
 

Rheoliadau Diddymu Corfforaethau Addysg Bellach (Cyhoeddi 
Cynigion a Chyrff Rhagnodedig) (Cymru) 2014  
 

 

Ffurflen ymateb 
i’r 
ymgynghoriad  

 
Eich enw: Rebecca Williams  
 
Sefydliad (os yw’n berthnasol):  
UCAC (Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru) 
[PEIDIWCH CYFIEITHU’R ENW HWN] 
 
e-bost/rhif ffôn:  
Rebecca@athrawon.com / 01970 639950 
 
Eich cyfeiriad:  
UCAC, Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 2EU 

 
 
Dylid dychwelyd ymatebion erbyn 4pm ar 9 Mehefin 2014 i: 
 
Cangen Polisi Ôl-16 
Yr Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau  
Yr Adran Addysg a Sgiliau 
Llywodraeth Cymru 
Tŷ’r Afon 
Heol Bedwas 
Caerffili 
CF83 8WT 
 
neu gellir cwblhau’r ffurflen yn electronig a'i hanfon i’r cyfeiriad isod: 
  
e-bost: post16policybranch@wales.gsi.gov.uk 
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Cwestiwn 1 – Ydych chi'n cytuno â'r cynigion yn rheoliad 3 ac Atodlen 1 i'r 
rheoliadau sy'n berthnasol i'r broses y mae'n rhaid i gorfforaeth addysg bellach ei 
dilyn i ddiddymu ei hun? 
 

Cytuno ✓ Anghytuno  Ddim yn cytuno nac 
yn anghytuno 

 

 

Sylwadau ategol 
 

 
 

Cwestiwn 2 – Ydych chi'n cytuno â'n cynigion mewn perthynas â'r broses 
ymgynghori yn rheoliad 4 y mae'n ofynnol ei dilyn cyn y bydd corfforaeth addysg 
bellach yn penderfynu diddymu ei hun? 
 

Cytuno  Anghytuno ✓ Ddim yn cytuno nac 
yn anghytuno 

 

 

Sylwadau ategol 
 

Nid ydym yn anghydweld â’r sefydliadau a’r rhanddeiliaid sydd wedi’u rhestru yn 
Rheoliad 4 – maent oll yn haeddu eu lle.  

Fodd bynnag, mae’r diffyg cyfeiriad at undebau llafur sy’n cynrychioli staff y 
corfforaethau addysg bellach yn drawiadol iawn yn Rheoliad 4. Dadleuwn yn gryf 
bod angen eu cynnwys, gan y bydd unrhyw ddiddymiad yn effeithio’n uniongyrchol ar 
staff y gorfforaeth, ac mi allai fod angen cefnogaeth yr undebau arnynt. Ni allwn weld 
unrhyw reswm dros beidio cynnwys undebau cydnabyddedig yn y rhestr hwn. 

 
Cwestiwn 3 – Ydych chi'n ystyried bod y rhestr o gyrff 'rhagnodedig' yn Atodlen 2 i'r 
rheoliadau y gellir trosglwyddo eiddo, hawliau a rhwymedigaethau iddynt wrth 
ddiddymu, yn gyflawn?  
 

Cytuno ✓ Anghytuno  Ddim yn cytuno nac 
yn anghytuno 

 

 
Sylwadau ategol 
 

 

 
Cwestiwn 4 – Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych chi 
faterion perthnasol nad ydym wedi rhoi sylw penodol iddynt, defnyddiwch y blwch 
isod i roi gwybod i ni amdanynt. 
 

 

 
Mae ymatebion i ymgynghoriadau yn debygol o gael eu gwneud yn 
gyhoeddus, ar y rhyngrwyd neu mewn adroddiad. Os byddai'n well 
gennych i'ch ymateb aros yn ddienw, ticiwch yma:  
 


