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FFORWM CYLLIDEB YSGOLION  

Cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd yn Yr Hen Eglwys  
Santes Fair, Tremadog,    

  ar 26 Chwefror 2015  o 10.00 a.m. hyd 12.30 p.m.         
 
 

Yn Bresennol: 
 

Mr Godfrey Northam - Cadeirydd 
 
Aelodau Cabinet:  Y Cynghorydd Gareth Thomas    (Addysg) 
    Y Cynghorydd Peredur Jenkins (Adnoddau) 
         
Penaethiaid Ysgolion : Eifion Jones (Ysgol Brynrefail), Alun Llwyd (Ysgol Dyffryn 
Ogwen), Gareth T M Jones (Ysgol Botwnnog), Andrew Roberts (Ysgol y Berwyn),  Rhys 
Williams (Ysgol Cymerau), Esme Spencer (Ysgol Baladeulyn), Menna Wynne-Pugh (Ysgol 
Penybryn, Tywyn), Sianelen Pleming (Ysgol Llanaelhaearn) 
  
Undebau Athrawon:     David Healey (Ysgol Friars) 
 
 
Llywodraethwyr:  Walter Williams (Sector Uwchradd) 
    Gwynne Pierce (Sector Cynradd) 
     
Swyddogion:    Arwyn Thomas    (Pennaeth Addysg) 
    Hefin Owen          (Rheolwr Cyllid Datblygu) 
    Eluned Williams   ( Uwch Swyddog Gwasanaethau Ategol)                            
    Glynda O’Brien   (Swyddog Cefnogi Aelodau a Chraffu) 
 
    
Ymddiheuriadau: Dilwyn Williams (Prif Weithredwr), Iwan Trefor Jones (Cyfarwyddwr 
Corfforaethol), Dafydd L. Edwards (Pennaeth Cyllid), Gwyn Howells (Ysgol y Gelli), Iona 
Wyn Jones (Ysgol Bro Cynfal ac Ysgol Edmwnd Prys) a Donna Roberts (Ysgol Pendalar)    

 
1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
 Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol. 
 
 
2. COFNODION  
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r Fforwm Cyllideb Ysgolion a 
gynhaliwyd fel a ganlyn: 
 
(a) 3 Tachwedd 2015  
(b) 15 Ionawr 2015 Cyfarfod Arbennig  

 
 yn ddarostyngedig i gywiro penderfyniad (b) yn Eitem 3 – Targed Arbedion Ysgolion 
 yng nghofnodion 15 Ionawr 2015  i ddarllen 
 
 (i)Bod y Fforwm Cyllideb Ysgolion yn cytuno i weithredu’r cynlluniau 
 cytunedig sydd cyfwerth â £1,894,240  
 



Fforwm Cyllideb Ysgolion  26.02.15 

   

 2 

  (ii) gan nad oedd cytundeb terfynol rhwng y sectorau ar unrhyw  “Fodel” 
 (A, B, nac C, fel y’i cyflwynwyd) ar gyfer yr elfen staff dysgu yn y tymor 
 canolig (2016/17 – 2017/18), a byddai cyfanswm “Model A” ar  gyfer y sector 
 gynradd a “Model C” ar gyfer y sector uwchradd yn gadael y  Gweithgor 
 £541,260 yn fyr o’r targed arbedion o £4.3m ar gyfer ysgolion, cytunwyd 
 dylai’r Gweithgor barhau i adolygu gwasanaethau a threfniadaeth addysg er  

mwyn canfod gweddill y targed arbedion, ac argymhell i’r Cabinet barhau i 
ofyn sut fyddai orau i wireddu’r £4.3m cyfan.  

 (iii) Felly, ar gyfer 2015/16, nodwyd pe bai modd cyfyngu’r arbedion ar 
 gyfer ysgolion i £952,000, roedd cytundeb yn y Fforwm Cyllideb Ysgolion i’r 
 Cyngor ymarfer disgresiwn am y tro ar sail cyfaddawd o fewn yr uchafsymiau a 
 gytunwyd arnynt ac yn argymell i’r Cabinet weithredu yn unol a “Model B” 
 (sydd gyda rhaniad tua 2.3:1 o’r arbedion staff dysgu rhwng y sectorau) yn 
 2015/16. Byddai hynny yn cwtogi £60,131 o ddyraniad staff dysgu y  sector 
 gynradd, a chwtogi £25,771 o ddyraniad staff dysgu y sector  uwchradd.  
 
 
 
3. MATERION YN CODI O’R COFNODION  
 

(a) 3 Tachwedd 2014 - Eitem 3 (a) – Hyfforddiant cyllidol i ysgolion 
 

(i) Derbyniwyd ymddiheuriad gan y Rheolwr Cyllid am y diffyg cynnydd i drefnu 
hyfforddiant cyllidol ysgolion ond parheir i fod yn flaenoriaeth i wneud hynny.  
 
(ii)  Ychwanegodd y Pennaeth Addysg ei fod wedi gofyn i Benaethiaid restru 
materion rheolaethol sy’n gweithio’n dda fel bo modd ystyried cynnal cyfres o 
weithdai ar gyfer arweinyddion ysgolion.  I gynnal gweithdai a hyfforddiant yr her 
ydoedd capasiti staff i wneud hynny ac y byddai’n rhaid ystyried y strwythur staffio 
canolog. Yn ogystal bwriedir estyn gwahoddiad i swyddogion GwE i’r Grwp Rheoli fel 
bo modd trafod trefniadau adnoddau dynol yn ogystal â chyllid er mwyn sicrhau 
trefniant o fonitro cadarn. 
 
(iii) Mewn ymateb, nododd Bennaeth y byddai gweithdy ar drefniadau monitro 
cyllideb o fudd fel y gellir rhannu rhagolygon y gyllideb.   
 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod.     
 

(b) 15 Ionawr 2015 – Eitem (d) – Prysuro gyda threfniadaeth ysgolion  
 
Adroddodd y Pennaeth Addysg ei fod yn glir bod angen ystyriaeth i drefniadaeth 
ysgolion a bod angen prysuro gyda thrafodaethau ac yn arbennig mynd i’r afael â’r 
is-adeiledd.  Nid yw hyn yn golygu cau ond gellir ystyried gwahanol opsiynau ynghyd 
â’r amodau sydd yn cynnig arweinyddiaeth gadarn i’r dyfodol.  Tra’n derbyn y byddir 
yn drafodaeth anodd ond rhaid bod yn aeddfed er lles y plant o fewn y sefydliadau. 
 
 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod.  
 
 

4. ARBEDION YSGOLION 
 
Adroddod yr Aelod Cabinet Addysg bo strategaeth ariannol y Cyngor ar gyfer 
flwyddyn nesaf wedi derbyn sylw gan y Cabinet yn ei gyfarfod ar 19 Chwefror a bu 
iddo adrodd ar argymhelliad y Gweithgor Targed Arbedion Ysgolion i weithredu 
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cynlluniau arbedion cyfwerth £1, 894,240 a   chyflwynwyd cyflwyniadau’r Penaethiaid 
Uwchradd a Chynradd yn amlinellu effaith tebygol y toriadau ar gyraeddiadau 
disgyblion yn seiliedig ar wanio’r gymhareb disgybl:athro ar ddim mwy na Model A i’r 
sector cynradd (sef -£1,406,480) a ddim mwy na Model C i’r sector uwchradd (sef -
£458,023).   
 

 Cytunodd y Cabinet ar gyfer 2015/16, i argymhelliad y Fforwm Cyllideb i gyfyngu’r 
 arbedion ar gyfer ysgolion i £952,000, ac i’r Cyngor ymarfer disgresiwn am y tro ar 
 sail cyfaddawd o fewn yr uchafsymiau a gytunwyd arnynt i weithredu yn unol a 
 “Model B” (sydd gyda rhaniad tua 2.3:1 o’r arbedion staff dysgu rhwng y sectorau) yn 
 2015/16. Byddai hynny yn cwtogi £60,131 o ddyraniad staff dysgu y sector gynradd, 
 a chwtogi £25,771 o ddyraniad staff dysgu y sector uwchradd.  

 
Yn ogystal penderfynodd y Cabinet ofyn i’r Gweithgor Targed Arbedion Ysgolion 
gario ymlaen â’i waith er mwyn canfod gweddill y targed arbedion uwchben £952,000 
ar gyfer 2015/16 gan ddisgwyl eu hargymhelliad ynglyn â sut y gellir gwireddu’r 
£4.3m cyfan dros y cyfnod 2015-16 – 2018/19.   
 
Bu i’r Aelod Cabinet hefyd fynychu cyfarfod gyda Ffederasiwn Cadeiryddion 
Llywodraethwyr y sector Uwchradd a oedd yn gyfarfod buddiol pryd amlygwyd maint 
y toriadau i ysgolion a derbyniwyd neges glir o’r cyfarfod hwnnw bod yn rhaid prysuro 
ymlaen gyda threfniadaeth ysgolion ar draws y Sir.  Fodd bynnag, tynnwyd sylw at y 
ffaith bod llythyr wedi ei anfon i’r wasg ar ran y Ffederasiwn a oedd wedi crofennu’r 
sefyllfa  fymryn ac y byddai trafodaethau agored wedi bod yn llawer iawn gwell.  
 
Ategodd y Pennaeth Addysg bod gwaith pellach i’w gyflawni o ran canfod gweddill y 
toriadau o £2,405,760 o safbwynt y modelau A (sector cynradd) ac C (sector 
uwchradd) ynghyd â chanfod y bwlch o £541,260 rhwng y ddau fodel.  Nodwyd 
ymhellach y byddai’n ofynnol i drafod toriadau canolog er mwyn edrych ar y darlun 
yn ei gyfanrwydd ac yn amlwg nad oedd yr is-adeiladedd yn gynaliadwy i’r dyfodol. 
  
Yn ystod y drafodaeth ddilynol, ystyriwyd y materion canlynol: 
 
(i) Y byddai’n fuddiol i’r ysgolion petaent yn gwybod yn iawn beth yw rhagolygon 

y gyllideb ymhen tair blynedd  
(ii) Mewn ymateb i ymholiad ynglyn â faint o drafodaeth gynhaliwyd yn y Cabinet 

ar yr arbedion i’r ysgolion, sicrhaodd yr Aelod Cabinet bod trafodaeth deilwng 
wedi digwydd gyda ystyriaeth wedi ei roi i’r effaith tebygol i ysgolion o 
wireddu’r toriadau.   

(iii) O safbwynt pryder yr Aelod Cabinet Addysg bod y llythyr wedi ei anfon i’r 
wasg, esboniwyd ei fod yn benderfyniad unfrydol gan Ffederasiwn 
Cadeiryddion y Llywodraethwyr i gymryd y cam hwn oherwydd teimlwyd bo’r 
cyrff llywodraethol yn atebol i rieni ac y dylent fod yn ymwybodol o’r sefyllfa 
argyfyngus a wyneba ysgolion. 

(iv) O safbwynt yr uwchradd, golyga’r toriadau golli 331/2 swyddi athrawon, 171/2 o 
swyddi cymorthyddion a 16 swyddi staff ategol ac o’i hanfod felly ysgol 
ganolig yn mynd i ddiflannu o ran staff yn y flwyddyn gyntaf 

(v) Pryder nad oedd demograffi yn cael ystyriaeth o ran cyfraniad tuag at y 
toriadau a holl bwynt rhoddi’r cyflwyniadau o effaith tebygol y toriadau ydoedd 
i ddangos y darlun argyfyngus a thynnu sylw y byddai 100 – 150 o swyddi yn 
y sector uwchradd yn diflannu dros y 3 blynedd nesaf.  Byddai’n fuddiol i 
ymgymryd âg ymarferiad cyffelyb yn y sector cynradd fel bo modd gweld faint 
yw’r cyfanswm o swyddi a gollir yn y cynradd a’r uwchradd.  

(vi) Wrth edrych ar ysgolion cyffelyb o’r un teulu, pwysleislwyd bod ysgolion 
Gwynedd yn cael llai o ddyraniad y pen i ddisgyblion  
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(vii) Amlygwyd pryder bod llythyr 3 wedi mynd allan i’r athrawon ac Undebau ac ni 
welwyd sefyllfa tebyg o’r blaen. 

(viii) Yr angen am brysuro gyda agenda trefniadaeth y Sir.   
(ix) Mewn ymateb i drafodaeth gyda’r Swyddogion Undeb, awgrymwyd i 

Benaethaid gael sgwrs gyda Owen Owens ynglyn a gwybodaeth cyfredol ar 
lefel sirol gan yr undebau. 

 
Mewn ymateb i bryderon y Penaethiaid, nododd yr Aelod Cabinet ei fod yn y swydd 
ers chwe mis bellach ac yn gweld bo addysg o dan straen sylweddol gyda 
phenderfyniadau anodd.  Mae’n anorfod felly i ystyried newidiadau radical i’r holl faes 
addysg sy’n golygu pob math o ystyriaethau megis arweinyddiaeth, rhwyd diogelu, 
canoli, ffederaleiddio, a.y.b. er budd y plant sy’n ganolog i unrhyw drafodaethau. 
 
O safbwynt agenda trefniadaeth y Sir, nododd yr angen i ail-edrych ar y strategaeth 
gan gynnwys materion eraill megis holl wasanaeth addysg o fewn y Sir.  
Pwysleislwyd bod trefniadaeth yn cymryd amser yn nhermau  trefniadau ariannu, 
cynlluniau busnes ac yn ddibynnol ar capasiti y Tim Trefniadaeth.  
 
Ategodd yr Aelod Cabinet Cyllid bod aelodau’r Cabinet yn lywodraethwyr a bod 
gweithredu ar y toriadau yn benderfyniad anodd iawn iddynt.  Tra’n cydymdeimlo a 
Phenaethiaid ysgolion, sicrhawyd bod Aelodau’r Cabinet yn deall ac yn pryderu am y 
sefyllfa. Nodwyd ymhellach bod newid hinsawdd y gyfundrefn a’r is-adeiladedd i’w 
groesawu a bod hyn yn sail i’r broblem ac apeliwyd ar gydweithio fel y gellir ceisio 
datrys y sefyllfa.    
    
 
Penderfynwyd: (a) Cymeradwyo i’r Gweithgor Targed Arbedion 
Ysgolion barhau â’r gwaith. 
 
   (b)       Bod angen trylowyder fel Adran Addysg ac i 
gyflwyno rhagolygon 3 mlynedd i ysgolion yn fuan gan gynnwys ffeithiau 
ynglyn â dyraniadau 2015/16 i gynnwys effaith y toriadau: 

 Demograffi 

 Integreiddio 

 Grant gwella addysg 

 Grantiau 6ed Dosbarth 

 Gwybyddiaeth a dysgu (ysgolion oedd yn prynu i fewn) 
 
  
5. GRANT GWELLA ADDYSG AR GYFER YSGOLION (GGAY) 2015-16 

 
Atgoffwyd yr Aelodau gan y Rheolwr Cyllid o fwriad Llywodraeth Cymru i gyfuno 11 
Grant Addysg / Ysgolion i un grant dan yr enw “Grant Gwella Addysg ar gyfer 
Ysgolion” a olygai bod y grantiau dan sylw yn lleihau o £156.7m yn 2014/15 i 
£141.0m yn 2015/16, sef lleihad o £15.7m neu 9.5% (ac yn nhermau real o leiaf 
£17.3m neu 10.9%).  Dosbarthir un swm o’r grant ar lefel Gogledd Cymru (sef 6 
awdurdod y consortia) ac yn dilyn trafodaeth rhagwelir dyraniad o £6.4m i Wynedd 
sydd yn leihad o £640,000.  Roedd swyddogion ynghanol proses o fodelu’r 
dyraniadau  a rhagwelir dyraniad o £3.9m i’r Cyfnod Sylfaen ac y byddai’n rhaid cael 
trafodaeth fewnol gan bo cyfleon amlwg i’w gwireddu ac yn mynd i effeithio ar 
unigolion.   
 
Ategodd y Pennaeth Addysg y byddai’n rhaid cael trafodaethau pellach ynglyn a 
gwariant y grant ac nad oedd amodau terfynol wedi eu gosod gan Lywodraeth 
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Cymru.  Roedd rhain yn doriadau ychwanegol gan y Llywodraeth ac y byddai’n 
anorfod dirwyn i ben rhai o’r swyddi sydd yn cael eu talu o’r grant.  
 
Penderfynwyd: Derbyn y wybodaeth uchod gan nodi pryder o doriadau 
ychwanegol yn arbennig i’r sector cynradd.  
 

6. YMGYNGHORIAD GWYBYDDIAETH A DYSGU 
 
Atgoffodd y Pennaeth Addysg o’r ymgynghoriad sy’n mynd rhagddo ynglyn â 
newidadau i drefniadau ar gyfer disgyblion gyda anghenion addysgol ychwanegol er 
mwyn creu cyfundrefn mwy effeithlon a threfniadau aml-asiantaethol cadarn.  
Byddai’n ofynnal cynnal trafodaethau pellach fel bo modd datblygu rôl ysgol i gyd-
weithio gyda phartneriaid aml-asiantaethol. 
 
Yn ystod y drafodaeth ddilynol, gwnaed y sylwadau canlynol: 
 
(i) Gofynnwyd beth oedd yn digwydd i’r ddarpariaeth sydd wedi cael ei roi mewn 

lle yn barod a’i gyllido gan yr ysgolion 
(ii) Bod darpariaeth dda mewn ysgolion yn barod ac yn cael ei dynnu oddi ar 

ysgolion 
(iii) Nad oedd rhai ysgolion wedi ymrwymo i’r CLG gwybyddiaeth a dysgu gyda 

llawer o’r disgyblion wedi derbyn cynhaliaeth gan yr ysgolion a phryderwyd 
beth fyddai’n digwydd i’r staff a’r gynhaliaeth i’r disgyblion pe byddai’r arian 
yn dod i ben Pasg    

(iv) Bod yr awdurdod wedi monitro’r gwasanaeth a roddir i’r disgyblion anghenion 
addysgol ychwanegol ac wedi cydnabod ei fod yn ddarpariaeth o ansawdd da 

(v) Gwnaed cais i unrhw doriad ddigwydd o fis Medi ymlaen yn hytrach nag Ebrill 
fel bo hyn yn rhoi cyfle i ysgolion wneud trefniadau perthnasol.  

 
Mewn ymateb i’r pryderon, esboniodd y Pennaeth Addysg pe byddir yn derbyn y 
wybodaeth cyflawn o’r ymgynghoriad, gall y drefn roi hyblygrwydd i ysgolion 
ddefnyddio arian.  Yn y gorffennol roedd gan unigolion yn y Cyfnod Sylfaen rôl 
benodol i gefnogi ond bellach fe fyddai’r newidiadau yn deillio o’r ddeddfwriaeth gan 
y Llywodraeth yn rhoi hyblygrwydd i ysgolion.  Nodwyd ymhellach bod 8 o ysgolion 
yn gwneud trefniadau eu hunain  a hyderir erbyn tymor yr haf y gellir diffunio’n glir yr 
hyn ddisgwylir o’r adnoddau oherwydd ar hyn o bryd bod gormod o weinyddiaeth.    
Sicrhaodd y Pennaeth Addysg y byddir yn ystyried popeth i leddfu unrhyw bryderon 
ag y gellir ac fe fyddir yn cyfarwyddo ysgolion sydd wedi tynnu allan o’r CLG. 
 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod gan ofyn i’r Pennaeth Addysg 
ystyried (v) uchod.  
 

  
7. FFORMIWLA DYRANNU – CYLLID RHWYDWAITH YSGOLION 
 
 Cyflwynwyd adroddiad ysgrifenedig y Rheolwr Cyllid Datblygu a oedd yn amlinelli 

fformiwla dyrannu cyllid rhwydwaith ysgolion.  Atgoffwyd y Fforwm i’r Uwch Reolwr 
Technoleg Gwybodaeth a Thrawsnewid roddi cyflwyniad i’r Fforwm yn ei gyfarfod ar 
3 Tachwedd 2014.  Ymgynghorwyd â’r 113 o ysgolion a derbyniwyd 4 ymateb sef: 

 

 1 ysgol yn cadarnhau cefnogaeth i’r dull / fformiwla dyrannu 

 2ysgol yn teimlo bod rhannu rhywfaint o’r costau ar sail niferoedd yn deg, 
ond bod elfen o anhegwch yn ymddangos i rai ysgolion gydag cost llogi 
“circuits” uwch na’r cyfartaledd o bosib oherwydd lleoliad.  Pryder bod 
cynsail yma i godi mwy am wasanaethau ym mhellafoedd gwledig y sir yn 
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hytrach na rhannu’r cyfanswm cost rhwng holl ysgolion.  Cynnig bod yr elfen 
“circuits” yn cael ei rannu’n gyfartaledd rhwng yr ysgolion yn hytrach nac ar 
sail gwir gost fesul safle. 

 Nid oedd sylw y trydydd ysgol ar sail y fformiwla, ond yn hytrach ar 
ddifyggion y gwasanaeth. 

 
 Gofynnodd  Llywodraethwr ar ran ysgol gynradd beth fyddai’r adwaith pe byddai’r 
 ysgol yn tynnu allan o’r CLG yn sgil bwriad i gyd-drafod gyda perchnogion Maes 
 Awyr Llanbedr sydd eisoes wedi cael band llydan ffeibr cyflym. 
 
 Mewn ymateb, nododd y Rheolwr Cyllid y byddir yn cyfleu’r sylw uchod i’r Uwch 
 Reolwr Technoleg Gwybodaeth a Thrawsnewid ac y gellir trafod ymhellach yng 
 nghyfarfod nesaf y Fforwm Cyllideb ym mis Mehefin pryd y cyflwynir y CLG. 
 
 Penderfynwyd: (a) Cymeradwyo i fabwysiadu’r sail dyrannu sydd 
 wedi’i  gynnig yn yr adroddiad. 
  
    (b) Trafod ymhellach yng nghyfarfod nesaf y Fforwm 
 Cyllideb Ysgolion yng nghyswllt yr ysgolion hynny sy’n dymuno tynnu allan 
 o’r CLG. 
 
 
 
8. ADOLYGIAD GWASANAETH CYNHWYSIANT 
 
 Cyflwynwyd cais gan y Pennaeth Addysg i Benaethiaid enwebu yn y dalgylchoedd 

gynrychiolaeth ddaearyddol o’r dair ardal i sefydlu Grwp Tasg ar gyfer modelu beth 
yw’r ddarpariaeth cynhwysiant oherwydd bod angen adolygu’r gwasanaeth a’i wneud 
yn addas i bwrpas.  Nodwyd bod anghenion Arfon, Dwyfor a Meirionnydd yn wahanol 
a rhaid fyddai ystyried modelau newydd erbyn Medi drwy ail-ddiffunio’r gwasanaeth 
ar gyfer anghenion Gwynedd a’i gydweddu i arian Ewrop.  

 
 Mewn ymateb i ymholiad gan Bennaeth ynglyn â datganoli’r gwasanaeth, nododd y 

Pennaeth Addysg mai’r bwriad fyddai cadw plant yn y prif lif cyn belled ag y gellid 
gwneud hynny oherwydd bod rhaid cofio nad yw’r prif lif yn addas ar gyfer rhai 
unigolion ac y byddai modd ystyried pa fodel fyddai’n addas yn hyn o beth.  Byddai’n 
gyfle yn ogystal i roi ystyriaeth i rôl y Swyddogion Lles ac i greu llwybr o gefnogaeth 
cynhwysol. 

 
 Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod.  
 
 
9. CYLLIDEB INTEGREIDDIO 
 
 
 Adroddodd y Pennaeth Addysg oherwydd nad oedd 24 ysgol wedi ymateb i gais am 

fap darpariaeth fel bo modd dyrannu’r gyllideb uchod nid oedd digon o wybodaeth i 
symud ymlaen ac i wneud penderfyniad.  Apeliwyd ar Benaethiaid Cynradd i anfon 
neges i’r dalgylchoedd bod angen y wybodaeth yn ddi-oed er mwyn medru cysoni’r 
holl wybodaeth i greu darlun cyflawn ac amddiffyn y gyllideb fel bo modd modelu’n 
effeithiol ar gyfer flwyddyn nesaf.  Ni fyddai toriad yn y gyllideb eleni ond teimlwyd 
rhwystredigaeth pe na fyddai cydweithrediad mewn cyflwyno y map darpariaeth gan 
ysgolion.     
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 Mewn ymateb, nododd Pennaeth o’r Sector Uwchradd bod rhwystredigaeth i 
ysgolion oherwydd bod gorwariant ar y gyllideb yma.  Roedd yr ysgolion yn derbyn yr 
arian ac nad oeddynt yn gwario fwy na’r hyn a ddyrannir iddynt a’u bod yn cael eu 
cosbi ac yn golygu toriad arall ar ben yr holl doriadau eraill. 

 
 Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod. 
 
 
 
10. CYFLWYNO CLGau 2015-2018 

 
Cyflwynwyd Cytundebau Lefel Gwasanaeth Ysgolion ar gyfer Arlwyo a Glanhau 
Ysgolion.  
 
Adroddodd yr Uwch Swyddog Gwasanaethau Ategol bod pob ysgol erbyn hyn yn 
rhan o’r Gytundeb bresennol Glanau Ysgolion Cynradd ac Arbennig gan fod Ysgol 
Eifion Wyn wedi ymrwymo ar ôl nifer o flynyddoedd gyda Chwmni Preifat. 
 
Cyfeiriwyd at y prif newidiadau yn y Cytundeb fel a ganlyn: 
 
Cynradd 
 
(i) Bod y gytundeb gyda’r Adran Addysg yn hytrach na Darparu a Hamdden 
(ii) Bod ychwanegiad gwaith ar swydd ddisgrifiadau y glanhawyr a gofal er mwyn 

cynorthwyo i leihau baich Penaethiaid megis archebu sebon, papur toiled a 
papur sych dwylo; profi larymau tân, profi tapiau, cawodydd a thaenellwyr 
dŵr; gwaith gyda boileri Biomass os yn berthnasol. 

(iii) Diweddariad o safbwynt DBS a Hyfforddiant Diogelu Lefel 1  
 
 
Uwchradd 
 
(i) Bod 9 ysgol wedi ymrwymo i’r gytundeb bresennol 
(ii) 5 ysgol yn rheoli eu hunain sef Ysgolion Friars, Y Berwyn, Moelwyn, Y Gader 

ac Ardudwy 
(iii) O safbwynt y newidiadau i’r gytundeb: 

 Bod y gytundeb gyda’r Adran Addysg yn hytrach na Darparu a 
Hamdden 

 Diweddariad o safbwynt DBS a Hyfforddiant Diogelu Lefel 1 
 
 Arlwyaeth Cynradd ac Arbennig 
 

(i) Pob ysgol yn rhan o’r gytundeb bresennol 
(ii) Prif newidiadau: 

 Cytundeb gyda’r Adran Addysg yn hytrach na Darparu a Hamdden 

 Deddfau Newydd yn ymwneud â mesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion 
(Cymru) 2009 a’r Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion 
a Safonnau Maeth (Cymru) 2013 

 Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 

 RIDDOR 2013 

 Mesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009 a’r Rheoliadau 
Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonnau Maeth (Cymru) 
2013 yn lle “Blas am Oes” 

 DBS a Hyfforddiant a Diogelu Lefel 1 
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 Arlwyaeth Uwchradd 
 
 11 Ysgol Uwchradd yn rhan o’r gytundeb 
 3 ysgol Uwchradd yn rheoli ei hunain – Ysgolion Ardudwy, Y Gader a’r Moelwyn 
 
 Prif newidiadau fel amlinellir uchod i’r Cynradd ac Arbennig. 
 
 O safbwynt cost y gytundeb, yr Adran Addysg yn talu’r costau y Gwasanaeth Arlwyo 
 ar ran yr ysgol ac yna yn trosglwyddo’r costau i’r ysgol bob mis ac yn hawlio ffi rheoli 
 sef canran hyd at 7.5% o’r holl gostau. Ffi rheoli yn 2015/16 yn 5%. 

 
Amlygwyd y sylwadau isod gan Aelodau’r Fforwm: 
 
(a) O safbwynt rhaglen hyfforddiant Educare (staff glanhau a chegin), bod y staff 

angen cefnogaeth ac ni fyddai rhai yn medru ei gwblhau mewn cyfyngiad amser 
o awr gan nad oes sgiliau cyfrifiadurol gan pob un ohonynt.  Teimlwyd hefyd bod 
y pedwerydd rhan o’r hyfforddiant yn ymwneud â maes rheolaethol. 

(b) A fyddai modd i’r ffi rheoli fod yn 5% i bob ysgol am y tair blynedd. 
 
 Penderfynwyd: Derbyn a nodi cynnwys yr adroddiad a’r CLG. 

 
 
 

11. CYFARFOD NESAF 
 
 Penderfynwyd: (a) Cynnal cyfarfod nesaf o’r Fforwm Cyllideb 

Ysgolion oddeutu canol / diwedd mis Mehefin 
 
   (b) Sicrhau y byddir yn anfon adroddiadau 
ysgrifenedig mewn da bryd i Aelodau ar gyfer y dyfodol. 
 

      
 
 

CADEIRYDD 
 
 
 
 
     
 
 


