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Annwyl David  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 29 Ionawr am Ddeiseb P-05-802, sef Amddiffyn Maint 
Dosbarthiadau mewn Ystafelloedd Dosbarth a Gweithdai Dylunio a Thechnoleg gan Mr Aled 
Dafis. 
 
Nid yw Iechyd a Diogelwch wedi ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru ac mae'r cyfrifoldebau o 
ran ysgolion yn deillio o Ddeddf  Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 a'r rheoliadau 
cysylltiedig, sef Reoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999. Mae deddfwriaeth 
yn ei gwneud yn ofynnol i'r cyflogwyr (cyrff llywodraethu/awdurdodau lleol) asesu a rheoli 
risg. Yn achos ysgolion, gorfodir hyn gan amlaf gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch.  
 
Corff llywodraethu'r ysgol sy’n gyfrifol am iechyd a diogelwch y disgyblion, a hynny naill ai 
fel cyflogwr staff yr ysgol, neu gan ei fod yn rheoli mangre'r ysgol, neu’r ddau. Mae disgwyl 
y bydd ysgolion yn dilyn canllawiau a roddir gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch.  Mae Safonau'r Sefydliad Safonau Prydeinig yn cynnwys gwybodaeth ddwys 
grŵp o bobl sydd â phrofiad neu arbenigedd mewn pwnc penodol. Yn aml, caiff y rhain yn 
eu hysgrifennu'n wirfoddol. Mae'r un y mae Mr Dafis yn cyfeirio ato yn god ymarfer sy'n 
cynnig cyfarwyddyd a chyngor; mae cost yn gysylltiedig â'r cyhoeddiad hwn. 
 
Cyfrifoldeb y pennaeth a'r corff llywodraethu yw trefnu’r dosbarthiadau. Mae ganddynt rôl 
bwysig o ran sicrhau bod risgiau yn cael eu rheoli'n effeithiol ar y safle. Mae disgwyl y bydd 
asesiadau risg priodol yn cael eu gwneud mewn perthynas â'r ardal a nifer y disgyblion a 
ddysgir.  
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Pennir nifer y disgyblion y caniateir eu dysgu mewn ysgol neu mewn ardal gwaith ysgol yng 
Nghymru drwy gyfrifo yn unol â'r canllawiau  Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru. 
Bwriedir i hyn fod yn ddull cadarn a chyson o asesu capasiti ysgolion.  

 
Yn achos ysgolion uwchradd, mae capasiti yn seiliedig ar faint ardaloedd addysgu; mae pob 
math o ystafelloedd sy'n gallu cael eu defnyddio i addysgu neu astudio yn cael eu cynnwys. 
Mae'r cyfrifiad capasiti yn dibynnu ar y math o ystafell: rhoddir mwy o le fesul disgybl ar 
gyfer ystafelloedd sy'n cael eu defnyddio ar gyfer pynciau ymarferol. Mae'r fformiwla yn 
defnyddio ‘ffactor defnyddio’ sy'n amrywio yn ôl ystod oedran yr ysgol. Mae hyn yn 
adlewyrchu'r ffaith nad oes modd defnyddio pob ystafell mewn ysgol uwchradd drwy'r 
amser, oherwydd yr amrywiaeth o bynciau sy'n cael eu haddysgu, neu gan fod grwpiau 
addysgu yn amrywio o ran maint, yn enwedig yn y chweched dosbarth. 
 
Mae'r ‘lle sydd ar gael i ddisgyblion’ yn uned fesur hollol gysyniadol – mae’n seiliedig ar y 
math o le, a’i faint. Hynny yw, ni ragnodir union nifer y disgyblion (neu staff) a allai 
ddefnyddio’r lle i addysgu neu astudio.   
 
Adolygwyd y canllawiau ym mis Hydref 2011 (wele ddolen isod).  
 
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/circulars/0906measuringcapacity/?ski
p=1&lang=cy 
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