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AWDUR Geraint Owen, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
 

 
 
1. Mae’r penderfyniad a ganlyn wedi ei alw i mewn i’w graffu yn unol ag Adran 7.25 o 

Gyfansoddiad y Cyngor: –  
 
Eitem 8: Ysgol Abersoch, cyfarfod Cabinet 28/09/2021 
 
“Cadarnhawyd yn derfynol y cynnig a roddwyd drwy rybudd statudol, i gau Ysgol 

Abersoch ar 31 Rhagfyr 2021, a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Sarn Bach o 1 

Ionawr 2022, yn unol ag Adran 53 o’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 

(Cymru) 2013 a gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 11/2018.” 
 
 
2. Gwnaethpwyd y cais i alw’r penderfyniad i mewn i’w graffu gan y Cynghorwyr Beth 

Lawton (Cadeirydd y Pwyllgor Craffu), Alwyn Gruffydd ac Elwyn Jones o fewn y 
gofynion a’r amserlen angenrheidiol. 

 
  
3. Mae’r rhesymau am alw mewn, hynny yw'r agweddau o’r penderfyniad ystyrir dylid 

eu craffu ac sydd o fewn gofynion Cyfansoddiadol, wedi eu nodi fel a ganlyn: 
 

“ 1. Mae’r Adroddiad yn anghywir ac yn gamarweiniol rhan effaith ar y Cymuned, er 

enghraifft iaith a diwylliant Cymraeg - yn y tabl ar dudalen 714 mae yn dweud nad oes dim 

effaith ar yr Iaith.    
 
2.Nid yw’r Adroddiad yn cymryd i ystyriaeth ddyfodol Tai a Gwaith fydd yn dod i rym yn y 

Pentref  
  

(a) Mae Datblygiad Newydd o godi Gwesty Newydd fydd yn creu beth bynnag 40 o swyddi 

llawn amser yn yr ardal - mi fydd y Gweithwyr a’u Teulu angen adnoddau yn cynnwys 

Addysg i ein plant.  
(b) Mae Llywodraeth Cymru, yr Adran Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai 

(sydd yn berchen tir yn y pentref) ar hyn o bryd yn edrych i godi mwy o dai - mae 

Llywodraeth Cymru wedi dweud fod grant ar gael i ddatblygu y tir yma i godi o bosib 15 o 

dai.  
Mae’r Gymdeithas tai wedi cadarnhau fod cynlluniau wedi gwneud yn barod ar safle Bryn 

Garmon.  
Nid yw’r adroddiad yn sôn dim am y cynllun newydd gan yr Adran Tai ac Eiddo a dim am y 

datblygiadau sydd yn mynd ymlaen yn y Pentref ac felly nid yw’r Adran Addysg wedi 

ymateb i ofynion Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol wrth beidio gwneud hyn.  

 
  



3.Mae pryder wedi ei ddatgan rhan y ffordd droed rhwng Abersoch a Sarn Bach mae yr 

Adran addysg yn dweud fod cyswllt wedi bod gyda’r Adran Ffyrdd ond nid oes dim byd 

pendant wedi ei gyflwyno rhan datrys y risg yma sydd yn rhoi disgyblion mewn peryg. 

Mae’r Adran Addysg yn sôn am drefniadau cludiant sydd wrth gwrs yn ychwanegu at 

hinsawdd ac yn enghraifft ddrwg i’r plant ar sut mae’r Cyngor yn cymryd i ystyriaeth effaith 

ar hinsawdd.  
  

4. Mae un plentyn yn disgyn allan o’r cynnig i gael cludiant oherwydd polisïau oed - yn y 

dyfodol pan fydd rhifau plant yn cynyddu oherwydd (a)  a (b) mae’n debyg bydd plant eraill 

yn cael gwrthod y cludiant yma ac felly yn dioddef rhan eu haddysg.  
  

5.Y penderfyniad ydi i gau yr ysgol yn ganol y flwyddyn ysgol a does dim amheuaeth fod 

hyn am fod yn dryslyd i’r plant ac eto mae hyn yn cael effaith negyddol ar eu haddysg does 

dim eglurhad pam a beth ydi y rhesymeg yn fan hyn. ”. 
 
4. Er mwyn cynorthwyo’r Pwyllgor Craffu i graffu ar y mater yn unol â’r agweddau o’r 

penderfyniad yr ystyrir y dylid eu craffu amgaeir y dogfennau isod gyda’r adroddiad 
hwn. 

 

   Atodiad 1 – ymateb yr adran addysg i’r agweddau o’r penderfyniad ystyrir dylid 
eu craffu  

   Atodiad 2 – Taflen penderfyniad y Cabinet (Eitem 8, 28/09/2021) 

   Atodiad 3 – adroddiad y Cabinet (Eitem 8, 28/09/2021) 
 


