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1. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

Gofynnir i’r Cabinet gadarnhau’n derfynol y cynnig a roddwyd drwy rybudd statudol, i gau Ysgol 

Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a chynnig lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr o 1 Medi 

2020, yn unol ag Adran 53 o’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a gofynion 

y Cod Trefniadaeth Ysgolion 11/2018. 

2. Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 

2.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw adrodd i’r Cabinet yn dilyn cyfnod gwrthwynebu ar y cynnig i gau 

Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a chynnig lle i’r disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr o 1 

Medi 2020. Cyhoeddwyd y Rhybudd Statudol ar y 5ed o Fawrth 2020, gan gychwyn cyfnod 

gwrthwynebu o 28 diwrnod. Daeth y cyfnod gwrthwynebu i ben ar y 3ydd Ebrill 2020, ac ni 

dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad.  

3. CYFLWYNIAD A CHEFNDIR 

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’, a hynny o ganlyniad i bryder 

ynghylch cwymp sylweddol mewn niferoedd yn mynychu’r ysgol. 

3.2 Yn dilyn cynnal y cyfarfodydd hyn, cyflwynwyd adroddiad i’r Cabinet ar 5 Tachwedd 2019 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 1 Medi 

2020’.  

3.3 Yr oedd yr adroddiad hwn yn amlinellu’r prif heriau y mae’r ysgol yn eu hwynebu, sef fod 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 (gweler y darlun isod). Addysgir 

yr 8 disgybl hyn mewn dau ddosbarth. Dengys rhagamcanion y bydd cwymp pellach dros y 5 

mlynedd nesaf yn ogystal. 
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3.4 O ganlyniad i’r niferoedd isel, cydnabyddir fod yr ysgol mewn sefyllfa fregus ac o dan bwysau 

cyllidebol cynyddol. Mae’r data swyddogol diweddaraf yn dangos bod:  

a. niferoedd yr ysgol yn peri pryder. Ym Medi 2019, 8 o ddisgyblion oedd wedi eu cofrestru yn yr 

ysgol. 

b. maint y dosbarthiadau yn fychan – gydag un dosbarth o 3 ac un dosbarth o 5 disgybl. 

c. rhagolygon yn dangos 7 o ddisgyblion ym Medi 2020, 5 o ddisgyblion yn 2021, a 5 o 

ddisgyblion yn 2022. 

ch.  42 o blant oed cynradd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn gyda 34 ohonynt yn mynychu 

ysgolion eraill. 

d. 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 2020/21 

yn £55,055. Ar hyn o bryd, mae’r Ysgol yn rhannu Pennaeth gyda dwy Ysgol arall, yn ogystal â 

chyflogi athro a chymhorthydd llawn amser. Nid yw’r cyllid presennol yn caniatáu i’r trefniant 

yma barhau.  

dd.  cost fesul disgybl Ysgol Llanaelhaearn yn y flwyddyn ariannol 2020/21 yw £17,051 o gymharu 

â chyfartaledd Sirol cost y disgybl am yr un cyfnod yn £4,198. 

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

3.5 Ymgynghoriad Statudol 

 Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 16 Rhagfyr 2019 a 29 Ionawr 2020 a derbyniwyd 8 ymateb i’r 

ymgynghoriad. Un o’r materion cyson a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad oedd trefniadau cludiant 

ar ôl cau Ysgol Llanaelhaearn. Oherwydd trefniant presennol yr ysgol o rannu pennaeth ac Ysgol 

Chwilog, mae disgyblion Ysgol Llanaelhaearn wedi bod yn mynychu Ysgol Chwilog ar ddau 

brynhawn yr wythnos ers peth amser, ac yn adnabod yr athrawon a’r disgyblion eraill. Daeth i’r 

amlwg yn ôl ymatebion yr ymgynghoriad y byddai rhieni yn debygol o wneud cais i’w plant 

drosglwyddo i Ysgol Chwilog yn hytrach nac iddynt fynychu yr ysgol amgen, sef Ysgol Bro Plenydd. O 

ganlyniad ystyrir trefniadau cludiant arbennig i ysgolion penodol yn ystod y cyfnod o newid er 

mwyn lleihau effaith y cyfnod trawsnewidiol ar ddisgyblion presennol Ysgol Llanaelhaearn.  
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3.6 Yn dilyn yr ymgynghoriad, adroddwyd yn ôl i Gabinet ar y 18fed o Chwefror 2020, a bu i’r Cabinet 

ystyried adroddiad yr ymgynghoriad a phenderfynu derbyn y sylwadau yn ystod y cyfnod 

ymgynghori statudol ynghyd a chytuno: 

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) 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.  

3.7 Cyfnod Gwrthwynebu  

 Cyhoeddwyd y Rhybudd Statudol ar y 5ed o Fawrth 2020, gan gychwyn cyfnod gwrthwynebu o 28 

diwrnod. Gosodwyd copïau caled ar ddrysau a giatiau ysgolion Llanaelhaearn a Bro Plenydd. Bu i’r 

rhanddeiliaid dderbyn e-bost i’w hysbysu fod y cyfnod gwrthwynebu wedi dechrau a dosbarthwyd 

copïau caled i rieni’r disgyblion. Daeth y cyfnod gwrthwynebu i ben ar y 3ydd Ebrill 2020, ac ni 

dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad. Cyflwynir yr adroddiad hwn er mwyn i’r Cabinet ystyried y 

sefyllfa cyn dod i benderfyniad ar gadarnhau'r cynnig yn derfynol.   

4. RHESYMEG A CHYFIAWNHAD DROS ARGYMELL Y ‘PENDERFYNIAD A GEISIR’ 

4.1 Yn unol â strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’ ystyriwyd nifer o 

ffactorau wrth ddatblygu a gwerthuso opsiynau ar gyfer y sefyllfa. 

4.2 Bu i’r materion hyn gael sylw manwl yn yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar y 5ed Tachwedd 

2019, ac yn y ddogfen ymgynghori statudol wedi hynny. Gweler crynodeb o effaith y cynnig ar y 

ffactorau hyn yn Atodiad 1, gan ddefnyddio’r data swyddogol diweddaraf.  

4.3  Wedi cynnal y cyfnod gwrthwynebu a hynny drwy rybudd statudol, a’r ffaith na dderbyniwyd 

unrhyw wrthwynebiad, y mae’r Awdurdod yn fodlon mai gweithredu’r cynnig yw’r ymateb mwyaf 

priodol i’r rhesymau a nodwyd dros lunio’r cynnig, sef yr hyn a nodwyd yn adran 3.3 o’r adroddiad 

hwn, gan na fyddai'r un o’r opsiynau eraill a ystyriwyd yn ystod y broses yn dod i’r afael a’r prif 

heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu. Yn unol â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 11/2018, 

ystyriwyd y ffactorau canlynol wrth ddod i’r casgliad hwn: 

 4.3.1 Ansawdd a Safonau Addysg 

Yn ôl adroddiadau diweddaraf Estyn, byddai’r ysgol amgen yn cynnig addysg o ansawdd a safon yn 

gyfatebol os nad gwell nag Ysgol Llanaelhaearn.  

Cynigir yr ysgol amgen addysg o ansawdd cyfatebol fan lleiaf, gan gynnig mwy o brofiadau i 

gydweithio a chymdeithasu gyda’u cyfoedion, ac yn galluogi’r disgyblion i fanteisio ar ystod o 

brofiadau cwricwlaidd ac allgyrsiol.  
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Oherwydd cymhareb isel disgybl i athro sydd ar hyn o bryd yn Ysgol Llanaelhaearn, mae’r plant yn 

gwneud cynnydd da. Byddai gwireddu’r cynnig hwn yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion gael eu 

haddysgu mewn grwpiau o gyfoedion sydd â llawer llai o amrediad oedran a chyfle i wella profiad 

addysgiadol a chymdeithasol y disgyblion, yn ddyddiol. 

Bydd anghenion unrhyw grwpiau agored i niwed, gan gynnwys plant ac anghenion dysgu 

ychwanegol, yn cael ei asesu a’i weithredu yn unol â pholisi a gweithdrefnau’r awdurdod. 

4.3.2 Yr angen am leoedd a’r effaith ar hygyrchedd ysgolion 

Bydd disgyblion yn cael 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. Gyda 23 o lefydd gweigion (a 

7 o lefydd gwag ar gyfer y Meithrin), mae gan Ysgol Bro Plenydd ddigon o gapasiti ar gyfer niferoedd 

presennol y ddwy ysgol, ac am y tair blynedd nesaf. 

Mae Ysgol Bro Plenydd yn ysgol gymunedol, cyfrwng Cymraeg fel Ysgol Llanaelhaearn. 

4.3.3 Adnoddau Addysg a goblygiadau ariannol eraill 

Bydd gweithredu’r cynnig yn 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 £4,296 yn Ysgol Bro Plenydd o’i gymharu â’r £17,051 y disgybl yn 

bresennol yn Ysgol Llanaelhaearn. Y cyfartaledd sirol ar gyfer yr un cyfnod yw £4,198 y disgybl. 

Amcangyfrifir y byddai gwireddu’r cynnig yn arbed rhwng £92,213 a £105,813 y flwyddyn mewn 

costau refeniw, a hynny wedi ystyried costau cludiant ychwanegol. Mae’r amcangyfrif o arbed 

£105,813 yn seiliedig ar ystyried costau cludiant ar gyfer disgyblion presennol Ysgol Llanaelhaearn 

i’w hysgol newydd, boed hynny yn Ysgol Chwilog neu Ysgol Bro Plenydd. Yn yr un modd, mae’r 

amcangyfrif o arbed £92,213 y flwyddyn yn seiliedig ar senario i’r dyfodol ble byddai holl blant 

dalgylch Llanaelhaearn yn mynychu eu hysgol dalgylch newydd, sef Ysgol Bro Plenydd, ac yn 

gymwys am gludiant yn unol a pholisi cludiant presennol yr Awdurdod.  

Byddai disgyblion yn cael eu haddysgu mewn ysgol ble mae’r niferoedd a rhagamcanion yn fwy 

cadarn a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol gan leihau’r gyfradd o lefydd gweigion yn yr ardal o 35% i 

27% yn sgil gweithredu’r cynnig hwn. 

4.3.4 Ffactorau penodol wrth ystyried cau ysgolion 

Yn ystod y broses ymgysylltu a chynnal cyfarfodydd yn lleol gyda rhan-ddeiliaid perthnasol yr Ysgol, 

ystyriwyd nifer o opsiynau posib ar gyfer yr ysgol i’r dyfodol. Bu i’r holl opsiynau cael eu cloriannu 

yn erbyn ffactorau’r Strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’. Gweler 

gwerthusiad llawn o’r opsiynau hyn fel atodiad i’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 18 

Chwefror 2020 a gweler crynodeb o gymhariaeth y sefyllfa bresennol a’r sefyllfa debygol wedi 

gwireddu’r cynnig yn Atodiad 1 sy’n ategol i’r adroddiad hwn. 

4.3.5 Rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig   

Cynhaliwyd nifer o asesiadau effaith yn unol â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018 gan 
gynnwys: 
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 Asesiad o’r Effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio  

 Asesiad o’r Effaith debygol ar y gymuned 

 Asesiad o’r effaith debygol ar ansawdd a safonau addysg 
 

Adolygwyd yr asesiadau hyn wedi’r ymgynghoriad statudol a chynhwysir yr asesiadau hyn fel 
atodiad i’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 18 Chwefror 2020.  

Nodir casgliadau’r asesiad o’r effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio y byddai’r opsiwn o 
gau’r ysgol yn golygu fod angen i ddisgyblion Ysgol Llanaelhaearn deithio yn bellach i’w hysgol bob 
dydd. Gan fod yr ysgol amgen fwy na 2 filltir o’u cartrefi, bydd ganddynt hawl i gludiant am ddim i’r 
ysgol amgen. Mae Ysgol Bro Plenydd wedi ei lleoli 3.6 milltir o Ysgol Llanaelhaearn, a rhagwelir fod y 
daith oddeutu 5 munud bob ffordd mewn car neu fws, sydd o fewn y pellter rhesymol y disgwylir i 
blant cynradd ei deithio i’w hysgol yn unol â’r ‘Strategaeth Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i 
blant Gwynedd’ o 30 munud bob ffordd. Bydd cludiant i’r ysgol amgen yn cael ei gynnig yn unol â 
pholisi cludiant Cyngor Gwynedd.   

Yn ogystal, nodai’r asesiad o’r effaith debygol ar y gymuned y byddai peth effaith negyddol o ran 
cau’r ysgol. Ond, nodir fod 7 o ddisgyblion sydd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn yn mynychu Ysgol 
Bro Plenydd ar hyn o bryd, ac felly, mae cyswllt eisoes rhwng yr ysgol a’r ardal ehangach.  Mae’r 
asesiad cymunedol yn nodi fod yr ysgol yn ymwneud â chymuned Llanaelhaearn, er nad oes 
defnydd o adeilad yr ysgol gan y gymuned ar hyn o bryd. Bydd trafodaethau yn cael eu cynnal er 
mwyn trafod y posibilrwydd fod gweithgarwch cymunedol Ysgol Bro Plenydd yn cynnwys cymuned 
Llanaelhaearn.  

Crynhoir casgliad yr asesiad o’r effaith debygol ar ansawdd a safonau addysg yn adran 4.3.1 o’r 
adroddiad hwn. 

Y mae’r Adran Addysg yn parhau i fod o’r farn, a hynny ar ôl cynnal y cyfnod gwrthwynebu, na 
fyddai'r un o’r opsiynau eraill, gan gynnwys ffederaleiddio, yn mynd i’r afael a’r prif heriau sydd yn 
wynebu’r ysgol sef 

 niferoedd isel o ddisgyblion  

 rhagamcanion yn dangos gostyngiad pellach dros y pum mlynedd nesaf,  

 disgyblion presennol yn cael eu haddysgu mewn dosbarthiadau sydd yn fychan 
mewn niferoedd gyda 3 disgybl mewn un dosbarth, a 5 disgybl yn y llall.   

 
5. YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 

Yn ogystal ac asesiadau effaith a gynhaliwyd yn unol â chanllawiau penodol ‘rhagdybiaeth yn erbyn 

cau ysgol wledig’ cynhaliwyd a diweddarwyd nifer o asesiadau effaith eraill yn ystod y broses. 

Cynhwysir yr asesiadau hyn fel atodiad i’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 18 Chwefror 2020 a 

chrynhoir eu casgliadau isod. 

5.1 Asesiad Cydraddoldeb 

Cynhaliwyd asesiad cydraddoldeb ar yr opsiynau, sydd yn rhoi sylw i elfennau cydraddoldeb 

gwahanol megis hil, rhyw, anabledd, iaith, crefydd neu gred ac oedran. Bu i’r asesiad cydraddoldeb 

nodi pwysigrwydd hyrwyddo cyfleoedd cyfartal yn gadarnhaol yn sgil y cynnig a bod mesurau mewn 
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lle i sicrhau na fydd camwahaniaethu anghyfreithiol ac aflonyddu. Mae trefniadau mewn lle yn 

ogystal fydd yn monitro ac yn adolygu’r sefyllfa. 

5.2 Asesiad Ardrawiad Ieithyddol 

Nodir yr asesiad ardrawiad ieithyddol na ragwelir effaith negyddol ar yr iaith Gymraeg drwy 

wireddu’r cynnig, yn bennaf gan: 

i. Fod yr ysgol amgen yn cynnig addysg cyfrwng Cymraeg, fel y mae’r disgyblion yn ei 

dderbyn yn Ysgol Llanaelhaearn. 

ii. Mae ystadegau cyfrifiad 2011 ar gyfer ward Llanaelhaearn yn dangos fod 74% o’r 

boblogaeth yn siarad Cymraeg, gyda 80% o boblogaeth ward Abererch yn siarad 

Cymraeg. Mae dalgylch Ysgol Bro Plenydd o fewn ward Aberech (Swyddfa Ystadegol 

Gwladol).   

iii. Dengys ystadegau PLASC Ionawr 2019 fod 54% o ddisgyblion Ysgol Llanaelhaearn yn 

siarad Cymraeg yn rhugl yn y cartref a 83% o ddisgyblion Bro Plenydd. 

5.3 Asesiad Llesiant (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015)  

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”. 

Yn dilyn ystyriaeth ac asesiad yn unol â 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, a 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 cyfleoedd o gymdeithasu a chydweithio gydag 

eraill a rhoi cyfle teg iddynt ffynnu ymysg eu cyfoedion. 

6. ARGYMHELLIAD 

6.1 Mae’r argymhelliad yma yn dilyn ystyriaeth o ystod o opsiynau. Gwerthuswyd yr opsiynau yma’n 

llawn wrth gymharu prif fanteision ac anfanteision yn erbyn ffactorau penodol. Defnyddiwyd y 

strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’, y Cod Trefniadaeth Ysgolion, 

casgliadau’r asesiadau effaith a ffactorau perthnasol eraill wrth werthuso’r opsiynau. 

6.2 Gan na dderbyniwyd gwrthwynebiad yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, a’r ffaith na adnabuwyd 

opsiwn arall a fyddai’n dod i’r afael a’r prif heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu, argymhellir i’r 

Cabinet i gymeradwyo'r penderfyniad a geisir, sef cadarnhau’n derfynol y cynnig a roddwyd drwy 

rybudd statudol, i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a chynnig lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro 

Plenydd, Y Ffôr o 1 Medi 2020, yn unol ag Adran 53 o’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 

(Cymru) 2013 a gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 11/2018 
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7. CAMAU NESAF AC AMSERLEN 

7.1 Yn ddarostyngedig ar benderfyniad Y Cabinet, dyma gamau nesaf y broses gydag amserlen 

amlinellol;  

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; 

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 benderfyniad y Cabinet. 

 

8.   BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

Y Swyddog Monitro: 

Mae’r adroddiad yn disgrifio y camau a ddilynwyd yn y broses ac yn benodol gweithredu y cyfnod 

gwrthwynebu statudol. Fe nodir yn yr adroddiad na dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau i’r 

cynnig  yn dilyn y cyhoeddiad. Mae hyn yn sgil cyhoeddi y rhybudd ar y safle a’r wefan ynghyd a 

chysylltu yn uniongyrchol a’r rhan ddeiliaid a restrir yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion sydd yn 

cynrychioli ystod eang gan gynnwys rhieni a llywodraethwyr a chyrff statudol lleol a 

chenedlaethol. Rwy’n fodlon felly gyda priodoldeb yr argymhelliad. 

Y Pennaeth Cyllid:  

Cadarnhaf fod y ffigyrau ariannol sydd yn rhan 3.4 (d) a (dd) a rhan 4.3.3 o'r adroddiad, ynghyd â’r 

ffigyrau ariannol sy’n y rhan ‘Adnoddau Ariannol’ o Atodiad 1, unai yn wir gostau cywir, neu yn 

amcangyfrifon teg (lle’n briodol) wedi ystyried cost cludiant. 

Mae rhesymau amlwg yn cefnogi'r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020, gan gynnwys 

rhesymau ariannol fel arbediad blynyddol rhwng £92,213 a £105,813 mewn costau refeniw, a 

chost gyfredol Ysgol Llanaelhaearn yn £17,051 fesul disgybl, o’i gymharu â chyfartaledd sirol 

£4,198. Felly, rwy’n cefnogi’r argymhelliad. 

Yr Aelod Lleol: 

Nid oedd yr Aelod Lleol yn dymuno cynnig sylwadau. 
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Atodiadau: 

Atodiad 1:  Crynodeb o effaith y cynnig ar ffactorau y Strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r 

Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’ 

Atodiad 2:  Asesiadau Effaith Cydraddoldeb a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Atodiad 3:  Copi o’r Rhybudd Statudol  

Atodiad 4: Dogfen Ymgynghori  

Atodiad 5:  Adroddiad Cabinet 18 Chwefror 2020 

Atodiad 6:  Adroddiad Cabinet 5 Tachwedd 2019  

Atodiad 7:  Strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’  

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Dogfennau-trigolion/Ysgolion-a-dysgu---dogfennau/Moderneiddio-Addysg/Rhybudd-Statudol-Ysgol-LlanaelhaearnC.pdf
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Dogfennau-trigolion/Ysgolion-a-dysgu---dogfennau/Moderneiddio-Addysg/Ysgol-Llanaelhaearn/Dogfen-Ymgynghori-Llanaelhaearn-16.12.19.pdf
https://democratiaeth.gwynedd.llyw.cymru/ielistdocuments.aspx?cid=133&mid=2778&ver=4&
https://democratiaeth.gwynedd.llyw.cymru/ielistdocuments.aspx?cid=133&mid=2773&ver=4&
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Dogfennau-trigolion/Ysgolion-a-dysgu---dogfennau/Ad-drefnu/Strategaeth-Addysg-Gynradd-or-Ansawdd-Gorau.pdf

