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Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

 

Fod y Cabinet yn ail ystyried ei  benderfyniad i gynnal ymgynghoriad statudol ar 

y cynnig arfaethedig i gau Ysgol Abersoch, yn sgîl penderfyniad y Pwyllgor 

Addysg ac Economi ar 08/10/20 i gyfeirio’r mater yn ol i’r Cabinet. Gofynnir i’r 

Cabinet ystyried a ddylid gwneud gwelliannau i’r penderfyniad ai peidio cyn 

mabwysiadu penderfyniad terfynol 

 

 

RHESYMAU DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 

 

Yn unol ag Adran 7.25 ch o gyfansoddiad y Cyngor:  

 

“Os yw’r Pwyllgor Craffu yn dal i bryderu am y penderfyniad ar ôl ei ystyried, yna 

caiff ei gyfeirio’n ôl at y sawl a wnaeth y penderfyniad i’w ailystyried, gan 

amlinellu’n ysgrifenedig natur ei bryderon neu gyfeirio’r mater at y Cyngor Llawn. 

Os caiff ei gyfeirio at y penderfynwr, bydd ef/hi yn ei ailystyried o fewn 15 

diwrnod gwaith clir arall, gan wneud gwelliannau iddo ai peidio, cyn 

mabwysiadu penderfyniad terfynol.” 

 

______________________________________________________________________________ 

 

CYFLWYNIAD AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 

 



CEFNDIR 

1. Galwyd penderfyniad y Cabinet, Eitem 5: Ysgol Abersoch, cyfarfod 

15/09/20, i mewn i’w graffu gan y Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi.  Y 

penderfyniad hwnnw oedd: –  

 

“Rhoddwyd caniatâd i gynnal ymgynghoriad statudol, yn unol â gofynion 

adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, ar y 

cynnig arfaethedig i gau Ysgol Abersoch ar 31 Awst 2021 a darparu lle i 

ddisgyblion yn Ysgol Sarn Bach o 1 Medi 2021 ymlaen”. 

 

2. Gwnaethpwyd hynny yn unol ag Adran 7.25 o gyfansoddiad y Cyngor 

gan y Cynghorwyr Paul Rowlinson (Cadeirydd y Pwyllgor Craffu), Dewi 

Roberts ac Elwyn Jones o fewn y gofynion a’r amserlen angenrheidiol. 

 

  

3. Nodwyd y rhesymau am alw mewn, hynny yw'r agweddau o’r 

penderfyniad ystyrir dylid eu craffu, fel a ganlyn: 

 

“Oherwydd sefyllfa COVID a chanllawiau cyfreithiol a pholisïau’r Adran 

Addysg nid yw’n bosib cynnal cyfarfodydd yn yr ffordd arferol ac mae’n 

amhosib cael cyfarfodydd o gwbl gyda rhai sydd â diddordeb cryf yn y 

fater. Mae hefyd yn amhosib cael cyfarfodydd arferol cyhoeddus. Roedd y 

Pennaeth i ffwrdd o’i gwaith yn ystod y cyfnod. Felly roedd parhau gyda’r 

broses yn yr amgylchiadau hyn yn annheg i’r ysgol a’r gymuned. Yn ôl 

cynrychiolwyr yr ysgol, nid yw hi wedi ei chofrestru fel Ysgol Gwledig a 

chodwyd y cwestiwn pam. Cred rhai na ddylid cau ysgolion bach heb 

graffu ar y penderfyniad”. 

 

 

4. Cynhaliwyd cyfarfod y Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ar yr 8fed o 

Hydref, 2020.  Penderfynodd aelodau’r Pwyllgor craffu i gyfeirio’r mater 

nol i’r Cabinet am ystyriaeth bellach am y rhesymau canlynol:   

 

Bod y pwyllgor craffu yn parhau i bryderu am y sefyllfa, ac felly’n cyfeirio’r 

mater yn ôl i’r Cabinet i’w ail-ystyried am y rhesymau canlynol: 

  

 Oherwydd sefyllfa COVID a chanllawiau cyfreithiol a pholisïau’r 

Adran Addysg, nid yw’n bosib’ cynnal cyfarfodydd yn y ffordd 

arferol, ac mae’n amhosib’ cael cyfarfodydd o gwbl gyda rhai 

unigolion sydd â diddordeb cryf yn y mater.  Mae hefyd yn 

amhosib’ cael cyfarfodydd arferol cyhoeddus yn y gymuned i 

drafod ac ymateb i’r ymgynghoriad. 

 Roedd y Pennaeth i ffwrdd o’i gwaith yn ystod y cyfnod, ac mae’n 

parhau i fod i ffwrdd.  Gan mai’r pennaeth parhaol sy’n gwybod 

orau am sefyllfa’r ysgol, byddai parhau gyda’r broses tra mae hi’n 

parhau i fod i ffwrdd yn annheg i’r ysgol a’r gymuned. 



 Cred rhai na ddylid cau ysgolion bach heb graffu ar y 

penderfyniad. 

 

 
 

UNRHYW YMGYNGHORIAD A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y PENDERFYNIAD 

Penderfynodd y Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi alw tystion gerbron y 

Pwyllgor i ateb cwestiynnau.  Holwyd Cadeirydd ac Is-gadeirydd Llywodraethwyr 

Ysgol Abersoch.   

 

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

 

Y Swyddog Monitro: 

 
Mae’r adroddiad yn olrhain y broses a ddilynwyd yn dilyn cais i alw penderfyniad 

gwreiddiol y Cabinet i mewn o dan rhan 7.25 o’r Cyfansoddiad. Penderfynodd y 

Pwyllgor Craffu Addysg AC Economi  y dylid cyfeirio y mater yn ôl i’r Cabinet  er ail 

ystyried y penderfyniad a gymerwyd ar y 15fed o Fedi 2020. Yn unol a’r darpariaethau y 

Cyfansoddiad mae’r penderfyniad yma wedi ei atal rhag cael ei weithredu hyd y bydd y 

drefn galw mewn wedi ei chwblhau. Mae’r Pwyllgor Craffu wedi nodi y materion 

roeddynt am i’r Cabinet roi sylw iddynt.  

 

Mae’n ofynnol I’r Cabinet rhoi ystyriaeth gofalus  i farn y Pwyllgor Craffu am y 

penderfyniad ac oes angen  gwneud gwelliannau a’i pheidio  Fodd bynnag mae’r 

penderfyniad ar yr ymateb i argymhellion y Pwyllgor Craffu yn parhau yn benderfyniad 

gan y Cabinet a ddylid cychwyn ar ymgynghoriad statudol ar ddyfodol Ysgol Abersoch 

yn unol a darpariaethau Adran 48 Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 

2013. Felly, wrth adolygu  ei benderfyniad gwreiddiol mae’n parhau yn fater sydd angen 

ei gloriannu o fewn y fframwaith o ystyriaethau a gofynion sydd yn berthnasol iddo. Yn 

yr un modd mae angen gosod argymhellion y Pwyllgor Craffu o fewn y cyd-destun yma. 

 Penderfyniad y Cabinet yn unig ydi hyn. 
 

 

Y Pennaeth Cyllid: 

 

Roedd y farn swyddog cyllid statudol ar yr adroddiad gwreiddiol i’r Cabinet 
15/09/2020 yn nodi fod rhesymau amlwg, gan gynnwys rhai ariannol, yn 
cefnogi'r cynnig i gau Ysgol Abersoch.  Nodwyd byddai sefydlu’r drefniadaeth 
newydd yn golygu arbedion net blynyddol o tua £96,062.  Yn gyffredinol, mae 
ysgolion Gwynedd angen cyflawni arbedion er mwyn cyfrannu at gostau rhedeg 
ychwanegol. 
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