
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol 
 

Lleoliad: 
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd 

 

 

 

Dyddiad: 
Dydd Llun, 13 Mai 2013  

 

Amser: 
14:30 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:  

Gareth Williams 
Clerc y Pwyllgor 
029 2089 8008/8019 
PwyllgorMCD@cymru.gov.uk  

  

 

Agenda 
 

 

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant   

1. Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan 
Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 
2.     
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CLA(4)-13-13(p7) – Llythyr gan Kay Swinburne ASE 
CLA(4)-13-13(p8) – Llythyr at Kay Swinburne MSE gan y Cadeirydd  
  

7. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:    



(vi) Lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhelliad 
adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan 
unrhyw berson; 
 
(Amser dangosol 15.00 – 16.30)  

 
Trafod yr adroddiad drafft ar y Bil Teithio Llesol (Cymru)  (Tudalennau 109 - 
134) 
CLA(4)-13-13(p9) – Adroddiad drafft 
 



ADRODDIAD DRAFFT AR OFFERYN STATUDOL 
 

Adroddiad drafft Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol 
 
CLAC(4)-13-13 
 
CLA261 -   Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyd-bwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu) (Cymru) 2013 
 
Gweithdrefn:  Negyddol   
 
Mae Rhan 6 (adrannau 58 i 80) o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 
(“y Mesur”) yn gwneud darpariaeth ynghylch pwyllgorau trosolwg a 
chraffu awdurdodau lleol (cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref 
sirol) yng Nghymru.  
 
Mae'r Rheoliadau hyn, a gaiff eu gwneud o dan adrannau 58 a 172(6) 
o'r Mesur, yn caniatáu i ddau awdurdod lleol neu ragor benodi 
cydbwyllgor trosolwg a chraffu i lunio adroddiadau neu wneud 
argymhellion i unrhyw un neu ragor o'r awdurdodau neu eu 
gweithrediaethau ynghylch materion sy'n effeithio ar eu hardaloedd.   
 
Materion technegol: craffu 
 
Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol 
Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r offeryn hwn. 
 
1. Ceir tri chroesgyfeiriad anghywir yn y Rheoliadau - 
(a) yn rheoliad 13(4) dylid cyfeirio at reoliad 12(3), nid 12(4); 
(b) yn rheoliad 15(1)(a) dylid cyfeirio at reoliad 13, nid 12; ac 
(c) yn rheoliad 15(1)(b) dylid cyfeirio at reoliad 14, nid 13 
 
Ymddengys mai problemau technegol gyda thracio newidiadau fu’n 
gyfrifol am hyn.  Mae’n amlwg beth ddylai’r cyfeiriadau cywir fod, felly 
maent yn briodol i’w cywiro wrth gyhoeddi’r Rheoliadau. 
 
[Rheol Sefydlog 21.2(vi) – drafftio diffygiol.] 
 
Rhinweddau: craffu 
 
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i fod yn destun adroddiad o dan Reol 
Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn hwn. 
 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
 
Mai 2013  

Eitem 3.1
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  

C Y M R U  

2013 Rhif 1050 (Cy . 112) 

LLYWODRAETH LEOL, 

CYMRU 

Rheoliadau Awdurdodau Lleol 

(Cyd-bwyllgorau Trosolwg a 

Chraffu) (Cymru) 2013 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae Rhan 6 (adrannau 58 i 80) o Fesur Llywodraeth 

Leol (Cymru) 2011 (“y Mesur”) yn gwneud 

darpariaeth ynghylch pwyllgorau trosolwg a chraffu 

awdurdodau lleol (cynghorau sir a chynghorau 

bwrdeistref sirol) yng Nghymru.  

Mae'r Rheoliadau hyn, a gaiff eu gwneud o dan 

adrannau 58 a 172(6) o'r Mesur, yn caniatáu i ddau 

awdurdod lleol neu ragor benodi cyd-bwyllgor 

trosolwg a chraffu i lunio adroddiadau neu wneud 

argymhellion i unrhyw un neu ragor o'r awdurdodau 

neu eu gweithrediaethau ynghylch materion sy'n 

effeithio ar eu hardaloedd.   

Mae rheoliad 1 yn cynnwys darpariaethau enwi, 

cychwyn a chymhwyso. 

Mae rheoliad 2 yn cynnwys darpariaethau dehongli. 

Mae rheoliad 3 yn gwneud darpariaeth i ddau 

awdurdod lleol neu ragor (“yr awdurdodau penodi”) 

benodi cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu i arfer 

swyddogaethau i lunio adroddiadau a gwneud 

argymhellion i unrhyw un neu ragor o'r awdurdodau 

neu eu gweithrediaethau ar unrhyw fater sy'n effeithio 

ar ardal gyfan neu ran o ardal pob un o'r awdurdodau 

penodi ac nad yw hefyd yn fater wedi ei eithrio. Mater 

wedi ei eithrio yw mater sy'n dod o fewn cylch gwaith 

pwyllgor trosedd ac anhrefn awdurdod lleol. 

Mae rheoliad 4 yn ei gwneud yn ofynnol i'r 

awdurdodau penodi ymrwymo mewn cytundeb ac 

mae'n gwneud darpariaeth ynghylch cynnwys y 

cytundeb. 
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Mae rheoliad 5 yn gwneud darpariaeth ynghylch 

aelodaeth o gyd-bwyllgor trosolwg a chraffu. 

Mae rheoliad 6 yn gwneud darpariaeth ynghylch is-

bwyllgorau cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu. 

Mae rheoliad 7 yn gwneud darpariaeth ynghylch 

cadeirydd cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu ac unrhyw 

is-bwyllgorau. 

Mae rheoliad 8 yn gwneud darpariaeth ynghylch cael 

mynd i gyfarfodydd a chael gweld dogfennau. 

Mae rheoliad 9 yn gwneud darpariaeth ynghylch 

terfynu aelodaeth o gyd-bwyllgor trosolwg a chraffu 

pan fo person yn peidio â bod yn aelod o'r awdurdod. 

Mae rheoliad 10 yn darparu na chaiff unrhyw aelod 

neu aelod cyfetholedig o’r awdurdodau penodi fod yn 

aelod o gyd-bwyllgor trosolwg a chraffu am y cyfnod 

y mae wedi ei atal dros dro. 

Mae rheoliad 11 yn gwneud darpariaeth ynghylch 

cyfethol aelodau i gyd-bwyllgor trosolwg a chraffu. 

Mae rheoliad 12 yn gwneud darpariaeth ynghylch 

cyfeirio materion at gyd-bwyllgor trosolwg a chraffu 

neu is-bwyllgor. 

Mae rheoliad 13 yn gwneud darpariaeth ynghylch 

ymatebion i adroddiadau neu argymhellion cyd-

bwyllgor trosolwg a chraffu ac ynghylch cyhoeddi 

adroddiadau, argymhellion ac ymatebion. 

Mae rheoliad 14 yn gwneud darpariaeth ynghylch 

hysbysu personau dynodedig am adroddiadau ac 

argymhellion y cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu. 

Mae rheoliad 15 yn gwneud darpariaeth ynghylch 

eithrio gwybodaeth esempt a chyfrinachol o 

adroddiadau ac argymhellion a gyhoeddir, ac 

ymatebion a gyhoeddir i adroddiadau ac argymhellion. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  

C Y M R U  

2013 Rhif 1050 (Cy. 112) 

LLYWODRAETH LEOL, 

CYMRU 

Rheoliadau Awdurdodau Lleol 

(Cyd-bwyllgorau Trosolwg a 

Chraffu) (Cymru) 2013 

Gwnaed 30 Ebrill 2013 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 2 Mai 2013 

Yn dod i rym 24 Mai 2013 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddwyd iddynt gan adrannau 58(1) a 172(6) o Fesur 

Llywodraeth Leol (Cymru) 2011(1), yn gwneud y 

Rheoliadau a ganlyn: 

Enwi, cychwyn a chymhwyso 

1.—(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Awdurdodau Lleol (Cyd-bwyllgorau Trosolwg a 

Chraffu) (Cymru) 2013. 

(2) Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 24 Mai 2013. 

(3) Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru. 

Dehongli 

2. Yn y Rheoliadau hyn,  

mae i “awdurdodau penodi” (“appointing 

authorities”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 3; 

ystyr “cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu” (“joint 

overview and scrutiny committee”) yw pwyllgor a 

benodir o dan reoliad 3(1); 

ystyr “Deddf 2000” (“the 2000 Act”) yw Deddf 

Llywodraeth Leol 2000(2); 

                                                                               
(1) 2011 mccc 4. 
(2) 2000 p.22. 
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mae i “mater wedi ei eithrio” (“excluded matter”) 

yr un ystyr ag sydd iddo yn adran 58(2) o'r Mesur;  

ystyr “y Mesur” (“the Measure”) yw Mesur 

Llywodraeth Leol (Cymru) 2011; ac 

mae i “person dynodedig” yr un ystyr â 

“designated person” yn adran 21(18) o Ddeddf 

2000. 

Penodi cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu a'i 

swyddogaethau 

3.—(1) Yn ddarostyngedig i'r Rheoliadau hyn, caiff 

dau awdurdod lleol neu ragor (“yr awdurdodau 

penodi”) benodi cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu, a 

threfnu i'r pwyllgor arfer unrhyw swyddogaethau sy'n 

dod o fewn paragraff (2) a benderfynir gan yr 

awdurdodau hynny. 

(2) Mae'r swyddogaethau y cyfeirir atynt ym 

mharagraff (1) yn swyddogaethau sy’n ymwneud â 

llunio adroddiadau neu wneud argymhellion i unrhyw 

un neu ragor o'r awdurdodau penodi ac i unrhyw un 

neu ragor o'u gweithrediaethau, ynghylch unrhyw 

fater— 

(i) nad yw'n fater wedi ei eithrio; a 

(ii) sy'n effeithio ar ardal gyfan neu ran o 
ardal pob un o'r awdurdodau penodi. 

Trefniadau Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu  

4.—(1) Pan fo dau awdurdod penodi neu ragor yn 

penodi cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu, rhaid iddynt 

ymrwymo mewn cytundeb— 

(a) sy'n nodi'r materion y caiff y cyd-bwyllgor 

trosolwg a chraffu lunio adroddiadau a gwneud 

argymhellion yn eu cylch; 

(b) sy'n pennu nifer yr aelodau y caniateir eu 
penodi i'r cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu, ac 

sy'n gwneud darpariaeth ar gyfer cyfnod yr 

aelodau hynny yn y swydd; 

(c) sy’n cynnwys darpariaeth ynghylch cworwm 

cyfarfodydd y cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu 

ac unrhyw is-bwyllgor y mae’r pwyllgor yn ei 

benodi; 

(d) sy'n gwneud darpariaeth am y cyfnod y bydd y 

cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu yn parhau; 

(e) sy'n gwneud darpariaeth ar gyfer y weithdrefn i 

awdurdod penodi dynnu'n ôl o'r cyd-bwyllgor 

trosolwg a chraffu; ac 

(f) sy'n gwneud darpariaeth ar gyfer trefniadau 

gweinyddol y cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu, 

ac mae rhaid i hynny gynnwys bod Penaethiaid 

Gwasanaethau Democrataidd yr awdurdodau 

penodi (neu un ohonynt) yn darparu’r lefel 
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briodol o gymorth swyddogion ac adnoddau 

eraill i'r cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu. 

(2) Ym mharagraff (1)(f), mae i “Pennaeth 

Gwasanaethau Democrataidd” (“Head of Democratic 

Services”) yr un ystyr ag sydd iddo yn adran 8 o'r 

Mesur. 

Aelodaeth o gyd-bwyllgor trosolwg a chraffu 

5.—(1) Y personau sy’n gymwys i’w penodi yn 

aelodau o gyd-bwyllgor trosolwg a chraffu yn unol â 

rheoliad 3(1) yw— 

(a) aelodau, ac eithrio aelodau gweithrediaeth yr 

awdurdodau penodi; a 

(b) personau a benodir yn unol â pharagraff 8 neu 
9 o Atodlen 1 i Ddeddf 2000 i gyd-bwyllgor 

trosolwg a chraffu o unrhyw un neu ragor o'r 

awdurdodau penodi. 

(2) Rhaid i aelodau cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu 
a benodir yn unol â rheoliad 3(1) gynnwys yr un nifer 

o bersonau o bob un o’r awdurdodau penodi.  

(3) Nid yw cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu i'w 
ystyried yn gorff y mae adran 15 o Ddeddf 

Llywodraeth Leol a Thai 1989(1) (dyletswydd i 

ddyrannu seddau i grwpiau gwleidyddol) yn gymwys 

iddo. 

(4) Rhaid i bob awdurdod penodi sicrhau, i'r graddau 
y mae'n ymarferol, fod aelodau cyd-bwyllgor trosolwg 

a chraffu sy’n dod o fewn paragraff (1)(a) yn 

adlewyrchu cydbwysedd y grwpiau gwleidyddol am y 

tro ymhlith aelodau'r awdurdod penodi.     

Is-bwyllgorau i gyd-bwyllgorau trosolwg a chraffu 

6.—(1) Caiff cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu— 

(a) penodi un is-bwyllgor neu ragor o blith ei 

aelodau; a 

(b) trefnu i unrhyw un neu ragor o'i 

swyddogaethau gael eu harfer gan y cyfryw is-

bwyllgor. 

(2) Ni chaniateir i is-bwyllgor i gyd-bwyllgor 

trosolwg a chraffu arfer unrhyw swyddogaethau ac 

eithrio’r rhai a roddir iddo o dan baragraff (1)(b). 

(3) Mae unrhyw adroddiad a lunnir neu unrhyw 

argymhellion a wneir, yn unol â threfniadau o dan 

baragraff (1)(b), gan is-bwyllgor i gyd-bwyllgor 

trosolwg a chraffu yn ddarostyngedig i 

gymeradwyaeth gan benderfyniad y cyd-bwyllgor 

trosolwg a chraffu. 

                                                                               
(1) 1989 p.42. 
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(4) Mae is-bwyllgor i gyd-bwyllgor trosolwg a 

chraffu i gynnwys nifer cyfartal o aelodau o bob un o'r 

awdurdodau penodi. 

Trafodion, etc 

7.—(1) Rhaid i gyd-bwyllgor trosolwg a chraffu 

benodi cadeirydd y pwyllgor, a chaiff benodi dirprwy 

gadeirydd o blith yr aelodau hynny a benodir o dan 

reoliad 3(1).   

(2) Caniateir i drefniadau o dan reoliad 3(1) 

gynnwys darpariaeth ar gyfer y cyfnod y bydd y 

cadeirydd yn parhau yn y swydd ac ar gyfer cylchdroi 

swydd y cadeirydd rhwng aelodau'r awdurdodau 

penodi. 

(3) Rhaid i is-bwyllgor i gyd-bwyllgor trosolwg a 
chraffu benodi cadeirydd yr is-bwyllgor, a chaiff 

benodi dirprwy gadeirydd yr is-bwyllgor, o blith yr 

aelodau hynny a benodir o dan reoliad 6(1). 

(4) Caiff pob aelod o gyd-bwyllgor trosolwg a 
chraffu a benodir yn unol â rheoliad 3(1) neu o is-

bwyllgor i'r cyfryw bwyllgor a benodir yn unol â 

rheoliad 6(1) bleidleisio ar unrhyw gwestiwn sydd i'w 

benderfynu yn y cyfarfod hwnnw. 

(5) Pan geir yr un nifer o bleidleisiau yn un o 
gyfarfodydd cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu neu is-

bwyllgor, mae gan y cadeirydd ail bleidlais neu 

bleidlais fwrw. 

Cael mynd i gyfarfodydd a chael gweld dogfennau, 

etc 

8. Mae cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu, neu is-

bwyllgor i'r cyfryw bwyllgor, i'w drin fel pwyllgor neu 

is-bwyllgor i brif gyngor at ddibenion Rhan VA o 

Ddeddf Llywodraeth Leol 1972(1) (cael mynd i 

gyfarfodydd a chael gweld dogfennau awdurdodau, 

pwyllgorau ac is-bwyllgorau penodol). 

Terfynu aelodaeth pan fo person yn peidio â bod yn 

aelod o'r awdurdod 

9.—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys i berson— 

(a) a benodir i fod yn aelod o gyd-bwyllgor 

trosolwg a chraffu yn unol â rheoliad 3(1); a  

(b) sy'n aelod o un o'r awdurdodau penodi ar adeg 
y penodiad hwnnw. 

(2) Os yw person y mae'r rheoliad hwn yn gymwys 

iddo yn peidio â bod yn aelod o'r awdurdod penodi 

hwnnw, yna mae'r person hwnnw ar unwaith yn peidio 

â bod yn aelod o'r cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu 

hefyd. 

                                                                               
(1) 1972 p.70. 
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(3) Nid yw paragraff (2) yn gymwys os yw person— 

(a) yn peidio â bod yn aelod o'r awdurdod penodi 

oherwydd iddo ymddeol; a 

(b) yn cael ei ailethol yn aelod o'r awdurdod heb 
fod yn hwyrach na diwrnod ei ymddeoliad. 

Atal aelodaeth person dros dro 

10. Os caiff person a benodir yn aelod o gyd-

bwyllgor trosolwg a chraffu ei atal dros dro rhag bod 

yn aelod neu’n aelod cyfetholedig o un o’r 

awdurdodau penodi, ni chaiff y person hwnnw 

wasanaethu fel aelod o’r cyd-bwyllgor trosolwg a 

chraffu am y cyfnod y mae wedi ei atal dros dro. 

Cyfethol 

11.—(1) Caiff cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu, neu 

is-bwyllgor i'r cyfryw bwyllgor, benderfynu cyfethol 

aelodau ychwanegol i wasanaethu ar y pwyllgor neu'r 

is-bwyllgor, yn ddarostyngedig i baragraffau (2) i (5).  

(2) Ni chaniateir i berson gael ei benodi’n aelod 
cyfetholedig o gyd-bwyllgor trosolwg a chraffu, nac o 

is-bwyllgor i'r cyfryw bwyllgor, oni chymeradwyir y 

penodiad gan fwyafrif o aelodau'r pwyllgor neu'r is-

bwyllgor. 

(3) Nid oes gan berson a gyfetholir i wasanaethu ar 
gyd-bwyllgor trosolwg a chraffu, neu ar is-bwyllgor i'r 

cyfryw bwyllgor, hawl i bleidleisio mewn unrhyw 

gyfarfod o'r pwyllgor neu'r is-bwyllgor ar unrhyw 

gwestiwn sydd i'w benderfynu yn y cyfarfod hwnnw. 

(4) Ni chaniateir i gyd-bwyllgor trosolwg a chraffu, 
nac is-bwyllgor i'r cyfryw bwyllgor, gyfethol person 

sy'n aelod o awdurdod lleol, p'un a yw'r awdurdod 

hwnnw yn un o'r awdurdodau penodi ai peidio. 

(5) Caiff y pwyllgor neu'r is-bwyllgor perthnasol 
dynnu'n ôl, drwy bleidlais fwyafrif, aelodaeth person a 

gyfetholir i wasanaethu ar gyd-bwyllgor trosolwg a 

chraffu, neu ar is-bwyllgor i'r cyfryw bwyllgor, ar 

unrhyw adeg.  

Cyfeirio materion at gyd-bwyllgor trosolwg a 

chraffu, etc 

12.—(1) Rhaid i drefniadau o dan reoliad 3(1) 

gynnwys darpariaeth sy'n galluogi— 

(a) unrhyw aelod o gyd-bwyllgor trosolwg a 

chraffu i gyfeirio at y pwyllgor unrhyw fater 

sy'n berthnasol i’w swyddogaethau; 

(b) unrhyw aelod o is-bwyllgor i’r cyfryw 

bwyllgor i gyfeirio at yr is-bwyllgor unrhyw 

fater sy'n berthnasol i’w swyddogaethau; ac 

(c) unrhyw aelod o unrhyw un o’r awdurdodau 

penodi i gyfeirio at gyd-bwyllgor trosolwg a 
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chraffu yr awdurdodau hynny, unrhyw fater 

llywodraeth leol sy’n berthnasol i 

swyddogaethau’r pwyllgor. 

(2) At ddibenion paragraff (1) mae darpariaeth yn 

galluogi person i gyfeirio mater at gyd-bwyllgor 

trosolwg a chraffu neu at is-bwyllgor i'r cyfryw 

bwyllgor os yw'n galluogi'r person hwnnw i sicrhau y 

caiff y mater ei gynnwys ar yr agenda ar gyfer 

cyfarfod o'r pwyllgor hwnnw neu'r is-bwyllgor hwnnw 

a'i drafod yn y cyfarfod hwnnw. 

(3) Pan fo’r pwyllgor yn llunio adroddiad neu’n 
gwneud argymhellion ynghylch mater y cyfeiriwyd ato 

gan yr aelod hwnnw, rhaid iddo ddarparu copi o’r 

adroddiad neu’r argymhellion i’r aelod hwnnw. 

(4) Yn y rheoliad hwn, mae i “mater llywodraeth 

leol”, mewn perthynas ag aelod o awdurdod penodi, yr 

un ystyr ag a roddir i “local government matter” yn 

adran 21A(12) o Ddeddf 2000. 

Dyletswydd i ymateb i gyd-bwyllgor trosolwg a 

chraffu, etc 

13.—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys pan fo cyd-

bwyllgor trosolwg a chraffu yn llunio adroddiad neu'n 

gwneud argymhellion i unrhyw un neu ragor o'r 

awdurdodau penodi neu eu gweithrediaethau yn unol â 

rheoliad 3(2). 

(2) Caiff y cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu 

gyhoeddi'r adroddiad neu'r argymhellion. 

(3) Caiff y cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu ei 
gwneud yn ofynnol i'r awdurdod neu'r awdurdodau 

penodi, neu'r weithrediaeth neu'r gweithrediaethau—  

(a) ystyried yr adroddiad neu'r argymhellion ac 

ymateb iddynt, gan nodi pa gamau (os oes rhai) 

y mae'n bwriadu eu cymryd neu y maent yn 

bwriadu eu cymryd; a 

(b) cyhoeddi'r ymateb, os yw'r cyd-bwyllgor 

trosolwg a chraffu wedi cyhoeddi adroddiad 

neu argymhellion o dan baragraff (2). 

(4) Pan fo’r cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu wedi 
darparu copi o’r adroddiad neu’r argymhellion i aelod 

o awdurdod penodi o dan reoliad 12(4), rhaid iddo 

ddarparu copi o’r ymateb i’r aelod hwnnw. 

Hysbysu person dynodedig am adroddiadau neu 

argymhellion 

14.—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys pan fo 

adroddiad neu argymhellion ynghylch mater yn 

ymwneud â pherson dynodedig yn unol ag adran 

21(2ZA) o Ddeddf 2000. 

(2) Caiff y cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu—  

(a) anfon copi o'r adroddiad neu'r argymhellion i'r 

person dynodedig; a 
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(b) gofyn i'r person dynodedig roi sylw i'r 

adroddiad neu'r argymhellion. 

Cyhoeddi etc adroddiadau, argymhellion ac 

ymatebion: gwybodaeth gyfrinachol ac esempt 

15.—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys i'r 

canlynol— 

(a) cyhoeddi o dan reoliad 12 unrhyw ddogfen sy'n 

cynnwys— 

(i) adroddiad neu argymhellion cyd-

bwyllgor trosolwg a chraffu; neu 

(ii) ymateb unrhyw un neu ragor o'r 

awdurdodau penodi neu eu 

gweithrediaethau i unrhyw adroddiad neu 

argymhellion o’r fath; 

(b) darparu copi o adroddiad neu argymhellion i 

berson dynodedig o dan reoliad 13. 

(2) Wrth i'r cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu, yr 

awdurdod neu’r awdurdodau penodi, y weithrediaeth 

neu’r gweithrediaethau gyhoeddi'r ddogfen neu 

ddarparu copi o'r ddogfen i berson dynodedig— 

(a) rhaid eithrio unrhyw wybodaeth gyfrinachol; a  

(b) caniateir eithrio unrhyw wybodaeth esempt 

berthnasol. 

(3) Os caiff gwybodaeth ei heithrio o dan baragraff 
(2), wrth i'r cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu neu'r 

awdurdod neu’r awdurdodau penodi neu'r 

weithrediaeth neu’r gweithrediaethau gyhoeddi'r 

ddogfen neu ddarparu copi o'r ddogfen— 

(a) caniateir disodli'r rhan o'r ddogfen sy'n 

datgelu'r wybodaeth a rhoi crynodeb nad yw'n 

datgelu'r wybodaeth honno yn ei lle, a 

(b) rhaid gwneud hynny pe byddai'r ddogfen yn 
gamarweiniol neu pe na fyddai'n rhesymol 

ddealladwy yn sgil eithrio'r wybodaeth. 

(4) Yn y rheoliad hwn— 

mae i “gwybodaeth esempt” yr ystyr a roddir i 

“exempt information” gan adran 100I o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 1972, ac, mewn perthynas ag 

unrhyw adroddiad neu argymhellion pwyllgor neu 

gyd-bwyllgor sydd â swyddogaethau o dan adran 

21(2)(f) o Ddeddf 2000, mae hefyd yn cynnwys 

gwybodaeth sy'n wybodaeth esempt o dan adran 

186 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 

(Cymru) 2006(1); 

ystyr “gwybodaeth esempt berthnasol” (“relevant 

exempt information”) yw— 

                                                                               
(1) 2006 p.42. 
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(a) mewn perthynas ag adroddiad neu 

argymhellion cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu 

neu is-bwyllgor, gwybodaeth esempt o 

ddisgrifiad a bennir mewn penderfyniad gan y 

cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu neu is-

bwyllgor o dan adran 100A(4) o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 1972 a oedd yn gymwys i'r 

trafodion, neu ran o'r trafodion, mewn unrhyw 

gyfarfod o'r cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu 

neu'r is-bwyllgor lle yr ystyriwyd yr adroddiad 

neu'r argymhellion; 

(b) mewn perthynas ag ymateb yr awdurdod, 

gwybodaeth esempt o ddisgrifiad a bennir yn y 

cyfryw benderfyniad gan yr awdurdod a oedd 

yn gymwys i'r trafodion, neu ran o'r trafodion, 

mewn unrhyw gyfarfod o'r awdurdod lle yr 

ystyriwyd yr adroddiad, neu’r ymateb neu'r 

argymhellion; 

(c) mewn perthynas ag ymateb y weithrediaeth, 

gwybodaeth esempt o ddisgrifiad a bennir yn y 

cyfryw benderfyniad gan y cyd-bwyllgor 

trosolwg a chraffu neu is-bwyllgor a oedd yn 

gymwys i'r trafodion, neu ran o'r trafodion, 

mewn unrhyw gyfarfod o'r awdurdod lle yr 

ystyriwyd yr adroddiad, neu’r ymateb neu'r 

argymhellion;  

mae i “gwybodaeth gyfrinachol” yr ystyr a roddir i 

“confidential information” gan adran 100A(3) o 

Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (mynd i 

gyfarfodydd prif gynghorau). 

 

Lesley Griffiths 

Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y 

Llywodraeth, un o Weinidogion Cymru 

30 Ebrill 2013 
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Explanatory Memorandum to the Local Authorities (Joint Overview and 
Scrutiny Committees) (Wales) Regulations 2013 
 
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Local Government 
Department of the Welsh Government and is laid before the 
National Assembly for Wales in accordance with Standing Order 27.1 
 
 
Minister’s Declaration 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the Local Authorities (Joint Overview and Scrutiny 
Committees) (Wales) Regulations 2013. I am satisfied that the benefits 
outweigh any costs. 
 
 
 
 
 
 
 
Lesley Griffiths 
 
Minister for Local Government and Government Business, one of the Welsh 
Ministers 
 
30 April  2013 
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1. Description          
 
 
1.1 The Local Authorities (Joint Overview and Scrutiny Committees) 

(Wales) Regulations 2013 make provision for two or more local 
authorities to appoint a joint overview and scrutiny committee. 

 
1.2 A joint overview and scrutiny committee may make reports or 

recommendations to any of the appointing principal councils or their 
executives.  

 
 
2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 

        Committee 
 
None 
 
 
3. Legislative background        
 
3.1 Chapter 1 of Part 6 of the Local Government (Wales) Measure 2011 

enhances the role of non-executive (“backbench”) Local Authority 
councillors exercising their scrutiny functions. Notable changes are: 

 

• Enabling councils to delegate functions to councillors; 

• Enabling two or more councils to establish joint overview and 
scrutiny committees; 

• Introducing on councils a duty to scrutinise any local public services 
providers which have been designated for the purposes of local 
authority scrutiny; 

• Enabling overview and scrutiny committees to require information 
and responses from designated persons outside the council 
providing services to the public in their area; 

• Providing for local authorities to allocate appointments of chairs of 
overview and scrutiny committees in proportion to the political 
balance of the council. 

 
3.2 Section 58 permits Welsh Ministers to provide, by regulation, for two or 

more principal councils to appoint one or more joint overview and 
scrutiny committees (JOSC), and arrange for the committee or 
committees to make reports or recommendations to any of the principal 
councils responsible for setting up the committee or committees, and to 
the executives of those councils. 

 
 
4. Purpose & intended effect of the legislation     
 
4.1 Current legislation requires each principal council to operate overview 

and scrutiny committees, with powers to scrutinise and develop policies 
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in relation to their own authority’s functions, including those of the 
executive, as well as in relation to social, environmental and economic 
issues affecting their area. However, previous to the Local Government 
Measure 2011 being passed, there were no legislative provisions which 
enabled the creation of joint scrutiny committees with other local 
authorities, even though these were being established in some cases 
on a voluntary, non-statutory, basis.  This did not reflect the increasing 
development of partnership and joint working across Local Authority 
boundaries. This meant services or issues which cross county or 
sectoral boundaries could not be subject to effective scrutiny despite 
the fact Local Authorities and Public Bodies had been increasingly 
working together to deliver certain services and address common 
issues. 

 
4.2 Section 58 is an enabling power for Local Authorities.  Not all of them 

will choose, or need, to have a joint committee.  Those who do will be 
permitted by the Regulations to scrutinise matters affecting the whole 
or part of the area of each of the appointing authorities, for example, 
the delivery of local authority services where such delivery covers more 
than one Local Authority area. 

 
4.3 Enabling two or more authorities to establish joint overview and 

scrutiny committees will allow local authorities to utilise formal 
arrangements to make reports and recommendations on matters 
affecting the whole or part of the area of each of the appointing 
authorities, if it suits their circumstances.  It increases the options 
available to local authorities, and aims to strengthen the exercise of 
scrutiny of public services in local areas and to ensure the process is 
independent.  

 
 
 
Regulatory Impact Assessment (RIA)       
 
 
5.1 Options for achieving the policy objectives in relation to the 

Regulations, as discussed in Section 4, are: 
 

Option 1 – Do nothing and do not make the Regulations; 
Option 2 – Make the Regulations. 

 
Option 1 – Costs and benefits  
 
5.2 There would be no financial costs to the Welsh Government or local 

authorities as a result of failing to make the Regulations. Doing nothing, 
however, would inhibit the ability of local authorities to exercise jointly 
an effective scrutiny function in support of collaborative working 
developed since the Local Government Act 2000 first introduced the 
scrutiny function.  

 

Tudalen 14



 
Option 2 - Costs and Benefits  
 
5.3 Local authorities are statutorily obliged to establish a least one 

overview and scrutiny committee. The power to set up a joint overview 
and scrutiny committee is an enabling one. There will be no 
compulsion on local authorities to set one up. The estimated 
administrative costs for setting up and maintaining a joint overview and 
scrutiny committee which meets 2-3 times a year is estimated to be 
£5,000 per annum.   A joint overview and scrutiny committee which 
meets more frequently, up to 6 times a year, could incur administrative 
costs of up to £18,000.  These costs would be shared among the 
constituent authorities.   

 
5.4 In addition, the chair and vice chair of a joint overview and scrutiny 

committee may be entitled to a payment. Payments to members of a 
local authority are determined by the Independent Remuneration Panel 
for Wales.  The Panel issued an a  Draft Supplementary Report – “Joint 
Overview and Scrutiny Committees Remuneration” dated 19 March 
2013, which set out their considerations of the  implications of 
establishing a joint overview and scrutiny committee for their 
Remuneration framework.  Their preliminary determination is that a 
chair would be entitled to a payment of £8,375 (£4,368 if the member is 
already in receipt of a payment) and a vice chair would be entitled to a 
payment of £4,368 (£2,184 is the member is already in receipt of a 
payment). 

 
 
5.5 The benefits to local authorities will be to strengthen the exercise of 

scrutiny of matters such as public services in local areas by extending 
the scrutiny remit to joint working arrangements, and by ensuring the 
process is, and is seen to be, independent.    

 
 
6. Consultation          
 
6.1 The Welsh Government issued an electronic public consultation on the 

draft Regulations.  The consultation ran for 12 weeks from 1 October 
2012 to 21 December 2012, and requested views on the content of the 
draft Regulations, and on the draft statutory guidance.  

 
6.2 The consultation was available on the Welsh Government web-site, 

and was sent directly to: 
 

The Association of Council Secretaries and Solicitors; 
Chief Scrutiny Officers in the 22 Welsh local authorities; and 
The Welsh Local Government Association 
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6.3 A total of 13 responses were received, the majority of which supported 
the ability of local authorities to establish a joint overview and scrutiny 
committee.   

 
Competition Assessment 
 
7.1 There are no market implications associated with the making of these 

Regulations.  It has no impact on business, charities or the voluntary 
sector. 
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Cod Trefniadaeth Ysgolion

Cod Statudol 
Cod Statudol dogfen rhif: xxx/2013 

Dyddiad cyhoeddi: Ebrill 2013 

Eitem 4.1
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Cynulleidfa Awdurdodau lleol; cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir; 
awdurdodau esgobaethol; ac Estyn. 

Trosolwg Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei 
gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod Trefniadaeth 
Ysgolion.

 Mae’r Cod yn gosod gofynion y mae angen i gyrff perthnasol 
(Gweinidogion Cymru, awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu a 
hyrwyddwyr eraill) weithredu yn unol â hwy. Mae hefyd yn cynnwys 
canllawiau ymarferol y mae’n rhaid i gyrff perthnasol dalu sylw 
iddynt, ac mae’n cynnwys y cyd-destun polisi, yr egwyddorion 
cyffredinol a’r ffactorau sydd i’w cymryd i ystyriaeth gan y rhai sy’n 
rhoi cynigion gerbron i ailwampio darpariaeth ysgol a chan y rhai sy’n 
gyfrifol am benderfynu ar gynigion. 

Camau  Gweler uchod.
i’w cymryd  

Mwy o Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y ddogfen hon, dylech
wybodaeth  gysylltu â:
 David Weale
 Is-adran Rheolaeth ac Effeithiolrwydd Ysgolion
 Yr Adran Addysg a Sgiliau 
 Llywodraeth Cymru
 Parc Cathays
 Caerdydd
 CF10 3NQ

 Ffôn: 029 2082 6017
 e-bost: SchoolsManagementDivision3@wales.gsi.gov.uk

Copïau  Gellir cael y ddogfen hon ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru yn  
ychwanegol  www.cymru@gov.uk

Dogfennau Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013;
cysylltiedig Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg (2007); 
 Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 

Rhif 021/2011 (2011).

Cod Trefniadaeth Ysgolion 

© Hawlfraint y Goron Ebrill 2013  
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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 gynhelir1; 

! 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 1999 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. 
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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. 
 

 5Tudalen 23



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. 
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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 tystiolaeth4 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. 
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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 disgybl5. 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 priodol6 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 ysgol7, 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. 

6
 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. 
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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 ad-
drefnu 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 
blaenorol10, 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. 
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1.9  Ffactorau penodol i'w hystyried ar gyfer cynigion i ad-
drefnu 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 h!n 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 ddysgwyr11 sy’n h!n 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 hun12; 

 

! a ellir nodi unrhyw fanteision. 

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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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 ad-
drefnu'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; 

 

! 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. 
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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; 
 

! 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; 
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!  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 ad-
drefnu 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 arall13. 
 
Cynigion i newid categori ysgol: 
 

Categori ysgol Gall ddod yn Cynigydd 

Ysgol gymunedol* Ysgol wirfoddol a 
gynorthwyir neu ysgol 
wirfoddol a reolir 

Corff Llywodraethu 
(CLl) 

Ysgol wirfoddol a 
gynorthwyir* 

Ysgol gymunedol neu ysgol 
wirfoddol a reolir 

CLl 

Ysgol wirfoddol a reolir* Ysgol gymunedol neu ysgol 
wirfoddol a gynorthwyir 

CLl 

Ysgol sefydledig* Ysgol gymunedol, ysgol 
wirfoddol a gynorthwyir neu 
ysgol wirfoddol a reolir 

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. 
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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 unrhyw ysgol i safle newydd, ac eithrio pan fo'r safle 
newydd o fewn 1.609344 cilometr (un filltir) o unrhyw un o brif 
fynedfeydd yr ysgol ar ei hen safle;  

 

! 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 h!n na'r oedran ysgol 
gorfodol, ac nad yw nifer y disgyblion hynny yn fwy na 25% o'r gr#p 
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 h!n 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 gr#p 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 Colofn 2 

Gwneir o leiaf 20% ond dim mwy 
nag 80% o'r addysgu drwy gyfrwng 
y Saesneg. 

Cynnydd neu ostyngiad o fwy nag 
20% yn yr addysgu a wneir drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Gwneir o leiaf 20% ond dim mwy 
nag 80% o'r addysgu drwy gyfrwng 
y Gymraeg. 

Cynnydd neu ostyngiad o fwy nag 
20% yn yr addysgu a wneir drwy 
gyfrwng y Saesneg. 

Gwneir mwy nag 80% o'r addysgu 
drwy gyfrwng y Saesneg, a gwneir 
rhywfaint o'r addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Cynnydd o fwy na 10% yn yr addysgu 
a wneir 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. 

Cynnydd o fwy na 10% yn yr addysgu 
a wneir drwy gyfrwng y Saesneg. 

Ni wneir unrhyw addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Gwneir mwy na 10% o'r addysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ni wneir unrhyw addysgu drwy 
gyfrwng y Saesneg. 

Gwneir mwy na 10% o'r addysgu 
drwy gyfrwng y Saesneg. 
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Gwneir rhywfaint o'r addysgu drwy 
gyfrwng y Saesneg. 

Ni wneir unrhyw addysgu drwy 
gyfrwng y Saesneg. 

Gwneir rhywfaint o'r addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Ni wneir unrhyw addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

! newid cyfrwng addysgu disgyblion mewn gr#p 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 Colofn 2 

Addysgir pum pwnc perthnasol 
neu fwy (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 Gymraeg i unrhyw 
ddisgyblion. 

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

Nid addysgir unrhyw bwnc perthnasol 
(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. 

Nid addysgir unrhyw bwnc perthnasol 
(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. 

 

! 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 gr#p 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 gr#p 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. 

 

2.3  Pwy all gyhoeddi cynnig? 
 
Mae'r tabl canlynol yn nodi'r pwerau i gyhoeddi cynigion o dan adrannau 41-
45 o Ddeddf 2013: 
 

Awdurdod Lleol Llywodraethwyr 
Ysgolion 
Sefydledig neu 
Ysgolion 
Gwirfoddol 

Hyrwyddwyr 
Ysgolion 
Gwirfoddol 
newydd (gan 
gynnwys 
awdurdodau 
lleol) 

Llywodraethwyr 
Ysgolion 
Cymunedol 

Cynigion i gau 
ysgol wirfoddol neu 
ysgol sefydledig. 

Cynigion i gau eu 
hysgol. 
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Cynigion i 
gynyddu/gostwng 
capasiti ysgol 
sefydledig neu 
ysgol wirfoddol heb 
gymeriad crefyddol.  

Cynigion i wneud 
newid sylweddol 
i'w hysgol. 

  

Cynigion i sefydlu, 
cau neu wneud 
newid sylweddol i 
ysgolion 
cymunedol. 

 Cynigion i 
sefydlu ysgol 
wirfoddol 
newydd. 

 

Cynigion i newid 
categori ysgolion 
cymunedol. 

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 p#er 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 ad-
drefnu chweched dosbarth. Nid yw'r gofyniad i ymgynghori yn gymwys i 
gynigion i gau ysgol fach15 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 e-
bost yn cynnwys dolen i’r wefan berthnasol (ond gweler hefyd yr adran ar 
Ymgynghori â Phlant â Phobl Ifanc): 
 

15
 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 bryd16 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 disgyblion17 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. 

 
Cyllid   

 

! 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. 

 
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 cynnig19 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; 

19
 Adran 48 o Ddeddf 2013 
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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 gr#p 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 gr#p 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. 

  

 41Tudalen 59



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 h!n 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 h!n 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 yngl!n 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 arfaethedig20 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.  
 
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.  

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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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; 

! Aelodau'r Cynulliad (ACau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy'n 
cynrychioli ardaloedd a wasanaethir gan unrhyw ysgol sy’n destun 
cynigion; 

! Estyn; 
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! 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 Awdurdod lleol arall y mae’r cynigion yn effeithio arno;

ii Y corff crefyddol priodol ar gyfer unrhyw ysgol yr effeithir arni;
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.

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. 
 
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. 
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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.  
 
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. 
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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.  
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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 ad-
drefnu 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 
h!n 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 
 

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.  

Cam 7b 
 

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. 

Cam 7c 
 

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 Awdurdod lleol 

arall; 
ii Y corff crefyddol 

priodol ar gyfer 
unrhyw ysgol yr 
effeithir arni (yr 
awdurdod 
esgobaethol); 

iii Corff 
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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 iaith21] 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 gr!p oedran 
neu'r grwpiau oedran perthnasol22] 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 capasiti23] 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 "gr!p 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 gr!p oedran perthnasol, ac yn yr 
achos hwnnw rhaid rhoi’r nifer derbyn mewn perthynas â phob gr!p 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 disgyblion24] 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 gr!p oedran neu'r 
grwpiau oedran perthnasol25] 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 "gr!p 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 gr!p oedran perthnasol, ac yn yr 
achos hwnnw rhaid rhoi’r nifer derbyn mewn perthynas â phob gr!p 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 Ch: 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 yngl!n 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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Explanatory Memorandum to the School Organisation Code 2013   
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Department for 
Education and Skills and is laid before the National Assembly for Wales in 
conjunction with the above code and in accordance with Standing Order 27.1 
and 27.14.  
 
Minister’s Declaration 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the School Organisation Code 2013.   
 
LEIGHTON ANDREWS AM 
APRIL 2013 
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1. Description 

The School Organisation Code imposes requirements and provides guidance 
to those persons who will be responsible for proposing and deciding school 
organisation proposals under the School Standards and Organisation Act 
2013 (‘the Act’).  
 

2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 
Committee 

 
None 
 

3. Legislative background 

Section 38 of the Act requires the Welsh Ministers to issue, and from time to 
time revise, a code on school organisation (‘the Code’). 
 
Section 39 of the Act requires that before issuing a Code, the Welsh Minister 
must lay a draft copy before the National Assembly for Wales. If, before the 
end of 40 days, the National Assembly resolves not to approve the draft, the 
Welsh Ministers must not issue the proposed Code in the form of the draft. If 
no such resolution is made before the end of the 40 day period, the Welsh 
Ministers must issues the Code (or revised Code) in the form of the draft. 
 

4. Purpose & intended effect of the legislation 

The Code makes provision about the exercise of school organisation 
functions by the Welsh Ministers, local authorities, governing bodies of 
maintained schools, and, in connection with proposals to establish voluntary 
schools, by other persons.  Those persons listed must act in accordance with 
the requirements of the Code, and have regard to relevant guidelines 
contained within it. 
 
The Code is intended to: 
 

• act as a guide to the legislation; 

• provide guidance on good practice; 

• set out in detail the mandatory requirements in relation to matters 
such as school organisation consultation; and 

• set out the policy context, general principles and factors that should 
be taken into account by those bringing forward proposals to 
reconfigure school provision and by those responsible for 
determining proposals. 

 
It will replace two existing guidance circulars: Circular 9/99 School Standards 
and Framework Act 1998 Organisation of School Places, which describes the 
procedures for publishing and deciding proposals; and Circular 21/09 School 
Organisation Proposals, which sets out the policy considerations that 
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proposers need to take into account when developing a proposal and the 
criteria Welsh Ministers apply in deciding the proposals that they are required 
to determine.  
 
The Code is intended to underpin the school organisation provisions included 
in the Act and is essential to the operation of those provisions. Taken 
together, the changes introduced by the Act and the Code are intended to 
speed up the school organisation process and ensure that wherever possible, 
decisions are taken at the local level. This in turn should enable more rapid 
progress to be made towards the goal of creating a efficient and effective 
system of 21st Century Schools which maximises educational opportunities for 
all children and young people and helps to raise  levels of educational 
attainment. Furthermore, the Code in particular is designed to protect and 
promote the interests of children and young people, especially vulnerable 
groups such as children with special educational needs. The Code places the 
interests of children and young people at the heart of the school organisation 
decision making process and seeks to involve them in that process. 
 
The Act’s provisions are expected to apply in relation to proposals published 
on or after the 1 October 2013. If the Code is not issued in advance of that 
date, implementation of the Act’s provisions will not be possible, and the 
expected improvements to the current system of school organisation would 
not be made.  
 

5. Consultation  

Public consultation on a draft Code took place for 12 weeks between 24 
October 2012 and 16 January 2013. Those consulted included local 
authorities; school governing bodies; Estyn; the Children’s Commissioner; 
diocesan education authorities; the Welsh Local Government Association; and 
teaching unions. A Children and Young People’s questionnaire about the 
Code was also produced and distributed. 

There was broad support for the draft Code and its contents from a large 
majority of the respondents, although there were also suggestions for 
improvement. Many of these suggestions were subsequently incorporated into 
the draft of the Code which is being laid. A detailed summary of the 
consultation responses has been published on the Welsh Government’s 
website and can be accessed at Welsh Government | School Organisation  
 
 
6. Regulatory Impact Assessment (RIA)  
The Code is not subordinate legislation made by statutory instrument and for 
that reason an RIA is not required under 4.2 of the Welsh Minister’s 
Regulatory Impact Assessment Code.  
 
Nevertheless, consideration has been given to whether the impact of the 
Code is in any case sufficient to warrant the completion of an RIA. It has been 
concluded that as the Code does not create additional regulatory or financial 
burdens, an RIA is unnecessary. Existing legislation requires those 
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considering bringing forward school organisation proposals to conduct 
consultation with stakeholders and publish statutory notices, and the Act will 
continue with that requirement.  The Code provides a clear framework within 
which consultation and publication must take place but does not extend 
beyond that which is already expected. 
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1. Introduction 

The proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on measures 

to reduce the cost of deploying high-speed electronic communications networks (‘the 

proposed regulation’) was issued by the European Commission 26 March 2013.1 The 

Assembly subsequently received a copy of the Department for Culture, Media and Sport’s 

Explanatory Memorandum, which set out the UK Government’s views of the proposal, on 

24 April 2013. A copy of the EM is included in full as an annex to this paper. 

2. The proposed regulation 

The proposed regulation contains eleven articles which are aimed at reducing the overall 

cost of deploying new superfast broadband infrastructure, primarily through measures 

intended to reduce the costs of civil engineering works during rollout. The key aims of the 

proposed regulation fall into four main areas: 

� access to existing infrastructure; 

� information provision around existing infrastructure; 

� co-ordination of street works / permitting; and 

� infrastructure in new buildings. 

The proposed regulations support the the Digital Agenda for Europe and the European 

Commission’s main broadband targets of achieving 30 Mbps broadband speeds for 100% 

of households, and at least 50% of these households subscribing to speeds over 100 Mbps, 

by 2020. 

3. Subsidiarity 

The EM states that the UK Government’s position in relation to subsidiarity is as follows: 

The UK Government has concerns that the Regulation is not justified in accordance with the 

subsidiarity principle. The measures supported by the Regulation – infrastructure sharing, 

information provision, street works coordination and in-built broadband equipment in 

buildings – would all be implemented at a local level. There is little prospect of these 

measures having a cross-border market effect, as the issues the Regulation seeks to 

address are not applicable to the core network that crosses Member State borders. The 

Government believes that the Regulation’s intended aim – to support superfast 

broadband rollout by lowering the cost of civil engineering works – would be best 

achieved by action at Member State level [RS emphasis].2 

The EM states that the UK Government’s key concern ‘is the use of a Regulation as the 

vehicle to implement these measures’ that would ‘enforce a prescriptive approach, no 

                                           
1 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on measures to reduce the cost of deploying high-speed electronic communications 
networks, 26 March 2013 [accessed 8 May 2013] 
2 Department for Media, Culture and Sport, Explanatory Memorandum on European Union legislation: 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on measures to reduce the 
cost of deploying high-speed electronic communications networks, April 2013, paragraph 18 
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matter what the current policies, regulations and structures are in a particular location’.3 

The EM adds that: 

Many of the policy objectives behind the Regulation could, in theory, be supported at the EU 

level if they were proposed in a different way using a different legal instrument.4 

The EM also states that the language contained in the proposed regulation ‘does not 

provide any certainty on a number of issues, for example broadband infrastructure in new 

buildings’ and that ‘Introducing uncertainty into a market where return on investment is 

already precarious is unlikely to lead to additional investment’.5 

The eight week deadline for reasoned opinions from national parliaments in relation to the 

proposed regulation is 31 May 2013.6  

To date, no Member State has issued a Reasoned Opinion, however the German state 

parliaments of Baden-Württemberg and Thüringen have issued concerns in relation to 

the proposal.7 Both submissions suggest that a directive instead of a regulation would be 

sufficient in this case and that the proposal does not leave sufficient room for national 

decisions. 

3.1. Views within the UK 

Assembly officials understand that the Northern Ireland Assembly and the Scottish 

Parliament will be looking at whether the proposed directive raises any subsidiarity 

concerns over the coming weeks. 

The House of Commons’ European Scrutiny Committee considered the proposed 

regulation at their meeting on 8 May. The proposed regulation is currently being 

considered in the House of Lords by the European Select Committee’s Sub-Committee B 

on Internal Market, Infrastructure and Employment. 

The ability of both Committees to incorporate the Assembly’s views into a report to inform 

a possible debate on a Reasoned Opinion however is constrained by the Whitsun recess 

(which takes place between 21 May and 3 June). As a result, any correspondence from the 

Assembly relating to the proposed regulation should be sent well ahead of 21 May, to 

allow for the Assembly’s views to be incorporated into the reports of both 

Committees. 

                                           
3 Department for Media, Culture and Sport, Explanatory Memorandum on European Union legislation: 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on measures to reduce the 
cost of deploying high-speed electronic communications networks, April 2013, paragraph 21 
4 Ibid, paragraph 19 
5 Ibid, paragraph 23 
6 IPEX, Document COM/2013/147: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL on measures to reduce the cost of deploying high-speed electronic 
communications networks, 26 March 2013 [accessed 7 May 2013] 
7 Committee of the Regions, Subsidiarity Monitoring Network, European Commission Document: 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on measures to 
reduce the cost of deploying high-speed electronic communications networks, 26 March 2013 
[accessed 9 May 2013] 
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3.2. Views of the Assembly 

Although telecommunications and internet services are reserved matters in Wales, the 

content of the proposed regulation is of relevance to the Assembly as it relates to Subject 

10: Highways and Transport of Schedule 7 to the Government of Wales Act 2006.8 The 

proposed regulation also impacts on the powers devolved to Welsh Ministers to make 

building regulations from 31 December 2011.9 These powers include setting standards 

for design and construction which apply to most new buildings and many alterations. The 

EM states that the Welsh Government was consulted by the Department for Culture, Media 

and Sport in the preparation of the EM. 

Under the Subsidiarity Protocol, the Committee may raise formal subsidiarity concerns in 

relation to the proposal on behalf of the Assembly by issuing a written representation to 

the Commons’ European Scrutiny Committee and the Lords’ EU Select Committee. Those 

committees may then take account of such views in reaching their own conclusions on the 

proposal and in considering whether or not to recommend issuing a written representation. 

4. Next steps 

On the basis that no objections on the grounds of subsidiarity will be made by the required 

number of Member States before 31 May 2013, the proposed regulation is expected to be 

formally discussed at the Telecoms Council in early June 2013. The EM states that it is 

the European Commission’s ambition to conclude negotiations by the end of 2013, with 

the proposed regulation coming into force soon afterwards. 

  

                                           
8 Government of Wales Act 2006 (Chapter 32) [accessed 9 May 2013] 
9 The Welsh Ministers (Transfer of Functions) (No.2) Order 2009 SI 2009 / 3019 [accessed 9 May 
2013] 
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Annexe A 

7999/13 

COM (2013) 147 final 

 

EXPLANATORY MEMORANDUM ON EUROPEAN UNION LEGISLATION 

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on measures to 

reduce the cost of deploying high-speed electronic communications networks 

Submitted by the Department for Culture, Media and Sport on  April 2013  

 
 
SUBJECT MATTER 

1. The proposed Regulation aims to reduce the overall cost of deploying new 

superfast broadband infrastructure, primarily through measures intended to reduce 

the costs of civil engineering works during rollout. 

 

2. The measures in the proposed Regulation include streamlined procedures for 

applications for permits, and a requirement to make passive infrastructure available 

for sharing on request. The Commission cites independent estimates that up to 

80% of the cost of deploying new superfast broadband networks is rolled up in civil 

engineering works. The Commission argues that implementing these measures 

would lead to savings of 20-30% of total investment costs, amounting to up to €63 

billion by 2020. 

 
3. The proposal directly supports the Digital Agenda for Europe, and the 

Commission’s two main broadband targets: 30 megabits per second (Mbps) 

broadband speeds for 100% of households, and at least 50% of these households 

subscribing to speeds over 100Mbps, both by 2020. The UK supports the 

Commission’s Digital Agenda targets, and the transformation we will see in UK 

broadband by 2015 (higher speeds, wider penetration, continued choice and 

competition) will play an important role in achieving them. 

 
4. The key aims of the Regulation broadly fall into four main areas: access to existing 

infrastructure; information provision around existing infrastructure; co-ordination of 

street works / permitting; and infrastructure in new buildings. 

 
5. The Regulation contains eleven articles: 

 

Article 1 states the subject matter and scope of the Regulation. 

 

Article 2 defines the terms used. 

 

Article 3 states that any ‘network operator’ shall be obliged to meet reasonable requests to 

provide access to its physical infrastructure (e.g. ducts, pipes, overhead lines) to support 
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deployment of high speed communications infrastructure. The term ‘network operator’ is very 

widely framed, and explicitly includes electricity, gas, water, sewage, roads, railways etc. in 

addition to telecoms. The Article also sets out potential reasons for refusal (suitability, safety) 

and the proposed dispute resolution process. 

 

Article 4 requires the setting up of a single contact point to provide information on the 

location, size and ownership of existing infrastructure. It sets out the method by which this 

information shall be gathered from public bodies and network operators, and the process by 

which any operator can request information from this central point to inform its network 

deployment planning. 

 

Article 5 sets out the process by which any civil works partially or fully funded by public 

money must meet any reasonable request from communications network operators to 

coordinate their works. 

 

Article 6 states that a single information point for the granting of permits (for example 

covering street works, planning and environmental permitting) shall be set up, and that 

communications network operators shall have the right to submit any permit applications to 

the central point, which would then be responsible for facilitating the granting of the permit. 

 

Article 7 states that all newly constructed buildings and major renovations must be equipped 

with in-built superfast broadband infrastructure, and that newly constructed multi-dwelling 

units (i.e. flats or office blocks) must also have a single access point connecting to the in-built 

infrastructure. 

 

Article 8 states that network providers will have the right to terminate their infrastructure at the 

access point (Article 7) and then access the in-built network. 

 

Article 9 dictates that the National Regulatory Authority (Ofcom in the UK) will act as the 

dispute resolution body and single information point mentioned in Articles 3, 4, 5 and 6, 

unless the Member State designates or sets up another body. 

 

Article 10 pledges to report to the European Parliament and Council on the Regulation’s 

implementation. 

 

Article 11 states when the Regulation shall come into force, and that it shall be binding in all 

Member States. 

 

6. The Commission’s impact assessment discusses a number of options: 

i. Maintaining business as usual 

ii. Promoting efficiency gains via guidance and recommended measures 

iii. A Regulation to implement the policy 

iv. A combination of a Regulation and a Recommendation to the implement the 

policy 

v. Legislation to complement the existing regulatory framework and mandate 

further measures 
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After analysis in the impact assessment, the Commission has chosen option iii, arguing that it 

is best placed to deliver a comprehensive solution across different Member States relatively 

quickly. 

 

 

SCRUTINY HISTORY 

7. The proposed Regulation was formally proposed on 27 March 2013, so this is the 

first occasion it has been subject to scrutiny by Parliament. 

 

MINISTERIAL RESPONSIBILITY  

8. The Secretary of State for Culture, Media and Sport has primary responsibility for 

UK telecommunications policy. 

 

INTEREST OF THE DEVOLVED ADMINISTRATIONS 

9. Policy on telecommunications and broadband is a reserved matter under the UK’s 

devolution settlements. However, Ministers from the Scottish Government, Welsh 

Government and Northern Ireland Executive will also have an interest as the 

proposed Regulation would also affect a number of devolved policy areas, such as 

roads and street works. The devolved administrations have been consulted in the 

preparation of the EM. 

LEGAL AND PROCEDURAL ISSUES 

10. Legal basis 

The proposal is based on Article 114 of the Treaty on the Functioning of the 

European Union, with its objectives seeking to improve the conditions for the 

establishment and functioning of the internal market.     

 

11. Legislative procedure 

Ordinary legislative procedure. 

 

12. Voting procedure 

Qualified Majority Voting. 

 

13. Impact on United Kingdom Law (including implementation issues) 

Regulations are directly applicable in UK law. However, it will be necessary to give effect to 

the Regulation by establishing the principles to which Regulators should have regard when 

considering applications. It may be necessary to grant new powers to regulators and to 

create penalties for non-compliance.   

 

14. Application to Gibraltar 

The Regulation will apply to Gibraltar. 

 

15. Fundamental Rights Analysis 

Article 1 of Protocol 1 will be engaged as the protection it affords extends to 

businesses as well as individuals. The Regulators implementing the Directive would 
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need to take care that compensation is appropriate and set at the correct level. 

 

 

APPLICATION TO THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 

16. As a proposal with an Article 114 legal base, it is likely to be adopted throughout the 

European Economic Area. 

 

SUBSIDIARITY 

17. The Commission assesses that the proposed Regulation is justified by the 

subsidiarity principle, and that the measures it will put in place are necessary at 

European Union level. It cites the different rules, procedures and regulatory regimes 

currently governing broadband infrastructure deployment in different Member States 

as a barrier to rollout and the effective functioning of the Single Market. 

 

18. The UK Government has concerns that the Regulation is not justified in accordance 

with the subsidiarity principle. The measures supported by the Regulation – 

infrastructure sharing, information provision, street works coordination and in-built 

broadband equipment in buildings – would all be implemented at a local level. 

There is little prospect of these measures having a cross-border market effect, as 

the issues the Regulation seeks to address are not applicable to the core network 

that crosses Member State borders. The Government believes that the Regulation’s 

intended aim – to support superfast broadband rollout by lowering the cost of civil 

engineering works – would be best achieved by action at Member State level. 

 

POLICY IMPLICATIONS 

19. The Government is committed to achieving the European Digital Agenda targets on 

broadband, and is supportive of measures at different levels which streamline and 

lower the cost of superfast broadband deployment. The Government is currently 

implementing a package of measures in the UK to sweep away red tape around 

planning, street works, access to land, and power supplies. The proposed 

Regulation does, in fact, contain a number of elements that reflect current UK 

priorities to promote broadband rollout, for example encouraging infrastructure 

sharing between telecoms providers and electricity suppliers, and streamlining the 

permit scheme process when carrying out street works. Many of the policy 

objectives behind the Regulation could, in theory, be supported at the EU level if 

they were proposed in a different way using a different legal instrument. 

 

20. We are, however, concerned that the proposed Regulation will not achieve its goals 

to lower the cost of civil engineering works, but instead place burdens on business, 

government and regulators, and potentially stifle progress while it is being 

implemented. 

 

21. Our key concern is the use of a Regulation as the vehicle to implement these 

measures. The Regulation would be applicable in all Member States and would 
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enforce a prescriptive approach, no matter what the current policies, regulations 

and structures are in a particular location. On infrastructure sharing, for example, 

network operators would be required, not just encouraged, to meet requests from 

telecoms providers to provide access to their infrastructure. In addition, there is a 

risk that mandated infrastructure sharing underpinned by law could in fact act as a 

disincentive to network investment in the most hard-to-reach areas – precisely the 

places currently lacking in superfast broadband access – because of the risk of ‘free 

riding’ on existing infrastructure. 

 
22. The Government also has concerns regarding some of the specific policy 

proposals, particularly around the effect of the measures on wayleaves – the 

payments made by utilities companies to landowners to install and maintain 

equipment on private property. The wayleave regimes in the UK for 

communications and electricity, for example, are different to some other European 

countries where landowners do not enjoy rights of compensation for allowing 

infrastructure. It is unclear how this issue would be resolved if sharing were 

mandated, without major legislative changes to the regime for electric line 

wayleaves and the likely increase in burdens on the public and private sectors. 

Issues around wayleaves and private property rights would also arise when 

implementing the plans for in-built broadband infrastructure in new buildings. 

 
23. While the current drafting of the Regulation advocates a commercially-led 

approach, the language does not provide any certainty on a number of issues, for 

example broadband infrastructure in new buildings. Introducing uncertainty into a 

market where return on investment is already precarious is unlikely to lead to 

additional investment.  

 

IMPACT ASSESSMENT 

24. The Commission has produced a detailed impact assessment alongside the 

proposed Regulation. The impact assessment estimates that savings of 20-30% on 

the civil engineering costs of superfast broadband deployment could be achieved by 

adopting the measures proposed in the Regulation. 

 

25. Specifically, the impact assessment identifies for the proposed policy option (see 

paragraph 6 above) significant capital savings for communications providers thanks 

to infrastructure sharing, co-deployment and faster rollout. It also cites the potential 

additional revenues for network operators who share their infrastructure, arguing 

that this would outweigh costs. 

 
26. The Commission’s estimate is predicated on assumptions about the level of 

network deployment that would occur in shared passive infrastructure – namely that 

25% of new deployment would occur in shared infrastructure and that 75% of the 

civil engineering costs would be saved. We will need to understand these 

assumptions better and in more detail. 
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27. The Government feels that, while infrastructure sharing could potentially lead to 

some capital expenditure savings, the impact assessment does not fully take into 

account the knock-on effects of the measure. On the issue of implementation and 

administrative costs incurred by Member States, for example, the impact 

assessment acknowledges that they are difficult to quantify and would vary 

significantly between different Member States; however, it then argues that the 

costs would be outweighed by the wider capital savings and potential synergies. We 

will need to understand in more detail what these administrative costs will be and to 

what extent they would be one off setup costs, in both the UK and in other Member 

States. 

 
28. The Regulation would require all telecoms companies to make their passive 

infrastructure available for sharing on request. Ofcom already has the power to 

require passive infrastructure sharing on specific request, but subject to a 

proportionality test – i.e. whether the request is objectively justified and would not 

distort competition. The new Regulation reverses this presumption, in that small 

telecoms providers would be required to open their infrastructure to larger 

competitors. Under the Regulation, adverse effect on competition would not be a 

permitted ground for refused access. 

 
29. Other impacts would include increased wayleave payments imposed on network 

operators whose infrastructure becomes shared by telecoms providers (paragraph 

22 above), and the additional burdens around providing network information to the 

single point of contact in Article 4. 

 
30. There is also a risk that co-operation and investment in broadband infrastructure 

would stall while the legal instrument was being drafted, and that the measures 

could ultimately disincentivise investment in the hardest to reach areas. 

 
31. We have not, as yet, been able canvass the views of the various industries – gas, 

electricity, water etc. – who would be affected by the Regulation, but we will be 

seeking their views. When the Government consulted on infrastructure sharing in 

2010, industry concerns included responsibility for installation and maintenance, 

and liability. 

FINANCIAL IMPLICATIONS 

32. The proposal notes that the Regulation would have no impact on the Commission’s 

budget. However, the impact assessment does identify significant costs. In addition 

to the possible burdens on business outlined above, the measures would also have 

a financial effect on individual Member States and their national regulatory 

authorities. In the vast majority of Member States, a new body to oversee dispute 

resolution and set up and manage the single point of contact for information 

provision would have to be created, or an existing body (like the national telecoms 
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regulator) greatly expanded. The setup and running costs for such a body could be 

significant for individual Member States. 

 

CONSULTATION 

33. The Commission did consult last year on a series of measures to reduce the cost of 

communications infrastructure deployment, but not on a proposed Regulation. 

 

TIMETABLE 

34. The proposal is expected to be formally discussed at the Telecoms Council in early 

June, with the Commission’s ambition to conclude negotiations by the end of 2013 

and the Regulation to come into force soon afterwards. 

 

 

 

 

 

 

 

Ed Vaizey MP 

Minister for Culture, Communications and Creative Industries 

Department for Culture, Media and Sport 
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Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg/We welcome correspondence in both English and Welsh    

 

 

 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
Constitutional and Legislative Affairs Committee 

  

 

20 March 2013  
Dear Ms Swinburne 
 
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
the deployment of alternative fuels infrastructure (COM(2013)0018) 
 
The Constitutional and Legislative Affairs Committee considered the 
European Commission’s above proposal for a directive on the deployment of 
an alternative fuels infrastructure at its meeting on 18 March 2013.  
 
In doing so, the Committee acknowledged that the House of Commons’ 
European Scrutiny Committee has already recommended that the provisions 
contained in the proposed directive do not warrant the House issuing a 
Reasoned Opinion on this occasion. 
 
We note however that the UK Government Department for Transport’s EM on 
the proposed directive states the following in relation to subsidiarity: 
 

The Government accepts that in matters such as common standards 
for alternative fuels infrastructure, action at an EU level will be required 
to ensure market harmonisation and acceptance of refuelling 
equipments by road users across the EU. 
 
However the Government does not agree that the principle of 
subsidiarity is being respected in all areas of this proposal.  We are of 
the view that the setting of targets within individual Member States is a 
matter for national policymakers to decide.  They know best the 
market situation within their territory and should be free to implement 

Ms Kay Swinburne MEP 
European Parliament 
Rue Wiertz 
Altiero Spinelli 04F247 
B-1047 Bruxelles 
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those measures necessary to deliver the desired outcomes in the most 
cost-effective manner without the need to set mandatory targets.1 
 

We share these concerns and wish to draw them to your attention. In 
particular, we believe that Member States and devolved institutions have a 
better knowledge of their own market requirements in this area and are 
therefore in a better position to set targets. 
 
We would be grateful therefore if you could note the Committee’s views as 
part of the European Parliament’s future consideration of the Commission’s 
proposal. 
 
I am copying this letter to William Cash MP, Chair of the European Scrutiny 
Committee in the House of Commons.  

 
 
Yours sincerely 

 

David Melding AM 
Chair 

                       

1 Department for Transport, Explanatory Memorandum: Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure 
(COM(2013)0018), 15 February 2013, Paragraphs 21 and 22 
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