
Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Addysg (Eithriadau Dros Dro ar gyfer 

Disgyblion a Phlant Unigol) (Cymru) 2022  

 

Pwynt Craffu Technegol 1:  

 

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi adroddiad y pwyllgor ond yn anghytuno gyda 

pharch â’r pwynt hwn. Mae Rheoliadau Addysg (Eithriadau Dros Dro ar gyfer 

Disgyblion a Phlant Unigol) (Cymru) 2022 (“y Rheoliadau Datgymhwyso Dros Dro”) 

wedi eu gwneud o dan adran 42 o Ddeddf 2021. Mae adran 44 o Ddeddf 2021 yn 

gwneud darpariaeth atodol i adran 42. Mae adran 44 yn datgan pan fydd pennaeth 

yn gwneud, yn amrywio neu’n dirymu penderfyniad o dan reoliadau a wneir o dan 

adran 42 rhaid iddo ddarparu’r wybodaeth a ddisgrifir yn is-adrannau (3) a (4) o 

adran 44 Mae’r penderfyniad o dan sylw yn benderfyniad gan y pennaeth ynghylch 

pa un a yw eithriad dros dro i’w wneud, ei amrywio neu ei ddirymu ai peidio. Mae’r 

wybodaeth honno yn cynnwys, ymysg materion eraill, y rhesymau dros wneud, 

amrywio neu ddirymu’r penderfyniad. Diben adran 44 yw ei gwneud yn ofynnol i’r 

pennaeth ddarparu gwybodaeth benodol, gan gynnwys rhesymau dros benderfyniad, 

wrth iddo wneud penderfyniad ynghylch pa un ai i wneud (a, dadleuwn, yn ymhlyg yn 

hynny, neu beidio â gwneud) penderfyniad, i amrywio (a, dadleuwn, yn ymhlyg yn 

hynny, neu beidio ag amrywio) penderfyniad, neu i ddirymu (a, dadleuwn, yn ymhlyg 

yn hynny, neu beidio â dirymu) penderfyniad. Nid diben rheoliad 11 o’r Rheoliadau 

Datgymhwyso Dros Dro yw ei gwneud yn ofynnol yn benodol ddarparu rhesymau 

dros wrthod gwneud penderfyniad ac nid yw’n ceisio gwneud hynny ychwaith - 

rydym o’r farn mai dyna yw effaith adran 44 ei hun. Sut bynnag, rydym yn ystyried y 

byddai’r egwyddor cyfraith gyhoeddus o ran tegwch yn ei gwneud yn ofynnol i’r 

pennaeth ddarparu rhesymau dros ei benderfyniad. Mae’r testun ym mharagraff 8 o’r 

nodyn esboniadol yn adlewyrchu barn gyffredinol Llywodraeth Cymru ar y mater 

hwn. 

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 1:  

 

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi Adroddiad y Pwyllgor ac yn cytuno â’i gasgliad. 

Mae diffiniad rhannol o’r term “head teacher” yn adran 579(1) o Ddeddf Addysg 1996 

i’r perwyl bod “head teacher” yn cynnwys “acting head teacher”. Nid yw’r term “acting 

head teacher” ei hun wedi ei ddiffinio yn Neddf 1996. Mae Llywodraeth Cymru yn 

cytuno y byddai cyfeirio’r darllenydd at y diffiniad rhannol yn adran 579(1) o Ddeddf 

1996 wedi bod yn ddefnyddiol i’r darllenydd. Byddwn yn diwygio Rheoliadau 2022 i 

ymdrin â’r pwynt hwn pan fydd y cyfle nesaf yn codi. 


