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Annwyl David  
 
Diolch am y cyfle i ymateb i sylwadau ychwanegol gan ddeisebydd. Deallaf mai’r cymhelliad 
y tu ôl i’r ddeiseb hon yw diogelwch a lles pobl ifanc yn y dosbarth. Rydw innau’n rhannu’r 
un cymhelliad. 
 
Mae’r rheoliadau yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon yn mynd yn ôl gryn dipyn o amser 
a chawsant eu cyflwyno ymhell cyn canllawiau cyfredol Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch, Cod Ymddygiad BS4 163:2014 yn ogystal â Bwletinau Adeiladu 81 a 99 sydd oll 
yn ymdrin â maint priodol dosbarthiadau ar gyfer gwersi ymarferol Dylunio a Thechnoleg. 
Wedi adolygu’r rheoliadau a’r canllawiau, rydw i o’r farn  fod y canllawiau cyfredol ynghylch 
maint dosbarthiadau yn ddigonol. Mater i ysgolion yw rhoi sylw i iechyd a diogelwch eu 
disgyblion a sicrhau bod unrhyw ddosbarth a fydd yn cynnal gweithgareddau ymarferol yn 
gyfyngedig o ran ei faint yn seiliedig ar ganfyddiadau asesiad risg iechyd a diogelwch. 
 
Mae’r Gymdeithas Dylunio a Thechnoleg (sefydliad y mae ei aelodau’n cefnogi athrawon 
sy’n dysgu dosbarthiadau Dylunio a Thechnoleg) yn gytûn â’r farn yma a chredant mai 
asesiadau risg gan staff proffesiynol yw’r sail fwyaf dilys wrth benderfynu ar faint 
dosbarthiadau. Er enghraifft, bydd yna achlysuron pryd na ddylai maint y grŵp fod yn fwy na 
rhwng 12 a 14 oherwydd y math o weithgareddau sydd ar waith. Roedd hyn yn enghraifft o’r 
rheswm pam na fyddai rheoliadau ychwanegol yn cynnig yr ateb. 
 
Mae’r ddeddfwriaeth, fel ag y mae, yn cynnig diogelwch. Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i 
weithwyr fod yn ddiogel yn eu gwaith. Mae hyn hefyd yn cynnwys dyletswydd i ddarparu 
gweithle diogel ac iach lle bo athrawon yn gyfrifol am ddysgwyr. Os yw cyflogwr neu 
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weithiwr yn methu â dilyn cyngor a roddwyd mewn asesiad risg ysgrifenedig ac os yw 
digwyddiad yn arwain at gael niwed o ganlyniad i hynny, y cyflogwr neu’r gweithiwr hwnnw 
fydd ar fai. Dyma ailadrodd y neges felly mai’r pennaeth a’r corff llywodraethu sydd â’r rôl 
allweddol o sicrhau bod y risgiau yn cael eu rheoli’n effeithiol ar y safle. 
 
I grynhoi, rwyf o’r farn fod y prosesau sydd yn eu lle ar hyn o bryd yn ddigon cadarn ac nad 
oes angen deddfwriaeth ychwanegol. 
 
Fe wyddoch fod Estyn yn arolygu ysgolion yn rheolaidd. Byddwn yn disgwyl i unrhyw 
bryderon sy’n parhau ynghylch iechyd a diogelwch gael eu codi yn yr adroddiadau arolygu. 
 
Byddaf yn atgoffa Penaethiaid, Llywodraethwyr ac Awdurdodau Lleol o’u dyletswyddau wrth 
ddiogelu a sicrhau lles plant a phobl ifanc mewn ysgolion, yn arbennig mewn perthynas â’r 
angen i asesu risgiau mewn dosbarthiadau ymarferol. 
 
Yn gywir  
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