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Annwyl Janet  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 21 Mawrth 2019 yn gofyn am ymateb i’r cynnig y dylai fod 
llwybr uniongyrchol i lywodraethwyr ysgol apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir o dan y 
Cod Trefniadaeth Ysgolion, ac i mi roi manylion unrhyw ystyriaeth a roddir i broses apelio 
wrth adolygu’r Cod. 
 
Fe wnaeth y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ddiwygio’r broses 
statudol ar gyfer trefniadaeth ysgolion er mwyn sicrhau bod penderfyniadau yn cael eu 
gwneud yn lleol lle bynnag y bo modd. Nid yw’r Ddeddf yn cynnig llwybr uniongyrchol i 
lywodraethwyr ysgol apelio yn erbyn y penderfyniadau. Dim ond drwy’r llys y gall 
penderfyniadau o’r fath gael eu herio. Cyn i’r Ddeddf ddod i rym roedd y darpariaethau’n 
destun ymgynghoriad ffurfiol, craffu gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ac yna 
ddadl a chymeradwyaeth gan y Cynulliad Cenedlaethol. Mae’r trefniadau wedi’u sefydlu’n 
dda ac nid oes bwriad i’w newid ar hyn o bryd. 
 
Yn ôl y Ddeddf mae’n ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod Trefniadaeth Ysgolion. 
Mae’r Cod yn gosod gofynion ar y rhai hynny sy’n cyflwyno cynigion ac ar y rhai hynny sy’n 
gyfrifol am benderfynu yn eu cylch a’u cymeradwyo ac mae hefyd yn cynnig canllawiau 
statudol y mae’n rhaid iddynt eu hystyried. 
 
Mae’r Cod yn gosod safon uchel ar gyfer y broses ymgynghori gan roi cyfle i bawb, gan 
gynnwys corff llywodraethu’r ysgol, leisio eu barn a chan roi sicrwydd yr ystyrir y sylwadau 
hynny yn ystod y broses ymgynghori a’r cyfnod gwrthwynebu fydd yn dilyn. Rhaid i 
awdurdodau lleol gyhoeddi adroddiadau ymgynghori ac adroddiadau gwrthwynebu sy’n 
ateb unrhyw bryderon a godir ac ymateb iddynt. Gall methu â chydymffurfio â’r Cod arwain 
at gyflwyno cwyn i Weinidogion Cymru neu’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus. 
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Ni chafodd cyflwyno proses apeliadau ei ystyried yn rhan o’r adolygiad diweddar o’r Cod 
Trefniadaeth Ysgolion. Byddai newid o’r fath y tu allan i gwmpas y Cod gan y byddai’n gofyn 
am newid Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. Nid wyf wedi fy 
argyhoeddi bod angen newid o’r fath. 
 
Yn gywir 
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