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1 Mai 2020 
 
 
Annwyl Elin, 
 
Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Coronafeirws) (Diwygio) 
2020 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, fel y'i mewnosodwyd gan 
baragraff 3 o Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rwy'n eich hysbysu y bydd yr 
Offeryn Statudol hwn yn dod i rym ymhen llai na 21 diwrnod i'r dyddiad y cafodd ei osod. 
Mae'r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau ynghlwm er gwybodaeth i chi. 
 
Mae'r Rheoliadau yn diwygio gofynion gweithdrefnol a chyfansoddiadol penodol a nodir yn 
Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) 2005 mewn cysylltiad â phaneli 
apelau derbyn i ysgolion am gyfnod dros dro tan 31 Ionawr 2021.   
 
Gwneir y newid hwn er mwyn caniatáu i'r apelau hyn barhau i gael eu cynnal er gwaetha'r 
anawsterau ymarferol sylweddol a achosir gan y mesurau sydd eu hangen i gyfyngu ar 
ledaeniad y coronafeirws (COVID-19).  Mae'r mesurau hyn yn cynnwys y canllawiau ar 
gadw pellter cymdeithasol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, sy'n cyfyngu ar allu partïon i gyfarfod wyneb yn wyneb, a'r canllawiau ar 
hunanynysu, sy'n peri anawsterau o ran sicrhau digon o aelodau panel ar gyfer 
gwrandawiadau apêl.   
 
Mae Rheoliadau 2020 yn gwneud diwygiad untro i Reoliadau 2005 gan roi gymaint o 
hyblygrwydd ag y bo'n bosibl i awdurdodau derbyn i reoli apelau yn y ffordd sydd orau ar 
gyfer amgylchiadau lleol. Maent hefyd yn sicrhau bod rhieni sy'n apelio yn erbyn 
penderfyniad apêl eleni yn cael eu cefnogi ac nad ydynt o dan anfantais yn sgil y mesurau 
sydd ar waith i ddiogelu iechyd cyhoeddus. 
 
Gwnaed a gosodwyd Rheoliadau 2020 cyn gynted ag yr oedd yn ymarferol ar sail iechyd 
cyhoeddus, er mwyn lleihau'r risg i baneli apelau o ledaenu neu ddal COVID-19 yn ystod 
gwrandawiadau apêl, gan ganiatáu hawl rhieni i apelio yn erbyn penderfyniadau ynghylch 
lle y dylai eu plant fynd i'r ysgol. O ganlyniad, maent wedi dod i rym lai na 21 diwrnod ar ôl 
iddynt gael eu gwneud. 
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Mae torri’r confensiwn 21 diwrnod yn caniatáu i’r Rheoliadau ddod i rym ar 4 Mai 2020, ac 
oherwydd amgylchiadau’r clefyd hwn, credir ei bod yn angenrheidiol lleihau’r cyfnod yn yr 
achos hwn a bod modd cyfiawnhau hynny.  
 
At hynny, gan fod y rhan fwyaf o apelau derbyn i ysgolion yn cael eu cynnal rhwng mis Ebrill 
a mis Mehefin, byddai cydymffurfio â'r confensiwn 21 diwrnod yn ei gwneud yn amhosib i'r 
hyblygrwydd hwn gael ei gyflwyno mewn pryd i'r awdurdod derbyn fynd i'r afael â'r rhan 
fwyaf o'u gwaith apelau. 
 
Yn sgil natur frys y Rheoliadau, ni fu'n destun ymgynghoriad. Fodd bynnag, mae 
Llywodraeth Cymru wedi bod mewn cysylltiad cyson â Llywodraeth y DU a'r sector gan 
gynnwys rhanddeiliaid sy'n gyfrifol am gynnal yr apelau derbyn i ysgolion.  
 
Mae Memorandwm Esboniadol wedi cael ei baratoi a'i osod, ynghyd â'r Rheoliadau, yn y 
Swyddfa Gyflwyno. 
 
Bydd copi o'r llythyr hwn yn cael ei anfon at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaethau’r 
Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a 
Deddfwriaeth.  
 
 
Yn gywir, 
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