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1. CYFLWYNIAD  

 

Rydym fel Cyngor wedi ymrwymo i’r egwyddorion o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) er mwyn 
gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol cymunedau Gwynedd. 
Gweledigaeth y Cyngor yw: 
 
Ein gweledigaeth fel Cyngor yw cefnogi holl bobl Gwynedd i ffynnu ac i fyw bywyd cyflawn yn eu cymuned mewn 
sir sy’n un o’r siroedd gorau i fyw ynddi. 
 
Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu amcanion llesiant sydd yn ategu’r nodau llesiant cenedlaethol gan sicrhau fod 
trigolion Gwynedd yn: 

 Mwynhau bywyd hapus, iach a diogel 

 Cael byw mewn cartrefi o ansawdd o fewn eu cymunedau 

 Ennill cyflog digonol i fedru cynnal eu hunain a’u teuluoedd 

 Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd yn caniatáu iddynt wneud yr hyn y dymunant ei wneud 

 Cael byw gydag urddas ac yn annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl 

 Cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg 

 Cael manteisio ar harddwch amgylchedd naturiol y Sir. 

Mae’r tabl isod yn amlinellu’r cyswllt rhwng ein hamcanion llesiant a’r nodau llesiant cenedlaethol.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae gan yr Adran Addysg rôl i hyrwyddo nodau llesiant y Ddeddf ymysg disgyblion drwy eu gweithgareddau a’u 
prosiectau. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Fel rhan o’r dyletswydd mae’r Cyngor wedi cyhoeddi amcanion 
llesiant sy’n amlinellu sut y bydd yn gwella yn “Cynllun Gwynedd 2018-2023”.   



 

1. CYFLWYNIAD   
 

1.1 Cyd-destun Ysgol Llanaelhaearn  
 

Ar y 4ydd o Fehefin 2019, bu i Gabinet Cyngor Gwynedd ganiatáu i’r Adran Addysg gynnal cyfarfodydd ffurfiol 

gyda Chorff Llywodraethol Ysgol Llanaelhaearn, a budd-ddeiliaid perthnasol eraill, er mwyn trafod ystod o 

opsiynau posibl ar gyfer dyfodol yr ysgol.  
 

Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei lleoli yng nghanol pentref Llanaelhaearn sydd rhwng Pwllheli a Chaernarfon. 

Mae gan yr ysgol gapasiti Meithrin i Flwyddyn 6 o 53, gyda 8 disgybl rhwng 3-11 oed yn mynychu’r ysgol (Medi 

2019). Mae’r disgyblion i gyd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn. Mae’r 8 disgybl sydd bellach yn mynychu’r ysgol 

yn cael eu haddysgu mewn dau ddosbarth gyda 3 yn y cyfnod sylfaen a 5 yng nghyfnod allweddol 2.  
 

Rhwng Mehefin a Medi 2019, cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd i adolygu sefyllfa’r ysgol, ble bu i nifer o opsiynau 

gael eu cynnig a’u gwerthuso ar gyfer y dyfodol.  
 

Wedi ystyried a gwerthuso'r 8 opsiwn, bu i’r Adran Addysg ystyried dau opsiwn yn fanylach, a fyddai’n cynnig 
manteision o gymharu â sefyllfa bresennol yr ysgol, sef ffederaleiddio gydag ysgol neu ysgolion eraill, neu gau'r 
ysgol a’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen. Mae’r opsiynau hynny, yn ychwanegol i wneud dim 
a pharhau gyda’r sefyllfa bresennol, wedi eu manylu isod.   
 

 Gwneud dim – parhau gyda strwythur presennol yr ysgol.   
 

Byddai cadw’r drefn bresennol yn golygu fod Ysgol Llanaelhaearn yn parhau yn yr un modd, gyda’r un strwythur 
staffio. Byddai Pennaeth Strategol ar Ysgol Llanaelhaearn, Garndolbenmaen a Chwilog a fyddai’n treulio 1 
diwrnod yr wythnos yn arwain Ysgol Llanaelhaearn.  
 

Byddai’r disgyblion yn parhau i gael eu haddysgu gan athro llawn amser ac uwch-gymhorthydd.    
 

 Ffederaleiddio gydag Ysgol / Ysgolion eraill 
 

Byddai Ysgol Llanaelhaearn yn ffurfio model ffederal ffurfiol, gyfreithiol gydag ysgol neu ysgolion eraill cyfagos. 
Yn ddaearyddol, yr ysgolion a fyddai’n rhesymol i’w hystyried byddai un neu fwy o’r ysgolion canlynol; Yr Eifl, 
Llangybi, Bro Plenydd, Chwilog, neu Pentreuchaf.   
 

Golyga hyn fod yr ysgolion yn parhau ar wahân ond fod y Cyrff Llywodraethu yn cael eu diddymu, a bod un Corff 
Llywodraethol yn cael ei ethol ar gyfer y Ffederasiwn. Byddai cyllidebau'r ysgolion yn parhau fel y maen nhw. 
 

Byddai ffurfio ffederasiwn ffurfiol gydag ysgol neu ysgolion eraill yn cryfhau sefyllfa arweinyddiaeth yr ysgol, ac 
yn cynyddu ar gyfleon y disgyblion i gymdeithasu a chydweithio gyda chyfoedion.  
 

 Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen 
 
Golyga hyn fod Ysgol Llanaelhaearn yn cau, a’r disgyblion presennol yn trosglwyddo i Ysgol Bro Plenydd (yr ysgol 
amgen). 
 

Yn dilyn ystyriaeth fanwl o’r opsiynau hynny, cyflwynwyd argymhelliad i Gabinet Cyngor Gwynedd a bu iddynt 

gytuno i gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol yn unol a gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau Trefniadaeth 

Ysgolion (Cymru) 2013 ar y cynnig arfaethedig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a darparu lle i’r 

disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr, o’r 1af Medi 2020.  
 

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

ymgynghoriad. Bu i Gabinet Cyngor Gwynedd ystyried yr adroddiad ymgynghori yn ei gyfarfod ar y 18 Chwefror 

2020 gan benderfynu rhyddhau rhybudd statudol ar y cynnig. Cyhoeddwyd y rhybudd statudol ar y 5 Mawrth 

2020 gan gynnal cyfnod gwrthwynebu o 28 diwrnod. Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad i’r cynnig.  

 

 



 

 2. SUT MAE’R CYNNIG YN CWRDD AG AMCANION LLES CYNGOR GWYNEDD?  

 

Ystyriwyd amcanion llesiant Cyngor Gwynedd wrth werthuso’r opsiynau.  
 

Gwneud dim –  parhau gyda’r sefyllfa bresennol .    

Amcanion Manylion: 

Mwynhau bywyd hapus, iach a 
diogel 

Dim effaith 

Cael byw mewn cartrefi o ansawdd 
o fewn eu cymunedau 

Dim effaith  

Ennill cyflog digonol i fedru cynnal 
eu hunain a’u teuluoedd 

Dim effaith  

Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd 
yn caniatáu iddynt wneud yr hyn y 
dymunant ei wneud 

Dim effaith 

Cael byw gydag urddas ac yn 
annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl 

Dim effaith 

Cael byw mewn cymdeithas naturiol 
Gymraeg 

Dim effaith 

Cael manteisio ar harddwch 
amgylchedd naturiol y Sir 

Dim effaith.  

 

Ffederaleiddio gydag Ysgol / Ysgolion erail l  
Amcanion Manylion: 

Mwynhau bywyd hapus, iach a 
diogel 

Dim effaith 

Cael byw mewn cartrefi o ansawdd 
o fewn eu cymunedau 

Dim effaith  

Ennill cyflog digonol i fedru cynnal 
eu hunain a’u teuluoedd 

Dim effaith  

Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd 
yn caniatáu iddynt wneud yr hyn y 
dymunant ei wneud 
 

Dim effaith. Proses o ffurfioli'r drefn bresennol o gydweithio byddai 
ffederaleiddio, ac er bydd man newidiadau megis un Corff Llywodraethu ar 
ffederasiwn, a lleihau’r baich gweinyddol ar y Pennaeth, rhagdybir y byddai’r 
ysgol yn parhau gyda’r trefniant o gydweithio gydag Ysgolion Chwilog a 
Garndolbenmaen, neu ysgol arall pe byddant yn ffederaleiddio a nhw. 

Cael byw gydag urddas ac yn 
annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl 

Dim effaith 

Cael byw mewn cymdeithas naturiol 
Gymraeg 

Dim effaith  

Cael manteisio ar harddwch 
amgylchedd naturiol y Sir 

Dim effaith.  

 

Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i  gael eu haddysgu mewn ysgol amgen  
Amcanion Manylion: 

Mwynhau bywyd hapus, iach a 
diogel 

Dim effaith 

Cael byw mewn cartrefi o ansawdd 
o fewn eu cymunedau 

Dim effaith  

Ennill cyflog digonol i fedru cynnal 
eu hunain a’u teuluoedd 
 

Gall cyflwyno’r opsiwn yma arwain at staff i golli eu swyddi.   
Datblygwyd polisi staffio manwl gan Gyngor Gwynedd mewn cydweithrediad 
ag Undebau Llafur a phenaethiaid. Bydd y polisi yn sail i unrhyw newid i 
gyflogaeth staff sy’n deillio o unrhyw gynnig.  
Bydd cyfathrebu eglur ac agored yn greiddiol i weithrediad llwyddiannus 
unrhyw gynigion. 

Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd 
yn caniatáu iddynt wneud yr hyn y 
dymunant ei wneud 

Bydd sicrhau fod y disgyblion yn derbyn addysg o’r radd flaenaf yn greiddiol i’r 
cynnig, gan sicrhau y byddant yn derbyn addysg o’r un ansawdd a safon, fan 
lleiaf, yn yr ysgol amgen.  



 

Cael byw gydag urddas ac yn 
annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl 
 

Dim effaith 

Cael byw mewn cymdeithas naturiol 
Gymraeg 
 

Cynhaliwyd asesiad ardrawiad ieithyddol. Mae disgyblion Ysgol Llanaelhaearn 
yn byw mewn cymdeithas Gymraeg ac yn cael eu haddysgu mewn ysgol 
cyfrwng Cymraeg, fel Ysgol Bro Plenydd. Nodir yr asesiad ardrawiad ieithyddol 
fod sefyllfa'r ysgol amgen yn gryf iawn, gyda 83% o ddisgyblion yn dod o 
gartrefi Cymraeg. O’i gymharu, mae 54% o ddisgyblion Ysgol Llanaelhaearn yn 
dod o gartrefi Cymraeg.     

Cael manteisio ar harddwch 
amgylchedd naturiol y Sir 

Dim effaith.  

 

  



 

3. A YW’R CYNNIG YN CWRDD Â NODAU LLESIANT Y DDEDDF?  

 

Nod Yw’r cynnig yn cyfrannu at y nod yma?  Mesurau lliniaru effeithiau negyddol ar y nod yma: 

Cymru lewyrchus 
Cymdeithas arloesol sy’n defnyddio adnoddau’n 
ddarbodus, pobl addysgedig, sy’n creu cyfoeth a gwaith. 

Golyga gweithredu’r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ac 
addysgu’r plant yn Ysgol Bro Plenydd fod y disgyblion yn 
meithrin profiadau drwy gymdeithasu a phlant eraill ac yn 
derbyn addysg o ansawdd gan ddefnyddio adnoddau’n 
ddarbodus. 
 
Gall cyflwyno’r opsiwn yma arwain at staff yn colli eu swyddi.  

Ymgynghorir yn benodol a staff a chynrychiolwyr yr 
Undebau fel rhan o’r cyfnod ymgynghori statudol. Mae 
Cyngor Gwynedd wedi datblygu polisi staffio manwl, ar y 
cyd ac Undebau Llafur a phenaethiaid. Bydd rhaid i 
unrhyw ddiswyddiadau o ganlyniad i’r cynnig hwn gyd-
fynd a’r polisi hwnnw. Bydd cyfathrebu clir ac agored yn 
chwarae rhan greiddiol mewn gweithredu unrhyw 
gynigion. 

Cymru gydnerth 
Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau iach sy’n cefnogi gwydnwch a gyda’r gallu i 
addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd).  

Nid yw’r cynnig yn debygol o gael effaith ar y nod yma.  Dim effaith  

Cymru iachach 
Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl 
cystal â phosibl ac mae pobl yn deall beth sy’n effeithio 
ar eu hiechyd. 

Nid yw’r cynnig yn debygol o gael effaith ar y nod yma.  Dim effaith 

Cymru sy’n fwy cyfartal 
Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial 
gwaeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan 
gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-
economaidd). 

Addysg a phrofiadau disgyblion y dalgylch sydd yn flaenllaw i’r 
cynnig. Ein bwriad yw sicrhau fod disgyblion yn cyflawni eu 
potensial gwaeth beth fo’u cefndir. 
 
 

Cynhaliwyd asesiad cydraddoldeb a deuir i gasgliad na 
fyddai gweithredu’r cynnig yn effeithio ar gydraddoldeb, 
a bod cyfle cyfartal i holl ddisgyblion a theuluoedd 
gwaeth beth fo’u cefndir nau amgylchiad cymdeithasol-
economaidd. Mae’r ysgol amgen yn gweithredu polisi 
cydraddoldeb a gwrth-fwlio cadarn. 

Cymru o gymunedau gydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â 
chysylltiadau da. 

Mae cymuned Llanaelhaearn yn gryf a gweithgar a 
chydnabyddir y byddai cau'r ysgol yn cael peth effaith negyddol 
ar y gymuned. 

Cynhaliwyd asesiad o’r effaith debygol ar y gymuned ble 
nodir er bod peth effaith negyddol ar y gymuned, ond 
fod 7 o ddisgyblion sydd yn byw yn nalgylch 
Llanaelhaearn yn mynychu Ysgol Bro Plenydd yn barod, 
ac felly mae cyswllt eisoes rhwng yr ysgol a’r ardal 
ehangach. Nodir yr asesiad yn ogystal y byddai 
trafodaethau yn cael eu cynnal er mwyn trafod y 
posibilrwydd fod gweithgarwch cymunedol Ysgol Bro 
Plenydd yn cynnwys cymuned Llanaelhaearn. 
 
 

Cymru a diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 

Bydd gwireddu’r cynnig yn golygu y bydd disgyblion Ysgol 
Llanaelhaearn yn parhau i gael eu haddysgu mewn Ysgol 
cyfrwng Cymraeg. 

Nodir yr asesiad ardrawiad ieithyddol na fyddai newid i’r 
nod hwn drwy wireddu’r cynnig o ganlyniad i 



 

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, 
treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi 
yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau 
hamdden.  

Gymreictod ardal Llanaelhaearn a’r ardaloedd eraill 
cyfagos. 

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.  
Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella 
llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r 
fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang.  

Nid yw’r cynnig yn debygol o gael effaith ar y nod yma.  Dim effaith.  

 

4. EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY  

 

Egwyddorion Datblygu cynaliadwy A yw’r cynnig yn ystyried yr egwyddor? 

Hirdymor 
Pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion 
tymor byr a’r angen am ddiogelu’r gallu i ddiwallu 
anghenion tymor hir hefyd.  

Mae’r patrwm niferoedd yn lleihau wedi bod yn digwydd ers 2012, gyda rhagamcanion yn dangos y bydd niferoedd yn 
lleihau ymhellach, ac felly dengys y bydd y sefyllfa o’ heriau presennol sydd yn wynebu’r ysgol yn rhai hir dymor a bod 
angen adolygu’r sefyllfa cyn gynted â phosib.   

Atal 
Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu 
waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu 
hamcanion.  

Anghenion y disgyblion fydd yn cael ei flaenoriaethu yn ystod pob cam o’r broses.  

Integreiddio 
Ystyried sut gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus 
effeithio ar bob un o’r nodau llesiant, ar bob un o’u 
hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus 
eraill.  

Mae sefyllfa argyfyngus o niferoedd isel yn ysgol Llanaelhaearn wedi arwain at adolygiad o sefyllfa’r ysgol ar gyfer y 
dyfodol.  

Cydweithio 
Gallai cydweithredu ag unrhyw berson arall (neu 
wahanol adrannau yn y corff ei hun) helpu’r corff i 
fodloni ei amcanion llesiant.  

Mae nifer o adrannau eraill wedi cael mewnbwn yn ystod y broses wrth werthuso’r opsiynau posibl. Yn ogystal, bu i ran-
ddeiliaid perthnasol i’r ysgol fod a mewnbwn drwy gydol y broses hyd yma.  

Cynnwys 
Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn 
cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny’n 
adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y maent yn 
gwasanaethu.   

Mae’r cynnig wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus, ac ymgynghoriad i blant.  
Mae’r broses hyd yma wedi cynnwys cyfarfodydd adolygu lleol er mwyn ymgysylltu a budd-ddeiliaid perthnasol yr ysgol. 
Mae’r cyfarfodydd hyn wedi cynnwys y Corff Llywodraethu, staff, a rhieni Ysgol Llanaelhaearn.  



 

 

5. CASGLIAD 

 

Yn dilyn ystyriaeth ac asesiad yn unol â gofynion y ddeddf llesiant, ystyriwyd 7 nod y ddeddf llesiant ac amcanion 
llesiant y Cyngor a deuir i gasgliad fod y cynnig yn cwrdd â’r gofynion. Bydd y cynnig hwn yn caniatáu i ni ymateb i a 
diwallu anghenion y plant heddiw, a hefyd cryfhau eu llesiant i’r dyfodol. 
 
Cydnabyddir fod y cynnig hwn yn arwain at golli ysgol yng nghymuned Llanaelhaearn, fodd bynnag mae nifer helaeth 
o’r plant sy’n byw o fewn dalgylch yr ysgol eisoes yn mynychu ysgolion eraill, gan gynnwys yr ysgol amgen, ac felly mae 
cyswllt rhwng Ysgol Bro Plenydd a chymuned Llanaelhaearn eisoes. Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i liniaru’r 
effaith ar y gymuned drwy annog cysylltiadau rhwng y cymunedau. Pe byddai’r cynnig yn cael ei gymeradwyo, bydd 
trafodaethau yn cael eu cynnal er mwyn trafod y posibilrwydd fod gweithgarwch cymunedol Ysgol Bro Plenydd yn 
cynnwys cymuned Llanaelhaearn, ble’n briodol.  
 
Bydd y cynnig 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.   
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1. CYFLWYNIAD   

 

1.1 Cyd-destun Ysgol Llanaelhaearn  
 

Ar y 4ydd o Fehefin 2019, bu i Gabinet Cyngor Gwynedd ganiatáu i’r Adran Addysg gynnal cyfarfodydd ffurfiol gyda 

Chorff Llywodraethol Ysgol Llanaelhaearn, a budd-ddeiliaid perthnasol eraill, er mwyn trafod ystod o opsiynau posibl 

ar gyfer dyfodol yr ysgol.  

 

Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei lleoli yng nghanol pentref Llanaelhaearn sydd rhwng Pwllheli a Chaernarfon. Mae 

gan yr ysgol gapasiti Meithrin i flwyddyn 6 o 53, gyda 8 o ddisgyblion rhwng 3-11 oed yn mynychu’r ysgol (Medi 2019). 

Mae’r disgyblion i gyd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn. Mae’r 8 disgybl sydd bellach yn mynychu’r ysgol yn cael eu 

haddysgu mewn dau ddosbarth gyda 3 yn y cyfnod sylfaen a 5 yng nghyfnod allweddol 2.  

 

Rhwng Mehefin a Medi 2019, cynhaliwyd cyfarfodydd gyda Chorff Llywodraethu a budd-ddeiliaid perthnasol eraill i 

adolygu sefyllfa’r ysgol, ble cynigwyd nifer o opsiynau i’w hystyried ar gyfer dyfodol yr ysgol. 

 

Ar y 5ed o Dachwedd 2019, cytunodd Cabinet Cyngor Gwynedd i gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol yn unol â 

gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau 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 Ffor, ar y 1af Medi 2020. 

 

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

ymgynghoriad. Bu i Gabinet Cyngor Gwynedd ystyried yr adroddiad ymgynghori yn ei gyfarfod ar y 18 Chwefror 2020 

gan benderfynu rhyddhau rhybudd statudol ar y cynnig. Cyhoeddwyd y rhybudd statudol ar y 5 Mawrth 2020 gan 

gynnal cyfnod gwrthwynebu o 28 diwrnod. Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad i’r cynnig.  

 

2. OPSIYNAU  

 
2.1 Opsiynau 
 
Yn ystod y trafodaethau lleol, bu i nifer o opsiynau gael eu cynnig a’u gwerthuso ar gyfer dyfodol yr ysgol.  
 
Yn dilyn asesiad manwl o 8 opsiwn, deuir i’r casgliad fod dau opsiwn a oedd yn gynnig manteision o gymharu a sefyllfa 
bresennol yr ysgol.  
 
Mae’r opsiynau hynny, yn ychwanegol i wneud dim a pharhau gyda’r sefyllfa bresennol, wedi eu manylu isod:    
 
 Gwneud dim – parhau gyda strwythur presennol yr ysgol.   

 

Byddai cadw’r drefn bresennol yn golygu fod Ysgol Llanaelhaearn yn parhau yn yr un modd, gyda’r un strwythur staffio. 
Byddai Pennaeth Strategol ar Ysgol Llanaelhaearn, Garndolbenmaen a Chwilog a fyddai’n treulio 1 diwrnod yr wythnos 
yn arwain Ysgol Llanaelhaearn.  
 
Byddai’r disgyblion yn parhau i gael eu haddysgu gan athro llawn amser a chymhorthydd.    
 

 Ffederaleiddio gydag Ysgol / Ysgolion eraill 
 

Byddai Ysgol Llanaelhaearn yn ffurfio Ffederasiwn ffurfiol, cyfreithiol gydag un neu fwy o’ Ysgolion cyfagos. Golyga hyn 
fod yr ysgolion yn parhau ar wahân ond fod y Cyrff Llywodraethu yn cael eu diddymu, a bod un Corff Llywodraethol yn 
cael ei ethol ar gyfer y Ffederasiwn. Yn ddaearyddol, yr ysgolion a fyddai’n rhesymol i’w hystyried fyddai un neu fwy 
o’r ysgolion canlynol; Yr Eifl, Llangybi, Bro Plenydd, Chwilog a Pentreuchaf. Byddai cyllidebau yr ysgolion yn parhau ar 



 

 

wahân. Byddai ffederaleiddio yn gallu arwain at gyfleon i gydweithio yn agosach ac ysgol neu ysgolion eraill gan gryfhau 
arweinyddiaeth a chynllunio ar draws y ffederasiwn.  
 
Drwy gyflwyno model ffederal gyda ysgol arall i Ysgol Llanaelhaearn, ni ragwelir y byddai’r newid yn cael effaith ar 
nodweddion cydraddoldeb, yn bennaf gan y byddai’r ysgol yn parhau yn Llanaelhaearn, gan weithredu yr un polisïau 
cydraddoldeb a gwrth-fwlio.  

 

 Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen 
 
Golyga hyn fod Ysgol Llanaelhaearn yn cau, a’r disgyblion presennol yn trosglwyddo i Ysgol Bro Plenydd (yr ysgol 
amgen). 
 
Daethpwyd i gasgliad yn dilyn asesiad manylach o’r opsiynau hyn, mae’r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn a 
throsglwyddo’r disgyblion i Ysgol Bro Plenydd oedd yn ymateb i’r prif heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu, sef niferoedd 
isel o ddisgyblion a dosbarthiadau bychain.  
 

2.2 Ymgynghoriad Statudol  
 
Yn ystod y cyfnod ymgynghori, derbyniwyd 8 ymateb gan gynnwys sylwadau Estyn i’r ymgynghoriad. Yn eu hymateb, 
nodwyd: 
 

“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. 
 
Wrth ystyried effaith y cynnig ar gydraddoldeb, nodir Estyn: 

 
“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, 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.  
 

 



 

 

3. EFFAITH UNRHYW NEWID 

 

Mae’n rhaid i’r Cyngor roi sylw dyledus i’r effaith fydd unrhyw newidiadau’n ei gael ar bobl hefo nodweddion 
cydraddoldeb isod. Beth yw’r effaith fydd y polisi/gwasanaeth newydd neu’r newidiadau arfaethedig yn ei gael ar y 
nodweddion hyn?   
 

Nodweddion Sut fath o 
effaith? * 
 

Ym mha ffordd? Beth yw’r dystiolaeth? 
 

Hil (gan gynnwys 
cenedligrwydd) 

Dim  Ni fyddai gweithredu y cynnig yn effeithio ar bobl ar sail hil. Bydd 
gweithredu unrhyw gynnig yn golygu fod pawb o unrhyw hil yn cael eu 
trin yn ôl eu hangen. Mae Ysgol Llanaelhaearn, a’r ysgolion cyfagos yn 
gweithredu polisi cydraddoldeb sydd yn nodi eu bod yn: 
 
“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn cydnabod 
bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac amcanion.”  

Yr Iaith Gymraeg 
 

Dim Addysgir plant Ysgol Llanaelhaearn drwy gyfrwng y Gymraeg, ac nid 
yw’r cynnig yn awgrymu newid hynny. Cynhaliwyd asesiad ardrawiad 
ieithyddol ar y cynnig yn ogystal.   

Anabledd  
 

Dim Ni ragwelir fod newid ar gyfer pobl anabl.  
 
Pe byddai’r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ac addysgu’r disgyblion yn 
Ysgol Bro Plenydd yn cael ei gymeradwyo, bydd angen monitro y nifer 
o ddisgyblion anabl sydd yn mynychu’r ysgolion. Yn ddibynnol ar yr 
amhariad bydd yn rhaid i’r ysgolion addasu eu cynlluniau ar gyfer rhoi 
mynediad i ddisgyblion gydag anableddau penodol. Yn sgil hyn bydd yn 
rhaid i’r awdurdod hefyd sicrhau bod adrannau perthnasol yn 
ymwybodol o newidiadau a sicrhau’r mewnbwn angenrheidiol. Byddai 
asesiad o hygyrchedd y safle arfaethedig yn cael ei gynnal yn unol â 
sefyllfaoedd penodol. 
 
Mae’r ddau safle yn yr un categori o ran hygyrchedd, ond pe byddai 
unigolyn ac anableddau yn gwneud cais mynediad neu drosglwyddo i 
Ysgol Bro Plenydd yn y dyfodol, y byddai’r Awdurdod yn ymdrin â’r cais 
fel y byddai i unrhyw ysgol arall yng Ngwynedd. 
 

Rhyw 
 

Dim Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn effeithio ar bobl ar sail rhyw. Mae Ysgol 
Llanaelhaearn, a’r ysgolion cyfagos yn gweithredu polisi cydraddoldeb 
sydd yn nodi fod yr ysgol yn: 
 
“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn cydnabod 
bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac amcanion.” 

Oedran Unrhyw 
effaith yn 
gymharol 
fychan (positif 
neu negatif) 

Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn effeithio ar bobl ar sail oedran. Bydd 
gweithredu’r cynnig yn golygu fod pobl o unrhyw oedran yn cael eu trin 
yn deg ac yn ôl eu hangen. Mae Ysgol Llanaelhaearn, a’r ysgolion 
cyfagos yn gweithredu polisi cydraddoldeb sydd yn nodi fod yr ysgol yn: 
 
“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn cydnabod 
bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac amcanion.” 
 
Er y gallai golli ysgol leol gael effaith negyddol ar gydlyniant cymunedol, 
bydd angen lliniaru hyn drwy feithrin cysylltiadau rhwng yr ysgol amgen 
a chymuned leol Llanaelhaearn. 
 



 

 

Cyfeiriadedd 
Rhywiol 
 

Dim Ni fyddai gweithredu‘r cynnig yn cael effaith ar bobl ar sail cyfeiriadedd 
rhywiol. Bydd gweithredu’r cynnig yn golygu fod pawb o unrhyw 
gyfeiriadedd rhywiol yn cael eu trin yn ôl eu hangen. Mae Ysgol 
Llanaelhaearn, a’r ysgolion cyfagos yn gweithredu polisi cydraddoldeb 
sydd yn nodi fod yr ysgol yn: 
 
“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn cydnabod 
bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac amcanion.” 

Crefydd neu Gred 
(neu ddiffyg cred) 

Dim Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn effeithio ar bobl ar sail crefydd neu 
gred. Bydd gweithredu unrhyw un o’r opsiynau yn golygu fod pawb o 
unrhyw grefydd neu gred yn cael eu trin yn ôl eu hangen. Mae Ysgol 
Llanaelhaearn, a’r ysgolion cyfagos yn gweithredu polisi cydraddoldeb 
sydd yn nodi fod yr ysgol yn: 
 
“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn cydnabod 
bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac amcanion.” 
 
Ysgol gymunedol yw Ysgol Llanaelhaearn a’r holl ysgolion cyfagos (Yr 
Eifl, Llangybi, Pentreuchaf, Bro Plenydd, Chwilog), ac nid oes bwriad i 
newid hyn. 

Ailbennu 
Rhywedd 
 

Dim Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn effeithio ar bobl ar sail ailbennu 
rhywedd. Bydd gweithredu y cynnig yn sicrhau fod pawb yn cael eu trin 
yn deg. Mae Ysgol Llanaelhaearn, a’r ysgolion cyfagos yn gweithredu 
polisi cydraddoldeb sydd yn nodi fod yr ysgol yn: 
 
“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn cydnabod 
bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac amcanion.” 

Beichiogrwydd a 
Mamolaeth 
 

Dim Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn cael effaith ar unrhyw un beichiog, 
boed yn staff neu yn riant, gan fod y ddwy ysgol yn gweithredu yr un 
polisïau.  
 

Priodas a 
Phartneriaeth Sifil 

Dim Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn cael effaith ar unrhyw un priod neu 
mewn partneriaeth sifil, gan fod y ddwy ysgol yn gweithredu yr un 
polisïau.   
 

 
 

Mae’n ddyletswydd ar y Cyngor dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i gyfrannu’n bositif i gymdeithas decach trwy hybu 

cydraddoldeb a pherthynas dda yn ei weithgareddau ym meysydd oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, hil, 

trawsrywedd, anabledd a beichiogrwydd a mamolaeth. 

 



 

 

 

4. DADANSODDI’R CANLYNIADAU  

 
4.1 Ydi’r cynnig felly’n debygol o gael effaith sylweddol, bositif ar unrhyw un o’r nodweddion cydraddoldeb neu’r 

Ddyletswydd Gyffredinol? Beth yw’r rheswm am hyn? 
 

Nid yw’r cynnig yn debygol o gael effaith sylweddol ar unrhyw un o’r nodweddion cydraddoldeb neu’r 
Ddyletswydd Gyffredinol. Mae gan yr ysgol amgen bolisïau cydraddoldeb a gwrth-fwlio, fel sydd gan Ysgol 
Llanaelhaearn yn bresennol.  

 
4.2 Ydi’r cynnig felly’n debygol o gael effaith sylweddol, negyddol ar unrhyw un o’r nodweddion cydraddoldeb 

neu’r Ddyletswydd Gyffredinol? Beth yw’r rheswm am hyn? 
 

Nid yw’r cynnig yn debygol o gael effaith sylweddol ar unrhyw un o’r nodweddion cydraddoldeb neu’r 
Ddyletswydd Gyffredinol. Mae gan yr ysgol amgen bolisïau cydraddoldeb a gwrth-fwlio, fel sydd gan Ysgol 
Llanaelhaearn yn bresennol.  

 
4.3  Beth ddylid ei wneud? 
 
Dewiswch un o’r canlynol: 

Parhau gyda’r polisi / gwasanaeth gan ei fod yn gadarn 
 

✓ 
 

Addasu’r polisi i ddileu unrhyw rwystrau  
 

 
 

Atal a dileu’r polisi gan fod yr effeithiau niweidiol yn rhy fawr 
 

 
 

Parhau â’r polisi oherwydd gellir cyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol  
 

 

Dyletswyddau 
Cyffredinol y 
Ddeddf 
Cydraddoldeb 

 

A yw’n cael 
effaith?* 

Ym mha ffordd? Beth yw’r dystiolaeth? 

Cael gwared â 
cham-
wahaniaethu 
anghyfreithlon, 
aflonyddu ac 
erledigaeth 
 

Nac ydi  Gweithredu polisïau cydraddoldeb a gwrth-fwlio yr ysgol amgen er 
mwyn cael gwared a chamwahaniaethu anghyfreithlon ac 
aflonyddu.   
Mae polisïau safonol yr Adran Addysg yn cael eu gweithredu gan y 
ddwy ysgol. 

Hyrwyddo 
cyfleoedd cyfartal 
 

Nac ydi Anelir i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a hybu’r ysgol amgen i barhau 
i ddilyn polisïau a gweithdrefnau cydraddoldeb.  

Meithrin 
perthnasau da 
 

Ydi  Anelir i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a hybu’r ysgol amgen i barhau 
i ddilyn polisïau a gweithdrefnau cydraddoldeb. 
 
Gan fod rhai o blant sydd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn yn 
mynychu Ysgol Bro Plenydd eisoes, mae cysylltiad rhwng yr ysgol a 
chymuned Llanaelhaearn yn bodoli yn barod. Er hynny, hyrwyddir 
cyfleon i’r ysgol adeiladu ar gysylltiadau gyda chymuned 
Llanaelhaearn.  



 

 

 
4.4 Os yn parhau gyda’r cynllun, pa gamau fyddwch chi’n gymryd i leihau neu liniaru unrhyw effeithiau negyddol? 
 

Er y gallai golli ysgol leol gael effaith negyddol ar gydlyniant cymunedol, bydd angen lliniaru hyn drwy 
feithrin cysylltiadau rhwng yr ysgol amgen a chymuned leol Llanaelhaearn. 

 
4.5  Monitro - pa gamau fyddwch chi’n gymryd i fonitro effaith ac effeithiolrwydd y polisi neu wasanaeth (cynllun 

gweithredu)? 
 

Yr ysgol (a’u Corff Llywodraethu) sydd yn gyfrifol am weithredu ei bolisi cydraddoldeb a bydd yr 
Awdurdod, drwy ei weithdrefnau cefnogi a monitor arferol, yn sicrhau cydymffurfiaeth.  

 

 

5. CASGLIAD 

 

Deuir i gasgliad na fyddai gweithredu’r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn a throsglwyddo’r disgyblion i Ysgol Bro Plenydd 
yn effeithio ar gydraddoldeb, boed yn nodweddion neu ddyletswydd gyffredinol. Gweithredir polisïau cydraddoldeb a 
gwrth-fwlio cadarn gan yr ysgol amgen a fyddai’n ymestyn i gynnwys disgyblion a rhieni Llanaelhaearn. Pe byddai rhai 
yn cael eu hamlygu yn y dyfodol, yna bydd y Cyngor yn ystyried y camau gweithredu angenrheidiol.  

 
 
 
 
 
 

 


