hyn cyn gwneud unrhyw benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyffredinol.
Pan fydd opsiwn newydd yn dod i'r amlwg yn ystod ymgynghoriad ac y mae'r
cynigwyr yn penderfynu ei ystyried, rhaid iddynt ymgynghori eto ar yr opsiwn
hwn cyn symud ymlaen i gyhoeddi'r cynigion.

3.5 Adroddiadau ymgynghori
O fewn 13 wythnos i ddiwedd y cyfnod a ganiateir ar gyfer ymatebion (ac ym
mhob achos cyn cyhoeddi’r cynigion), rhaid i'r cynigydd gyhoeddi adroddiad
ar yr ymgynghoriad, gan:
•

grynhoi pob un o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion;

•

ymateb i'r rhain ar ffurf esboniad, diwygiad i'r cynnig neu
wrthod y pryderon, gan nodi rhesymau i gefnogi hynny;

•

nodi barn Estyn (fel y nodir yn ei ymateb i’r ymgynghoriad) ar
rinweddau’r cynnig yn eu cyfanrwydd.

Gallai'r adroddiad ar yr ymgynghoriad hefyd wneud argymhellion - er
enghraifft, i weithrediaeth yr awdurdod lleol neu'r corff llywodraethu - ynghylch
sut i fwrw ymlaen, h.y. cyhoeddi'r cynigion yr ymgynghorwyd arnynt gydag
unrhyw addasiadau priodol, rhoi'r gorau i'r cynigion a chadw'r sefyllfa
bresennol neu ailwampio’r cynigion ac ailymgynghori arnynt.
Rhaid i gynigwyr sicrhau y tynnir sylw yn yr adroddiad ar yr ymgynghoriad at
unrhyw safbwyntiau a fynegir gan blant a phobl ifanc y mae'r cynigion yn
effeithio arnynt, a sicrhau bod y plant a’r bobl ifanc hynny yn gallu deall yr
adroddiad.
Rhaid i'r adroddiad ar yr ymgynghoriad gael ei gyhoeddi'n electronig, naill ai
ar wefan y cynigydd neu, os nad oes un ar gael, ar wefan yr awdurdod lleol
perthnasol. Yn ogystal â hyn, rhaid i gopïau caled fod ar gael ar gais. Rhaid i
hyn ddigwydd cyn cyhoeddi unrhyw gynnig.
Rhaid i’r canlynol gael gwybod bod yr adroddiad ar yr ymgynghoriad ar gael:
•

Disgyblion, rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a
gwarcheidwaid, a staff ysgolion sy’n destun cynigion;

•

yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer yn
trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno;

•

ymgyngoreion a oedd wedi gofyn am gael eu hysbysu.
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Rhaid i’r canlynol dderbyn naill ai gopi caled o’r adroddiad ar yr ymgynghoriad
neu e-bost yn cynnwys dolen i’r wefan berthnasol:
• awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;
• unrhyw awdurdod lleol arall y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
arno - gan gynnwys, yn achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw
awdurdod sy'n gosod neu sy'n debygol o osod disgyblion â datganiad
ynddi;
• Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;
• unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r
cynigion yn debygol o effeithio arni;
• corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion a chyrff
llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
arnynt, gan gynnwys y rhai a allai dderbyn unrhyw ddisgyblion sydd
wedi'u dadleoli;
• Gweinidogion Cymru;
• Aelodau'r Cynulliad (ACau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy'n
cynrychioli ardaloedd a wasanaethir gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• Estyn;
• undebau’r athrawon ac undebau staff perthnasol sy’n cynrychioli
ysgolion a staff eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
• y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol;
• y Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol perthnasol;
• Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• y Bartneriaeth Cymunedau yn Gyntaf leol (mewn ardaloedd
perthnasol);
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw
ddarparwyr annibynnol y gall y cynigion effeithio arnynt;
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli;
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant yn y cynigion;
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• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol.
Oni bai bod cynigwyr wedi gwneud cais am estyniad amser a'i fod wedi'i roi
gan Weinidogion Cymru, rhaid cyhoeddi cynigion cyn pen 26 wythnos o
ddiwedd y cyfnod a ganiateir ar gyfer ymatebion i'r ymgynghoriad, fel arall
bydd y cynigion yn methu a rhaid cyhoeddi dogfen ymgynghori newydd er
mwyn eu hatgyfodi.
Rhaid gwneud cais ysgrifenedig i Weinidogion Cymru am estyniad amser cyn
i'r cyfnod 26 wythnos ddod i ben a rhaid iddo nodi'r rhesymau pam yr ystyrir
bod angen estyniad. Wrth benderfynu a ddylent gymeradwyo estyniad, bydd
Gweinidogion Cymru yn ystyried y rhesymau a roddir dros y cais, natur y
cynigion ac unrhyw ffactorau perthnasol eraill. Byddai Gweinidogion Cymru yn
annhebygol o gymeradwyo unrhyw gais a fyddai'n arwain at fwy na blwyddyn
rhwng diwedd y cyfnod a ganiateir ar gyfer ymatebion i'r ymgynghoriad a
chyhoeddi hysbysiad statudol.
Weithiau, cyflwynir cynigion statudol o ganlyniad i adolygiadau strategol o’r
ddarpariaeth ysgolion gan awdurdodau lleol. Er ei bod hi’n arfer da
ymgynghori ar adolygiadau o’r fath, rhaid i ymgynghoriad o’r fath beidio â
chymryd lle'r ymgynghoriad ffurfiol sydd ei angen ar gynigion unigol yn unol
â'r Cod.
Pan nad awdurdod lleol yw'r darpar gynigydd dylai’r cynigydd fynd ati’n
gynnar, h.y. cyn i'r ymgynghoriad ffurfiol ddechrau, i drafod ei fwriadau â'r
awdurdod lleol a fyddai'n cynnal unrhyw ddarpariaeth newydd neu
ddarpariaeth ddiwygiedig arfaethedig.
Ni ddylai cynigwyr gyfeirio at y cyfnod a ganiateir ar gyfer gwrthwynebiadau
fel y cyfnod ymgynghori. Dim ond i'r cyfnod cyn y gwneir penderfyniadau
terfynol i fwrw ati i gyhoeddi cynnig y mae'r term ‘ymgynghori’ yn gymwys.
Gall ymgyngoreion gyflwyno barn o blaid neu yn erbyn cynnig. Dylid hysbysu
ymgyngoreion na chaiff sylwadau anffafriol a wneir yn ystod y cyfnod
ymgynghori eu trin fel gwrthwynebiadau ac, os dymunant wrthwynebu, fod
angen iddynt wneud hynny’n ysgrifenedig yn ystod y cyfnod gwrthwynebu
statudol. Os bydd ymgyngoreion yn cyflwyno cais yn ystod y cyfnod
gwrthwynebu yn gofyn i ymateb a gyflwynir yn ystod y cam ymgynghori gael
ei ystyried yn wrthwynebiad, fel arfer dylai hyn gael ei dderbyn. Dylai'r rhai
sy'n gyfrifol am gyhoeddi cynigion wneud pob ymdrech i sicrhau y bydd y rhai
sydd wedi gwrthwynebu neu wedi mynegi pryder yn ystod y cyfnod
ymgynghori yn ymwybodol bod hysbysiadau statudol wedi'u cyhoeddi.
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4. Cyhoeddi cynigion statudol
4.1 Sut y cyhoeddir cynigion
Unwaith y bydd y cynigydd yn penderfynu bwrw ymlaen â chynnig, rhaid iddo
gyhoeddi'r cynnig 19 ar ffurf hysbysiad statudol.
Rhaid i gynigion gael eu cyhoeddi ar ddiwrnod ysgol a rhaid i’r cyfnod
gwrthwynebu (gweler 4.2) gynnwys 15 diwrnod ysgol (yn ychwanegol at y
diwrnod y cyhoeddir yr hysbysiad).
Rhaid i'r cynigion gael eu cyhoeddi:
i.

ar wefan y cynigydd (os oes un ganddo);

ii.

ar wefan yr awdurdod lleol cynhaliol presennol/arfaethedig, os nad
yr awdurdod lleol yw’r cynigydd;

iii. drwy gael ei osod wrth neu ger y brif fynedfa i unrhyw ysgol sy’n
destun cynnig, neu, os oes mwy nag un brif fynedfa, bob un
ohonynt;
iv. lle mae ysgol newydd yn cael ei sefydlu, mewn man amlwg yn yr
ardal a wasanaethir gan yr ysgol;
v.

drwy roi copïau o'r hysbysiad i unrhyw ysgol sy’n destun cynigion
i'w dosbarthu i ddisgyblion, rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff yr ysgol (gall yr ysgolion ddosbarthu'r hysbysiad drwy e-bost);
vi. yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel
arfer yn trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno.
Yn ogystal â hyn, ar y diwrnod y cânt eu cyhoeddi, rhaid i’r canlynol dderbyn
naill ai gopi caled o’r ddogfen ymgynghori neu e-bost yn cynnwys dolen i’r
wefan berthnasol:
• awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;
• unrhyw awdurdod lleol arall y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
arno - gan gynnwys, yn achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw
awdurdod sy'n gosod neu sy'n debygol o osod disgyblion â datganiad
ynddi;
• Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;
• unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r
cynigion yn debygol o effeithio arni;
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• corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion a chyrff
llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynnig yn debygol o effeithio
arnynt, gan gynnwys y rhai a allai dderbyn unrhyw ddisgyblion sydd
wedi'u dadleoli;
• Gweinidogion Cymru;
• Aelodau'r Cynulliad (ACau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy'n
cynrychioli ardaloedd a wasanaethir gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• Estyn;
• undebau’r athrawon ac undebau staff perthnasol sy’n cynrychioli
ysgolion a staff eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
• y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol;
• y Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol perthnasol;
• Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• y Bartneriaeth Cymunedau yn Gyntaf leol (mewn ardaloedd
perthnasol);
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw
ddarparwyr annibynnol y gall y cynigion effeithio arnynt;
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli;
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gyrff
iechyd neu gyrff trydydd sector perthnasol â buddiant yn y cynigion;
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol.
Nid yw'n ofynnol cyhoeddi'r cynnig mewn papur newydd mwyach.

4.2 Hyd y cyfnod gwrthwynebu
Mae Deddf 2013 yn ei gwneud yn ofynnol sicrhau y caiff unrhyw un sydd am
gyflwyno gwrthwynebiadau i gynnig trefniadaeth ysgolion y cyfle i wneud
hynny. Er mwyn eu hystyried yn wrthwynebiadau statudol, rhaid cyflwyno
gwrthwynebiadau’n ysgrifenedig neu mewn e-bost, a'u hanfon at y cynigydd
cyn pen 28 diwrnod i'r dyddiad y cyhoeddwyd y cynnig ("y cyfnod
gwrthwynebu").

4.3 Cynnwys cynigion cyhoeddedig
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Rhaid i'r holl gynigion cyhoeddedig gynnwys yr wybodaeth ganlynol:
• enw'r personau neu'r corff sy'n cyhoeddi'r cynnig;
• dyddiad arfaethedig gweithredu’r cynnig (neu’r dyddiadau, os bwriedir
gweithredu’r cynnig fesul cam);
• manylion sut i gael copi o'r adroddiad ar yr ymgynghoriad;
• y dyddiad olaf ar gyfer anfon gwrthwynebiadau a'r cyfeiriad y dylid eu
hanfon iddo, gan gynnwys cyfeiriadau e-bost perthnasol.
Yn ogystal â hyn
• rhaid i gynigion i sefydlu ysgol newydd nodi:
–

categori iaith arfaethedig yr ysgol yn ôl y diffiniad yn Nogfen
Wybodaeth Rhif 023/2007;

–

enw'r awdurdod lleol cynhaliol arfaethedig;

–

lleoliad safle'r ysgol (a’r cyfeiriad post lle y bo'n briodol);

–

a fydd yr ysgol yn ysgol un rhyw neu'n ysgol gymysg;

–

ystod oedran yr ysgol;

–

categori'r ysgol - cymunedol, gwirfoddol a gynorthwyir,
gwirfoddol a reolir, arbennig cymunedol;

–

ai'r corff llywodraethu neu'r awdurdod lleol fydd yr awdurdod
derbyn;

–

y trefniadau arfaethedig ar gyfer cludo'r disgyblion;

–

nifer y disgyblion i'w derbyn ar gyfer pob grŵp oedran perthnasol
yn y flwyddyn gyntaf o weithredu'r cynigion ar bob cam o'r
broses weithredu - pennir nifer y disgyblion i'w derbyn, sef y
“nifer derbyn”, yn unol â'r cyfrifiad a nodir o bryd i'w gilydd gan
Weinidogion Cymru (sef, ar hyn o bryd, Cylchlythyr Llywodraeth
Cymru Rhif: 21/2011);

–

capasiti arfaethedig yr ysgol - pennir "capasiti" yn unol â'r
fformiwlâu a nodir o bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef,
ar hyn o bryd, Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif: 21/2011);

–

ar gyfer ysgol arbennig, gwybodaeth am y math o AAA y gwneir
darpariaeth ar ei gyfer;

–

a fydd gan yr ysgol gymeriad crefyddol, ac os felly, natur y
cymeriad hwnnw a’r corff crefyddol priodol arfaethedig;

–

a fydd trefniadau derbyn yr ysgol yn gwneud unrhyw
ddarpariaeth ar gyfer dethol yn ôl gallu, a ganiateir gan adran
101 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (bandio
disgyblion);
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_

yn achos ysgol wirfoddol newydd, a fydd y cynigion yn cael eu
gweithredu gan yr awdurdod lleol neu’r hyrwyddwyr ac, os caiff y
cynigion eu gweithredu gan y ddau, i ba raddau y cânt eu
gweithredu gan y ddau gorff.

• rhaid i gynigion i newid ysgol neu newid ei chategori nodi:
– enw a chyfeiriad yr ysgol sy’n destun cynnig;
– enw'r awdurdod lleol cynhaliol;
– disgrifiad o'r newid arfaethedig neu’r newid categori;
– pan fydd y newid yn cynnwys ehangu’r ysgol, neu leihau
capasiti, nifer presennol y disgyblion, capasiti'r ysgol a'r capasiti
arfaethedig - pennir "capasiti" yn unol â'r fformiwlâu a nodir o
bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef, ar hyn o bryd,
Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif: 21/2011);
– nifer y disgyblion i'w derbyn ym mhob grŵp oedran perthnasol
yn y flwyddyn gyntaf o weithredu'r cynigion neu ar bob cam o'r
broses weithredu;
– yn achos newid y math o ddarpariaeth AAA, y ddarpariaeth
amgen i'r disgyblion a'r effaith ar gludiant i'r ysgol;
_

goblygiadau posibl y newid ar ddarpariaeth cludiant rhwng y
cartref a’r ysgol.

• rhaid i gynigion i gau ysgol nodi:
– enw a chyfeiriad yr ysgol i'w chau;
– enw'r awdurdod lleol cynhaliol;
_

cymeriad crefyddol yr ysgol os oes ganddi un ac, os felly, y corff
crefyddol priodol;

– manylion yr ysgol/ysgolion amgen y gall y disgyblion ei/eu
mynychu, gan gynnwys unrhyw drefniadau interim a chategori
iaith yr ysgol/ysgolion amgen fel y’i diffinnir gan Ddogfen
Wybodaeth Rhif: 023/2007;
– manylion unrhyw fesurau a gymerir i gynyddu nifer y lleoedd
sydd ar gael mewn ysgolion amgen;
– y trefniadau ar gyfer cludo'r disgyblion i ysgolion amgen.
Noder: Weithiau, bydd angen i gynnig gynnwys dwy elfen ar wahân, e.e.
gallai ysgol gael ei throsglwyddo i safle newydd a chael ei hehangu hefyd. Yn
yr achos hwn, efallai y bydd angen dau gynnig, y gellir eu cynnwys mewn un
hysbysiad statudol.
Mae Atodiad B yn cynnwys sawl templed enghreifftiol ar gyfer hysbysiadau
statudol a all fod o ddefnydd i gynigwyr wrth iddynt lunio hysbysiad statudol.
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5. Penderfynu ar gynigion (ac eithrio cynigion a
wnaed gan Weinidogion Cymru)
5.1 Adroddiadau gwrthwynebu
O dan adran 49 o Ddeddf 2013, rhaid i gynigwyr gyhoeddi crynodeb o'r
gwrthwynebiadau statudol ac ymateb y cynigydd i'r gwrthwynebiadau hynny
("yr adroddiad gwrthwynebu"). Rhaid gwneud hyn:
(a)

yn achos awdurdod lleol y mae’n rhaid iddo bennu ei gynigion ei hun
o dan adran 53 o’r Ddeddf (gweler 5.4 isod), cyn pen 7 diwrnod o
ddyddiad y penderfyniad; ac
(b) ym mhob achos arall, cyn pen 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
Rhaid cyhoeddi'r adroddiad gwrthwynebu drwy ei roi:
i.

ar wefan y cynigydd (os oes un ganddo);

ii.

ar wefan yr awdurdod lleol cynhaliol presennol/arfaethedig, os yw’n
wahanol i (i) uchod.

Yn ogystal â hyn, rhaid i gopïau caled fod ar gael ar gais.
Rhaid i’r canlynol gael gwybod bod yr adroddiad gwrthwynebu ar gael:
•

Rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff ysgolion sy’n destun cynigion;

•

yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer yn
trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno.

Rhaid i’r canlynol dderbyn naill ai gopi caled o’r adroddiad gwrthwynebu neu
e-bost yn cynnwys dolen i’r wefan berthnasol:
• awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;
• unrhyw awdurdod lleol arall y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
arno - gan gynnwys, yn achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw
awdurdod sy'n gosod neu sy'n debygol o osod disgyblion â datganiad
ynddi;
• Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;
• unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r
cynigion yn debygol o effeithio arni;
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• corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion a chyrff
llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
arnynt, gan gynnwys y rhai a allai dderbyn unrhyw ddisgyblion sydd
wedi'u dadleoli;
• Gweinidogion Cymru;
• Aelodau'r Cynulliad (ACau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy'n
cynrychioli ardaloedd a wasanaethir gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• Estyn;
• undebau’r athrawon ac undebau staff perthnasol sy’n cynrychioli
ysgolion a staff eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
• y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol;
• y Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol perthnasol;
• Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir neu
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• y Bartneriaeth Cymunedau yn Gyntaf leol (mewn ardaloedd
perthnasol)
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw
ddarparwyr annibynnol y gall y cynigion effeithio arnynt;
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli;
•

yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant ac, yn achos
cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw sefydliadau
addysg bellach sy’n gwasanaethu ardal yr ysgol;

•

yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol.
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5.2 Cymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru
Bydd yn ofynnol cael cymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru ar gyfer
cynigion:
(a) os ydynt yn effeithio ar addysg chweched dosbarth; neu
(b) os ydynt wedi’u gwneud gan rywun heblaw’r awdurdod lleol perthnasol
a bod yr awdurdod hwnnw wedi cyflwyno gwrthwynebiad nad yw wedi’i
dynnu’n ôl yn ysgrifenedig cyn pen 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
Bydd cynigion yn effeithio ar addysg chweched dosbarth:
(a) os ydynt yn gynigion i sefydlu neu gau ysgol sy’n darparu addysg sy’n
addas yn unig i ofynion unigolion hŷn na’r oedran ysgol gorfodol; neu
(b) os ydynt yn gynigion i wneud newid a reoleiddir i ysgol a fyddai’n
cynyddu neu’n lleihau’r ddarpariaeth addysg sy’n addas i ofynion
unigolion hŷn na’r oedran ysgol gorfodol.
Pan fydd yn ofynnol i Weinidogion Cymru benderfynu ar gynnig, rhaid i'r
cynigwyr hysbysu Gweinidogion Cymru cyn pen 35 diwrnod o ddiwedd y
cyfnod gwrthwynebu ac anfon atynt gopïau o'r gwrthwynebiadau statudol yn
ogystal â'r adroddiad gwrthwynebu a nodir ym mharagraff 5.1. Rhaid i’r
cynigydd hefyd anfon at Weinidogion Cymru unrhyw gynigion sydd, yn ei dyb
ef, yn gysylltiedig â’r cynigion y mae angen gwneud penderfyniad arnynt. Yna,
bydd Gweinidogion Cymru’n penderfynu a fydd angen iddynt wneud
penderfyniad ynglŷn â’r cynigion eraill hyn hefyd.
Gall Gweinidogion Cymru benderfynu cymeradwyo'r cynigion, eu gwrthod neu
eu cymeradwyo ag addasiadau.
Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu
niferoedd derbyn y byddai addasiadau yn ymwneud â hwy. Rhaid i
Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a fyddai i bob diben yn
cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd. Cyn gwneud unrhyw
addasiad, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori'n gyntaf â'r cynigydd a'r
corff/cyrff llywodraethu perthnasol a'r awdurdod lleol (pan nad hwy yw'r
cynigwyr), a sicrhau bod y cynigydd yn cydsynio â'r addasiad.
Gall cymeradwyaeth fod yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd
erbyn dyddiad penodol.

5.3 Cymeradwyaeth gan yr awdurdod lleol
Mae angen cymeradwyo cynigion a gyhoeddir o dan adran 48:
(a) os nad ydynt yn gofyn am gymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru;
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(b) os ydynt wedi’u gwneud gan gynigydd heblaw’r awdurdod lleol
perthnasol; ac
(c) os oes gwrthwynebiad wedi’i wneud i’r cynigion ac nad yw wedi’i
dynnu’n ôl yn ysgrifenedig cyn pen 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
Gweithdrefnau
Os bydd angen i’r awdurdod lleol gymeradwyo cynigion, rhaid i’r cynigydd
hysbysu’r awdurdod lleol am gynnig y mae angen ei gymeradwyo ac anfon y
dogfennau a restrir isod ato cyn pen 35 diwrnod o ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu:
•

copi o’r ddogfen ymgynghori;

•

copi o’r adroddiad ar yr ymgynghoriad;

•

copi o’r hysbysiad a gyhoeddwyd;

•

copi o’r adroddiad gwrthwynebu;

•

copïau o’r gwrthwynebiadau statudol;

•

copïau o’r uchod mewn perthynas ag unrhyw gynigion sy’n
gysylltiedig â’r cynigion y mae angen eu cymeradwyo.

Rhaid i awdurdodau lleol benderfynu a oes angen iddynt gymeradwyo unrhyw
gynigion cysylltiedig a anfonir atynt.
Rhaid iddynt drafod cynigion y mae angen eu cymeradwyo yn ddi-oed, cyn
belled â bod hynny’n gydnaws â rhoi ystyriaeth briodol i’r materion. Ym mhob
achos, rhaid i’r awdurdod lleol gyhoeddi ei benderfyniad cyn pen 16 wythnos
(112 diwrnod) o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. Fodd bynnag, ni fydd methu
â chydymffurfio â’r amserlen honno’n effeithio ar ddilysrwydd unrhyw
benderfyniad a wneir.
Rhaid i awdurdodau lleol benderfynu a ddylid cymeradwyo’r cynigion, eu
gwrthod neu eu cymeradwyo ag addasiadau.
Dim ond newidiadau fel amseriad gweithredu’r cynigion neu niferoedd derbyn
y gall addasiadau ymwneud â hwy. Rhaid i’r awdurdod lleol beidio â gwneud
addasiadau a fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle’r cynnig a
gyhoeddwyd. Cyn gwneud unrhyw addasiad, rhaid i’r awdurdod lleol
ymgynghori’n gyntaf â’r cynigydd a sicrhau bod y cynigydd yn cydsynio â’r
addasiad. Rhaid iddynt hefyd gael cydsyniad Gweinidogion Cymru. Os na ellir
cael cydsyniad, ac os bydd yr awdurdod lleol o’r farn nad yw’r cynigion yn
dderbyniol ar y ffurf y cyhoeddwyd hwy, rhaid iddo wrthod y cynigion. Rhaid
i’r awdurdod lleol hefyd ymgynghori â chorff llywodraethu unrhyw ysgol y
mae’r cynigion yn berthnasol iddi (os nad y corff llywodraethu yw’r cynigydd).
Gall cymeradwyaeth fod yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd
erbyn dyddiad penodol.
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5.4

Penderfyniad gan gynigwyr

Os nad oes angen cymeradwyo cynigion o dan adrannau 50 a 51 o Ddeddf
2013, y cynigydd fydd yn penderfynu arnynt.
O dan adran 53 o Ddeddf 2013, rhaid i’r cynigydd wneud penderfyniad cyn
pen 16 wythnos (112 diwrnod) o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. Os bydd y
cynigydd yn methu â phenderfynu ar y cynnig cyn pen 16 wythnos, ystyrir ei
fod wedi tynnu’r cynnig yn ôl a bydd angen iddo ailgyhoeddi’r cynigion os
hoffai barhau.
Os bydd gwrthwynebiadau wedi dod i law i gynigion awdurdod lleol, a bod
angen penderfyniad o dan adran 53 o Ddeddf 2013, rhaid i’r awdurdod lleol
beidio ag ystyried y cynigion hynny gyda meddwl caeedig. Rhaid i’r
gwrthwynebiadau gael eu hystyried yn gydwybodol ochr yn ochr â’r dadleuon
mewn perthynas â’r cynigion ac yng ngoleuni’r ffactorau a amlinellir yn adran
1.3 – 1.14 o’r Cod hwn. Yn yr achosion hyn, rhaid cyhoeddi’r adroddiad
gwrthwynebu ar yr un pryd â’r penderfyniad, yn hytrach na chyn pen 28
diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu.

5.5 Gwneud penderfyniadau ar lefel awdurdod lleol
Os bydd angen i awdurdodau lleol gymeradwyo neu benderfynu ar gynigion y
daeth gwrthwynebiad i law yn eu cylch, bydd diwygiad arfaethedig 20 i Atodlen
2 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth)
(Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007 (fel y’u diwygiwyd) yn
caniatáu i weithrediaeth yr awdurdod lleol gyflawni’r swyddogaeth hon. Mae’r
weithrediaeth a/neu’r Cabinet eisoes yn gyfrifol am oruchwylio cynlluniau
trefniadaeth ysgolion, gan gynnwys penderfyniadau i ymgynghori ar gynigion
trefniadaeth ysgolion a’u cyhoeddi. Felly, bydd ganddynt ddealltwriaeth dda o
faterion trefniadaeth ysgolion. Bydd y ddealltwriaeth hon, ynghyd â’u profiad
mwy cyffredinol o wneud penderfyniadau a’r ffaith eu bod yn atebol yn
ddemocrataidd i’r etholaeth leol, yn golygu bod y weithrediaeth yn y sefyllfa
ddelfrydol i benderfynu a ddylid cymeradwyo cynigion trefniadaeth ysgolion ai
peidio.
Fodd bynnag, os byddant yn dewis gwneud hynny, ni fydd Atodlen 2 y
rheoliadau perthnasol yn atal awdurdodau lleol rhag mabwysiadu prosesau
amgen y cytunwyd arnynt yn lleol i wneud penderfyniadau o’r fath. Gall y rhain
gynnwys creu pwyllgor penderfynu lleol mewn cydweithrediad ag awdurdodau
lleol eraill yn eu rhanbarth.

20

Ar ôl i Ran 3 o Ddeddf 2013 gychwyn, mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gosod
rheoliadau diwygio i Reoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth)
(Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007 fel eu bod yn dod i rym ar yr un pryd ag y
mae Rhan 3 yn weithredol.
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Os bydd awdurdodau lleol yn dewis dilyn y trywydd hwn, bydd angen iddynt
ystyried yn ofalus sut y byddant yn sicrhau bod cyrff o’r fath yn gwneud
penderfyniadau teg a chadarn.
Mae Atodiad E yn darparu manylion model posibl ar gyfer pwyllgor
penderfynu lleol.

5.6

Hysbysiad o benderfyniad

Rhaid gwneud a chyflwyno penderfyniadau (mewn perthynas â chynigion sy’n
gofyn am gymeradwyaeth neu benderfyniad) yn ysgrifenedig a rhaid nodi'r
rhesymau dros y penderfyniad yn glir.
Rhaid cyhoeddi penderfyniadau’n electronig ar wefan y cynigydd (os oes
ganddo un) ac ar wefan yr awdurdod lleol perthnasol (os yw’n wahanol).
Rhaid i’r canlynol gael gwybod bod y penderfyniad ar gael:
•

Rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff ysgolion sy’n destun cynigion;

•

Yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer yn
trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno.

Rhaid i’r canlynol dderbyn naill ai gopi caled o’r llythyr penderfynu neu e-bost
yn cynnwys dolen i’r wefan berthnasol:
• awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;
• unrhyw awdurdod lleol arall y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
arno - gan gynnwys, yn achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw
awdurdod sy'n gosod neu sy'n debygol o osod disgyblion â datganiad
ynddi;
• Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;
• unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r
cynigion yn debygol o effeithio arni;
• corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion a chyrff
llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
arnynt, gan gynnwys y rhai a allai dderbyn unrhyw ddisgyblion sydd
wedi'u dadleoli;
• Gweinidogion Cymru;
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• Aelodau'r Cynulliad (ACau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy'n
cynrychioli ardaloedd a wasanaethir gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• Estyn;
• undebau’r athrawon ac undebau staff perthnasol sy’n cynrychioli
ysgolion a staff eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
• y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol;
• y Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol perthnasol;
• Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
• y Bartneriaeth Cymunedau yn Gyntaf leol (mewn ardaloedd
perthnasol)
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw
ddarparwyr annibynnol y gall y cynigion effeithio arnynt;
• yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli;
•

yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant;

•

yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol.

5.7 Atgyfeirio penderfyniadau awdurdodau lleol i Weinidogion
Cymru
O dan adran 54 o Ddeddf 2013, os yw cynigion wedi’u cymeradwyo neu eu
gwrthod gan awdurdod lleol, gall y cyrff canlynol atgyfeirio’r cynigion cyn pen
28 diwrnod i Weinidogion Cymru eu hystyried:
i
ii
iii
iv
v

Awdurdod lleol arall y mae’r cynigion yn effeithio arno;
Y corff crefyddol priodol ar gyfer unrhyw ysgol yr effeithir arni;
Corff llywodraethu ysgol wirfoddol neu sefydledig sy’n destun cynigion;
Ymddiriedolaeth sy’n dal eiddo ar ran ysgol wirfoddol neu sefydledig
sy’n destun cynigion;
Sefydliad addysg bellach y mae’r cynigion yn effeithio arni.

Bydd angen i’r cyrff sy’n atgyfeirio nodi pan eu bod o’r farn bod y penderfyniad
a wnaeth yr awdurdod lleol yn anghywir.
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Bydd Gweinidogion Cymru yn penderfynu a ydy’r cynigion yn effeithio ar y
cyrff y cyfeirir atynt yn i, ii a iv, ac felly bod angen iddynt ystyried y cynigion.
Os oes gofyn i Weinidogion Cymru ystyried cynnig rhaid i’r awdurdod lleol
ddarparu iddynt, ar gais, gopïau o’r gwrthwynebiadau statudol ac unrhyw
wybodaeth arall y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried ei bod yn hanfodol.
Gall Gweinidogion Cymru benderfynu a ddylid cymeradwyo neu wrthod y
cynigion, neu eu cymeradwyo gydag addasiadau.
Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu
niferoedd derbyn y byddai addasiadau yn ymwneud â hwy. Rhaid i
Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a fyddai i bob diben yn
cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd. Cyn gwneud unrhyw
addasiad, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori'n gyntaf â'r cynigydd a'r
corff/cyrff llywodraethu perthnasol a'r awdurdod lleol (pan nad hwy yw'r
cynigwyr), a sicrhau bod y cynigydd yn cydsynio â'r addasiad.
Gall cymeradwyaeth fod yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd
erbyn dyddiad penodol.
Ni ellir atgyfeirio cynigion i gau ysgol fach i Weinidogion Cymru.

6. Gweithredu cynigion
6.1 Gweithredu - cyffredinol
Fel arfer, rhaid i gynigion gael eu gweithredu yn unol â'r hyn y penderfynwyd
arno neu a gymeradwywyd (gyda neu heb addasiadau).
Fodd bynnag, os bydd cynigydd yn fodlon, ar ôl ymgynghori ag unrhyw gorff
llywodraethu yr effeithir arno, y byddai'n afresymol o anodd gweithredu cynnig
ar y dyddiad gweithredu gwreiddiol, neu fod yr amgylchiadau wedi newid
cymaint ers i'r cynnig gael ei gymeradwyo ei bod yn amhriodol ei weithredu ar
y dyddiad gwreiddiol, gall addasu'r cynnig fel bod y broses o'i weithredu yn
cael ei gohirio am hyd at dair blynedd.
Os bydd cynigydd yn fodlon, ar ôl ymgynghori ag unrhyw gorff llywodraethu yr
effeithir arno, y byddai'n afresymol o anodd gweithredu'r cynigion neu fod yr
amgylchiadau wedi newid cymaint ers i'r cynigion gael eu cymeradwyo y
byddai'n gwbl amhriodol eu gweithredu, gall benderfynu y dylid rhoi'r gorau i'r
cynigion.
Yn achos cynigion i gau ysgol, ac ar ôl ymgynghori ag unrhyw gorff
llywodraethu yr effeithir arno, gall cynigydd hefyd benderfynu dwyn dyddiad
gweithredu'r cynigion yn ei flaen hyd at 13 wythnos. Rhaid mai dim ond os
nad oes gan ysgol unrhyw ddisgyblion ar y gofrestr, neu bod ganddi gyn lleied
o ddisgyblion fel bod amheuon difrifol a elllid darparu’r cwricwlwm, y dylid
dwyn y dyddiad gweithredu yn ei flaen.
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Pan fydd cynigion wedi'u cymeradwyo gan yr awdurdod lleol neu Weinidogion
Cymru, rhaid mai dim ond gyda chytundeb Gweinidogion Cymru y caiff
cynigwyr benderfynu gohirio cynnig, dwyn ei ddyddiad gweithredu yn ei flaen
neu roi'r gorau iddo. Rhaid i unrhyw gais o'r fath am gytundeb gael ei wneud
yn ysgrifenedig gan nodi rhesymau'r cynigydd yn glir.
Rhaid hysbysu partïon perthnasol gan gynnwys Gweinidogion Cymru, Estyn,
yr awdurdod lleol cynhaliol, y Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol perthnasol a
chyrff llywodraethu, rhieni, disgyblion a staff unrhyw ysgol y mae cynnig yn
effeithio arni, fel y bo'n briodol, o unrhyw benderfyniad i ohirio cynnig, dwyn ei
ddyddiad gweithredu yn ei flaen neu roi'r gorau iddo cyn saith diwrnod o'r
ddyddiad y penderfyniad hwnnw. Rhaid i'r hysbysiad nodi'r rhesymau dros y
penderfyniad hwnnw yn gryno.
Os bydd cynnig wedi'i gymeradwyo gan Weinidogion Cymru neu gan
awdurdod lleol yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd erbyn
dyddiad penodol, ac nas bodlonir yr amod hwnnw erbyn y dyddiad hwnnw,
rhaid i'r cynigion gael eu hystyried fel eu bod wedi’u gwrthod, oni bai bod
Gweinidogion Cymru neu’r awdurdod lleol wedi cytuno i ganiatáu i’r cynigydd
amrywio’r amod hwnnw drwy osod dyddiad ddiweddarach.

6.2

Gweithredu – newid categori

Mae Rhan 3 o Atodlen 5 i Ddeddf 2013 yn nodi’r manylion llawn mewn
perthynas â throsglwyddo tir. Bydd unrhyw drosglwyddiadau’n digwydd ar y
dyddiad gweithredu. Os bydd ysgol gymunedol yn dod yn ysgol wirfoddol a
gynorthwyir neu’n ysgol wirfoddol a reolir, bydd unrhyw dir heblaw caeau
chwarae sy’n eiddo i awdurdod lleol yn trosglwyddo’n awtomatig i
ymddiriedolwyr yr ysgol.
Os bydd ysgol sefydledig, ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol wirfoddol a
reolir heb gymeriad crefyddol yn dod yn ysgol gymunedol, bydd unrhyw dir a
ariennir yn gyhoeddus yn trosglwyddo’n awtomatig i’r awdurdod lleol. Diffinnir
tir a ariennir yn gyhoeddus yn Atodlen 4 o Ddeddf 2013 ac mae’n cynnwys tir
a ddarperir gan yr awdurdod lleol neu drwy grant cyfalaf (yn ystyr Pennod 6 o
Ran 3 o Ddeddf Addysg 1996). Rhaid i unrhyw dir arall sy’n eiddo i
ymddiriedolwyr neu’r corff llywodraethu gael ei drosglwyddo i’r awdurdod lleol
trwy gytundeb trosglwyddo a gaiff ei lunio gan y partïon. Efallai y bydd
trosglwyddiad o’r fath yn cynnwys taliad, y cytunwyd arno, gan yr awdurdod
lleol. Os na all y partïon gytuno ar drosglwyddiad, gall y naill barti neu’r llall
ofyn i Weinidogion Cymru eithrio trosglwyddo unrhyw ddarn o dir. Yna, rhaid i
Weinidogion Cymru’n penderfynu a ddylid cyfarwyddo eithrio’r darn hwnnw o
dir ai peidio.
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7.

Cau ysgol â llai na 10 disgybl cofrestredig

Os oes gan ysgol lai na 10 disgybl cofrestredig (neu os nad oes unrhyw
ddisgyblion ar ôl mewn ysgol) pan gynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr, mae
Deddf 2013 yn caniatáu i gyrff llywodraethu/awdurdodau lleol ddilyn
gweithdrefn symlach er mwyn cau’r ysgol yn swyddogol.
Yr unig beth y byddai’n ofynnol iddynt ei wneud o dan y weithdrefn honno
fyddai cyhoeddi’r hysbysiad cau – byddai’r gofyniad i ymgynghori’n gyffredinol
yn cael ei hepgor, cyhyd â bod digon o leoedd mewn ysgolion cyfatebol
wedi'u nodi a fyddai'n rhesymol hygyrch i’r disgyblion hynny sydd wedi’u
dadleoli neu a allai gael eu dadleoli. Os daw gwrthwynebiadau i law, y
cynigydd fyddai'n ystyried y cynnig ym mhob achos. Fodd bynnag, cyn
cyflwyno cynigion o’r fath, rhaid i gynigwyr ofyn am farn unrhyw
ymddiriedolaeth sydd â budd yn yr ysgol, neu’r corff crefyddol priodol, ac
ystyried y safbwyntiau hyn cyn symud ymlaen.
Yn achos ysgolion lle mae rhai disgyblion ar ôl, rhaid i gynigwyr sicrhau y
caiff yr hysbysiad cau ei ddwyn i sylw'r disgyblion, y caiff ei ystyr ei egluro
iddynt, ac y caiff camau priodol eu cymryd i alluogi'r disgyblion hyn i ymateb i'r
hysbysiad os dymunant wneud hynny. Mae'n hanfodol bod disgyblion yn cael
y cyfle i gyfrannu at y broses benderfynu a rhaid i gynigwyr sicrhau yr ystyrir
unrhyw farn a fynegir ganddynt yn llawn cyn y gwneir penderfyniad terfynol.
Anogir cynigwyr i rannu gwybodaeth â rhieni ac ysgolion eraill a dylent
sicrhau eu bod yn cael copi o'r hysbysiad. Yn ogystal â hyn, rhaid hysbysu
unrhyw ysgolion y nodir eu bod fwyaf tebygol o dderbyn disgyblion.
Nid yw bodolaeth gweithdrefnau symlach mewn perthynas â’r bwriad i gau
ysgolion â llai na 10 o ddisgyblion cofrestredig yn golygu ei bod yn ofynnol i
gyrff llywodraethu neu awdurdodau lleol gyflwyno cynigion i gau ysgolion o’r
fath yn ddi-oed. Dylid ystyried cau ysgolion o’r fath yng ngoleuni’r ffactorau a
amlinellir yn adran 1.
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8. Cynigion gan Weinidogion Cymru i resymoli
lleoedd mewn ysgolion
Os bydd Gweinidogion Cymru wedi cyfarwyddo awdurdod lleol neu gorff
llywodraethu yn y gorffennol i gyflwyno cynigion i unioni darpariaeth ormodol
neu annigonol o leoedd mewn ysgolion, gallant gyhoeddi eu cynigion eu
hunain i’r diben hwnnw.
Byddai’r meini prawf penodol y gallai Gweinidogion Cymru eu defnyddio i
benderfynu cyhoeddi cyfarwyddyd neu gynnig yn amrywio, gan ddibynnu ar yr
amgylchiadau yn yr ardal dan sylw ond, yn gyffredinol, pwerau i’w defnyddio
pan fetho popeth arall yw’r rhain a byddent yn cael eu defnyddio pan fyddai
awdurdod lleol wedi methu â sicrhau:
•
•
•

bod ei ardal yn cael ei gwasanaethu gan ysgolion sy’n ddigonol o ran
nifer, cymeriad a chyfarpar i ddarparu cyfleoedd addysg priodol i bob
disgybl; neu
bod gan bob plentyn yn ei ardal fynediad rhesymol at un o’r ysgolion
hynny; neu
bod cyllid ar gyfer addysg yn gosteffeithiol a bod adnoddau’n cael eu
defnyddio i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau posibl i blant a phobl
ifanc.

Rhaid i’r cynigion gael eu cyhoeddi’n unol â’r darpariaethau ym Mhennod 4
uchod.
Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynigion o fewn y cyfnod gwerthwynebu o 28
diwrnod. Os derbynnir gwrthwynebiadau, rhaid i Weinidogion Cymru beri
cynnal ymchwiliad lleol i ystyried y cynigion. Rhaid i unrhyw gynigion eraill i
ad-drefnu ysgolion, a gyhoeddwyd ond na phenderfynwyd arnynt eto, gael eu
hatgyfeirio i’r ymchwiliad lleol os yw Gweinidogion Cymru o’r farn eu bod yn
gysylltiedig â’r cynnig sy’n cael ei wrthwynebu (ac oni bai bod Gweinidogion
Cymru o’r farn y dylid eu gweithredu).
Rhaid i’r ymchwiliad lleol gael ei gynnal gan unigolyn a benodwyd i’r diben
hwnnw gan Weinidogion Cymru ac yn unol ag unrhyw weithdrefnau a
amlinellir ganddynt adeg sefydlu’r ymchwiliad lleol.
Os bydd ymchwiliad lleol wedi’i gynnal, rhaid i Weinidogion Cymru ystyried
adroddiad y sawl a gynhaliodd yr ymchwiliad lleol. Yna, gallant wneud un o’r
canlynol:
1. ei fabwysiadu gyda neu heb addasiadau, neu benderfynu peidio â
mabwysiadu unrhyw un o’r cynigion a wnaed gan Weinidogion Cymru;
2. ei gymeradwyo gyda neu heb addasiadau, neu wrthod unrhyw gynigion
eraill a atgyfeiriwyd i’r ymchwiliad lleol;
3. gwneud cynigion pellach i resymoli lleoedd mewn ysgolion.

47

Os bydd Gweinidogion Cymru’n penderfynu gwneud cynigion pellach, ni fydd
gofyniad i beri cynnal ymchwiliad lleol arall.
Os na fydd y cynigion pellach hyn a wnaed gan Weinidogion Cymru wedi’u
hatgyfeirio i ymchwiliad lleol, gall Gweinidogion Cymru, ar ôl ystyried unrhyw
wrthwynebiadau:
1. fabwysiadu’r cynnig gyda neu heb addasiadau;
2. penderfynu peidio â mabwysiadu’r cynnig.
Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu
niferoedd derbyn y dylai addasiadau a wnaed gan Weinidogion Cymru
ymwneud â hwy. Rhaid i Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a
fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd.
Gellir cymeradwyo cynigion neu eu mabwysiadu yn amodol ar rywbeth
penodol a fydd yn digwydd erbyn dyddiad penodol.
Rhaid i gynigion a gymeradwyir neu a fabwysiedir gael eu gweithredu’n unol
â Phennod 6 uchod.
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9. Cynigion gan Weinidogion Cymru mewn
perthynas â darpariaeth ranbarthol ar gyfer anghenion
addysgol arbennig
Os bydd Gweinidogion Cymru wedi gwneud gorchymyn yn y gorffennol yn
cyfarwyddo awdurdod lleol neu gorff llywodraethu i gyflwyno cynigion i addrefnu ysgolion at ddiben sicrhau darpariaeth ranbarthol i blant ag anghenion
addysgol arbennig, gallant gyhoeddi eu cynigion eu hunain i’r diben hwnnw.
Rhaid ymgynghori ar y cynigion yn unol â Phennod 3 uchod, a rhaid iddynt
gael eu cyhoeddi’n unol â Phennod 4.
Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynigion o fewn y cyfnod gwrthwynebu o 28
diwrnod.
Ar ôl ystyried unrhyw wrthwynebiadau, gall Gweinidogion Cymru;
1. fabwysiadu’r cynigion gyda neu heb addasiadau;
2. penderfynu peidio â mabwysiadu’r cynigion.
Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu
niferoedd derbyn y dylai addasiadau a wnaed gan Weinidogion Cymru
ymwneud â hwy. Rhaid i Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a
fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd.
Gellir cymeradwyo cynigion neu eu mabwysiadu yn amodol ar rywbeth
penodol a fydd yn digwydd erbyn dyddiad penodol.
Rhaid i gynigion a fabwysiedir gael eu gweithredu’n unol â Phennod 6 uchod.
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10. Cynigion gan Weinidogion Cymru i ad-drefnu
addysg chweched Dosbarth
O dan adran 71 o Ddeddf 2013, gall Gweinidogion Cymru wneud cynigion
sy’n:
1. galw ar awdurdod lleol i sefydlu ysgol neu ysgolion i
ddarparu addysg uwchradd sy’n addas i ofynion disgyblion
chweched dosbarth yn unig (‘ysgol chweched dosbarth’);
2. cyflwyno neu ddileu darpariaeth chweched dosbarth mewn
ysgol, neu;
3. gau ysgol chweched dosbarth.
Rhaid ymgynghori ar y cynigion yn unol â Phennod 3 uchod, a rhaid iddynt
gael eu cyhoeddi’n unol â Phennod 4.
Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynigion o fewn y cyfnod gwerthwynebu o 28
diwrnod.
Ar ôl ystyried unrhyw wrthwynebiadau, gall Gweinidogion Cymru;
1. fabwysiadu’r cynigion gyda neu heb addasiadau;
2. penderfynu peidio â mabwysiadu’r cynigion.
Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu
niferoedd derbyn y dylai addasiadau a wnaed gan Weinidogion Cymru
ymwneud â hwy. Rhaid i Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a
fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd.
Gellir cymeradwyo cynigion neu eu mabwysiadu yn amodol ar rywbeth
penodol a fydd yn digwydd erbyn dyddiad penodol.
Rhaid i gynigion a fabwysiedir gael eu gweithredu’n unol â Phennod 6 uchod.
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11. Hysbysiad o fwriad corff llywodraethu i gau ysgol
sefydledig neu wirfoddol
Mae Adran 80 o Ddeddf 2013 yn caniatáu i gorff llywodraethu ysgol sefydledig
neu wirfoddol gau’r ysgol trwy roi dwy flynedd o rybudd i Weinidogion Cymru
a’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal yr ysgol o’i fwriad i wneud hynny. O
dderbyn rhybudd, rhaid i’r corff llywodraethu:
1. gael cydsyniad Gweinidogion Cymru os yw Gweinidogion Cymru neu’r
awdurdod lleol wedi gwario arian ar safle’r ysgol (ac eithrio mewn
cysylltiad â gwaith atgyweirio);
2. ymgynghori â Gweinidogion Cymru pe byddai cau’r ysgol yn effeithio ar
gyfleusterau ar gyfer addysg lawn amser sy’n addas i unigolion sy’n
hŷn na’r oedran ysgol gorfodol ond sy’n iau na 19 oed;
3. ymgynghori â’r ymddiriedolwyr ynghylch unrhyw dir neu adeiladau a
gedwir ar ymddiriedolaeth, a/neu’r corff crefyddol priodol os oes gan yr
ysgol gymeriad crefyddol dynodedig, a rhoi sylw priodol i unrhyw
sylwadau a dderbynnir.
Os bydd angen cyngor ar gyrff llywodraethu mewn perthynas ag eiddo a
gedwir ar ymddiriedolaeth elusennol, dylent gysylltu â’r Comisiwn Elusennau.
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Atodiad A: Siart llif enghreifftiol ar gyfer cynigion
statudol
Cam 1
Mae'r cynigwyr yn ystyried adran 1 o'r canllawiau ac wedyn yn cymeradwyo
ymgynghoriad ar newidiadau i ysgol/ysgolion.
▼
Cam 2
Ar ddechrau'r cyfnod ymgynghori, rhaid i'r cynigwyr ddarparu dogfen
ymgynghori i ymgyngoreion a rhoi o leiaf 42 diwrnod iddynt ymateb gydag o
leiaf 20 o’r rhain yn ddiwrnodau ysgol. Os bydd y cynigydd o'r farn ei bod yn
briodol, cynhelir cyfarfodydd â rhanddeiliaid yn ystod y cyfnod ymgynghori.
▼
Cam 3
Mae'r cynigwyr yn casglu’r sylwadau ar yr ymgynghoriad ac yn eu crynhoi.
Cyhoeddir y crynodeb hwn, ynghyd ag ymatebion y cynigydd ei hun i'r
sylwadau, mewn adroddiad ar yr ymgynghoriad cyn pen tri mis o ddiwedd y
cyfnod ymgynghori.
▼
Cam 4
Mae'r cynigwyr yn penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â'r newidiadau cyn pen 6
mis o ddiwedd y cyfnod ymgynghori. Os penderfynir bwrw ymlaen â'r
cynigion, cymerir Cam 5. Os bydd opsiwn newydd yn dod i'r amlwg yn ystod
yr ymgynghoriad, ac y mae'r cynigwyr am ei ystyried, yna ailadroddir Camau
1-3.
▼
Cam 5
Cyhoeddir hysbysiad statudol gan roi 28 diwrnod o rybudd i gyflwyno
gwrthwynebiadau. Rhaid i'r hysbysiad gael ei gyhoeddi ar ddiwrnod ysgol a
chyda 15 diwrnod ysgol (heb gynnwys y diwrnod y caiff yr hysbysiad ei
gyhoeddi) yn rhan o’r cyfnod hwnnw.
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▼
Cam 6
Os daw gwrthwynebiadau i law, rhaid i'r cynigwyr gyhoeddi adroddiad
gwrthwynebu gan roi crynodeb o'r gwrthwynebiadau a'u hymatebion iddynt
cyn pen 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu.
▼
Cam 7a

Cam 7b

Cam 7c

Os nad oes angen
cymeradwyaeth gan
Weinidogion Cymru
neu’r awdurdod lleol ar
y cynnig, rhaid i'r
cynigwyr wneud
penderfyniad terfynol ar
y cynnig cyn pen 16
wythnos o ddiwedd y
cyfnod gwrthwynebu.

Os oes angen
penderfyniad gan
Weinidogion Cymru ar y
cynnig, rhaid i'r
cynigydd anfon y
gwrthwynebiadau a'r
adroddiad gwrthwynebu
at Weinidogion Cymru
cyn pen 35 diwrnod o
ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
Fel arfer, bydd
Gweinidogion Cymru yn
penderfynu ar gynigion
cyn pen 16 wythnos o
ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.

Os oes angen
penderfyniad gan yr
awdurdod lleol ar y
cynnig, rhaid i'r
cynigydd anfon y
ddogfen ymgynghori, yr
adroddiad ar yr
ymgynghoriad, yr
hysbysiad a
gyhoeddwyd, y
gwrthwynebiadau a'r
adroddiad gwrthwynebu
i'r awdurdod lleol cyn
pen 35 diwrnod o
ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
Rhaid i'r awdurdod lleol
wneud penderfyniad
cyn pen 16 wythnos o
ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
Cyn pen 28 diwrnod o
ddyddiad penderfyniad
yr awdurdod lleol, gall
cynigion gael eu
hatgyfeirio i
Weinidogion Cymru gan
y canlynol:
i
ii
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Awdurdod lleol
arall;
Y corff crefyddol
priodol ar gyfer
unrhyw ysgol yr
effeithir arni (yr
awdurdod

esgobaethol);
iii Corff
llywodraethu
ysgol wirfoddol
neu sefydledig
sy’n destun
cynigion;
iv Ymddiriedolaeth
sy’n dal eiddo ar
ran ysgol
wirfoddol neu
sefydledig sy’n
destun cynigion;
v Sefydliad addysg
bellach y mae’r
cynigion yn
effeithio arni.
▼
Cam 8
Os caiff y cynigion eu cymeradwyo neu os bydd y cynigydd yn penderfynu eu
gweithredu, dylent gael eu gweithredu yn unol â'r dyddiad a roddwyd yn yr
hysbysiad statudol, neu unrhyw ddyddiad a addaswyd wedi hynny.
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Atodiad B: Enghreifftiau o hysbysiadau statudol
Enghraifft o hysbysiad statudol i sefydlu ysgol gymunedol neu
wirfoddol newydd
[Nodwch enw a chyfeiriad y rhai sy'n cyhoeddi'r cynigion]
Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 41 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion 2013 a'r Cod Trefniadaeth Ysgolion fod [enw'r cynigydd], ar ôl
ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, yn cynnig sefydlu ysgol
[nodwch y categori iaith 21 ] newydd i'w chynnal gan [nodwch enw'r awdurdod
lleol cynhaliol] yn [nodwch y lleoliad a, lle y bo'n briodol, y cyfeiriad post] ar
gyfer [bechgyn]/ [merched] /[bechgyn a merched] [nodwch yr ystod oedran]
oed.
Cynhaliodd [nodwch enw'r cynigydd] gyfnod ymgynghori cyn penderfynu
cyhoeddi'r cynnig hwn. Mae adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys
crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion, ymatebion y cynigwyr a
barn Estyn ar gael ar [nodwch wefan y cynigydd neu, os nad oes un ar gael,
wefan yr awdurdod lleol perthnasol].
Cynigir gweithredu'r cynnig ar [nodwch y dyddiad]. [Pan fwriedir gweithredu'r
cynnig fesul cam, dylid nodi'r dyddiad y bwriedir gweithredu pob cam].
Bydd yr ysgol newydd a gynigir yn ysgol [nodwch ysgol gymunedol neu ysgol
wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol wirfoddol a reolir].
[nodwch y corff llywodraethu neu enw'r awdurdod lleol] fydd yr awdurdod
derbyn.
[Nodwch y nifer derbyn] fydd y nifer derbyn ar gyfer [nodwch y grŵp oedran
neu'r grwpiau oedran perthnasol 22 ] yn yr ysgol newydd yn y flwyddyn ysgol
gyntaf y mae'r cynigion wedi'u gweithredu. [Pan fwriedir gweithredu'r cynigion
fesul cam, rhaid rhoi'r nifer derbyn yn y flwyddyn ysgol gyntaf y mae pob cam
wedi'i weithredu.] [Os bydd nifer derbyn ar wahân ar gyfer y chweched
dosbarth, dylid cynnwys y nifer hwnnw.]
[Nodwch y ffigur capasiti 23 ] fydd capasiti disgyblion yr ysgol newydd. [Byddai'n
ddefnyddiol cynnwys nifer y lleoedd meithrin a ddarperir os yw'n briodol.]

21

Dylai'r cynigwyr gyfeirio at ddogfen wybodaeth Llywodraeth Cymru 23/2007 ‘Diffinio
ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’.
22
Diffinnir "grŵp oedran perthnasol" yn adran 142(1) o Ddeddf 1998 fel a ganlyn: "an age
group in which pupils are normally admitted (or, as the case may be, will normally be
admitted) to the school". Felly, gellid bod mwy nag un grŵp oedran perthnasol, ac yn yr
achos hwnnw rhaid rhoi’r nifer derbyn mewn perthynas â phob grŵp oedran perthnasol o'r
fath.
23
Dylai'r cynigwyr gyfeirio at Gylchlythyr Llywodraeth Cymru 21/2011 ‘Mesur capasiti
ysgolion yng Nghymru’.
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[Ar gyfer ysgol arbennig, gwybodaeth am anghenion addysgol arbennig y
disgyblion y gwneir darpariaeth ar eu cyfer.]
[Rhowch wybodaeth o ran p'un a gynigir y bydd trefniadau derbyn yr ysgol
newydd yn gwneud darpariaeth ar gyfer bandio disgyblion.]
[Yn achos ysgol wirfoddol newydd, rhowch wybodaeth am ei chymeriad
crefyddol a’i chorff crefyddol priodol arfaethedig os bydd ganddi gymeriad
crefyddol.]
[Rhowch wybodaeth am y trefniadau arfaethedig i gludo'r disgyblion i'r ysgol
newydd.]
[Yn achos cynigion i sefydlu ysgol wirfoddol newydd, nodwch p'un a fwriedir i'r
awdurdod addysg lleol neu'r hyrwyddwyr weithredu'r cynigion, ac, os bwriedir
i'r ddau barti weithredu'r cynigion, i ba raddau y bydd y ddau gorff yn eu
gweithredu.]
Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o
ddyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw erbyn [nodwch ddyddiad].
Dylid anfon gwrthwynebiadau at [enw a chyfeiriad y cynigydd].
Llofnodwyd ….............................................
Ar ran [yr awdurdod lleol]
[Dyddiad - dylai hwn fod yr un dyddiad â'r dyddiad cyhoeddi]
NODYN ESBONIADOL
[Efallai y bydd yn ddefnyddiol cynnwys Nodyn Esboniadol sy'n esbonio'r
cynigion mewn iaith syml ac sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a chefndir i'r
cynigion.]
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Enghraifft o hysbysiad statudol i gau ysgol gymunedol a gynhelir, ysgol
sefydledig, ysgol wirfoddol neu ysgol feithrin
[Nodwch enw a chyfeiriad y rhai sy'n cyhoeddi'r cynigion]
Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 43 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion 2013 a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion fod [enw'r cynigydd], ar ôl
ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, yn cynnig cau [enw a
chyfeiriad yr ysgol]. Cynhelir yr ysgol gan [nodwch enw'r awdurdod lleol
cynhaliol] [ac os yn berthnasol, nodwch gymeriad crefyddol yr ysgol].
Cynhaliodd [nodwch enw'r cynigydd] gyfnod ymgynghori cyn penderfynu
cyhoeddi'r cynnig hwn. Mae adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys
crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion, ymatebion y cynigwyr a
barn Estyn ar gael ar [nodwch wefan y cynigydd neu, os nad oes un ar gael,
wefan yr awdurdod lleol perthnasol].
Cynigir gweithredu'r cynigion ar [nodwch y dyddiad] (2).
[Nodwch fanylion yr ysgolion y gall y disgyblion yn yr ysgol i'w chau fynd
iddynt, gan gynnwys unrhyw drefniadau interim a chategori iaith yr ysgolion
amgen fel y’i diffinnir gan Ddogfen Wybodaeth Rhif: 023/2007.]
[Nodwch fanylion unrhyw fesurau eraill y bwriedir eu cymryd i gynyddu nifer y
lleoedd sydd ar gael mewn ysgolion o ganlyniad i'r cynnig i gau'r ysgol.]
[Nodwch fanylion y trefniant arfaethedig i gludo'r disgyblion i ysgolion eraill.]
Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o
ddyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw erbyn [nodwch ddyddiad].
Dylid anfon gwrthwynebiadau at [enw a chyfeiriad y cynigydd].
Llofnodwyd ….............................................
Ar ran [yr awdurdod lleol neu'r corff llywodraethu].
[Dyddiad - dylai hwn fod yr un dyddiad â'r dyddiad cyhoeddi].
NODYN ESBONIADOL
[Efallai y bydd yn ddefnyddiol cynnwys Nodyn Esboniadol sy'n esbonio'r
cynigion mewn iaith syml ac sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a chefndir i'r
cynigion].
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Enghraifft o hysbysiad statudol i wneud newid a reoleiddir i ysgol
gymunedol a gynhelir, ysgol sefydledig, ysgol wirfoddol neu ysgol
feithrin
Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion 2013 a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion fod [enw'r cynigydd], ar ôl
ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, yn cynnig newid [enw a
chyfeiriad yr ysgol] fel ei bod [ychwanegu disgrifiad o'r newid/newidiadau
arfaethedig.] Cynhelir yr ysgol/ysgolion gan [nodwch enw'r awdurdod lleol
cynhaliol].
Cynhaliodd [nodwch enw'r cynigydd] gyfnod ymgynghori cyn penderfynu
cyhoeddi'r cynnig hwn. Mae adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys
crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion, ymatebion y cynigwyr a
barn Estyn ar gael ar [nodwch wefan y cynigydd neu, os nad oes un ar gael,
wefan yr awdurdod lleol perthnasol].
Cynigir gweithredu'r cynnig ar [nodwch y dyddiad]. [Pan fwriedir gweithredu'r
cynnig fesul cam, dylid nodi'r dyddiad y bwriedir gweithredu pob cam].
[Pan fydd y newid yn cynnwys ehangu, neu leihau capasiti, nodwch]Nifer y
disgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd yw [nodwch nifer], capasiti disgyblion yr
ysgol yw [nodwch gapasiti lleoedd disgyblion 24 ] a'r capasiti arfaethedig ar ôl
gweithredu'r cynnig fydd [nodwch y capasiti arfaethedig].
[Pan fydd y newid yn cynnwys ehangu, neu leihau capasiti nodwch] [Nodwch
y nifer derbyn] fydd y nifer derbyn ar gyfer [nodwch y grŵp oedran neu'r
grwpiau oedran perthnasol 25 ] yn yr ysgol newydd yn y flwyddyn ysgol gyntaf y
mae'r cynigion wedi'u gweithredu [Dylech gynnwys nifer chweched dosbarth
ar wahân os yw'n briodol.] [Pan fwriedir gweithredu'r cynigion fesul cam, rhaid
rhoi'r nifer derbyn yn y flwyddyn ysgol gyntaf y mae pob cam wedi'i
weithredu.] [os yn briodol]Bydd xx o leoedd meithrin.
[Pan fydd y newid yn golygu newid y math o ddarpariaeth AAA, rhowch
wybodaeth am y ddarpariaeth amgen i'r disgyblion a'r effaith ar gludiant i'r
ysgol.]
Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o
ddyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw erbyn [nodwch ddyddiad].
Dylid anfon gwrthwynebiadau at [enw a chyfeiriad y cynigydd].

24

Dylai'r cynigwyr gyfeirio at Gylchlythyr Llywodraeth Cymru 21/2011 ‘Mesur capasiti ysgolion yng
Nghymru’.
25
Diffinnir "grŵp oedran perthnasol" yn adran 142(1) o Ddeddf 1998 fel a ganlyn: "an age
group in which pupils are normally admitted (or, as the case may be, will normally be
admitted) to the school". Felly, gellid bod mwy nag un grŵp oedran perthnasol, ac yn yr
achos hwnnw rhaid rhoi’r nifer derbyn mewn perthynas â phob grŵp oedran perthnasol o'r
fath.
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Bydd [nodwch enw'r cynigydd] yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw
wrthwynebiadau a ddaw i law (ac na chânt eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn
ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnynt, cyn pen cyfnod o 28
diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu.
Llofnodwyd ….............................................
Ar ran [yr awdurdod lleol neu'r corff llywodraethu]
[Dyddiad - dylai hwn fod yr un dyddiad â'r dyddiad cyhoeddi]
NODYN ESBONIADOL
[Efallai y bydd yn ddefnyddiol cynnwys Nodyn Esboniadol sy'n esbonio'r
cynigion mewn iaith syml ac sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a chefndir i'r
cynigion.]
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Atodiad C: Templed o'r ddogfen ymgynghori
Mae'r templed canlynol yn nodi awgrym o fformat, ond nid fformat gorfodol, ar
gyfer yr wybodaeth y mae'n ofynnol ei chynnwys mewn dogfen ymgynghori.
Nid yw'r amlinelliad hwn o'r cynnwys yn hollgynhwysfawr a byddai disgwyl i
gynigwyr gynnwys elfennau ychwanegol gan ddibynnu ar gyd-destun y
cynigion sy'n cael eu hystyried.
Cyflwyniad - Esboniad o'r ymgynghoriad
Gallai'r adran hon nodi bod y cynigwyr yn ystyried ad-drefnu lleoedd ysgolion
mewn ardal benodol ac enw'r ysgol/ysgolion yr effeithir arni/arnynt. Gallai
esbonio bod y cynigwyr, cyn bwrw ymlaen â'u cynigion, am geisio barn pawb
sy'n debygol o fod â buddiant yn y cynnig/cynigion fel y gellir ystyried eu barn
cyn gwneud penderfyniad.
Gallai'r adran hon wedyn nodi'r broses ar gyfer cynnal ymgynghoriad, gan
gynnwys:
•

rhestr o bawb yr ymgynghorir â hwy (Nodir y sawl y mae'n rhaid i
gynigwyr ymgynghori â hwy yn Adran 3 o'r Cod. Fodd bynnag,
disgwylir y byddai'r cynigwyr hefyd yn ymgynghori ag eraill sydd â
diddordeb yn y mater nad ydynt wedi'u cynnwys yn y rhestr hon, lle
y bo'n briodol yng nghyd-destun cynnig penodol);

•

os bwriedir cynnal cyfarfodydd, dyddiad, amser, lleoliad a
chynulleidfa unrhyw gyfarfodydd o'r fath (gan roi digon o rybudd i'r
rhai sy'n debygol o fynd iddynt);

•

enw a chyfeiriad y sawl y dylid anfon sylwadau ysgrifenedig ar y
cynnig/cynigion ato, a'r dyddiad cau ar gyfer cael y sylwadau hyn;

•

y trefniadau a wneir i blant a phobl ifanc gymryd rhan;

•

manylion unrhyw drefniadau ymgynghori eraill megis diwrnodau
agored, arddangosfeydd, ac ati.

Cefndir i'r cynnig/cynigion
Gallai hyn nodi'r manylion canlynol ar gyfer pob ysgol y mae'r cynigion yn
effeithio arni neu'n debygol o effeithio arni, gan gynnwys ysgolion a allai
ddisgwyl derbyn disgyblion ychwanegol yn y dyfodol, ac ysgolion arbennig:
•

enwau, lleoliadau, categorïau a chategorïau iaith pob ysgol
bresennol y mae'r cynnig yn debygol o effeithio arni (er enghraifft,
yn achos cynnig i gau ysgol, dylid rhoi gwybodaeth am yr holl
ysgolion cyfagos y gellid ystyried yn rhesymol y bydd disgyblion yn
dymuno trosglwyddo iddynt);

•

nifer y disgyblion ar y gofrestr ar hyn o bryd a'r ffigurau a
gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad ysgolion blynyddol blaenorol
ym mhob ysgol bresennol y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
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arni (ar gyfer ysgolion cynradd, dylid dangos nifer y disgyblion
meithrin ar wahân ac ni ddylid eu cynnwys mewn rhagolygon);
•

rhagolygon pum mlynedd o'r disgyblion ar y gofrestr ym mhob
ysgol bresennol y mae'r cynnig yn debygol o effeithio arni, a hynny
ar hyn o bryd (h.y. yn seiliedig ar y ffordd y mae ysgolion wedi'u
trefnu ar hyn o bryd) a phe gweithredid y cynnig;

•

capasiti lleoedd disgyblion (yn seiliedig ar Gylchlythyr Llywodraeth
Cymru Rhif 21/2011 ‘Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru’);

•

nifer y lleoedd meithrin lle y bo'n gymwys;

•

nifer y lleoedd chweched dosbarth lle y bo'n gymwys;

•

ansawdd yr adeiladau a’r ystafelloedd, gan gyfeirio at gategorïau
cyflwr adeiladau’r ysgol fel y’u nodwyd yn sgil unrhyw arolygon o’r
ysgol.

Pan gynigir sefydlu ysgol newydd:
•

ar gyfer yr ysgol newydd:


y nifer derbyn a'r trefniadau derbyn arfaethedig;



ystod oedran;



capasiti lleoedd disgyblion a/neu nifer y lleoedd meithrin;



lleoliad a hygyrchedd;



categori;



categori iaith (ac esboniad o hyn);



manylion yr adeiladau a'r ystafelloedd arfaethedig i gynnwys
rhestr o'r cyfleusterau arfaethedig;
trefniadau a pholisi cludiant rhwng y cartref a’r ysgol yr
awdurdod lleol, ynghyd â gwybodaeth am lwybrau cerdded
diogel;
Yn achos uned adnoddau anghenion addysgol arbennig (AAA)
mewn ysgol brif ffrwd neu ysgol arbennig, gwybodaeth am
anghenion arbennig y disgyblion.




Pan gynigir cau ysgol:
•

manylion unrhyw opsiynau amgen sydd wedi'u hystyried yn lle cau'r
ysgol, a'r rhesymau dros beidio â bwrw ati â’r rhain;

•

yr effaith ar unrhyw ysgol neu ddarparwr y mae'r cynnig yn effeithio
arni/arno - yn enwedig ar ysgolion amgen a enwir mewn cynnig
cau;

•

effaith debygol y cynigion ar y gymuned leol, yn enwedig mewn
ardaloedd gwledig ac mewn ardaloedd sydd wedi'u dynodi ar gyfer
rhaglenni Cymunedau yn Gyntaf neu raglenni olynol;
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•

yr effaith debygol ar staff yr ysgolion a enwir mewn cynnig;

•

yn achos trosglwyddo disgyblion i leoliad gwahanol:


enw a lleoliad y ddarpariaeth amgen arfaethedig;



cymhariaeth rhwng ansawdd ac amrywiaeth yr addysg a
ddarperir yn yr ysgol y byddai'r disgyblion yn trosglwyddo ohoni
a'r dewis/dewisiadau amgen arfaethedig ac amlinelliad o unrhyw
gamau y mae angen eu cymryd i sicrhau yr eir i’r afael ag
unrhyw ddiffygion yn yr opsiwn amgen;



trefniadau derbyn yr ysgol amgen arfaethedig;



cymhariaeth o ansawdd yr adeiladau a'r ystafelloedd yn yr ysgol
y byddai'r disgyblion yn trosglwyddo ohoni a'r opsiwn amgen
arfaethedig ac amlinelliad o unrhyw gamau y mae angen eu
cymryd i sicrhau yr eir i’r afael ag unrhyw ddiffygion yn yr opsiwn
amgen;



gwybodaeth ynghylch sut y gwneir darpariaeth ar gyfer y plant
sy'n trosglwyddo yn yr ysgol amgen, gan gynnwys meintiau
dosbarthiadau ar ôl y gweithredu;



yr effaith ar amseroedd teithio disgyblion i'r ysgol;



hygyrchedd llwybrau cerdded diogel i ysgolion amgen.

Pan fydd cynigion yn ymwneud ag ysgol arbennig neu ddarpariaeth AAA
ddynodedig mewn ysgol brif ffrwd:
•

yr effaith ar ddarpariaeth AAA

•

sut y bydd y cynigion yn cyfrannu'n fwy cyffredinol at wella
ansawdd yr addysg a'r cymorth i blant ag AAA.

Pan fydd unrhyw ysgol y mae cynnig yn ymwneud â hi neu'n effeithio arni yn
addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg:
• effaith y cynigion ar y Gymraeg (gweler yr asesiad o’r effaith
ar y Gymraeg yn Atodiad D).
Pan fydd y cynnig yn ymwneud ag ysgol â chymeriad crefyddol dynodedig:
• yr effaith ar argaeledd a mynediad i ysgolion â’r un cymeriad
crefyddol dynodedig.
Pan fydd y cynnig yn ymwneud â newid categori:
•

effaith y newid categori ar drefniadau llywodraethu a
phwerau’r corff llywodraethu mewn perthynas â pholisïau a
threfniadau derbyn, cyflogaeth a chwricwlwm;
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• Unrhyw newidiadau arfaethedig i bolisïau a threfniadau
derbyn, cyflogaeth a chwricwlwm.
Pan fydd y cynnig yn ymwneud â gwaredu neu drosglwyddo tir neu
adeiladau, mae’r manylion yr un fath.
Gallai'r adran hon egluro hefyd pam yr ystyrir bod y ddarpariaeth yn yr
ysgolion presennol yn annigonol neu'n anfoddhaol drwy gyfeirio, fel y bo'n
briodol, at y ffactorau a nodir yn Adran 1 o'r Cod.
Y cynigion - Disgrifiad a rhesymeg
Gallai'r adran hon roi disgrifiad manwl o’r sefyllfa bresennol a nodi union natur
y newid/newidiadau arfaethedig, gan gynnwys yr effaith ar bob ysgol sy’n
destun cynnig/cynigion statudol, a phawb arall y mae'r cynnig/cynigion yn
debygol o effeithio arnynt.
Gall yr adran hon hefyd gynnwys yr wybodaeth ganlynol, fel y bo'n briodol:
•

y diwygiadau disgwyliedig i'r data ysgolion lleol (fel y nodir yn
yr adran gefndir uchod) ar ôl gweithredu'r cynigion;

•

dyddiadau gweithredu a manylion unrhyw drefniadau pontio;

•

arbedion/costau refeniw;

•

costau cyllid cyfalaf, gan gynnwys ffynhonnell unrhyw gyllid
o'r fath;

•

disgrifiad o unrhyw adeiladau ac ystafelloedd newydd;

•

trefniadau derbyn newydd arfaethedig;

•

trefniadau cludiant newydd arfaethedig a hygyrchedd y
trefniadau amgen;

•

materion staffio;

•

Asesiad o'r Effaith ar y Gymuned;

•

Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg;

•

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb;

•

manteision tebygol i blant a phobl ifanc, yn unol â saith nod
craidd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r
Plentyn.

Gallai'r adran hon hefyd nodi'r rhesymeg dros newid – annigonolrwydd y
sefyllfa bresennol (yn ogystal â’r rhinweddau sydd ganddi) a’r manteision a
ddaw yn sgil y newidiadau gan gyfeirio at Adran 1 o'r Cod. Os yw'n briodol,
gellid nodi anfanteision y cynigion hefyd gan esbonio pam bod y manteision
yn drech na’r anfanteision hyn. Dylid pwysleisio natur hollbwysig safonau
addysgol, a dylid cyfeirio'n uniongyrchol at sut y byddai'r cynnig o fudd i'r
ddarpariaeth addysgol gyffredinol yn yr ardal ac yn ymdrin â'r ffactorau eraill a
nodir yn Adran 1 o'r Cod.
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Gellid ystyried cynigion amgen hefyd yn yr adran hon, os yw'n briodol, a'r
rhesymau pam nad yw'r rhain wedi'u dewis.
Esboniad o'r broses statudol
Gallai'r adran hon nodi'r broses statudol ar gyfer cyhoeddi cynigion a’u
cymeradwyo/penderfynu arnynt gan gynnwys y dyddiad y bwriedir cyhoeddi'r
hysbysiad/hysbysiadau; esboniad o'r cyfnod gwrthwynebu a'r ffyrdd yr
ymdrinnir â gwrthwynebiadau, a sicrwydd y gall unrhyw un wrthwynebu'r
cynnig.
Ffurflen Ymateb
Dylid atodi ffurflen ymateb i'r ddogfen ymgynghori ar gyfer cyflwyno
sylwadau, gan gynnwys cyfle i ymgyngoreion nodi eu dymuniad i gael gwybod
pan gaiff yr adroddiad ar yr ymgynghoriad ei gyhoeddi.
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Atodiad D: Asesiadau o'r effaith ar y gymuned a'r effaith ar y
Gymraeg
Mae Llywodraeth Cymru o'r farn na ddylai'r gofyniad i gynnal asesiadau fod
yn rhy feichus ac nid yw’n ystyried bod angen comisiynu gwaith o'r fath gan
ymgynghorwyr allanol. Mae dyletswydd ar awdurdodau lleol eisoes i gynnal
asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb, a allai fod yn sail i'r asesiadau effaith a
nodir yn y canllawiau hyn.
Effaith ar y Gymuned
Yn ddelfrydol, dylai asesiadau effaith gael eu cynnwys mewn dogfennau
ymgynghori. Er nad yw'r nodiadau hyn yn rhagnodi'r hyn y dylid ei gynnwys
mewn asesiad o'r effaith ar y gymuned, gallai cynigwyr gynnwys y canlynol:
•

gwybodaeth am gyfran y disgyblion o'r dalgylch sy'n
mynychu'r ysgol;

•

gwybodaeth am gyfran y disgyblion o'r tu allan i'r dalgylch
sy'n mynychu'r ysgol;

•

gwybodaeth am unrhyw gyfleusterau eraill a ddarperir yn yr
ysgol e.e. clwb ieuenctid/cylch chwarae;

•

gwybodaeth am unrhyw gyfleusterau neu wasanaethau eraill
y mae'r ysgol yn eu darparu e.e. clybiau ar ôl ysgol, llyfrgell
gymunedol;

•

os darperir adeiladau, ystafelloedd, cyfleusterau neu
wasanaethau gan ysgol, ble y byddent yn cael eu darparu os
caiff ysgol ei chau;

•

p'run a gaiff neu p'run a ellid gwella'r cyfleusterau eraill sydd
ar gael yn y gymuned leol neu'r gymuned ehangach pe cai’r
ysgol ei chau (e.e. gwella neuaddau pentref, meysydd
chwarae, y cynlluniau chwarae a ddarperir yn ystod y
gwyliau);

•

gwybodaeth am y cyfleusterau a'r gwasanaethau a ddarperir
mewn unrhyw ysgol amgen;

•

gwybodaeth am bellter ac amser teithio i ysgol amgen yn yr
un categori iaith;

•

sut y gellid cefnogi'r rhieni a'r disgyblion i fanteisio ar yr ysgol
amgen ac unrhyw gyfleusterau y gall eu cynnig (e.e. sut y
cynorthwyir disgyblion (yn enwedig y rhai sydd o dan
anfantais) i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar ôl ysgol);

•

gwybodaeth am oblygiadau ehangach y newidiadau ar
ddarpariaethau trafnidiaeth gyhoeddus;

•

gwybodaeth am faterion diogelwch cymunedol ehangach.
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Effaith ar y Gymraeg
Nid yw'r nodiadau hyn yn rhagnodol nac yn hollgynhwysfawr ond gallai'r
asesiad o'r effaith mewn perthynas â'r Gymraeg gynnwys y canlynol:
•

gwybodaeth am gategori iaith yr ysgol;

•

gwybodaeth am gategori iaith unrhyw ysgol amgen;

•

gwybodaeth am safonau'r Gymraeg yn yr ysgol ac mewn
unrhyw ysgol amgen;

•

gwybodaeth am weithgareddau ar ôl ysgol sy'n rhoi
cyfleoedd ychwanegol i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol ac
mewn unrhyw ysgol amgen (e.e. Clybiau’r Urdd);

•

gwybodaeth ynghylch a yw'r ysgol yn darparu cyfleusterau i
aelodau'r gymuned ddysgu Cymraeg, neu gyfleusterau
iddynt ymgymryd â gweithgareddau trwy gyfrwng y
Gymraeg, a lle y gellid darparu unrhyw gyfleusterau amgen;

•

a allai fod yn briodol darparu cyfleusterau ychwanegol ar ôl
ysgol mewn unrhyw ysgol amgen i atgyfnerthu safonau'r
Gymraeg;

•

sut y gellid cefnogi'r rhieni a'r disgyblion i fanteisio ar unrhyw
ysgol amgen ac unrhyw welliant penodol o ran darpariaeth
ieithyddol y mae'r ysgol honno yn ei gynnig (e.e. sut y
cynorthwyir disgyblion i gymryd rhan yng nghlybiau’r Urdd);

•

gwybodaeth ynghylch sut mae'r cynnig yn cyd-fynd â
Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yr awdurdod ac
unrhyw gamau y bydd angen eu cymryd yn y dyfodol o
ganlyniad i'r newid i barhau i gydymffurfio â'r cynllun neu
gyrraedd targedau'r cynllun.
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Atodiad D: Pwyllgor penderfynu lleol
Mae’r model a amlinellir isod yn un ffordd bosibl o sefydlu ‘pwyllgor
penderfynu lleol’.
Byddai maint y pwyllgor yn dylanwadu’n arwyddocaol ar ei effeithiolrwydd. Pe
bai’n rhy fawr, byddai’n drwsgl a byddai’n anodd cael consensws. Pe bai’n rhy
fach, efallai na fyddai digon o ddadlau a gallai’r safbwynt fod yn rhy gul. Efallai
mai pwyllgor â phum aelod fyddai’r maint delfrydol.
Bydd cyfansoddiad y pwyllgor yn bwysig ac yn dylanwadu ar sut y bydd yn
cael ei weld gan bobl. Os mai’r bwriad yw pwysleisio ei annibyniaeth ar
weithrediaeth yr awdurdod lleol, efallai y bydd angen ‘anghymwyso’ aelodau’r
weithrediaeth ac unrhyw un sydd â chysylltiad â’r awdurdod lleol, y cynigydd
(os yw’n wahanol i’r awdurdod lleol) neu’r ysgol y mae’r cynigion yn
berthnasol iddynt, a all godi amheuon ynglŷn â’u gallu i weithredu’n ddiduedd
mewn perthynas â’r cynnig.
Cyn belled nad ydynt wedi’u ‘hanghymwyso’, gall awdurdodau lleol
benderfynu penodi pwyllgorau sy’n cynnwys aelodau awdurdodau lleol yn
unig, neu bobl nad ydynt yn gysylltiedig â’r awdurdod lleol (gan gynnwys
aelodau awdurdod lleol arall), neu unrhyw gyfuniad o’r ddau.
Os bydd ysgol â chymeriad crefyddol Catholig neu’r Eglwys yng Nghymru
(neu y bwriedir iddi fod â chymeriad crefyddol o’r fath) yn destun cynnig, gall
yr awdurdod lleol wahodd Bwrdd Addysg Esgobaethol esgobaeth berthnasol
yr Eglwys yng Nghymru neu Esgob esgobaeth berthnasol yr Eglwys Gatholig i
enwebu cynrychiolydd i fod yn un o aelodau’r pwyllgor. Yn achos unrhyw
ysgol wirfoddol arall â chymeriad crefyddol dynodedig, gall yr unigolyn neu’r
bobl sy’n penodi’r llywodraethwyr sefydledig gael eu gwahodd i enwebu
cynrychiolydd.
Efallai y bydd awdurdodau lleol am sicrhau bod gan o leiaf un aelod o’r
pwyllgor brofiad uniongyrchol o weithio yn y sector addysg. Gall aelod neu
gyn-aelod o dîm uwch reoli ysgol neu lywodraethwr ysgol profiadol fod yn
addas yn hyn o beth.
Os bydd y pwyllgor yn cynnwys aelodau’r awdurdod lleol yn unig, efallai yr
hoffai’r awdurdod lleol ystyried ei wneud yn fwy cytbwys o safbwynt
gwleidyddol yn y ffordd a amlinellir yn adrannau 15 a 16 o Ddeddf
Llywodraeth Leol a Thai 1989.
Hwyrach y bydd yr awdurdod lleol am recriwtio, hyfforddi a chadw cronfa o
unigolion cymwys a phenodi i bwyllgor yn ôl yr angen. Byddai nifer o
fanteision i hyn, gan gynnwys lleihau’r amser sydd ei angen i sefydlu pwyllgor
yn ôl yr angen a byddai’n helpu’r awdurdod lleol i sicrhau bod darpar
aelodau’r pwyllgor wedi derbyn hyfforddiant digonol.
Gallai awdurdodau lleol gydweithredu hefyd i ddatblygu cronfeydd
rhanbarthol. Byddai hyn yn cynyddu nifer yr ymgeiswyr cymwys a phrofiadol
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ac yn darparu mwy o gyfleoedd i aelodau’r pwyllgor ennill profiad a datblygu
arbenigedd wrth wneud penderfyniadau am drefniadaeth ysgolion. Fodd
bynnag, wrth benodi paneli o unrhyw gronfa ranbarthol o’r fath, efallai yr hoffai
awdurdodau lleol sicrhau bod gan rai aelodau o leiaf wybodaeth leol benodol.
Byddai’r awdurdod lleol am sicrhau bod holl aelodau’r pwyllgor yn derbyn
hyfforddiant priodol cyn ystyried unrhyw gynigion a bod aelodau profiadol yn
cael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau i ganllawiau ac yn cael
cyfle i loywi eu hyfforddiant. Nid oes angen i’r hyfforddiant fod yn
hollgynhwysfawr ond hwyrach y dylai geisio sicrhau bod aelodau’r pwyllgor yn
gyfarwydd â’r canllawiau yn y Cod a’r rhannau perthnasol o Ddeddf 2013.
Gallai dau awdurdod lleol neu fwy gydweithredu i ddarparu hyfforddiant a allai
gyflwyno manteision megis rhannu arferion da yn eang, yn ogystal â sicrhau
arbedion ariannol posibl.
Byddai’n fuddiol i’r pwyllgor sicrhau bod yr awdurdod lleol yn darparu
gwasanaethau clerc. Er na fyddai’r clerc yn aelod o’r pwyllgor, gall weithredu
fel ffynhonnell cyngor annibynnol. Er mwyn gallu gwneud hyn, byddai angen
i’r clerc fod â dealltwriaeth dda o’r Cod a’r rhannau perthnasol o Ddeddf 2013,
a’i fod wedi derbyn hyfforddiant priodol. Byddai angen i’r awdurdod lleol
ddarparu cyngor cyfreithiol priodol i’r pwyllgor yn ôl yr angen. Ni ddylai’r clerc
fod wedi ymwneud ag unrhyw ran o’r cynnig y mae’r pwyllgor yn ei ystyried ac
ni ddylai fod ag unrhyw fuddiant mewn unrhyw benderfyniad a wneir gan
aelodau’r pwyllgor.
Byddai tasgau allweddol y clerc yn cynnwys:
•

gwneud y trefniadau gweinyddol angenrheidiol ar gyfer y pwyllgor;

•

bod yn ffynhonnell cyngor annibynnol ar weithdrefnau, y Cod a’r
rhannau perthnasol o Ddeddf 2013;

•

cofnodi’r trafodion, y penderfyniad a’r rhesymau drosto;

•

sicrhau bod y penderfyniad yn cael ei hysbysu a’i gyhoeddi yn unol
â pharagraff 5.13.

Er mwyn i’r pwyllgor allu gwneud penderfyniad deallus, byddai angen
i’r awdurdod lleol anfon y dogfennau a amlinellir ym mharagraff 5.3
uchod at y clerc penodedig yn fuan ar ôl diwedd y cyfnod
gwrthwynebu. Dylai’r pwyllgor seilio ei benderfyniad ar y dystiolaeth
ysgrifenedig hon yn hytrach na cheisio neu ystyried gwybodaeth
newydd (oni bai ei fod o’r farn y bydd yn helpu i wneud ei benderfyniad
o fewn yr amserlen) neu ystyried sylwadau ar lafar.
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