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Cefndir 

 
Mae ychydig dros 20,000 o lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru yn 2016-17 sy'n 
gwirfoddoli eu hamser, eu profiad a'u harbenigedd i helpu ein hysgolion. Mae gan gyrff 
llywodraethu rôl hanfodol ac anodd yn sicrhau llwyddiant ein hysgolion, drwy osod cyfeiriad 
strategol ar gyfer eu hysgol a dal y pennaeth yn atebol am ei pherfformiad addysgol ac 
ariannol.  
 
Yn ogystal â'u swyddogaethau craidd gyda golwg ar berfformiad yr ysgol, bydd gan gyrff 
llywodraethu amrywiaeth o swyddogaethau a chyfrifoldebau eraill hefyd gan gynnwys 
penodi a disgyblu staff. Mae natur ac ehangder swyddogaethau a chyfrifoldebau cyrff 
llywodraethu ysgolion yn golygu bod rôl llywodraethwr ysgol yn un heriol ac anodd. 
 
Er mwyn i gyrff llywodraethu weithredu'n effeithiol, credwn ei bod yn rhaid i sgiliau fod yn 
ystyriaeth sylfaenol pan fydd llywodraethwyr yn cael eu penodi ym mhob categori. Yn 
ogystal â hyn, rhaid i gyrff llywodraethu fod yn ddigon hyblyg i sicrhau bod ganddynt yr holl 
ystod o sgiliau sy'n ofynnol er mwyn i'w hysgol gael ei llywodraethu'n llwyddiannus. 
 
Yn ei adroddiad am Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol, y gair a 
ddefnyddiodd Robert Hill i ddisgrifio ansawdd a sgiliau cyrff llywodraethu ysgolion oedd  
amrywiol. Roedd hyn yn gyson â chynllun Her Ysgolion Cymru Llywodraeth Cymru a oedd 
hefyd yn codi pryderon am ansawdd llywodraethwyr ysgolion. 
 
Mae'r naill adroddiad blynyddol ar ôl y llall gan Arolygydd Addysg a Hyfforddiant Ei 
Mawrhydi yng Nghymru (Estyn) hefyd wedi sylwi ar natur amrywiol llywodraethu ysgolion, er 
bod yr adroddiadau diweddaraf yn dangos rhywfaint o welliant cyffredinol yn lefel yr her a 
gynigir gan gyrff llywodraethu. Mae'r gwelliant mwy diweddar hwn o bosibl wedi digwydd o 
herwydd cyflwyno hyfforddiant gorfodol ar gyfer llywodraethwyr ysgolion yn ddiweddar. 
 
Casgliad Grŵp Gorchwyl a Gorffen llywodraethu ysgolion a sefydlwyd gan Weinidog 
Addysg a Sgiliau blaenorol i ystyried pa mor addas at y diben yw'r fframwaith llywodraethu 
ysgolion yng Nghymru, oedd bod angen i gyrff llywodraethu fod yn fwy medrus yn eu rôl 
llywodraethu a hefyd bod angen iddynt allu recriwtio'n ehangach er mwyn i'r unigolion gorau  
allu cyfrannu at lywodraethu ysgolion. 
 
Argymhelliad y Grŵp oedd y dylid symud oddi wrth y model rhanddeiliaid presennol at ddull 
llywodraethu "Rhanddeiliaid a Mwy". Byddai'r dull hwn yn cadw cyfraniad gwerthfawr yr 
amrywiaeth o randdeiliaid sydd yn perthyn i’r model llywodraethu ysgolion presennol, ond 
byddai'r agwedd 'Mwy' yn gadael i gyrff llywodraethu fod yn ddigon hyblyg a rhydd i 
recriwtio llywodraethwyr ychwanegol ar sail y sgiliau sydd eu hangen arnynt. 
 
Wrth ymateb i adroddiad Hill, casglodd y Grŵp fod angen, ymhlith pethau eraill: 
 

 Mwy o bwyslais ar y sgiliau sydd eu hangen ar lywodraethwyr i gyflawni eu 
cyfrifoldebau yn hytrach nag ar bwy y maent yn eu cynrychioli; 

 Mwy o eglurdeb ynghylch rolau ac atebolrwydd cyrff llywodraethu. 
 
Fel yr amlinellir yn Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl, “gyda’n gilydd, mae pob 
un ohonom yn gyfrifol am sicrhau bod pob person ifanc yng Nghymru yn cael cyfle cyfartal i 
gyrraedd y safonau uchaf.” Bydd ein proffesiwn addysgu, gyda phwyslais ar arweinyddiaeth 
gref, yn helpu i gyflawni’r disgwyliadau uchel sydd gennym ni i gyd ar gyfer ein dysgwyr, ein 
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hysgolion a’n system addysg. Mae llywodraethwyr yn rhan allweddol o’r system, gan helpu 
ysgolion ac arweinwyr ysgolion i wireddu ein huchelgeisiau ar gyfer ein system addysg. I 
gyflawni cenhadaeth ein cenedl o ran diwygio addysg, mae Cymru angen arweinwyr 
ysbrydoledig sydd wedi paratoi’n dda ac sy’n cael eu cefnogi i arwain eu sefydliadau trwy’r 
newidiadau sydd o’n blaenau. Mae’r diwygiadau rydym yn eu cyflwyno i gyrff llywodraethu 
mwy hyblyg sy’n canolbwyntio mwy ar sgiliau yn allweddol i gyflawni’r amcan hwn.  
 
Nod yr ymgynghoriad hwn oedd cael barn rhanddeiliaid ar gynigion i ddiwygio a 
chydgrynhoi’r fframwaith rheoleiddio llywodraethu ysgolion yng Nghymru. Mae hyn yn 
golygu diddymu ac ail-lunio’r rheoliadau canlynol: 
 

 Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion (Cylch Gorchwyl) (Cymru) 2000 

 Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir Newydd (Cymru) 2005 

 Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 

 Rheoliadau Lwfansau Llywodraethwyr (Cymru) 2005 

 Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006 

 Rheoliadau Newid Amserau Sesiynau Ysgolion (Cymru) 2009 

 Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014 
 

Mae’r cynigion yn y dogfennau ymgynghori yn amlinellu’r bwriad i: 
 

 Ddiwygio a diweddaru fframwaith rheoleiddio llywodraethu a staffio ysgolion er mwyn 
i gorff llywodraethu pob ysgol a gynhelir yng Nghymru fod yn y sefyllfa orau i sicrhau 
bod eu hysgolion yn cael eu llywodraethu’n effeithiol ac yn llwyddo  

 Cydgrynhoi a symleiddio’r fframwaith deddfwriaethol presennol drwy sicrhau bod un 
ffordd gyson ar waith i lywodraethu pob ysgol a gynhelir yng Nghymru. 

 
Roedd corff llywodraethu pob ysgol a gynhelir o fewn cwmpas cwestiynau’r ymgynghoriad, 
gan gynnwys cyrff llywodraethu ffederal a chyrff llywodraethu dros dro ysgolion newydd. 
Roedd y ddogfen ymgynghori yn cynnig hefyd y caiff y newidiadau i amserau dechrau a 
diwedd y diwrnod ysgol ar gyfer ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a reolir, ysgolion 
cymunedol arbennig ac ysgolion meithrin a gynhelir ddod i rym ar ddechrau tymor ysgol yn 
hytrach na'u bod yn gorfod aros tan ddechrau’r flwyddyn ysgol. 
 

Cafodd cyfanswm o 84 o gwestiynau neu geisiadau am sylwadau eu hamlinellu yn y 
ddogfen ymgynghori, a darparwyd ffurflen holiadur safonol er hwylustod ymateb. 
Gofynnwyd cwestiynau ychwanegol mewn perthynas â’r asesiadau effaith a chwestiwn 
sylwadau cyffredinol ar y diwedd i ymatebwyr nodi unrhyw faterion ychwanegol yr hoffent eu 
codi mewn perthynas â’r ymgynghoriad a’r cynigion. 
 
Mae’r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o ymatebion i’r ymgynghoriad hwn, ymateb 
Llywodraeth Cymru a chamau nesaf.  
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Ymatebion i’r ymgynghoriad 

 
Cafwyd cyfanswm o 403 o ymatebion. Ni atebodd pob ymatebydd bob cwestiwn yn yr 
ymgynghoriad, felly nodir nifer yr ymatebion a gafwyd i bob cwestiwn yn yr ystadegau unigol 
a gyflwynir yn y ddogfen hon drwyddi draw.  
 
Mewn ymgynghoriad maith a manwl o’r fath, roedd llawer o’r ymatebion yn aml yn cynnig 
sylwadau eglurhaol ychwanegol neu’n nodi barn yr ymatebwyr am y manteision a’r 
anfanteision a fyddai’n codi o ganlyniad i roi’r cynigion hyn ar waith. Roedd yr ymgynghoriad 
yn annog y dull hwn, a darperir crynodeb o sylwadau o’r fath ar gyfer pob cwestiwn.   
 
Cafwyd 23 o ymatebion yn y Gymraeg, neu yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
 
Mae rhestr o’r ymatebwyr i’r ddogfen ymgynghori hon yn Atodiad 1.  
O’r 403 o ymatebion, mae 103 o’r ymatebwyr wedi gofyn am i’w hymatebion fod yn ddienw. 
 
Ymatebion yn ôl math:  
 

Math o ymatebydd Nifer yr ymatebion 

Llywodraethwyr Ysgol, Cyrff 

Llywodraethu Ysgolion, 

Cymdeithasau Llywodraethwyr ac 
Ysgolion  

258 

Cyrff Addysg Gyhoeddus ac 

Awdurdodau Lleol 

27 

Sefydliadau sector cyhoeddus eraill, 

gan gynnwys Cynghorau Cymuned 

a Thref 

38 

Unigolion  59 

Undebau llafur 9 

Awdurdodau esgobaethol a chyrff 

crefyddol  

7 

Sefydliadau trydydd sector a sector 

preifat 

5  
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Cwestiwn 1: Ydych chi’n cytuno â’n cynlluniau ar gyfer cyrff llywodraethu medrus? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

66 16 19 351 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cydnabod yr angen i aelodau cyrff llywodraethu gynnig 
profiad, gwybodaeth am y gymuned leol, a chyfuniad o rinweddau a phriodoleddau sy’n 
cefnogi addysgu a dysgu a gwella safonau i’r holl ddysgwyr.   
 
Roedd amryw o ymatebwyr yn cytuno bod defnyddio a chymhwyso meini prawf sgiliau i 
archwilio a nodi bylchau posibl o ran sgiliau o fewn corff llywodraethu ysgol yn ddull 
gweithredu addas. Roeddent yn cytuno y dylai hyn helpu i nodi sut y gellid hybu amryw o 
elfennau gwahanol, gan gynnwys amrywiaeth a chydraddoldeb. Roedd yr ymatebion gan 
awdurdodau esgobaethol yn pwysleisio pwysigrwydd cynnal ethos eu hysgolion o ran ffydd, 
ni waeth beth oedd sgiliau’r llywodraethwyr unigol.   
 
Roedd nifer o ymatebion yn tynnu sylw at ddefnydd a manteision mecanweithiau presennol 
o ran archwilio sgiliau i benodi llywodraethwyr ysgolion. Er enghraifft, mae sawl awdurdod 
lleol eisoes yn defnyddio matrics sgiliau i adnabod ymgeiswyr addas er mwyn penodi 
llywodraethwr awdurdod lleol ac mae Gwasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig yn darparu 
pecyn cymorth ar gyfer matrics sgiliau i’w ddefnyddio gan gyrff llywodraethu (sy’n cael ei 
ddefnyddio yng Nghymru a Lloegr).   
 
Roedd rhai yn credu ei bod yn fwy buddiol i gyrff llywodraethu ddatblygu’r rhaglenni 
presennol o ran hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr newydd a rhai presennol, a gwneud 
gwell defnydd o becynnau cymorth sgiliau a modelau hunanwerthuso presennol. Yn sail i 
lawer o’r ymatebion roedd pryder nad oes digon o unigolion addas yn barod i wirfoddoli fel 
llywodraethwyr ysgol, yn enwedig mewn rhannau mwy gwledig o Gymru. Mynegwyd 
pryderon y gallai cyflwyno ‘meini prawf sgiliau’ newydd ddwysáu’r anawsterau presennol o 
ran recriwtio ac na ddylid anwybyddu sgiliau meddal llywodraethwyr presennol wrth chwilio 
am gymwysterau penodol, neu gynrychiolaeth a phrofiad o’r sector busnes.    
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu’r gydnabyddiaeth o’r angen i ysgolion gael corff 
llywodraethu medrus ac effeithiol. Nid yw’r cynigion hyn yn golygu symud i ffwrdd oddi wrth 
y model rhanddeiliaid, lle mae llywodraethwyr yn cael eu penodi ar sail eu hetholaeth a’u 
profiad, ac yn eu cynrychioli, ond maent yn cydnabod y rôl gynyddol bwysig sydd gan bob 
llywodraethwr yn rhan o’r corff ‘corfforaethol’.   
 
Mae rhoi sylw i bwysigrwydd creu a chynnal sylfaen sgiliau eang ymhlith llywodraethwyr 
ysgol, er mwyn sicrhau corff llywodraethu effeithiol sydd â ffocws clir, yn rhan o’r 
gweithgarwch sy’n sail i Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl, ac yn ei hategu. 
Felly, byddwn yn symud tuag at gyrff llywodraethu sy’n canolbwyntio’n fwy ar sgiliau. 
 
Cwestiwn 2 – Ydych chi’n meddwl bod y meini prawf sgiliau wedi’u diffinio’n briodol? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

 

30 55 15 354 
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Er bod y rhan fwyaf o’r ymatebion i gwestiwn 1 yn cytuno y dylai ‘meini prawf sgiliau’ gael 
eu defnyddio mewn perthynas â llywodraethwyr ysgolion, wrth ateb cwestiwn 2, nid oedd y 
rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cytuno bod y ddogfen ymgynghori wedi diffinio ‘meini prawf 
sgiliau’ yn ddigonol.  
 
Roedd nifer o’r ymatebwyr yn bryderus bod y diffiniad o feini prawf sgiliau yn rhy gul yn y 
ddogfen ymgynghori a’i fod yn canolbwyntio ar gynrychiolwyr y gymuned fusnes. Nododd 
nifer o’r ymatebwyr y gellid canfod sgiliau addas ymhlith unigolion sy’n gweithio yn y sector 
cyhoeddus a’r trydydd sector, lle mae gan lawer o wirfoddolwyr ystod o brofiad yn y 
gymuned y gellid ei ddefnyddio er budd cyrff llywodraethu.  Mynegwyd pryderon ynghylch 
amrywiadau o ran sut y gallai cyrff llywodraethu ysgolion unigol fynd ati i lunio eu meini 
prawf sgiliau eu hunain, ac yna eu diffinio, gan y byddai’n amhosibl sicrhau cysondeb ledled 
Cymru.    
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Roedd yr ymatebwyr yn cydnabod bod manteision amlwg drwy recriwtio llywodraethwyr 
ysgolion o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector a drwy sicrhau cyfuniad o 
sgiliau a phrofiad meddal, yn ogystal â sgiliau technegol neu broffesiynol mwy penodol.    
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio sicrhau bod set graidd o sgiliau adnabyddadwy yn gallu 
cael eu deall, eu defnyddio a’u cymhwyso gan bawb. Felly, bydd cyrff llywodraethu ysgolion 
yn cadw’r rhyddid i nodi a chynnwys y sgiliau sydd eu hangen er mwyn ychwanegu at eu 
corff llywodraethu ar ôl cynnal hunanwerthusiad. 
 
Cwestiwn 3 – Ydych chi’n cytuno â’r cynnig y dylid cael rhiant lywodraethwyr sydd 
wedi’u penodi oherwydd y sgiliau sydd ganddynt i’w cynnig? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 
Nifer yr ymatebion 

63 25 12 355 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cefnogi’r cynnig i gael rhiant lywodraethwyr sydd 
wedi’u penodi, ar yr amod eu bod yn gallu cynnig set o sgiliau a fydd o fudd i’r corff 
llywodraethu.  Fodd bynnag, roedd nifer sylweddol o sylwadau yn mynegi pryderon 
ynghylch diffyg rhieni â chymwysterau addas i’w penodi o bosibl, neu’n gofyn sut y gellid 
annog rhieni i gyfranogi yng nghorff llywodraethu’r ysgol.  Roedd nifer o’r rheiny a oedd yn 
cytuno, yn cytuno mewn egwyddor, ac roedd nifer ohonynt yn gofyn am eglurhad ynghylch 
materion megis y broses a sut mae dod o hyd i sgiliau addas.    
 
Roedd yr ymatebwyr a oedd yn anghytuno yn mynegi pryderon ynghylch y ffaith y gallai 
proses o’r fath fod yn annemocrataidd. Roedd pryderon ynghylch creu hierarchaeth a 
gwahanol ddosbarthiadau o lywodraethwyr, heb eglurhad digonol ynghylch y 
gwahaniaethau rhwng rhiant lywodraethwyr sydd wedi’u hethol a rhai sydd wedi’u penodi, 
ac eithrio wrth gymhwyso’r meini prawf sgiliau. Roedd yr ymatebion yn dadlau y byddai’n 
ddryslyd ac yn gymhleth, yn ogystal â bod yn ddiangen, o ystyried y ffaith y gall cyrff 
llywodraethu, dan y rheoliadau presennol, benodi rhiant lywodraethwyr os yw’r swydd yn 
wag, neu y gallai unigolion o’r fath gael eu cyfethol.    
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu peidio â dilyn trywydd penodi rhiant 
lywodraethwyr, a drafodir yng nghwestiwn 3, am y tro. 
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Cwestiwn 4 – Ydych chi’n cytuno â’r cynnig y dylid caniatáu i rieni cyn-ddisgyblion 
yn yr ysgol gael eu penodi’n rhiant lywodraethwyr o dan gategori (ii) neu (iii)? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

55 34 11 353 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r cynnig hwn, fodd bynnag, roedd nifer 
sylweddol ohonynt yn cytuno ar amod.  Ym marn nifer o ymatebwyr, ni ddylid caniatáu i rieni 
cyn-ddisgyblion fod yn rhiant lywodraethwyr ond os oes diffyg ymgeiswyr addas ymhlith 
rhieni’r disgyblion presennol. Roedd eraill yn gryf o blaid pennu terfyn amser, ac roedd 
ymatebwyr eraill yn dadlau bod gan rieni y mae eu plant wedi gadael yr ysgol yn ddiweddar 
wybodaeth berthnasol a chyfredol ac y dylid cadw eu profiad.  
 
Roedd eraill yn dadlau’n gryf y dylai rhiant lywodraethwyr fod yn rhieni disgyblion presennol 
yn unig, gan fod ganddynt fudd yn yr ysgol ac mai nhw sy’n elwa fwyaf yn sgil mynnu 
gwelliannau.   
 
Cwestiwn 5 – Ydych chi’n cytuno y dylid ei gwneud yn orfodol i nifer y rhiant 
lywodraethwyr etholedig fod yn llai na nifer y rhiant lywodraethwyr a benodir? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

36 46 19 351 

 

Mae ar y rhan fwyaf o ymatebwyr eisiau i riant lywodraethwyr etholedig fod yn ddewis 
cyntaf, cyn bod unrhyw riant lywodraethwyr yn cael eu penodi. Hyd yn oed pan oedd y 
mwyafrif yn cefnogi rhiant lywodraethwyr sydd wedi’u penodi, nid oeddent yn deall y 
rhesymeg dros osod terfyn ar y niferoedd, fel yr awgrymwyd yn y ddogfen ymgynghori. 
Roedd y rheiny nad oeddent yn credu y dylai fod dau gategori o riant lywodraethwyr wedi 
cyfeirio eto at ddefnyddio’r broses gyfethol i benodi rhiant â sgiliau perthnasol, yn ogystal â’r 
peryglon o ran creu gwrthdaro diangen o fewn corff llywodraethu ysgol yn sgil yr hyn y gellid 
ei ystyried yn ddosbarthiad dwy haen ar gyfer rhiant lywodraethwyr.   
 
Mynegwyd pryderon mwy penodol ynghylch y perygl y gallai corff llywodraethu ddewis 
cyfran sylweddol o’i aelodau, heb gynnal etholiadau.   
 
Cwestiwn 6 – Ydych chi’n cytuno y dylid anghymhwyso rhywun rhag dod yn rhiant 
lywodraethwr os yw’n gweithio yn yr ysgol, ni waeth faint o oriau y mae’n eu gweithio 
a hyd yn oed os yw’n rhiant i ddisgybl yn yr ysgol? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

54 32 14 352 

 

Roedd mwy na hanner yr ymatebwyr yn cytuno â’r cwestiwn ac na ddylai unrhyw un sy’n 
gweithio yn yr ysgol gael ei ethol yn rhiant lywodraethwr. Roedd rhai ymatebwyr yn aneglur 
ynghylch y diffiniad oedd yn cael ei ddefnyddio, ac felly roeddent wedi gofyn a fyddai hyn yn 
cynnwys gwirfoddolwyr. Yn achos y rhan fwyaf o ymatebwyr, y prif fater oedd y posibilrwydd 
o wrthdaro buddiannau. Mynegwyd pryderon ynghylch y ffaith y gallai’r cynnig hwn atal 
mynediad i gronfa o lywodraethwyr newydd y gellid eu recriwtio, pan allai’r sefyllfa gael ei 
rheoli drwy sicrhau bod unrhyw achos o wrthdaro buddiannau yn cael ei ddatgan a’i fonitro 
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gan y corff llywodraethu, yn unol â’r categori presennol ar gyfer staff lywodraethwyr neu 
athro lywodraethwyr.  
  
Cwestiwn 7 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion ar gyfer staff lywodraethwyr, gan 
gynnwys cyfuno categorïau’r athro lywodraethwyr a’r staff lywodraethwyr? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

32 52 16 352 

 
Roedd mwy na hanner yr ymatebion a’r rhan fwyaf o gategorïau o ymatebwyr yn anghytuno 
â’r cynnig hwn, yn ogystal ag anghytuno â lleihau’r gofyniad sylfaenol i un llywodraethwr 
mewn unrhyw gategori sydd newydd ei gyfuno. Ystyriwyd bod perygl o ddifreinio un o’r 
categorïau gweithwyr ysgol yn sgil cyfuno’r categorïau hyn, yn ogystal â chael gwared â set 
eang o sgiliau a phrofiad, o gofio bod ysgolion yn aml yn cyflogi cymysgedd o staff nad 
ydynt yn addysgu ac y bydd gan bob un ohonynt safbwyntiau gwahanol ynghylch yr ysgol. 
Hefyd, mae’n cydnabod, yn enwedig mewn ysgolion mwy, y gall fod bron cymaint o 
gynorthwywyr addysgu, staff nad ydynt yn addysgu a staff cymorth eraill ag athrawon.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae’n amlwg nad oes cefnogaeth i’r cynnig hwn a mynegwyd nifer o bryderon ynghylch y 
posibilrwydd o ddifreinio staff nad ydynt yn addysgu, yn enwedig pe bai holl gynrychiolaeth 
y staff yn cael ei lleihau i un cynrychiolydd mewn categori “staff lywodraethwyr” sydd wedi’i 
gyfuno.   
 
Cwestiwn 8 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion ar gyfer llywodraethwyr awdurdod 
lleol? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

53 35 11 344 

 
Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr yn cytuno â’r cynigion:  
 

 cyfyngu ar nifer y llywodraethwyr o’r fath i un llywodraethwr awdurdod lleol fesul corff 
llywodraethu;  

 y dylai’r awdurdod lleol fod yn fodlon bod yr unigolyn yn bodloni’r meini prawf sgiliau 
perthnasol, fel y pennwyd gan y corff llywodraethu;  

 y gall yr awdurdod lleol a oedd wedi’i benodi ddewis terfynu ei wasanaeth; ac 

 na all y llywodraethwr awdurdod lleol barhau yn ei swydd na chael ei benodi’n 
llywodraethwr awdurdod lleol os yw’n gymwys i fod yn staff lywodraethwr neu’n athro 
lywodraethwr.   

 

Rhoddwyd nifer o resymau gan y rheiny a oedd yn cytuno, gan gynnwys pwysigrwydd 
rhesymeg dryloyw sy’n seiliedig ar sgiliau dros benodi’r llywodraethwr awdurdod lleol ac i 
sicrhau bod y penodiad yn cynnig cyfuniad o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad i’r corff 
llywodraethu.   
 
O’r rheiny a oedd yn anghytuno, roedd nifer o’r ymatebwyr yn dadlau o blaid sicrhau bod 
penodiad y llywodraethwr awdurdod lleol dan reolaeth corff llywodraethu’r ysgol. Roedd y 
rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn anghytuno â’r cynnig i leihau nifer y llywodraethwyr 
awdurdod lleol, yn enwedig lle mae’r awdurdod lleol eisoes yn defnyddio matrics sgiliau i 
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asesu’r penodiad. Nododd rhai ysgolion a llywodraethwyr y dylai’r holl gategorïau o 
lywodraethwyr ysgol gael eu trin yn gyfartal, ac felly y dylai’r mecanwaith ar gyfer terfynu eu 
gwasanaeth fod yr un peth ar gyfer yr holl lywodraethwyr.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried yr holl safbwyntiau a sylwadau ynghylch y cwestiwn 
hwn a bydd yn ystyried symud ymlaen i leihau nifer y llywodraethwyr awdurdod lleol i un 
llywodraethwr awdurdod lleol fesul corff llywodraethu. Caiff yr awdurdod lleol gadw’r hawl i 
enwebu a phenodi’r llywodraethwr awdurdod lleol. Byddai angen i Lywodraeth Cymru 
ymchwilio ymhellach i oblygiadau hyn. 
 
Ni fydd dim yn y rheoliadau ynghylch penodi llywodraethwyr awdurdod lleol yn disodli pŵer 
awdurdod lleol i benodi llywodraethwyr awdurdod lleol ychwanegol dan Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. 
 
Cwestiwn 9 – Fyddech chi’n hoffi gweld unrhyw gategori arall o unigolion yn cael eu 
hanghymhwyso rhag dod yn llywodraethwr ysgol awdurdod lleol, er enghraifft, aelod 
etholedig o awdurdod lleol? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 
Nifer yr ymatebion 

20 51 29 341 

 
Nid oedd mwyafrif yr ymatebion yn cefnogi hyn. Nododd nifer o bobl, yn eu profiad nhw o 
wasanaethu ar gyrff llywodraethu, fod cynghorwyr lleol yn aml yn meddu ar y sgiliau 
angenrheidiol i helpu’r corff llywodraethu ac y byddai eu colli yn niweidiol i’r corff 
llywodraethu. O’r rheiny a oedd yn cytuno na ddylai rhai categorïau o unigolion gael eu 
cynnwys, h.y. aelod etholedig o awdurdod lleol, y rhesymau a roddwyd yn aml oedd ei bod 
yn ymddangos nad ydynt yn gallu ymrwymo i fynychu mwy nag isafswm nifer cyfarfodydd y 
corff llywodraethu llawn. Roedd nifer o ymatebwyr hefyd yn teimlo bod dylanwad 
gwleidyddol posibl yn ddiangen, o ystyried bod cynghorwyr lleol eisoes mewn sefyllfa i 
ddylanwadu ar bolisi addysg eu hawdurdod lleol.   
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Roedd barn glir, ar draws y gwahanol gategorïau o ymatebwyr, na ddylid atal unrhyw 
gategori penodol o swyddog etholedig neu weithiwr awdurdod lleol rhag gwasanaethu ar 
gorff llywodraethu ysgol.  
 
Cwestiwn 10 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion ar gyfer llywodraethwyr cymunedol? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

44 39 17 349 

 

Roedd y rhan fwyaf o ymatebion a oedd yn mynegi barn yn cytuno â’r cwestiwn hwn. Roedd 
yr ymatebion gan gynghorau cymuned yn gymysg, ac roedd rhai ohonynt wedi methu ag 
ateb y cwestiwn ac eraill yn gwrthwynebu’n gryf y cynnig i leihau nifer y llywodraethwyr o’r 
fath i un. Roedd nifer bach iawn o ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir wedi gofyn am gael 
llywodraethwr cymunedol, gan nad yw’r categori hwn yn bodoli ar hyn o bryd ar gyfer cyrff 
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llywodraethu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir. Roedd awdurdodau esgobaethol yn fodlon 
i’r sefyllfa bresennol barhau a pheidio â chael y categori hwn o lywodraethwyr.   
 
O’r rheiny a oedd yn anghytuno, nododd nifer o ymatebwyr y byddai lleihau nifer y 
llywodraethwyr cymunedol i un yn unig yn niweidiol o ran cysylltiadau â’r gymuned leol 
ehangach.  
  
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried lleihau nifer y llywodraethwyr cymunedol sy’n 
gwasanaethu ar gorff llywodraethu i un llywodraethwr cymunedol. Gallai’r un swydd hon i 
lywodraethwr fod yn seiliedig ar sgiliau a byddai’r corff llywodraethu yn gwneud y penodiad 
o blith enwebeion a adnabuwyd. Byddai angen i Lywodraeth Cymru ymchwilio ymhellach i 
oblygiadau hyn. 
 
Cwestiwn 11 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion ar gyfer llywodraethwyr sefydledig? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

42 9 48 321 

 
Roedd awdurdodau esgobaethol yn croesawu’r cynigion i gadw’r trefniadau presennol a 
nifer y llywodraethwyr sefydledig mewn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir.  Roedd nifer o 
ymatebwyr wedi gwneud sylwadau ynghylch pwysigrwydd diogelu gweithred 
ymddiriedolaeth ysgolion Catholig mewn cyfraith elusennau.   
 
Cafwyd cefnogaeth i’r cynnig y dylai’r holl lywodraethwyr sefydledig fodloni’r meini prawf 
sgiliau. Roedd nifer bach iawn o bobl wedi dweud y byddai’n fanteisiol i gorff llywodraethu 
gael rhywfaint o hyblygrwydd i benodi llywodraethwyr o’r tu allan i gronfa ymgeiswyr yr 
Esgobaeth leol.    
 
Cwestiwn 12 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion ar gyfer llywodraethwyr partneriaeth? 
 
Cytuno Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 
Nifer yr ymatebion 

27 8 65 315 

 
Lle mynegwyd barn, roedd yr ymatebwyr yn cefnogi parhau â’r categori hwn o 
lywodraethwyr, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf sgiliau. Nid oedd eraill yn gweld 
diben cadw’r categori hwn, os gall unigolion fod yn llywodraethwyr cyfetholedig.   
 
Roedd nifer bach o bobl wedi gwneud sylwadau ynghylch parhau â disgybl lywodraethwyr, 
er bod newid bach o ran y teitl, o ddisgybl lywodraethwyr cysylltiol, h.y. mewn perthynas â’r 
sgiliau y gall fod eu hangen gan berson ifanc a etholir gan ei gyd-ddisgyblion i fynychu 
cyfarfodydd y corff llywodraethu.    
 
Cwestiwn 13 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion ar gyfer llywodraethwyr cyfetholedig; 
a fyddant yn rhoi’r hyblygrwydd i gyrff llywodraethu sydd ei angen arnynt i lenwi 
unrhyw “fylchau mewn sgiliau”? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

73 18 9 358 
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Roedd bron tri chwarter yr ymatebion yn cytuno â chyflwyno categori newydd ar gyfer 
llywodraethwyr cyfetholedig, sy’n cael eu penodi gan ddefnyddio’r meini prawf sgiliau 
newydd. Bydd penodiadau yn y categori hwn yn gysylltiedig â sgiliau a nodwyd gan y corff 
llywodraethu.  
 
Croesawyd hyblygrwydd ond roedd rhai yn dadlau y dylai defnyddio llywodraethwyr 
cyfetholedig fod yn ddewis y corff llywodraethu, nid yn ofyniad. Roedd y cwestiynau a 
godwyd ynghylch y categori newydd hwn yn cynnwys cwestiynau ynghylch y baich 
gweinyddol posibl o ran recriwtio llywodraethwyr newydd, unrhyw gyfyngiadau ar bwy y 
gellir ei benodi ac ymhle y gellir dod o hyd i bobl â sgiliau o’r fath.  
 
Roedd awdurdodau esgobaethol wedi cyfeirio at eu pecyn cymorth sy’n bodoli eisoes ar 
gyfer archwilio sgiliau er mwyn dewis llywodraethwyr, ac roeddent wedi ailadrodd pryderon 
ynghylch recriwtio a chynnal nifer y llywodraethwyr sefydledig. Roedd rhai o’r farn bod y 
categori hwn yn dyblygu categorïau sy’n bodoli eisoes, e.e. categori ychwanegol 
llywodraethwyr cymunedol.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn nodi’r gefnogaeth i’r dull gweithredu hwn a bydd yn ystyried 
categori newydd, sef llywodraethwyr cyfetholedig, yn yr holl ysgolion a gynhelir, a fydd yn 
galluogi corff llywodraethu i adnabod a phenodi llywodraethwr unigol o unrhyw gategori, e.e. 
rhiant, cymunedol, staff, awdurdod lleol neu gategori arall (fel y bo’n briodol). 
 
Cwestiwn 14 – Ydych chi’n cytuno y dylai llywodraethwyr cyfetholedig gyflawni’r 
meini prawf cyfetholedig, yn hytrach na dim ond y meini prawf sgiliau? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 
Nifer yr ymatebion 

60 26 14 348 

 
Er bod y mwyafrif yn cytuno â chreu meini prawf cyfetholedig o’r fath, yn ogystal â meini 
prawf sgiliau, cwestiynwyd hynny gan gyfran fawr o’r ymatebion, gan nad oedd llawer o bobl 
yn deall pam na fyddai nod o’r fath yn hanfodol i ddiben unrhyw lywodraethwr.  Felly, 
teimlwyd bod diffinio meini prawf cyfetholedig yn ddiangen er mwyn dangos ymrwymiad i’r 
ysgol.   
 
Cwestiwn 15 – Ydych chi’n cytuno nad oes angen cael y categorïau o lywodraethwyr 
cymunedol ychwanegol, llywodraethwyr nawdd a llywodraethwyr cynrychioladol? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

68 12 20 345 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno y dylid dileu’r categorïau ychwanegol hyn. Gall 
unigolion sydd â’r sgiliau perthnasol gael eu penodi drwy’r categori llywodraethwyr 
cyfetholedig. Roedd rhai cynghorau tref a chymuned yn gwrthwynebu dileu cynrychiolaeth 
awdurdodau lleol bach ar gyrff llywodraethu ysgolion. Roeddent yn dadlau bod y 
llywodraethwyr cymunedol ychwanegol yn hanfodol i’r ysgol, er mwyn sicrhau diddordebau 
ehangach a chysylltiadau cymunedol o fewn pentrefi a chymunedau yn nalgylch yr ysgol.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
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O ystyried bod cynifer o’r ymatebwyr yn cytuno â hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried 
dileu’r tri chategori hyn o lywodraethwyr. 
 
Cwestiwn 16 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion ar gyfer “aelodau cysylltiol” sy’n cael 
eu penodi i bwyllgor(au) penodol? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

74 14 12 350 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr o’r farn bod rôl aelodau cysylltiol yn fuddiol, gan eu bod 
yn cynnig sgiliau penodol am gyfnod penodol, a bod y corff llywodraethu yn dewis a ddylid 
rhoi hawl i bleidleisio i’r aelod cysylltiol. Gallant helpu i ysgafnhau llwyth gwaith pwyllgorau a 
llenwi bylchau o ran sgiliau, fodd bynnag, gofynnwyd nifer o gwestiynau a gwnaed nifer o 
sylwadau, gan gynnwys: 
 

 a all gweithwyr awdurdod lleol wasanaethu fel aelodau cysylltiol?  

 a fyddai cyfyngiad ar faint o gyrff llywodraethu/pwyllgorau y gall aelod cysylltiol unigol 
wasanaethu arnynt? 

 a ellir cadw rhestrau o unigolion yn ganolog y gallai cyrff llywodraethu eu gweld er 
mwyn canfod unigolion o’r fath?  

 
Tynnodd nifer mawr o’r ymatebwyr sylw at y ffaith bod y rheoliadau presennol yn galluogi 
cyrff llywodraethu i fanteisio ar arbenigedd pobl eraill. Nodwyd na ddylai aelodau cysylltiol 
gymryd lle cymorth/cyngor ffurfiol gan swyddogion adnoddau dynol, swyddogion cyllid, ac 
ati, yr awdurdod lleol, ac y bwriedir i’r categori llywodraethwyr cyfetholedig arfaethedig fynd 
i’r afael â’r bylchau o ran sgiliau.  
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Yng ngoleuni’r cytundeb i ddefnyddio aelodau cysylltiol, ond pryderon ynghylch rhoi’r hawl i 
bleidleisio i unigolion o’r fath, a defnyddio’r hawl honno, nid yw Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu gwneud unrhyw newid yn y tymor byr. 
 
Cwestiwn 17 – Ydych chi’n cytuno’n gyffredinol â’n cynigion ar gyfer aelodaeth cyrff 
llywodraethu? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

48 36 17 353 

 
Yn gyffredinol, roedd yr ymatebion yn croesawu ac yn cefnogi cyfuno’r rheoliadau a 
chanolbwyntio’n fwy ar sgiliau llywodraethwyr. Roedd diffyg meini prawf sgiliau diffiniedig yn 
y ddogfen ymgynghori yn golygu bod rhai ymatebwyr yn betrus ynghylch cefnogi rhai o’r 
newidiadau mwy manwl.  
 
Roedd newidiadau i nifer y llywodraethwyr sy’n aelod o gorff llywodraethu wedi arwain at 
sylwadau, ac awgrymwyd niferoedd gwahanol a chynigiwyd amrywiadau mewn perthynas 
â’r categorïau craidd.   
 
Roedd nifer o’r ymatebwyr wedi ailadrodd sylwadau ynghylch y cwestiynau penodol yr oedd 
yr ymgynghoriad yn eu gofyn. 
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Nododd sawl awdurdod esgobaethol fod y model presennol o ran llywodraethu gan 
randdeiliaid yn parhau i fod yr un mwyaf priodol, ond roeddent yn croesawu rhywfaint o 
hyblygrwydd ychwanegol i recriwtio llywodraethwyr sydd â diddordebau, ymrwymiad a 
sgiliau perthnasol.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
O ystyried y gefnogaeth gan y mwyafrif i’r model llywodraethu newydd a gynigir, bydd 
Llywodraeth Cymru yn gwneud gwaith pellach i ddatblygu model rhanddeiliaid a mwy, sy’n 
fwy seiliedig ar sgiliau, ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion. 
 
Cwestiwn 18 – Ydych chi’n cytuno â’r maint lleiaf a awgrymir ar gyfer cyrff 
llywodraethu? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

53 37 10 349 

 
Roedd ychydig dros hanner y rheiny a atebodd y cwestiwn hwn yn cytuno â’r maint lleiaf ar 
gyfer cyrff llywodraethu, fel y cynigiwyd.  
 
Roedd lleiafrif o’r ymatebion yn mynegi pryderon ynghylch medru defnyddio llywodraethwyr 
“heb eu difwyno” ar gyfer prosesau disgyblu, diswyddo neu gwynion a’r posibilrwydd o 
wrthdaro buddiannau.  Roedd rhai yn bryderus y byddai’r hyfforddiant y byddai ei angen er 
mwyn i’r llywodraethwyr craidd gyflawni’r rôl ganolog hon yn rhy feichus. Awgrymwyd 
isafswm o 14 o lywodraethwyr ar gyfer ysgolion gwirfoddol Catholig a gynorthwyir, neu 10 -
12 o lywodraethwyr yn ofyniad sylfaenol.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
Bydd angen i Lywodraeth Cymru ymchwilio ymhellach i oblygiadau hyn gan drafod gyda’i 
holl randdeiliaid cyn y gellir gwneud penderfyniad terfynol i ddeddfu. 
 
Crynodeb: Cyfansoddiad y cyrff llywodraethu 
 
Mae Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 yn nodi manylion 
cyfansoddiad gofynnol cyrff llywodraethu pob lleoliad, sy’n gallu amrywio ymhellach yn ôl 
maint yr ysgol. Yn dilyn yr ymgynghoriad, mae’r cyfansoddiad yn symlach ac yn caniatáu 
mwy o hyblygrwydd. Mae crynodeb o oblygiadau’r ymatebion yn y tabl isod: 
 
Grŵp craidd (Ysgolion a gynhelir) 
 
 

Categori llywodraethwyr  Uchafswm 

   

Pennaeth  1 (oni bai ei fod yn 

ymddiswyddo) 

Aelod staff *  1 

Athro *  1 

Rhiant a etholwyd *  1 

Aelod o’r awdurdod lleol  1 
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Aelod o’r gymuned  1 

Aelod wedi’i gyfethol  Dim uchafswm 

 
* - Mewn ffederasiwn, caniateir un ar gyfer pob ysgol o fewn y ffederasiwn os yw’r Offeryn 
Llywodraethu yn darparu ar gyfer hynny. 
 
Yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, bydd y corff llywodraethu yn gweithredu fel 
mewn grŵp craidd, ond heb aelod o’r gymuned. Bydd ganddynt lywodraethwyr sefydledig 
yn ei le, a rhaid cael dau yn fwy o’r rhain nag sydd yna o lywodraethwyr eraill (ond dim 
mwy).  
 
Yn achos ysgolion gwirfoddol a reolir, bydd y corff llywodraethu yn gweithredu fel mewn 
grŵp craidd, ond heb aelod o’r gymuned. Bydd ganddynt ddau lywodraethwr sefydledig. Ni 
ddylai nifer y llywodraethwyr sefydledig fod yn fwy na thraean o nifer aelodau’r corff 
llywodraethu (dyma fydd yn wir os bydd y grŵp craidd wedi’i boblogi).   
 
DS. Nid oes rhaid i’r Pennaeth fod yn aelod o’r corff llywodraethu. Gall ddewis ymddiswyddo 
o’r swydd, er nad yw’r rhan fwyaf yn gwneud hynny.  
 
Ar hyn o bryd, nid yw disgyblion-lywodraethwyr yn cyfrif tuag at nifer aelodaeth graidd y 
corff llywodraethu. Ni chyfrifir chwaith unrhyw lywodraethwyr a benodir gan yr awdurdod 
lleol o dan Adran 6 neu Adran 13 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 
2013. 
 
Cwestiwn 19 – Ydych chi’n cytuno na ddylai fod terfyn uchaf ar faint corff 
llywodraethu? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

40 49 11 349 

 
Roedd mwy o ymatebwyr yn anghytuno â’r cynnig nag a oedd yn cytuno â’r cynnig. Roedd y 
cynnig yn nodi mai mater i’r corff llywodraethu fyddai pennu uchafswm nifer y 
llywodraethwyr. Awgrymwyd amryw o derfynau uchaf o ran nifer y llywodraethwyr sy’n 
ffurfio corff llywodraethu, e.e. cyfanswm o 12, 20 neu hyd at 30 o lywodraethwyr.  
 
Mae dadansoddiad pellach yn dangos mai’r prif resymau dros anghytuno oedd y byddai 
cyrff llywodraethu yn anhylaw ac y byddai gwneud penderfyniadau yn anodd. Fodd bynnag, 
roedd safbwyntiau amrywiol ynghylch y terfyn uchaf, ac roedd rhai ymatebwyr yn teimlo y 
dylai fod hyblygrwydd i gynnwys 30, ac roedd eraill yn teimlo bod 30 yn rhy fawr.  
 
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Yng ngoleuni’r safbwyntiau amrywiol hyn, a chan mai’r prif bryder yw y byddai cyrff 
llywodraethu yn rhy fawr i’w rheoli, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu ymchwilio 
ymhellach i hyn fel rhan o’i thrafodaethau ynghylch maint cyrff llywodraethu. Byddai hyn yn 
golygu ystyried cwestiwn hyblygrwydd, e.e. i addasu yn ôl maint yr ysgol neu i ganiatáu 
cyfethol yn y tymor byr er mwyn recriwtio arbenigwyr. 
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Cwestiwn 20 – Ydych chi o blaid yr hyblygrwydd i allu pennu’r nifer lleiaf a’r nifer 
mwyaf posibl o riant lywodraethwyr, staff lywodraethwyr a llywodraethwyr 
cyfetholedig (ac o bosibl llywodraethwyr sefydledig a llywodraethwyr partneriaeth, yn 
amodol ar y cyfyngiadau ym mharagraffau 72-73) a bwrw bod hyn yn cael ei 
adlewyrchu yn yr offeryn llywodraethu? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

70 12 18 346 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r cynigion, fel yr amlinellwyd ym 
mharagraffau 66 – 78 y ddogfen ymgynghori. Roedd sawl un yn croesawu mwy o 
hyblygrwydd a’r gallu i sicrhau bod llywodraethwyr yn bodloni set ehangach o sgiliau, fel y 
pennwyd gan eu hofferyn llywodraethu. Bydd angen i gyrff llywodraethu sicrhau’r 
“cydbwysedd iawn” o ran y gwahanol gategorïau o lywodraethwyr a meddu ar ddigon o 
lywodraethwyr i fod yn aelodau o bwyllgorau a phaneli penodi.  
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Gan nodi’r cytundeb a’r gefnogaeth gref gan fwyafrif yr ymatebwyr, mae Llywodraeth Cymru 
wedi penderfynu ymchwilio ymhellach i hyn fel rhan o’i thrafodaethau ynghylch maint cyrff 
llywodraethu. 
 
Cwestiwn 21 – Ydych chi’n cytuno â’r cynnig mai’r sail ar gyfer terfynu gwasanaeth 
llywodraethwyr dros ben ddylai fod i ba raddau y maent yn cyflawni’r meini prawf 
sgiliau? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

45 44 12 347 

 
Nid oedd cytundeb clir o ran y cwestiwn hwn ac roedd nifer o bobl wedi ailadrodd y ffaith 
bod llywodraethwyr yn wirfoddolwyr, ac felly y gallai unrhyw broses i derfynu gwasanaeth 
llywodraethwyr dros ben ddigio unigolion a’u hannog i beidio â cheisio dod yn 
llywodraethwyr yn y lle cyntaf, gan ychwanegu at yr anawsterau o ran recriwtio. 
 
Un o’r prif bryderon oedd sut y gallai cyrff llywodraethu sicrhau bod y meini prawf sgiliau yn 
cyd-fynd â’r categorïau o lywodraethwyr etholedig, e.e. rhiant lywodraethwyr nad yw’n 
ofynnol iddynt gwblhau cofrestr sgiliau neu lywodraethwyr a benodir gan barti arall, megis yr 
awdurdod lleol ac nid y corff llywodraethu.  
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Gweler cwestiwn 22 isod. 
 
Cwestiwn 22 – Oes gennych chi unrhyw farn ynglŷn ag a ddylid cynnal pleidlais gudd 
ar gyfer terfynu gwasanaeth llywodraethwyr dros ben? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

46 26 28 338 
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Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â defnyddio pleidlais gudd ar gyfer terfynu 
gwasanaeth unrhyw lywodraethwyr dros ben ar gorff llywodraethu (lle mae gan y corff 
llywodraethu’r gallu i wneud y penderfyniad hwnnw). Mae defnyddio pleidlais gudd yn 
fecanwaith democrataidd a dderbynnir, mae’n ddiplomataidd, yn osgoi peri embaras, ac yn 
helpu i osgoi gwrthdaro o fewn y corff llywodraethu yn y dyfodol.   
 
Lle’r oedd yr ymatebion yn anghytuno, roedd nifer sylweddol ohonynt yn cyfeirio’n ôl at eu 
hymatebion cynharach a oedd yn gwrthwynebu’r cysyniad o lywodraethwyr dros ben ac yn 
dadlau o blaid ymadael â swyddi’n naturiol, h.y. pan fydd cyfnod gwasanaethu 
llywodraethwr yn dod i ben ac na fydd rhywun yn cymryd ei le.    
 
Ymateb Llywodraeth Cymru i gwestiynau 21 a 22: 
 
Ni chynigir unrhyw newidiadau am y tro. 
 

Penodiadau, cymwysterau, daliadaeth swydd, ymddiswyddo a therfynu 
gwasanaeth llywodraethwyr 

 
Hysbysu ynghylch penodiadau 
 
Cwestiwn 23 – Ydych chi’n cytuno â’n cynnig ynglŷn â hysbysu ynghylch 
penodiadau? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

35 50 14 341 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr o’r farn bod hysbysu ynghylch penodiadau i gorff 
llywodraethu yn rhan graidd o rôl y Clerc, sef cadw golwg ar gyfnodau penodiadau 
llywodraethwyr unigol, yn enwedig pan mae gan y cyfnodau gwasanaethu ddyddiadau 
dechrau a gorffen gwahanol. Roedd nifer o’r ymatebwyr wedi mynegi pryder y byddai rôl y 
Clerc yn cael ei lleihau, ac y byddai mewn perygl o bosibl, pe byddai dyletswyddau yn cael 
eu dileu.    
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cadarnhau y bydd Clerc corff llywodraethu yn parhau i fonitro 
penodiadau i gyrff llywodraethu, hysbysiadau, swyddi gwag, cyfnodau gwasanaethu, ac ati.  
 
Cwestiwn 24 – Ydych chi’n cytuno â’n cynnig y dylid rhoi’r gorau i’r cyfyngiad sy’n 
dweud na chaiff neb fod yn llywodraethwyr mewn mwy na dwy ysgol? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

48 37 15 350 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr a oedd wedi mynegi barn yn cytuno â’r cynnig a fyddai’n 
galluogi llywodraethwr ysgol presennol neu lywodraethwr newydd i fod yn aelod o fwy nag 
un corff llywodraethu, boed yn ysgol gynradd neu’n ysgol uwchradd. Yng nghyd-destun 
ehangach symud tuag at gyrff llywodraethu sy’n canolbwyntio’n fwy ar sgiliau a defnyddio 
penodiadau cyfetholedig, ystyriwyd bod rhoi’r gorau i’r cyfyngiad presennol yn briodol. 
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Credwyd y byddai hyn o gymorth mewn ardaloedd gwledig, yn enwedig pan fyddai gan 
ysgol broblem o ran recriwtio llywodraethwyr o bosibl.   
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Gan fod mwyafrif yr ymatebwyr yn cytuno â’r cynnig hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn 
ystyried y ffordd orau o symud ymlaen â hyn. 
 
Cwestiwn 25 – Ydych chi’n cytuno y dylid penodi llywodraethwyr ac aelodau 
cysylltiol am gyfnod rhwng 1 – 4 blynedd? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

52 40 8 349 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r cynnig, ond roedd rhaniad sylweddol yn y 
farn ynghylch hyd y cyfnod lleiaf a’r modd yr ymdrinnir ag aelodau llawn o’r corff 
llywodraethu o’u cymharu ag aelodau cysylltiol a benodir ac y gellir defnyddio eu sgiliau am 
gyfnod penodol. Roedd y rheiny a oedd yn anghytuno wedi cynnig amryw o gyfnodau 
gwasanaethu lleiaf, ac roedd y mwyafrif yn awgrymu dwy flynedd. Nododd nifer o 
ymatebwyr nad oedd un flwyddyn yn ddigon i ymgyfarwyddo â’r rôl, yr ysgol, a chynnwys 
hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Ar ôl ystyried barn yr ymatebwyr, nid yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwneud unrhyw 
newidiadau ar unwaith. 
 
Cwestiwn 26 – Ydych chi’n cytuno y dylai corff llywodraethu bennu’r cyfnod 
gwasanaethu i bob llywodraethwr ac eithrio: 
 

i) Llywodraethwyr “ex officio”; 
ii) Llywodraethwyr sefydledig a llywodraethwyr partneriaeth lle bydd telerau 

ymddiriedolaeth yr ysgol neu weithred y sefydliad yn golygu na chaiff y corff 
llywodraethu bennu cyfnod eu gwasanaeth? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno na’n 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

53 27 21 348 

 
Roedd mwy na hanner yr ymatebion, gan gynnwys y rhan fwyaf o’r ymatebion gan undebau 
llafur ac amryw o gyrff addysg cyhoeddus, yn cytuno â’r cynnig, ond roedd rhaniad rhwng 
nifer o’r ymatebion. Roedd yn well gan rai ddull gweithredu Cymru gyfan o ran cyfnodau 
gwasanaethu llywodraethwyr, er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch.   
 
Roedd y rheiny a oedd yn anghytuno yn cyfeirio at eu hatebion cynharach ynghylch cyfnod 
gwasanaethu o bedair blynedd.  
 
Cwestiwn 27 – Ydych chi’n poeni bod y gofyniad i bob llywodraethwr ddilyn 
hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr yn golygu bod y cyfnod lleiaf o 1 flwyddyn yn 
rhy fyr? 
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Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

74 13 13 348 

 
Roedd bron i dri chwarter yr ymatebwyr yn cytuno bod y cynnig hwn yn golygu efallai na 
fyddai llywodraethwyr newydd yn gallu cwblhau eu hyfforddiant gorfodol os mai dim ond 
blwyddyn y byddent yn ei threulio ar gorff llywodraethu. Roedd nifer sylweddol yn poeni y 
byddai treulio blwyddyn yn unig ar y corff llywodraethu yn atal y llywodraethwr rhag gwneud 
unrhyw gyfraniad sylweddol at waith y corff neu ei bwyllgorau pe na bai’n gallu mynychu 
cyfarfodydd digonol yn ystod y cyfnod hwnnw. 
  
Cwestiwn 28 – Oes yna unrhyw beth yn eich poeni am gadw at broses terfynu 
gwasanaeth llywodraethwyr sy’n debyg i’r broses yn Rheoliadau? Os oes, pam? 

 
Gofynnodd y cwestiwn hwn i’r ymatebydd fynegi ei farn. Os na nodwyd unrhyw bryderon na 
sylwadau, rydym wedi cymryd yn ganiataol eu bod yn cytuno â’r cynnig i gadw at y broses 
terfynu gwasanaeth llywodraethwyr fel y’i disgrifir.   
 
Ni nododd dros 200 o’r ymatebion unrhyw bryderon na sylwadau, sy’n awgrymu bod y rhan 
fwyaf eisiau cadw mecanwaith tebyg i’r un a nodwyd yn Rheoliadau 2005. Nododd rhai eu 
bod yn cytuno â’r amod y dylai mecanwaith cadarn fod ar waith i reoli’r llywodraethwyr 
hynny sy’n colli cyfarfodydd yn rheolaidd.  
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Ar ôl nodi bod y rhan fwyaf o’r ymatebwyr o blaid cadw mecanwaith sy’n debyg iawn i’r un a 
nodwyd yn Rheoliadau 2005, bydd Llywodraeth Cymru’n datblygu’r cynnig hwn. Ni fwriedir 
gwneud unrhyw newidiadau sylweddol am y tro. 
 
Cyfarfodydd a thrafodion 
 
Cwestiwn 29 – Oes gennych unrhyw sylwadau am y cynigion hyn ynglŷn â therfynu 
gwasanaeth llywodraethwyr? 

 
Roedd dros dri chwarter yr ymatebion yn cadarnhau nad oedd gan yr ymatebwyr unrhyw 
sylwadau na phryderon, neu wedi gadael y cwestiwn hwn yn wag. O’r ymatebwyr hynny a 
wnaeth sylwadau, roedd y rhain yn cynnwys: 
 

 dylid cynnal sgyrsiau anffurfiol cyn unrhyw gyfarfod ffurfiol i derfynu gwasanaeth 
llywodraethwr, ac mae 7 diwrnod o rybudd yn annigonol; 

 dylai llywodraethwr gael cyfle i ymateb i’r rhesymau a roddir dros derfynu ei 
wasanaeth ac, os na all fod yn bresennol yn y cyfarfod, dylid trefnu dyddiad newydd ar 
gyfer y cyfarfod neu dderbyn ymateb ysgrifenedig; 

 dylai unrhyw benderfyniad terfynol gan y corff llywodraethu gael ei wneud trwy 
bleidlais gyfrinachol; 

 dylai pob llywodraethwr gael ei benodi a chael ei gontract wedi’i derfynu gan y corff 
llywodraethu, nid gan bartïon eraill; 

 mae cyfnod pontio yn allweddol, felly ystyriwch drefniadau ar gyfer cyrff llywodraethu 
dros dro ac ystyriwch a yw’n decach i bob llywodraethwr ailymgeisio am ei swydd yn 
seiliedig ar sgiliau. 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
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Fel y nodwyd yn yr ymateb i gwestiwn 28, ni fwriedir gwneud unrhyw newidiadau sylweddol 
am y tro. 
 
Cwestiwn 30 – Ydych chi’n cefnogi’r cynnig i ethol cadeiryddion a dirprwy 
gadeiryddion am gyfnod sy’n para hyd at 4 blynedd? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

46 46 7 349 

 

Roedd rhaniad cyfartal rhwng y rhai a oedd yn cytuno a’r rhai a oedd yn anghytuno. Roedd 
amryw yn cefnogi cyfnod hwy yn y swydd gan eu bod yn teimlo y byddai hynny’n sicrhau 
dilyniant ac yn helpu i ddatblygu’r berthynas waith rhwng cadeirydd y bwrdd llywodraethu a’r 
pennaeth. Roedd y rhai a oedd yn anghytuno yn dadlau bod y broses ethol flynyddol yn 
ddealladwy a ddim yn feichus o gwbl. Nododd nifer fach ei bod hi’n anodd iawn terfynu 
gwasanaeth rhywun a oedd yn tanberfformio pe bai pryderon yn cael eu codi am 
berfformiad cadeirydd.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Yng ngoleuni’r rhaniad cyfartal yn y safbwyntiau ac ar ôl ystyried y sylwadau, nid yw 
Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwneud unrhyw newidiadau sylweddol am y tro. 
  
Cwestiwn 31 – Ydych chi o blaid y cynigion hyn ynghylch cyfathrebu, cofnodion a 
chadw cofnod electronig? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 
Nifer yr ymatebion 

83 8 9 351 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r newidiadau arfaethedig yn y ddogfen 
ymgynghori. Nododd amryw fod llawer o gyrff llywodraethu unigol eisoes wedi dechrau 
defnyddio cyfuniad o ohebiaeth a phapurau electronig.  
 
Cwestiwn 32 – Oes gennych chi farn o gwbl am y cynigion ynghylch pwyllgorau’r 
corff llywodraethu a’r aelodau cysylltiol? 

 
Roedd y cwestiwn hwn yn cyfeirio’n ôl at gwestiwn 16, a chreu aelodau cysylltiol sy’n 
mynychu cyfarfodydd cyrff llywodraethu ac yn cyfrannu at hawliau pleidleisio. Roedd yn 
awyddus i glywed sylwadau mewn perthynas â Rhan 1, paragraff 107 o’r ddogfen 
ymgynghori yn unig.    
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn nodi’r pwyntiau hyn a bydd yn ymchwilio i’r goblygiadau fel rhan 
o waith pellach ar gyfansoddiad cyrff llywodraethu. 
 
Cwestiwn 33 – Ydych chi’n cytuno y dylai pob pwyllgor disgyblu staff gynnwys 
person annibynnol? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno  %  

Nifer yr ymatebion 
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71 19 10 349 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion i’r cwestiwn hwn yn cytuno. Nododd nifer fach fod yr arfer 
hwn ar waith ac eisoes yn cael ei ddefnyddio gan amryw o gyrff llywodraethu, ond roedd yn 
well gan eraill gael cyngor gan yr awdurdod lleol ar bwy fyddai’n berson annibynnol addas. I 
nifer fawr, byddai person o’r fath yn cyflwyno sawl mantais – mwy o hygrededd, gan helpu i 
reoli gwrthdaro posibl, amhleidioldeb a byddai ganddo’r arbenigedd a’r sgiliau proffesiynol 
perthnasol.    
 
Roedd rhai ymatebwyr am i hyn fod yn ddewisol, ac roedd caniatáu hawliau pleidleisio yn 
peri pryder i eraill. Codwyd ystyriaethau ymarferol megis nodi cronfa o bobl addas, costau 
posibl a phwysigrwydd cael mynediad at gymorth a oedd ar gael yn barod gan adrannau 
cyfreithiol neu AD awdurdod lleol ac, i ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, roedd goblygiadau 
posibl i gysylltiadau cyfreithiol neu gyfrifoldebau ymddiriedaeth os mai’r corff llywodraethu 
yw’r cyflogwr. Nodwyd pe bai proses apelio yn cael ei chychwyn y byddai hyn yn gofyn am 
berson annibynnol gwahanol gan na all y person cyntaf fod ar bwyllgor apêl panel disgyblu.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: gweler yr ymateb i gwestiwn 34 isod. 
 
Cwestiwn 34 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion i estyn y meini prawf ar gyfer ystyried 
bod unigolyn yn “annibynnol”? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

67 18 16 337 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r cynigion i estyn y meini prawf mewn 
perthynas â’r rhai yr ystyriwyd eu bod yn annibynnol. Lle'r oedd ymatebwyr yn anghytuno, 
gwnaed y pwyntiau canlynol:    
 

 dylai fod gan y person annibynnol wybodaeth am gyfraith cyflogaeth a’r cyd-
destun/fframwaith addysg (sydd ar gael gan yr awdurdod lleol); 

 ni ddarperir unrhyw feini prawf penodol yn yr ymgynghoriad, na’r broses ar gyfer 
dewis person o’r fath; 

 ar gyfer ysgolion ffydd, dylid ymgynghori â’r esgobaeth leol; 

 a oes yna risg o her mewn tribiwnlys cyflogaeth; 

 efallai y bydd hi’n anodd dod o hyd i berson annibynnol a gallai fod costau 
cysylltiedig e.e. treuliau teithio. 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru i gwestiynau 33 a 34:  
 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cytuno â’r ddau gynnig, felly bydd Llywodraeth Cymru 
yn ystyried cyflwyno gofyniad bod rhaid i bob pwyllgor disgyblu a diswyddo staff a phwyllgor 
apêl fod â pherson annibynnol â hawliau pleidleisio sy’n bodloni’r meini prawf ar gyfer 
gweithredu mewn ffordd deg a diduedd ac yn ymddwyn yn unol â’r meini prawf hynny.  
 
Cwestiwn 35 – Ydych chi’n cytuno y dylai aelodau cysylltiol gael bod yn bobl 
annibynnol ar yr amod eu bod yn cyflawni’r meini prawf annibyniaeth a drafodwyd 
ym mharagraff 113? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

54 30 17 337 
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Mewn perthynas â’r defnydd o aelodau cysylltiol o’r corff llywodraethu sy’n gallu gweithredu 
fel person annibynnol, ychydig dros hanner oedd yn cytuno a chafwyd sylwadau gan nifer 
fach iawn o ymatebwyr. Roedd sylwadau’r rhai a oedd yn anghytuno yn adleisio pryderon 
blaenorol.  
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn nodi’r pwyntiau hyn a bydd yn ymchwilio i’r goblygiadau fel rhan 
o waith pellach ar gyfansoddiad cyrff llywodraethu. 
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Rhan 2 – Newidiadau arfaethedig i Reoliadau Ffedereiddio Ysgolion a 
Gynhelir (Cymru) 2014 (Rheoliadau 2014) 

 
Cwestiwn 36 – Ydych chi’n cytuno â’r egwyddor y dylai strwythur llywodraethu 
ffederasiynau fod yn debyg i strwythur ysgol “sengl” gyfatebol? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

57 8 35 308 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r egwyddor y dylai strwythur llywodraethu 
ysgol ffederal fod yn debyg iawn i strwythur llywodraethu ysgol sengl ac y dylai ysgolion 
barhau i ffedereiddio gyda’r rhai yn eu categori eu hunain h.y. ysgol gymunedol gydag ysgol 
gymunedol ac ysgol sefydledig gydag ysgol sefydledig.   
 
O’r nifer fach o ymatebwyr a oedd yn anghytuno, roedd rhai yn anghytuno ar sail egwyddor, 
gydag eraill yn nodi y gellid ystyried bod un ysgol yn cymryd drosodd ac yn disodli un arall.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Yng ngoleuni’r gefnogaeth gan ymatebwyr, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y 
dylai cyrff llywodraethu ysgolion ffederal ddilyn (mor agor â phosibl) strwythurau 
llywodraethu ysgolion sengl. Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu ei chanllawiau ar ysgolion 
ffederal. 
 
Cwestiwn 37 – Ydych chi’n cytuno â’r cynigion hyn i ddiwygio’r Meini Prawf Sgiliau 
a’r Meini Prawf Cyfetholedig ar gyfer ffederasiynau? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

48 7 45 298 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r cynigion i ddiwygio’r meini prawf sgiliau, 
gyda’r meini prawf sgiliau a’r meini prawf cyfethol yn cael eu diwygio i gefnogi corff 
llywodraethu ffederal medrus.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu ei chanllawiau i helpu ysgolion sy’n ystyried 
ffedereiddio neu sydd eisoes wedi sefydlu ffederasiwn o ddwy ysgol neu fwy.  
 
Cwestiwn 38 – Ydych chi’n cytuno â’r cynigion hyn ar gyfer rhiant lywodraethwyr 
ffederasiwn? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

29 27 44 298 

 
Lle cafwyd ymatebion, roedd y safbwyntiau’n gymharol gyfartal. Nododd sawl un eu bod 
nhw’n teimlo ei bod hi’n bwysig cael rhieni o bob un o’r ysgolion yn y ffederasiwn ar gorff 
llywodraethu’r ffederasiwn i sicrhau cynrychiolaeth eang, gan gynnwys o’r gymuned leol. 
Roedd sylwadau eraill yn cynnwys y canlynol:  
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 pwysigrwydd sicrhau bod barn rhieni o bob ysgol yn cael ei chynrychioli i sicrhau 
cydbwysedd barn; 

 pryderon ynghylch y defnydd o rieni lywodraethwyr a benodir yn hytrach na rhieni 
lywodraethwyr a etholir; 

 roedd awdurdodau Esgobaethol Catholig eisiau sicrhau bod darpariaethau’r 
weithred ymddiriedolaeth yn cael eu cyflawni.    

 
Cwestiwn 39 – Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn ar gyfer staff lywodraethwyr 
ffederasiwn? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

35 24 41 293 

 
Lle rhoddwyd safbwyntiau, roedd yr ymatebion yn debyg i’r rhai ar gyfer cwestiwn 7, lle'r 
oedd y rhan fwyaf wedi gwrthwynebu’r cynnig i uno’r categorïau staff lywodraethwyr ac 
athrawon lywodraethwyr. Roedd y rhesymau a roddwyd gan y rhai a oedd yn anghytuno yn 
canolbwyntio ar hyd cyfnod y swydd, yr angen am gynrychiolaeth gan bob ysgol yn y 
ffederasiwn a’r anallu i sicrhau bod hyn yn anghymhwyso cynrychiolwyr staff rhag sefyll eto. 
Roedd y gwahaniaeth ym maint yr ysgolion hyn o ran niferoedd disgyblion yn peri pryder, 
gyda’r ysgol fwyaf yn cael ei hystyried yn fwy dylanwadol.   
 
Cwestiwn 40 – Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn ar gyfer llywodraethwyr 
awdurdodau lleol ffederasiwn? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

27 30 44 298 

 
Codwyd pryder ynghylch rhagfarn posibl pe bai ffederasiwn yn cynnwys ysgolion o wahanol 
ardaloedd awdurdod lleol, ond nad oedd digon o gynrychiolaeth ffurfiol gan lywodraethwyr 
awdurdodau lleol o bob ardal.  
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried hyn ymhellach, gan roi sylw i’r ymatebion i Gwestiwn 
18.   
 
Cwestiwn 41 – Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn ar gyfer llywodraethwyr cymunedol 
ffederasiwn? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 
Nifer yr ymatebion 

29 24 47 298 

 
Roedd canran ychydig yn uwch yn cytuno â’r cynnig i lywodraethwyr cymunedol ar gorff 
llywodraethu ffederasiwn adlewyrchu corff llywodraethu ysgol sengl, a fydd â dim ond un 
llywodraethwr cymunedol. Ni fydd gan ffederasiwn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir unrhyw 
lywodraethwyr cymunedol.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
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Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried hyn ymhellach, gan roi sylw i’r ymatebion i Gwestiwn 
18. 
 
Cwestiwn 42 – Ydych chi’n cytuno â’r cynigion hyn ar gyfer llywodraethwyr 
sefydledig? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

32 7 61 293 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cytuno, er na fynegodd y nifer fwyaf o ymatebwyr 
unrhyw farn o gwbl. Roedd mwy na hanner yr ymatebwyr o awdurdodau lleol yn cytuno â’r 
cynigion ynghylch llywodraethwyr sefydledig, ac roedd y rhan fwyaf o lywodraethwyr ysgol 
yn cytuno.   
 
Cwestiwn 43 – Ydych chi’n cytuno â’r cynigion hyn ar gyfer llywodraethwyr 
partneriaeth? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

29 8 63 290 

 
Ni chynigiodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr unrhyw ymateb na sylwadau, neu nodwyd nad 
oeddent yn cytuno nac yn anghytuno ar gyfer y cwestiwn hwn. O’r rhai a oedd yn cytuno, ni 
chafwyd unrhyw sylwadau tra phwysig.  
 

Cyfansoddiad cyrff llywodraethu ffederal 

 
Cwestiwn 44 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion ar gyfer aelodaeth cyrff llywodraethu 
ffederal? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

31 23 46 290 

 
Lle mynegwyd barn, roedd y rhan fwyaf yn cytuno â’r cynnig yn y ddogfen ymgynghori. 
Cafwyd cytundeb ar draws y gwahanol gategorïau o ymatebwyr, gan gynnwys 
llywodraethwyr ac ysgolion, gydag ychydig iawn o sylwadau gan awdurdodau Esgobaethol 
yn ymwneud â nifer yr ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir oedd â niferoedd sylweddol o 
lywodraethwyr sefydledig. 
 
Roedd y pryderon a’r sylwadau a nodwyd gan ymatebwyr yn cynnwys: 
 

 croesawu’r hyblygrwydd i’r corff llywodraethu benderfynu ar yr aelodaeth a dylid 
osgoi bod yn rhagnodol mewn perthynas â’r categori a niferoedd y llywodraethwyr; 

 llwyth gwaith posibl y llywodraethwyr craidd ar gyfer ffederasiwn;   

 dylai pob ysgol yn y ffederasiwn gael ei chynrychioli i helpu’r corff llywodraethu i 
ddeall unrhyw faterion;  

 dylai rhieni, staff a disgyblion o bob ysgol fod ag un cynrychiolydd o leiaf. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
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Fel y nodir yn y ddogfen ymgynghori, mae yna gefnogaeth i roi mwy o hyblygrwydd i gyrff 
llywodraethu ffederasiwn hefyd o ran eu cyfansoddiad fel y gallant ddewis aelodaeth sy’n 
diwallu anghenion penodol yr ysgolion.   
 
Cwestiwn 45 – Ydych chi’n cytuno na ddylid pennu terfyn uchaf ar faint corff 
llywodraethu ffederal? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

26 26 48 284 

 
Roedd yr ymatebwyr a fynegodd farn wedi’u rhannu’n gyfartal, ac ymatebodd llawer yn unol 
â’r cwestiwn blaenorol ynghylch corff llywodraethu ysgol sengl.   
 
Ailadroddodd rhai ymatebwyr eu pryderon nad oedd yna derfyn uchaf, yn enwedig os oes 
rhaid iddynt fod â mwy o lywodraethwyr sefydledig i gynnal y mwyafrif o ddau.  
 
Roedd nifer fach yn cytuno mewn egwyddor, gan ddadlau ei bod hi’n bwysig bod â digon o 
lywodraethwyr i boblogi pwyllgorau a pheidio â bod yn orddibynnol ar lywodraethwyr 
cysylltiol a chyfetholedig.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried hyn ymhellach, gan roi sylw i’r ymatebion i Gwestiwn 
19. 
 
Cwestiwn 46 – Ydych chi o blaid cael hyblygrwydd sy’n golygu bod modd pennu’r 
nifer mwyaf a’r nifer lleiaf o lywodraethwyr mewn ffederasiwn, a bwrw bod hyn yn 
cael ei adlewyrchu yn yr offeryn llywodraethu? Os nad ydych, pam? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

54 11 35 272 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cefnogi’r cynnig hwn.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried hyn ymhellach, gan roi sylw i’r ymatebion i Gwestiwn 
20. 
 

Ffedereiddio ysgolion newydd 

 
Cwestiwn 47 – Ydych chi’n cytuno â’r cynigion hyn ar gyfer ffedereiddio ysgolion 
newydd? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

34 18 48 294 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr a fynegodd farn yn cytuno â’r cynigion ar gyfer 
ffedereiddio corff llywodraethu ysgol newydd a chreu corff llywodraethu dros dro. 
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Dywedodd amryw o’r ymatebwyr eu bod yn cefnogi’r egwyddor o fod â’r un strwythur 
llywodraethu a chorff llywodraethu sengl ar gyfer corff llywodraethu dros dro dwy ysgol 
wirfoddol a gynorthwyir neu fwy sydd eisiau ffedereiddio. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae rhywfaint o gefnogaeth i symleiddio sut y caiff y broses o ffedereiddio ysgolion newydd 
ei llywodraethu. Fodd bynnag, nododd rhai ymatebion bryderon ynghylch aelodaeth corff 
llywodraethu dros dro a dymuniadau’r corff llywodraethu a’r ysgolion dan sylw. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried ymhellach gynigion ar gyfer cyrff llywodraethu dros dro 
ar gyfer ffedereiddio ysgolion newydd. 
 
Cwestiwn 48 – Ydych chi o blaid y newidiadau hyn ar gyfer ffederasiynau? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 
Nifer yr ymatebion 

35 18 47 292 

 
Roedd y rhan fwyaf yn cefnogi’r newidiadau a gynigiwyd yn Rhan 2 o’r ymgynghoriad. Lle'r 
oedd ymatebwyr yn cytuno â’r gyfres gyffredinol o gynigion ar gyfer ffedereiddio cyrff 
llywodraethu ysgolion, ychydig iawn a ddarparodd sylwadau, er bod amryw yn ailadrodd 
cafeatau a fynegwyd yn barod. Lle codwyd pryderon, roedd hyn yn cynnwys os yw corff 
llywodraethu yn diswyddo llywodraethwyr diangen mewn sefyllfa ffederasiwn ac a allai hyn 
arwain at ysgol benodol yn colli cynrychiolaeth. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Yn gyffredinol, cefnogwyd y cynigion. Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu’r rheoliadau hyn 
i sicrhau bod cyrff llywodraethu ffederal yn adlewyrchu strwythur corff llywodraethu ysgol 
sengl. Fodd bynnag, ni all hyn ddigwydd cyn i’r rheoliadau ar gyrff llywodraethu gael eu 
datblygu. 

 
Rhan 3: Newidiadau arfaethedig i Reoliadau Ysgolion a Gynhelir Newydd 
(Cymru) 2005 (Rheoliadau 2005) 

 
Cwestiwn 49 – Ydych chi’n cytuno â’r gwahaniaethau ar gyfer llywodraethwyr ac 
aelodaeth cyrff llywodraethu ysgolion dros dro? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

56 5 39 310 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r cynigion hyn ar gyfer cyrff llywodraethu dros 
dro ar gyfer ysgol sengl.  
 
Codwyd pryder ynglŷn â’r ffaith nad oedd gan gorff llywodraethu dros dro newydd athrawon 
lywodraethwyr na staff lywodraethwyr a etholir neu a benodir, er yr ystyriwyd bod hynny’n 
bwysig lle mae mwy nag un neu ddwy ysgol yn cau, a gall fod pryder ynghylch diffyg tegwch 
mewn prosesau a phenderfyniadau a wneir gan gorff llywodraethu dros dro. Ymhlith y 
ganran isel iawn a oedd yn anghytuno, roedd sylwadau’n amrywio o bryderon ynghylch 
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penodi staff lywodraethwyr oherwydd gwrthdaro buddiannau posibl i bryderon ynghylch 
rhoi’r meini prawf sgiliau ac unrhyw feini prawf cyfethol ar waith.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Gweler yr ymateb i gwestiynau 49 – 51 isod. 
 
Cwestiwn 50 – Ydych chi’n cytuno y dylai llywodraethwyr penodedig hefyd gyflawni’r 
Meini Prawf Sgiliau (neu’r Meini Prawf Cyfetholedig ar gyfer llywodraethwyr sy’n cael 
eu cyflogi)? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

55 9 37 315 

 
Roedd y rhan fwyaf yn cytuno â’r cynigion ac o’r farn eu bod yn rhesymol ac yn unol ag 
ethos ehangach mwy o hyblygrwydd a defnydd o sgiliau gan gorff llywodraethu. Roedd gan 
y rhai a oedd yn anghytuno bryderon ynglŷn â gallu corff llywodraethu dros dro i baratoi’r 
meini prawf sgiliau os na allai’r awdurdod lleol gynhyrchu un y gellir ei ddiwygio, ond y gellid 
ei ddatblygu dros amser, wrth i’r corff llywodraethu ddatblygu ei weledigaeth a’i gyfeiriad 
strategol ar gyfer yr ysgol newydd.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae hwn wedi’i gynnwys yn yr ymateb i gwestiwn 51 isod. 
 
Cwestiwn 51 – Ydych chi’n cytuno â’r cynigion hyn ynglŷn â phwyllgorau cyrff 
llywodraethu dros dro? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 
Nifer yr ymatebion 

59 5 36 308 

 
Roedd y rhan fwyaf yn cefnogi’r cynigion mewn perthynas â phwyllgorau cyrff llywodraethu 
dros dro, gan gadarnhau y dylai’r rhain gyfateb i’r cynigion ehangach a nodir yn Rhan 1 o’r 
ymgynghoriad, sy’n nodi y byddai cyrff llywodraethu ysgolion sengl yn cael eu cynhyrchu a’u 
diddymu, gyda chorff llywodraethu ysgol barhaol a’i bwyllgorau yn dod yn eu lle. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Yn gyffredinol, mae cefnogaeth i’r dull arfaethedig o benodi cyrff llywodraethu dros dro ar 
gyfer ysgolion newydd, sy’n golygu, os yn bosibl, y bydd aelodaeth a chyfansoddiad corff 
llywodraethu dros dro yn adlewyrchu aelodaeth a chyfansoddiad ysgol sefydledig gyfwerth. 
 
Mae cefnogaeth i ddefnyddio’r meini prawf sgiliau (unwaith y cânt eu datblygu) fel sail i 
benodi llywodraethwyr. 
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Rhan 4: Newidiadau Arfaethedig i Reoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir 
(Cymru) 2006 (Rheoliadau 2006) 

 
Cwestiwn 52 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion i estyn y meini prawf y mae’n rhaid i 
ddarpar ymchwilydd annibynnol eu cyflawni er mwyn iddo gael ei ystyried yn 
“annibynnol”? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

75 10 15 335 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cefnogi’r cynnig hwn i estyn y meini prawf. Bydd 
angen i unrhyw ymchwilydd annibynnol gyflawni’r meini prawf presennol a bodloni’r corff 
llywodraethu ei fod yn mynd i ymddwyn mewn ffordd ddiduedd a theg. 
 
Gofynnwyd ynghylch y posibilrwydd o gyflwyno gofyniad i ddefnyddio ymchwilydd 
annibynnol gyda chostau cysylltiedig posibl, yn enwedig ar gyfer cyrff llywodraethu mewn 
lleoliadau mwy gwledig. Hefyd, yr amgylchiadau lle gall ymchwilydd o’r fath gael ei benodi 
e.e. sefyllfaoedd ac eithrio honiadau o niwed. Nododd rhai bod angen i sgiliau a phrofiad 
person fod â meini prawf penodol fel y gallai corff llywodraethu wneud penderfyniad.  
 
Lle nad oedd ymatebwyr yn cytuno â pherson annibynnol yn aelod o bwyllgorau disgyblu a 
diswyddo, darparwyd pob math o sylwadau. Gofynnodd sawl ymatebydd am i’r awdurdod 
lleol neu’r consortia addysg rhanbarthol gadw rhestr o bobl annibynnol â chymwysterau 
addas.  
 
Cwestiwn 53 – Ydych chi’n cytuno na ddylai pennaeth gael copi o’r adroddiad o’r 
ymchwiliad os yw’n dyst i’r digwyddiad honedig pan gafodd y disgybl niwed? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

62 27 12 333 

 
Roedd y rhan fwyaf yn cytuno, gan nodi ei bod hi’n bwysig sicrhau amhleidioldeb ac osgoi 
unrhyw honiadau o ragfarn ar ran y pennaeth, neu ddifwyno tystiolaeth.    
Roedd sylwadau’n amrywio ar draws y pwyntiau canlynol: 
 

 cadeirydd y bwrdd llywodraethu a chadeirydd y pwyllgor disgyblu neu’r pwyllgor 
cwynion ddylai benderfynu pwy fydd yn cael gweld yr adroddiad; 

 heb weld yr adroddiad, gallai’r pennaeth wneud camgymeriadau yn ei gyflwyniad i’r 
corff llywodraethu; 

 mae angen i’r pennaeth weld yr adroddiad er mwyn cyfathrebu’n gywir â’i gorff 
llywodraethu a chefnogi ei aelodau staff; 

 oni bai ei fod yn dyst, dylai’r pennaeth gael adroddiad o’r ymchwiliad yn ymwneud ag 
aelod staff cyn gynted ag y bydd wedi’i gwblhau. 

 
Cwestiwn 54 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion ynglŷn â hysbysebu swyddi gwag i 
benaethiaid? 
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Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

66 22 12 342 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r cynigion ynglŷn â hysbysebu swyddi gwag i 
benaethiaid. Roedd amryw o ymatebion yn cysylltu’r cynnig hwn â gofynion a 
gweithgareddau ehangach ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) i athrawon, a’r 
hyfforddiant i ddatblygu penaethiaid presennol a darpar benaethiaid.   
 
Teimlwyd bod y cynnig i hysbysebu cyn gynted ag y bo hynny’n rhesymol ymarferol ac o 
leiaf ddwywaith mewn blwyddyn ysgol hyd nes y bydd y swydd wag wedi’i llenwi yn 
synhwyrol ac yn briodol. Mae hyn yn seiliedig ar yr amod bod synnwyr cyffredin yn cael ei 
ddefnyddio h.y. gan ystyried amserlenni i sicrhau bod y broses recriwtio yn cael ei chynnal 
yn gywir a gwella’r tebygolrwydd o benodiad llwyddiannus. Gall fod ffactorau eraill hefyd 
e.e. y corff llywodraethu a’r awdurdod lleol yn ystyried ffederasiwn posibl neu drefniadau 
parhaol eraill megis prifathrawiaeth ar y cyd. 
 
Roedd sawl corff addysg cyhoeddus ac awdurdod lleol yn cytuno oherwydd pwysigrwydd 
sicrhau bod ysgol heb bennaeth am gyfnod byr yn unig, sy’n golygu y dylai swyddi gwag 
gael eu hysbysebu ar unwaith.  
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
O ystyried bod y rhan fwyaf yn cefnogi’r cynnig ac o adolygu’r sylwadau a ddarparwyd, 
disgwylir i ysgol hysbysebu swydd wag i bennaeth cyn gynted ag y bo hynny’n ymarferol, ac 
o leiaf ddwywaith mewn blwyddyn ysgol. Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu’r ffordd orau 
o weithredu’r polisi hwn. 
 
Os na lenwir swydd wag i bennaeth yn y 12 mis cyntaf ar ôl dwy hysbyseb, dylai’r swydd 
gael ei hysbysebu ar ysbeidiau rhesymol o hynny ymlaen hyd nes y bydd rhywun yn cael ei 
benodi neu fod canlyniad/ateb arall yn cael ei nodi a’i roi ar waith.   
 
Dylai cyfryngau hysbysebu gynnwys hysbysebion electronig. 
 
Cwestiwn 55 – Ydych chi o blaid y cynnig hwn i gael person annibynnol ar banelau 
dethol penaethiaid a dirprwy benaethiaid? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

54 38 8 350 

 
Roedd y rhan fwyaf yn cefnogi’r cynnig hwn i gael person annibynnol ar banelau penodi ac i 
roi pleidlais iddo. Croesawyd cyngor annibynnol ond teimlwyd bod rhaid i unrhyw berson o’r 
fath fod ag arbenigedd a sgiliau perthnasol. Gofynnodd rhai am arweiniad ychwanegol ac, 
fel cynt, cododd sawl un bryderon ynglŷn â nifer y bobl â chymwysterau addas a fyddai ar 
gael i wasanaethu fel y person annibynnol ar gyfer panel penodi. 
 
Ymhlith y rhai a oedd yn anghytuno, dywedodd rhai efallai bod cyrff llywodraethu eisoes yn 
cysylltu â’r awdurdod lleol i gael cyngor arbenigol, a bod gan y Prif Swyddog Addysg (CEO) 
yr hawl i fynychu pob trafodaeth ynghylch penodi penaethiaid a dirprwy benaethiaid, felly 
efallai na fydd angen i berson annibynnol fod yn bresennol ac efallai y bydd hi’n anodd dod 
o hyd i un.  
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Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Yng ngoleuni’r sylwadau ynglŷn â’r cynnig, nid yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu datblygu’r 
gofyniad awtomatig i ddefnyddio person annibynnol â hawliau pleidleisio ar banel penodi’r 
corff llywodraethu. Bydd defnyddio person annibynnol ar banelau o’r fath yn ddewisol, lle 
mae corff llywodraethu yn teimlo ei fod angen cyngor penodol ac ychwanegol er mwyn 
cynnal a chwblhau ymarfer recriwtio. Bydd hyn yn berthnasol i’r paneli penodi ar gyfer 
pennaeth neu ddirprwy bennaeth. Yr un fath ag o dan reoliadau ac ymarfer presennol, 
disgwylir y bydd corff llywodraethu yn gallu cael mynediad at gyngor/arbenigedd perthnasol 
ac angenrheidiol gan yr awdurdod lleol. 
 
Cwestiwn 56 – Ydych chi’n cytuno â’r cynnig y caiff aelod cysylltiol fod yn berson 
annibynnol, a bwrw ei fod yn cyflawni’r meini prawf “annibyniaeth”? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

51 33 15 342 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno y gall aelod o’r fath gael ei ystyried yn berson 
annibynnol cyn belled â’i fod yn bodloni’r meini prawf, ond cafwyd sylwadau hefyd, yr un 
fath ag yn Rhan 1 o’r ymgynghoriad, ynghylch y defnydd o aelodau cysylltiol o’r fath a’u 
hawliau pleidleisio.   
 
Cwestiwn 57 – Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i roi hawliau pleidleisio i Brif Swyddog 
Addysg yr awdurdod lleol priodol? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 
Nifer yr ymatebion 

31 56 13 351 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion i’r cynnig hwn yn anghytuno â rhoi hawliau pleidleisio i 
Brif Swyddog Addysg yr awdurdod lleol fel aelod o’r panel penodi penaethiaid a dirprwy 
benaethiaid. Roedd amryw o’r ymatebwyr yn dadlau o blaid eu cadw nhw mewn rôl 
gynghorol gan ei bod hi’n ofynnol i gorff llywodraethu ystyried cyngor cynrychiolydd yr 
awdurdod lleol cyn gwneud penderfyniad ynghylch penodi pennaeth neu ddirprwy 
bennaeth.   
 
Y dewis a ffafriwyd gan y rhai a oedd yn anghytuno oedd cadw’r sefyllfa bresennol, a 
theimlwyd y byddai’r newidiadau arfaethedig yn glastwreiddio awdurdod y corff 
llywodraethu. 
 
Roedd yr undebau masnach wedi’u rhannu’n gyfartal, gyda gwahanol safbwyntiau ynghylch 
pwy ddylai wneud y penderfyniad terfynol. Gwnaeth amryw sylwadau ar ba mor 
angenrheidiol yw dull cytbwys a pherthynas waith gadarnhaol rhwng corff llywodraethu’r 
ysgol a’r awdurdod lleol, gyda’r manteision mwyaf i’r ysgolion yn cael eu gwireddu pan fo 
pob parti’n gweithio gyda’i gilydd yn rhagweithiol i sicrhau bod yr ymgeisydd gorau posibl yn 
cael ei benodi.    
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Ar ôl ystyried yr ymatebion i’r cynigion a’r ystod o sylwadau a gyflwynwyd, mae Llywodraeth 
Cymru wedi penderfynu peidio â newid unrhyw ddeddfwriaeth am y tro. 
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Cwestiwn 58 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion i roi hawliau pleidleisio i 
gynrychiolwyr awdurdod esgobaethol? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

25 30 44 315 

 
Roedd ychydig yn fwy o ymatebion yn anghytuno nag yn cytuno â’r cynnig hwn, gyda 
chyfran sylweddol heb fynegi barn. 
   
Roedd barn ymatebwyr yr awdurdodau esgobaethol yn amrywio, gyda nifer fach yn 
anghytuno ac yn lleisio eu pryder y byddai dyrannu hawliau pleidleisio yn newid deinameg y 
berthynas rhwng y swyddog Esgobaethol sy’n bresennol mewn rôl gynghorol a’r corff 
llywodraethu. Ymhlith y rhai a oedd yn cytuno, roedd y ffocws ar sicrhau mewnbwn a 
chyngor proffesiynol ar gyfer recriwtio i benodiadau critigol o’r fath.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Ar ôl ystyried yr ymatebion i’r cynigion a’r holl sylwadau a gyflwynwyd, mae Llywodraeth 
Cymru wedi penderfynu peidio â newid unrhyw ddeddfwriaeth am y tro. 
 
Cwestiwn 59 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion ar gyfer maint ac aelodaeth panelau 
dethol penaethiaid a dirprwy benaethiaid? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 
Nifer yr ymatebion 

47 35 18 341 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cytuno, gan gynnwys ymatebion gan lywodraethwyr 
ysgol ac ysgolion, y rhan fwyaf o’r ymatebion gan awdurdodau lleol a sawl ymateb gan gyrff 
addysg cyhoeddus. Nododd sawl un fod panelau llai o faint sy’n cynnwys aelodau’r corff 
llywodraethu yn arfer cyffredin, ond bod cynrychiolaeth gweithwyr addysg proffesiynol yn 
hollbwysig.  
 
Roedd y rhai a oedd yn anghytuno yn gwrthwynebu caniatáu i’r rhai nad ydynt yn 
llywodraethwyr gymryd rhan a phleidleisio ar benodiadau penaethiaid a dirprwy benaethiaid. 
Ystyriwyd bod y niferoedd a’r cyfansoddiad yn y ddogfen ymgynghori yn anymarferol. 
Teimlwyd nad oedd angen mandadu maint y panel penodi, er y byddai canllawiau arfer da 
yn cael eu croesawu.   
 
Codwyd pryderon hefyd y gall staff lywodraethwyr fod yn aelodau o banel dethol ar gyfer 
penodi pennaeth neu ddirprwy bennaeth, gan arwain at wrthdaro buddiannau.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
Yng ngoleuni’r uchod, bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu ymhellach y ffordd orau o 
ddatblygu’r rheoliad hwn. 
 
Cwestiwn 60 – Ydych chi o blaid y cynigion hyn i roi’r gorau i banelau penodi sy’n 
cynnwys y corff llywodraethu cyfan a chaniatáu i banelau dethol gyfweld â phob 
ymgeisydd addas ar gyfer swydd pennaeth? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn Nifer yr ymatebion 
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anghytuno % 

72 8 19 331 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r cynnig hwn i ddileu’r gofyniad ar i ysgol 
wirfoddol a gynorthwyir ddefnyddio panel cyfweld sy’n cynnwys y corff llywodraethu cyfan. 
Roedd hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o awdurdodau lleol, pob un o’r undebau llafur, cyrff 
addysg cyhoeddus gan gynnwys consortia addysg rhanbarthol a mwy na 150 o 
lywodraethwyr ac ysgolion.  
    
Roedd y rhai a oedd yn anghytuno yn dweud y dylai fod arfer cyffredin ym mhob ysgol 
wirfoddol a gynorthwyir ac y dylai’r broses benodi, cyfweliadau a’r penderfyniad terfynol gael 
eu gwneud a’u dilysu gan gorff llywodraethu llawn yr ysgol wirfoddol a gynorthwyir 
oherwydd rôl yr ysgol fel cyflogwr.  
 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr o blaid y cynnig i ddileu gallu’r corff llywodraethu cyfan i 
gymryd rhan yn y broses o ddewis y pennaeth neu ddirprwy benaethiaid, yn lle panel 
penodi. Soniodd nifer fach o’r ymatebwyr fod rhai ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir eisoes 
yn defnyddio panelau penodi llai o faint. Fodd bynnag, roedd sawl un yn poeni am y 
posibilrwydd o dorri Gweithredoedd Ymddiriedolaeth a gofynion. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Yng ngoleuni’r uchod, bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu ymhellach y ffordd orau o 
ddatblygu’r rheoliad hwn. 
 
Cwestiwn 61 – Ydych chi o blaid ein cynigion bod yn rhaid hysbysu’r awdurdod lleol 
pan fydd staff yn cael eu hatal o’u gwaith neu’n cael eu diswyddo o ysgolion 
gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

78 2 20 312 

 
Roedd y rhan fwyaf yn cytuno ac, i amryw o’r ymatebwyr, roedd hyn eisoes yn arfer da 
mewn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig. Gan fod pob un o’r ysgolion 
a gynhelir yn cael eu hariannu gan yr awdurdod lleol, nodwyd bod gan yr awdurdod lleol 
ddyletswydd a hawl i wybod am achosion o’r fath. Roedd sawl un o’r ymatebion yn nodi 
pwysigrwydd y cysylltiad i ddiogelu. 
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Rhan 5: Newidiadau arfaethedig i Reoliadau Addysg (Cylch Gwaith) 
Cymru (Rheoliadau 2000) 

 
Cwestiwn 62 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion i gryfhau rôl y corff llywodraethu? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

52 34 14 345 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r cynnig i wella rôl bresennol cyrff 
llywodraethu ysgolion. Fodd bynnag, nododd yr ymatebion y byddai newidiadau o’r fath yn 
golygu newid yn y berthynas rhwng y corff llywodraethu a’r gweithwyr addysg proffesiynol 
h.y. y pennaeth, uwch dîm rheoli’r ysgol a rhwng y corff llywodraethu a’r awdurdod lleol.  
  
Hyd yn oed lle roedd llawer yn cytuno, aeth amryw ati i wneud sylwadau neu ofyn am 
esboniad o’r angen i gydymffurfio â’r gyfraith. Teimlwyd bod gallu corff llywodraethu i 
ddarparu her, monitro cynnydd o ran gweithredu a darparu a defnyddio data a gwybodaeth i 
asesu effaith polisïau ysgol ar ganlyniadau disgyblion yn allweddol. Roedd amryw o 
ymatebwyr yn teimlo bod gallu cyrff llywodraethu sy’n cael eu staffio gan wirfoddolwyr i 
barhau i dderbyn cymorth a chyngor gweithwyr addysg proffesiynol e.e. y pennaeth, 
Cynghorydd Her ac adborth o arolygiadau Estyn, yn allweddol hefyd. 
  
Y prif bryder oedd y cynnig y dylai’r pennaeth gydymffurfio ag unrhyw “gyfarwyddyd 
rhesymol” gan y corff llywodraethu. Roedd sawl un o’r ymatebwyr yn poeni am y risgiau o 
ddrysu rôl statudol, dyletswyddau a chyfrifoldebau pennaeth trwy ehangu rôl y corff 
llywodraethu.    
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae’r berthynas waith rhwng y corff llywodraethu a’r pennaeth yn hollbwysig. Ni fydd 
Llywodraeth Cymru, felly, yn mynd ati i ehangu rôl y corff llywodraethu am y tro.   
 
Cwestiwn 63 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion i ddiwygio rôl y pennaeth? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

31 59 9 340 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn anghytuno â’r cynnig hwn. Mae gan benaethiaid 
gyfrifoldeb dirprwyedig dros arwain cyfeiriad strategol yr ysgol a nododd nifer sylweddol o’r 
ymatebion gan ysgolion na ddylai fod rhaid i’r pennaeth ymateb i unrhyw ‘gyfarwyddyd 
rhesymol’ gan y corff llywodraethu, o ystyried y diffyg diffiniad o’r hyn y gallai hyn ei olygu 
mewn termau go iawn.   
 
Er bod ymatebwyr wedi croesawu newid ac ehangu rôl y corff llywodraethu, o bwyso hyn yn 
erbyn y newidiadau arfaethedig i rôl y pennaeth, roedd newid o’r fath yn codi pryderon. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Mae’r gwahaniaeth rhwng rolau a dyletswyddau’r corff llywodraethu a’r pennaeth yn 
hollbwysig i lywodraethu ysgol yn effeithiol. Y pennaeth yw’r prif weithiwr addysg 
proffesiynol mewn ysgol ac mae Safonau Arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru yn amlinellu’r 
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disgwyliadau ar arweinwyr i lywio prosesau mewnol yr ysgol, sefydlu addysgeg effeithiol a 
sbarduno cydweithrediad ehangach gydag arloesedd.  
 
http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?skip=1&lang=cy  
 
Ar ôl ystyried yr ymatebion i gwestiynau 62 a 63, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu 
peidio â gwneud y newidiadau arfaethedig i rôl a chyfrifoldebau’r pennaeth. 
 

Rhan 6: Newidiadau arfaethedig i Reoliadau Lwfansau Llywodraethwyr 
(Cymru) 2005 (Rheoliadau Lwfansau) 

 
Ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau penodol yn Rhan 6 o’r ymgynghoriad. Nododd yr adran 
hon ddiweddariad technegol i’r Rheoliadau newydd i gyfrifo’r lwfansau i lywodraethwyr ac 
aelodau pwyllgorau nad ydynt yn llywodraethwyr ac eraill a nodir yn Rhan 6 o’r ddogfen 
ymgynghori. Byddai’r newid arfaethedig hwn yn golygu bod rhaid cyfrifo lwfansau yn unol â 
Rhan 8 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Ar ôl adolygu’r ymatebion i’r ymgynghoriad, ni chodwyd unrhyw gwestiynau na phryderon 
penodol. Bydd lwfansau llywodraethwyr o dan y rheoliad newydd yn cael eu cyfrifo yn unol â 
Rhan 8 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. 
 

Rhan 7: Newidiadau arfaethedig i Reoliadau Newid Amserau Sesiynau 
Ysgolion (Cymru) 2009 (Rheoliadau 2009) 

 
Cwestiwn 64 – Ydych chi’n cytuno â’n cynigion i alluogi newid amser dechrau ac 
amser gorffen y diwrnod ysgol ar ddechrau unrhyw dymor ysgol? 

  
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

69 16 15 345 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno gyda’r cynnig i alluogi ysgolion i gyflwyno 
newidiadau o’r fath i amserau sesiynau ysgolion. Croesawyd mwy o hyblygrwydd i gyflwyno 
newid o fewn blwyddyn academaidd yn hytrach nag aros tan ddechrau’r flwyddyn 
academaidd nesaf, ond pwysleisiwyd pwysigrwydd ymgynghori â rhieni, staff yr ysgol a’r 
gymuned ehangach. Nid oedd rhai ymatebwyr o undebau llafur ac ymatebwyr eraill yn 
cytuno gan eu bod yn credu bod y trefniadau presennol yn effeithiol ac am eu bod yn poeni 
am yr effaith ar rieni a staff yr ysgol. 
 
Roedd sylwadau ac ymholiadau’n canolbwyntio ar: 

 yr effaith bosibl ar rieni a threfniadau gofal plant;  

 pwysigrwydd ystyried amodau teithio lleol a gwasanaethau a ddefnyddir gan 
ddisgyblion;  

 yr effaith bosibl ar gontractau teithio masnachol ar gyfer cludiant bws i’r ysgol.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 

http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?skip=1&lang=cy
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O gofio bod y rhan fwyaf o blaid, bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried gwneud y newidiadau 
arfaethedig ar yr adeg briodol. 
 

Rhan 8: Addasiadau a diwygiadau arfaethedig i reoliadau 

 
Cwestiwn 65 - Ydych chi'n cytuno â'n cynigion i ddiwygio Rheoliadau Cydweithio 
rhwng Cyrff Addysg (Cymru) 2012 i alluogi cadw cofnodion electronig ac i egluro  
dirprwyo swyddogaethau, fel y'i disgrifir ym mharagraff 5? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

64 9 27 330 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cefnogi’r cynnig ar gyfer cofnodion electronig a 
chaniatáu’r defnydd o gofnodion electronig. Ailadroddodd nifer fach bryderon na ddylai 
unrhyw lywodraethwr fod o dan anfantais wrth gymryd rhan a gweithio i’r corff llywodraethu 
o ganlyniad i symud i ffwrdd oddi wrth y system bapur. Mae angen diogelwch TGCh priodol 
hefyd.    
 
Roedd y cyfeiriad at ddiwygio swyddogaethau’r corff llywodraethu a’i allu i ddirprwyo ei 
swyddogaethau mewn perthynas â phenodi staff ysgol wedi arwain at nifer fach o bryderon 
ynghylch dirprwyo recriwtio staff i gydbwyllgorau cyrff addysg. Roedd amryw o ymatebwyr 
yn ansicr ynglŷn ag ystyr hyn ac at bwy y mae’n cyfeirio, ond roedd eraill yn croesawu mwy 
o gydweithredu, cyn belled â bod y penderfyniad i ddirprwyo i gydbwyllgorau o’r fath yn cael 
ei wneud gan gorff llywodraethu’r ysgol. Dylai’r swyddogaethau dirprwyedig gael eu 
hadrodd i’r corff lywodraethu a’u craffu ganddo. Nododd rhai awdurdodau Esgobaethol y 
dylen nhw, fel darparwyr ysgolion a gynhelir, fod yn rhan o weithgarwch o’r fath wrth benodi 
gweithwyr cyflogedig ysgolion. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Yng ngoleuni’r gefnogaeth gan y mwyafrif, mae Llywodraeth Cymru yn hapus bod y 
rheoliadau yn ddigon hyblyg i gofnodion electronig gael eu defnyddio ar gyfer cyfarfodydd. 
Oherwydd y pryderon o ran dirprwyo swyddogaethau, bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu’r 
mater ymhellach cyn gwneud newidiadau sylweddol i ddeddfwriaeth. 
 
Cwestiwn 66 - Ydych chi'n cytuno â'n cynigion i ddiwygio Rheoliadau Addysg 
(Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) 2007 a Rheoliadau  
Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Pwyllgorau Rheoli ac ati) (Cymru) 2014? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 
Nifer yr ymatebion 

58 5 37 318 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cytuno â’r cwestiwn hwn ac ni chafwyd llawer o 
sylwadau. Roedd y rhai a wnaeth sylwadau o’r farn bod y cynnig hwn yn helpu i sicrhau 
cysondeb ymarfer ac yn dod ag Unedau Cyfeirio Disgyblion o fewn dull Cymru gyfan, yn 
unol ag ysgolion a gynhelir.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 



         

38 
 

Yng ngoleuni’r gefnogaeth gan y mwyafrif, bydd Llywodraeth Cymru yn galluogi Unedau 
Cyfeirio Disgyblion i ddefnyddio cofnodion electronig. 
 

Rhan 9: Amserlenni gweithredu, gan gynnwys gwneud Offerynnau 
Llywodraethu 

 
Cwestiwn 67 - Ydy'r cynigion gweithredu hyn yn berthnasol ac yn rhai a allai weithio i  
gyrff llywodraethu ysgolion ac awdurdodau lleol? 

 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

55 18 27 333 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cytuno â’r amserlen dros dro a awgrymwyd yn y 
ddogfen ymgynghori – e.e. gohirio’r dyddiad dod i rym am chwe mis ar ôl i’r rheoliadau 
newydd gael eu gwneud a dod yn gyfraith. Yna, byddai cyfnod gweithredu 12 mis ar gyfer 
cyrff llywodraethu i gynnal archwiliadau sgiliau a gwaith paratoi angenrheidiol arall, gan 
gynnwys diwygio’r Offerynnau Llywodraethu wrth baratoi ar gyfer dyddiad gweithredu 
terfynol. Bydd rhaid i gyrff llywodraethu pob ysgol yng Nghymru sicrhau bod eu Hofferyn 
Llywodraethu newydd ar waith erbyn y dyddiad hwn a’u bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau 
newydd. 
 
Nododd yr ymatebwyr amryw o ystyriaethau ymarferol, gan gynnwys: 
 

 dylai cyrff llywodraethu sydd eisoes mewn sefyllfa i gyflwyno’r newidiadau 
arfaethedig fynd ati cyn gynted â phosibl, gan ddefnyddio gwersi a ddysgwyd i lywio 
cyfnodau gweithgarwch diweddarach; 

 mae angen i awdurdodau esgobaethol gyfrannu’n llawn at y cyfnod gweithredu 

 dylai rheoliadau newydd gael eu rhoi ar waith ar ddechrau’r flwyddyn academaidd;    

 pwysigrwydd gwasanaethau cymorth i lywodraethwyr awdurdodau lleol o ran helpu 
ysgolion i reoli’r newidiadau rheoliadol.  

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried y pryderon hyn wrth ddatblygu deddfwriaeth briodol.  
 
Cwestiwn 68 - Ydych chi'n cytuno â'n cynigion i ganiatáu 6 mis arall ar gyfer cwblhau  
prosesau disgyblu a diswyddo staff a dethol penaethiaid a dirprwy benaethiaid o dan 
y fframwaith rheoleiddio presennol? 
 
Cytuno % Anghytuno % Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno % 

Nifer yr ymatebion 

76 7 17 337 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion ar draws pob categori o ymatebydd yn cytuno â’r dull 
hwn, a fydd yn galluogi gweithdrefnau disgyblu a diswyddo byw, neu brosesau dethol 
penaethiaid neu ddirprwy benaethiaid, i gael eu cwblhau gan ddefnyddio’r rheoliadau 
presennol. Gallai ceisio newid gweithdrefnau yn ystod achos byw arwain at y risg o her 
gyfreithiol ac achosi dryswch, neu arwain at orfod ailddechrau’r broses gyfan.   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
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Caiff y safbwyntiau hyn eu hystyried unwaith y penderfynir ar unrhyw gynigion 
deddfwriaethol newydd. 
 

Rhan 10: Asesiadau effaith  

 
Cwestiynau 69 - 86 
 
Roedd y cwestiynau hyn yn ymwneud â’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol, yr Asesiad o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb, yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant a’r Asesiad o’r Effaith ar y 
Gymraeg. Roedd rhai o’r sylwadau’n ymwneud â’r diffyg manylion am wahanol grwpiau, 
megis manylion am ddisgwyliadau o ran cynnal cyfarfodydd trwy gyfrwng y Gymraeg neu 
amrywiaeth cyrff llywodraethu. Nid oedd eraill yn uniongyrchol berthnasol i’r newidiadau 
arfaethedig i reoliadau, ond yn hytrach i weinyddiaeth bresennol cyrff llywodraethu mewn 
ysgolion. 
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Atodiad: Rhestr ymatebwyr 

 

Karen Vickers-Hulse 
Barry Griffiths 
Carl Arrowsmith 
Ysgol Penyffordd, Sir y Fflint 
Carol Andrews 
Vynor Hill 
Mark Skinner 
Geoff Ravenscroft 
Y Cynghorydd EM Lindsay Griffiths 
Ysgol Dyffryn Ogwen, Gwynedd 
David Evans 
John Homfray 
Ffederasiwn Cwlwm, Sir y Fflint 
Kate Thomson 
Cymdeithas Addysg Sosialaidd Cymru 
Dereck J Roberts 
Cyngor Cymuned Blaenhonddan  
Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt, Powys 
Cyngor Cymuned Ystradfellte   
Paul Westwood 
Ysgol Wirfoddol a Reolir Tasker Millward, Sir Benfro 
Paul Phillips 
Corff Llywodraethu Ysgol Llanedi  
Cyngor Cymuned Ysgir   
Y Cynghorydd Richard Cook 
Cyngor Cymuned Cilybebyll   
Ray Wells 
Corff Llywodraethu Ysgol Maesydderwen, Castell-nedd Port Talbot 
Chris Evans 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Tregŵyr, Castell-nedd Port Talbot 
Allan Thomas 
Dr Cecilia Hannigan-Davies 
Y Cynghorydd Hunter Jarvie 
Christopher Mort 
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn, Bro Morgannwg 
Cyngor Cymuned Llangoedmor  
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Parc y Rhath 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Howardian 
Cyngor Sir Ddinbych 
Rosa Lazell 
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Rhondda Cynon Taf 
Ysgol Gymunedol Bedlinog, Merthyr Tudful 
Christine Rogers 
Cymdeithas Llywodraethwyr Caerdydd – Pwyllgor Rheoli 
Cyngor Cymuned Llanddarog 
Esgobaeth Mynwy yr Eglwys yng Nghymru 
Esgobaeth Gatholig Mynyw 
Cyngor Cymuned Llandudoch 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
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Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun Radur, Caerdydd 
Y Parchedig David Kellen 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig Sant Francis, Caerdydd 
Sara Jones 
Cymdeithas Cyrff Llywodraethu Abertawe 
Andrew Davis 
Cyngor Cymuned Pont-y-clun  
Judith Budding 
Ysgol Uwchradd Cathays, Caerdydd 
Pwyllgor Ymgynghorol Llywodraethu Cyngor Sir Powys 
Yr Athro Robert Moore 
Mike Neilson 
Y Cynghorydd Fenella Bowden 
Ysgol Eifionydd, Gwynedd 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Hywel Dda, Caerdydd 
Gina Smith 
Ysgol Iau Sant Joseff, Castell-nedd Port Talbot 
Andrew Cornwell 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog, Merthyr Tudful 
Ysgol Gynradd Llanfihangel Crucornau, Sir Fynwy 
Sue Stanford 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Sant Illtyd, Bro Morgannwg 
Corff Llywodraethu Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant, Bro Morgannwg 
Ysgol Gynradd Tregatwg, Bro Morgannwg 
CSC Governor Improvement Group 24 
Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun y Bont-faen, Bro Morgannwg 
Maria Thomas 
Y Gwir Barchedig Ddr J C Saxbee 
Paul Jeffries 
Julie Barton 
Yr Athro Dan Davies, Ysgol Addysg Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Brynnau, Rhondda Cynon Taf   
Y Parch Dr Martin M'Caw 
Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun y Barri, Bro Morgannwg 
Cyngor Tref Tredegar 
Ysgol Gynradd Allensbank, Caerdydd 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Llan-y-tair-mair, Abertawe 
UNISON – Cangen Sir Caerdydd 
Dylan Rees 
Ysgol Gynradd y Graig, Merthyr Tudful 
Ysgol Gynradd Rhosgadfan, Gwynedd 
Maggi Bullen 
Dr Ruth Parry 
Patrick Drewett 
Ysgol Gynradd Romilly, y Barri 
Mark Albiston 
Catrin Roberts 
Paula Stobie 
Zoe Lincoln 
Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr Cyngor Ceredigion 
J Simons 
Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgolion Bro Morgannwg 
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Ffederasiwn Ysgol Bryn Clwyd ac Ysgol Gellifor, Sir Ddinbych 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff, Castell-nedd Port Talbot 
Ysgol Bro Cynmeirch, Sir Ddinbych 
David Silver 
Amy Hurst 
Gwasanaeth Addysg Catholig 
Dewi Lloyd 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig Sant John Lloyd, Caerdydd 
David J Gibson-Watt 
Stuart Walder 
A Rea 
Kevin Jacob 
Sally Newell 
Terry Williams 
Cyngor Sir y Fflint 
Cymdeithas Llywodraethwyr Pen-y-bont ar Ogwr 
Corff Llywodraethu Ysgol y Mynydd Bychan, Caerdydd 
Corff Llywodraethu Ysgol Stryd Rhos, Sir Ddinbych 
Gwasanaeth Cyflawni Addysg 
Lawrence Matuszczyk 
Angela Tillcock 
Emma Hall 
Claire Jones 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Grangetown, Caerdydd 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Melin, Castell-nedd Port Talbot 
Ysgol Gynradd Llanfair, Bro Morgannwg 
Vicky Evans 
Leanne Wakerley 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Allensbank, Caerdydd  
Corff Llywodraethu Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Gwenfô, Bro Morgannwg 
Ysgol Gynradd Pontlotyn, Caerffili 
John Wilkins 
Ysgol Gynradd Philipstown, Caerffili 
Adam Woodcraft 
Llywodraethwyr Caerdydd SLIP1 
John Palmer 
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Caerdydd 
R H Wyn Williams 
Denise Williams 
PBM Consultancy 
Nesta Evans 
Corff Llywodraethu Ysgol Dinas Brân, Sir Ddinbych 
Sarah Griffiths 
Corff Llywodraethu Ysgol Springwood, Caerdydd 
A Eleri Edwards 
Un Llais Cymru 
ATL Cymru 
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Caerffili 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Pen-y-waun, Rhondda Cynon Taf 
Richard Feasey 
Corff Llywodraethu Ysgol Trecelyn, Caerffili  
Estyn 
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Linda Tavernor 
Hilary Baker 
Michael Howells / Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff  / Corff 
Llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig Sant Philip Evans, Caerdydd 
Marjorie Nash 
CYTUN – Eglwysi Ynghyd yng Nghymru 
Ysgol Gynradd Gymunedol Llandinam, Powys 
Fforwm Iaith Ynys Môn 
Consortiwm Rhanbarthol ERW (Ein Rhanbarth ar Waith) 
Graham Thompson 
Paul Thomas 
William Bond 
D Williams 
Corff Llywodraethu Ysgol Rhostyllen, Wrecsam 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig Santes Margaret, Rhondda Cynon Taf 
Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley, Merthyr Tudful 
Yr Athro Catherine Farrell 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Radur, Caerdydd 
Mark Hart 
Owen Dodd 
Cyngor Bro Morgannwg 
Sylvia Wilks 
Ann James 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Bryn Celyn, Caerdydd  
Cyngor Cymuned Pont-y-pŵl 
Dr Gareth O'Keeffe 
Ffederasiwn Ysgolion Cwm Afan Uchaf, Castell-nedd Port Talbot 
Cyngor Tref y Coed-duon 
Yr Athro Jethro Newton 
Sivagnanam Sivapalan 
Kate Davies 
Denise Gibbins 
Corff Llywodraethu Ysgol Gwaun y Nant, Bro Morgannwg 
Corff Llywodraethu Ysgol Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg 
Kath Hooper 
Y Cynghorydd John Roberts 
Gwasanaeth Addysg Esgobaeth Gatholig Wrecsam 
Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff, Casnewydd 
Nonny Matthewson, Corff Llywodraethu Ysgol Gymunedol Cwmtawe, Abertawe 
Ann Kennedy 
James Jackson 
Cyngor Cymuned Tregŵyr 
Stephen Morris 
NASUWT 
Simon Morrish 
Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Willows, Caerdydd 
Llywodraethwyr Cymru 
Gwasanaethau Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
John Sparks, Cyngor Bro Morgannwg 
Ysgol Gynradd Glais, Abertawe 
Cyngor Cymuned Llantrisant   
CLlLC 
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Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gymunedol Llandrindod, Powys 
Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru 
Cyngor Cymuned Llandudoch 
Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Fitzalan, Caerdydd 
Sarah Jenkins-Welch 
Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff, Bro Morgannwg 
Gwyn M Lloyd 
Archesgobaeth Gatholig Caerdydd 
Undeb Llafur addysg The Voice 
Ysgol Uwchradd Cantonian, Caerdydd 
UNSAIN Cymru / Wales 
John Rawlinson 
Corff Llywodraethu Ysgol Gwaelod-y-garth, Caerdydd 
Cyfarwyddwyr Addysg Esgobaethau Cymru 
Karen Hayward 
Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr  
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Willowbrook, Caerdydd  
Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru 
Julie Cook 
Grŵp Llywio Llywodraethwyr Cyd-wasanaeth Addysg Consortiwm Canolbarth y De 
Peter Ryder 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
Y Parch Mike Harrison 
Grŵp Swyddogion Cymorth Llywodraethwyr CCAC 
Adran Addysg Dinas a Sir Abertawe 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gymraeg Glan-Cleddau, Sir Benfro 
Y Cynghorydd Michael Williams 
Brynmor John  
Michael Harvey  
Ysgol Gynradd Bryn Hafod, Caerdydd  
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Pen-y-waun, Rhondda Cynon Taf 
Y Cynghorydd Joe Boyle 
Cyfarwyddiaeth Plant ac Ysgolion, Cyngor Sir Benfro 
Eleanor Treen a Heidi Lythgoe 
Emma Decker-Thomas 
PTA Cymru 
Cyngor Sir Caerfyrddin 
Yvonne Evans 
Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, Wrecsam 
Mark Kerbey 
Amanda Malkin 
Anthea Tennant Eyles 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Waunfawr, Caerffili 
Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Caerdydd 
Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Llanisien, Caerdydd  
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Pontprennau, Caerdydd  
Eryl Owain 
John Fellows 
Ysgol Gynradd Caedraw, Merthyr Tudful 
Geraint L Jones 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Sili, Bro Morgannwg 
Jill Davies 
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Jacquie Turnbull 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gymunedol Llanandras, Powys 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Oak Field, Bro Morgannwg 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Saint Andras yr Eglwys yng Nghymru, Dinas Powys 
John Gooding 
NUT Cymru 
Leonard Parfitt 
NAHT Cymru 
Ysgol Gynradd Deri View, Sir Fynwy 
Jeff Bowen 
Yr Hybarch John Blackburn 
Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgolion Torfaen 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Wig a Marcroes, Bro 
Morgannwg 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Pen Y Groes, Caerdydd 
David Mills 
Andrew Skinner 
Ysgol Gynradd Gatholig Sant Padarn, Ceredigion 
Cyngor y Gweithlu Addysg 
Gwasanaethau Ysgolion Cyngor Sir Powys 
Ffederasiwn Llywodraethwyr Gwynedd 
Corff Llywodraethu Ysgol Dyffryn Conwy, Conwy 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gymunedol Tal-y-bont, Ceredigion 
Corff Llywodraethu Ysgol Gymuned Penisa’r-waun, Gwynedd 
Ysgol Aberdaugleddau, Sir Benfro 
Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun Birchgrove, Abertawe 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Glyncoed, Caerdydd 
Christopher Byrne 
Sarah Knight 
David Meredith 
N Batchelar, Cyfarwyddwr Addysg, Dinas a Sir Caerdydd 
Siobhan Maderson 
Cyngor Tref Penarth   
Y Cynghorydd Gareth Jones 
Corff Llywodraethu Ysgol Sageston, Sir Benfro 
Y Ganolfan Craffu Gyhoeddus 
Dyfrig Siencyn 
David Idriswyn Roberts 
Cyngor Dinas Casnewydd 
 

 

 

 

 


