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Annwyl David  
 
 
Diolch yn fawr am eich llythyr dyddiedig 25 Gorffennaf yn gofyn am fy marn ar ddeiseb 
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Gymunedol Bodffordd yn galw ar Lywodraeth Cymru 
i sicrhau bod awdurdodau lleol yn dilyn y canllawiau yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion, gan 
gynnwys y rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig.  

Ymrwymais mewn Datganiad Llafar yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Tachwedd 2016 i ymgynghori 
ar gryfhau'r Cod Trefniadaeth Ysgolion mewn perthynas â rhagdybiaeth yn erbyn cau 
ysgolion gwledig ac i gymryd nifer o gamau eraill i gefnogi ysgolion gwledig.  
 
Hoffwn egluro'n fyr y gweithdrefnau sy'n rhaid eu dilyn cyn bod modd i'r rhagdybiaeth yn 
erbyn cau ysgolion gwledig ddod i rym. Mae'r Cod yn berthnasol i gynigion trefniadaeth 
ysgolion ers 1 Hydref 2013 ac ystyriwyd ei adolygu. Ar ôl tair blynedd o weithredu, lluniwyd 
Cod drafft ar sail yr adborth a gafwyd dros y cyfnod hwnnw. Cynigiwyd nifer o newidiadau 
gan gynnwys cyflwyno gweithdrefnau ar gyfer rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig. 
Cyhoeddwyd y Cod drafft a chynhaliwyd ymgynghoriad rhwng 30 Mehefin 2017 a 30 Medi 
2017. 
 
Cafodd crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad a rhestr o'r ysgolion a ddynodwyd yn 
ysgolion gwledig at ddibenion y rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig eu cyhoeddi yn 
gynharach y mis hwn. Mae'r Cod drafft wedi'i ddiwygio i adlewyrchu'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad.  
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Rhaid cyflwyno'r Cod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru  am 40 diwrnod cyn ei roi 
mewn grym, oni bai bod y Cynulliad yn penderfynu peidio â'i gymeradwyo. Rwy'n disgwyl i'r 
Cod gael ei gyflwyno ym mis Medi yn ystod yr wythnos y mae Aelodau'r Cynulliad yn 
dychwelyd ar ôl toriad yr haf, ac rwy'n disgwyl iddo ddod i rym cyn diwedd y flwyddyn oni 
bai bod y Cynulliad yn penderfynu peidio â'i gymeradwyo.     
 
Ni fydd unrhyw ddiwygiadau i argraffiad cyntaf y Cod, gan gynnwys y rhagdybiaeth yn erbyn 
cau ysgolion gwledig, yn weithredol nes bod ail argraffiad y Cod yn dod i rym.  Mae hefyd yn 
bwysig nodi nad yw'r Cod yn ôl-weithredol. 
 
Fel y nodwyd yn y ddeiseb, nid yw rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig yn golygu 
na fydd ysgolion gwledig byth yn cau. Mae’n golygu yn hytrach bod yn rhaid i’r achos dros 
gau ysgol wledig fod yn un cryf, ac ni fydd y penderfyniad i'w chau yn cael ei gymryd hyd 
nes y bydd pob dewis amgen ymarferol arall wedi'i ystyried, gan gynnwys ffedereiddio. 

Rwy'n ymwybodol bod Cyngor Sir Ynys Môn wedi cynnal ymgynghoriad rhwng 30 Chwefror 
a 3 Ebrill ar gynnig i gau Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir ac agor ysgol newydd. Ar 30 
Ebrill, penderfynodd Gweithrediaeth Cyngor Ynys Môn i symud ymlaen â'r cynnig a 
chyhoeddi hysbysiad statudol. Yn ôl y Cod, oni bai bod cynigwyr wedi gwneud cais am 
estyniad amser a'i fod wedi'i roi gan Weinidogion Cymru, rhaid cyhoeddi cynigion (drwy 
hysbysiad statudol) cyn pen 26 wythnos o ddiwedd y cyfnod a ganiateir ar gyfer ymatebion 
i'r ymgynghoriad, neu bydd y cynigion yn methu a rhaid cyhoeddi dogfen ymgynghori 
newydd er mwyn eu hatgyfodi. Yn yr achos hwn, rhaid cyhoeddi'r cynnig erbyn 2 Hydref. 
 
Rhaid i'r hysbysiad statudol nodi manylion y cynnig a gwahodd unrhyw un sy'n dymuno ei 
wrthwynebu i wneud hynny'n ysgrifenedig cyn pen 28 diwrnod. Rhaid i unrhyw faterion a 
godwyd fel gwrthwynebiadau yng nghyfnod gwrthwynebu'r hysbysiad statudol gael eu trafod 
mewn adroddiad gwrthwynebu a fydd yn cael ei ystyried cyn penderfynu'n derfynol ar y 
cynnig. 
 
O dan y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, yr awdurdodau lleol sy'n 
penderfynu ar y rhan fwyaf o'r cynigion sy'n derbyn gwrthwynebiadau. Fodd bynnag, gall 
cynnig sy'n cael ei gymeradwyo neu ei wrthod gan awdurdod lleol gael ei gyfeirio at 
Weinidogion Cymru i'w ystyried, os bydd partïon cyfyngedig penodol yn penderfynu cymryd 
y cam hwn cyn pen 28 diwrnod o ddyddiad penderfyniad yr awdurdod lleol.  
 
O gofio rôl bosibl Gweinidogion Cymru yn y broses statudol, nid wyf yn gallu gwneud 
sylwadau ar deilyngdod neu annheilyngdod unrhyw gynigion y gall fod yn ofynnol i mi 
benderfynu arnynt yn nes ymlaen. 
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