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1. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
Gofynnir i’r Cabinet ystyried y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol a’r ymateb i’r 
sylwadau hynny, a phenderfynu os dylid:  
 

i. Cymeradwyo’r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020, a darparu lle i ddisgyblion yn 
Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr o 1 Medi 2020.  

ii. Cymeradwyo cyhoeddi rhybuddion statudol ar y cynnig yn (i) uchod yn unol â gofynion Adran 48 
o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. 

iii. Cymeradwyo trefniadau cludiant ar gyfer y cyfnod trawsnewidiol yn unig, pryd bydd cludiant di-
dâl i’r disgyblion hynny sydd wedi cofrestru yn Ysgol Llanaelhaearn ar hyn o bryd, i Ysgol Bro 
Plenydd, Y Ffôr neu Ysgol Chwilog yn benodol, os yn byw dros 2 filltir i’r ysgol a ddewisir, neu yn 
derbyn cludiant am ddim oherwydd natur y ffordd yn unol â pholisi cludiant cyfredol Cyngor 
Gwynedd.  
 

2. Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 

2.1. Pwrpas yr adroddiad hwn yw adrodd i’r Cabinet yn dilyn cynnal ymgynghoriad statudol ar y cynnig i gau Ysgol 
Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020, a darparu lle i’r disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr o 1 Medi 2020.   

3. CYFLWYNIAD  
 

3.1. Cyflwynwyd adroddiad gerbron y Cabinet ar 4 Mehefin 2019, a phenderfynwyd,  ‘rhoi caniatâd i’r Adran 
Addysg i gynnal cyfarfodydd ffurfiol gyda’r corff llywodraethol a budd-ddeiliaid perthnasol eraill i drafod ystod 
o opsiynau posibl ar gyfer dyfodol yr ysgol’. 

 
3.2. Cynhaliwyd tri cyfarfod rhwng Mehefin a Hydref 2019. Yn ystod y cyfarfod cyntaf, bu cyfle i’r Corff 

Llywodraethu a rhan-ddeiliaid perthnasol eraill gyfrannu at opsiynau posibl i ddatrys y prif heriau y mae’r ysgol 
yn ei wynebu. Yn dilyn asesiad manwl o’r opsiynau, cynhaliwyd ail gyfarfod lleol gan amlinellu cryfderau, 
gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau’r opsiynau, gyda mewnbwn y corff llywodraethu a’r rhan-ddeiliaid. 
Defnyddiwyd y wybodaeth hon i bwyso a mesur yr opsiynau ar y sail os oeddent yn diwallu’r heriau sy’n 
wynebu’r ysgol. Cynhaliwyd trydydd cyfarfod lleol i gyflwyno'r opsiynau hynny.   

 
3.3. Yn ystod y cyfarfodydd, ystyriwyd sawl opsiwn ar gyfer addysg gynradd yn nalgylch Llanaelhaearn er mwyn 

sicrhau darpariaeth gynaliadwy i’r dyfodol gan ymateb yn benodol i’r prif heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu. 
 

3.4. Mewn cyfarfod Cabinet ar 5 Tachwedd 2019 cyflwynwyd adroddiad i’r Cabinet lle cymeradwywyd y 
penderfyniad i ‘gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol, yn unol ag Adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013, ar y cynnig arfaethedig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020, a darparu lle i 
ddisgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr o’r 1af Medi 2020’. 

CYFARFOD Cabinet Cyngor Gwynedd 

DYDDIAD 18 Chwefror 2020 

AELOD CABINET Cynghorydd Cemlyn Rees Williams 

SWYDDOG Gwern ap Rhisiart 

TEITL YR EITEM Ysgol Llanaelhaearn 
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4. CEFNDIR 
 

4.1. Y Prif Heriau y mae’r ysgol yn wynebu 
 

4.1.1. Mae cwymp sylweddol mewn niferoedd yn mynychu’r ysgol yn ddiweddar sydd wedi arwain at sefyllfa 
argyfyngus gyda 8 disgybl ar y gofrestr yng nghyfrifiad Medi 2019, a dengys rhagamcanion y bydd cwymp 
pellach dros y 5 mlynedd nesaf. Mae’r 8 disgybl hyn yn cael eu haddysgu mewn dau ddosbarth sydd yn fychain 
o ran niferoedd.  

 
4.1.2. O ganlyniad i’r niferoedd isel presennol, mae’r ysgol mewn sefyllfa fregus ac o dan bwysau cyllidebol cynyddol, 

yn benodol: 
i. Mae niferoedd yr ysgol yn peri pryder. Ym Medi 2019, 8 o ddisgyblion oedd wedi eu cofrestru yn yr 

ysgol. 
ii. Mae maint y dosbarthiadau yn fychan – gydag un dosbarth o 3 ac un dosbarth o 5 disgybl.  

iii. Mae rhagolygon yn dangos 7 o ddisgyblion yn 2020, 5 o ddisgyblion yn 2021, a 5 o ddisgyblion yn 
2022.  

iv. Dengys data 2019 fod 36 o blant yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn gyda 28 ohonynt yn mynychu 
ysgolion eraill. 

v. Mae Ysgol Llanaelhaearn yn derbyn swm ychwanegol i’r dyraniad arferol trwy’r polisi gwarchodaeth 
lleiafswm staffio. Mae cyfanswm y swm ychwanegol hwn yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20 yn 
£43,774. Nid oes ond digon o gyllid i gyflogi Pennaeth a chymhorthydd i’r dyfodol. Ar hyn o bryd, 
mae’r Ysgol yn rhannu Pennaeth gyda dwy Ysgol arall, yn ogystal â chyflogi athro a chymhorthydd 
llawn amser. 

vi. Cost fesul disgybl Ysgol Llanaelhaearn yn y flwyddyn ariannol 2019/20 yw £12,671 (seiliedig ar 
niferoedd Medi 2018 o 11 disgybl, sef sail eu dyraniad cyllidol), o gymharu â chyfartaledd Sirol cost 
y disgybl am yr un cyfnod yn £3,884. 

vii. Nifer o lefydd gweigion – 83% o lefydd gweigion (39 Derbyn i Flwyddyn 6, a 6 o lefydd gweigion 
Meithrin).  

 
4.2. Cyd-destun Strategol 
 

4.2.1. Yn ei gyfarfod ar 18 Rhagfyr 2018, bu i’r Cabinet gymeradwyo egwyddorion ‘Addysg Addas i Bwrpas’ a fydd yn 
sail ar gyfer gwireddu gweledigaeth yr Adran Addysg a datblygu’r gyfundrefn er sicrhau addysg o ansawdd 
uchel i blant a phobl ifanc Gwynedd ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, yn benodol drwy resymoli ystod oedran 
dosbarthiadau a rhoi tegwch i benaethiaid i ganolbwyntio ar faterion arweinyddiaeth mewn ysgolion cynradd.  
 

4.2.2. Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithredu Strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’ ers 
ei mabwysiadu yn Ebrill 2009. O fewn y strategaeth hon nodir ffactorau i gefnogi’r broses o adolygu 
dalgylchoedd neu sefyllfaoedd penodol. Gweler manylion y ffactorau hyn yn nes ymlaen yn yr adroddiad (Rhan 
4.3.2). 

 
4.3 Dewis opsiwn ffafriedig 
 

4.3.1. Yn ystod y cyfarfodydd lleol, cynigwyd a thrafodwyd nifer o opsiynau posibl, yn benodol:  
i. Gwneud dim (y ‘Status quo’) 

ii. Newid strwythur staffio 
iii. Sefydlu uned Arsylwi Blynyddoedd Cynnar yn yr ysgol 
iv. Ffederaleiddio yn ffurfiol gydag ysgol neu ysgolion eraill 
v. Yr Awdurdod i roi gwarant fod yr ysgol am fod ar agor am 5 mlynedd er mwyn rhoi cyfle i godi 

niferoedd 
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vi. Sefydlu clwb gofal plant ar safle’r ysgol 
vii. Caffi cymunedol yn yr ysgol 

viii. Cau yr ysgol, a'r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen. 

Mae gwerthusiad o’r opsiynau hyn i’w gweld yn Atodiad A. Adolygwyd y gwerthusiad wedi’r cyfnod 
ymgynghori. 

4.3.2. Yn unol â strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’ ystyriwyd nifer o ffactorau wrth 
werthuso’r opsiynau ar gyfer y sefyllfa, yn benodol: 

i. Maint dosbarthiadau 
ii. Niferoedd disgyblion 

iii. Arweinyddiaeth a Staffio 
iv. Y Gymuned 
v. Adnoddau Ariannol 

vi. Yr Iaith Gymraeg 
vii. Ffactorau Daearyddol 

4.3.3. Bu i’r Corff Llywodraethu a budd-ddeiliaid perthnasol eraill gynnig mewnbwn a sylwadau wrth werthuso’r 
opsiynau. Yn dilyn y gwerthusiad daeth dau o’r opsiynau i’r amlwg fel y rhai a fyddai i’r hystyried ar gyfer 
sefyllfa’r ysgol, sef: 

i. Ffederaleiddio gydag ysgol neu ysgolion cyfagos  
ii. Cau ysgol Llanaelhaearn gyda’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen 

4.3.5. Roedd adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar y 5 Tachwedd yn manylu’r herion oedd yn wynebu’r ysgol a’r 
angen i gymryd camau pellach i’w gyfarch.  Tra bod yr opsiwn o gynnal y sefyllfa gyfredol wedi ei ystyried, nid 
oedd yr Awdurdod o’r farn y byddai’n mynd i’r afael â’r problemau sydd angen sylw. 

4.3.6.      Roedd nifer o’r opsiynau eraill yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer defnydd amgen o rannau o’r adeilad, megis 
sefydlu Uned Arsylwi Blynyddoedd Cynnar, Agor Caffi neu Glwb Gofal Plant. Er hynny, nid oedd yr opsiynau yn 
cael eu hystyried fel rhai oedd yn diwallu’r angen i ddatrys y prif heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu.  

4.3.7. Cynhaliwyd Asesiadau Effaith yn unol â chanllawiau Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018, gan roi sylw penodol 
i’r ystyriaethau perthnasol yn ymwneud a’r ‘Rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgol wledig’ ar gyfer yr opsiynau (mae 
fersiynau diwygiedig yn dilyn y cyfnod ymgynghori wedi eu cynnwys yn Atodiad D).   

4.4. OPSIYNAU RHESYMOL I’W YSTYRIED AR GYFER YR YSGOL 

Ffederaleiddio gydag ysgol neu ysgolion cyfagos. 

4.4.1. Dangoswyd gall ffederaleiddio gynnig manteision i ysgolion gwledig mewn rhai sefyllfaoedd, yn benodol gan 
gryfhau arweinyddiaeth a chyfleoedd gydweithio. 

4.4.2. O dan drefniant model ffederal ffurfiol, byddai Ysgol Llanaelhaearn yn cydweithio gydag ysgol neu ysgolion 
lleol o dan un pennaeth (neu fwy) ac un corff llywodraethol. Byddai cyrff llywodraethol yr ysgolion unigol yn 
cael eu diddymu a byddai un corff llywodraethu newydd yn cael ei sefydlu ar gyfer y ffederasiwn. Bydd 
hunaniaeth yr ysgolion cael eu cadw. Mae’r model o ffederaleiddio yn galluogi’r posibilrwydd o rannu staff, 
adnoddau, TG, adeiladau ac arbenigrwydd.  

4.4.3. Fodd bynnag, nid oedd yr opsiwn hwn yn ymateb i’r prif heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu. Byddai niferoedd 
yr ysgol yn parhau i fod yn isel, a maint y dosbarthiadau hefyd yn parhau i fod yn fychan (mae manylion wedi 
eu cynnwys yn Atodiad A).  
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4.4.4. Ystyriwyd y posibilrwydd o ffederaleiddio gydag ysgolion cyfagos yn benodol Yr Eifl, Bro Plenydd, Llangybi, 
Pentreuchaf a Chwilog. Gan fod niferoedd Ysgol Llanaelhaearn wedi cyrraedd sefyllfa argyfyngus gyda 8 disgybl 
ar y gofrestr, dengys yr asesiad ffederaleiddio nad oedd manteision eglur i ysgolion eraill o ffederaleiddio gydag 
Ysgol Llanaelhaearn. Ystyrir felly nad yw’r opsiwn hwn yn ddatrysiad i sefyllfa’r ysgol.  

Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r plant i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen.  

4.4.5. Mae’r opsiwn yma yn golygu cau Ysgol Llanaelhaearn a symud y disgyblion i’w haddysgu yn Ysgol Bro Plenydd, 
Y Ffôr a fyddai’n cael ei henwi fel yr ‘ysgol amgen’ am resymau penodol, megis: 

 
 Mae’r ysgol sydd agosaf yn ddaearyddol at ysgol a chanol pentref Llanaelhaearn, sef Ysgol Yr Eifl, Trefor, 

yn llawn. Ni fyddai’r ysgol yma yn gallu ymdopi gyda 8 o ddisgyblion ychwanegol. 
 Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr yw’r ysgol sydd ddaearyddol agosaf wedi hynny. 
 Mae’r ffordd i gyrraedd Ysgol Bro Plenydd o bentref Llanaelhaearn yn hwylus gyda chyswllt cludiant 

cyhoeddus ac ni fyddai’r daith i gyrraedd ysgolion eraill cyfagos mor rhwydd o bentref Llanaelhaearn. Mae 
Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr, 3.6 milltir o Ysgol Llanaelhaearn, ac yn fwy na 2 filltir o holl gartrefi dalgylch 
Llanaelhaearn. 

 Gall Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr ymdopi gyda niferoedd ychwanegol o ddisgyblion, mae 30 o lefydd gweigion 
gan gynnwys meithrin yno ar hyn o bryd (cyfrifiad Medi 2019). 

 
4.4.6. Ar sail hyn, cynigir ymestyn dalgylch Ysgol Bro Plenydd i gynnwys dalgylch Ysgol Llanaelhaearn ar gyfer y 

dyfodol.    

4.5. Y Cynnig 

4.5.1. Mae’r cynnig hwn yn golygu y bydd Ysgol Llanaelhaearn yn cau a darparu lle i’r disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, 
Y Ffôr.  

4.5.2. Y nod yw bydd y cynnig yn arwain at gyfleoedd mwy cyson i blant y dalgylch, drwy anelu at ddyheadau strategol 
Cyngor Gwynedd i ‘gynnig addysg o’r ansawdd uchaf posibl fydd yn rhoi’r profiadau, y sgiliau a’r hyder i blant 
y Sir a’u galluogi i ddatblygu i fod yn ddinasyddion dwyieithog, llwyddiannus a chyflawn’, byddai hyn yn 
cynnwys:   

 Maint Dosbarthiadau - disgyblion i gael eu haddysgu mewn dosbarthiadau o faint mwy addas na’r 
sefyllfa bresennol. Byddai gweithredu’r cynnig yn arwain at well cysondeb mewn maint dosbarthiadau 
a lleihau'r ystod oedran o fewn dosbarthiadau ysgolion cynradd yr ardal.  

 Poblogaeth a Niferoedd disgyblion - disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol ble mae’r niferoedd a 
rhagamcanion yn fwy cadarn a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol, a lleihau’r gyfradd o lefydd gweigion yn 
ysgolion yr ardal. 

 Arweinyddiaeth - arweinyddiaeth a rheolaeth gadarn mewn ysgol sydd â niferoedd yn caniatáu i 
Bennaeth gael tegwch i arwain a rheoli yn broffesiynol yn yr ysgol. 

 Y Gymuned - disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol sydd yn ganolbwynt i weithgareddau 
cymunedol gan gyfoethogi profiadau a chyfleoedd i’r disgyblion, fel y sefyllfa bresennol. 

 Adnoddau Ariannol - Rhesymoli cost fesul disgybl mewn ysgolion a fyddai’n lleihau’r amrediad mewn 
cost y disgybl i holl blant Gwynedd. Amcangyfrifir y byddai gwireddu’r cynnig yn arwain at gost fesul 
disgybl o £3,975 yn Ysgol Bro Plenydd o gymharu â’r £12,671 y disgybl presennol yn Ysgol 
Llanaelhaearn. Y cyfartaledd sirol ar gyfer yr un cyfnod yw £3,884 y disgybl.  

 Adnoddau Ariannol - Amcangyfrifir y byddai gwireddu’r cynnig yn arwain at arbedion refeniw o 
£100,518 y flwyddyn. Amcangyfrifir y costau cludiant ychwanegol yn £11,400 ar gyfer disgyblion 
presennol Ysgol Llanaelhaearn, neu £25,000 petai plant y dalgylch i gyd yn mynychu Ysgol Bro Plenydd 
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i’r dyfodol. O ganlyniad byddai arbedion net arfaethedig rhwng £75,518 a £89,118, yn ddarostyngedig 
ar y niferoedd a fyddai’n derbyn cludiant am ddim. 

 Yr Iaith Gymraeg – disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol cyfrwng Cymraeg, fel y sefyllfa bresennol,  
ac mewn ysgol ble mae defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg yn gryf. 

 Ffactorau Daearyddol - byddai’r disgyblion yn parhau i dderbyn eu haddysg mewn ysgol o fewn pellter 
rhesymol i’w cartrefi ac yn derbyn cludiant yn unol â pholisi'r Cyngor. 

4.5.3. Fel rhan o’r cynnig hwn, bydd lle yn cael ei warantu i ddisgyblion presennol Ysgol Llanaelhaearn yn Ysgol Bro 
Plenydd, Y Ffôr. Yn unol â pholisi mynediad yr Awdurdod, mae gan rieni hawl i ddewis a gwneud cais am le 
mewn unrhyw ysgol i’w plentyn, ac nid o reidrwydd yr ysgol honno fyddai’r ysgol ddalgylch. Pe wireddir y 
cynnig hwn, byddai gan rieni hawl i wneud cais i unrhyw ysgol y dymunant. Nid oes gwarant fod lle i blentyn 
yn eu hysgol ddewisol. 

4.5.4. Yn sgil y cynnig hwn byddai dalgylch Ysgol Bro Plenydd yn cael ei addasu i gynnwys dalgylch presennol yr Ysgol, 
a hefyd dalgylch Ysgol Llanaelhaearn. O ganlyniad, byddai disgyblion sydd yn byw o fewn dalgylch Ysgol 
Llanaelhaearn yn derbyn cludiant yn unol â Pholisi Cludiant Cyngor Gwynedd. 

Map 1: Sefyllfa bresennol dalgylchoedd yr ardal             Map 2: Dalgylch Ysgol Bro Plenydd os fydd newid 

                                 

5. Yr ymgynghoriad statudol  
 

5.1. Yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a gofynion statudol y Cod Trefniadaeth 
Ysgolion (011/2018), cynhaliwyd cyfnod ymgynghori statudol ar y cynnig gydag ymgynghorai perthnasol rhwng 
16 Rhagfyr 2019 a 13:00 o’r gloch ar 29 Ionawr 2020.  
 

5.2. Lluniwyd dogfen ymgynghori statudol yn unol â gofynion ac arweiniad y Cod Trefniadaeth Ysgolion 
(011/2018) a dosbarthwyd copi o’r ddogfen i’r holl ymgynghorai perthnasol, unai ar ffurf copi caled neu drwy 
anfon e-bost oedd yn cynnwys linc at dudalen arbennig ar wefan y Cyngor 
(www.gwynedd.llyw.cymru/moderneiddioaddysg). 
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5.3. Anfonwyd copïau caled o’r ddogfen ymgynghori at y ddwy ysgol sydd yn rhan o’r ymgynghoriad, gan wneud 
cais i’r penaethiaid eu dosbarthu i rieni/gwarchodwyr disgyblion, aelod o staff ac aelodau corff llywodraethwyr 
yr ysgolion.  
 

5.4. Cyhoeddwyd pecyn cefndirol yn ogystal, oedd yn cynnwys asesiadau effaith y cynnig ar yr iaith, y gymuned, 
cydraddoldeb, yn ogystal ag asesiadau ar effaith debygol ar drefniadau teithio, ansawdd a safonau addysg, ac 
asesiad yn erbyn nodau’r Ddeddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Dosbarthwyd copïau caled 
o’r pecynnau cefndirol a’r ddogfen ymgynghori i’r ysgolion yn ymwneud a’r cynnig, y llyfrgell leol, a Siop 
Gwynedd Pwllheli, fel eu bod ar gael i’w harchwilio gan unrhyw aelod o’r cyhoedd. Roedd y ddogfen hefyd ar 
gael i’w lawr lwytho oddi ar wefan y Cyngor.   
 

5.5. Yn ystod y cyfnod ymgynghori, cynhaliodd swyddogion Cyngor Gwynedd sesiynau “galw heibio” ar 15 Ionawr 
2020 yng Nghanolfan y Babell, Llanaelhaearn, er mwyn trafod y cynnig gyda’r Llywodraethwyr, staff addysgu 
ac ategol, a rhieni/gwarchodwyr Ysgol Llanaelhaearn. Yn ystod y sesiynau roedd swyddogion o adrannau 
perthnasol ar gael i egluro ac ymateb i ymholiadau. Roedd yna hefyd gyfle i rai oedd yn mynychu dderbyn copi 
caled o unrhyw ddogfennaeth berthnasol i’r cynnig ac i gyflwyno sylwadau ysgrifenedig. Mynychodd 15 o bobl 
y sesiynau galw heibio. 

 
5.6. Yn ogystal, crëwyd dogfen ymgynghorol i blant cynradd gyda holiaduron cysylltiedig. Trefnwyd bod hwylusydd 

yn ymweld ag ysgolion oedd yn rhan o’r ymgynghoriad i gynnal sesiynau gyda’r disgyblion i ganfod eu barn 
drwy ymgynghori gyda holl blant Ysgol Llanaelhaearn a Chyngor Ysgol Bro Plenydd. Mae dadansoddiad o’r 
ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y sesiynau wedi ei gynnwys yn Atodiad C.  
 

5.7. Derbyniwyd wyth ymateb i’r ymgynghoriad statudol gan gynnwys ymatebion gan lywodraethwyr, rhieni ac 
Estyn ynghyd ac ymatebion disgyblion.  

6. Sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad statudol  

6.1. Mae’r adran hon yn nodi’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol. Ceir copi o dabl 
sy’n cynnwys yr holl sylwadau yn ogystal ag ymateb y Cyngor yn Atodiad B. Gellir gweld copïau o’r ymatebion 
ar www.gwynedd.llyw.cymru/moderneiddioaddysg - mae’r wybodaeth bersonol ar rai o’r ymatebion wedi eu 
duo er mwyn cydymffurfio a gofynion y Ddeddf Diogelu Data 2008 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 
(GDPR). Roedd yr ymatebion a dderbyniwyd yn manylu ar y materion a ganlyn  

 Dymuniad i drosglwyddo disgyblion presennol i Ysgol Chwilog 
 Sylwadau Estyn  

6.2. Dymuniad i drosglwyddo disgyblion presennol i Ysgol Chwilog 

6.2.1. Ers 2017, mae Ysgol Llanaelhaearn wedi bod yn rhannu pennaeth gydag Ysgol Garndolbenmaen. Yn Medi 2018, 
cytunodd y pennaeth i fod yn bennaeth ar Ysgol Chwilog yn ogystal. Mae’r pennaeth yn treulio un diwrnod yr 
wythnos yn arwain Ysgol Llanaelhaearn. Ers Medi 2018, mae’r pennaeth wedi gweithredu trefniant o 
gydweithio agos rhwng Ysgol Llanaelhaearn ac Ysgol Chwilog, ble mae disgyblion y ddwy ysgol yn ymuno ar 
ddau brynhawn yn wythnosol. Mae disgyblion Llanaelhaearn felly eisoes yn adnabod yr athrawon a’r 
disgyblion eraill. 

6.2.2. Cyflwynwyd 7 ymateb i’r ymgynghoriad yn ystod y sesiwn galw heibio. Yr oedd ymatebion a dderbyniwyd yn y 
sesiwn galw heibio yn nodi dymuniad i’r plant sydd yn mynychu’r ysgol ar hyn o bryd i drosglwyddo i Ysgol 
Chwilog, yn hytrach na’r ysgol amgen a enwir yn y cynnig hwn, sef Ysgol Bro Plenydd. Nodir mewn sawl ymateb 
mai’r rheswm dros hyn yw bod y plant eisoes yn mynychu Ysgol Chwilog dwywaith yr wythnos yn sgil trefniant 
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o gyd-weithio rhwng yr ysgolion, ac wedi dod i adnabod yr athrawon a gwneud ffrindiau yn yr ysgol. Mynegwyd 
mewn rhai o’r ymatebion yn ogystal eu dymuniad i dderbyn cludiant am ddim i Ysgol Chwilog. 

6.2.3. Fel nodir yn adran 4.4.7 o’r adroddiad, mae rhesymeg glir dros enwi Ysgol Bro Plenydd fel yr ysgol amgen. Fodd 
bynnag, mae’r Awdurdod o’r farn fod disgyblion Ysgol Llanaelhaearn wedi ennill profiadau cadarnhaol yn sgil 
y trefniadau o gydweithio gydag Ysgol Chwilog, a chan fod y berthynas yn bodoli eisoes, rhaid ystyried unrhyw 
gyfle i leihau aflonyddwch i’r disgyblion presennol. 

6.2.4. Mae Polisi Cludiant Cyngor Gwynedd yn nodi fod posib gwneud cais am gludiant am ddim os yw’r plentyn yn 
mynychu’r ysgol neu safle ysgol agosaf, neu’r ysgol neu safle ysgol yn eu dalgylch, a bod y daith i’r ysgol neu 
safle ysgol yn fwy na 2 filltir o’u cartref - mae'r siwrnai o’r cartref i’r ysgol neu safle ysgol yn cael ei fesur fel y 
daith fyrraf ar hyd llwybr saff.  

6.2.5. Fel nodir yn 6.2.3., gan y byddai trosglwyddo i Ysgol Chwilog yn debygol o leihau’r aflonyddwch i ddisgyblion 
presennol Ysgol Llanaelhaearn, y mae’r Adran Addysg yn cefnogi y cais am gludiant i Ysgol Chwilog ar gyfer y 
disgyblion a fyddai ar gofrestr Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020.  

6.3. Ymatebion i’r ymgynghoriad gyda phlant a phobl ifanc  

6.3.1. Fel y nodwyd ym mharagraff 5.6 uchod, cynhaliwyd sesiynau ymgynghori gyda chynrychiolaeth o ddisgyblion 
cynradd sydd yn destun i’r ymgynghoriad statudol hwn. Trefnwyd bod hwylusydd plant a phobl ifanc yn 
ymweld â’r ysgolion i gynnal sesiynau gyda’r disgyblion i ganfod eu barn. Dyma’r prif bwyntiau gododd yn ystod 
yr ymgynghoriad gyda phlant a phobl ifanc:  

Ysgol Llanaelhaearn Ysgol Bro Plenydd  

Pawb yn erbyn y newid. Pawb a ymatebodd o blaid y newid. 

Pe byddai’r plant yn cael dewis byddai pob un yn 
dewis mynychu Ysgol Chwilog. 

Disgyblion yn awyddus iawn i roi croeso i ddisgyblion 
Ysgol Llanaelhaearn ac yn edrych ymlaen i wneud 
ffrindiau newydd. 

Colli cyfeillgarwch ffrindiau o Ysgol Chwilog wrth 
fynychu Ysgol Bro Plenydd yn poeni pob un o’r 
disgyblion. 

Disgyblion yn gweld manteision o ran cynyddu nifer yr 
ysgol ac yn awyddus i dderbyn adnoddau Ysgol 
Llanaelhaearn (ee bws mini, Technoleg a llyfrau ayyb) yn 
ogystal â’i disgyblion. 

Gorfod teithio mewn car/bws i’r ysgol yn hytrach na 
cherdded yn poeni pob un o’r disgyblion ac un wedi 
dweud nad oedd yn deg ar ei fam/mam. 

Disgyblion yn awyddus i ddeall fod disgyblion Ysgol 
Llanaelhaearn yn rhannu yr un gwerthoedd â nhw mewn 
perthynas ag ymddygiad da a pharch at eraill a 
phethau’r ysgol. 

 

6.3.2. Yn yr adroddiad ymgynghori a phlant a phobl ifanc, daeth yr Hwylusydd i gasgliad: 

“Beth ddaeth yn amlwg o’r broses ymgynghori oedd bod disgyblion Ysgol Llanaelhaearn yn gweld Ysgol 
Chwilog fel eu dewis o ysgol pe byddai eu hysgol yn cau gan egluro eu bod eisoes yn adnabod y plant yn yr 
ysgol honno yn dda oherwydd eu bod yn gweld ei gilydd bob pnawn Mawrth a Iau ers rhai blynyddoedd. 
Roedd sylwadau disgyblion Ysgol Llanaelhaearn yn tueddu tuag at wrthod y dewis o ysgol fis Medi nesa yn 
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hytrach na gwrthwynebu y bwriad o gau eu hysgol bresennol er bod hynny yn amlwg yn eu poeni a’u 
tristau. 

“Roedd yn amlwg fod disgyblion Bro Plenydd yn awyddus iawn i roi croeso cynnes i’r disgyblion newydd 
gan ddangos empathi a dealltwriaeth aeddfed o amgylchiadau anodd Ysgol Llanaelhaearn.” 

6.3.3. Fel canlyniad i’r trefniant presennol sy’n galluogi plant presennol Llanaelhaearn i ymweld ag Ysgol Chwilog 
yn lled reolaidd, nid oes gan yr Adran Addysg wrthwynebiad i wireddu’r dymuniad i ddisgyblion presennol 
Ysgol Llanaelhaearn dderbyn cludiant i Ysgol Chwilog. Trefniant dros dro yn unig fyddai hyn ac ar gyfer 
disgyblion sydd ar gofrestr Ysgol Llanaelhaearn yn unig ac am eu cyfnod yn yr ysgol. 

6.4. Estyn  

6.4.1. Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018 yn ei wneud yn ofynnol i gynigwyr anfon dogfennau ymgynghori 
at Estyn. Fel corff yr ymgynghorir ag ef, mae Estyn yn rhoi eu barn ar yr ymgynghoriad.  

6.4.2. Mynegodd Estyn fel ymateb i ddisgrifiad a manteision y cynnig ac wrth ystyried fod yr ysgol y cynigir ei gau 
wedi ei dynodi yn ysgol wledig:  

“Gan fod y cynigiwr yn cynnig cau ysgol wledig mae’n nodi’n glir y rhesymau dros lunio’r cynnig a’r ystyriaethau 
gofalus y tu ôl i hyn. Mae hefyd yn nodi manteision eraill yn ogystal, fel yr effaith bositif o ran cost-
effeithiolrwydd i’r awdurdod addysg a lleihau llefydd gweigion. Mae’n nodi’r heriau allweddol mae’r ysgol yn 
ei hwynebu a sut maent am fynd i’r afael â nhw trwy gynnig gau'r ysgol.” 
 
“Mae’r cynigiwr yn nodi’n glir y manteision a’r anfanteision disgwyliedig o gymharu â’r sefyllfa bresennol. 
Mae’n ystyried opsiynau eraill posib ac wedi rhoi rhesymau priodol ynghylch pam mae’r rhain wedi cael eu 
diystyru.” 

6.4.3. Yn ei ymateb i’r ymgynghoriad, bu i Estyn nodi: 

 “Mae’r cynigiwr yn nodi bod gan adeilad Ysgol Bro Plenydd gyfleusterau cyfystyr ac Ysgol Llanaelhaearn i 
gynnig darpariaeth arbenigol sy’n addas ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Fodd bynnag, 
nid yw’n nodi’n ddigon clir yr effaith ar ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig ac nid yw’r cynnig yn 
ystyried trefniadau hygyrchedd i ddisgyblion ag anabledd.”  

“Ar y cyfan mae’r cynigiwr wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i effaith a chost y cynigion ar drefniadau teithio 
disgyblion ond nid ar hygyrchedd y ddarpariaeth deithio ar gyfer disgyblion ag anghenion arbennig” 

 
Nodir yr Awdurdod fel ymateb i’r sylwad am ddiffyg ystyriaeth i drefniadau hygyrchedd i ddisgyblion ac 
anabledd, yn yr un modd a’r hyn sydd yn digwydd ar hyn o bryd, fe fyddai gofyn i Ysgol Bro Plenydd adolygu 
Cynlluniau’r disgyblion gydag ADY ac yna mapio’r anghenion ar ddarpariaeth yr ysgol.  Byddai’r Panel 
Cymedroli yn ystyried darpariaeth ar gyfer disgyblion gyda Datganiad neu Gynllun Datblygu Unigol (CDU) i 
sicrhau darpariaeth addas yn yr ysgol newydd.  Byddai’r fforwm yn trafod CDU plant sydd yn derbyn mewnbwn 
y Tîm Integredig ADY a Chynhwysiad, gan sicrhau parhad gwasanaeth.  

Mewn perthnasedd i ystyriaethau hygyrchedd, mae’r ddwy safle wedi eu hasesu yn yr un categori. Pe byddai 
unigolyn ac anableddau yn gwneud cais mynediad neu drosglwyddo i Ysgol Bro Plenydd yn y dyfodol, y 
byddai’r Awdurdod yn ymdrin a’r cais fel y byddai i unrhyw ysgol arall yng Ngwynedd.  

 Mewn ymateb i’r sylwad am ystyriaeth i ddarpariaeth deithio ar gyfer disgyblion ag anghenion arbennig, nodir 
yr Awdurdod pe byddai disgybl yn methu a defnyddio cludiant arferol, y byddai unrhyw gludiant ychwanegol 
yn cael ei drafod gan y Panel Cymedroli ar sail sefyllfaoedd unigol. 

 
6.4.4. Wrth ystyried effaith y cynnig ar gydraddoldeb, nodir Estyn: 
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“Mae’r cynigiwr wedi cynnal asesiad o effaith y cynnig ar gydraddoldeb ac yn honni’n rhesymol na ddylai’r 
cynnig gael effaith andwyol ar unrhyw grwpiau penodol. Fodd bynnag, nid cynigiwr wedi rhoi ystyriaeth briodol 
i aflonyddwch posibl ar ddisgyblion presennol.” 

 
Fel ymateb i’r sylwad uchod, ac fel sydd wedi ei nodi yn 6.2.5, mae’r Adran Addysg yn cefnogi cais am gludiant 
i drosglwyddo i Ysgol Chwilog, a fyddai’n lleihau’r aflonyddwch posibl ar ddisgyblion presennol Ysgol 
Llanaelhaearn.  

 
6.5. Rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgol wledig 

6.5.1. Mae Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018 wedi cyflwyno trefniadau newydd, arbennig mewn perthynas ag 
ysgolion gwledig, gan sefydlu rhagdybiaeth weithdrefnol yn erbyn cau. Nid yw hyn yn golygu na fydd ysgol 
wledig byth yn cau ond bod rhaid i’r achos dros ei chau fod yn gryf, a bod pob opsiwn ymarferol arall wedi’u 
hystyried yn gydwybodol. Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei dynodi yn ‘ysgol wledig’ at ddiben y Cod. Golyga 
hyn fod rhaid dilyn cyfres fanylach o weithdrefnau a gofynion wrth lunio cynnig i gau. 

Fel yr adroddwyd i’r Cabinet ar 5 Tachwedd 2019, cynhaliwyd asesiadau penodol ychwanegol, yn unol â 
gofynion y Cod, o’r opsiwn i gau ysgol wledig a’r opsiynau rhesymol eraill sydd wedi eu hadnabod, sef yn yr 
achos yma ffederaleiddio. 

Mae’r Cod hefyd yn gosod gofynion arbennig mewn perthynas a pharatoi’r adroddiad yn dilyn y cyfnod 
ymgynghori statudol.  Mae’n ofynnol felly i gynnal asesiadau pellach sef ar: 

 Yr effaith debygol ar ansawdd a safonau addysg 
 Yr effaith debygol ar y gymuned 
 Yr effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio. 

Diben yr asesiad pellach hwn yw ystyried unrhyw wybodaeth bellach a ddaeth i law yn sgil yr ymgynghoriad 
neu fel arall. Yn dilyn y cyfnod ymgynghori, cynhaliwyd asesiad pellach o’r cynnig a’r opsiynau rhesymol eraill 
gan ystyried unrhyw wybodaeth bellach ddaeth i law yn ymwneud a’r ymatebion yn ystod yr ymgynghoriad 
(Atodiad D). Ni dderbyniwyd unrhyw wybodaeth penodol a fyddai’n cael effaith ar gasgliadau’r asesiad o’r 
cynnig a’r opsiynau rhesymol yn erbyn y prif heriau y mae’r Ysgol yn eu hwynebu (niferoedd isel, dosbarthiadau 
bychain, a rhagamcanion niferoedd i’r dyfodol). Mae’r Awdurdod o’r farn felly mai gweithredu’r cynnig yw’r 
ymateb mwyaf priodol i’r rhesymau a nodwyd dros y cynnig. Manylir hyn ymhellach yn yr adroddiad (Adran 
9). 

6.5.2. Amlygwyd yn y broses ymgynghori ei fod yn debygol y byddai rhieni disgyblion presennol Ysgol Llanaelhaearn 
yn gwneud cais i drosglwyddo i Ysgol Chwilog, yn hytrach na throsglwyddo i’r ysgol amgen. Fel nodir yn 6.2.5., 
mae’r Awdurdod yn gefnogol i gynnig trefniadau trosiannol ar gyfer disgyblion presennol Ysgol Llanaelhaearn 
i dderbyn cludiant i Ysgol Chwilog, er y bydd Ysgol Bro Plenydd yn parhau fel yr “Ysgol Amgen”.    

7. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.   

7.1. Cynhaliwyd asesiad Llesiant ar yr opsiynau gan ystyried amcanion lles Cyngor Gwynedd, a diweddarwyd yr 
asesiad wedi i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben.  

7.2. Mae gan yr Adran Addysg rôl i hyrwyddo nodau llesiant y Ddeddf ymysg disgyblion y Sir drwy ei weithgareddau 
a’i brosiectau. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i wella llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Fel rhan o’r ddyletswydd mae’r Cyngor wedi 
cyhoeddi amcanion llesiant sy’n amlinellu sut y byddwn yn gwella llesiant yn “Cynllun Gwynedd 2018-2023”. 
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7.3. Yn dilyn ystyriaeth ac asesiad yn unol a gofynion y ddeddf llesiant, deuir i gasgliad fod y cynnig yn bodloni 7 
nod llesiant y Ddeddf, ynghyd ag amcanion llesiant y cyngor. Bydd y cynnig hwn yn caniatáu i ni ymateb i a 
diwallu anghenion y plant heddiw, ac hefyd cryfhau eu llesiant i’r dyfodol. Bydd y cynnig arfaethedig yn sicrhau 
fod plant yr ardal yn cael eu haddysgu ar safle sy’n addas ac mewn cymdeithas naturiol Gymraeg, gan gynyddu 
cyfleon o gymdeithasu a chydweithio gydag eraill a rhoi cyfle teg iddynt ffynnu ymysg eu cyfoedion (mae copi 
o’r asesiad wedi ei gynnwys yn Atodiad D). 

8. Cydraddoldeb 

8.1. Mae polisïau a threfniadau mewn lle a fyddai yn sicrhau fod y cynnig yn ystyried ac yn cyd-fynd ag hawliau 
cyfartal.  

8.2. Cynhaliwyd asesiad cydraddoldeb ar yr opsiynau, sydd yn rhoi sylw i elfennau cydraddoldeb gwahanol megis 
hil, rhyw, anabledd, iaith, crefydd neu gred ac oedran. Mae fersiwn diwygiedig o’r asesiad yn Atodiad D.  

8.3. Bu i’r asesiad cydraddoldeb nodi pwysigrwydd hyrwyddo cyfleoedd cyfartal yn gadarnhaol yn sgil y cynnig a 
bod mesurau mewn lle i sicrhau na fydd camwahaniaethu anghyfreithiol ac aflonyddu. Mae trefniadau mewn 
lle yn ogystal fydd yn monitro ac yn adolygu’r sefyllfa. 

9. Casgliad 

9.1. Argymhellir felly rhyddhau rhybudd statudol ar y cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar y 31 Awst 2020, a chynnig 
lle i’r disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr o 1 Medi 2020.  

9.2. Deuir i’r casgliad mai’r cynnig hwn yw’r ymateb mwyaf priodol i’r prif heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu a 
hynny am y rhesymau a nodir yn Adrannau 4.4 a 4.5 o’r adroddiad yma.  

9.3. Ymhellach i hyn, argymhellir cadarnhau trefniadau trosiannol ar gyfer disgyblion presennol Ysgol 
Llanaelhaearn i dderbyn cludiant i Ysgol Chwilog, pe byddai rhieni yn dewis gwneud cais i’w plant drosglwyddo 
yma o’r 1af Medi 2020 (a’u bod dal ar gofrestr Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020). Y rhesymau dros hyn yw: 

i. Mae disgyblion presennol Ysgol Llanaelhaearn wedi bod yn mynychu Ysgol Chwilog ar ddau brynhawn 
yr wythnos ers dros flwyddyn. 

ii. O ganlyniad i’r trefniant uchod, maent eisoes yn adnabod athrawon a disgyblion Ysgol Chwilog a byddai 
trosglwyddo i Ysgol Chwilog yn lleihau’r aflonyddwch ar y disgyblion. 

iii. Mae plant Ysgol Llanaelhaearn wedi nodi yn ystod y sesiwn ymgynghori a phlant, eu dymuniad i 
drosglwyddo i Ysgol Chwilog.  

iv. Mae Ysgol Bro Plenydd wedi ei leoli ar y ffordd o bentref Llanaelhaearn i bentref Chwilog. Amcangyfrifir 
felly na fyddai’r gost o gludo disgyblion Ysgol Llanaelhaearn i Ysgol Chwilog yn amrywio o’r hyn a 
nodwyd i’w cludo i Ysgol Bro Plenydd, sef oddeutu £11,400 y flwyddyn ar gyfer disgyblion presennol 
yr ysgol.   

9.4. Mae’r argymhelliad i gymeradwyo’r cynnig yn dilyn ystyriaeth o ystod o opsiynau a gwerthuswyd yr opsiynau 
yma’n llawn wrth gymharu prif fanteision ac anfanteision yn erbyn ffactorau penodol. Defnyddiwyd uchelgais 
y strategaeth  ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’, ffactorau yn y Cod Trefniadaeth, a 
ffactorau perthnasol eraill.   

Roedd y ffactorau yn cynnwys:  

 Maint dosbarthiadau  
 Poblogaeth a Niferoedd disgyblion  
 Arweinyddiaeth  
 Yr effaith debygol ar y Gymuned  



11 
 

 Adnoddau Ariannol  
 Yr Iaith Gymraeg  
 Ffactorau Daearyddol a’r effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio 
 Ansawdd a Safonau yr Addysg 
 Ardrawiad Cydraddoldeb  
 Ardrawiad Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol 
 Y sefyllfa argyfyngus y mae’r ysgol yn ei wynebu 
 Ymatebion i’r Ymgynghoriad Statudol 

9.5. Mae’r gwerthusiad opsiynau llawn yma eisoes wedi ei gyflwyno i’r Cabinet am ystyriaeth ar 5 Tachwedd 2019 
ac i’w weld yn Atodiad A.  

9.6. Mae’r asesiadau effaith yn Atodiad D, a’r holl ddogfennaeth gefndirol y cynnig ar gael ar wefan y Cyngor 
www.gwynedd.llyw.cymru/moderneiddioaddysg.   

9.7. Yn dilyn ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol, ystyrir fod y cynnig 
ymgynghorwyd arno yn parhau i gynnig yr opsiwn orau ar gyfer dyfodol addysg dalgylch Llanaelhaearn, gyda 
threfniadau trosiannol ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol a ddewisir trosglwyddo i Ysgol Chwilog yn 
ddibynnol ar ddewis rhieni. Mae dadansoddiad o’r sylwadau a dderbyniwyd yn cael sylw yn Adran 6 ac 
Atodiad B, ac mae’r ymatebion ar gael yn llawn yn Atodiad Ch ac ar wefan y Cyngor 
www.gwynedd.llyw.cymru/moderneiddioaddysg   

10. Camau Nesaf 

10.1. Os bydd y Cabinet yn penderfynu cefnogi’r argymhellion a gyflwynir yn yr adroddiad hwn – bydd angen 
cyhoeddi rhybudd statudol yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac arweiniad y 
Cod Trefniadaeth Ysgolion (011/2018).  

10.2. Byddai’r rhybuddion statudol yn cael eu cyhoeddi ar ddiwrnod ysgol a bydd cyfnod gwrthwynebu o 28 diwrnod 
o pan gyhoeddir y rhybuddion. Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynnig.   

10.3. Yn dilyn y cyfnod gwrthwynebu bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet am benderfyniad terfynol. Rhaid 
cofio bod rhai sefyllfaoedd lle bydd penderfyniad terfynol y Cyngor yn gallu cael ei gyfeirio at y Gweinidog 
Addysg, Llywodraeth Cymru yn unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (011/2018).  

10.4. Yn ddarostyngedig ar benderfyniadau’r Cabinet, dyma gamau nesaf y broses gydag amserlen amlinellol;  

 
Mawrth 2020 

Cyhoeddi Rhybudd Statudol: os bydd y Cyngor yn penderfynu bwrw 
ymlaen a’r cynnig, cyhoeddir hysbysiad statudol ac fe gynhelir cyfnod 
gwrthwynebu. Rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad o fewn y cyfnod 
gwrthwynebu o 28 diwrnod.  

 
Mai 2020 

Y Cabinet: Yn dilyn y cyfnod gwrthwynebu, bydd y Cabinet yn trafod yr 
adroddiad gwrthwynebiadau a phenderfynu a ddylid cadarnhau’r cynnig 
ai peidio.  

 
 
 
 

Mehefin 2020 

Cyfeirio’r penderfyniad i Weinidogion Cymru: Yn unol ag adran 54 o 
Ddeddf 2013, o fewn 28 diwrnod i benderfyniad y Cabinet, gall y cyrff 
canlynol gyfeirio’r cynnig i Weinidogion Cymru i’r benderfynu: 

i. Awdurdod lleol arall y mae’r cynigion yn effeithio arno; 
ii. Y corff crefyddol priodol ar gyfer unrhyw ysgol yr effeithir arni; 

iii. Corff llywodraethu ysgol wirfoddol neu sefydledig sy’n destun 
cynigion; 
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iv. Ymddiriedolaeth sy’n dal eiddo ar ran ysgol wirfoddol neu 
sefydledig sy’n destun cynigion; 

v. Sefydliad addysg bellach y mae’r cynigion yn effeithio arni.  
31 Awst 2020 Gweithredu’r cynnig: Ysgol Llanaelhaearn yn cau yn swyddogol, yn 

ddarostyngedig ar benderfyniadau'r Cabinet. 
 

 
11.  BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

 
Y Swyddog Monitro: 
Mae cynnwys yr adroddiad yma wedi bod yn destun cyngor cyfreithiol gan y Gwasanaeth Cyfreithiol. Dim sylwadau 
pellach o safbwynt priodoldeb. 
 
Y Pennaeth Cyllid: 
Mae rhesymau amlwg (gan gynnwys rhai ariannol) yn cefnogi'r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn.  Cadarnhaf fod y 
ffigyrau ariannol sydd yn rhannau 4.1.2, 4.5.2 ac 9.3 o'r adroddiad – ynghyd â’r rhai yn Atodiad A – unai yn wir gostau 
cywir, neu yn amcangyfrifon teg (lle’n briodol). 
 
Yr Aelod Lleol: 
Rwyf yn falch o weld fod yr Awdurdod yn cydnabod y byddai trosglwyddo i Ysgol Chwilog yn creu llai o aflonyddwch i’r 
disgyblion, a’u bod yn argymell cefnogi dymuniad rhieni i ddarparu cludiant i ddisgyblion presennol Ysgol 
Llanaelhaearn i Ysgol Chwilog yn ogystal. 

 

Atodiadau: 

Atodiad A:  Cymhariaeth o nodweddion yr opsiynau yn erbyn ffactorau'r strategaeth. 

Atodiad B: Dadansoddiad o ymatebion yr Ymgynghoriad 

Atodiad C: Ymgynghoriad Plant a phobl ifanc  

Atodiad Ch:  Ymatebion 

Atodiad D:  Asesiadau Effaith: 

- Asesiad Effaith debygol ar Ansawdd a Safonau Addysg 
- Asesiad Effaith debygol ar drefniadau teithio 
- Asesiad Effaith debygol ar y Gymuned 
- Asesiad Effaith Ieithyddol 
- Asesiad Llesiant 
- Asesiad Cydraddoldeb  

 

 


