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Trosolwg  Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn rhanddeiliaid am ganllawiau 
diwygiedig ynghylch gweithdrefnau disgyblu a diswyddo staff ysgol.  

 Mae’r diwygiadau yn adlewyrchu darpariaeth newydd yn Rheoliadau 
Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014 ynghylch penodi 
ymchwilydd annibynnol i ymchwilio i honiadau o gam-drin yn erbyn 
staff ysgol.  

 Maent hefyd yn adlewyrchu cyhoeddi cylchlythyr Llywodraeth Cymru 
rhif 009/2014 Diogelu plant mewn addysg: ymdrin â honiadau o 
gam-drin yn erbyn athrawon a staff eraill (2014).

 Gan y gwnaed y newidiadau uchod i adlewyrchu rheoliadau a 
chanllawiau statudol a fu’n destun ymgynghori cyn hyn, nid ydym yn 
ceisio barn am y diwygiadau penodol hyn.

 Fodd bynnag, manteisiodd Llywodraeth Cymru ar y cyfle a gynigir 
gan y diwygiadau uchod i fireinio ac ail-drefnu’r canllawiau a 
gwneud i ffwrdd â dyblygu diangen. Barn am y newidiadau hyn sydd 
arnom ni ei heisiau.

Sut i ymateb Dylid e-bostio/postio ymatebion i’r ymgynghoriad hwn i’r cyfeiriad 
isod i gyrraedd erbyn 31 Gorffennaf 2015 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.llyw.cymru/ymgyngoriadau

 Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006 
www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2006/873/regulation/7/made/welsh

 Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014  
www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2014/1609/made/welsh

 Adroddiad Archwiliad Comisiynydd Plant Cymru o honiadau o gam-
drin plant yn rhywiol mewn ysgol 
www.childcom.org.uk/uploads/publications/71.pdf

 Diogelu Plant: Gweithio Gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004 
www.llyw.cymru/topics/health/publications/socialcare/guidance1/safeg
uardingunder2004act/?skip=1&lang=cy 

 Diogelu plant mewn addysg: ymdrin â honiadau o gam-drin yn erbyn 
athrawon a staff eraill (2014) cylchlythyr Llywodraeth Cymru rhif 
009/2014  
learning.gov.wales/resources/browse-all/allegations-of-abuse-against-
teachers/?skip=1&lang=cy

 Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008
 http://www.ssiacymru.org.uk/home.php?page_

id=298&langSwitch=cym 
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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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Crynodeb 
 
1. Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn rhanddeiliaid am ddiwygiadau a 
wnaed i Gylchlythyr Llywodraeth Cymru: 002/2013 “Gweithdrefnau disgyblu a 
diswyddo staff ysgol”. Mae’r diwygiadau yn bennaf yn adlewyrchu darpariaeth 
newydd yn Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014 o 
ran penodi ymchwilydd annibynnol i edrych i mewn i honiadau o gam-drin yn 
erbyn athrawon ac aelodau eraill o staff.   
 
2. Maent hefyd yn adlewyrchu cynnwys canllawiau statudol newydd yng 
Nghylchlythyr 009/2014 Llywodraeth Cymru - Diogelu Plant mewn Addysg: 
Delio â honiadau o gam-drin yn erbyn athrawon a staff eraill. Mae’r canllawiau 
hynny yn gosod allan broses glir am ddelio â honiadau o gam-drin yn erbyn 
athrawon ac aelodau eraill o staff ysgol ac ymwneud unigolion allweddol a 
adlewyrchir yn y canllawiau hyn. 
 
3. Gan mai ymwneud â rheoliadau a chanllawiau statudol y mae’r newidiadau 
a nodwyd uchod, nid ydym yn ceisio barn am sylwedd y newidiadau hyn o 
fewn y Gweithdrefnau Disgyblu a Diswyddo diwygiedig na’r Polisi 
Enghreifftiol. 
 
4. Fodd bynnag, manteisiodd Llywodraeth Cymru ar y cyfle a gynigir gan y 
diwygiadau uchod i adolygu, mireinio ac ail-drefnu Cylchlythyr 002/2013 a 
gwneud i ffwrdd â dyblygu diangen. Yr ydym hefyd wedi diwygio’r siartiau llif. 
Barn am y newidiadau hyn sydd arnom ni ei eisiau.   
 
Cefndir 
 
5. Canfu ymchwiliad y Comisiynydd Plant i honiadau o gam-drin plant mewn 
ysgol nad oedd uwch- athrawon a swyddogion yr awdurdod lleol wedi ystyried 
yn iawn honiadau o gam-drin a wnaed yn erbyn athro dros nifer o 
flynyddoedd. Yn ei adroddiad i’r ymchwiliad yn 2004, Adroddiad ‘Clywch’, 
argymhellodd y Comisiynydd Plant gryfhau’r drefn o ymchwilio i honiadau o 
gam-drin yn erbyn staff ysgol a chyflwyno annibyniaeth i’r broses ymchwilio. 
 
6. Mewn ymateb i argymhellion y Comisiynydd Plant, gwnaeth Llywodraeth 
Cymru Reoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006 oedd yn gosod 
gofyniad statudol ar gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yng Nghymru i 
benodi ymchwilydd annibynnol i edrych i mewn i honiadau a wneir yn erbyn 
aelod o staff ysgol sy’n codi materion amddiffyn plant, cyn cynnal unrhyw 
wrandawiad yn ymwneud â’r honiadau hynny.  
 
7. Mae cyrff llywodraethu yn rhydd i benderfynu pwy a benodir fel ymchwilydd 
annibynnol yn unol â’r rheoliadau, ond er mwyn eu helpu, sefydlodd 
Llywodraeth Cymru y Gwasanaeth Ymchwilio Annibynnol (GYA) i ddarparu 
ymchwilwyr annibynnol i gynnal yr ymchwiliadau hyn am ddim i gyrff 
llywodraethu.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
8. Bwriad Llywodraeth Cymru wrth sefydlu’r GYA oedd y byddai yn ymchwilio i 
honiadau o’r math a fu’n destun Adroddiad Clywch. Hynny yw, honiadau 
difrifol o gam-drin plant a fyddai, o’u profi, yn gyfystyr â chamymddwyn difrifol, 
a fyddai’n destun camau disgyblu ffurfiol ac a allai arwain at ddiswyddo a 
chyfeirio at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG).   



 

 

 
9. Cynhaliodd Llywodraeth Cymru adolygiad o’r GYA yn 2013/14 oedd yn 
cynnwys arolwg o awdurdodau lleol er mwyn canfod manylion am natur a 
chanlyniadau cyfeiriadau at y GYA dros gyfnod o flwyddyn. Dangosodd 
dadansoddiad o ymatebion i’r arolwg y gellid bod wedi delio â chyfran helaeth 
o’r achosion a gyfeiriwyd at y GYA trwy weithdrefnau mewnol heb fod angen 
ymchwiliad annibynnol. Awgrymodd hefyd anghysondeb ymysg awdurdodau 
lleol wrth drin honiadau o gam-drin a rôl swyddog dynodedig yr awdurdod lleol 
oedd yn gyfrifol am oruchwylio honiadau o’r fath, cysylltu â’r awdurdodau 
statudol a darparu cyngor i’r corff llywodraethu gan awgrymu’r angen am 
ganllawiau.   
 
10. Yn sgil hyn, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau statudol arunig i 
ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghylchlythyr 009/2014 Diogelu Plant 
mewn Addysg: Delio â honiadau o gam-drin yn erbyn athrawon a staff eraill.  
Mae’r canllawiau yn gosod allan broses glir i ysgolion ac awdurdodau lleol i’w 
dilyn wrth ddelio â honiadau o gam-drin yn erbyn athrawon ac aelodau eraill o 
staff ac â rôl unigolion allweddol gan gynnwys swyddog dynodedig yr 
awdurdod lleol y cyfeirir ato uchod. 
 
11. Hefyd, adolygodd Llywodraeth Cymru y modd yr oedd Rheoliadau Staffio 
Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006 yn gweithredu yng nghyswllt penodi 
ymchwilwyr annibynnol, gan nodi nifer o feysydd lle’r oedd angen diwygio. 
Bu’r rhain yn destun tri mis o ymgynghori, gan arwain at gyflwyno Rheoliadau 
Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014 a ddaeth i rym ar 16 
Gorffennaf 2014. Mae’r rheoliadau hyn yn gosod allan yr amgylchiadau pryd y 
bydd angen ymchwiliad annibynnol ac yn gwneud yn glir fod a wnelo 
ymchwiliadau o’r fath â honiadau fod athro neu athrawes a gyflogir dan 
gontract cyflogaeth yn yr ysgol wedi cam-drin disgybl a gofrestrwyd yn yr 
ysgol. 
 
12. I grynhoi, mae Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 
2014: 
 

 Yn ei gwneud yn gliriach nad yw’r gofyniad am ymchwiliad annibynnol 
yn gymwys oni wneir yr honiadau yn erbyn aelod o staff a gyflogir dan 
gontract cyflogaeth gyda’r ysgol; 

 Mae a wnelo’r gofyniad am ymchwiliad annibynnol â honiadau o gam-
drin plentyn sydd yn ymwneud â phlentyn sy’n ddisgybl yn yr ysgol. 

 Ni ddylai’r corff llywodraethu benderfynu cael ymchwiliad annibynnol 
hyd nes: 

 
(i) Bod yr awdurdod lleol wedi trafod yr honiad gyda phawb y tybia sydd 

yn briodol yn unol â’r canllaw perthnasol, h.y., y drafodaeth/cyfarfod 
strategaeth dan Diogelu Plant: Gweithio Gyda’n Gilydd o dan Ddeddf 
Plant 2004; 

 
(ii) Bod yr awdurdodau statudol, h.y., yr heddlu a’r gwasanaethau  

cymdeithasol, wedi gorffen ystyried yr honiad ac y daeth unrhyw 
achosion llys (os bu rhai) i ben fel bod y mater yn cael ei gyfeirio’n ôl at 
y corff llywodraethu; 

 



 

 

(iii) Bod y corff llywodraethu wedi ymgynghori gyda swyddog Dynodedig yr 
Awdurdod Lleol a’r pennaeth ac wedi cadw cofnod o’u hymgynghori; 

 

 Nid oes rhaid i’r corff llywodraethu benodi ymchwilydd annibynnol os: 
 

i) Ydynt yn fodlon y tu hwnt i amheuaeth resymol nad yw’r honiad yn wir 
neu nad oes unrhyw dystiolaeth i ategu’r honiad; 

ii) Y cyfaddefodd yr aelod staff ei fod ef /ei bod hi yn euog; 
iii) Y cafwyd yr unigolyn yn euog o drosedd yn dilyn achos camau llys yn 

deillio o’r honiad. 
 
13. Lle cynhelir ymchwiliad annibynnol rhaid rhoi adroddiad yr ymchwiliad i 
gadeirydd y corff llywodraethu i fod yn sylfaen o wybodaeth i’r broses 
ddisgyblu, gyda chopi i’r pennaeth (oni bai bod yr honiad am y pennaeth). 
 
14. Mae’r rhestr o bobl nad ystyrir yn annibynnol at ddibenion cynnal 
ymchwiliad annibynnol wedi ei helaethu i gynnwys aelodau o’r awdurdod 
esgobaethol ac ymddiriedolwyr yr ysgol lle mae’r ysgol yn ysgol sylfaen. 
 
15. Unwaith i’r  awdurdodau statudol, h.y., yr heddlu a’r gwasanaethau 
cymdeithasol, orffen ystyried yr achos a bod unrhyw achosion llys wedi dod i 
ben, cyfeirir yr honiad yn ôl at y corff llywodraethu i gymryd camau disgyblu. 
Mae’r gweithdrefnau disgyblu a diswyddo diwygiedig yn adlewyrchu’r broses 
hon ac yn gosod allan y gweithdrefnau y dylai’r corff llywodraethu eu dilyn. 
 
16. Yr ydym hefyd wedi manteisio ar y cyfle i adolygu a mireinio’r canllawiau 
ac i wneud i ffwrdd ag unrhyw ddyblygu diangen, ac am y newidiadau hynny 
yr ydym eisiau eich barn. 
 




