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Trosolwg  Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am farn ar y Rheoliadau drafft 
sy’n pennu gofynion ar gyfansoddiad a swyddogaethau pwyllgorau 
rheoli unedau cyfeirio disgyblion a’r gweithdrefnau ar weithredu 
pwyllgorau rheoli ar gyfer yr unedau hyn. Mae’r ymgynghoriad 
yn gofyn hefyd am sylwadau ar ganllawiau drafft i gyd-fynd â’r 
Rheoliadau.

Sut i ymateb Dylid e-bostio/postio ymatebion yr  ymgynghoriad hwn i’r cyfeiriad 
isod i gyrraedd erbyn 23 Mehefin 2014 fan hwyraf. 

Rhagor o Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print 
wybodaeth bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.
a dogfennau 
cysylltiedig Mae’r dogfennau ymgynghori ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru 

yn www.cymru.gov.uk/ymgyngoriadau

 Dolenni defnyddiol:
 Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymhwyso 

Deddfiadau) (Cymru) 2007
 www.legislation.gov.uk/wsi/2007/1069/pdfs/wsi_20071069_mi.pdf
 Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion Cylchlythyr Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru Rhif: 47/2006 (2006)
 http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/circulars/24

63797/?skip=1&lang=cy 

Manylion  I gael rhagor o wybodaeth: 
cysylltu Y Gangen Lles Disgyblion
 Yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr
 Yr Adran Addysg a Sgiliau
 Llywodraeth Cymru
 Parc Cathays
 Caerdydd
 CF10 3NQ

 e-bost: YmgynghoriadRheoliadauUCD@cymru.gsi.gov.uk

Ymgynghoriad ar Reoliadau Addysg 
(Uned Cyfeirio Disgyblion) (Pwyllgorau 
Rheoli ac ati) (Cymru) 2014 drafft a 
chanllawiau cysylltiedig

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2007/1069/pdfs/wsi_20071069_mi.pdf
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/circulars/2463797/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/circulars/2463797/?skip=1&lang=cy


Diogelu data Sut y byddwn yn defnyddio’r farn a’r wybodaeth a  
roddwch inni

 Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn 
gan staff Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar y materion y mae’r 
ymgynghoriad hwn yn ymdrin â nhw. Mae’n bosibl y bydd aelodau 
eraill o staff Llywodraeth Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, er mwyn 
eu helpu i gynllunio ymgyngoriadau ar gyfer y dyfodol.

 Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o’r 
ymatebion i’r ddogfen hon. Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn 
cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu 
ran o gyfeiriad) yr unigolyn neu sefydliad a anfonodd yr ymateb yn 
cael eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Mae hynny’n helpu i ddangos bod 
yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol. Os nad ydych yn  
dymuno i’ch enw a’ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, rhowch wybod 
inni yn ysgrifenedig wrth anfon eich ymateb. Byddwn wedyn yn 
cuddio’ch manylion.     

 Mae’n bosibl y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau y byddwn wedi’u 
cuddio yn cael eu cyhoeddi’n ddiweddarach, er nad yw hynny’n 
debygol o ddigwydd yn aml iawn. Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu 
i’r cyhoedd gael gweld gwybodaeth a gedwir gan lawer o gyrff 
cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Mae hynny’n cynnwys 
gwybodaeth sydd heb ei chyhoeddi. Fodd bynnag, mae’r gyfraith 
hefyd yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn ôl dan rai amgylchiadau. 
Os bydd unrhyw un yn gofyn am gael gweld gwybodaeth a gadwyd 
yn ôl gennym, bydd rhaid inni benderfynu a ydym am ei rhyddhau ai 
peidio. Os bydd rhywun wedi gofyn inni beidio â chyhoeddi ei enw 
a’i gyfeiriad, bydd hynny’n ffaith bwysig i ni ei chadw mewn cof. 
Fodd bynnag, fe allai fod rheswm pwysig dros orfod datgelu enw 
a chyfeiriad unigolyn, er ei fod wedi gofyn i ni beidio â’u cyhoeddi. 
Byddem yn cysylltu â’r unigolyn ac yn gofyn am ei farn cyn gwneud 
unrhyw benderfyniad terfynol i ddatgelu’r wybodaeth. 
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Beth yw Uned Cyfeirio Disgyblion? 
 

Mae Unedau Cyfeirio Disgyblion yn darparu addysg y tu allan i’r ysgol i blant a 
phobl ifanc nad ydynt yn gallu mynychu ysgol brif ffrwd neu ysgol arbennig a 
gynhelir gan yr awdurdod lleol. Efallai nad ydynt yn gallu mynychu’r ysgol am 
eu bod wedi’u heithrio o’r ysgol neu fod ganddynt broblemau iechyd, neu gall 
fod rheswm arall. Caiff yr unedau hyn eu cynnal gan yr awdurdod lleol.Beth 
yw’r prif faterion? 
 

Beth yw’r prif faterion? 
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am farn ar gyflwyno rheoliadau a fydd yn ei 
gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu pwyllgorau rheoli ar gyfer eu 
holl unedau cyfeirio disgyblion, gwneud trefniadau i benodi ac ethol aelodau’r 
pwyllgorau, a phennu gofynion ar gyfer gweithdrefnau’r pwyllgorau rheoli a 
dirprwyo swyddogaethau iddynt.   
 

Lle rydym ni arni ar hyn o bryd? 
 
Mae cylchlythyr 47/2006 y Cynulliad Cenedlaethol ‘Cynnwys a Chynorthwyo 
Disgyblion’ yn dweud y disgwylir i awdurdodau lleol sefydlu pwyllgor rheoli ar 
gyfer unedau cyfeirio disgyblion (Atodiad 5.i, paragraff 1.8).  Argymhellir y 
dylai bod gan Unedau Cyfeirio Disgyblion yng Nghymru bwyllgorau rheoli fel 
enghraifft o arfer da yn hytrach na gofyniad statudol. 
 
Daeth adroddiad annibynnol a gomisiynwyd yn sgil honiadau o gam-drin 
proffesiynol mewn Uned Cyfeirio Disgyblion, ac Adolygiad Rheoli Uwch dilynol 
o’r un Uned, i’r casgliad bod diffyg Pwyllgor Rheoli effeithiol wedi cyfrannu at y 
methiannau hynny. 
 
Yn 2011, cynhaliodd Estyn, ac arolygwyr Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol gyfres o ymweliadau dirybudd ag Unedau ledled Cymru. Roedd 
yr adroddiad dilynol yn nodi’r meysydd i’w gwella yn y trefniadau cyfredol ar 
gyfer pwyllgorau rheoli. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu 
y dylai Unedau Cyfeirio Disgyblion, fel ysgolion yng Nghymru, gael pwyllgor 
rheoli sy’n atebol, tebyg i fwrdd llywodraethwyr ysgol. 
 

Pam rydym ni’n cynnig newid? 
 
Er bod y rhan fwyaf o Unedau Cyfeirio Disgyblion yng Nghymru wedi dweud 
bod ganddynt bwyllgorau rheoli ar waith, bydd mwy o arweiniad ar gylch 
gwaith a threfniadau llywodraethu pwyllgorau rheoli yn sicrhau cysondeb 
ledled Cymru. 
 
Wrth sefydlu pwyllgor rheoli ar gyfer pob Uned Cyfeirio Disgyblion, neu grŵp o 
Unedau sy’n cydweithio dan un pwyllgor rheoli, disgwylir y bydd safonau 
tebyg sy’n llywodraethu ysgolion yn llywodraethu Unedau Cyfeirio Disgyblion 
hefyd. 
 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/circulars/2463797/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/circulars/2463797/?skip=1&lang=cy
http://www.estyn.gov.uk/download/publication/231777/arolwg-or-trefniadau-ar-gyfer-rheoli-lles-ac-ymddygiad-disgyblion-mewn-unedau-cyfeirio-disgyblion-ionawr-2012
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Bydd cyflwyno rheoliadau hefyd yn ategu’r gwaith sy’n cael ei wneud mewn 
ymateb i argymhellion gwerthusiad Prifysgol Caeredin o’r ddarpariaeth 
addysg i blant a phobl ifanc sy’n cael eu haddysgu y tu allan i’r ysgol.  
 
Nid yw’r rheoliadau drafft yn cwmpasu pob agwedd ar weithrediad Unedau 
Cyfeirio Disgyblion, gan y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno newidiadau 
fesul tipyn, er mwyn sicrhau bod y sector yn barod ar gyfer deddfwriaeth. Yn y 
dyfodol, byddwn yn ystyried a oes angen i Lywodraeth Cymru gyflwyno 
rheoliadau pellach ar gyfer Unedau Cyfeirio Disgyblion. 
 
 

Darpariaethau allweddol 
 
Bydd cyflwyno rheoliadau yn rhoi dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i sefydlu 
pwyllgorau rheoli ar gyfer pob Uned Cyfeirio Disgyblion, neu grŵp o Unedau 
sy’n cydweithredu dan un pwyllgor rheoli. 
 
Mae’r rheoliadau drafft yn darparu manylion ynghylch sefydlu pwyllgorau 
rheoli, categorïau’r aelodau, cyfansoddiad y pwyllgorau rheoli, cymwysterau a 
chyfnod yr aelodau yn y swydd, gweithdrefnau’r pwyllgorau rheoli, a dirprwyo 
swyddogaethau gan awdurdodau lleol i bwyllgorau rheoli. Mae’r canllawiau 
statudol drafft yn darparu gwybodaeth am weithredu’r Rheoliadau Addysg 
(Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Pwyllgorau Rheoli ac ati) (Cymru) 2014 drafft. 
 
Sefydlu pwyllgorau rheoli 
(Rheoliadau 3 i 8) 
Bydd y darpariaethau hyn yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol 
sefydlu pwyllgorau rheoli, creu offeryn llywodraethu a phenodi’r aelodau 
cyntaf.  Ceir esboniad manylach o hyn ar dudalennau 6 - 8, 26 a 28 o’r 
canllawiau statudol drafft. 
 
Categorïau’r aelodau 
(Rheoliadau 9 i 13 ac Atodlen 1) 

Bydd y darpariaethau hyn yn ei gwneud hi’n ofynnol i gategorïau penodol o 
aelodau fod ar y pwyllgor rheoli gan gynnwys rhieni, aelodau staff, aelodau 
wedi’u penodi gan yr awdurdod lleol ac aelodau o’r gymuned. Gallai’r pwyllgor 
rheoli ddewis cynnwys aelodau nawdd hefyd. Ceir esboniad o hyn ar 
dudalennau 9-12 o’r canllawiau statudol drafft. 
 
Cyfansoddiad y pwyllgorau rheoli 
(Rheoliadau 14 ac 15) 
Bydd y darpariaethau hyn yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r offeryn llywodraethu 
nodi sawl aelod ddylai fod ym mhob categori, a chyfran yr aelodau. Ceir 
esboniad o hyn ar dudalennau 9 a 27 o’r canllawiau statudol drafft. 
 
Cymwysterau a chyfnod yr aelodau yn y swydd 
(Rheoliadau 16 i 20 ac Atodlen 2 ) 
Bydd y darpariaethau hyn yn egluro pryd y mae unigolyn yn gymwys, neu’n 
anghymwys, i fod yn aelod o bwyllgor rheoli, yn ogystal â hyd y cyfnod yn y 
swydd, a’r trefniadau diswyddo a diarddel aelodau. Ceir esboniad o hyn ar 
dudalennau 13 i 14 o’r canllawiau statudol drafft. 

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-written-ministerial-statements/dat20131030-e1.pdf?langoption=3&ttl=Response%20to%20the%20Edinburgh%20University%20research%20report%3A%20Evaluation%20of%20education%20provision%20for%20children%20and%20young%20people%20educated%20outside%20the%20school%20setting%20%28PDF%2C169KB%29
http://wales.gov.uk/statistics-and-research/education-provision-children-young-people-educated-outside-school-setting/?skip=1&lang=cy
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Gweithdrefnau pwyllgorau rheoli 
(Rheoliad 21 ac Atodlen 3) 
Bydd y darpariaethau hyn yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyfansoddiad a rolau 
pwyllgorau rheoli Unedau Cyfeirio Disgyblion fod yn debyg i rai cyrff 
llywodraethu, yn unol â Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir 
(Cymru) 2005. Ceir esboniad o hyn ar dudalennau 20 i 22 o’r canllawiau 
statudol drafft. 
 
Dirprwyo swyddogaethau gan awdurdodau lleol i bwyllgorau rheoli 
(Rheoliadau 22 a 23) 
Bydd y darpariaethau hyn yn egluro pa swyddogaethau y mae’n rhaid i 
awdurdodau lleol eu dirprwyo i bwyllgor rheoli, a’r cyfrifoldeb statudol, i’w 
rannu gan y pwyllgor rheoli, yr awdurdod lleol a’r athro â gofal, er mwyn llunio 
polisi cwricwlwm yr Uned Cyfeirio Disgyblion a’i adolygu o bryd i’w gilydd. Ceir 
esboniad o hyn ar dudalennau 15 i 16 o’r canllawiau statudol drafft. 
 
 
 
  


