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Cylchlythyr rhif 10/94

Addysg Grefyddol a Chydaddoli

Crynodeb o’r cynnwys

Rhaid i bob ysgol a gynhelir ddarparu addysg grefyddol a chydaddoliad beunyddiol i’r holl
ddisgyblion cofrestredig a hybu eu datblygiad ysbrydol, moesol a diwylliannol.

Yn y dyfodol rhaid i feysydd llafur cytûn lleol AG ar gyfer ysgolion sirol a’r ysgolion cyfatebol a
gynhelir â grant adlewyrchu’r ffaith bod traddodiadau crefyddol y wlad yn Gristnogol yn bennaf,
gan gymryd i ystyriaeth ddysgeidiaeth ac arferion y prif grefyddau eraill.  Rhaid adolygu meysydd
llafur o bryd i’w gilydd.

Rhaid i gydaddoli mewn ysgolion sirol a’r ysgolion cyfatebol a gynhelir â grant fod yn gyfan gwbl
neu’n bennaf yn Gristnogol ei gymeriad, ond heb gynrychioli unrhyw enwad Cristnogol arbennig.

Nid yw hawl rhieni i dynnu eu plant yn ôl o AG a chydaddoli na’r mesurau diogelwch i athrawon
wedi’u newid.

Cyrff lleol sy’n cynghori ar AG a chydaddoli ac yn argymell meysydd llafur AG newydd.  Mae’r
rhain yn cynrychioli grwpiau crefyddau, athrawon, yr AALI ac ysgolion a gynhelir â grant.

Mae’r gofynion ynglŷn â gwybodaeth ac arolygu yn gymwys i AG a chydaddoli.

Pwnc:
Addysg grefyddol a chydaddoli yng Nghymru

Dyddiad cyhoeddi:
Medi 1994

Dogfennau cysylltiedig:
Cylchlythyr 26/89
Llythyr y SG 19/11/91
Cylchlythyr 45/92
Cylchlythyr 66/93
Cylchlythyr 37/93
Cylchlythyr 44/93
Cylchlythyr 45/93
Cylchlythyr 62/93

Dpgfennau a ddisodlwyd:
Cylchlythyr 6/89
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Unrhyw lythyron, cyngor neu ganllawiau a gyhoeddwyd rhwng 3/89 a 6/94

Cynulleidfa:
Awdurdodau Addysg Lleol
CYSAG
Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir
Sefydliadau Hyfforddi Athrawon
Cyrff Esgobaethol
Cyrff Eraill

Nid yw’r canllawiau hyn yn rhoi dehongliad cyfreithiol awdurdod o ddarpariaethau’r Deddfau
Addysg neu ddeddfiadau a rheoliadau eraill; mater i’r llysoedd yn unig yw hynny.
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Cynnwys

Pwyntiau gweithredu i benaethiaid
Pwyntiau gweithredu i lywodraethwyr
Pwyntiau gweithredu i AALI
Pwyntiau gweithredu i CYSAG

Cyflwyniad
Nodau’r Llywodraeth
Cwmpas y Cylchlythyr
Cychwyn darpariaethau Deddf Addysg 1993

Addysg Grefyddol
Nodau AG
Cyfrifoldeb dros ddarparu AG
Statws AG
Gofynion AG ar gyfer gwahanol ysgolion
Y maes llafur cytûn lleol
Gofynion newydd i adolygu meysydd llafur y cytunwyd arnynt cyn 1988
Adolygiad o’r maes llafur AG bob pum mlynedd 
Pŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i ymyrrid mewn adolygiad o’r maes llafur AG
Cynnwys AG
Deunydd enghreifftiol
Amser ar gyfer AG
TGAU a meysydd llafur cytûn
AG ar ôl 16, arholiadau a’r maes llafur cytûn
Yr hawl i dynnu’n ôl
Ymarfer yr hawl i dynnu’n ôl

Cydaddoli
Nodau
Cyfrifoldeb dros ddarparu cydaddoliad dyddiol 
Trefnu cydaddoli
Ystyr cydaddoli
Cymeriad cydaddoli (heblaw mewn ysgolion gwirfoddol a gynhelir gan AALI
Eithriadau rhag cydaddoli cyffredinol Gristnogol (‘penderfyniadau’)
Gwneud cais am benderfyniad
Gwybodaeth ar benderfyniadau
Cymeriad a threfniadaeth cydaddoli statudol amgen
Pŵer yr Ysgirfennyd Gwladol i gyfarwyddo CYSAG i ddiddymu penderfyniad
Cymeriad cydaddoli mewn ysgolion gwirfoddol a gynhelir gan AALI ac
ysgolion cyfatebol AGAG
Yr hawl i dynnu’n ôl
Ymarfer yr hawl i dynnu’n ôl
Addoli amgen i ddisgyblion sydd wedi’u tynnu’n ôl

Cyrff lleol: CYSAG a chynadleddau meysydd llafur cytûn
Dyletswydd i sefydlu CYSAG a chynhedledd 
Swyddogaeth CYSAG
Adroddiad blynyddol CYSAG
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Swyddogaeth cynhadledd mae llafur cytûn
Cyfansoddiad CYSAG a chynhadledd
Cynrychiolaeth grwpiau heblaw crefyddau neu enwadau crefyddol
ar bwyllgor neu grŵp A
Ailgyfansoddi CYSAG a chynhadledd
Cynrychiolaeth ysgolion a gynhelir â grant ac ymgynghori â hwy
Gwneud penderfyniadau
Penodi i bwyllgor a grŵp
Cadeirydd CYSAG a chynhadledd
Ariannu CYSAG a chynhadledd
Cyfarfod yn gyhoeddus

Atebolrwydd cyhoeddus
Nodau
Darparu gwybodaeth – cyffredinol
Gwybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd yn yr ysgolion
Gwybodaeth yn llawlyfr yr ysgol
Gwybodaeth i rieni mewn adroddiadau
Arolygu ysgolion
Arolygu AG a chydaddoli enwadol
Gweithdrefn gŵynion leol
Cŵynion i’r Ysgrifennydd Gwladol

Athrawon 
Nodau
Dyletswyddau

Hyfforddiant cychwynnol i athrawon a datblygiad proffesiynol athrawon
Nodau
Hyfforddiant cychwynnol i athrawon
Datblygiad proffesiynol athrawon
Rhaglen GCAH
Ysgolion a gynhelir â grant: grant dibenion arbennig

Atodiad A: Mathau o ysgol a gynhelir â grant
Atodiad B: Ysgolion arbennig
Atodiad C: Colegau technoleg dinas
Atodiad D: Colegau chweched dosbarth yn y sector AB
Atodiad E: Cyfieithiad o Adran 26-29 Deddf Addysg 1944 fel y’i diwygiwyd

gan Ddeddf Diwygio Addysg 1988

Atodiad F: Cyfieithiad o Atodlen 5 Deddf Addysg 1944 fel y’i diwygiwyd
Gan Ddeddf Diwygio Addysg 1988

Atodiad G: Gofynion cydaddoli
Atodiad H: CYSAG: cyfansoddiad a threfniadau pleidleisio

Mynegai
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Pwyntiau Gweithredu i Benaethiaid Ysgolion a Gynhelir (heblaw Ysgolion
Arbennig a Gynhelir)

Sicrhau darparu AG a chydaddoli dyddiol i’r holl ddisgyblion (paragraffau 8; 16-23; 50-67; 141-
146).

Ysgolion sirol ac ysgolion cyfatebol a gynhelir â grant1 – trefnu cydaddoli drwy ymgynghori â’r
corff llywodraethu (paragraffau 50-67).

Ysgolion sirol – os yw’n briodol, gwneud cais i’r Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar AG (CYSAG)
am benderfyniad ar gydaddoli (paragraffau 68-75).

Gweithredu cais rhiant i dynnu plentyn yn ôl o AG neu gydaddoli (paragraffau 82-87).

Trefnu bod y maes llafur AG ar gael os gwneir cais (paragraff 124).

Cyflwyno adroddiadau i rieni ar gynnydd plentyn mewn AG (paragraffau 24-125).

Ysgolion a gynhelir â grant – ystyried cŵynion cwricwlwm ynghylch AG a chydaddoli
(paragraffau 133-139).

Deddf Addysg 1993 – Gofynion newydd

Ysgolion a gynhelir â grant sy’n cyfateb i ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir – rhoi gwybod i’r
CYSAG os ydynt yn defnyddio maes llafur yr AALI ar gais y rhieni (paragraff 23).

Ysgolion a gynhelir â grant sy’n cyfateb i ysgolion sirol – os yw’n briodol, gwneud cais i’r
CYSAG am benderfyniad ar gydaddoli (paragraffau 70-75).

                                           
1 Nid oes unrhyw ymadrodd hwylus i ddisgrifio’r mathau o ysgolion a gynhelir â grant y mae’r gwahanol ofynion
ynghylch AG a chydaddoli yn gymwys iddynt.  Felly disgrifir ysgolion a gynhelir â grant yn y cylchlythyr hwn mewn
perthynas â’r ysgolion cyfatebol a gynhelir gan AALI: sef ysgolion sirol ac ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir.  Nodir
hyn yn llawn yn Atodiad A.
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Pwyntiau Gweithredu i Lywodraethwyr Ysgolion a Gynhelir (heblaw Ysgolion
Arbennig a Gynhelir)

Cyflawni eu swyddogaethau i sicrhau AG a chydaddoli dyddiol i’r holl ddisgyblion (paragraffau 8;
16-23; 50-67; 141-146).

Ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, ac ysgolion cyfatebol a gynhelir â grant – penderfynu ar
AG (paragraff 23).

Ysgolion gwirfoddol ac ysgolion cyfatebol a gynhelir â grant – trefnu cydaddoli dyddiol drwy
ymgynghori â’r pennaeth (paragraff 81).

Cynnwys gwybodaeth am AG a chydaddoli yn y llawlyfr (paragraffau 122-123).

Ymateb i arolygiad SPAEM ar AG yn y cynllun gweithredu (paragraffau 126-127).

Ystyried cŵynion cwricwlwm ar AG a chydaddoli (paragraffau 133-139).

Deddf Addysg 1993 – Gofynion newydd

Ysgolion a gynhelir â grant sy’n cyfateb i ysgolion sirol neu ysgolion gwirfoddol a reolir –
penderfynu a ddylid parhau i ddefnyddio maes llafur yr AALI lleol (paragraffau 22-23).

Ysgolion a gynhelir â grant sy’n cyfateb i ysgolion sirol neu ysgolion gwirfoddol a reolir – at
certain point, nominate representatives to SACRE and syllabus conference (paragraphs 105-106;
113).

Ysgolion a gynhelir â grant sy’n cyfateb i ysgolion sirol neu ysgolion gwirfoddol a reolir –
before that point, appoint single representatives of SACRE and comment on any syllabus review
(paragraphs 105-106).

Ysgolion gwirfoddol ac ysgolion cyfatebol a gynhelir â grant – sicrhau arolygiad o AG a
chydaddoli (paragraffau 128-132).
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Pwyntiau Gweithredu i AALI

Cyflawni eu swyddogaethau i sicrhau AG a chydaddoli dyddiol i’r holl ddisgyblion (paragraffau 8;
16-23; 50-55; 141-146).

Sefydlu ac ariannu Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (paragraffau 88-96; 116).

Cytuno ar faes llafur cytûn (paragraffau 24-43); a chynnull ac ariannu cynhadledd maes llafur
achlysurol (paragraffau 88-96; 116).

Penodi aelodau i’r CYSAG ac i’r gynhadledd meas llafur (paragraffau 102-106; 109-116).

Hysbysu’r Ysgrifennydd Gwladol pan gytunir ar faes llafur newydd (paragraff 27).

Ystyried cwynion cwricwlwm ar AG a chydaddoli (paragraffau 134-139).

Deddf Addysg 1993 – Gofynion newydd

Erbyn 1 Hydref 1994 cyfansoddi CYSAG newydd fel bob grŵp A yn adlewyrchu’n fras gryfder
cynharol grwpiau crefyddol lleol (paragraffau 110-111).

Erbyn 1 Hydref 1994 ail-gynnull unrhyw gynhadledd maes llafur cytûn sy’n cyfarfod ac sydd erbyn
hynny heb wneud argymhelliad, fel bod pwyllgor A yn adlewyrchu’n fras gryfder cymharol
grwpiau crefyddol lleol (paragraff 110-111).

O 1 Mai 1994 ymlaen sicrhau bod CYSAG a chynhadledd maes llafur cytûn yn parchu’r gofyniad y
bydd cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd (paragraffau 26-28).

Erbyn 1 Ebrill 1995, lle nad oes maes llafur cytûn newydd wedi’i fabwysiadu ers 29 Medi 1988,
cynnull cynhadledd maes llafur cytûn at y diben hwnnw; ond peidio â gweithredu’r maes llafur a
argymhellir gan y gynhadledd ond os yw’n cydymffurfio ag adran 8(3) Ddeddf 1988 (paragraffau
26-28).

Cynnull cynhadledd maes llafur cytûn i adolygu’r maes llafur cytûn bob pum mlynedd ar ôl ei
fabwysiadu (paragraff 29).

Ar adeg arbennig, sefydlu CYSAG newydd ac ail-gynnull unrhyw gynhadledd maes llafur gyda
phwyllgor neu grŵp ychwanegol i gynrychioli ysgolion a gynhelir â grant (paragraffau 105-106).

Cyn yr adeg honno, lle ceir ysgolion a gynhelir â grant yn yr ardal a’r rheiny yn cyfateb i Ysgolion
Sirol neu Ysgolion a Reolir, penodi eu henwebal i’r CYSAG (paragraffau 105-106).

Cyn yr adeg honno, lle ceir ysgolion a gynhelir â grant yn yr ardal a’r rheiny yn cyfateb i Ysgolion
Sirol neu Ysgolion a Reolir, sicrhau bod y gynhadledd maes llafur yn ymgynghori â hwy ar
adolygiad o’r maes llafur (paragraff 106).

Pwyntaiu Gweithredu i CYSAG

Cynghori’r AALI ar AG a chydaddoli (paragraffau 89; 92; 94).
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O dan rai amgylchiadau, gofyn i’r AALI adolygu maes llafur cytûn (paragraff 89).

Gwneud penderfyniadau ar gydaddoli a’u hadolygu ar ôl 5 mlynedd (paragraff 89).

Cyhoeddi adroddiad blynyddol (paragraffau 97-99).

Deddf Addysg 1993 – Gofynion newydd

Anfon copi o’u cyngor i ysgolion a gynhelir â grant (paragraff 93).

Anfon copi o’u hadroddiad blynyddol i Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Cymru (paragraff 98).
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Cyflwyniad

1. Mae’r cylchlythyr hwn yn nodi polisi’r Llywodraeth ar addysg grefyddol a chydaddoli yn yr
ysgolion, ac mae’n cynnig canllawiau i’r rhai sy’n ymwneud â’r materion hyn ar lefel leol ar y
gyfraith ac ar weithredu’r gyfraith yn yr ysgolion.  Nid yw’r canllawiau hyn yn ddehongliad
cyfreithiol awdurdodol o’r Deddfau Addysg; mater i’r llysoedd yw hynny.

Nodau’r Llywodraeth

2. Y nod canolog ar gyfer y cwricwlwm ysgol mae Deddf Diwygio Addysg 1988 yn nodi y
dylai hybu datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol disgyblion a
chymdeithas, gan baratoi disgyblion ar gyfer cyfleoedd, cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd oedolyn.
Mae’r Llywodraeth yn bryderus nad oes digon o sylw wedi’i roi i’r agweddau ysbrydol, moesol a
diwylliannol ar ddatblygiad disgyblion, a hoffai annog ysgolion i roi sylw i’r ffyrdd gorau i’r
cwricwlwm a gweithgareddau eraill gyfrannu at y dimensiwn holl-bwysig hwn ar addysg.

3. Bydd y set o werthoedd cyffredin y mae ysgol yn ei hybu drwy gyfrwng y cwricwlwm,
drwy’r disgwyliadau sy’n llywodraethu ymddygiad y disgyblion a’r staff a thrwy’r cysylltiadau
beunyddiol rhyngddynt, yn gwneud cyfraniad o bwys at ddatblygiad ysbrydol, moesol a
diwylliannol y disgyblion a dylai fod wrth galon polisi ac arferion addysgol a bugeiliol pob ysgol.
Dylid gwneud pob ymdrech i roi cyhoeddusrwydd i werthoedd yr ysgol i rieni a’r gymuned leol 2 ac
i ennill cefnogaeth iddynt.  Mae’r mwyafrif mawr o ysgolion yn rhoi cryn sylw i’r agwedd hon ar
eu hôl.

4. Cyn bo hir yn ofynnol i ysgolion gynnwys yn eu llawlyfrau datganiad o’u hethos neu eu
gwerthoedd cyffredin.  Ni fydd datganiadau o’r fath yn newydd i lawer o ysgolion, ac maent yn
cynnig cyfle i ysgolion nodi eu nodau ar gyfer y rhan hon o’u gwaith, a datgan sut y gwneir hyn
drwy gyfrwng y cwricwlwm a gweithgareddau eraill.

5. Mae addysg grefyddol a chydaddoli yn gwneud cyfraniad pwysig, ond nid unigryw, at
ddatblygiad ysbrydol, moesol a diwylliannol.  Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnig cyfle amlwg i’r
disgyblion ystyried ymateb crefydd i gwestiynau sylfaenol am bwrpas bod, moesoldeb a safonau
moesol, ac i ddatblygu eu hymateb eu hunain i faterion o’r fath.

6. Mae’n ofynnol i bob ysgol yn ôl y gyfraith ddarparu addysg grefyddol a chydaddoliad
dyddiol i’w holl ddisgyblion, ac eithrio’r disgyblion hynny a dynnir yn ôl o’r gweithgareddau hyn
yn digwydd mor aml ag sy’n angenrheidiol nag mor safonol ag y mae’r disgyblion yn ei haeddu
mewn llawer o ysgolion.  Nod y Llywodraeth felly yw gwella ansawdd cwricwlwm addysg
grefyddol i ddisgyblion er mwyn sicrhau y cânt y cyfle gorau posibl i ddatblygu drwy’r maes hwn
yn y cwricwlwm.

7. Mae’n briodol mai mater o gyfrifoldeb lleol yw’r trefniadau manwl ar gyfer darparu addysg
grefyddol a chydaddoli.  Ar y lefel leol y penderfynir ar y maes llafur addysg grefyddol, gan
gynhadledd maesllafur cytûn, ac ar y lefel leol y gwneir y trefniadau ar gyfer cydaddoli a hynny gan
bennaeth neu gorff llywodraethu yr ysgol.  Serch hynny, mae’r Llywodraeth yn ceisio hybu gwell
safonau a sicrhau cyfleoedd cyffelyb i bob disgybl mew ysgolion an-enwadol.

                                           
2 Papur Gwyn: “Choice and Diversity: a new frameowrk for schools”, Gorch 2021, Gwasg Ei Mawrhydi.
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8. Mae’r ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu addysg grefyddol a chydaddoli mewn ysgolion o’r
fath wedi’i dynodi:

• mwn AG i sicrhau y caiff disgyblion wybodaeth drwyadl o Gristnogaeth sy’n adlewyrchu
etifeddiaeth Gristnogol y wlad, a gwybodaeth o’r prif grefyddau eraill a gynrychiolir ym
Mhrydain Fawr; ac

• mewn cydaddoli i sicrhau bod disgyblion yn cymryd rhan bob dydd mewn cydaddoliad, ac
mae’n rhaid i’r mwyafrif o cydaddoliadau hynny bob tymor fod yn gyfan gwbl neu’n bennaf
yn Gristnogol eu cymeriad.

9. Mae’r Llywodraeth yn disgwyl i lywodraethwyr ysgolion, penaethiaid ac awdurdodau
addysg lleol (AALI) gymhwyso’r ddeddfwriaeth hon yn llawn ac mewn ffordd a fydd yn arwain at
welliannau sylweddol yn ansawdd addysg grefyddol a chydaddoli.

10. Rhoi pwyslais mawr hefyd gan y Llywodraeth ar swyddogaeth addysg grefyddol a
chydaddoli wrth helpu i hybu ymhlith dusgyblion set eglur o werthoedd a chredoau personol.  Mae
i’r rhain rôl mewn hybu parch a dealltwriaeth at y rhai sydd â chredoau ac arferion crefyddol
gwahanol iddynt hwythau, a hynny ar sail astudiaeth drwyadl o’r gwhanol grefyddau.  Mae gan
Gymru draddodiad hir o ryddid crefyddol y dylid ei gadw.

Cwmpas y cylchlythyr

11.    Mae’r gofynion a nodir yn y cylchlythyr hwn yn gynwys i
dusgyblion 3 cofrestredig mewn ysgolion a gynhelir heblaw
ysgolion arbennig a gynhelir.  Nid ydynt ym gymwys i’r
mwyafrif o golegau addysg bellach, gan gynnwys colegau
trydyddol, nac i ysgolion meithrin na dosbarthiadau meithrin
na dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion cynradd.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.25(2)

12.    Mae Deddf Addysg 1993 yn cynnwys gofynion ar gyfer
addysg grefyddol a chydaddoli mewn ysgolion arbennig.
Nodir manylion y trefniadau hyn yn Atodiad B.

Deddf Addysg 1993
a.188(6)

13.    Mae Deddf Diwygio Addysg 1988 yn darparu i’r
Ysgrifennydd Gwladol bennu gofynion ar gyfer addysg
grefyddol a chydaddoli mewn colegau technoleg dinas a
cholegau dinas ar gyfer technoleg y celfyddydau.  Gwelir
manylion y trefniadau hyn yn Atodiad C.

Deddf Diwygio Addysg 1988
s.105

Deddf Addysg Bellach
14.    Mae Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 yn cynnwys

gofynion ar gyfer addysg grefyddol a chydaddoli mewn
colegau chweched dosbarth yn y sector addysg bellach.
Gwelir manylion y trefniadau hyn yn Atodaid D.

ac Uwch 1992
a.44 & 45

                                           
3 Mae “disgybl” yn cyfeirio at unrhyw berson y darperir addysg ar ei gyfer mewn ysgol; ac eithrio unrhyw berson
pedair ar bymtheg oed neu’n fwy y darpaerir addysg bellach ar ei gyfer mewn ysgol; neu unrhyw berson dros oedran
ysgol gorfodol (5-16) sy’n cael addysg ran-amser.
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Cychwyn darpariaethau Deddf Addysg 1993

15.    Gydag un eithriad, daeth darpariaethau Deddf Addysg 1993
sy’n ymwneud ag addysg grefyddol a chydaddoli i rym ar 1
Ebrill 1994.  Yr eithriad yw adran 259 ynghylch arolygu
addysg grefyddol enwadol (paragraffau 128-132) a
gychwynnwyd ar 1 Hydref 1993.

Deddf Addysg Bellach ac
Uwch 1992
a.14
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Addysg Grefyddol

Nodau AG

16.    Dylai addysg grefyddol mewn ysgolion geisio datblygyu
gwybodaeth, dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth y disgybl o
Gristnogaeth fel prif grefydd Prydain Fawr,a’r crefyddau
eraill a gynrychiolor yn y wlad; annog parch i’r rhai sy’n
arddel credoau gwahanol; a helpu i hyrwyddo datblygiad
ysbrydol, moesol, diwylliannol a meddyliol y disgybl.

Cyfrifoldeb dros ddarparu AG

17.    Dylai AG, fel rhan o’r cwricwlwm sylfaenol, gael ei darparu
i’r holl ddisgyblion cofrestredig sy’n mynychu ysgol a
gynhelir.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.2(1)(a)

18.    Dyletswydd y pennaeth yw sicrhau’r ddarpariaeth hon.
Rhaid hefyd i’r corff llywodraethu neu, achos ysgolion a
gynhelir gan AALI, y corff llywodraethu a’r AALI, ymarfer
eu swyddogaethau gyda golwg ar sicrhau’r ddarpariaeth
hon.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.10(1)(b)

19.    Rhaid i’r pennaeth a’r corff llywodraethu sicrhau bod digon
o amser ac adnoddau’n cael eu rhoi ar gyfer AG yn yr ysgol
i fodloni’r gofynion statudol.

Statws AG

20.    Mae’n ofynnol cynnwys AG, ochr-yn-ochr â’r Cwricwlwm
Cenedlaethol, yn y cwricwlwm sylfaenol y mae’n rhaid i
bob ysgol a gynhelir ei ddarparu ar gyfer eu disgyblion
cofrestredig; mae hyn yn cynnwys plant mewn
dosbarthiadau derbyn a chweched dosbarthiadau, ac nid yw
wedi’i gyfyngu i ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol.  Mae
statws arbennig AG fel rhan o’r cwricwlwm sylfaenol ond
nid y Cwricwlwm Cenedlaethol yn bwysig.  Mae hyn yn
sicrhau bod i AG statws cyfertal mewn perthhynas â
phynciau’r Cwricwlwm Cenedlaethol o fewn cwricwlwm
ysgol, ond nad yw’n ddarostyngedig i’r targedau
cyrhaeddiad, y rhaglenni astudio a’r trefniadau asesu
cenedlaethol a bennwyd yn statudol, a fyddai’n orfodol i
bob disgybl, yn ddi-eithriad.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.2(1)
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Gofynion AG ar gyfer gwahanol ysgolion

21.    Nid yw darpariaeth Deddf Addysg 1988 ynghylch yr AG y
mae’n ofynnol i ysgolion sirol ac ysgolion gwirfoddol a
gynhelir gan AALI ei darparu wedi’u newid gan Deddf
1993.  Rhaid iddi gyd-fynd â gofynion perthnasol Deddf
Addysg 1944, fel y’u diwygiwyd gan Deddf Diwygio
Addysg 1988.  Ceir cyfieithiad o’r adrannau diwygiedig yn
Atodiad E.

Deddf Diwygio Addysg 1944
a.26-29

22.    Mae’r gofynion mewn perthynas â rhai ysgolion a gynhelir â
grant wedi’u newid gan Ddeddf 1993 i adlewyrchu’r
cynnydd yn ymreolaeth yr ysgolion hyn.  Caiff ysgolion a
gynhelir â grant sy’n cyfateb i ysgolion sirol neu a fu gynt
yn ysgolion gwirfoddol o dan reolaeth ddilyn maes llafur
cytûn lleol unrhyw AALI yng Nghymru, cyhyd â bod y
maes llafur hwnnw yn bodloni gofynion Deddf 1988.  Wrth
benderfynu pa faes llafur y dylid ei ddefnyddio, dylai corff
llywodraethu ystyried y cwestiwn o barhad a dilyniant i
ddisgyblion, yn ogystal ag ansawdd y maes llafur.

Deddf Addysg 1993
a.142

23.    I grynhoi:

• Yn achos ysgolion sirol, rhaid i AG gyd-fynd â maes llafur
cytûn lleol yr AALI maent yn ei ardal.

Deddf Addysg 1944
a.26(1)

• Yn achos ysgolion gwirfoddol a reaolir, rhaid i’r AG a
gynigir gyd-fynd â maes llafur cytûn lleol yr AALI;

Deddf Addysg 1944
a.27(6)(b)
a.27(1)

- Er hynny, os ceir cais oddi wrth y rhieni, dylid trefnu i
AG gael ei darparu ar gyfer eu plant yn unol ag unrhyw
weithred ymddiriedolaeth neu â’r arferion a ddilynir
cyn i’r ysgol ddechrau cael ei rheoli.

• Yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, rhaid i’r
AG a gynigir gael ei phenderfynu gan y llywodraethwyr yn
unol â’r weithred ymddiriedolaeth neu (lle na ddarperir fel
hyn gan weithred ymddiriedolaeth) yn unol â’r arferion
cyn i’r ysgol ddod yn ysgol wirfoddol.

Deddf Addysg 1944
a.28(1)(a)

- Ond gellir gwneud darpariaeth yn unol â maes llafur
cytûn lleol yr AALI lle bydd rheini’n gwneud cais
amdani a lle nad yw’n gyfleus i’w plant fynychu ysgol
lle defnyddir y maes llafur hwnnw, oni bai bod yr
AALI yn fodlon y byddai’n afresymol gwneud y
ddarpariaeth honno.

a.28(1)(b)
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• Yn achos ysgolion a gynhelir â grant a oedd gynt yn
ysgolion gwirfoddol a gâi eu cynorthwyo ney sydd
newydd eu sefydlu o dan adran 49 Deddf 1993 gyda
darpariaeth ar gyfer AG, rhaid i’r AG a gynigir gael ei
phenderfynu gan y llywodraethwyr yn unol â’r weithred
ymddiriedolaeth neu (lle na ddarperir fel hyn gan weithred
ymddiriedolaeth) yn unol â’r arferion cyn i’r
ysgolddechrau cael ei chynnal â grant neu, yn achos ysgol
newydd, â’r datganiad a gymeradwywyd.

Deddf Addysg 1993
a.140(2)

- Ond gellir rhoi darpariaeth yn unol â maes llafur cytûn
lleol yr AALI  y mae’r ysgol yn ei ardal (ond nid un
ardal arall) lle bydd y rhieni’n gwneud cais amdani a
lle nad yw’n gyfleus i’w plant fynychu ysgol lle
defnyddir y maes llafur hwnnw, oni bai bod y corff
llywodraethu yn fodlon y byddai’n afresymol gwneud
darpariaeth o’r fath.  Mae Deddf 1993 yn ei gwneud
yn ofynnol i bennaeth ysgol o’r fath sy’n defnyddio’r
maes llafur cytûn lleol i roi gwybod i’r CYSAG lleol,
yn ysgrifenedig, am hyn (gweler pargraff 44.4).

a.140(3)

a.140(5)

• Yn achos ysgolion a gynhelir â grant a oedd gynt yn
ysgolion gwirfoddol o dan reaolaeth, rhaid i’r AG a
gynigir gyd-fynd â maes llafur cytûn lleol unrhyw AALI
yng Nghymru.

Deddf Addysg 1993
a.139(2)(b) & 142
a.139(2)(a) & (3)

- Er hynny, os ceir cais oddi wrth y rhieni, dylid trefnu
darparu AG ar gyfer eu plant yn unol ag unrhyw
weithred ymddiriedolaeth neu â’r arferion a ddilynid
cyn i’r ysgol ddechrau cael ei chynnal â grant.

• Yn achos ysgolion a gynhelir â grant a oedd gynt yn
ysgolion sirol neu sydd newydd eu sefydlu o dan adran
48 Deddf 1993 neu o dan adran 49 Deddf 1993 heb
ddarpariaeth ar gyfer AG, rhaid i’r AG a gynigir gyd-
fynd â maes llafur cytûn lleol unrhyw AALI yng
Nghymru.

Deddf Addysg 1993
a.138 & 142

Y maes llafur cytûn lleol

24.     Mae’r gweithdrefnau ar gyfer paraoti a gweithredu maes
llafur cytûn lleol ar gyfer AG, neu ar gyfer ail-ystyried maes
llafur cytûn lleol presennol, wedi’u nodi yn Atodlen 5 Deddf
Addysg 1944, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Diwygio
Addysg 1988 a Ddeddf Addysg 1993.  Gwelir cyfieithiad o
Atodlen 5 yn ei ffurf ddiwygiedig yn Atodlen F.  Nid yw
nodweddion allweddol y weithdrefn ynglŷn â meysydd

Deddf Addysg 1993
atodlen 5

Deddf Addysgt 1993
a.15
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llafur cytûn wedi’u newid, er nod cyfansoddiad cynhadledd
wedi’i newid gan Ddeddf 1993 er mwyn adlewyrchu’r twf
yn niferoedd ysgolion a gynhelir â grant a’r cynnydd yn eu
hymreolaeth.  Gwelir manylion cyfansoddiad cynhadledd
ym mharagraff 102.

25.    Mater i’r AALI yw cynnull cynhadledd maes llafur er mwyn
adolygu maes llafur.  Yn ogystal â’r AALI, gall CYSAG
hefyd chwarae rhan yn y broses o benderfynu pryd a sut y
dylid adolygu maes llafur cytûn lleol.  Os bydd y ddau grŵp
ar CYSAG (heblaw’r rhai sy’n cynrychioli’r AALI neu, lle
bo’n berthnasol, ysgolion a gynhelir â grant) yn gofyn yn
ysgrifenedig i’r AALI ail-ystyried ei faes llafur cytûn, rhaid
iddo gynnull cynhadledd at y diben hwnnw.  Gan hynny
mae unrhyw benderfyniad a ddylid ei gwneud yn ofynnol i’r
AALI adolygu’r maes llafur cytûn ai beidio yn parhau, fel ar
hyn o bryd, i gael ei gyfyngu i benderfyniad ar y cyd gan y
grwpiau sy’n cynrychioli’r enwadau Cristnogol a
chrefyddau eraill ac athrawon ar CYSAG.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(1)
a.11(7)

Gofyniad newydd i adolygu meysydd llafur cytûn y
cytunwyd arnynt cyn 1988

26.    Mae Deddf 1988 yn ei gwneud yn ofynnol i bob maes llafur
“adlewyrchu’r ffaith mai Cristnogol yn bennaf yw
traddodiadau crefyddol Prydain Fawr, gan gymryd i
ystyriaeth ddysgeidiaeth ac arferion y prif grefyddau eraill a
gynrychiolir ym Mhrydain Fawr”.  Er hynny, nid yw’n ei
gwneud yn ofynnol i unrhyw AALI adolygu ei hen faes
llafur.  Mae Deddf Addysg 1993 yn diwygio Atodlen 5
Deddf 1944:

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.8(3)

• iw gwneud yn ofynnol i unrhyw AALI sydd heb
fabwysiadu maes llafur newydd ers Medi 1988 gynnull
cynhadledd maes llafur cytûn at y diben hwnnw cyn pen
deuddeg mis ar ôl i adran 256 y Ddeddf honno gychwyn –
hy erbyn 1 Ebrill 1995.

Deddf Addysgt 1944
Atodlen 5 paragraff 12
Deddf Addysg 1993
a.256

27.    Ni chaiff AALI weithredu maes llafur cytûn lleol a
argymhellir gan bob un o’r 3, neu’r 4, o bwyllgorau
Cynhadledd ond os ymddengys i’r awdurdod ei fod yn
cydymffurfio â gofynion adran 8(3) Deddf 1988.

Deddf Addysg 1944
Atodlen 5 paragraff 12
Deddf Addysg 1988
a.8(3)

28.    Dylai AALI roi gwybod i’r Ysgrifennydd Gwladol pan
gytunir ar faes llafur newydd.

Adolygu’r maes llafur AG bob pum mlynedd

29.    Mae Deddf 1993 hefyd yn diwygio Atodlen 5 Deddf 1944
i’w gwneud yn ofynnol i bob AALI gychwyn adolygiad o’i

Deddf Addysg 1944
Atodlen 5 paragraffau 12 &
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faes llafur cytûn lleol cyn pen pum mlynedd ar ôl yr
adolygiad diwethaf, ac wedyn bob pum mlynedd ar ôl i bob
adolygiad pellach gael ei gwblhau.

13

Pŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i ymyrryd mewn
adolygiad o faes llafur AG

30.    O dan Atodlen 5 Deddf 1944, caiff yr Ysgrifennydd
Gwladol ymyrryd lle bydd AALI:

Deddf Addysg 1944
Atodlen 5 paragraffau 13(4),
10 & 11

1.    yn methu â gweithredu maes llafur cytûn newydd a
argymhellwyd yn unfrydol gan Gynhadledd; neu

2.    yn dweud wrtho fod Cynhadledd wedi methu â
chyrraedd cytundeb unfrydol.

Lle byddai gan yr Ysgrifennydd Gwladol unrhyw reswm
dros gredu bod AALI yn ymddwyn yn afresymol ynglŷn â’r
adolygiad o faes llafur cytûn gan gynhadledd, byddai ei
bwerau o dan adrannau 68 a 99 Deddf 1944 yn gymwys.

a.68 & 99

Cynnwys AG

31.    Mae Deddf Diwygio Addysg 1988 yn ei gwneud yn ofynnol
i bob maes llafur newydd, hy y rhai ar 29 September, must
“reflect the fact that the religious traditions in Great Britain
are in the main Christian whilst taking account of the
teaching and practices of the other principal religions
represented in Great Britain”.

Deddf Addysg 1988
a.8(3)

32.    Mae’r gyfraith wedi dwued erioed for rhaid i feysydd llafur
cytûn beidio â bod yn enwadol.  Felly, rhaid iddynt beidio
â’i gwneud yn ofynnol addysgu drwy defnyddio unrhyw
gatecism neu fformwlari sy’n nodweddu unrhyw enwad
crefyddol arbennig.  Nid yw addysgu am gatecism neu
fformwlari penodol, er engrhaifft fel rhan o astudiaeth
gymharol, wedi’i wahardd.  Rhaid peidio â chynllunio
meysydd llafur i droi disgyblion, nac i annog disgyblion i
ymgymryd â chrefydd neu gredo crefyddol penodol.

Deddf Addysg 1944
a.26(2)

33.    Rhaid i faes llafur fod yn ddigon manwl i sicrhau ei fod yn
bodloni gofynion adran 8(3) Deddf 1988 a roddir ym
mharagraff 31.  Nid yw’n ddigonol i addysgu sy’n dilyn y
maes llafur allu bodloni gofynion y Ddeddf – rhaid i’r maes
llafur gael ei ysgrifennu mewn ffordd sy’n sicrhau y bydd
addysgu sy’n dilyn y maes llafur yn cyd-fynd â’r Ddeddf.
Ni ellir peri bod maes llafur nad yw ar ei ben ei hun yn
bodloni’r gofynion cyfreithiol yn gwneud hynny drwy
ychwanegu llawlyfr sydd heb ei gytuno fel rhan o’r maes
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llafur hwnnw gan y gynhadledd.

34.    Effaith y darpariaethau yn Neddf 1988 yw bod rhaid i faes
llafur gael ei seilio ar Gristnogaeth a’r prif grefyddau eraill a
gynrychiolir yn y wlad hon ac ar eu traddodiadau, eu
harferion a’u dysgeidiaeth grefyddol.  Dylai’r maes llafur
nodi nifer y crefyddau, yn ychwanegol at gristnogaeth, y
dylid cyfeirio atynt ym mhob cyfnod allweddol, a dylai
sicrhau bod y rhaglenni astudio’n darparu ar gyfer dilyniant
a datblygiad priodol yng ngwybodaeth a dealltwriaeth
disgyblion o’r crefyddau hynny.  Er hynny, nid yw hyn yn
golygu bod rhaid addysgu pob crefydd yr un mor dwfn na
bod rhaid addysgu pob un ohonynt ym mhob cyfnod
allweddol.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.8(3)

35.    Ar y cyfan ac ym mhob cyfnod allweddol, dylai’r cynnwys
cymharol a neilltuir ar gyfer Cristnogaeth yn y maes llafur
fod yn fwy na’r gweddill.  Hefyd rhaid i’r maes llafur yn ei
gyfanrwydd gynnwys yr holl brif grefyddau a gynrychiolir
yn y wlad.  Yn y cyd-destun hwn, dyali’r union gydbwysedd
rhwng Cristnogaeth a chrefyddau eraill gymryd i ystyriaeth
y sefyllfa genedlaethol a lleol.  Wrth ystyried hyn, dylid
cymryd i ystyriaeth y boblogaeth ysgol leol a dymuniadau
rhieni lleol, gyda golwg ar leihau gymaint â phosibl ar y
nifer a allai ymarfer yr hwal i dynnu eu plant yn ôl o wersi
AG.

36.    Ym marn yr Adran ni ddylid cyfyngu’r maes llafur i
wybodaeth am grefyddau a thraddodiadau, arferion a
dysgeidiaeth grefyddol, ond dylai ymestyn mewn cyd-
destun crefyddol i feysydd ehangach moesoldeb, gan
gynnwys y ffordd y mae credoau ac arferion crefyddol pobl
yn effeithio ar eu dealltwriaeth o faterion moesol a
chanlyniadau eu hymddygiad ar y teulu a’r gymdeithas.

37.    Er bod cynnwys AG yn cael ei benderfynu’n lleol, yn
ddarostyngedig i statudau, ac er nad oes targedau
cyrhaeddiad a rhaglenni astudio a bennwyd yn genedlaethol
ar ei chyfer, gall Cynhadledd maes llafur cytûn argymhell
cynnwys targedau cyrhaeddiad, rhaglenni astudio a
threfniadau asesu mewn ffurf y penderfynir arni yn lleol yn
eu cynigion 4

Deunydd enghreiffitol

38.    Mae rhywfaint o ddeunyddiau ar gael i helpu Cynhadledd
Maes Llafur Cytûn yn eu gwaith:

                                           
4 Gweler canllawiau’r cyn Gyngor Cwricwlwm Cymru “Bwletin Cwricwlwm Rhif 5, Addysg Grefyddol 5-16 yng
Nghymru”, Gorffenaf 1991, sydd ar gael oddi wrth Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Cymru yr Adeiladau’r Castell,
Stryd Womanby, Caerdydd.
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• Bwletin Rhif 5 Cyngor Cwricwlwm Cymru (CCC)
“Addysg Grefyddol 5-16 yng Nghymru” Gorffenaf 1992
ar gael oodi wrth ACAC

Yn ogystal, mae’r canlynol ar gael oddi wrth yr Awdurdod
Cwricwlwm ac Asesu Ysgolion, Newcombe House, 45
Notting Hill Gate, Llundain W11 3JB.

• Enghreifftiau Cenedlaethol o Feysydd Llafur Cytûn

• Rhestr gyfeirio amlinellol ar gyfer maes llafur cytûn a
baratowyd gan Gyngor y Cwricwlwm Cenedlaethol, fel
rhan o ddadansoddiad o feysydd llafur cytûn.

Amser ar gyfer AG

39.    Wrth lunio maes llafur cytûn, dylai cynhadledd gymryd yn
ganiataol y bydd pennaeth a’r corff llywodraethu yn trefnu
bod amser rhesymol ar gael ar gyfer astudio AG.  Er y
dylent gymryd i ystyriaeth bwysau gofynion addysgol eraill
ar yr ysgol, dylai cynadleddau sicrhau bod y maes llafur yn
ddigon trwyadl ac yn ddigon dwfn.  Hwyrach y bydd o
gymorth iddynt nodi’r rhagdybiaethau a wnaed yn adroddiad
terfynol CCC ar y Cwricwlwm Cenedlaethol ynglŷn â’r
amser i’w ganiatau ar gyfer AG.  Mae argymhellion yr
adroddiad yn cymryd yn ganiataol y dyali 36 awr y
flwyddyn gael eu dyrannu i AG yng nghyfnod allweddol 1-
3; a rhyw 5% o gyfanswm amser y cwricwlwm yng
nghyfnod allweddol 4.  Mater i bob ysgol benderfynu arno,
wrth gwrs, yw’r union amser a ddyrenir ar gyfer AG.

TGAU a’r meysydd Llafur Cytûn

40.    Pan fydd cynhadledd yn llunio maes llafur cytûn, dyali
gymryd i ystyriaeth anghenion disgyblion Cyfnod
Allweddol 4 sy’n dymuno cymryd TGAU mewn
astudiaethau crefyddol.  Gan ei bod yn ofynnol i bob disgybl
ddilyn maes llafur cytûn yn y cyfnod hwn, bydd yn
ddefnyddiol cynllunio meysydd llafur i fod yn gydnaws, cyn
belled â phosibl, â chyrsiau TGAU.  Fel arall, bydd yn rhaid
i ysgolion ddarparu addysg grefyddol i ddisgyblion o’r fath
yn ogystal â’r cwrs TGAU.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.5

Rhaid i bob cymhwyster TGAU (a chymwysterau allanol
eraill), a’r meysydd llafur sy’n gysylltiedig â hwy, gael eu
cymeradwyo.  Mae’r trefniadau ar gyfer cymeradwyo
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cymwysterau wedi’u nodi yng Nghylchlythyr 37/93. 5  Ym
Mehefin 1993 cyhoeddodd y Cyngor Arholiadau ac Asesu
Ysgolion feini prawf diwygiedig ynglŷn â chymeradwyo
cyrsiau TGAU mewn Astudiaethau Crefyddol. 5

42.    Mae’n agored i gynadleddau ddyfeisio eu meysydd llafur eu
hunain ar gyfer TGAU a cheisio cymeradwyaeth ar eu cyfer,
annog datblygu meysydd llafur newydd i fodloni gofynion
penodol.  Lle bydd cynhadledd yn dymuno hybu maes llafur
newydd, dylai ymgynghori â’r Awdurdod Cwricwlwm ac
Asesu Ysgolion (ACAY) neu â Grŵp Arholi TGAU.  Rhaid
i’r meini prawf a’r meysydd llafur ar gyfer TGAU a
chyrsiau eraill sy’n arwain at gymwysterau i ddisgyblion o
oedrn ysgol gorfodol gael eu hadolygu a’u cymeradwyo gan
ACAY a gallant newid o bryd i’w gilydd.

AG ar ôl 16, Arholiadau a’r Maes Llafur Cytûn

43.    Rhaid i faes llafur cytûn lleol gynnwys yr holl ddisgyblion
cofrestredig mewn chweched dosbarthiadau yn yr ysgol.
Mae’n bosibl y bydd rhai o’r disgyblion hyn yn dymuno
cymryd arholiadau mewn Astudiaethau Crefyddol a bydd yn
defnyddiol cynllunio meysydd llafur cytûn i fod yn
gydnaws, cyn belled â phosibl, â chymwysterau safon A ac
AS.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.2(1)(a)

Yr hawl i dynnu’n ôl

44.    Nid oes dim yn Neddf Addysg 1993 yn effeithio ar hawliau
rhieni, fel y’u sefydlwyd yn Neddf 1944 a’u hail-ddeddfu yn
Neddf 1988, i dynnu eu plant yn ôl a AG os dymunant.  I
grynhoi:

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.9(3)

1.   os bydd y rhiant yn gofyn i ddisgybl gael ei esgusodi’n
gyfan gwbl neu’n rhannol rhag mynychu unrhyw AG
yn yr ysgol, yna rhaid i’r ysgol gydymffurfio;

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.9(3)

2.    fe all disgybl, os bydd y rhiant yn gofyn, gael ei
dynnu’n ôl o adeiladau’r ysgol i gael AG mewn man
arall, cyhyd ag y bo’r AALI, neu yn achos ysgol a
gynhelir â grant, y corff llywodraethu, yn fodlon na
fydd hyn yn ymyrryd â phresenoldeb y plentyn yn yr
ysgol heblaw ar ddechrau neu ar ddiwedd unrhyw
sesiwn ysgol;

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.9(4)

a.9(6)

3.    os bydd rhiant disgybl sy’n mynychu ysgol sirol a
                                           
5 Cylchlythyr 37/93 – The Education Reform Act 1988: Statutory Approval of Qualifications under Section 5 (sy’n
disodli Cylchlythyr 26/92).  Ar gael oddi wrth Adran Cwricwlwm Ysgolion 3, Y Swyddfa Gymreig, Yr Adran Addysg,
Rhan II, Adeiladau’r Llywodraeth, Heol Tŷ Glas, Llanishen, Caerdydd CF4 5WE.
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gynhelir gan AALI neu ysgol gyfatebol a gynhelir â
grant am iddo ef neu iddi hi gael AG yn unol â daliadau
enwad crefyddol arbennig ac nad oes modd ei darparu’n
gyfleus mewn man arall, mae’n ofynnol i’r AALI neu
i’r corff llywodraethu, yn achos ysgol a gynhelir â
grant, ganiatau addysg o’r fath o fewn yr ysgol ar yr
amod nad yw’n credu y byddai’n afresymol gwneud
oherwydd amgylchiadau arbennig, ac nid oes rhaid
iddynt dalu’r gost.

Deddf Addysg 1944
a.26(3) & (4)

4.    lle bydd rhiant i blentyn sy’n mynychu ysgol a
gynorthwyir a gynhelir gan AALI neu ysgol gyfatebol a
gynhelir â grant yn dymuno i’r plentyn hwnnw gael AG
yn unol â’r maes llafur cytûn ac nad yw’n gyf;eus i’r
plentyn fynychu ysgol lle mae’r maes llafur hwnnw yn
cael ei ddefnyddio, rhaid i’r llywodraethwyr (neu, yn
achos ysgolion a gynhelir gan AALI, os ydynt yn
anfodlon gwneud, yr AALI) wneud trefniadau addas oni
bai eu bod hwy (neu’r AALI) yn credu y byddai
amgylchiadau arbennig yn ei gwneud yn afresymol
gwneud (gweler paragraff 23).

Deddf Addysg 1944
a.28 (1B) & (1C)

45.    Mae ysgol yn parhau i fod yn gyfrifol am oruchwylio
unrhyw blentyn a dynnir yn ôl gan ei riant o AG, oni bai bod
y plentyn yn gyfreithiol yn cael addysg grefyddol mewn
man arall (paragraff 44.2)

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.9(4).

Ymarfer yr hawl i dynnu’n ôl

46.    Dylai hawl rhieni i dynnu yn ôl rhag cael AG  fod yn hawdd
i’w hymarfer a rhaid i ysgol weithredu unrhyw gais o’r fath.
Nid yw’n ofynnol i rieni ddweud eu rhesymau dros geisio
tynnu plentyn yn ôl.

47.    Nid yw’r gyfraith yn pennu sut y dylai addysg grefyddol
gael ei haddysgu neu ei threfnu yn yr ysgolion.  Er hynny
dylai AALI ac ysgolion gadw mewn cof fod rhaid i’r ffordd
o drefnu AG adlewyrchu’r ddyletswydd i addysgu’r maes
llafur cyta gynorthwyir a gynhelir gan AALI neu ysgol
gyfatebol a gynhelir â grant yn dymuno i’r plentyn hwnnw
gael AG yn unol â’r maes llafur cytûn neu’r hyn a ddarperir
yn unol â gweithred ymddiriedolaeth, a bod rhaid galluogi
rhieni i ymarfer eu hawliau i ofyn i’w plentyn gael ei
esgusodi rhag AG.  Ni ddylai hyn achosi problemau os
addysgir AG fel pwnd ar wahân; ond bod angen gofal
arbennig i sicrhau y gall rhieni ymarfer yr hawl hon lle bydd
ysgolion, gan gynnwys ysgolion cynradd, yn addysgu AG ar
ffurf integredig ar y cyd â phynciau’r Cwricwlwm
Cenedlaethol (nad oes hawl i dynnu plentyn yn ôl

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.9(3)



P408Z295 HP&LM

rhagddynt).

48.    Fe fydd achlysuron pan fydd ymholiadau digymell a wneir
gan ddisgyblion ar faterion crefyddol yn codi mewn
meysydd eraill yn y cwricwlwm.  Bydd yr amgylchiadau’n
amrywio, ond mae’n annhebygol y bydd ymatebion i
ymholiadau o’r fath yn gyfystyr ag AG o fewn ystyr y
ddeddfwriaeth ac ni allai rhiant fynnu bod plentyn yn cael ei
dynnu’n ôl bob tro y câi materion yn ymwneud â chrefydd a
gwerthoedd ysbrydol eu codi.

49.    Er mwyn osgpoi camddealltwriaeth, mae profiad yn
awgrymu y gall fod yn ddefnyddiol i bennaeth sefydlu
gydag unrhyw riant sy’n dymuno ymarfer yr hawl i dynnu’n
ôl:

• y materion crefyddol y byddai’r rhiant yn gwrthwynebu
iddynt gael eu haddysgu i’w blentyn;

• goblygiadau ymarferol tynnu’r plentyn yn ôl;

• o dan ba amgylchiadau y gellir yn rhesymol ddisgwyl i’r
ysgol fodloni dymuniadau’r rhieni (paragraff 48); ac

• a fydd ar y rhaint angen rhybudd ymlaen llaw am AG o’r
fath, ac, os felly, faint.
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Cydaddoli

Nodau

50.    Dyali cydaddoli yn yr ysgolion anelu at gynnig cyfle i
ddisgyblion addoli; ystyried materion ysbrydol a moesol ac
archwilio eu credoau eu hunain; at annog disgyblion i
gymryd rhan ac i ymateb, boed drwy ymwneud â
chyflwyno’r addoliad neu drwy wrando, gwylio ac ymuno
yn yr addoliad a gynigir; ac at ddatblygu ysbryd cymunedol,
hybu ethos cyffredin a gwerthoedd cyffredin, ac atgyfnerthu
agweddau cadarnhaol.

Cyfrifoldeb dros ddarparu cydaddoliad dyddiol

51.    Dylai pob disgybl cofrestredig (paragraff 11) sy’n mynychu
ysgol a gynhelir gymryd rhan mewn cydaddoliad dyddiol
(gweler paragraffau 82-87 ynghylch hawl rhieni i dynnu eu
plant yn ôl).  Gwelir cyfieithiad o’r ddeddfwriaeth
berthnasol yn Atodiad G.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.6(1)

52.    Dyletswydd y pennaeth yw sicrhau hyn.  Rhaid hefyd i’r
corff llywodraethu neu, yn achos ysgolion a gynhelir gan
AALI, i’r corff llywodraethu a’r AALI, ymarfer eu
swyddogaethau gyda golwg ar sicrhau hyn.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.10(1)(a)

53.    Mae’r cyfrifoldeb dros drfenu cydaddoli yn nwylo:

• y corff llywodraethu, ar ôl ymgynghori â’r pennaeth,
mewn ysgol wirfoddol neu ysgol gyfatebol a gynhelir â
grant;

• y pennaeth, ar ôl ymgynghori â’r corff llywodraethu,
mewn unrhyw ysgol arall.

Trefniadaeth cydaddoli

54.    Yn ddarostyngedig i’r hawl i dynnu plant yn ôl (paragraffau
82-87 isod), bwriedir i gydaddoli fod yn briodol ar gyfer yr
holl ddisgyblion sy’n mynychu ysgol a’u cynnwys.

55.    Gall amser a threfniadaeth y cydaddoliad dyddiol fod yn
ystwyth.  Nid oes angen ei gynnal ar ddechrau’r diwrnod
ysgol.  Gellir cael un addoliad i bob disgybl neu addoliadau
gwahanol i ddisgyblion mewn gwahanol grwpiau oedran
neu mewn gwahanol grwpiau ysgol.  At y diben hwn, ystyr
“grŵp ysgol” yw unrhyw grŵp, neu gyfuniad o grwpiau yr
addysgir y disgyblion ynddynt neu y bydd y disgyblion yn
cymryd rhan mewn gweithgareddau ysgol eraill ynddynt;

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.6(2)

a.6(7)
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nid yw’n golygu grŵp sy’n adlewyrchu credoau crefyddol
penodol, y gellir gwneud darpariaeth wahanol ar ei gyfer
(paragraffau 68-74).

56.    Fel rheol, dyali pob cydaddoliad ddigwydd yn adeiladu’r
ysgol.  Er hynny, mae gan gyrff llywodraethu ysgolion a
gynhelir â grant ac ysgolion a gynorthwyir ddisgresiwn i
drefnu cydaddoliad mewn mannau eraill ar achlysuron
arbennig.  Caiff ysgolion sirol ac ysgolion a reolir sydd
hefyd yn dymuno cynnal cydaddoliadau y tu allan i’r
adeiladau ysgol wneud hynny hefyd, ar yr amod eu bod yn
ychwanegol at y cydaddoliad statudol dyddiol sy’n dal yn
gorfod cael ei gynnal yn adeiladu’r ysgol.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.6(4)

as.6(5) & (6)

Ystyr cydaddoliad

57.    Ni ddiffinnir “addoliad” yn y deddfwriaeth ac yn absenoldeb
unrhyw ddiffiniad o’r fath dylid cymryd yn ganiataol fod
ganddo ei ystyr naturiol a chyffredin. , hynny yw, rhaid iddo
mewn rhyw ffordd adlewyrchu rhywbeth sy’n arbennig
neu’n wahanol i weithgareddau arferol yr ysgol a dylai
ymwneud â’r parch neu’r addoliad a gynigir i fod neu bŵer
duwiol.  Er hynny, bydd addoliad mewn ysgolion o
reidrwydd o fater gwahanol i addoliad ymhlith grŵp sydd â
chredoau yn gyffredin.  Mae’r ddeddfwriaeth yn
adlewyrchu’r gwahaniaeth hwn drwy gyfeirio at
“gydaddoliad” yn hytrach nag “addoliad corfforaethol”. Deddf Diwygio Addysg 1988

a.6(1)

58.    Mae cydaddoli ac ymgynnull yn weithgareddau ar wahân.
Er eu bod hwyrach yn digwydd fel rhan o’r un cynulliad,
dylai’r gwahaniaeth rhwng y ddau fod yn glir.  Er hynny,
gall cydaddoliad fod yn gysylltiedig â bywyd dyddiol,
dyheadau a ddiddordebau’r ysgol.

59.    Mae “cymryd rhan” mewn cydaddoliad yn awgrymu mwyn
na bod yn bresennol yn unig.  Dylai’r addoliad a ddarperir
fod yn un y mae modd i’r disgyblion ymateb iddo yn ôl eu
cefndir teuluol, oedran, a gallu, er na fyd rhai o’r
ddisgyblion ar adegau yn teimlo eu bod yn gallu uniaethu
â’r addoliad.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.6(1)

Cymeriad cydaddoliad (heblaw mewn ysgolion
gwirfoddol a gynhelir gan AALI ac ysgolion cyfatebol a
gynhelir â grant)

60.    Yng ngholeuni traddodiadau Cristnogol Prydain Fawr,
dywed adran 7(1) Deddf Diwygio Addysg 1988 (ac adran
gyfatebol Deddf Addysg 1993) fod rhaid i’r cydaddoliad a
drefnir gan ysgol sirol neu ysgol gyfatebol a gynhelir â grant

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.7(1) & Deddf Addysg 1993
a.138(2)
a.138(3)
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fod “yn gyfan gwbl neu’n bennaf yn gyffredinol Gristnogol
ei gymeriad”.

61.    Ymhellach, mae’r Ddeddf yn diffinio cydaddoliad
“cyffredinol Gristnogol eu cymeriad, addoliadau sy’n
adlewyrchu traddodiadau bras cred Gristnogol.  Serch
hynny, ni ddylai unrhyw addoliad o’r fath fod yn
nodweddiadol o un enwad Cristngol arbennig ar wahân.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.7(2) a Deddf Addysg 1993
a.138(3)

62.    Mae’n agored i ysgol gynnal addoliadau sy’n gyfan gwbl yn
gyffredinol Gristnogol eu cymeriad, addoliadau sy’n
gyffredinol yn nhraddodiad crefydd arall, ac addoliadau sy’n
cynnwys elfennau a dynnir o sawl fydd wahanol.  Mae ardan
7(3) y Ddeddf yn cymhwyso adran 7(1) trwy ddarparu fod
rhaid i’r rhan fwyaf o addoliadau o fewn pob tymor ysgol
fod yn gyfan gwbl neu’n bennaf yn gyffredinol Gristnogol
eu cymeriad, ond nid oes rhaid i bob addoliad fod fel hynny
(gweler paragraff 123).  Felly, ni waeth beth yw’r
pendergyniad ynghylch addoliadau unigol, rhaid i’r rhan
fwyaf o’r addoliadau dros dymor fod yn gyfan gwbl neu’n
bennaf yn gyffredinol Gristnogol eu cymeriad.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.7(3) ac (1) a Deddf Addysg
1993 a.138(4)

63.    Ar yr amod bod addoliad, sydd, at ei gilydd, yn gyffredinol
Gristnogol yn adlewyrchu traddodiadau’r ffydd Gristnogol,
nid oes rhaid iddo gynnwys deunydd Cristnogol yn unig.
Bernir bod adran 7(1) yn caniatáu rhywfaint o elfennau
anghristnogol yn y cydaddoliad heb fod hynny’n ei
amddifadu o’i gymeriad cyffredinol Gristnogol.  Ni fyddai
cynnwys elfennau sy’n gyffredin i Gristnogaeth ac un neu
ragor o grefyddau eraill yn ei amddifadu o’r cymeriad
hwnnw ychwaith.  Er hynny, rhaid iddo gynnwys rhai
elfennau sy’n ymwneud yn benodol â thraddodiadau’r gred
Gristnogol ac sy’n rhoi statws arbennig i lesu Grist.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.7(1) a Deddf Addysg 1993
a.138(2)

64.    Dylai graddau a dulliau adlewyrchu traddodiadau
cyffredinol y gred Gristhogol mewn cydaddoliadau o’r fath
fod yn briodol i gefndir teuluoedd y disgyblion a’u hoedran
a’u gallu.  Mater i’r pennaeth yw penferfynu ar hyn ar ôl
ymgynghori â’r corff llywodraethu.

65.    Dylai disgyblion nad ydynt yn bod o deuluoedd Cristnogol
allu ymuno yn y cydaddoliad dyddiol er y byddai hwnnw, at
ei gilydd, yn adlewyrchu traddodiadadau cyffredinol y gred
Gristnogol.  Bwriad y gyfraith, yn ddarostyngedig i’r
eithriadau a ddarperir gan adran 9 Deddf 1988 (paragraff 82
isod), yw i bob disgybl gymryd rhan mewn cydaddoli o’r
fath.

66.    Yn yr holl faterion hyn, rhaid i unrhyw wyriad oddi wrth y
gofyniad cyffredinol Gristnogol gael ei gyfiawnhau yn

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.7(5) a Deddf Addysg 1993
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nhermau cefndir terluol, oedran a gallu’r disgyblion o dan
sylw.  Dylai’r ystyriaethau hyn lywio:

a.138(6)

         1   i ba raddau na fydd unrhyw gydaddoliadau (os o gwbl) yn
yr ysgol yn gyffredinol Gristnogol eu cymeriad;

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.7(4)(a) a Deddf Addysg
1993 a.138(5)(b)

2   i ba raddau yr adlewyrchir traddodiadau cyffredinol y
gred Gristnogol yn yr addoliadau hynny sy’n gyffredinol
Gristnogol eu cymeriad; a

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.7(4)(a) a Deddf Addysg
1993 a.138(5)(b)

3   y ffyrdd o adlewyrchu’r traddodiadau hynny. Deddf Diwygio Addysg 1988
a.7(4)(c) a Deddf Addysg
1993 a.138(5)(c)

67.    Rhag ofn y ceir ymholiadau, awgrymir y dylai’r pennaeth
sicrhau y cedwir cynlluniau’r ysgol ar gyfer cydaddoliad
dyddiol, neu ryw gofnod arall.

Eithriadau rhag cydaddoli cyffredinol Gristnogol
(“penderfyniadau”)

68.    Dylai’r gogynion a ddisgrifiwyd uchod (paragraffau 60-67),
y dylai cydaddoliad fod yn gyfan gwbl neu’n bennaf yn
gyffredinol Gristnogol ei gymeriad, fod yn briodol ar gyfer
y mwtafrif o ddisgyblion ledled y wlad.  Ond mae’r
weithdrefn “pendergynu” yn caniatáu atal y gofynion hyn
mewn perthynas  â rhai neu’r cyfan o’r disgyblion mewn
ysgol lle nad ydynt yn briodol.  Wrth benderfynu hyn, rhaid
i’r Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol
(CYSAG) roi sylw i unrhyw amgylchiadau mewn perthynas
â chefndir ffydd y disgyblion sy’n berthnasol i benderfynu
pa gymeriad sy’n briodol i’w cydaddoliad.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.7(1)a.7(6) a 12

69.    Mae Deddf 1993 yn caniatáu i unrhyw ysgol a gynhelir â
grant sy’n cyfateb i ysgol sirol (h.y. y mae adran 7(1) Deddf
1988 yn gymwys iddi) wneud cais am benderfyniad o dan
amgylchiadau tebyg i ysgol sirol.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.148

Gwneud cais am benderfynaid

70.    Os cred pennaeth ysgol y gallai’r gofynion ynghylch
cydaddoli ym mharagraff 59 wrthdaro â’r hyn y gofynnir
amdano ym mharagraff 60, gall wneud cais i’r CYSAG am
godi neu addasu’r gofynion ym mharagraff 60.  Cyn gwneud
hynny rhaid i’r pennaeth ymhynghori â chorff
llywodraethu’r ysgol, a all fod, yn eu tro, am gael barn y
rhieni.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.12(1)
a.12(1)
a.12(9)

71.    Caiff cais y pennaeth ymwneud naill ai â grŵp a
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ddisgrifiwyd ac a ddiffiniwyd yn eglur neu â’r ysgol gyfan.
Ond cyn ystyried gwneud cais am benderfyniad mewn
perthynas â’r ysgol gyfan, dylid gofalu sicrhau nad yw hyn
yn torri ar draws dymuniadau unrhyw rieni i blant y byddai
cydaddoliad cyffredinol Gristnogol yn briodol iddynt.  Un
ffactor a all fwydo penderfyniad pennaeth i wneud cais i’r
CYSAG yw nifer y plant a dynnir yn ôl o gydaddoli
cyffredinol Gristnogol.

72.    Wrth ystyried a ddylid caniatáu cais pennaeth, rhaid i’r
CYSAG sicrhau bod y penderfyniad arfaethedig wedi’i
gyfiawnhau gan unrhyw amgylchiadau perthnasol sy’n
ymwneud â chefndir teuluol y disgyblion o dan sylw.  Pan
fydd wedi gwneud penderfyniad ar y cais – penderfyniad
sy’n gorfod bod yn dderbyniad nir’n wrthodiad heb addasiad
– rhaid iddynt fynegi hwnnw’n ysgrifenedig i’r pennaeth
gan nodi o ba ddyddiad y dylai ddod i rym.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.12(2)

a.12(3) a (4)

73.    Daw unrhyw benderfyniad a wneir o dan y trefniadau hyn i
ben ar ôl 5 mlynedd, oni bai bod y CYSAG yn ei
adnewyddu.  Rhaid i’r CYSAG adolygu unrhyw
benderfyniad a gyflwynwyd cyn pen 5 mlynedd; ac wedyn
cyn pen 5 mlynedd ar ôl pob adolygaid.  Caiff y pennaeth
ofyn am adolygiad cynharach ar unrhyw amser, ar ôl
ymgynghori â’r corff llywodraethu.  Rhaid i’r pennaeth gael
cyfle i gyflwyno sylwadau mewn unrhyw adolygiad ac, yn
ei dro, mae’n ofynnol iddo yntau ymgynghori â’r corff
llywodraethu a all fod am obyn barn y rhieni.

Deddf Diwygio Addyst 1988
a.12(5)(b)

a.12(5)(a)
12(6)

74.    Mater i bob CYSAG yw penderfynu sut y dylid gwneud
ceisiadau, a threfnu bod unrhyw ganllawiau angenrheidiol ar
gael i’r ysgolion.

Education Reform Act 1988
s.12(10)

Gwybodaeth am benderfyniadau

75.     Mae’n ddymunol i bennaeth gadw cofnodion digonol i’w
alluogi i ateb unrhyw ymholiad oddi wrth riant am y
rhesymau dros wneud cais, neu dros beidio â gwneud cais,
am benderfyniad ar gyfer grŵp o ddisgyblion.  Gofynnir i
CYSAG roi gwybod i’r Ysgrifennydd Gwladol bob
blwyddyn am benderfyniadau a wnaed ganddynt mewn
perthynas â chydaddoli Cristnogol.

Cymeriad a threfniadaeth cydaddoli statudol amgen

76.     Mater i’r pennaeth yw penderfynu pa ffurf y bydd yr addoli
amgen yn ei chymryd, er y dylid rhoi gwybod am y
trefniadau arfaethedig i’r CYSAG.  Bydd y pennaeth yn
dymuno cymryd camau priodol i roi gwybod i’r corff
llywodraethu a’r rhieni am y trefniadau newydd.
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77.    Lle gwneir penderfyniad o’r fath mewn perthynas â rhai
neu’r cyfan o ddisgyblion yr ysgol, rhaid darparu
cydaddoliad dyddiol ar eu cyfer o hyd.  Lle caniatawyd
penderfyniad mewn perthynas â dosbarth neu ddisgrifiad o
ddisgyblion o ffydd neu grefydd argennig, gellir darparu’r
cydaddoliad amgen ar gyfer y disgyblion hynny gyda’i
gilydd.  Ni chaiff fod yn nodweddiadol o ffydd neu grefydd
arbennig.  Bydd hawl o hyd gan y rhieni i dynnu eu plant yn
ôl o’r cydaddoli.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.7(6)(b)
9(3)

78.    Lle caniatawyd un penderfyniad ar gyfer yr ysgol gyfan, ni
chaniateir rhannu’r disgyblion yn grwpiau crefydd ar gyfer
addoli.  Er hynny, lle nad yw’r penderfyniad yn cynnwys on
d rhan o’r ysgol, neu lle caniatawyd mwy nag un
pendergyniad mewn perthynas â grwpiau gwahanol o
ddistyblion yn yr ysgol, gellir darparu un addoliad ar gyfer
pob grŵp o ddisgyblion a gynhwysir gan un penderthniad.
Lle mae grŵp o’r fath wedi’i ddiffinio mewn perthynas â
chefndir crefydd y disgyblion, mae’n dilyn y gellir darparu
addoliad un-grefydd ar gyfer y disgyblion o dan sylw.  Wrth
gwrs fe ellir is-rannu pob grŵp y gwnaed pendergyniad ar ei
gyfer ymhellach yn ôl grŵp ysgol neu grŵp oedran, os
credir bod hynny’n briodol (paragraff 60 uchod).

79.    Ni ddylid cymryd bod hyn yn awgrymu y gylid neu na
ddylid darparu addoliadau yn ôl grwpiau crefydd.  Er hynny
mae’r trefniadau a nodwyd uchod wedi’u caniatáu gan
Ddeddf 1988 os bernir bod hyn yn briodol.

Pŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i gyfarwyddo CYSAG i
ddiddymu penderfyniad neu i gyflawni dyletswydd

80.    Mae Deddf Addysg 1993 yn diwygio Deddf 1988 ac o
ganlyniad, lle bo’r Ysgrifennydd Gwladol yn fodlon, naill ai
os ceir cwyn gan unrhyw berson neu fel arall, fod unrhyw
CYSAG:

Deddf Diwygio Addysg
1988 a.12(a)

1   wedi gweithredu, neu’n bwriadu gweithredu, yn
afresymol wrth benderfynu a yw’n briodol i’r gofyniad
ynghylch cydaddoli Cristnogol fod yn gymwys yn achos
ysgol neu grŵp o ddisgyblion; neu

2   wedi methu â chyflawni eu dyletswydd yn hyn o beth;

mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol bŵer i gyfarwyddo’r
CYSAG i ddiddymu’r penderfyniad, i dynnu’r penderfyniad
arfaethedig yn ôl, neu, yn ôl y digwydd, i gyflawni eu
dyletswydd.
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Cymeriad cydaddoli mewn ysgolion gwirfoddol a
gynhelir han AALI ac ysgolion cyfatebol a gynhelir â
grant

81.    Y corff llywodraethu a fydd yn parhau i benderfynu ar
gymeriad a chynnwys cydaddoliadau mewn unrhyw ysgol
wirfoddol a gynhelir gan AALI neu unrhyw ysgol gyfatebol
a gynhelir â grant.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.6(3)(b)

Yr hawl i dynnu’n ôl

82.    Nid oes dim yn Neddf Addysg 1993 sy’n effeithio ar
hawliau rhieni, fel y’u sefydlwyd yn Neddf 1944 a’u hail-
ddeddfu yn Neddf 1988, i dynnu eu plant yn ôl o gydaddoli
os dymunant.  I grynhol:

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.9(3)

1   ni all fod yn amod mynychu unrhyw ysgol a gynhelir fod
plentyn yn mynychu, neu’n peidio â mynychu, unrhyw
ysgol Sul neu fan addoli;

Deddf Diwygio Addysg
1988 a.9(1)

2   os bydd y rhiant yn gofyn i ddisgybl gael ei esgusodi’n
gyfan gwbl neu’n rhannol rhag mynychu unrhyw
addoliad crefyddol yn yr ysgol, yna rhaid i’r ysgol
gydymffurfio.  Mae hyn yn cynnwys addoliadau amgen a
ddarperir gan ysgol o ganlyniad i benderfyniad gan
CYSAG;

Deddf Diwygio Addysg
1988 a.9(3)

3   lle bydd rhiant unrhyw ddisgybl sy’n breswyliwr mewn
ysgol a gynhelir yn gwneud cais i’r disgybl gael
mynychu addoliadau yn unol â daliadau enwad crefyddol
arbennig ar ddydd Sul neu ddyddiau cysegredig eraill,
neu gael addysg grefyddol yn unol â’r daliadau hynny y
tu allan i oriau ysgol, rhaid i gorff llywodraethu’r ysgol
wneud trefniadau i roi cyfleoedd rhesymol i’r disgybl
wneud hynny.  Gellir darparu ar gyfer y trefniadau hyn
yn adeiladau’r ysgol, ond ni chânt gynnwys gwariant gan
yr AALI neu, yn achos ysgol a gynhelir â grant, gan ei
chorff llywodraethu.

Deddf Diwygio Addysg
1988 a.9(7)
a.9(8)

83.    Mae ysgol yn parhau i fod yn gyfrifol am oruchwylio
unrhyw blentyn a dynnir yn ôl gan ei riant o gydaddoli.

Ymarfer yr hawl i dynnu’n ôl

84.    Dylai fod yn rhwydd ymarfer hawl rhiant i dynnu plentyn yn
ôl rhag mynychu cydaddoliadau a rhaid i ysgol weithredu
unrhyw gais o’r fath.  Nid yw’n ofynnol i rieni ddatgan eu
rhesymau dros geisio tynnu’n ôl.
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85.    Fel rheol câi’r hawl i dynnu disgybl yn ôl o gydaddoli ei
hymarfer drwy dynnu’r disgybl yn gorfforol o’r fan lle y
mae’r addoliad yn digwydd.  Yn wir fe allai’r ysgol fynnu
mai dyma’r ffordd i weithredu’r hawl.  Er hynny, os bydd yr
ysgol a’r rhiant yn cytuno y dylid caniatáu i’r disgybl fod yn
gorfforol bresennol yn ystod y cydaddoliad heb gymryd
rhan ynddo, nid oes dim yn y gyfraith yn atal hynny.

86.    I osgoi camddealltwriaeth, mae profiad yn awgrymu y bydd
yn ddefnyddiol i bennaeth sefydlu gydag unrhyw riant sydd
am ymarfer yr hawl i dynnu plentyn yn ôl:

• yr elfennau o addoli y byddai’r rhiant yn gwrthwynebu
i’r plentyn gymryd rhan ynddynt.

• goblygiadau ymarferol tynnu’r plentyn yn ôl;

• a fydd y rhiant yn gofyn am unrhyw rybudd ymlaen llaw
am yr addoliad hwnnw, ac os felly, faint.

Addoli amgen i ddisgyblion sydd wedi’u tynnu’n ôl

87.    Nid oes dim yn y ddeddfwriaeth sy’n atal unrhyw ysgol a
gynhelir rhag caniatáu, yn ôl cais y rhieni a lle maent wedi
tynnu disgyblion yn ôl o ddarpariaeth ststudol, i addysg
grefyddol gael ei darparu neu i addoliad crefyddol ddigwydd
yn ôl ffydd neu enwad arbennig.  Dylai cyrff llywodraethu a
phenaethiaid geisio ymateb yn gadarnhaol i geisiadau o’r
fath oddi wrth rieni:

1   oni bai y byddai’n golygu bod addoli enwadol yn cymryd
lle’r cydaddoli anenwadol statudol;

2   ar yr amod y gellir gwneud trefniadau o’r fath heb gost
ychwanegol i’r ysgol; a

3   ar yr amod y byddai’r ddarpariaeth amgen yn gyson â
dibenion cyffredinol cwricwlwm yr ysgol a nodwyd yn
adran 1 Deddf 1988.
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Cyrff Lleol: Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog
ar Addysg Grefyddol (CYSAG) a Chynadleddau
Meysydd Llafur Cytûn

88.    Mae ar bob AALI ddylestswyddau statudol i sefydlu:

1   corff parhaol, o’r enw Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar
Addysg Grefyddol (CYSAG), i gynghori’r AALI ar
faterion yn ymwneud â darparu AG a chydaddoli; a

Deddf Diwygio Addysg
1988 a.11

2   corff achlysurol y mae’n rhaid ei gynnulli i gynhyrchu ac
i argymell maes llafur cytûn ar gyfer AG, o’r enw
cynhadledd maes llafur cytûn.

Deddf Diwygio Addysg
1944, atodlen 5

Swyddogaeth CYSAG

89.    Prif swyddogaeth CYSAG yw:

‘cynghori’r awdurdod ar y cyfryw faterion sy’n gysylltiedig
ag addoli crefyddol mewn ysgolion sirol ac â’r addysg
grefyddol sydd i’w rhoi yn unol â maes llafur cytûn ag y
bydd yr awdurdod yn eu cyfeirio at y cyngor neu ag y gwêl
y cyngor yn dda’.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(1)(a)

Mae hefyd

• yn gallu ei gwneud yn ofynnol i’r AALI adolygu eu maes
llafur cytûn presennol (paragraff 25); a

a.11(7)

• rhaid iddo ystyried ceisiadau gan bennaeth, na fydd y
gofyniad bod cydaddoli mewn ysgolion sirol yn gyfan
gwbl neu’n bennaf yn gyffredinol Gristnogol ei gymeriad
yn gymwys i’r cydaddoli a ddarperir ar gyfer rhai neu’r
cyfan o’r disgyblion mewn ysgol benodol (paragraffau 70
74).4).

a.12(1)

90.    Swyddogaeth fras CYSAG yw cefnogi darpariaeth effeithiol
AG a chydaddoli yn yr ysgolion.  Dylai pob AALI weithio
gyda’i CYSAG i adolygu’r ddarpariaeth bresennol ar gyfer
AG ac ystyried gyda’r CYSAG a oes angen gwneud unrhyw
newidiadau yn y maes llafur cytûn neu yn y gefnogaeth a
gynigir i ysgolion.  Yn yr un modd dylai weithio gyda’i
CYSAG i gadw llygad ar ddarparu cydaddoli dyddiol ac i
ystyried gydag ef unrhyw gamau y gellid eu cymryd i wella
darpariaeth o’r fath.

91.    Mater i AALI yw penderfynu pa faterion y mae am eu
cyfeirio at ei CYSAG; ond dywed Deddf 1988 y dylai’r
rhain gynnwys, yn enwedig, ddulliau addysgu, y dewis o

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(2)
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ddeunydd addysgu a darparu hyfforddiant athrawon.

92.    Nid yw CYSAG yn gyfyngedig i roi cyngor ar faterion a
gyfeirir ato gan ei AALI; gall gynnig cyngor ar unrhyw
faterion sy’n gysylltiedig â’i swyddogaethau fel y gwêl yn
dda.  Gall gynnig cyngor i ysgolion lleol a gynhelir â grant
neu roi sylw i’r cyfryw faterion ag a gyfeiriant ato.  Nid oes
grym statudol i’r cyngor a gynigir gan CYSAG .  er hynny,
dylai’r AALI neu’r ysgol bob amser roi ystyriaeth ofalus i’r
cyngor a gynigir.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(1)(a)

93.    Mae Deddf Diwygio Addysg 1993 yn diwygio Deddf 1988
i’w gwneud yn ofynnol i CYSAG anfon copi o unrhyw
gyngor ar AG i unrhyw ysgol a gynhelir â grant o fewn ei
ardal y mae’n ofynnol iddi ddedfnyddio maes llafur cytûn,
gan gynnwys:

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(12)

• unrhyw ysgol a gynhelir â grant sy’n cyfateb i ysgol
wirfoddol a gynorthwyir lle addysgir y maes llafur cytûn
ar gais y rhieni; ac

• unrhyw ysgol a gynhelir â grant sydd wedi dewis
defnyddio maes llafur cytûn arall.

Mae’n ofynnol hefyd i CYSAG anfon copi o unrhyw gyngor
ar gydaddoli crefyddol i unrhyw ysgol a gynhelir â grant yn
yr ardal sy’n cyfateb i ysgol sirol.  Rhaid iddo beidio â chodi
tâl ar ysgol a gynhelir â grant am y cyngor hwnnw.

a.11(11)

94.    Anogir AALI i roi gwybodaeth gyflawn a chyson i’w
CYSAG ar yr holl faterion sy’n ymwneud ag AG a
chydaddoli yne u hysgolion.  Dylai hyn gynnwys, lle bo’n
briodol, gwybodaeth am ysgolion unigol yn dilyn arolygiad
gan Swyddfa Prif Arolygydd Ysgolion Ei Mawrhydi yng
Nghymru (SPAEM) (paragraff 126).

95.    Ni chaiff y CYSAG lleol gopi yn awtomatig o adroddiad ar
arolygiad, er y bydd yr AALI yn cael copi o’r adroddiad ar
gyfer unrhyw ysgol a gynhelir gan yr AALI.  Mater i’r
CYSAG fydd cael gafael ar gopi o unrhyw adroddiad y mae
am ei weld oddi wrth ei AALI.  Gellir cael copi o adroddiad
arolygiad unrhyw ysgol a gynhelir â grant oddi wrth yr
ysgol am ei gost.  Er mwyn cynorthwyo unrhyw CYSAG
sydd am gadw llygad ar adroddiadau arolygiadau, bydd
SPAEM yn gofyn i bob AALI drosglwyddo rhestri
arolygiadau i’w CYSAG.  Bydd SPAEM yn ehangu ei
darpariaeth bresennol o restri arolygiadau i gynnwys
ysgolion a gynhelir â grant yn ardal y CYSAG.  Y bwriad
presennol yw i’r rhestri gael eu hanfon i AALI flwyddyn
cyn tymor yr arolygiad.
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96.    Mae rhai AALI wedi rhoi rôl i’w CYSAG yn y trefniadau
cwyno statudol lleol (paragraffau 133 – 138).

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.23

Adroddiadau blynyddol CYSAG

97.    Rhaid i bob CYSAG gyhoeddi adroddiad blynyddol ar eu
gwaith.  Dylai hwnnw:

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(9)

1   pennu unrhyw faterion y mae wedi cynghori’r AALI yn
eu cylch;

a.11(10)(a)

2   disgrifio natur y cyngor hwnnw’n fras; a a.11(10)(b)

3   nodi eu rhesymau dros gynnig cyngor ar unrhyw faterion
na chyfeiriwyd mohonynt atynt yn y lle cyntaf gan AALI.

a.11(10)(c)

98.    Mae Deddf 1993 yn diwygio Deddf 1988 i’w gwneud yn
ofynnol i CYSAG anfon copi o’i adroddiad blynyddol i
ACAC.  Byddai’n ddefnyddiol i’r adroddiadau gynnwys y
flwyddyn academaidd, a chael eu hanfon i ACAC erbyn 30
Rhagfyr bob blwyddyn.  Anogir AALI i anfon copïau o
adroddiad blynyddol i’r ysgolion, gan gynnwys ysgolion a
gynhelir â grant, ac i sefydliadau hyfforddi athrawon lleol,
yn arbennig pan fydd adroddiad yn cyfeirio at hyfforddiant
cychwynnol i athrawon neu HMS, yn ogystal â threfnu nod
copi ar gael i’r cyhoedd ei archwilio.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(13)(a)

99.    Ceir manylion am ofynion nwy cyffredinol ynghylch
gwybodaeth ym mharagraff 143 ymlaen.

Swyddogaeth cynhadledd maes llafur cytûn

100.   Er mwyn paratoi maes llafur cytûn ar gyfer addysg
grefyddol, rhaid i AALI gynnull cynhadledd maes llafur
cytûn.  Mae cynhadledd yn endid cyfreithiol ar wahân i
CYSAG ac, er y caniateir cyd-aelodaeth, rhaid iddo gael ei
gynnull ar wahân.

Deddf Addysg 1944
atodlen 5 paragraff 1

101.   Swyddogaeth cynhadledd yw cynhyrchu ac argymell maes
llafur cytûn ar gyfer AG sy’n llwyr fodloni gofynion Deddf
1988 ac yn addysgol gadarn (paragraffau 31-37).  Ni ellir
dirprwyo’r dasg o gynhyrchu maes llafur ac eithrio i is-
bwyllgor sy’n gorfod cynnwys o leiaf un aelod o bob un o’r
pwyllgorau sy’n cyfansoddi’r gynhadledd.  Nid yw hyn yn
atal cynhadledd rhag cymryd cyngor neu sylwadau oddi
wrth grwpiau neu unigolion o’r tu allan.  Dim ond
cynhadledd maes llafur cytûn a gaiff argymell maes llafur
cytûn a rhaid i’r pwyllgorau sy’n cyfansoddi’r gynhadledd
gytuno’n unfrydol ar ei argymhellion.

Deddf Addysg 1944
atodlen 5 paragraff 7

atodlen 5 paragraff 5
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Cyfansoddiad CYSAG a chynhadledd

102.   Mae Deddf 1993, drwy ddiwygio Deddf 1944 a Deddf
1988, yn newid cyfansoddiad CYSAG a chynhadledd maes
llafur cytûn i gynnwys, o dan rai amgylchiadau, bedwerydd
grŵp neu bwyllgor.  Rhaid i CYSAG a chynhadledd ill dau
gynnwys tri neu bedwar grŵp neu bwyllgor a’r rheiny’n
cynrychioli, yn  eu tro;

Deddf Addysg 1944
atodlen 5 paragraff 2 &
Deddf Addysg 1993 a.15 &
16 & Deddf Diwygio Addysg

a   enwadau Cristnogol a chrefyddau ac enwadau crefyddol
eraill,6 y mae’n rhaid i nifer eu cynrychiolwyr, “cyn
belled ag y bo’n gyson â chyflawni swyddogaethau’r
pwyllgor yn effeithlon, adlewyrchu’n fras gryfder
cyfrannol yn enwad hwnnw neu’r grefydd honno yn yr
ardal”;

1988 a.11(4)

b   y cyfryw gymdeithasau sy’n cynrychioli athrawon a
ddylai, ym marn yr awdurdod, gael eu cynrychioli, o roi
sylw i amgylchiadau’r ardal;

c   yr awdurdod addysg lleol;

d   o dan rai amgylchiadau (paragraff 104), cyrff
llywodraethu’r ysgolion hynny a gynhelir â grant sy’n
cyfateb i ysgolion sirol neu ysgolion gwirfoddol a reolir.

Ar CYSAG, nes bod grŵp D wedi’i ffurfio, dylai unrhyw
ysgolion o’r fath a gynhelir â grant benodi person i’w
cynrychioli (paragraffau 105 – 106).  Gall CYSAG gynnwys
hefyd aelodau wedi’u cyfethol, nad ydynt yn aelodau o
unrhyw un o’r pedwar grŵp.  Nid oes unrhyw ddarpariaeth i
gynhadledd maes llafur cytûn gynnwys aelodau sydd wedi’u
cyfethol.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(3)(b)
a.11(3)

Cynrychiolaeth grwpiau heblaw crefyddau neu enwadau
crefyddol ar bwyllgor neu grŵp A

103.   Byddai cynnwys cynrychiolwyr systemau cred megis
hiwmanistaeth, nad ydynt yn gyfystyr â chrefydd neu enwad
crefyddol, ar bwyllgor A cynhadledd maes llafur cytûn neu
grŵp A CYSAG yn groes i’r darpariaethau cyfreithiol y
cyfeiriwyd atynt ym mharagraff 102.

Deddf Addysg 1944
atodlen 5 paragraff 2(a) &
Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(4)(a)

Ailgyfansoddi CYSAG a chynhadledd

104.  Cyn pen chwe mis ar ôl y dyddiad pryd y mae’r cyfrifoldeb Deddf Addysg 1993
                                           
6 Mae Deddf 1993 yn diwygio cyfeiriadau at “enwadau” drwy gydol y Deddfau Addysg i “crefyddau” ac “enwadau
crefyddol” er mwyn egluro’r term yn unol â chyfeiriadau yn Neddf Addysg Bellach ac Uwh 1992.
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dros sicrhau lleoedd ysgol yn naill ai’r cyfnod cynradd neu’r
cyfnod uwchradd mewn ardal yn trosglwyddo i awdurdod
ariannu ysgolion, rhaid i’r awdurdod lleol ailgyfansoddi ei
CYSAG ac unrhyw gynhadledd maes llafur cytûn sydd
mewn bodolaeth mewn adeg y trosglwyddo.  Bydd y
CYSAG a’r gynhadledd a ailgyfansoddir ill dau yn cynnwys
pedwerydd pwyllgor neu grŵp (paragraff 102) i gynrychioli
ysgolion perthnasol a gynhelir â grant.  Bydd trosglwyddo
fel hyn yn digwydd fel rheol pan fydd o leiaf 75% o’r
lleoedd ysgol mewn ardal mewn naill ai’r sector gynradd
neu’r sector uwhradd mewn ysgolion a gynhelir â grant, oni
bai bod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi cymeradwyo cais
oddi wrth AALI i drosglwyddiad o’r fath ddigwydd yn gynt.

a.12(1)(b)
a.16 & 15

Cynrychiolaeth ysgolion a gynhelir â grant ac
ymgynghori â hwy

105.   Cyn ailgyfansoddi CYSAG o dan y trefniadau ym
mharagraff 104, caiff ysgolion a gynhelir â grant sy’n
cyfateb i ysgolion sirol neu ysgolion gwirfoddol a reolir eu
cynrychioli ar CYSAG gan berson a benodir ganddynt.  Er
hynny, pan fydd grŵp ar gyfer ysgolion sy’n cael eu cynnal
â grant wedi’i sefydlu, nid yw hyn yn gymwys mwyach.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(3)(b)

106.  Nid oes unrhyw ddarpariaeth i gynhadledd maes llafur cytûn
gynnwys aelodau cyfoetholedig na, cyn yr ailgyfansossiad a
ddisgrifiwyd ym mharagraff 104 uchod, i gynnwys person
sy’n cynrychioli ysgolion a gynhelir â grant.  Er hynny, cyn
argymell mabwysiadu maes llafur cytûn, mae Deddf 1993
yn ei gwneud yn ofynnol i gynhadledd ymgynghori ag
unrhyw ysgolion a gynhelir â grant yn eu hardal sy’n
defnyddio maes llafur cytûn yr AALI.

Deddf Addysg 1993 a.146

Gwneud penderfyniadau

107.   Ar unrhyw gwestiwn sydd i’w benderfynu gan CYSAG,
dim ond y grwpiau cynrychioliad a restrwyd ym mharagraff
102 sydd â phleidlais unigol yr un.  Nid oes gan
gynrychiolydd ysgolion a gynhelir â grant (cyn sefydlu grŵp
ysgolion a gynhelir â grant) nac aelodau cyfoetholedig
bleidlais.  Nid oes rhaid sicrhau unfrydedd o fewn y grŵp
am sut y caiff y bleidais honno ei bwrw.  Rhaid i bob grŵp
reoli ei drafodion ei hun, gan gynnwys darpariaeth ar gyfer
torii dadl.

Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(6)

108.   Mae hyn yr un mor gymwys i gynadleddau meysydd llafur
cytûn neu i unrhyw is-bwyllgor y gallent ei benodi, er bod
rhaid i pob bwyllgor  o’r gynhadledd gytuno’n unfrydol i
argymell maes llafur cytûn i’r AALI (paragraff 27).

Deddf Addysg 1944
atodlen 5 paragraff 8
atodeln 5 paragraff 9
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Penodi i bwyllgor a grŵp

109.   Yr AALI sy’n penodi aelodau’r pedwar pwyllgor neu grŵp
a ddisgrifiwyd ym mharagraff 102.

Deddf Addysg 1944
atodlen 5 paragraff 2& Deddf
Diwygio Addysg 1988 a.11(4)

110.   Mae Deddf 1993 yn diwygio Deddf 1944 a Deddf 1988 i’w
gwneud yn ofynnol i’r AALI sicrhau bod cyfansoddiad
pwyllgor A cynhadledd maes llafur cytûn a grŵp A CYSAG
(enwadau Cristnogol a chrefyddau eraill ac enwadau’r
crefyddau hynny) gynrychioli’r gymuned leol.  Mae’n
ofynnol i nifer y cynrychiolwyr o bob enwad a chrefydd
adlewyrchu’n fras gryfder cyfrannol yr enwad hwnnw neu’r
grefydd honno yn yr ardal leol, cyn belled ag y bo hynny’n
gyson â chyflawni’n effeithlon swyddogaethau’r pwyllgor
neu’r grŵp.  Gan hynny, mae’r darpariaethau statudol yn
cydnabod y bydd achlysuron pan fydd buddiannau
effeithlonrwydd yn drech na’r gofyniad i sicrhau
cynrychiolaeth uniongyrchol gyfrannol.

Deddf Addysg 1944
atodlen 5 paragraff 2 &
Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(5)

111.   Rhaid i bob AALI ail-gyfansoddi fel hyn, erbyn 1 Hydref
1994, unrhyw gynhadledd maes llafur cytûn sydd wedi’i
chynnull heb eto wneud argymhelliad, a’u CYSAG.  Wrth
benderfynu ar gyfansoddiad pwyllgor neu grŵp A, gall
AALI ddymuno cymryd i ystyriaeth unrhy wgofnodion o
enwad vrefyddol aelodau o’r gymuned leol.  Hwyrach y
bydd rhai sefydliadau crefyddol cenedlaethol yn gallu
cynorthwyo trwy gyfeirio at eu cofnodion eu hunain.

Deddf Addysg 1993
a.254 &255

112.   Wrth benodi’r pwyllgor neu’r grwpiau eraill, rhaid i’r AALI
gymryd pob cam rhesymol i’w sicrhau eu hunain fod y
personau a benodir yn cynrychioli’r cymdeithasau athrawon
neu’r ysgolion o dan sylw.  Mae hunaniaeth gyfreithiol
wahanol y CYSAG a’r gynhadledd yn golygu y bydd angen
canfasio penodiadau i’r gwahanol gyrff ar wahân.  Dylai’r
AALI ymgynghori’n lleol cyn penodi; a byddai’n fanteisiol
sicrhau bod yr aelodau sy’n cynrychioli cymdeithasau
athrawon yn cynnwys athrawon addysg grefyddol.

Deddf Addysg 1944
atodlen 5 paragraff 3 &
Deddf Diwygio Addysg 1988
a.13(1)

113.   Dylai’r AALI benodi’r grŵp neu’r pwyllgor sy’n
cynrychioli’r ysgolion perthnasol a gynhelir â grant, lle bo
mdd, o blith y rhai a enwebwyd ar y cyd gan gyrff
llywodraethu’r ysgolion perthnasol eu hunain, gan gynnwys
unrhyw un sydd wedi dewis peidio â defnyddio’r maes llafur
lleol.  Mae gan yr AALI bŵer i ddiarddel o’r CYSAG neu’r
gynhadledd ym marn yr AALI, yn peidio â bod yn
dderbyniol i fwyafrif o’r cyrff  llywodraethu yn y ysgolion
perthnasol.  Dylid penodi unrhyw un yn ei le yn yr un ffordd
â’r penodai gwreiddiol.

Deddf Addysg 1993
a.16(5) & 15(5)
16(6) & 15(6)
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Cadeirydd CYSAG  a chynhadledd

114.   Nid yw’r ddeddfwriaeth yn pennu sut y dylid penodi
cadeirydd CYSAG neu gynhadledd.  Mater i’r AALI yw
hyn.  Mae’n agored i’r awdurdod benodi’r cadeirydd, neu
ganiatau i’r CYSAG neu’r gynhadledd benodi eu caeirydd
eu hunain o blith eu haelodau.  Er hynny, yn absenoldeb
darpariaeth eglur i’r gwrthwyneb, dylid cymryd bod
dyletswydd yr AALI i gynnull cynhadledd neu i gyfansoddi
CYSAG yn cynnwys yr hawl i benodi cadeirydd.

Deddf Addysg 1993
atodlen 5 paragraff 1 &
Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(1)

115.   Os bwriedir i gynhadledd neu CYSAG weithredu’n
effeithiol, mae’n bwysig, cyn belled â phosibl, fod gan y
cadeirydd a benodir hyedr yr holl aelodau.  Os bydd yr
AALI dewis penodi cadeirydd, mae’n ymarfer swyddogaeth
gyhoeddus a dylai fod yn fodlon gwrando ar unrhyw
sylwadau ynghylch pwy y dylid ei benodi neu pam na
ddylid hawl i benodi cadeirydd.

Ariannu CYSAG a chynhadledd

116.   Mae dyletswydd yr AALI i gynnull cynhadledd neu i
gyfansoddi CYSAG yn awgrymu dyletswydd i ariannu pob
un o’r cyrff hyn yn foddhaol.  Mae hyn yn golygu y dylai
pob AALI ddarparu clerc ar gyfer pob corff a digon o arian
issynt gyflawni eu swyddogaethau.  Dylai’r AALI ei fodloni
ei hun fod y trefniadau hynny’n ddigonol i gyflawni
swyddogaethau pob corff.  Rhaid peidio â chodi tâl ar
ysgolion a gynhelir â grant am wasanaethau CYSAG neu
gynhadledd.  Mater i’r AALI yw penderfynu pa gyngor a
chefnogaeth i’w darparu i’w CYSAG a’u cynhadledd.

Deddf Addysg 1944
atodlen 5 paragraff 1 &
Deddf Diwygio Addysg 1988
a.11(1)

Cyfarfod yn Gyhoeddus

117.   Mae Deddf 1993 yn darparu i’r Ysgrifennydd Gwladol
wneud rheoliadau i’w gwneud yn ofynnol i CYSAG a
chynhadledd maes llafur cytûn gyfarfod yn gyhoeddus.  Yn
dilyn ymgynghori, mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi
gwneud rheoliadau sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r ddau gorff
gyfarfod yn gyhoeddus ac eithrio o dan rai amgylchiadau lle
mae’n ymddangos iddo ef ei bod yn fwy priodol i’r materion
sy’n cael eu trafod gael eu hystyried yn breifat; rhoi rhybudd
am gyfarfodydd; a threfnu bod dogfennau perthnasol, megis
yr agenda ac adroddiadau, ar gael i’r cyhoedd.

Deddf Addysg 1993 a.528

OS 1994/1304 rheol 3

118.   Gwelir cyfeithiad o Atodlen 5 Deddf 1944 (fel y’i
diwygiwyd) sy’n rhoi manylion y weithdrefn ar gyfer
gweithredu maes llafur cytûn ar gyfer AG yn Atodiad F.
gwelir y gofynion cyfreithiol ynghylch cyfansoddi CYSAG
yn llawn yn Atodiad H.
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Atebolrwydd Cyhoeddus

Nodau

119.   Mae Siarter y Dinesydd yn pwysleisio egwyddorion
atebolrwydd argaeledd gwybodaeth ac ymateb i anghenion
lleol.  Mae “Addysg: Siarter ar gyfer Rhieni yng Nghymru” yn
cymhwyso’r egwyddorion hyn at ysgolion ac maent yr un mor
gymwys at ddarparu AG a chydaddoli, a ddylai fodloni
anghenion cymunedau lleol yn effeithiol.

Darparu gwybodaeth - cyffredinol

120.   Mae rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf 1988 yn ei gwneud yn
ofynnol i AALI, cyrff llywodraethu a phenaethiaid ddarparu
gwybodaeth arbennig ar gyfer yr Ysgrifennydd Gwladol, rhieni
a phersonau eraill a bennwyd.  Bydd rhywfaint o’r wybodaeth
gyffredinol y bydd ei hangen – er enghraifft ynghylch trefnu’r
cwricwlwm – yn awtomatig yn cynnwys AG a chydaddoli.
Ceir manylion llawn am y wybodaeth gyffredinol hon yng
nghylchlythyr 33/91.7

Deddf Dywigio Addysg
1988
a.22

Gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd mewn ysgolion

121.   O dan y Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Ysgol a
Gwybodaeth Gysylltiedig) (Cymru) 1991 mae’n ofynnol i’r
pennaeth drfenu bod y canlynol ar gael yn hwylus i rieni ac
eraill:

OS 1658 / 1991 rheol 11

• yn achos unrhyw ysgol y mae’n ofynnol iddi defnyddio un,
maes llafur cytûn priodol yr AALI ar gyfer AG; neu

• yn achos ysgol wirfoddol a gynhelir gan AALI neu ysgol
gyfatebol a gynhelir â grant, gopi o’r rhan honno o’r
weithred ymddiriedolaeth sy’n llywodraethu darparu AG ac
unrhyw ddatganiad ysgrifenedig arall a all fod wedi’i baratoi
ynghylch trefniadau ar gyfer AG, gan gynnwys unrhy wfaes
llafur sy’n cael ei defnyddio yn yr ysgol.

Gwybodaeth yn llawlyfr yr ysgol

122.   O dan Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Ysgolion) (Cymru)
1991 mae’n ofynnol i bob ysgol a gynhelir gynnwys yn eu
llawlyfr blynyddol:

• datganiad am naws a gwerthoedd yr ysgol;

                                           
7 Cylchlythyr 33/91 “Gwybodaeth i Rieni”.
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• manylion am yr addysg grefyddol a ddarperir yn yr ysgol;

• trefniadau i’r rhieni dynnu eu plant yn ôl o addoli crefyddol,
naill ai’n gyfan gwbl neu’n rhannol, ac unrhyw ddarpariaeth
arall ar gyfer disgyblion a dynnir yn ôl;

• manylion unrhyw benderfyniad sydd wedi’i ganiatau sy’n
codi’r gofyniad ynghylch addoli cyffredinol Gristnogol
mewn ysgol sirol neu cyn ysgol sirol a gynhelir â grant, naill
ai ar gyfer grwpiau penodedig o ddisgyblion neu ar gyfer yr
ysgol gyfan;

• lle bo’n berthnasol, cysylltiadau’r ysgol gyda chrefydd, neu
enwad crefyddol, arbennig.

Gwybodaeth i rieni mewn adroddiadau

123.   O dan y Rheoliadau Addysg (Cyraeddiadau Disgyblion
Unigol) (Gwybodaeth) (Cymru) 1994 mae’n ofynnol i
bennaeth anfon adroddiad ysgrifenedig blynyddol at y rhieni
ynghylch cynnydd eu plentyn.  Oni bai bod disgybl wedi’i
dynnu yn ôl o AG, rhaid i’r adroddiadau gynnwys manylion am
gynnydd y disgybl mewn AG.

OS 1994 / 959

124.   Cynigir canllawiau ar y gofynion yn y rheoliadau ynghylch
adroddiadau yng Nghylchlythyr 66/93 y Swyddfa Gymreig.

Arolygu ysgolion

125.   Cyflwynodd Deddf Addysg (Ysgolion) 1992 system newydd o
arolygiadau annibynnol bob pum mlynedd i ysgolion gan
ddechrau,  yn achos ysgolion uwchradd, ym Medi 1993 ac, yn
achos ysgolion eraill, flwyddyn wedyn.  Ymhlith pethau eraill,
bydd arolygiadau’n cynnwys:

• ansawdd yr addysg a’r safonau a gyrhaeddwyd;

• naws yr ysgol;

• datblygiad moesol, ysbrydol, diwylliannol a chymdeithasol
ei disgyblion; ac

• a yw ysgol yn bodloni’r gyfraith wrth ddarparu AG a
chydaddoliad dyddiol.

Caiff adroddiad ar arolygiad ei gyhoeddi a, ran amlaf, rhaid i’r
corff llywodraethu lunio cynllun gweithredu yn nodi sut y
mae’n bwriadu gweithredu yn sgîl yr arolygiad, gan gynnwys
sut y mae’n bwriadu rhoi sylw i unrhyw anawsterau wrth
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ddarparu AG neu gydaddoliad dyddiol.  Ceir manylion llawn
am y trefniadau newydd yng Nghylchlythyr 44/93.8

126.   Prif arolygydd Ei Mawrhydi, sy’n bennaeth adran ar wahân o’r
llywodraeth, sef Swyddfa Prif Arolygydd Ysgolion Ei
Mawrhydi yng Nghymru (SPAEM), sy’n gyfrifol am drefnu
arolygiadau (a gynhelir) gan arolygydd sydd wedi’i benodi
ganddo) ac am gynnal safonau.  Mae Fframwaith Arolygu
SPAEM wedi’i anfon i bob ysgol yng Nghymru a gynhwyswyd
o dan Ddeddf Ysgolion 1992.

Deddf Addysg
(Ysgolion)1992 a.9

Arolygu AG a chydaddoli enwadol

127.   Ers blynyddoedd lawer mae addysg grefyddol a/neu gydaddoli
enwadol (a roir mewn rhai ysgolion gwirfoddol a rhai ysgolion
cyfatebol a gynhelir â grant) wedi bod yn destun trefniadau
gwahanol ynglŷn ag arolygu o dan reolaeth llywodraethwyr, ac
fe gadwodd Deddf Ysgolion 1992 y sefyllfa honno.

128.   Rhaid i AG enwadol (sydd wedi’i diffinio o’r newydd yn
Neddf Ysgolion 1992 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 1993) a
chydaddoli enwadol gael eu harolygu bob pum mlynedd hefyd,
ond y llywodraethwyr (y llywodraethwyr eglwysig mewn ysgol
a reolir) yn hytrach na SPAEM sy’n gyfrifol am drefnu’r
arolygiad gan arolygydd o’u dewis.  Nid oes rhaid i’r
arolygydd fod yn Arolygydd Cofrestredig, ond fe all fod os
bydd y llywodraethwyr yn dymuno.

Deddf Addysg (Ysgolion)
1992 a.12(3A) a

Deddf Addysg (Ysgolion)
1992 a.13(3) & (4)

129.   Rhaid i’r arolygiad ‘adran 13’ hwn gynnwys:

• AG enwadol:

- Mewn ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol
gyfatebol a gynhelir â grant (sef ysgol nad yw’n
gyfreithiol ofynnol iddi addysgu AG yn unol â maes
llafur cytûn, hyd yn oed os bydd yn dewis (paragraff
23);

- Mewn ysgol wirfoddol a reolir neu ysgol gyfatebol a
gynhelir â grant lle mae AG, ar gais rhiant, yn cael ei
darparu yn unol â’i gweithred ymddiriedolaeth neu ei
hen arferion (paragraff 23);

• Chydadoli mewn ysgol wirfoddol neu ysgol gyfatebol a
gynhelir â grant.

130.   Mae ar yr Arolygydd Cofrestredig ddyletswydd (pargarff 126)
i adrodd ar ddatblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a

                                           
8 Cylchlythyr 44/93 “Arolygu Ysgolion Arweiniad i ddarpariaethau arollygu Deddf Addysg (Ysgolion) 1992”.
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diwylliannol disgyblion ym mhob ysgol, ond yn yr ysgolion
hynny sy’n darparu AG a/neu gydaddoli enwadol, mae’r
ddyletswydd honno wedi’i chyfyngu nodi bod yr ysgol yn
bodloni gofynion y gyfraith i ddarparu AG a chydaddoliad
dyddiol.  Nid yw’r Arolygydd Cofrestredig yn ymwneud â
chynnwys darpariaeth o’r fath.  Er hynny, fe gaiff yr arolygiad
‘adran 13’ adrodd hefyd ar ddatblygiad ysbrydol, moesol,
cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion, os bydd y
llywodraethwyr yn dymuno.

Deddf Addysg (Ysgolion)
1992 a.13(7)

131.   Cyhoeddir yr adroddiad ‘adran 13’ hefyd ac anfonir crynodeb
at y rhieni.  Rhaid hefyd i’r corff llywodraethu gyhoeddi
cynllun gweithredu ychwanegol.

Gweithdrefn gwynion lleol

132.   Fel rheol, caiff pryderon a fynegir gan rieni ac eraill ynghylch
cwricwlwm ysgol a materion cysylltiedig, gan gynnwys AG a
chydaddoli eu hystyried a, cyn belled â phosibl, ymdrinir â hwy
mewn trafodaeth anffurfiol gydag athrawon a phenaethiaid yn
y lle cyntaf.  Er hynny, fe fydd achosion lle nad oes modd
datrys pryderon o’r fath yn anffurfiol, a chaiff y rhain eu
hystyried fel cwynion ffurfiol.

133.   O dan Ddeddf 1988 mae gan bob AALI a phob ysgol a
gynhelir â grant weithdrefn gwynion leol ar gyfer ystyried
unrhyw gwyn ffurfiol.  Diben y weithdrefn yw cynnig i rieni ac
eraill ffordd leol whylus a dealladwy i fynd ar drywydd unrhyw
gwyn am gwricwlwm ysgol, gan gynnwys AG a chydaddoli, a
materion cysylltiedig, megis sefydlu CYSAG neu adolygu
maes llafur cytûn.  Nodir manylion llawn ar gyfer AALI yng
Nghylchlythyr 26/89.9

Deddf Diwygio Addysg
1988
a.23 & 58

134.   Rhaid i bob AALI gael swyddog cyswllt i roi cyngor ar y
trefniadau sy’n gymwys yn achos ysgolion a gynhelir gan
AALI.  Dylai AALI roi cyhoeddusrwydd eang i’w trefniadau
ac mae rhai AALI wedi cynhyrchu taflenni sy’n esbonio sut
mae cwyno.  Yn ogystal, dylai fod copi cyflawn o’r weithdrefn
gwynion leol ar gael ym mhob ysgol, gan gynnwys ysgolion a
gynhelir â grant, a rhaid i lawlyfr yr ysgol gynnwys cyfeiriad
ati.

135.   Dyma gamau’r weithdrefn yn gyffredinol:

                                           
9 Cylchlythyr 26/89 “Deddf Diwygio Addysg 1988: Trefniadau lleol ar gyefr ystyried cwynion”.
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Cwyn am
ddyletswydd ysgol a
gynhelir gan yr
AALI

Cwyn am
ddyletswydd ysgol
a gynhelir â grant

Cwyn am
ddyletswyddau
AALI

Swyddog cyswllt yr
AALI

Ystyriaeth gan y
pennaeth

Swyddog cyswllt yr
AALI

Ystyriaeth gan y corff
llywodraethu

Ystyriaeth gan y
corff llywodraethu

-

Ystyriaeth gan yr
AALI

- Ystyriaeth gan yr
AALI

136.   Dylai gweithdrefn gwynion AALI gydnabod yn llawn hawliau
cyrff llywodraethu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir mewn
orthynas â’u cyfrifoldeb dros AG ac addoli crefyddol.

137.   Mynegwyd pryder y gall y trefniadau presennol ar gyfer trafod
cwynion atal rhieni ac eraill rhag datrys eu pryderon am yr
agwedd hon ar ddarpariaeth ysgol yn foddhaol.  Dylai AALI ac
ysgolion a gynhelir â grant sicrhau:

• Bod y trefniadau lleol yn syml ac nad ydynt yn peri gofid i’r
rhai sy’n dymuno cwyno; a

• Bod penderfyniadau’n cael eu gwneud mor gyflym ag sy’n
gyson ag ystyriaeth briodol ar y cwyn.

Caiff achwynydd wneud cwyn drwy drydydd parti chael
cwmni’r parti hwnnw pan gyflwynir sylwadau yn ystod pob
cam.

Cwynion i’r Ysgrifennydd Gwladol

138.   Bydd achwynydd sy’n dal yn anfodlon ar ôl i’r cwyn gael ei
ystyried yn llawn o dan y trefniadau a ddisgrifiwyd uchod yn
dal yn gallu gwneud cwyn i’r Ysgrifennydd Gwladol o dan
adran 68 neu 99 Deddf Addysg 1944.  Er hynny, ni fydd yr
Ysgrifennydd Gwladol yn gallu ystyried unrhyw gŵyn o’r fath
oni bai iddo fynd yn gyntaf drwy holl gamau’r trefniadau lleol
a gymeradwywyd.

Deddf Addysg 1944
a.68 & 99

Deddf Diwygio Addysg
1988 a.23(2)
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Athrawon

Nodau

139.   Mae athrawon yn chwarae rhan hanfodol yn natblygiad moesol
ac ysbrydol disgyblion a gwnânt gyfraniad holl-bwysig at ethos
yr ysgol.  Bydd rhai athrawon, yn ogystal ag arbenigwyr AG,
hefyd yn cyfrannu at y nodau hyn drwy roi AG ac arwain
addoliad, ond ni ellir ei gwneud yn ofynnol i athrawon roi AG
nac arwain na bod yn bresennol mewn addoliadau ac eithrio lle
mae’r ddeddfwriaeth yn darparu fel arall mewn perthynas â
rhai athrawon mewn ysgolion cyfatebol a gynhelir â grant.

Dyletswyddau

140.   Mae Deddf Addysg 1944, gyda rhai eithriadau penodol yn
achos athrawon mewn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac
athrawon crefydd mewn ysgolion gwirfoddol a reolir, yn
darparu na ddylid datgymhwyso athrawon rhag cyflogaeth ac
na ddylid gwahaniaethu yn erbyn athrawon yn nhermau tâl neu
ddyrchafiad ar sail eu barn neu eu harferion crefyddol wrth
gymryd rhan neu wrth beidio â chymryd rhan mewn addoliadau
neu addysg grefyddol.  Mae Deddf Addysg 1993 yn
cymhwyso’r darpariaethau hyn at ysgolion a gynhelir â grant.
Pan fydd ysgol yn dechrau cael ei chynnal â grant, mae
darpariaethau adran 30 Deddf Addysg 1944 sy’n gymwys i
athro o dan hen statws yr ysgol yn parhau i fod yn gymwys
cyhyd ag y caiff ei gyflogi fel athro yn yr ysgol.

Deddf Addysg 1944 a.30

Deddf Addysg 1993
a.143-145

a.144(4)

141.   Un o’r dyletswyddau a ymgorfforwyd yng nghontract pob
athro gan Ddogfen Tâl ac Amodau Athrawon Ysgol yw bod yn
bresennol mewn gwasanaethau.  Mae’r ddyletswydd hon yn
ddarostyngedig i ryddid athrawon o dan Ddeddf 1944 i beidio â
bod yn bresennol mewn cydaddoliad.  Felly caiff pennaeth ei
gwneud yn ofynnol i unrhyw athro fod yn bresennol mewn
rhannau o wasanaeth ysgol pan nad oes cydaddoli’n digwydd –
er enghraifft darllen hysbysiadau – ond ni allai ei gwneud yn
ofynnol i athro fod yn bresennol mewn cydaddoli ond os
byddai’r athro hwnnw yn un o’r categorïau eithriadol a nodwyd
yn y paragraff blaenorol.

Deddf Addysg 1944 a.30

142.   Mae’r mesurau diogelwch a nodwyd uchod yn gymwys i
benaethiaid fel i bob athro arall.  Mae ar benaethiaid
ddyletswydd o dan Ddeddf 1988 i sicrhau bod eu hysgol yn
cydymffurfio â gyfraith ar gydaddoli ac AG, ond eu eithrio yn
yr achosion a bennwyd yn Neddf 1944, ni ellir eu cosbi  am
beidio â chymryd rhan wrth ddarparu’r naill neu’r llall.

Deddf Addysg 1988 a.10(1)

Deddf Addysg 1944 a.30

143.   Wrth gynllunio staffio a datblygu staff, rhaid i’r corff
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llywodraethu gymryd i ystyriaeth eu dyletswydd o dan Ddeddf
1988 i ymarfer eu swyddogaethau gyda golwg ar sicrhau bod
pob disgybl yn cymryd rhan mewn cydaddoliad dyddiol a bod
AG yn cael ei haddysgu.  Nid yw’r darpariaethau a
ddisgrifiwyd uchod (paragraffau 141 – 143) yn atal y corff
llywodraethu rhag cymryd i ystyriaeth barodrwydd ymgeiswyr
i addysgu AG neu arwain cydaddoli wrth lunio disgrifiadau
swydd ar gyfer swyddi arbennig, ac wrth argymell a phenodi
athrawon.  Er hynny ni ddylai parodrwydd i addysgu AG neu i
arwain cydaddoli fod yn un o ofynion swydd, er ei bod yn
amlwg bod rhaid i barodrwydd i addysgu AG fod yn ofyniad
wrth hysbysebu swyddi arbenigol addysgu AG.

Deddf Diwygio Addysg
1988
a.10(1)

144.   Mater i’r pennaeth, lle nad oes digon o athrawon mewn ysgol
sy’n fodlon addysgu AG neu arwain cydaddoliad, yw sicrhau
bodloni’r gofynion ar gyfer y gweithgareddau hyn beth bynnag.
O dan yr amgylchiadau hyn, gall penaethiaid fod am ofyn
cyngor eu AALI neu eu CYSAG.

145.   O ran cydaddoli, o dan amgylchiadau o’r fath dylai’r pennaeth
gymryd pob cam rhesymol i ddod o hyd i bersonau priodol o’r
gymuned leol a fyddai’n fodlon ac yn gallu arwain
cydaddoliad.  Er hynny dylid cymryd i ystyriaeth, nid yn unig
barodrwydd y personau hynny i arwain cydaddoliad, ond
hefyd:

• Gallu’r person i gynnal addoliad o’r fath ar gyfer y
disgyblion o’r cefndiroedd teuluol, yr oedrannau a’r
galluoedd o dan sylw; ac

• I ba raddau y byddai unrhyw gostau yn dod i ran yr AALI
neu i’r ysgol.

146.  Gall y disgyblion hynaf cydaddoliadau lle’r ymddengys bod
hynny’n briodol.

147.  Er hynny, pa drefniadau bynnag a wneir, nid oes dim yn drech
na chyfrifoldeb yr ysgol mewn perthynas ag iechyd a
diogelwch y disgyblion.  Bydd penaethiaid, er enghraifft, yn
dymuno ystyried yr angen am bresenoldeb aelod o’r staff
meewn addoliadau sy’n cael eu harwain gan unigolion o’r tu
allan i’r ysgol.
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Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon a
Datblygiad Proffesiynol Athrawon

Nodau

148.  Mae’r Llywodraeth am sicrhau bod athrawon sy’n addysgu AG
ac yn arwain cydaddoli wedi’u paratoi i wneud hynny’n
effeithiol ac yn dda.

Hyfforddiant cychwynnol i athrawon

149.  Mae Cylchlythyr10 yn nodi meini prawf newydd ar gyfer
cyrsiau o hyfforddiant cychwynnol i athrawon cynradd ac
mae’n nodi’r cymwyseddau a ddisgrifwiyd oddi wrth bob athro
sydd newydd gymhwyso, gan gynnwys sicrhau’r “sylfaen
angenrheidiol i ddatblygu parodrwydd i hybu datblygiad
ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol disgyblion”.
Mae’r Cylchlythyr hefyd yn annog datblygiad amrywiaeth o
lwybrau hyfforddi, gan gynnwys cyrsiau sy’n cynnig sylfaen
sylweddol mewn chwe pwnc ar lefel is-raddedig, a all gynnwys
AG ; a chyrsiau mwy arbenigol i’r rhai sy’n gobeithio cael rôl
fel cydgysylltydd AG neu athro arbenigol AG.

OS 543/93

150.  Caiff y rhai sy’n hyfforddi ar gyfer addysgu mewn ysgol
uwchradd arbenigo mewn AG.  Dylai hyfforddiant cychwynnol
i athrawon baratoi’r myfyrwyr hyn i addysgu AG yn unol â’r
gofynion a’r meysydd llafur statudol yn yr ysgolion.  Mae
Cylchlythyr 35/92 11 ar hyfforddiant cychwynnol i athrawon
uwchradd yn nodi’r cymwyseddau a ddisgwylir oddi wrth
athrawon sydd newydd gymhwyso.  Mae’n pennu y dylai pob
athro sydd newydd gymhwyso fod wedi sicrhau yn ei
hyfforddiant cychwynnol “ y sylfaen angenrheidiol i ddatblygu
parodrwydd i hybu lles ysbrydol a moesol disgyblion”.

Datblygiad proffesiynol atrhawon

151.  Dylai cynlluniau datblygu ysgolion nodi anghenion datblygiad
staff sy’n gysylltiedig ag AG a chydaddoli.  Yn ôl eu statws,
gall ysgolion gael cyngor ynghylch materion datblygiad staff
odii wrth y CYSAG, staff ymgynhorol yr AALI a gwahanol
ffynonellau enwadol.  Hwyrach bod yr un cyrff yn cynnig
cyrsiau hyfforddi i athrawon sy’n gwasanaethu a chyfleoedd
eraill ar gyfer datblygiad proffesiynol, fel y bydd ystod o
ddarparwyr eraill. Cyn buddsoddi mewn datblygiad staff, dylai
ysgolion sicrhau y bydd yn diwallu’r anghenion y maent
wedi’u nodi.

                                           
10 Cylchlythyr 62/93 “The Initial Training of Primary School Teachers: New Criteria for Courses”.
11 Cylchlythyr 35/92: “Initial Teacher Training (Secondary Phase)”.
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Rhaglen Grantiau Cynnal Addysg a Hyfforddiant

152.  Mae cymorth ar gael ar gyfer datblygiad proffesiynol pellach
athrawon drwy gyfrwng y rhaglen grantiau penodol Grantiau
Cynnal Addysg a Hyoffrddiant (GCAH).  Mae’r rhaglen yn
cynnwys:

• ym 1993-94, yng Ngweithgarwch y Cwricwlwm 5 – 19,
addasu arferion addysgu i fodloni gofynion Addysg
Grefyddol.

• ymn 1994-95, unwaith eto yng Ngweithgarwch y
Cwricwlwm 5 – 19, helpu i gyflwyno meysydd llafur cytûn
newydd yn y flwyddyn ysgol 1994-5.

Nae’n agored i ysgolion ac AALI drefnu bod cymorth
ychwanegol ar gael ar gyfer datblygiad proffesiynol.  Ceir
manylion llawn yng Nghylchlythyr 45/92 a Chylchkythyr drafft
45/93.12

Ysgolion a gynhelir â grant: Grant Dibenion Arbennig

153.  Caiff ysgolion a gynhelir â grant gymorth ar gyfer datblygiad
proffesiynol drwy grant penodol gwahanol o’r enw Grant
Dibenion Arbennig (Datblygiad).  Mae pob ysgol AGAG yn
gymwys i gael y grant hwn.  Mater i’r ysgolion unigol yw
penderfynu faint i’w wario ar ddatblygiad proffesiynol ar gyfer
AG, ond fe’u hanogir i roi sylw i’r blaenoriaethau a nodwyd yn
y rhaglen GCAH gyfredol.

                                           
12 Cylchlythyr 45/92 “Grants Education Support and Training 1993-4”; Cylchlythyr 45/93 “Grants for Education
Support and Training 1994-5”.
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Atodiad A

Mathau o Ysgol a Gynhelir â Grant

1. At ddibenion y gofynion ar gyfer AG a chydaddoli a ddisgrifiwyd yn y cylcjlythyr hwn, ceir
pum math o ysgol a gynhelir â grant:

1 ysgol a gynhelir â grant a oedd gynt yn ysgol sirol yn cael ei chynnal gan AALI;

2 ysgol a gynhelir â grant a oedd yn gynt yn ysgol wirfoddol a reolid;

3 ysgol a gynhelir â grant a oedd yn gynt yn ysgol wirfoddol a gynorthwyid;

4 ysgol newydd yn cael ei chynnal â grant a sefydlwyd o dan adran 48 Deddf Addysg 1993
neu o dan adran 49 y Ddeddf honno lle na ddarperir ar gyfer addysg grefyddol disgyblion
yn yr ysgol naill ai yn y weithred ymddiriedolaeth neu mewn unrhyw ddatganiad; disgrifir
ysgol o’r fath yn y cylchlythyr hwn fel ysgol ‘sy’n cyfateb i ysgol sirol’; a

5 ysgol newydd yn cael ei chynnal â grant a sefydlwyd o dan adran 49 Deddf Addysg 1993
lle y mae naill ai’r weithred ymddiriedolaeth neu unrhyw ddatganiad yn darparu ar gyfer
addysg grefyddol y disgyblion yn yr ysgol; disgrifir ysgol o’r fath yn y cylchlythyr hwn fel
ysgol ‘sy’n cyfateb i ysgol wirfoddol a gynorthwyir’.

2. O 1 Ebrill 1994 ymlaen daw’r gofyniad statudol i ysgolion a gynhelir â grant gyhoeddi
cynigion ar gyfer newid cymeriad sylweddol o dan adran 96 Deddf Addysg 1993 i rym.  Cred
yr Ysgrifennydd Gwladol fod newid yng nghymeriad crefyddol ysgol yn newid cymeriad
sylweddol a lle bo gan ysgol ymddiriedolwyr, y dylent roi eu caniatâd ysgrifenedig cyn
cyhoeddi cynigion ar gyfer newid o’r fath.  Hefyd rhaid i gyrff llywodraethu ymgynghori â’r
cyfryw bersonau ag y mae’n ymddangos iddynt eu bod yn briodol cyn cyhoeddi cynigion.
Argymhellir ymgynghori ag awdurdodau Esgoblaethol yn y dyddiau cynnar ynghylch unrhyw
gynigion a allai ddwyn goblygiadau ar gyfer ysgolion gwirfoddol yn yr ardal.

3. O’i sefydlu, bydd gan Gyngor Ariannu Ysgolion Cymru, o dan adran 92 Deddf Addysg 1993,
bŵer i gyhoeddi cynigion ar gyfer newid cymeriad sylweddol mewn sygolion a gynhelir â
grant yn ardaloedd yr AALI hynny lle mae’r Cyngor naill ai’n rhannu’r cyfrifoldeb dros
ddarpariaeth ysgolion cynradd neu ysgolion uwchradd gyda’r AALI neu lle bo gan y Cyngor
yn gallu cyhoeddi cynigion i wneud newid sylweddol yng nghymeriad crefyddol ysgol.

4. Effaith adran 141 Deddf Addysg 1993 yw, os cymeradwyir newid yng nghymeriad crefyddol
ysgol gan yr Ysgrifennydd Gwladol, y bydd darpariaethau AG y Ddeddf yn gymwys yn unol
â’i chymeriad newydd.  Felly, er enghraifft, os bydd corff llywodraethu:

1 hen ysgol sirol neu hen ysgol a reolid yn sicrhau cymeradwyo cynigion i AG gyd-fynd â
daliadau enwad crefyddol arbennig rhaid i’r AG yn yr ysgol gyd-fynd ag adran 140 Deddf
1993;

2 hen ysgol a gymorthywid yn sicrhau cymeradwyo cynogion na fydd AG yn cyf-fynd â
daliadau enwad crefyddol arbennig, rhaid i’r AG yn yr ysgol gyd-fynd ag adran 138 Deddf
1993.
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Atodiad B

Ysgolion Arbennig

Addysg grefyddol a chydaddoli

1. Mae Deddf Addysg 1993 yn dweud y bydd rheoliadau yn darparu, cyn belled ag y bo’n
ymarferol, y dylai pob disgybl cael addysg grefyddol a bod yn bresennol mewn addoliad
crefyddol; neu gael ei dynnu’n ôl rahg bod yn bresennol mewn addoliad o’r fath neu rhag cael
addysg o’r fath, yn unol â dymuniadau rhiant y disgybl.

2. Gwelir y rheoliadau presennol yn Atodlen 2 y Rheoliadau Addysg (Cymeradwyo Ysgolion
Arbennig) 1983.  O 1 Ebrill 1994 ymlaen, caiff y rhain eu disodligan y Rheoliadau Addysg
(ysgolion Arbennig) 1994 a fydd yn cynnwys gofynion union debyg.  Mae’r Rheoliadau yn
gymwys i bob ysgol arbennig a gynhelir, pob ysgol a gynhelir â grant a phob ysgol arbennig na
chynhelir mohoni.

3. Caiff darpariaethau tebyg eu cynnwys yn y Rheoliadau Addysg (Anghenion Addysgol
Arbennig) (Cymeradwyo Ysgolion Annibynnol) 1994 o 1 Ebrill 1994 ymlaen mewn perthynas
ag ysgolion anibynnol a gymeradwyir i ddarparu ar gyfer plant sydd â datganiadau o anghenion
addysgol arbennig.
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Atodiad C

Colegau Technoleg Dinas

Addysg grefyddol a chydaddoli

1. Nid yw darpariaethau’r Deddfau Addysg sy’n ymwneud ag addysg grefyddol a chydaddoli yn
gymwys i golegau technoleg dinas na cholegau dinas ar gyfer technoleg y celfyddydau.
Ysgolion annibynnol yw’r rhain ond, fel un o amodau grant, mae’n ofynnol iddynt ddarparu ar
gyfer addysg grefyddol a chydaddoli sy’n cyd-fynd yn fras â’r hyn a geir mewn ysgolion a
gynhelir.  Nodir y gofynion yn y cytundebau ariannu y bydd yr Ysgrifennydd Gwladol, o dan
adran 105 Deddf Diwygio Addysg 1988, yn eu gwneud gyda’r rhai sy’n sefydlu ac yn rhedeg
colegau o’r fath.  Nid oes coleg o’r fath yng Nghymru ar hyn o bryd.
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Atodiad D

Colegau Chweched Dosbarth yn y Sector Addysg Bellach

Addysg grefyddol

1. Mae adran 45 Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff
llywodraethu pob sefydliad addysg bellach, ac eithrio sefydliad a oedd ar 30 Medi 1992 yn
goleg addysg bellach, sicrhau darparu addysg grefyddol yn y sefydliad i bob myfyriwr sy’n
dymuno ei chael.  Mae adran 45(3) yn dweud y bernir bod y corff llywodraethu yn cyflawni ei
ddyletswydd os darperir AG ar amser neu amserau sy’n gyfleus i’r mwyafrif o’r myfyrwyr
amser-llawn fod yn bresennol.

2. At ddibenion adran 45, gall AG gymryd ffurf darlithoedd neu ddosbarthiadau neu
ddarlithoedd neu ddosbarthiadau unigol a ddarperir ar sail reolaidd a gall gynnwys cwrs
astudio sy’n arwain at arholiad neu at ddyfarnu cymhwyster.

3. Mae’r Ddeddf yn gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu pob sefydliad benderfynu o bryd
i’w gilydd ar ffurf a chynnwys yr AG a ddarperir.

• Yn achos hen goleg chweched dosbarth gwirfoddol neu hen ysgol a gynhelid â grant a
oedd yn ysgol wirfoddol cyn iddi ddechrau cael ei chynnal â grant, rhaid i’r ffurf a’r
cynnwys gyd-fynd â darpariaethau unrhyw weithred ymddiriedolaeth sy’n effeithio ar y
sefydliad a rhaid iddynt beidio â mynd yn groes i draddodiadau crefyddol y sefydliad cyn
iddo fynd yn sefydliad addysg bellach.

• Yn achos pob sefydliad addysg bellach y mae adran 45 yn gymwys iddo, rhaid i ffurf a
chynnwys yr addysg grefyddol a ddarperir adlewyrchu’r ffaith mai Cristnogol yn bennaf
yw traddodiadau crefyddol Prydain Fawr, gan gymryd i ystyriaeth ddysgeidiaeth ac
arferion y prif grefyddau eraill a gynrychiolir ym Mhrydain Fawr.

Cydaddoli

4. Mae adran 44 Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff
llywodraethu pob sefydliad addysg bellach, ac eithrio sefydliad a oedd ar 30 Medi 1992 yn
goleg addysg bellach, sicrhau, ar amser priodol ar o leiaf un diwrnod bob wythnos pryd y
mae’r sefydliad ar agor, fod cydaddoliad, y gall myfyrwyr fod yn bresennol ynddo, yn cael ei
gynnal yn y sefydliad.

5. Mewn hen goleg chweched dosbarth gwirfoddol neu hen ysgol a gynhelid â grant a oedd yn
ysgol wirfoddol cyn iddi ddechrau cael ei chynnal â grant, rhaid i’r cydaddoliad fod ar ffurf
sy’n cydymffurfio â darpariaethau unrhyw weithred ymddiriedolaeth sy’n effeithio ar y
sefydliad ac adlewyrchu traddodiadau ac arferion crefyddol y sefydliad cyn iddo fynd yn
sefydliad addysg bellach.  Ym mhob sefydliad addysg bellach arall y mae adran 44 yn
gymwys iddo, rhaid i’r cydaddoliad fod yn gyfan gwbl neu’n bennaf yn gyffredinol
Gristnogol ei gymeriad yn gymaint â bod yn rhaid iddo adlewyrchu traddodiadau bras y gred
Gristnogol, ond heb orfod nodweddu unrhyw enwad Cristnogol arbennig.

6. Os cred corff llywodraethu sefydliad addysg bellach ei bod yn briodol, fe gaiff, yn
ychwanegol at y cydaddoliadau y cyfeirir atynt ym mharagraff 5, ddarparu ar gyfer
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cydaddoliadau sy’n adlewyrchu arferion rhai neu’r cyfan o’r traddodiadau crefyddol eraill a
gynrychiolir ym Mhrydain Fawr.

Arolygu

7. Bydd Adran Arolygwyr y cyngor cyllido addysg bellach:

• yn cadarnhau’r trefniadau a wnaed gan golegau mewn ymateb i Adrannau 44 a 45 Deddf
Addysg Bellach ac Uwch 1992 ; ac

• yn cyflwyno sylwadau ar ansawdd Addysg Grefyddol a chydaddoliadau a welwyd yn ystod
arolygiadau llawn mewn colegau.
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Atodiad E

Cyfieithiad o Adran 26-29 Deddf Addysg 1944 fel y’u diwygiwyd gan Ddeddf Diwygio Addysg
1988

26. – (1) Yn achos ysgol sirol y ddarpariaeth ar gyfer addysg grefyddol ar gyfer disgyblion yn yr
ysgol y mae adran 2(1)(a) Deddf Diwygio Addysg 1988 yn ei gwneud yn ofynnol ei
chynnwys yng nghwricwlwm sylfaenol yr ysgol fydd darpariaeth ar gyfer addysg
grefyddol yn unol â maes llafur cytûn a fabwysiedir ar gyfer yr ysgol neu ar gyfer y
disgyblion hynny.

(2) Ni fydd unrhyw faes llafur o’r fath yn darparu ar gyfer rhoi addysg grefyddol i
ddisgyblion mewn ysgol o’r fath drwy gyfrwcj unrhyw gatecism neu fformwlari sy’n
nodweddu unrhyw enwad crefyddol arbennig; ond ni chymerir bod y ddarpariaeth hon yn
gwahardd darpariaeth mewn maes llafur o’r fath ar gyfer astudio catecism neu fformwlari
o’r fath.

(3) Mae is-adran (4) isod yn gymwys lle lleolir ysgol uwchradd sirol fel nad oes modd
gwneud trefniadau cyfleus ar gyfer tynnu disgyblion yn ôl o’r ysgol yn unol ag adran 9 y
Ddeddf honno i gael addysg grefyddol mewn man arall.

(4) Mewn unrhyw achos o’r fath os bydd yr awdurdod addysg lleol yn fodlon -

(a) bod rhieni disgyblion sy’n mynychu’r ysgol yn awyddus iddynt gael addysg
grefyddol yn yr ysgol yn unol â daliadau enwad crefyddol arbennig; a

(b) bod trefniadau boddhaol wedi’u gwneud i ddarparu’r addysg honno i’r disgyblion
hynny yn yr ysgol, ac i sicrhau na fydd cost darparu’r addysg honno ar gyfer y
disgyblion hynny yn yr ysgol yn dod i ran yr awdurdod;

bydd yr awdurdod, oni bai eu bod yn fodlon y byddai’n afresymol gwnued oherwydd
unrhyw amgylchiadau arbennig, yn darparu cyfleusterau i weithredu’r trefniadau hynny.

27. - (1) Lle bydd rhieni unrhyw ddisgyblion sy’n mynychu ysgol a reolir yn gofyn iddynt gael
addysg grefyddol yn unol â darpariaethau’r weithred ymddiriedolaeth sy’n ymwneud â’r
ysgol, neu lle na wneir darpariaeth at y diben hwnnw gan weithred o’r fath yn unol â’r
arferion a gedwid yn yr ysgol cyn iddi ddod yn ysgol a reolir, bydd y llywodraethwyr
eglwysig, oni bai eu bod yn fodlon y byddai’n afresymol gwneud oherwydd
amgylchiadau arbennig, yn gwneud trefniadau i sicrhau rhoi’r addysg grefyddol honno i
ddisgyblion yn yr ysgol yn ystod hyd at ddau gyfnod ym mhob wythnos.

(2) Heb ragfarnu’t ddyletswydd i wneud trefniadau o’r fath fel y dywedwyd uchod, byeth
bynnag fydd nifer y staff addysgu yn yr ysgol, lle bydd nifer y staff addysgu mewn ysgol
a reolir yn fwy na dau, bydd y staff addysgu yn cynnwys personau (y cyfeirir atynt yma
wedi hyn fel ‘athrawon crefydd’) a ddewiswyd oherwydd eu ffitrwydd a’u cymhwysedd i
roi’r gyfryw addysg grefyddol ag y mae’n ofynnol ei rhoi o dan y trefniadau hynny ac a
benodir yn benodol i wneud hynny: ar yr amod na fydd nifer yr athrawon crefydd mewn
unrhyw ysgol a reolir yn fwy nag un rhan o bump o nifer y staff addysgu yn yr ysgol gan
gynnwys y pennaeth, er mwyn i nifer y staff addysgu, lle nad yw’n lluosrif o bump, gael
ei drin at ddibenion yr is-adran hon fel pe bai y lluosrif uwch nesaf o bump.
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 (3) Ni fydd pennaeth ysgol a reolir, tra bydd yn dal y swydd honno, yn athro crefydd, [ond
cyn penodi unrhyw berson i fod yn bennaeth ysgol o’r fath bydd yr awdurdod addysg
lleol yn rhoi gwybod i lywodraethwyr yr ysgol am y person y bwriant ei benodi a byddant
yn ystried unrhyw sylwadau a wneir gan y llywodraethwyr mewn perthynas â’r penodiad
arfaethedig].

(4) Lle bydd yr awdurdod addysg lleol yn bwriadu penodi unrhyw berson i fod yn athro
crefydd mewn ysgol a reolir, bydd yr awdurdod yn ymgynghori â llywodraethwyr hynny
yn fodlon ar ffitrwydd a chymhwysedd y person i roi’r gyfryw adyysg grefyddol ag y
mae gofyn madani yn unol â’r trefniadau hynny a nodwyd uchod rhaid i’r awdurdod
beidio â phenodi’r person hwnnw i fod yn athro crefydd.

(5) Os bydd llywodraethwyr eglwysig ysgol a reolir o’r farn bod unrhyw athro crefydd wedi
methu â rhoi’r gyfryw addysg grefyddol ag a nodwyd uchod yn effeithlon ac yn addas,
cânt ei gwnued yn ofynnol i’r awdurdod ei ddiswyddo o’i gyflogaeth fel athro crefydd yn
yr ysgol.

(6) Yn achso ysgol a reolir y ddarpariaeth ar gyfer addysg grefyddol ar gyfer disgyblion yn
yr ysgol y mae adran 2(1)(a) Deddf Diwygio Addysg 1988 yn ei gwneud yn foynnol ei
chynnwys yng nghwricwlwm sylfaenol yr ysgol fydd darpariaeth ar gyfer addysg
grefyddol -

(a) yn unol ag unrhyw drefniadau a wnaed o dan is-adran (1) yr adran hon; neu

(b) yn ddarostyngedig i unrhyw drefniadau o’r fath, yn unol â maes llafur cytûn a
fabwysiedir ar gyfer yr ysgol neu ar gyfer y disgyblion hynny.

[Noder: mae’r geiriau mewn cromfachau sgwâr yn is-adran (3) wedi’u diddymu ymlaen
llaw gan Ddeddf Addysg (rhif 2) 1986, ac nid ydynt yn gymwys i ysgolion a reolir sydd
wedi mabwysiadu offerynnau ac erthyglau llywodraethu newydd o dan y Deddf].

28. - (1) Yn achos ysgol a gynorthwyir neu ysgol cytundeb arbennig y ddarpariaeth ar gyfer
addysg grefyddol ar gyfer disgyblion yn yr ysgol y mae adran 2(1)(a) Deddf Diwygio
Addysg 1988 yn ei gwnued yn ofynnol ei chynnwys yng nghwricwlwm sylfaenol yr
ysgol fydd darpariaeth ar gyfer addysg grefyddol -

(a) yn unol ag unrhyw darpariaeth yn y weithred ymddiriedolaeth sy’n ymwneud â’r
ysgol neu, lle na wneir darpariaeth at y diben hwnnw gan weithred o’r fath, yn unol
â’r arferion a gedwid yn yr ysgol cyn iddi ddod yn ysgol wirfoddol; neu

(b) yn unol ag unrhyw drefniadau o dan yr adran hon.

(1A) Yn ddarostyngedig i is-adran (1C) yr adran hon, bydd yr addysg grefyddol a roir i
ddisgyblion mewn ysgol o’r fath o dan reolaeth llywodraethwyr yr ysgol.

(1B) Lle bydd rhieni disgyblion sy’n mynychu ysgol o’r fath -

(a) yn awyddus iddynt gael addysg grefyddol yn unol ag unrhyw faes llafur cytûn a
fabwysiadwyd gan yr awdurdod addysg lleol; a
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(b) yn methu, yn weddol gyfleus, ag achosi i’r disgyblion hynny fynychu unrhyw ysgol
lle mae’r maes llafur hwnnw’n cael ei ddefnyddio;

yna, oni bai bod yr awdurdod yn fodlon y byddai’n afresymol gwneud oherwydd unrhyw
amgylchiadau arbennig, gwneir trefniadau ar gyfer addysg grefyddol yn unol â’r addysg
grefyddol honno yn yr ysgol yn unol â’r ddarpariaeth at y diben hwnnw a gynhwyswyd
yng nghwricwlwm sylfaenol yr ysgol yn rhinwedd adran 2(1)(a) y Ddeddf honno.

(1C) Gwneir y trefniadau hynny gan lywodraethwyr yr ysgol, oni bai bod yr awdurdod addysg
lleol yn fodlon bod y llywodraethwyr yn anfodlon gwneud y trefniadau, ac os felly cânt
eu gwneud gan yr awdurdod.

(2) Os bydd athro a benodwyd i roi addysg grefyddol mewn ysgol a gymorthwyir, heblaw
addysg yn unol â maes llafur cytûn, yn methu â rhoi’r addysg honno’n effeithlon ac yn
addas, gellir ei ddiswyddo ar y sail honno gan lywodraethwyr yr ysgol heb ganiatâd yr
awdurdod addysg lleol.

(3) Lle mae’r cytundeb arbennig a wnaed mewn perthynas ag unrhyw ysgol cytundeb
arbennig yn darparu ar gyfer cyflogi athrawon crefydd, bydd yr awdurdod addysg lleol,
pan fyddant yn bwriadu penodi unrhyw berson i fod yn athro o’r fath yn yr ysgol, yn
ymgynghori â llywodraethwyr eglwysig yr ysgol, ac oni bau bod y llywodraethwyr hynny
yn fodlon ar ffitrwydd a chymhwysedd y person hwnnw i roi’r gyfryw addysg grefyddol
ag a nodwyd uchod, rhaid i’r awdurdod beidio â phenodi’r person hwnnw i fod yn athro
o’r fath.

(4) Os yw llywodraethwyr eglwysig ysgol cytundeb arbennig o’r farn bod unrhyw athro
crefydd fel a nodwyd uchod wedi methu â rhoi, yn effeithlon ac yn addas, y gyfryw
addysg grefyddol ag y’i penodwyd i’w rhoi, cânt ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod ei
ddiswyddo o’i gyflogaeth fel athro crefydd yn yr ysgol.

29. - (1) Bydd darpariaethau Pumed Atodlen y Ddeddf hon mewn grym mewn perthynas â pharatoi,
mabwysiadu ac ailystyried maes llafur cytûn addysg grefyddol.
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Atodiad F

Cyfieithiad o Atodlen 5 Deddf Addysg 1944 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Diwygio Addysg
1988 a Deddf Addysg 1993 13

1. Er mwyn paratoi unrhyw faes llafur addysg grefyddol i’w fabwysiadu gan awdurdod addysg
lleol, bydd yr awdurdod yn peri cynnull cynhadledd a gyfansoddir yn unol â darpariaethau’r
Atodlen hon.

2. Er mwyn cyfansoddi’r gyfryw gynhadledd ag a nodwyd uchod, bydd yr awdurdod addysg
lleol yn penodi cyrff cyfansoddol (y cyfeirir atynt yma wedi fel ‘pwyllgorau’) a fydd yn
cynnwys personau sy’n cynrychioli yn eu tro -

(a) y cyfryw enwadau Cristnogol a chrefyddau ac enwadau eraill o’r cyfryw grefyddau
ag a fydd, ym marn yr awdurdod, yn adlewyrchu’n briodol brif draddodiadau crefyddol
yr ardal;

(b) y cyfryw gymdeithasau sy’n cynrychioli athrawon ag a ddylai, ym marn yr awdurdod,
gael eu cynrychioli, o roi sylw i amgylchiadau’r ardal; ac

(c) yr awdurdod;

3. Cyn penodi person i gynrychioli unrhyw grefydd, enwad neu gymdeithasau fel aelod o unrhyw
bwyllgor o’r fath, rhaid i awdurdod addysg lleol gymryd pob cam rhesymol i’w sicrhau eu
hunan ei fod yn eu cynrychioli, ond ni fydd unrhyw drafodion o dan yr Atodlen hon yn annilys
ar y sail nad oedd aelod o bwyllgor o’r fath yn cynrychioli’r enwadau neu’r cymdeithasau y’i
penodwyd i’w cynrychioli oni bai y dangosir bod yr awdurdod addysg lleol wedi methu â
chymryd y cyfryw gamau ag a nodwyd uchod.

4. Caiff person a benodir fel hyn ymddiswyddo o’i aelodaeth o unrhyw bwyllgor o’r fath neu
gellir ei dynnu’n ôl o’r pwyllgor gan yr awdurdod addysg lleol os bydd ym marn yr awdurdod
yn peidio â chynrychioli’r grefydd, yr enwad neu’r cymdeithasau y’i penodwyd i’w
cynrychioli, neu’r awdurdod, yn ôl y digwydd; a lle bydd person yn ymddiswyddo neu’n cael
ei dynnu’n ôl o’r pwyllgor rhaid i’r awdurdod benodi rhywun yn ei le yn yr un modd ag a
wnaethant y penodiad gwreiddiol.

5. Bydd y gynhadledd yn cynnwys y pwyllgorau a nodwyd uchod a bydd yn ddyletswydd ar y
gynhadledd i geisio cytundeb unfrydol ar faes llafur addysg grefyddol i’w argymell i’w
fabwysiadu gan yr awdurdod addysg lleol.

6. Lle bydd yr awdurdod addysg lleol yn bwriadu mabwysiadu mwy nag un maes llafur addysg
grefyddol i’w defnyddio mewn ysgolion a gynhelir ganddynt, rhaid i’r awdurdod roi gwybod
i’r gynhadledd am yr ysgolion neu yn achos maes llafur y bwriedir ei ddefnyddio ar gyfer rhai
disgyblion yn unig, am y dosbarth neu’r disgrifiad o ddisgyblion y defnyddir maes llafur a
baratoi gan y gynhadledd ar eu cyfer.

7. Bydd unrhyw is-bwyllgorau a benodir gan y gynhadledd yn cynnwys o leiaf un aelod o bob un
o’r pwyllgorau sy’n ffurfio’r gynhadledd.

                                           
13 Diwygiadau Deddf 1993 mewn print tywyll.
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8. Ar unrhyw gwestiwn sydd i’w benderfynu gan y gynhadledd neu gan unrhyw is-bwyllgor o’r
gynhadledd, un bleidlais yn unig a fwrir ar gyfer pob un o’r pwyllgorau sy’n ffurfio’r
gynhadledd.

9. Os bydd y gynhadledd yn unfrydol yn argymell unrhyw faes llafur addysg grefyddol, caiff yr
awdurdod ei fabwysiadu i’w ddefnyddio yn yr ysgolion, neu ar gyfer y dosbarth neu’r
disgrifiad o ddisgyblion y paratowyd ef ar eu cyfer.

10. Os bydd yr awdurdod yn cyflwyno adraoddiad i’r Ysgrifennydd Gwladol fo dy gynhadledd yn
methu â chyrraedd cytundeb unfrydol fel y nodwyd uchod, neu os ymddengys i’r Ysgrifennydd
Gwladol fod awdurdod wedi methu â mabwysiadu unrhyw faes llafur a argymhellwyd yn
unfrydol iddynt gan y gynhadledd, bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn penodi i baratoi maes
llafur addysg grefyddol, gorff o bersonau sydd â phrofiad mewn addysg grefyddol a fydd, cyn
belled ag y bo’n ymarferol, o gymeriad cynrychioliadol tebyg yn unol â gofynion paragraff 2
yr Atodlen hon yn achos cynhadledd.

11. Bydd y corff o bersonau a benodir fel hyn:

(a) yn rhoi i’r awdurdod, y gynhadledd, a phob pwyllgor sy’n ffurfio’r gynhadledd, gyfl;e i
gyflwyno sylwadau idynt ond, ac eithrio fel a nodwyd uchod, cânt gynnal y trafodion yn
y cyfryw fodd ag y gwelant yn dda;

(b) ar ôl ystyried unrhyw sylwadau o’r fath a gyflwynir iddynt, yn paratoi maes llafur addysg
grefyddol;

(c) yn trosglwyddo copi o’r maes llafur a enwyd i’r awdurdod ac i’r Ysgrifennydd Gwladol;

ac o’r cyfryw ddyddiad ag a gyfarwyddir gan yr Ysgrifennydd Gwladol, bernir mai’r maes
llafur a baratowyd fel hyn fydd y maes llafur cytûn a fabwysiedir i’w ddefnyddio yn yr
ysgolion, neu ar gyfer y dosbarth neu’r disgrifiad o ddisgyblion y paratowyd ef ar eu cyfer nes
paratoi maes llafur pellach i’w ddefnyddio yn yr ysgolion hynny, neu ar gyfer y disgyblion o’r
dosbarth neu’r disgrifiad hwnnw, yn unol â darpariaethau’r Atodlen hon.

12. (1) Bydd awdurdod addysg lleol yn peri cynnull cynhadledd ar unrhyw amser y gofynir
amdano gan is-baragraff (2) neu (3) y paragraff hwn er mwyn ystyried unrhyw faes
llafur cytûn a fabwydiadwyd ganddynt am y tro ac a fabwysiadwyd cyn y dyddiad
penodedig.

(2) Lle bu iddynt fabwysiadu’r maes llafur cyn 29 Medi 1988 neu ar ôl hynny, byddant yn
cynnull cynhadledd o fewn y cyfnod o flwyddyn sy’n dechrau gyda’r dyddiad
penodedig.

(3) Lle bu iddynt fabwysiadu’r maes llafur ar 29 Medi 1988 ar ôl hynny, byddant yn
cynnull cyfarfod -

(a) o fewn y cyfnod o bum mlynedd sy’n dechrau gyda’r dyddiad pryd y bu iddynt ei
fabwysiadu, neu

(b) o fewn y cyfnod o flwyddyn yn dechrau gyda’r dyddiad penodedig,
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p’un bynnag sydd hwyraf.

(4) Bydd awdurdod addysg lleol o bryd i’w gilydd yn peri cynull cynadleddau pellach er
mwyn ailystyried unrhyw faes llafur cytûn a fabwysiadwyd am y tro ganddynt (p’un
a fabwysiadwyd ef cyn, ar neu ar ôl y dyddiad penodedig); a rhaid cynnull unrhyw
gynhadledd o’r fath cyn y daw’r cyfnod o bum mlynedd i ben sy’n dechrau gyda’r
dyddiad neu ar ôl y dyddiad penodedig pryd -

(a) y mabwysiadodd yr awdurdod y maes llafur, neu

(b) y gweithredodd yr awdurdod argymhelliad o dan baragraff 13 yr Atodlen hon y
dylai’r maes llafur barhau i fod yn faes llafur cytûn.

(5) Yn y paragraff hwn -

(a) ystyr "dyddiad penodedig" yw’r dyddiad a bennir i adran 256 Deddf Addysg
1993 gychwyn, a

(b) mae cyfeiriadau at y dyddiad pryd y mae awdurdod addysg lleol yn mabwysiadu
maes llafur yn cynnwys cyfeiriad at y dyddiad pryd y mae’r Ysgrifennydd
Gwladol yn cyfarwyddo mai dyna’r dyddiad y bernir mai maes llafur a
baratowyd o dan baragraff 11 yr Atodlen hon yw’r maes llafur cytûn.

13. (1) Mae darpariaethau canlynol y paragraff hwn yn gymwys lle bydd awdurdod addysg lleol
yn peri cynnull cynhadledd o’r fath er mwyn ailystyried unrhyw faes llafur cytûn, naill ai o
dan baragraff 12 yr Atodlen hon neu o dan adran 11(8) Deddf Diwygio Addysg 1988
(dyletswydd awdurdod i beri cynnull cynhadledd o’r fath os gofynnir ido wneud gan
grwpiau cynrychioliadol ar y cyngor ymgynghorol sefydlog ar addysg grefyddol).

(2) Os bydd y gynhadledd yn unfrydol yn argymell mai’r maes llafur presennol a ddylai
barhau i fod yn faes llafur cytûn ac os yw’n ymddangos i’r awdurdod addysg lleol fod y
maes llafur yn adlewyrchu’r ffaith bod traddodiadau crefyddol Prydain Fawr yn
Gristnogol yn bennaf, gan gymryd i ystyriaeth ddysgeidiaeth ac arferion y prif
grefyddau eraill a gynrychiolir ym Mhrydain Fawr, caiff yr awdurdod weithredu’r
argymhelliad.

(3)Os -

(a) bydd yn gynhadledd yn unfrydol yn argymell mabwysiadu maes llafur newydd yn lle’r
maes llafur bresennol; a

(b) os ymddengys i’r awdurdod fod y maes llafur newydd yn cydymffurfio ag adran 8(3) y
Ddeddf honno (maes llafur cytûn i adlewyrchu traddodiadau crefyddol Cristnogol yn
bennaf);

caiff yr awdurdod weithredu’r argymhelliad.

(4) Os -
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(a) bydd yr awdurdod yn cyflwyno adroddiad i’r Ysgrifennydd Gwladol na all y
gynhadledd ddod i gytundeb unfrydol.

(aa) os bydd y gynhadledd yn unfrydol yn argymell y dylai’r maes llafur
presennol barhau i fod yn faes llafur cytûn ond bod yr awdurdod addysg lleol
o’r farn bod is-baragraff (2) y paragraff hwn yn eu hatal rhag gweithredu’r
argymhelliad; neu

(b) os ymddengys i’r Ysgrifennydd Gwladol fod yr awdurdod wedi methu ag ymarfer eu
pŵer o dan is-baragraff (2) neu (3) uchod i weithredu argymhelliad unfrydol y
gynhadledd;

bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn bwrw ymlaen yn unol â darpariaethau paragraff 10 yr
Atodlen hon, a bydd paragraff 11 yr Atodlen hon yn gymwys yn unol â hynny..

Darpariaethau yn adran 15 Deddf Addysg 1993 ar gyfer ail-gynnull cynhadledd

14. - (1) Mae’r adran hon mewn grym mewn perthynas ag ardal awdurdod addysg lleol os yw
gorchymyn o dan adran 12(1)(b) Ddeddf hon yn gymwys i’r ardal.

(2) Cyn pen chwe mis ar ôl dyddiad y gorchymyn cyntaf o’r fath bydd yr awdurdod addysg
lleol yn ail-gynnull unrhyw gynhadledd -

(a) y maent wedi’i chynnull at y diben a nodwyd ym mharagraff 1 neu 12 Pumed
Atodlen Deddf Addysg 1944 (gweithdrefn paratoi a gweithredu maes llafur cytûn
addysg grefyddol) neu adran 11(8) y Deddf Diwygio Addysg (cynghorau
ymgynghorol sefydlog ar addysg grefyddol), a

(b) y mae is-adran (3) isod yn gymwys iddi.

(3) Mae’r is-adran hon yn gymwys i unrhyw gynhadledd -

(a) sydd heb wneud argymhelliad o dan baragraff 9 neu 13(2) yr Atodlen honno, a

(b) nad yw’r awdurdod wedi cyflwyno adroddiad mewn perthynas â hi o dan baragraff
10 neu 13(4) yr Atodlen honno.

(4) Lle caiff cynhadledd eu chynnull (neu ei hail-gynnull) ar ôl dyddiad gorchymyn -

(a) bydd paragraff 2 yr Atodlen honno mewn grym fel petai’n ei gwneud yn ofynnol
penodi pwyllgor, yn ogystal â’r rhai a restrwyd yn is-baragraffau (a) – (d) y
paragraff hwnnw, yn cynnwys personau yn cynrychioli ysgolion perthnasol sy’n
cael eu cynnal â grant, a

(b) bydd adran 146 y Deddf hon mewn grym yn unig mewen perthynas ag ysgolion a
gynhelir â grant, neu â disgyblion yn yr ysgolion hynny, lle mae’r maes llafur yn
cael ei ddefnyddio yn unol ag adran 140(3) y Ddeddf hon.

(5) Cyn penodi person i gynrychioli ysgolion perthnasol sy’n cael eu cynnal â grant yn unol
ag is-adran (4)(a) uchod, bydd yr awdurdod addysg lleol yn cymryd pob cam rhesymol
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i’w sicrhau eu hunain ei fod yn dderbyniol i gyrff llywodraethu’r mwyafrif o ysgolion
o’r fath; ond ni fydd unrhyw drafodion o dan yr Atodlen honno yn annilys ar y sail nad
oedd y person yn dderbyniol oni bai y dangosir bod yr awdurdod addysg lleol wedi
methu â chymryd camau o’r fath.

(6) Caiff person a benodir fel hyn ymddiswyddo o’i aelodaeth o’r pwyllgor neu os yw, ym
marn yr awdurdod addysg lleol, yn peidio â bod yn dderbyniol fel cynrychiolydd yr
ysgolion perthnasol a gynhelir â grant i gyrff llywodraethu’r mwyafrif o’r ysgolion
hynny, gall gael ei dynnu’n ôl o’r pwyllgor gan yr awdurdod; a lle bydd person yn
ymddiswyddo neu’n cael ei dynnu’n ôl o’r pwyllgor bydd yr awdurdod  yn penodi
rhywun yn ei le yn yr un modd ag a wnaethant y penodiad gwreiddiol.

(7) At ddibenion yr adran hon, ystyr “ysgolion perthnasol a gynhelir â grant” yw’r ysgolion
hynny a gynhelir â grant yn ardal yr awdurdod addysg lleol y mae adran 138 neu 139 y
Ddeddf hon yn gymwys iddynt.
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Atodiad G

Gofynion Cydaddoli

Cyfieithiad o’r Ddeddf Diwygio Addysg 1988, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Addysg 1993 14

6. -(1) Yn ddarostyngedig i adran 9 y Ddeddf hon, rhaid i bob disgybl sy’n mynychu ysgol a
gynhelir gymryd rhan mewn cydaddoliad ar bob diwrnod ysgol.

(2) Caiff y trefniadau ar gyfer cydaddoliad mewn ysgol sy’n ofynnol yn ôl yr adran hon,
mewn perthynas â phob diwrnod ysgol, ddarparu ar gyfer un addoliad ar gyfer pob
disgybl neu ar gyfer gwahanol addoliadau ar gyfer disgyblion mewn gwahanol grwpiau
oedran neu mewn gwahanol grwpiau ysgol.

(3) Rhaid i’r trefniadau ar gyfer y cydaddoliad mewn ysgol sirol neu ysgol wirfoddol sy’n
ofynnol yn ôl yr adran hon gael eu gwneud -

(a) yn achos ysgol sirol, gan y pennaeth ar ôl ymgynghori â’r corff llywodraethu; a

(b) yn achos ysgol wirfoddol, gan y corff llywodraethu ar ôl ymgynghori â’r pennaeth.

(4) Yn ddarostyngedig i is-adran (5) isod, bydd y cydaddoliad ym mhob ysgol a gynhelir
sy’n ofynnol yn ôl yr adran hon yn digwydd yn adeiladu’r ysgol.

(5) Os bydd corff llywodraethu -

(a) ysgol a gynorthwyir; neu

(b) ysgol a gynhelir â grant.

O’r farn ei bod yn ddymunol i unrhyw gydaddoliad yn yr ysgol sy’n ofynnol yn ôl yr
adran hon, ar achlysur arbennig, ddigwydd mewn man arall heblaw yn adeiladau’r ysgol,
cânt wneud y cyfryw drefniadau at y diben hwnnw ag y credant eu bod yn briodol.

(6) Rhaid peidio ag ymarfer pwerau corff llywodraethu o dan is-adran (5) uchod mewn modd
sy’n tynnu oddi ar y rheol, ym mhob ysgol o’r fath ag a grybwyllir yno, fod rhaid fel
rheol i’r cydaddoliad sy’n ofynnol yn ôl yr adran hon ddigwydd ar eiddo’r ysgol.

(7) At ddibenion yr adran hon -

nid yw “ysgol a gynhelir” yn cynnwys ysgol arbennig a gynhelir; ac

ystyr “grŵp ysgol” yw unrhyw grŵp y caiff disgyblion eu haddysgu ynddo neu y byddant
yn cymryd rhan mewn gweithgareddau eraill yr ysgol ynddo.

7. - (1) Yn ddarostyngedig i darpariaethau canlynol yr adranhon, yn achos ysgol sirol bydd y
cydaddoliad sy’n ofynnol yn yr ysgol yn ôl adran 6 y Ddeddf hon yn gyfan gwbl neu’n
bennaf o gymeriad cyffredinol Gristnogol.

                                           
14 Mae’r diwygiadau mewn print tywyll.
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(2) At ddibenion is-adran (1) uchod, mae cydaddoliad o gymeriad cyffredinol Gristnogol os
yw’n adlewyrchu traddodiadau bras y gred Gristnogol heb nodweddu unrhyw enwad
Cristnogol arbennig.

(3) Nid oes angen i bob cydaddoliad sy’n ofynnol yn ôl adran 6 y Ddeddf hon yn achos ysgol
sirol gydymffurfio ag is-adran (1) uchod ar yr amod, o gymryd unrhyw dymor ysgol yn ei
grynswth, fod y mwyafrif o’r cydaddoliadau hynny sy’n digwydd yn yr ysgol yn
cydymffurfio â’r is-adran honno.

(4) Yn ddarostyngedig i is-adrannau (1) a (3) uchod fe fydd -

(a) i ba raddau (os o gwbl) y mae unrhyw gydaddoliadaau sy’n ofynnol yn ôl adran 6 y
Ddeddf hon nad ydynt yn cydymffurfio ag is-adran (1) uchod yn digwydd mewn
ysgol sirol;

(b) i ba raddau y mae unrhyw gydaddoliad mewn ysgol sirol sy’n cydymffurfio ag is-
adran (1) uchod yn adlewyrchu traddodiadau bras y gred Gristnogol; ac

(c) y ffyrdd y caiff y traddodiadau hynny eu hadlewyrchu mewn unrhyw gydaddoliad
o’r fath;

yn gyfryw ag y bydd yn briodol o roi sylw i unrhyw ystyriaethau perthnasol sy’n
ymwneud â’r disgyblion o dan sylw y methir â’u cymryd i ystyriaeth yn unol ag is-adran
(5) isod.

(5) Yr ystyriaethau hynny yw -

(a) unrhyw amgylchiadau sy’n ymwneud â chefndir teuluol y disgyblion o dan sylw
sy’n berthnasol ar gyfer penderfynu ar gymeriad y cydaddoli sy’n briodol yn eu
hachos hwy; a

(b) eu hoedran a’u cymwyseddau.

(6) Lle bydd cyngor ymgynghorol sefydlog ar addysg grefyddol yn penderfynu o dan 12 y
Ddeddf hon nad yw’n briodol i is-adran (1) uchod fod yn gymwys yn achos unrhyw ysgol
sirol, neu yn achos unrhyw ddosbarth neu ddisgrifiad o ddisgyblion mewn ysgol o’r fath,
yna, cyhyd ag y bydd y penderfyniad hwnnw mewn grym -

(a) ni fydd yr is-adran honno’n gymwys mewn perthynas â’r ysgol honno neu (yn ôl y
digwydd) mewn perthynas â’r disgyblion hynny; a

(b) ni fydd y cydaddoli sy’n ofynnol yn ôl adran 6 y Ddeddf hon yn achos yr ysgol
honno neu’r disgyblion hynny yn nodweddu unrhyw enwad Cristnogol arbennig
neu unrhyw enwad crefyddol arall (ond ni chymerir bod hyn yn atal yr addoli
hwnnw rhag nodweddu unrhyw ffyrdd arbennig).

12. - (1) Bydd ar y cyngor, os ceir cais a wneir gan:
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(a) pennaeth unrhyw ysgol sirol; neu

(b)  pennaeth unrhyw ysgol a gynhelir â grant y mae adran 138 Deddf Addysg 1993
yn gymwys iddi ac sydd yn ardal yr awdurdod addygs lleol a gyfansoddodd y
cyngor,

ar ôl ymgynghori â’r corf llywodraethu, ddyletswydd i ystyried a yw’n briodol i’r
gofyniad ynghylch cydaddoli Cristnogol fod yn gymwys yn achos yr ysgol honno, neu yn
achos unrhyw ddosbarth neu ddisgrifiad o ddisgyblion yn yr ysgol honno.

Mae cyfeiriadau yn yr adran hon at y gofyniad ynghylch cydaddoliad Cristnogol yn
gyfeiriadau at y gofyniad a orfodir gan adran 7(1) y Ddeddf hon neu, yn ôl y digwydd,
adran 138(2) Deddf Addysg 1993.

(2) Wrth benderfynu a yw’n briodol i’r gofyniad hwnnw fod yn gymwys yn achos unrhyw
ysgol o’r fath neu yn achos unrhyw ddosbarth neu ddisgrifiad o ddisgyblion mewn ysgol
o’r fath, rhaid i’r cyngor roi sylw i unrhyw amgylchiadau sy’n ymwneud â chefndir
teuluol disgyblion yn yr ysgol beu ddisgyblion yn y odsbarth neu’r disgrifiad arbennig o
dan sylw sy’n berthnasol er mwyn penderfynu ar gymeriad y cydaddoli sy’n briodol yn
eu hachos hwy.

(3) Rhaid i’r cyngor roi i unrhyw bennaeth sydd wedi gwneud cais iddynt o dan yr adran hon
hysbysiad ysgrifenedig o’u penderfyniad ar y cais.

(4) Lle bydd y cyngor yn penderfynu ar unrhyw gais o dan yr adran hon nad yw’n briodol i’r
gofyniad ynghylch cydaddoli Cristnogol fod yn gymwys yn achos yr ysgol neu unrhyw
ddosbarth neu ddisgrifiad o ddisgyblion yn yr ysgol o dan sylw, bydd y penderfyniad
hwwn mewn grym at ddibenion adran 7 y Ddeddf hon neu, yn ôl y digwydd, adran 138
Deddf Addysg 1993 ar y cyfryw ddyddiad ag a bennir yn yr hysbysiad o’u penderfyniad
o dan is-adran (3) uchod.

(5) Rhaid i unrhyw benderfyniad gan y cyngor o dan yr adran hon na fydd y gofyniad
ynghylch cydaddoli Cristnogol yn gymwys yn ei sgil am y tro yn achos unrhyw ysgol neu
unrhyw ddosbarth neu ddisgrifiad o ddisgyblion mewn unrhyw ysgol gael ei adolygu gan
y cyngor -

(a) ar unrhyw adeg ar gais a wneir gan bennaeth yr ysgol ar ôl ymgynghori â’r corff
llywodraethu; a

(b) beth bynnag cyn pen diwedd y cyfnod o bum mlynedd sy’n dechrau ar y dyddiad
pryd y daeth y penderfyniad i rym gyntaf neu (lle mae wedi’i adolygu o dan yr is-
adran hon) gyda dyddiad gweithredol y penderfyniad ar yr adolygiad diwethaf o’r
fath.

(6) Ar unrhyw adolygiad o dan is-adran (5)(b) uchod rhaid i’r cyngor roi cyfle i’r pennaeth
gyflwyno sylwadau mewn perthynas â’r penderfyniad sy’n cael ei adolygu; a rhaid i’r
pennaeth ymgynghori â’r corff llywodraethu cyn cyflwyno unrhyw sylwadau o’r fath.

(7) Ar unrhyw adolygiad o dan is-adran (5) uchod caiff y cyngor gadarnhau (gydag
amrywiad neu hebddo) neu ddiddymu’r penderfyniad sy’n cael ei adolygu (heb ragfarn,



P408Z295 HP&LM

mewn achos lle byddant yn diddymu’r penderfyniad, i unrhyw benderfyniad pellach o
dan yr adran hon); a rhaid iddynt roi i bennaeth yr ysgol hysbysiad ysgrifenedig o’u
penderfyniad gan bennu’r dyddiad gweithredol ar gyfer y penderfyniad hwnnw at
ddibenion is-adran (5)(b) uchod.

(8) Bydd unrhyw benderfyniad gan y cyngor y mae’n ofynnol ei adolygu o dan is-adran
(5)(b) uchod yn peidio â bod mewn grym, os na chaiff ei gadarnhau ar adolygiad o’r fath,
ar ddiwedd y cyfnod y cyfeiriwyd ato ynddo.

(9) Mae corff llywodraethu unrhyw ysgol sirol neu unrhyw ysgol a gynhelir â grant y mae
is-adran (1) uchod yn gymwys iddi, pan ymgynghorir â hwy gan y pennaeth o dan yr
adran hon, os credant ei bod yn briodol, yn cymryd y cyfryw gamau ag y credant eu bod
yn briodol i ymgynghori â’r holl bersonau y mae’n ymddangos iddynt eu bod yn rhieni i
ddisgyblion cofrestredig yn yr ysgol.

(10)Bydd unrhyw gais a wneir i’r cyngor o dan yr adran hon yn cael ei wneud yn y cyfryw
fodd a ffurf ag y bydd y cyngor yn gofyn amdanynt.

(11)Lle gwneir cais o dan is-adran (1)(a) uchod mewn perthynas ag ysgol sy’n dod yn
ysgol a gynhelir â grant cyn i’r cais gael ei benderfynu, fe fydd yn parhau i gael ei
ystyried fel pe bai wedi’i wneud o dan is-adran (1)(b) uchod oni bai ei fod yn cael ei
dynnu’n ôl gan y pennaeth.

12A. -(1) Lle mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn fodlon, naill ai ar gwyn gan unrhyw berson neu
fel arall, fod unrhyw gyngor ymgynghorol sefydlog ar addysg grefyddol -

(a) wedi gweithredu, neu’n bwriadu gweithredu, yn afresymol wrth benderfynu at
ddibenion is-adran (1) neu (5) adran 12 y Ddeddf hon a yw’n briodol i’r
gofyniad ynghylch cydaddoli Cristnogol fod yn gymwys yn achos unrhyw ysgol
neu unrhyw ddosbarth neu ddisgrifiad o ddisgyblion mewn ysgol, neu

(b) wedi methu â chyflawni unrhyw ddyletswydd a orfodir o dan yr adran honno,

caiff roi i’r cyngor y cyfryw gyfarwyddiadau ynghylch diddymu’r penderfyniad neu
dynnu’r penderfyniad arfaethedig yn ôl neu (yn ôl y digwydd) ynghylch cyflawni’r
ddyletswydd ag sy’n ymddangos yn gyfleus iddo; a rhaid i’r cyngor gydymffurfio
â’r cyfarwyddiadau.

(2) Gall cyfarwyddiadau o dan is-adran (1) uchod ddarparu i’r cyngor wneud
penderfyniad newydd i ddod i rym yn lle’r penderfyniad neu’r penderfyniad
arfaethedig sydd i’w ddiddymu neu i’w dynnu’n ôl ganddynt.

(3) Yn yr adran hon, ystyr “gofyniad ynghylch cydaddoli Cristnogol” yw’r gofyniad a
orfodir gan adran 7(1) y Ddeddf hon neu, yn ôl y digwydd, adran 138(2) Deddf
Addysg 1993.
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Atodiad H

Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol: Cyfansoddiad a Threfniadau
Pleidleisio

Cyfieithiad o is-adrannau o adran 11 Deddf Diwygio Addysg 1988, fel y’i diwygiwyd gan
Ddeddf Addysg 1993 15

(3) Bydd y cyngor yn cynnwys -

(a) yr aelodau cynrychioliadol y gofynir amdanynt gan is-adran (4) isod; a
and

(b) person a benodir gan gyrff llywodraethu’r ysgolion a gynhelir â grant o fewn
ardal yr awdurdod addysg lleol y mae adran 138 neu 139 Deddf Addysg 1993
yn gymwys iddynt;

a gall hefyd gynnwys aeloday cyfetholedig.

(4) Yn ddarostyngedig i is-adran (5) isod, yr aelodau cynrychioliadol y gofynnir
amdanynt gan yr is-adran hon yw bersonau a benodir gan yr awdurdod i gynrychioli
yn eu tro -

(a) y cyfryw enwadau Cristnogol a chrefyddau eraill ac enwadau crefyddau eraill ag
a fydd, ym marn yr awdurdod, yn adlewyrchu’n briodol brif draddodiadau crefyddol
yr ardal;

(b) ac eithrio yn achos ardal yng Nghymru, Eglwys Lloegr;

(c) y cyfryw gymdeithasau sy’n cynrychioli athrawon ag a ddylai, ym marn yr
awdurdod ac o gofio amgylchiadau’r ardal, gael eu cynrychioli; a

(d) yr awdurdod;

ac mae’r cyfeiriadau isod yn yr adran hon at grwpiau cynrychioliadol ar y cyngor yn
gyfeiriadau at yr aelodau a benodir yn rhinwedd paragraffau (a), (c) a (d) uchod yn eu tro,
a lle mae’n ofynnol penodi aelodau yn rhinwedd paragraff (b) uchod, yr aelodau a
benodir felly a bydd nifer yr aelodau a benodir i unrhyw grŵp cynrychioliadol o dan
baragraff (a) yr is-adran honno i gynrychioli pob enwad neu grefydd y mae’n
ofynnol eu cynrychioli, cyn belled ag y bo’n gyson â chyflawni swyddogaethau’r
grŵp yn effiethlon, yn adlewyrchu’n fras gryfder cyfrannol yr enwad hwnnw neu’r
grefydd honno yn yr ardal.

(5) Lle mae’n ofynnol penodi aelodau yn rhinwedd paragraff (b) is-adran (4) uchod, ni fydd
yr aelodau cynrychioliadol y gofynnir amdanynt gan baragraff (a) yr is-adran honno yn
cynnwys personau a benodir i gynrychioli Eglwys Lloegr.

                                           
15 Mae’r diwygiadau mewn print tywyll.
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(6) Ar unrhyw gwestiwn sydd i’w benderfynu gan y cyngor dim ond y grwpiau
cynrychioliadol ar y cyngor a fydd â’r hawl i bleidleisio, ac un bleidlais a fydd gan bob
grŵp o’r fath.

 (7) Caiff y grwpiau cynrychioliadol ar y cyngor, heblaw hwnnw sy’n cynnwys personau a
benodir i gynrychioli’r awdurdod, ar unrhyw amser, ei gwneud yn ofynnol cynnal
adolygiad o unrhyw faes llafur cytûn a fabwysiadwyd am y tro gan yr awdurdod.

Un bleidlais a fydd gan bob grŵp cynrychioliadol o dan sylw ar y cwestiwn a ddylid ei
gwneud yn ofynnol cynnal adolygiad o’r fath.

Darpariaethau atodol yn Adran 13 Deddf 1988

(1) Cyn penodi person i gynrychioli unrhyw grefydd, enwad neu gymdeithasau fel aelod o’r
cyngor rhaid i’r awdurdod addysg lleol o dan sylw gymryd pob cam rhesymol i’w sicrhau
eu hunain ei fod yn cynrychioli’r grefydd, yr enwad neu’r cymdeithasau o dan sylw.

(2) Gellir diswyddo aelod o’r cyngor a benodwyd gan yr awdurdod o’i aelodaeth gan yr
awdurdod os bydd ym marn yr awdurdod yn peidio â chynrychioli’r grefydd, yr enwad
neu’r cymdeithasau y’i penodwyd i’w cynrychioli neu (yn ôl y digwydd) yr awdurdod.

(3) Gall unrhyw aelod o’r cyngor y gofynnir amdano gan adran (11)(3)(b) y Ddeddf hon ar
unrhyw amser gael ei ddswyddo o’i aelodaeth gan corff llywodraethu neu (yn ôl y
digwydd) gan gyrff llywodraethu yr ysgol neu’r ysgolion a gynhelir â grant o dan sylw.

(4) Yn is-adran (3) yr adran honno sytyr “aelod cyfetholedig” yw person a gyfetholwyd yn
aelod o’r cyngor gan aelodau’r cyngor nad ydynt eu hunain wedi’u cyfethol, a bydd
person a gyfetholir fel hyn yn dal ei swydd ar y cyfryw delerau ag a bennir gan yr
aelodau sy’n ei gyfethol.

(5) Caiff unrhyw aelod o’r cyngor ymddiswyddo o’i swydd ar unrhyw amser.

(6) Yn is-adran (3) yr adran honno, caiff y cyngor ac, mewn perthynas ag unrhyw gwestiwn
sydd i’w benderfynu gan aelodau’r cyngor o unrhyw gategori penodol, caiff aelodau’r
categori hwnnw reoli eu trafodion eu hunain.

(7) Nid effeithir ar ddilysrwydd trafodion y cyngor neu draffoion aelodau’r cyngor o unrhyw
gategori penodol -

(a) gan swydd wag ar gyfer unrhyw aelod o’r cyngor y gofynnir amdano gan is-adran
(3) yr adran honno; neu

(b) ar y sail nad yw aelod o’r cyngor a benodwyd i gynrychioli unrhyw grefydd, enwad
neu gymdeithasau, adeg y trafodion, yn cynrychioli’r grefydd, yr enwad neu’r
cymdeithasau o dan sylw.

Darpariaethau yn Adran 16 Deddf Addysg 1993 ar gyfer ailgyfansoddi CYSAG

16. – (1) Mae’r adran hon mewn grym mewn perthynas ag ardal awdurdod addysg leol os oes
gorchymyn o dan adran 12(1)(b) y Ddeddf hon yn gymwys i’r ardal.
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  (2) Cyn pen chwe mis ar ôl dyddiad y gorchymyn cyntaf o’r fath bydd yr awdurdod
addysg lleol yn cyfansoddi cyngor newydd o dan adran 11 Deddf Diwygio Addysg
1988 (cynghorau ymgynghorol sefydlog ar addysg grefyddol).

 (3) At ddibenion y cyfansoddiad y gofynnir amdano gan is-adran (2) uchod (ac unrhyw
gyfansoddiad dilynol) bydd yr adran honno mewn grym -

(a) fel pe bai is-adran (3)(b) wedi’i hepgor;

(b) fel pe bai is-adran (4) yn gofyn am benodi grwp cynrychioliadol, yn ogystal â’r
rhai a restrwyd ym mharagraffau (a) – (d) yr is-adran honno, yn cynnwys personau
sy’n cynrychioli ysgolion perthnasol a gynhelir â grant; ac

(c) yn is-adran (7) -

(i) fel petai “hwnnw y rhai” wedi’u disodli gan “hynny”, a

(ii)fel pe bai “neu’r ysgolion perthnasol a gynhelir â grant” wedi’i ddodi ar ôl “i
gynrychioli’r awdurdod”.

(4) At ddibenion is-adran (3) uchod, ystyr “ysgolion perthnasol a gynhelir â grant” yw’r
ysgolion a hynny a gynhelir â granto fewn ardal yr awdurdod addysg lleol y mae adran
138 neu 139 y Ddeddf hon yn gymwys iddynt.

(5) Cyn penodi person i gynrychioli’r ysgolion perthnasol a gynhelir â grant yn unol ag is-
adran (3) uchod rhaid i’r awdurdod addysg lleol gymryd pob cam rhesymol i’w sicrhau eu
hunain ei fod yn dderbyniol fel y cyfryw i gyrff llywodraethu y mwyafrif o’r ysgolion
hynny; ond nid effeithir ar ddilysrwydd y trafodion am nad oedd y person yn dderbyniol
fel hyn oni bai y dangosir bod yr awdurdod addysg lleol wedi methu â chymryd camau o’r
fath.

(6) Gall person a benodir i gynrychioli ysgolion perthnasol a gynhelir â grant yn unol ag is-
adran (3) uchod gael ei ddiswyddo o’i aelodaeth o’r cyngor os bydd ym marn yr
awdurdod addysg lleol yn peidio â bod yn dderbyniol fel y cyfryw i gyrff llywodraethu y
mwyafrif o’r ysgolion hynny.
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