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Yn bresennol- 
Y Cynghorwyr: Dyfrig L. Siencyn, Mair Rowlands, Craig ab Iago, Gareth Wyn Griffith, 
Peredur Jenkins, Dafydd Meurig, W. Gareth Roberts, Gareth Thomas a Ioan Thomas 
 
Hefyd yn bresennol- Dilwyn Williams (Prif Weithredwr), Iwan Trefor Jones (Cyfarwyddwr 

Corfforaethol), Dafydd Edwards (Pennaeth Cyllid), Iwan Evans (Pennaeth Gwasanaethau 
Cyfreithiol) 
 
Eitem 6: Janet Roberts (Uwch Reolwr Cefnogaeth Gorfforaethol) 
 
Eitem 7 a 8: Ffion Madog Evans (Uwch Reolwr Cyllid) 

 
 
 
1.   YMDDIHEURIADAU 

 
 Croesawyd Aelodau’r Cabinet a Swyddogion i’r cyfarfod. 

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Cyng. Dilwyn Morgan. 

 
 

 
2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 

 
 Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant personol. 

 
 

 
3.   MATERION BRYS 

 
 Nid oedd unrhyw faterion brys. 

 
 

 
4.   MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU 

 
 Nid oedd unrhyw faterion yn codi o drosolwg a chraffu. 

 
 

 
5.   COFNODION O GYFARFOD A GYNHALIWYD AR 25 EBRILL 2017 

 
 Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar y 25 Ebrill, 2017, fel 

rhai cywir. 
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6.   ADDODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR GWYNEDD 2016/17 
 

 Cyflwynwyd yr eitem gan Cyng. Dyfrig Siencyn  
 
PENDERFYNWYD 
 

Cymeradwyo Adroddiad Perfformiad Gwynedd 2016/17 gyda’r newidiadau a 
nodwyd gan y swyddogion ac argymell i’r Cyngor Llawn ei fod yn cael ei 
fabwysiadu..  
 
TRAFODAETH 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad sydd adrodd ar berfformiad y Cyngor am y flwyddyn a aeth 
heibio. Nodwyd ei fod yn ofyn statudol i gyflwyno adroddiad blynyddol. Pwysleisiwyd fod 
yr adroddiad yn cael ei gyflwyno yn ystod mis Hydref yn ôl yr arfer, ond yn dilyn 
trafodaethau penderfynwyd symud y dyddiad yn nes at ddiwedd y flwyddyn ariannol. O 
ganlyniad i hyn nodwyd fod man waliau teipio a man newidiadau i’r ystadegau yn yr 
Adroddiad. 
 
Manylwyd ar y newidiadau angenrheidiol canlynol – 

 Adroddiad 

 Tud..21 - Gofal - Paragraff olaf ar yr ochor dde - ffigwr cywir ar gyfer 
cyfradd oedi 2016/17 yw 4.91% nid 4.44%. Newid hwn yn berthnasol i’r 
4ydd mesur ar dudalen 40 yn y tabl mesurau. 

 Tud.26 - Tlodi, Amddifadedd, Economi a Tai - Trydydd paragraff ar ochor 
dde - gwariant Caffel y Cyngor i fusnesau lleol yn uniongyrchol neu drwy 
is-gontractau yn werth £59.8m 

 Tud.30 - Paragraff cyntaf ochor dde'r dudalen - wedi lleihau ôl troed 
carbon o 30.1% ers 2005 ac wedi llwyddo i gyflawni arbedion cronnus o 
£3.67m 

 Tabl Mesurau 

 Tud.40 – Gofal – Nifer y defnyddwyr gwasanaeth oedolion sy’n derbyn 
taliadau uniongyrchol – Ffigwr cywir 121 – tuedd felly yn codi yn hytrach 
na gostwng 

 Tud.44 – Y Gymraeg – Bydd data 2016/17 ar gael i fesur cyntaf ar gael ar 
ddechrau mis Gorffennaf.  

 Tud.44 - Y Gymraeg - Ail fesur - Canran Ysgolion Uwchradd sydd wedi 
sefydlu gwaelodlin o ddefnydd cymdeithasol pobl ifanc Blwyddyn 7 o’r 
Gymraeg - Ffigwr 2016/17 yw 100 ac o ganlyniad tuedd yn aros yn gyson. 

 Tud.42 - Tlodi, Amddifadedd, Economi, Tai - ail fesur mae dau fesur 
gwahanol ar ddata ‘canran gwawriant y Cyngor gyda busnes’ felly 
gwybodaeth fel a ganlyn: 
 

Canran o wariant caffael y Cyngor sydd yn mynd i 
gwmnïau sydd a’u pencadlys yng Ngwynedd 

40.33 41.1 39.5 39.1  

Canran o wariant caffel y Cyngor sydd yn mynd i 
gwmnïau sydd â phencadlys neu gangen yng 

Ngwynedd, sydd wedyn yn gwario’n lleol drwy is-
gontractau 

- 52 52 50  

 
Diolchwyd i’r staff am eu gwaith caled i ddod ar adroddiad at ei gilydd. 
 
Mae’r adroddiad wedi ei baratoi yn seiliedig ar adroddiadau perfformiad unigol aelodau’r 
Cabinet. Gan fod yr adroddiad yn cael ei chyhoeddi yn gynt eleni ni fydd modd cymharu 
perfformiad Gwynedd a gweddill Cymru na’r ‘Teulu’ o gynghorau cyffelyb gan na fydd 
data ar gael. 
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Sylwadau yn codi o’r drafodaeth 
 Tynnwyd sylw at waith da'r adran Ofal. Pwysleisiodd fod mwy o waith yn cael ei 

wneud a fydd yn datblygu gwasanaethu i drigolion Gwynedd. Nododd fod angen 
pwysleisio'r gwaith sy’n digwydd yn y maes Gofal i wella’r sefyllfa o ran 
trosglwyddiadau o ysbytai . 

 Holwyd er bod 74% yn nodi fod Gwynedd yn le da i fyw a oes cwestiynau yn cael 
ei holi i’r 17% sydd yn anhapus. Pwysleisiwyd eu bod yn cwestiynu ac mae’r 
rhesymau yn amrywiol, nodwyd fod y rhesymau yn cael eu nodi ac yn cael eu 
bwydo yn ôl i’r adrannau er mwyn ysgogi gwelliant parhaus. 

 Nodwyd fod ymgynghoriaeth a thrigolion bellach yn fwy eang ac mae elfennau o’r 
gwaith yn cael ei wneud dros y we. Mynegwyd fod hyn yn rhoi mwy o drawstoriad 
a samplau mwy. Mae hyn yn galluogi’r Cyngor  i greu samplau o ardaloedd sydd 
yn nodi beth yw problemau ardaloedd penodol. 

 Cyfeiriwyd at nifer o ddangosyddion calonogol ym maes addysg a diolchwyd i 
staff yr adran ac yn benodol i staff yr ysgolion am eu gwaith caled i wella safon 
addysg plant. 

 Nodwyd fod yna berygl fod yr adroddiad yn edrych gormod ar yr ochr bositif o 
berfformiad ond ddim yn cyfeirio digon at y materion sydd angen sylw.  Fodd 
bynnag, wrth geisio edrych yn y mesurau am y materion hynny, ymddengys yn 
gyffredinol mai ychydig o ystyriaethau o'r fath sydd yna; sy’n golygu bod 
perfformiad y Cyngor yn gyffredinol yn galonogol gyda’r adroddiad yn adlewyrchu 
hynny.    

 Roedd yr adroddiad yn destament i ymdrechion holl staff y Cyngor i geisio cynnal 
perfformiad mewn cyfnod lle mae’r cyngor wedi gorfod arbed dros £31m yn y 4 
blynedd diwethaf yn unig – a hynny ar ben y £31m y bu’n rhaid ei ddarganfod yn 
yr wyth blynedd cyn hynny. 

 
 

 
7.   RHAGLEN GYFALAF 2016/17 - ADOLYGIAD DIWEDD BLWYDDYN 

 
 Cyflwynwyd yr adroddiad gan Cyng. Peredur Jenkins 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2017) o’r 
rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo’r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, 
sef: 
 

 cynnydd £136,000 mewn defnydd o fenthyca heb gefnogaeth 

 cynnydd £190,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau 

 cynnydd £319,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf 

 cynnydd £136,000 mewn defnydd o gyfraniadau refeniw 

 lleihad £297,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu 
 

Cymeradwyo’r dyraniad o £100,000 ar gyfer gwaith rhagbaratoi a chynllunio i adolygu’r 
ddarpariaeth addysg yn ardal Bangor, i’w ariannu o arian sydd eisoes wedi ei dderbyn yn 
sgil taliadau cytundeb 106 gan gwmni Redrow, ynghlwm i safleoedd datblygu tai ym 
Mangor. Bydd hyn yn golygu cynnydd o £100,000 yn y rhaglen gyfalaf 2017/18. 
 
TRAFODAETH 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Cabinet gan nodi fod cyflwyno’r adroddiad yn rhan o’r 
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broses cau cyfrifon 2016/17. Nodwyd fod y Cyngor wedi gwario dros £29m ar gynlluniau 
cyfalaf gyda dros £11m ohono wedi ei ariannu drwy ddenu grantiau penodol. 
Pwysleisiwyd fod yr adrannau yn arbennig o dda i ddenu grantiau gwerth cyn-gymaint o 
arian a'i fod yn hwb i’r economi leol. Nodwyd y bydd £9.4m o gyllided gwariant yn llithro 
o 2016/17 ond nodwyd nad oedd unrhyw golled ariannu grant i’r Cyngor ble gwëwyd 
cynlluniau yn llithro. 
 
Nodwyd wrth edrych ar bwynt 5 yn yr adroddiad fod bwriad uchafu’r gwariant yn y 
flwyddyn ariannol gyfredol o ganlyniad i amserlen gaeth y Llywodraeth fel rhan o gynllun 
Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain. Pwysleiswyd yn ogystal fod yr eitem wedi bod yn y 
Pwyllgor Archwilio yn ystod y bore a'u bod yn fodlon gyda’r adroddiad. Nodwyd yn 
ogystal y byddai swyddogion yr Adran Cyllid yn gweithredu ar yr argymhellion ac yn 
symud ymlaen i gyhoeddi’r datganiadau statudol cyn diwedd mis Mehefin. 
 
Sylwadau yn codi o’r drafodaeth 

 Holwyd wrth edrych ar yr ail broffilio a’r arian grant  - ac os oes potential y gall yr 
arian grant gael ei dynnu oddi wrth y Cyngor am beidio ei wario ac a ddylid poeni 
am y llithriad o 2016/17 i 2017/18.  Pwysleiswyd ar  hyn o bryd nad oes unrhyw 
broblemau gyda gwario'r arian yn ystod y flwyddyn ariannol yma. 

 Nodwyd mewn ymateb hefyd mai mater i’r aelodau Cabinet unigol yn ystod y 
cyfarfodydd herio perfformiad fyddai ystyried a oes gan unrhyw gynllun sy’n llithro 
effaith annerbyniol ar drigolion Gwynedd, a bod angen i aelodau Cabinet fod yn 
fyw i hynny yn ystod eu cyfarfodydd herio perfformiad.  

 Nodwyd ei bod yn bwysig tanlinellu fod £29m wedi ei fuddsoddi yn lleol – ond 
mae angen cofio fod risg i’r dyfodol o ganlyniad i newid mewn trefniadau grantiau 
/ benthyciadau, a colled posib o i arian  Ewrop.  

 
 

 
8.   CYFRIFON TERFYNOL 2016/17 - ALLDRO REFENIW 

 
 Cyflwynwyd yr adroddiad gan Cyng. Peredur Jenkins 

 
PENDERFYNIAD 
 

 
1.1 Cymeradwyo a nodi sefyllfa ariannol derfynol adrannau’r Cyngor am 2016/17. 

 
1.2 Cymeradwyo’r symiau i’w parhau (y golofn “Gor/(Tan) Wariant Addasedig” o’r 

talfyriad yn Atodiad 1), sef: 
 

ADRAN £’000 

Oedolion, Iechyd a Llesiant (100) 

Plant a Theuluoedd 0 

Addysg (48) 

Economi a Chymuned (19) 

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 0 

Amgylchedd (Rheoleiddio gynt) (38) 

Ymhynghoriaeth Gwynedd (96) 

Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol (45) 

Cyllid  (67) 

Cefnogaeth Gorfforaethol (56) 
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1.3 Cymeradwyo’r argymhellion a’r trosglwyddiadau ariannol canlynol (sydd 
wedi’u hegluro yn Atodiad 2) - 
 

 Defnyddio (£46k), sef tanwariant uwchlaw £100k Oedolion, Iechyd a 
Llesiant i gyfrannu tuag at ddiffyg mewn adran arall. 

 Clirio gorwariant yr Adran Plant a Theuluoedd er mwyn caniatáu iddynt 
symud ymlaen i wynebu her 2017/18, a'i ariannu drwy ail gyfeirio 
tanwariant yr Adran Oedolion Iechyd a Llesiant (£46k) a thanwariant 
Corfforaethol (£151k). 

 Clirio gorwariant yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol er mwyn caniatáu 
iddynt symud ymlaen i wynebu her 2017/18, a'i ariannu drwy ail gyfeirio 
tanwariant Corfforaethol (£88k). 

 Defnyddio’r tanwariant £939k ar Gyllidebau Corfforaethol am 2016/17 fel a 
ganlyn: 

- £151k i glirio gorwariant Adran Plant a Theuluoedd 
- £88k i glirio gorwariant Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol 
- £700k i’w glustnodi mewn cronfa er mwyn cyfrannu tuag at 
Strategaeth Ariannol i'r dyfodol. 

1.4 Cymeradwyo’r trosglwyddiadau ariannol o gronfeydd penodol a rhyddhau’r 
ddarpariaeth fel a amlinellir yn Atodiad 3 yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o 
gronfeydd a darpariaethau. 
 
1.5 Datgan i’r adrannau mai dim ond mewn amgylchiadau arbennig iawn y bydd 
y Cabinet yn clirio gorwariant i’r dyfodol, ac y bydd disgwyl i adrannau gario 
unrhyw orwariant ymlaen yn y dyfodol (yn unol â’r drefn o gario tanwariant 
ymlaen). 
 
TRAFODAETH 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad i ystyried a nodi sefyllfa ariannol derfynol adrannau’r Cyngor. 
Nodwyd fod yr adroddiad yn un calonogol iawn a diolchwyd i’r aelodau staff am ei greu. 
Crynodebau fesul adran sydd i’w weld yn atodiad 1, sy’n dangos fod mwyafrif o’r 
adrannau yn tanwario. Nodwyd os yw adran yn tanwario uwchlaw £100k bydd yr arian 
yn cael ei drosglwyddo i adrannau a phrosiectau eraill. 
 
Nodwyd fod tanwariant o £939k o dan benawdau cyllideb gorfforaethol, gyda £239k 
ohono yn mynd tuag at leddfu gorwariant mewn dwy adran. Mynegwyd fod £700k yn 
cael ei glustnodi ar gyfer ariannu strategaeth ariannol i’r dyfodol, a golygai hyn fod 
£1.76m mewn cronfa benodol i’r perwyl. Gan fod y Cyngor yn wynebu cyfnod o 
ansicrwydd ynglŷn â lefel ariannu grant Llywodraeth erbyn 2018/19 a thu hwnt, gallasai’r  
gronfa yma roi’r amser i’r Cyngor gynllunio er mwyn ymateb yn briodol. 
 
Nodwyd fod yr adroddiad wedi bod at y Pwyllgor Archwilio, a'u bod yn cefnogi’r 
argymhellion. 
 
Adroddwyd fod y Pwyllgor Archwilio wedi holi am addasu cyllidebau 2017/18 yr 
adrannau i adlewyrchu perfformiad ariannol 2016/17.  Bu iddynt holi a derbyn eglurhaon 
o’r gorwariant yn yr Adran Plant a’r tanwariant yn yr Adran Oedolion, a sefydlwyd fod 
hynny ddim oherwydd methiant i ddarparu gwasanaethau. Nodwyd gweithrediad 
masnachol yr Adran Ymgynghoriaeth. 
 
Sylwadau’n codi o’r drafodaeth: 

 Trafodwyd gan fod yr adrannau yn tanwario os bydd hyn yn rheswm i’r 
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Llywodraeth leihau maint y grant i’r dyfodol. Nodwyd nad oedd yn rheswm ar 
gyfer lleihau grant gan fod hwnnw yn destun fformiwla nad oedd unrhyw beth i’w 
wneud a pherfformiad cyllidol. 

 Trafodwyd y ddadl am glirio gorwariant adrannau a’r peryglon o greu 
diwylliant lle nad oes gan gorwario unrhyw sgil effaith. Penderfynwyd 
ychwanegu pwynt 1.5 i’r argymhelliad i ddatgan i adrannau mai dim ond 
mewn achosion arbennig y bydd y Cabinet yn clirio gorwariant y dyfodol 
ac y bydd disgwyl i adrannau gario unrhyw orwariant ymlaen yn y dyfodol.    

 
 

 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 13:00 a daeth i ben am 14:30 
 
 
 
 
 

CADEIRYDD 
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ADRODDIAD I’R CABINET 

27 Mehefin 2017 
 

Aelod Cabinet:   Cynghorydd Gareth Thomas 
 
Pwnc:     Dyfodol Darpariaeth Addysg yn Nalgylch Y Berwyn  
 
Swyddog Cyswllt:  Garem Jackson – Pennaeth Addysg 
 

 
Y penderfyniad a geisir/pwrpas yr adroddiad 
 
Pwrpas yr adroddiad yma yw adrodd yn ôl i’r Cabinet ar y sefyllfa ddiweddaraf ynghylch y cynnig i sefydlu Campws 

Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir yn nhref Y Bala, yn unol â phenderfyniad y Cabinet ar 14 Chwefror 2017. 

Yn ogystal, fe geisir cefnogaeth y Cabinet i’r argymhellion canlynol: 

i. Tynnu’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn ei ôl, yn unol ag 
adran 55 (5) o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.  
 

ii. Yn ddarostyngedig ar dderbyn cefnogaeth i’r argymhelliad uchod (i), comisiynu adroddiad pellach ar gyfer 
Medi 2017 i gyflwyno model amgen ar gyfer ymgynghoriad sy’n cyfarch a chyd-fynd â gofynion yr Achos Busnes 
sydd wedi ei gymeradwyo gan y Llywodraeth. 

 

iii. Dirprwyo’r hawl i’r Aelod Cabinet Addysg gynnal rhag-ymgynghoriad gyda’r Eglwys yng Nghymru yn unol â 
gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013 ac adrodd ar y canlyniadau i’r Cabinet ym mis Medi 2017. 

 

 
1.  CYFLWYNIAD 
 
1.1 Mae’r adroddiad hwn yn gofyn am ganiatâd y Cabinet i dynnu’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol 

a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn nhref Y Bala yn ei ôl, yn unol ag adran 55 (5) o Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.  
  

1.2 Cyflwynwyd adroddiad ger bron y Cabinet ar 14 Chwefror 2017 i argymell “ymgynghori â chyrff llywodraethu 
ysgolion dalgylch Y Berwyn ar yr opsiwn i dynnu’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir” yn 
ei ôl. Cefnogwyd yr argymhelliad gan nodi’r angen i ganfod barn Cyrff Llywodraethol yr ysgolion am dynnu’r 
cynnig yn ei ôl. 

 

1.3 Dychwelir y mater i’r Cabinet i ail ystyried y sefyllfa yng nghyd-destun y datblygiadau diweddaraf. 
 

2. CEFNDIR 
 
2.1 Dychwelwyd y mater yma i’r Cabinet yn wreiddiol ar 13 Rhagfyr 2016, mewn ymateb i ohebiaeth, dyddiedig 9 

Medi 2016, gan gyfreithiwr Esgobaeth Llanelwy oedd yn nodi eu gwrthwynebiad, o safbwynt cyfreithiol, fod yr 
awdurdod yn gweithredu fel hyrwyddwr/cynigiwr ar gyfer y cynnig i sefydlu ysgol wirfoddol gyda chymeriad 
crefyddol. Derbyniwyd gohebiaeth bellach gan gynrychiolwyr yr Eglwys yn cynnig datrysiadau posib ar gyfer y 
sefyllfa ynglŷn â dyfodol safle Ysgol Beuno Sant. Yng ngoleuni’r trafodaethau a’r datblygiadau hyn, yn ei gyfarfod 
ar 13 Rhagfyr 2016, penderfynodd y Cabinet: 

 
“(G)ohirio ystyried yr argymhellion yn yr adroddiad er mwyn ystyried yr ohebiaeth ddiweddaraf a 
dderbyniwyd gan yr Eglwys yng Nghymru ynghyd a’r farn gyfreithiol a dderbyniwyd hefyd. 
Rhoi amser i swyddogion gynnal trafodaethau lleol pellach.” 
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2.2 Yn unol â phenderfyniad y Cabinet ym mis Rhagfyr, cynhaliwyd cyfarfod gyda Phenaethiaid, Cadeiryddion 

Llywodraethwyr ac Aelodau Lleol Y Bala, yn ogystal â chynrychiolydd ar ran Esgobaeth Llanelwy ar 18 Ionawr 
2017 er mwyn rhoi diweddariad ar y sefyllfa ac eglurhad o benderfyniad y Cabinet ym mis Rhagfyr. 

2.3 Yn dilyn hynny, ym mis Ionawr, derbyniwyd gohebiaeth gan gyrff llywodraethol 2 o ysgolion y dref yn datgan 
diffyg cefnogaeth i statws Eglwysig yr ysgol newydd, gan ofyn i’r Cyngor gynnal ymgynghoriad o’r newydd i ail 
edrych ar elfen statws yr ysgol arfaethedig. Y ogystal, derbyniwyd deiseb gyda dros 1,000 o lofnodion yn galw 
ar Gyngor Gwynedd i “ddiddymu’r bartneriaeth gyda’r Eglwys yng Nghymru ac i ail hyrwyddo’r prosiect fel un 
‘cymunedol’”. 

2.4 Mewn ymateb i’r pryderon lleol, ar 25 Ionawr 2017,  cyhoeddodd yr Eglwys yng Nghymru ddatganiad i’r wasg, 
yn cadarnhau ei hymrwymiad i’r cynllun arfaethedig yn Y Bala – ceir hyd i gopi o’r datganiad yn atodiad 4. 

2.5 Ar 14 Chwefror 2017, cyflwynwyd adroddiad pellach i’r Cabinet (atodiad 3) a cefnogwyd yr argymhelliad i: 
 

“...ymgynghori â chyrff llywodraethu ysgolion dalgylch Y Berwyn ar yr opsiwn i dynnu’r cynnig i sefydlu 
Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn nhref Y Bala yn ei ôl, yn unol  
ag adran 55 (5) o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 - gyda’r bwriad o ddychwelyd i’r 
Cabinet i adrodd ar ganlyniad yr ymgynghoriad a chynnig argymhellion ar y ffordd ymlaen.” 

 
3. DIWEDDARIAD 

 
3.1 Fel y nodir mewn adroddiadau blaenorol, byddai unrhyw newid i’r cynnig presennol yn golygu  

adolygiad o’r cynnig sydd wedi ei gadarnhau a dilyn proses Adran 55(5).  Fodd bynnag, cyn dod i’r 
casgliad ar y ffordd ymlaen, mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013 yn nodi’r angen i gynnal 
ymgynghoriad  gyda chyrff llywodraethu'r ysgolion sydd yn cael eu heffeithio gan y bwriad. 
 

3.2 Yn unol â phenderfyniad y Cabinet ym mis Chwefror, rhwng 1 a 15 Mawrth 2017, cynhaliwyd 
ymgynghoriad gyda chyrff llywodraethol ysgolion dalgylch Y Berwyn. Fel rhan o’r ymgynghoriad, 
gofynnwyd i’r cyrff ymateb trwy nodi oes oeddent yn cytuno neu’n anghytuno â chynnig yr awdurdod 
lleol, sef: 

“Tynnu’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19, Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghrymu) yn ei 
ôl, yn unol ag adran 55(5) o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013.” 

 
3.3 Derbyniwyd ymateb gan pob un o’r 6 corff llywodraethol perthnasol. Roedd yr holl ymatebion a 

dderbyniwyd yn cefnogi cynnig yr awdurdod lleol i dynnu’r cynnig presennol yn ei ôl. Ceir hyd i gopi o 
ymatebion y cyrff llywodraethol yn atodiad 2. 
 

3.4 Cynhaliwyd trafodaethau gydag Esgobaeth Llanelwy er mwyn ystyried y ffordd ymlaen. Yn dilyn y 
trafodaethau hynny, ar 15 Mehefin 2017, derbyniwyd gohebiaeth gan gynrychiolydd Esgobaeth 
Llanelwy/Eglwys yng Nghymru ynglŷn â’r cynnig i ad-drefnu darpariaeth addysg yn nalgylch Y Bala 
(atodiad 1). Yn gryno, fe ddatgenir yn y llythyr fod yr Esgobaeth yn derbyn nad yw cyrff llywodraethol 
ysgolion y dref yn gefnogol o’r cynnig presennol ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn yr ymateb gan y 
gymuned, sydd yn cynnwys carfan  uchel o rieni disgyblion yn yr ysgolion a effeithir. Yn sgil hynny, a 
chan bwysleisio mai eu prif flaenoriaeth yw anghenion disgyblion (presennol, ac i’r dyfodol) yr ysgol 
newydd, fe ddatganai’r Eglwys: 

“Fe fuon ni’n trafod y mater am yn hir gyda swyddogion Cyngor Gwynedd, aelodau etholedig lleol a 

Chadeiryddion yr Ymddiriedolwyr ac roedd pawb yn gytûn y dylen ni weithio gyda’n gilydd i ddod â’r mater hwn 

i gasgliad boddhaol yn y pen draw. 

Er mwyn galluogi hyn y ddigwydd, fe fydd yr Esgobaeth, mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, yn cytuno â 

chais y Cyrff Llywodraethol a’r gymuned ehangach ynghylch statws y campws dysgu 3-19 newydd. Bydd hyn yn 

caniatáu cynnal ymgynghoriad newydd ond hefyd yn gadael i’r gwaith adeiladu fynd rhagddo, gan ddiogelu’r 

buddsoddiad yn Y Bala a Phenllyn.” 
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4. YSTYRIAETHAU 

4.1 Mae adran 55 (2) o Ddeddf 2013 yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Cyngor, fel y cynigydd, weithredu ar y cynnig yn 
unol â’r hyn a gymeradwywyd neu y penderfynwyd arno, oni bai ei fod yn penderfynu yn unol ag adran 55 (5) : 

“....os yw wedi ei fodloni— 

(a) y byddai gweithredu’r cynigion yn afresymol o anodd, neu 

(b) bod yr amgylchiadau wedi newid cymaint ers i’r cynigion gael eu cymeradwyo o dan adran 50 neu 

51 neu eu penderfynu o dan adran 53, y byddai’n amhriodol gweithredu’r cynigion.” 

Byddai canfyddiad o’r fath, yn unol ag adran 55 (8), gyfystyr â phenderfyniad i beidio â gweithredu’r cynigion o 
gwbl, ac ni fyddai modd cau ysgolion Y Bala nac agor y Campws newydd, heb i broses statudol lawn, gan 
gynnwys ymgynghoriad statudol, gael ei ail gychwyn ac i gynigion newydd gael eu cyhoeddi yn dilyn 
ymgynghoriad o’r fath. 

4.2 Mae’r weithred o sefydlu’r Campws newydd, sy’n gofyn am lefel sylweddol o gefnogaeth gymunedol 
yn ogystal ag ymgysylltiad a chyfranogiad gweithredol llywodraethwyr profiadol, yn debygol o gael ei 
beryglu gan y sefyllfa bresennol. Fel yr adroddwyd ym mharagraff 3.4 uchod, mae’r esgobaeth hefyd 
wedi cydnabod y sefyllfa hon fel un sy’n effeithio ar eu cyfranogiad yn y prosiect.  Am y rhesymau 
hyn, ystyria’r Cyngor y dylid ail ystyried y cynnig gyda'r bwriad o ddatblygu opsiynau amgen. Yr unig 
ffordd briodol o wneud hyn yw drwy dynnu’r cynnig presennol yn ei ôl ac ymgymryd â phroses 
ymgynghori yn unol â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion. 

4.3 Mae’r Cyngor yn nodi’r ymatebion i’r ymgynghoriad diweddar gyda’r Cyrff Llywodraethol, fel y cyfeirir ato ym 
mharagraff 3.2 uchod, a deuir i’r casgliad y dylid gweithredu adran 55(5) o’r Ddeddf Trefniadaeth Ysgolion 
2013 er mwyn tynnu’r cynnig presennol yn ei ôl. Mae’r casgliad hwn yn seiliedig ar y rhagdybiaeth y byddai’n 
afresymol o anodd ac yn amhriodol i weithredu’r cynnig oherwydd diffyg cefnogaeth y llywodraethwyr i’r 
cynnig presennol ar gyfer yr ysgol newydd yn nhref Y Bala. 

5. YSTYRIAETHAU  ERAILL 

5.1 Dyma ffactorau a risgiau eraill sydd angen i’r Cabinet fod yn ymwybodol ohonynt: 

5.1.1 Buddsoddiad Llywodraeth Cymru: Mae’r cynllun presennol yn buddsoddi  £10.27m yn ardal Y Bala, gyda 
£5.135m o’r swm hwn yn grant gan Lywodraeth Cymru. Noder fod  grant Llywodraeth Cymru wedi’i 
gymeradwyo yn dilyn cyflwyno achos busnes llawn i’r Llywodraeth. Rhaglenwyd y prosesau statudol a’r broses 
ceisiadau am grant cyfalaf fel eu bod yn cael eu cwblhau a’u derbyn ymhell o flaen llaw dyddiad cychwyn y 
gwaith adeiladu. Er nad ydym yn rhagweld unrhyw effaith ar ein gallu i gwblhau’r prosiect adeiladu sydd 
bellach ar droed, bydd rhaid sicrhau fod y model amgen a gyflwynir i’r Cabinet ym mis Medi yn cyfarch/ateb 
gofynion llawn yr achos busnes, er mwyn sicrhau na fydd y newid yng nghyfeiriad y prosiect yn torri amodau 
a thelerau’r grant. 

5.1.2 Parhad dewis darpariaeth eglwysig yn Ne Meirionnydd: Roedd yr angen i bennu statws cyfreithiol y Campws 
yn destun ystyriaeth fanwl yn ystod y cyfnod ymgynghori, y cyfnod gwrthwynebu, a’r adroddiad Cabinet 
dyddiedig 15 Medi 2015. Un o’r rhesymau a’r ffactorau dros ymgynghori ar osod statws Gwirfoddol a Reolir 
(VC, Eglwys yng Nghymru), ar y Campws arfaethedig oedd y gyd-ddarpariaeth sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y 
dalgylch, sef darpariaeth Wirfoddol a Gynorthwyir, (VA), yn Ysgol Beuno Sant, yn ogystal â’r penderfyniad 
strategol i sicrhau parhad dewis o ddarpariaeth o fewn ardal ehangach yn Ne’r Sir. Bydd y ffactorau hyn yn 
parhau fel ystyriaethau wrth i’r Cyngor ystyried y ffordd ymlaen.  

5.1.3 Pe penderfynir cefnogi’r argymhellion bydd angen cychwyn proses ymgynghorol amgen. Fel rhan o’r broses 
yma, bydd yr Awdurdod yn ail ymweld a diweddaru’r asesiadau effaith gwreiddiol ac yn adrodd ar y 
canlyniadau fel rhan o’r broses o lunio ac ymgynghori ar unrhyw gynnig diwygiedig.  Bydd hyn yn cynnwys yr 
asesiad presennol o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Bydd y mater o alw/angen am fath penodol o ddarpariaeth 
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hefyd yn derbyn sylw yn y broses ymgynghori. Mae’r asesiadau cyfredol ar gael ar wefan y Cyngor 
www.gwynedd.llyw.cymru/trefniadaethysgolion Byddwn yn adrodd ar y camau hyn ym mis Medi. 

6 CAMAU NESAF 

6.1 Pe byddai’r  Cabinet yn cefnogi’r argymhellion a gyflwynir yn yr adroddiad hwn, yna cynigir yr amserlen isod ar 
gyfer symud y cynllun yn ei flaen: 

Camau  Amserlen Amlinellol 

Gwaith llunio model amgen – Gwerthusiad opsiynau a chynnal asesiadau 
effaith 

Gorffennaf 2017 

Rhag-ymgynghori gyda’r Eglwys yng Nghymru Gorffennaf – Awst 2017 

Adroddiad Cabinet – Cadarnhau’r model amgen a chaniatâd i gynnal cyfnod o 
ymgynghori statudol 

Medi 2017 

 

7 ARGYMHELLIAD 
 

Fe geisir cefnogaeth y Cabinet i’r argymhellion canlynol: 

i. Tynnu’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn ei ôl, yn unol ag 
adran 55 (5) o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.  
 

ii. Yn ddarostyngedig ar dderbyn cefnogaeth i’r argymhelliad uchod (i), comisiynu adroddiad pellach ar gyfer 
Medi 2017 i gyflwyno model amgen ar gyfer ymgynghoriad sy’n cyfarch a chyd-fynd â gofynion yr Achos Busnes 
sydd wedi ei gymeradwyo gan y Llywodraeth. 

 

iii. Dirprwyo’r hawl i’r Aelod Cabinet Addysg gynnal rhag-ymgynghoriad gyda’r Eglwys yng Nghymru yn unol â 
gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013 ac adrodd ar y canlyniadau i’r Cabinet ym mis Medi 2017. 

 
Dogfennau Cefndirol 
 

1. Adroddiad Cabinet 14 Chwefror 2017 (atodiad 3) 
2. Adroddiad i’r Cabinet ar y cynnig gwreiddiol Medi 2015 - www.gwynedd.llyw.cymru  
3. Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013  
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Barn yr Aelodau Lleol 
 
Bydd unrhyw sylwadau gan yr Aelodau Lleol yn cael eu cyflwyno yn y cyfarfod.  
 
 

 
 
BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 
 
Y Swyddog Monitro: 
 
“Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion ( Cymru) 2013 ynghyd a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013 yn gosod 

fframwaith manwl ar gyfer sefydlu a threfnu darpariaeth ysgolion Cymunedol, Gwirfoddol ac Arbennig. Mae Adran 

55 yn  gosod dyletswydd i weithredu ar gynnig sydd wedi ei gadarnhau ond hefyd yn sefydlu’r amgylchiadau ble gellir 

penderfynu peidio â gweithredu. Adroddir ar y rhiniogau yma yn yr adroddiad a’r amgylchiadau sydd yn arwain at yr 

argymhelliad. Ymgynghorwyd ar y bwriad yn dilyn penderfyniad y Cabinet ym Mis Chwefror a bydd rhaid i’r Cabinet 

ystyried y canlyniadau yma ynghyd a’r ffactorau eraill wrth ddod i gasgliad terfynol ar y seiliau yn y Ddeddf.” 

 
Y Pennaeth Cyllid: 
 

“Dylid ceisio datrys y sefyllfa bresennol yn ymwneud a’r ysgol i’w sefydlu yn nalgylch y Berwyn yn ddi-oed, trwy ddilyn 

trefn briodol. Dylid anelu i isafu’r risg ariannol, trwy hawlio a defnyddio’r arian grant ar amser, gan osgoi llithriad yn 

amserlen y prosiect cyfalaf.” 
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Mehefin 15fed, 2017 
 
 
Y Cynghorydd Gareth Thomas  
Swyddfa’r Cyngor 
Caernarfon 
LL55 1SH 
 
 
Annwyl Gynghorydd Thomas 
  
Mae cynlluniau Cyngor Gwynedd ar ddyfodol addysg yn Y Bala a Phenllyn wedi bod yn 
destun llawer o drafodaeth a dadlau. Gwraidd calon unrhyw ysgol ydy’i phlant a’u 
hanghenion nhw ydy’r ystyriaeth bwysicaf. 
 
Esgobaeth Llanelwy ydy Ymddiriedolwyr Ysgol Beuno Sant a’u gobaith nhw o’r cychwyn 

cyntaf oedd y byddai’r ysgol newydd yn cynnig y cyfleoedd a’r profiadau gorau posib i blant Y 

Bala a Phenllyn. Bu cryn ddadlau ynglŷn â’r ysgol newydd a sut un roedd hi am fod - ein 

gweledigaeth ninnau oedd am addysg wedi’i wreiddio yn niwylliant, iaith a threftadaeth 

Cymru, a’r rheini wedi’u seilio ar werthoedd Cristnogol. 
 

Fodd bynnag, er gwaethaf bwriadau gorau swyddogion a chabinet Cyngor Gwynedd a’r 

Esgobaeth fel partneriaid yn y prosiect hwn, dydyn ni heb lwyddo i berswadio Cyrff 

Llywodraethol y tair ysgol i gefnogi’n cynllun. Gan nad ydyn ni’n un o’r cynigwyr, mae’n ein 

gadael ninnau yn gyfyng ein hopsiynau i warchod a diogelu’r prosiect. Os parhawn fel y 

bwriadwyd, fe fyddwn yn symud ymlaen heb gefnogaeth y Cyrff Llywodraethol, rhywbeth na 

all fod yn beth iach i sefydlogrwydd yr ysgol newydd. Mae’r Esgobaeth yn cydnabod y gall 
gweithredu’r cynlluniau brofi’n afresymol o anodd. Os na barhawn fel y bwriadwyd, fe fydd 

rhaid i’r awdurdod ddechrau ar ymgynghoriad statudol newydd, gyda’r holl risgiau a’r oedi 

daw yn sgìl hynny. Ceir hefyd y cwestiwn o gyllid. Fe ddyfarnwyd hyn ar gyfer ysgol Eglwys 

newydd. Dydyn ni ddim yn dymuno gweld y prosiect yn colli’r buddsoddiad allweddol hwnnw 

mewn ysgol newydd. 

 
Anghenion disgyblion y presennol a’r dyfodol yn yr ysgol newydd sy’n flaenoriaeth inni; mae’r 

Esgobaeth yn dymuno cefnogi ffordd ymlaen sy’n diogelu’r buddsoddiad o £10miliwn ac sy’n 

caniatáu i’r ysgol agor cyn gynted â phosib er mwyn i blant Y Bala a Phenllyn, ynghyd â’r 

gymuned ehangach, elwa.  

 

Fe fuon ni’n trafod y mater am yn hir gyda swyddogion Cyngor Gwynedd, aelodau etholedig 
lleol a Chadeiryddion yr Ymddiriedolwyr ac roedd pawb yn gytûn y dylen ni weithio gyda’n 

gilydd i ddod â’r mater hwn i gasgliad boddhaol yn y pen draw. 
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Er mwyn galluogi hyn y ddigwydd, fe fydd yr Esgobaeth, mewn partneriaeth â Chyngor 

Gwynedd, yn cytuno â chais y Cyrff Llywodraethol a’r gymuned ehangach ynghylch statws y 

campws dysgu 3-19 newydd. Bydd hyn yn caniatáu cynnal ymgynghoriad newydd ond hefyd 

yn gadael i’r gwaith adeiladu fynd rhagddo, gan ddiogelu’r buddsoddiad yn Y Bala a Phenllyn. 

 

Ein dymuniad ni ydy gweithio ar y cyd â phob un o’r rhanddeiliaid i greu ysgol sy’n cynnig i 

bob plentyn y cyfleoedd gorau un i ddysgu a chyflawni eu llawn botensial. 

 
Yn gywir 
 
 

 
 
Rosalind Williams  
Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes  
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Ers i’r cynlluniau ar gyfer ysgol gydol oes yn Y Bala gael eu datgelu, mae safbwynt llywodraethwyr 

Ysgol y Berwyn wedi bod yn ddigyfnewid – sef mai ysgol gyda statws gymunedol fyddai’n ateb 

gofynion addysgol a chymunedol yr ardal. Ysgol o’r fath fu Ysgol y Berwyn erioed – ysgol naturiol 

Gymraeg gydag ethos Gristnogol iddi. Dros y blynyddoedd mae’r ysgol wedi cyflanwi ei dyletswydd 

gyda chryn lwyddiant. Nid oes unrhyw ddadl addysgol wedi’i chyflwyno i gyfiawnhau newid y model 

yma. Mae wedi bod yn dderbyniol gan bawb o bob cefndir cymdeithasol a chrefyddol. 

 

O roi statws Eglwysig i’r ysgol newydd byddai’n rhaid wrth bartneriaeth iach rhwng Cyngor Sir 

Gwynedd, yr Eglwys a’r gymuned leol. Yn anffodus, mae gohebiaeth ddiweddar o du’r Eglwys wedi 

creu ansicrwydd mawr sydd wedi arwain at amheuaeth wirioneddol ynghylch gallu partneriaeth o’r 

fath i redeg yr ysgol newydd yn llwyddiannus a chwbl ddiduedd. Gymaint yw pryder llywodraethwyr 

presennol Ysgol y Berwyn fel eu bod wedi datgan yn glir na allant wasanaethu ar gorff cysgodol yr 

ysgol newydd. Maent hefyd yn bryderus y byddai agor ysgol gyda statws Eglwysig yn erydu hawliau’r 

mwyafrif, gan nad oes dewis arall ar gyfer disgyblion uwchradd yn yr ardal. Yn ogystal, mae traean o 

ddisgyblion presennol Ysgol y Berwyn yn dod o siroedd Conwy a Dinbych. Mae perygl gwirioneddol 

i’r rhain droi eu cefnau ar ysgol gyda statws Eglwysig yn Y Bala gan fod ganddynt ddewis helaeth o 

ysgolion cymunedol y gallant eu mynychu yn siroedd Conwy a Dinbych. 

 

Mae buddsoddiad Cyngor Sir Gwynedd a Llywodraeth Cymru yn un sydd wedi ei groesawu’n fawr yn 

ardal Y Bala. Er mwyn gwireddu’r cynllun i’w lawn botensial rhaid i lywodraethwyr yr ysgol newydd 

gael rhwydd hynt i redeg yr ysgol heb fod yn atebol i unrhyw gorff heblaw’r Cyngor Sir. Mae’n 

hanfodol hefyd iddynt gael cefnogaeth yr ardal gyfan, ond ar hyn o bryd, gwrthwynebiad cryf sydd 

yna i’r cynllun i agor ysgol gyda statws Eglwysig. Mae’r hinsawdd presennol yn creu ansicrwydd 

mawr ac yn ei gwneud yn anos gwerthu’r ysgol newydd i ddarpar rieni. Yn wyneb hyn, penderfynodd 

llywodraethwyr Ysgol y Berwyn ar Fawrth 7fed 2017 yn unfrydol (ar wahân i’r Cynghorydd Sirol, 

Dilwyn Morgan, a wnaeth ddatgan diddordeb ac atal ei bleidlais) i gefnogi cynnig i dynnu’r cynnig i 

sefydlu campws addysgu 3-19 oed gwirfoddol a reolir yn ei ôl. O wneud hyn, gall corff cysgodol yr 

ysgol newydd ganolbwyntio ar eu priod waith, sef sicrhau’r addysg orau i ddisgyblion dalgylch yr 

ysgol, gan groesawu pawb i ysgol sy’n eiddo i’r gymuned gyfan.   
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TRANSLATION 

Return Address: Modernising Education Office, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH or school.organisation@gwynedd.gov.uk  

Closing Date: 17:00 on 15 March 2017 

 

 

RESPONSE FORM 
Re.: Y Bala Learning Campus  

Based on the information presented at the beginning of this consultation, we ask for your views as a governing body, 

on Gwynedd Council’s proposal, namely:  

 

Proposal: 

Abandon the proposal to establish a Voluntary Controlled 3-19 Learning Campus (VC, Church in Wales), in 

accordance with section 55 (5) of the School Standards and Organisation Act 2013.  

i ) Does the governing body agree or disagree with the proposal? (Tick one box only) 

Agree              Disagree 

ii) Note the governing body’s reasons for reaching this conclusion (You may attach a full response of fill in the box 

below) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details 

Governing Body of... (Place a ✓ in the relevant box) 

Ysgol Beuno 

Sant 

Ysgol Bro Tegid Ysgol Bro 

Tryweryn 

Ysgol Ffridd y 

Llyn 

Ysgol OM 

Edwards 

Ysgol Y Berwyn 

      

 

Name (Chair on behalf of the Governing Body): ................Gwion Lynch...........................................  

Signature: …………………………………………………….. 

Date: ..........12/03/17.....................................  

Response attached. 

✓ 
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Ever since the plans for a lifelong school in Bala have been announced, the view of Ysgol Y Berwyn  

governors has remained the same - namely that a school with a community status would best meet 

the educational and community needs of the area. Ysgol y Berwyn has always been such a school – a 

Welsh school by its nature with a Christian ethos. Over the years, the school has delivered its 

responsibilities with considerable success. No educational argument has been put forward to justify a 

change to this model. It has been accepted by people of all social and religious backgrounds. 

 

To give a religious status to the new school would require a healthy partnership to exist between 

Gwynedd Council, the Church and the local community. Unfortunately, recent correspondence from 

the Church has created great uncertainty that has resulted in genuine doubt about the ability of such a 

partnership to run the new school successfully and to be fully impartial. So much concern has been 

expressed by the existing governors of Ysgol Y Berwyn that they have made it clear they would be 

unable to serve on the shadow board of the new school.  

 

They are also concerned that opening a school with a Church status erodes the rights of the majority, 

as there is no alternative for secondary school pupils in the area. In addition, a third of current Ysgol y 

Berwyn pupils are from Conwy and Denbighshire. There is a real danger that these will turn their backs 

on a Church school in Bala as they have a wide range of community schools they could attend in 

Conwy and Denbighshire. 

 

The investment by Gwynedd Council and the Welsh Government is one that has been warmly 

welcomed in the Bala area. To realise the plan to its full potential, the new school governors need to 

be able to run the school without being accountable to any body other than the County Council. It will  

also be essential to have the support of the entire area, but currently, there is strong opposition to the 

plan to open a Church school. The current climate is creating great uncertainty and makes it harder to 

sell the new school to prospective parents. In view of this, on 7 March 2017 Ysgol Y Berwyn School 

Governors decided unanimously (apart from the County Councillor Dilwyn Morgan, who declared an 

interest and abstained from voting) to support a proposal to withdraw from the proposal to establish 

a voluntary controlled 3-19 learning campus. In doing so, the new school shadow body will be able to 

concentrate on their main task, namely to ensure the best education for pupils in the school’s 

catchment area, welcoming everyone to a school owned by the entire community 
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Return Address: Modernising Education Office, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH or school.organisation@gwynedd.gov.uk  

Closing Date: 17:00 on 15 March 2017 

 

 

RESPONSE FORM 
Re.: Y Bala Learning Campus  

Based on the information presented at the beginning of this consultation, we ask for your views as a governing body, 

on Gwynedd Council’s proposal, namely:  

 

Proposal: 

Abandon the proposal to establish a Voluntary Controlled 3-19 Learning Campus (VC, Church in Wales), in 

accordance with section 55 (5) of the School Standards and Organisation Act 2013.  

i ) Does the governing body agree or disagree with the proposal? (Tick one box only) 

Agree              Disagree 

ii) Note the governing body’s reasons for reaching this conclusion (You may attach a full response of fill in the box 

below) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details 

Governing Body of... (Place a ✓ in the relevant box) 

Ysgol Beuno 

Sant 

Ysgol Bro Tegid Ysgol Bro 

Tryweryn 

Ysgol Ffridd y 

Llyn 

Ysgol OM 

Edwards 

Ysgol Y Berwyn 

✓      

 

Name (Chair on behalf of the Governing Body): .................. Cass Meurig Thomas ................................  

Signature: …………………………………………………….. 

Date: ......13 .3. 17.........................................  

See full response (attached) 

✓ 
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Ysgol Beuno Sant Governors response to Gwynedd Council’s proposal to withdraw the proposal to 

establish a VC Church in Wales Learning Campus in Wales at y Bala. 

1. Our priority at Ysgol Beuno Sant is the pupil’s well-being and education, and we wish to see a successful new 

school, where the pupils thrive both educationally and spiritually.  We have experienced benefit and support from 

the school’s close contact with the church and that is why we were ready to support the proposal to establish  a 

school (with joint-denominational representation) under the voluntary control of the Church in Wales.  However, 

as a consequence of the anti-church public statements and recent petition, the governors are now unanimous that 

it would not benefit our children to open a school with church status with the community showing such ill -feeling 

towards it.  It is better to resolve this regrettable situation now than within 2 years.  

2. As  governors of a church school, the local Christian faith’s input (from every denomination) to our children’s 

education is important to us.  We would like to receive assurance that this principle will be honoured. We also wish 

to state that we are ready as governors to co-operate and sit on the new school’s governing body whether it be a 

church or a community school.  

3. Although we agree that the church status requires further review,   we do not regard the current proposal as 

satisfactory. The proposal contains very few details and it appears to be a substantial financial risk.  We are 

greatly concerned about the impact of a delay of at least a year to open the new school and on the morale of 

pupils and staff at the current schools, and especially about the future of Ysgol Beuno Sant in the additional year. 

We regard holding a further consultation as a waste of time and of public money, as two similar consultations 

have already been held. It is probable that a period of uncertainty will lead to pupils being lost to Ysgol y Berwyn. 

We call on the Council to find a way to move the project forward as soon as possible.  The children have already 

waited too long for their new school.  

4. A substantial time slippage has already occurred in the time-table for appointing the school leaders and staff for the 

school’s opening in September 2018. We are concerned about this crucial process being rushed and that hopefully any 

new plan will allow plenty of time to complete it.  

5. As governors, we wish to express our disappointment and lack of confidence in the manner in which the Council  

have jointly led the project, causing unnecessary delay and discussing matters in public in the press, which should 

have been resolved between the Council and the Diocese.   This has led to strong emotion that has split our 

community and caused much sadness and concern.  Hopefully, future discussions will show grace, forgiveness 

and respect.  
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Return Address: Modernising Education Office, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH or school.organisation@gwynedd.gov.uk  

Closing Date: 17:00 on 15 March 2017 

 

 

RESPONSE FORM 
Re.: Y Bala Learning Campus  

Based on the information presented at the beginning of this consultation, we ask for your views as a governing body, 

on Gwynedd Council’s proposal, namely:  

 

Proposal: 

Abandon the proposal to establish a Voluntary Controlled 3-19 Learning Campus (VC, Church in Wales), in 

accordance with section 55 (5) of the School Standards and Organisation Act 2013.  

i ) Does the governing body agree or disagree with the proposal? (Tick one box only) 

Agree              Disagree 

ii) Note the governing body’s reasons for reaching this conclusion (You may attach a full response of fill in the box 

below) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details 

Governing Body of... (Place a ✓ in the relevant box) 

Ysgol Beuno 

Sant 

Ysgol Bro Tegid Ysgol Bro 

Tryweryn 

Ysgol Ffridd y 

Llyn 

Ysgol OM 

Edwards 

Ysgol Y Berwyn 

 ✓     

 

Name (Chair on behalf of the Governing Body): ......Elen ap Gwilym............................................  

Signature: …………………………………………………….. 

Date: ......08.03.17.........................................  

Attached 

✓ 
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Ysgol Bro Tegid 
February 2nd, 2017 
Re Y Bala New Lifelong Learning School 
 
Dear Mr Gareth Thomas, 
 
As the Governing Body of Ysgol Bro Tegid, we were disappointed in the decision to designate a 
Church status to the new Lifelong Learning School following a consultation which came to an end in 
July 2015. We strongly believe that parents should be allowed to choose what type of education 
their children should receive, and by designating church status to the new school we are being 
deprived of this choice. 
 
However, we were willing to accept the situation, subject to the agreement that it would be possible 
to re-assess the situation  two years from the opening date of the new school. 
 
The Church has since intervened in the process and have cause significant uncertainty locally 
regarding the future of the school. They have raised a question regarding the two-year clause in the 
letter dated September 9th 2016. We fear that this only provides a preview of further intervention by 
the Church in the education of our children once the school opens. This has re-opened the 
discussion and has shown us once again that the new school should be a community school. 
 
Therefore, the governors of Ysgol Bro Tegid ask Gwynedd County Council to hold a new consultation, 
to review the status of the new school with the desire to have a community school that is not 
formally connected to any specific religious body. 
 
Yours sincerely 
Elen ap Gwilym (Chair) 
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x 

Teimla’r Corff Llywodraethol fod y syniad o sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Rheoli (VC, Eglwys 

yng Nghymru)  yn creu rhwyg yn y gymdeithas yn Y Bala ac felly maent yn cytuno i dynnu’r cynnig yn ôl. 

Edrycha’r Corff ymlaen yn eiddgar i weld yr ysgol newydd yn Y Bala. 

√ 

Sian Edwards 

Sian Edwards 

05/04/17 
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Return Address: Modernising Education Office, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH or school.organisation@gwynedd.gov.uk  

Closing Date: 17:00 on 15 March 2017 

 

 

RESPONSE FORM 
Re.: Y Bala Learning Campus  

Based on the information presented at the beginning of this consultation, we ask for your views as a governing body, 

on Gwynedd Council’s proposal, namely:  

 

Proposal: 

Abandon the proposal to establish a Voluntary Controlled 3-19 Learning Campus (VC, Church in Wales), in 

accordance with section 55 (5) of the School Standards and Organisation Act 2013.  

i ) Does the governing body agree or disagree with the proposal? (Tick one box only) 

Agree              Disagree 

ii) Note the governing body’s reasons for reaching this conclusion (You may attach a full response of fill in the box 

below) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details 

Governing Body of... (Place a ✓ in the relevant box) 

Ysgol Beuno 

Sant 

Ysgol Bro Tegid Ysgol Bro 

Tryweryn 

Ysgol Ffridd y 

Llyn 

Ysgol OM 

Edwards 

Ysgol Y Berwyn 

  ✓    

 

Name (Chair on behalf of the Governing Body): ...Sian Edwards............................................  

Signature: …………………………………………………….. 

Date: .......05/04/17....................................  

The Governing Body considers that the idea of establishing a 3-19 Learning Campus, Voluntary Controlled (Church 

in Wales) creates a rift in the society in Bala and as a result they agree to abandon the proposal. The Governing 

body very much looks forward to seeing the new school in Y Bala. 

 

x 
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Return Address: Modernising Education Office, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH or school.organisation@gwynedd.gov.uk  

Closing Date: 17:00 on 15 March 2017 

 

 

RESPONSE FORM 
Re.: Y Bala Learning Campus  

Based on the information presented at the beginning of this consultation, we ask for your views as a governing body, 

on Gwynedd Council’s proposal, namely:  

 

Proposal: 

Abandon the proposal to establish a Voluntary Controlled 3-19 Learning Campus (VC, Church in Wales), in 

accordance with section 55 (5) of the School Standards and Organisation Act 2013.  

i ) Does the governing body agree or disagree with the proposal? (Tick one box only) 

Agree              Disagree 

ii) Note the governing body’s reasons for reaching this conclusion (You may attach a full response of fill in the box 

below) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details 

Governing Body of... (Place a ✓ in the relevant box) 

Ysgol Beuno 

Sant 

Ysgol Bro Tegid Ysgol Bro 

Tryweryn 

Ysgol Ffridd y 

Llyn 

Ysgol OM 

Edwards 

Ysgol Y Berwyn 

   ✓   

 

Name (Chair on behalf of the Governing Body): ........Rhys Llwyd Davies...........................................  

Signature: …………………………………………………….. 

Date: .....08/02/17.....................................  

See attached letter. 

X 
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Dear Mr Arwyn Thomas,  

 Y BALA LIFELONG LEARNING SCHOOL –SECOND CONSULTATION 

I write on behalf of the Governing Body of Ysgol Ffridd y Llyn regarding recent events relating to the Lifelong 

Learning School for Y Bala catchment-area.   

I confirm that the governing body has no specific viewpoint on the ‘status’ of the proposed Lifelong Learning School.  

Some members are of the view that there should be a school with a Community status and others are noncommittal  

as to the status.   We are unanimous that it is the children’s education that is of paramount importance.   As a body, 

we looked forward to seeing a long-awaited investment bear fruit as there has been a lack of investment in the 

current Secondary School for many years.  Consequently, we had supported a ‘Church’ status School with the aim of 

reviewing the status within two years.   

Children in the Penllyn and Edyrnion area have had to wait for improvements to the education arrangements for 

much too long already, with confusion, and uncertainty always prevalent.  When the most recent problems arose, 

with disagreement between the LEA and the Diocese regarding the School, it is a pity that a solution could not have 

been found through discussion rather than having a quarrel in  public .  It is a huge disappointment to have a further 

delay in the re-organisational process so that a Shadow Governing Body has not been formed,   and that no steps 

have been taken to appoint a new Headteacher for the School.  It was even more disappointing  to see a quarrel 

arising between members of the community due to the lack of agreement, with public and media statements 

bordering on being extremely ‘Anti-Church’, including personal attacks, baseless allegations, and individuals being 

challenged to sign a petition and being placed under huge pressure to comply and sign.  It is a source of  regret that 

this was  not  avoided.   

The implications of this possible change of direction has also been of concern to us at Ffridd y Llyn,  with a suggestion 

made at one time that the re-organisational model would need to be re-considered and the possibility that this could 

undermine our discussions with Ysgol Bro Tryweryn regarding federation.   Regarding  this, we are grateful of having 

received your recent confirmation that the LEA continues to support these discussions and we look forward to 

proceeding. 

 I would like to amplify here comments made at the recent meeting held at Ysgol y Berwyn, for headteachers and 

chairpersons of governing bodies, on the impact that this has on pupils outside the county who attend   Ysgol y 

Berwyn and pupils from this catchment-area who attend other schools.  In recent years, an increasing number of 

pupils at  Ysgol Ffridd y Llyn have gone on to attend   Ysgol Bryn Hyfryd or Dinas Bran rather than Ysgol y Berwyn. It 

appears that this is due to various reasons, including the language spoken at home by the pupil, concerns about 

YYB’s performance in the recent past,   and a recognition that much better resources are available at the other 

schools,  without having to travel much further.  Initially, it appears that parents of non-Welsh speaking children 

tended to do this, but I have recently been surprised to hear parents that I would never expect to consider taking 

such a step stating the possibility - mainly due to a failure to find a solution at YYB and that they thought that it 

would be better to avoid the confusion of the re-organisation that has still not been resolved.   

It is likely that whatever the LEA’s decision whether or not to hold another consultation, that it will no longer be 

possible to keep to the time-table of appointing a lead structure of the Lifelong Learning School.  It is a cause for 

concern to hear about the possibility of reducing the period allocated for appointing staff in order to try and 

establish the Lifelong Learning School as early as possible. The Lifelong Learning School provides an excellent 

opportunity, not only to improve the Schools’ provision, resources and structure at Bala, but more importantly, to 

get the best possible leaders and staff there.  We therefore request that the LEA ensure that appropriate time is 

allocated for that process,  even if this involves having to delay the opening of the New School for a short period. 

After all, it is the Children’s Education that is paramount – in the long term, and not to avoid embarrassment that the 

time-table has been delayed.  

We would like a further assurance from the LEA on the future of the re-organisation process so that pupils,  parents 

and staff in the area’s schools receive hard facts about the situation from now on rather than rumour, allegations or 

accusations.   It is important that we all know what is going on, to receive confirmation that a financial solution has 
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been found, and that the waiting for improvements to the educational provision comes to an end.   If it is decided to 

hold another consultation,  we earnestly hope that a further split within our community can be avoided and that a 

timely reconciliation is reached – with dignity and fairness.   
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Return Address: Modernising Education Office, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH or school.organisation@gwynedd.gov.uk  

Closing Date: 17:00 on 15 March 2017 

 

 

RESPONSE FORM 
Re.: Y Bala Learning Campus  

Based on the information presented at the beginning of this consultation, we ask for your views as a governing body, 

on Gwynedd Council’s proposal, namely:  

 

Proposal: 

Abandon the proposal to establish a Voluntary Controlled 3-19 Learning Campus (VC, Church in Wales), in 

accordance with section 55 (5) of the School Standards and Organisation Act 2013.  

i ) Does the governing body agree or disagree with the proposal? (Tick one box only) 

Agree              Disagree 

ii) Note the governing body’s reasons for reaching this conclusion (You may attach a full response of fill in the box 

below) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details  

Governing Body of... (Place a ✓ in the relevant box) 

Ysgol Beuno 

Sant 

Ysgol Bro Tegid Ysgol Bro 

Tryweryn 

Ysgol Ffridd y 

Llyn 

Ysgol OM 

Edwards 

Ysgol Y Berwyn 

    X  

 

Name (Chair on behalf of the Governing Body): ..........Alan Jones Evans.............................................  

Signature: …………………………………………………….. 

Date: .........9th March 2017......................................  

Following ongoing discussions at each Governors meeting at Ysgol O.M. Edwards, the Body unanimously agree with 

the recommendation of the Cabinet of Gwynedd Council, February 14, 2017, which is the option to abandon the 

proposal to establish a Voluntary Controlled 3-19 Learning Campus (VC, Church in Wales), in accordance with 

section 55 (5) of the School Standards and Organisation Act 2013. 

A Community School that provides the best education for all pupils of all backgrounds indiscriminately is required. 

We as Governing Body co-view with the perspective of the Governing Body at Ysgol Y Berwyn, of no confidence in 

the partnership between the Diocese and the County Council. 

X 
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ADRODDIAD I’R CABINET 

14 Chwefror 2017 
 

Aelod Cabinet:   Cynghorydd Gareth Thomas 
 
Pwnc:     Dyfodol Darpariaeth Addysg yn Nalgylch Y Berwyn  
 
Swyddog Cyswllt:  Iwan T Jones – Cyfarwyddwr Corfforaethol 
 

 
Argymhelliad 
 
Argymhellir ymgynghori â chyrff llywodraethu ysgolion dalgylch Y Berwyn ar yr opsiwn i dynnu’r cynnig i sefydlu 

Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn nhref Y Bala yn ei ôl, yn unol ag adran 55 (5) o 

Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 - gyda’r bwriad o ddychwelyd i’r Cabinet i adrodd ar ganlyniad yr 

ymgynghoriad a chynnig argymhellion ar y ffordd ymlaen. 

 

 
1.  CYFLWYNIAD 
 
1.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw ceisio caniatâd y Cabinet i ail ymweld â’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 

Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn nhref Y Bala yn sgil y trafodaethau diweddar a fu rhwng 
swyddogion Cyngor Gwynedd,  Esgobaeth Llanelwy, Llywodraethwyr dalgylch y Berwyn ac Aelodau Lleol.  
  

1.2 Cyflwynwyd adroddiad ger bron y Cabinet ar 13 Rhagfyr 2016 i geisio caniatâd y Cabinet “i ymgynghori â chyrff 
llywodraethu ysgolion dalgylch Y Berwyn ar yr opsiwn i dynnu’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol 
a Reolir” yn ei ôl. Yn eu cyfarfod, penderfynodd y Cabinet oedi’r penderfyniad er mwyn rhoi amser i ystyried y 
farn gyfreithiol ynglŷn â safiad diweddaraf yr Esgobaeth, yn ogystal â rhoi cyfle i swyddogion drafod y mater yn 
lleol gyda Llywodraethwyr y dalgylch. 

 
1.3 Dychwelir y mater i’r Cabinet i ail ystyried y sefyllfa yng nghyd-destun y datblygiadau diweddaraf. 

2. CEFNDIR 
 

2.1 Cyflwynwyd adroddiad ger bron y Cabinet ar 13 Rhagfyr 2016 yn argymell: 

“...ymgynghori â chyrff llywodraethu ysgolion dalgylch Y Berwyn ar yr opsiwn i dynnu’r cynnig i sefydlu 
Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn nhref Y Bala yn ei ôl, yn unol 
ag adran 55 (5) o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013  - gyda’r bwriad i ddychwelyd i’r 
Cabinet ym mis Ionawr 2017 i adrodd ar ganlyniad yr ymgynghoriad a chynnig argymhellion o ran y 
ffordd ymlaen.” 
 

2.2 Cyflwynwyd yr adroddiad mewn ymateb i ohebiaeth, dyddiedig 9 Medi 2016, gan gyfreithiwr Esgobaeth 
Llanelwy ynglŷn â phrosiect Y Berwyn. Yn gryno, fe ddatganwyd yn y llythyr na fydda hi’n bosib i’r Esgobaeth 
gefnogi’r cynnig yn ei ffurf bresennol am nad ydynt yn derbyn ei fod yn briodol nac yn gyfreithiol bosib i’r Cyngor, 
nac unrhyw Awdurdod Lleol arall, weithredu fel hyrwyddwr ar gyfer cynnig i sefydlu ysgol wirfoddol gyda 
chymeriad crefyddol. Roedd yr Eglwys yng Nghymru yn gwrthwynebu’n gryf y cysyniad a’r ddarpariaeth yn 
Neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 ac yn dadlau nad yw’n briodol nac yn gyfreithiol bosib i’r Cyngor, 
nac unrhyw Awdurdod Lleol arall, weithredu fel hyrwyddwr ar gyfer cynnig i sefydlu ysgol wirfoddol gyda 
chymeriad crefyddol. Yn ogystal, nododd Esgobaeth Llanelwy yr angen i Ysgol Beuno Sant  fod yn rhan o 
gynlluniau’r Campws Dysgu er nad oedd wedi bod yn rhan o’r ymgynghoriad statudol. 
 

2.3 Llythyrwyd yr Esgobaeth ar 15 Tachwedd 2016 i’w hysbysu o fwriad y Cyngor i drafod y mater mewn cyfarfod 
o'u Cabinet ym mis Rhagfyr. Yn dilyn hynny, ar 12 Rhagfyr, bu cyfarfod rhwng swyddogion Cyngor Gwynedd ac 
Esgobaeth Llanelwy, ymhle cafwyd cadarnhad gan yr Esgobaeth eu bod bellach yn derbyn ei bod yn briodol, yn 
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yr achos yma, fod yr ysgol newydd yn cael ei hyrwyddo gan y Cyngor. Fodd bynnag, mae’r Eglwys yng Nghymru 
yn parhau i wrthwynebu’n gryf y cysyniad ac yn dadlau nad yw’n briodol nac yn gyfreithiol bosib i’r Cyngor, nac 
unrhyw awdurdod lleol arall, weithredu fel hyrwyddwr ar gyfer cynnig i sefydlu ysgol wirfoddol gyda chymeriad 
crefyddol ond yn fodlon hepgor yr egwyddor hon yng nghyd-destun y Bala. Mae’r newid safbwynt yma wedi 
cyfrannu’n sylweddol at feithrin diffyg hyder yn yr Eglwys ymysg nifer o Lywodraethwyr ac Aelodau Lleol yr 
ardal.  

 
2.4 Cynigwyd pedwar opsiwn mewn perthynas â dyfodol safle Ysgol Beuno Sant. Ar 12 Rhagfyr 2016, derbyniwyd 

gohebiaeth gan yr Esgobaeth yn cadarnhau’r hyn a gynigwyd yn y cyfarfod, (Atodiad 1), sef: 

 
i. Ymgorffori’r safle o fewn cynlluniau Campws (Ni fyddai hyn yn bosib heb addasu’r rhybudd 

statudol.)  
ii. Trosglwyddo’r safle i eiddo’r Cyngor * 

iii. Gwerthu’r safle a buddsoddi unrhyw dderbyniadau cyfalaf a gynhyrchir o’r gwerthiant yn y 
Campws. * 

iv. Gwerthu’r tir, fyddai’n golygu y byddai derbyniadau cyfalaf o’r gwerthiant yn destun cymal 
dychwelyd.  

*Gydag opsiwn ii. a iii. pe bai’r ysgol yn peidio â bod yn ysgol eglwysig, byddai’n rhaid i’r Cyngor roi’r 

cyfraniad ariannol neu’r tir yn ôl i’r Esgobaeth.  

2.5 Mae safbwynt yr Eglwys o ran delio gydag adeilad Beuno Sant wedi creu cryn anniddigrwydd ymysg 
Llywodraethwyr ac Aelodau Lleol ac wedi arwain rhai unigolion i nodi mai diogelu buddiannau adnoddau’r 
Eglwys yw prif gymhelliant yr Eglwys. Nid yw’r Eglwys yn derbyn hyn ond mae’r safbwynt yma wedi  cynyddu’r 
tensiwn a’r diffyg  ymddiriedaeth yn yr Eglwys ymysg  rhai trigolion lleol. 

2.6 Yng ngoleuni’r trafodaethau a’r datblygiadau hyn, yn ei gyfarfod ar 13 Rhagfyr 2016, penderfynodd y Cabinet: 

“(G)ohirio’r ystyried yr argymhellion yn yr adroddiad er mwyn ystyried yr ohebiaeth ddiweddaraf 
a dderbyniwyd gan yr Eglwys yng Nghymru ynghyd a’r farn gyfreithiol a dderbyniwyd hefyd.  
Rhoi amser i swyddogion gynnal trafodaethau lleol pellach” 

3. DIWEDDARIAD 

3.1 Yn unol â phenderfyniad y Cabinet ym mis Rhagfyr, cynhaliwyd cyfarfod gyda Phenaethiaid, Cadeiryddion 
Llywodraethwyr ac Aelodau Lleol Y Bala, yn ogystal â chynrychiolydd ar ran Esgobaeth Llanelwy ar 18 Ionawr 
2017 er mwyn rhoi diweddariad ar y sefyllfa ac eglurhad o benderfyniad y Cabinet ym mis Rhagfyr. 

3.2 Yn dilyn hynny, ar 24 Ionawr 2017 derbyniwyd gohebiaeth gan Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Y Berwyn 
(Atodiad 2) yn nodi fod yr “ymyrraeth ddiweddar o du’r Eglwys yn tanlinellu’r ofnau gwreiddiol na fydd ysgol  
gyda statws Eglwysig yn ateb gofynion addysgol Penllyn Edeirnion a rhannau o Uwchaled.” Yn yr un ohebiaeth, 
fe ofynnir, ar ran Llywodraethwyr Ysgol Y Berwyn, i Gyngor Gwynedd gynnal ymgynghoriad pellach i ail edrych 
ar statws yr ysgol arfaethedig gan nodi “diffyg ymddiriedaeth yn yr Eglwys” fel y prif reswm am hyn. Clowyd yr 
ohebiaeth gyda’r datganiad a ganlyn: 

“Oni chynhelir ymgynghoriad newydd, bydd yn anodd iawn i ni, sydd wedi arwyddo’r llythyr hwn gefnogi corff 
cysgodol yr ysgol newydd, gan amddifadu’r corff hwnnw o’n profiad a’n hymroddiad i addysg yr ardal.” 

3.3 Yn eu cyfarfod, ar 2 Chwefror 2017, bu i gorff llywodraethu Ysgol Bro Tegid drafod ac ystyried eu safiad 
presennol ynglŷn â’r cynllun yn Y Bala yn sgil  gohebiaeth diweddar llywodraethwyr Ysgol Y Berwyn. Yn dilyn 
hynny, derbyniwyd llythyr wedi’i lofnodi gan aelodau’r corff yn nodi pryderon ac “ansicrwydd yn lleol ar 
ddyfodol yr ysgol” yn sgil ymyrraeth ddiweddar yn y broses gan yr Eglwys (Atodiad 3). Fel llywodraethwyr Ysgol 
Y Berwyn, fe ofynnai llywodraethwyr Ysgol Bro Tegid i’r Cyngor 

 “....gynnal ymgynghoriad newydd fel y gellir ail edrych ar statws yr ysgol newydd gyda’r dymuniad o gael ysgol 
gymunedol nad yw’n gysylltiedig yn ffurfiol ag unrhyw gorff crefyddol priodol.” 
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3.4 Yn ogystal, ers dechrau mis Ionawr 2017, mae’r Cyngor wedi derbyn 22 gohebiaeth ynglŷn â statws yr ysgol 

arfaethedig yn Y Bala. Ac eithrio 1 gohebiaeth, mynegir gwrthwynebiad i’r statws Eglwysig ymhob un 
gohebiaeth. Mae rhai yn pwysleisio eu hawl fel rhieni i ddewis anfon eu plant i ysgolion all-dalgylch er mwyn 
iddynt dderbyn addysg anenwadol. 

3.5 Lansiwyd deiseb gan ymgyrchwyr lleol ym mis Ionawr yn ogystal. Yn y ddeiseb datgenir: 

 “Yn dilyn yr anghydfod diweddar rhwng Cyngor Gwynedd ac Esgobaeth Llanelwy ynglŷn â 
rhai agweddau cyfreithiol ar ffurf y trefniant i greu ysgol gydol oes EGLWYSIG yn Y Bala, 

 Galwn ar Gyngor Gwynedd i ddiddymu’r Bartneriaeth gyda’r Eglwys yng Nghymru ac i ail-
hyrwyddo’r prosiect fel un ‘cymunedol’, lle na fydd gan yr ysgol newydd unrhyw gysylltiad 
statudol gydag enwad crefyddol penodol.” 

Mae’r ddeiseb ar-lein bellach wedi derbyn 364 o lofnodion. 

3.6 Mae’r awdurdod wedi’u hysbysu fod deiseb bapur wedi ei harwyddo gan nifer fawr o drigolion lleol yn ogystal, 
ac mae bwriad iddi gael ei chyflwyno yn ystod cyfarfod y Cabinet ar y 14eg o Chwefror. 

3.7 Ar y 25ain o Ionawr, cyhoeddodd yr Eglwys yng Nghymru ddatganiad i’r Wasg i gadarnhau ei hymrwymiad i’r 
cynllun arfaethedig yn Y Bala – ceir hyd i gopi o’r datganiad yn atodiad 4.  

4. YSTYRIAETHAU 

4.1 Mae adran 55 (2) o Ddeddf 2013 yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Cyngor, fel y cynigydd, weithredu ar y cynnig yn 
unol â’r hyn a gymeradwywyd neu y penderfynwyd arno, oni bai ei fod yn penderfynu yn unol ag adran 55 (5) : 

“....os yw wedi ei fodloni— 

(a)y byddai gweithredu’r cynigion yn afresymol o anodd, neu 

(b)bod yr amgylchiadau wedi newid cymaint ers i’r cynigion gael eu cymeradwyo o dan adran 50 neu 

51 neu eu penderfynu o dan adran 53, y byddai’n amhriodol gweithredu’r cynigion.” 

Byddai canfyddiad o’r fath, yn unol ag adran 55 (8), gyfystyr  â phenderfyniad i beidio â gweithredu’r cynigion 
o gwbl, ac ni fyddai modd cau ysgolion Y Bala nac agor y Campws newydd, heb i broses statudol lawn, gan 
gynnwys ymgynghoriad statudol, gael ei ail gychwyn ac i gynigion newydd gael eu cyhoeddi yn dilyn 
ymgynghoriad o’r fath. 

4.2 Er bod newid wedi bod yn safiad yr Esgobaeth a’u bod bellach wedi datgan cefnogaeth lawn i’r cynllun mae’r 
ohebiaeth gan eu cyfreithwyr ym mis Medi 2016 wedi achosi cynnydd yn y pryderon lleol ynglŷn â statws yr 
ysgol newydd ac wedi arwain at ddiffyg hyder yn y bartneriaeth rhwng yr  Esgobaeth a Chyrff Llywodraethol 
Ysgol y Berwyn.  Mae hyn i’w weld yn glir o benderfyniad diweddar y mwyafrif o lywodraethwyr Ysgol Y 
Berwyn i ddatgan diffyg cefnogaeth i’r cynllun trwy wrthod cefnogi unrhyw gorff llywodraethu a sefydlir os 
yw’n gwasanaethu ysgol eglwysig. 

4.3 Pan wneir penderfyniad i sefydlu ysgol a gynhelir newydd, mae’n ofynnol fod yr awdurdod yn sefydlu corff 
llywodraethol cysgodol neu dros dro cyn ymgorffori’r ysgolion, yn ogystal â chorff llywodraethu parhaol i fod 
yn weithredol o ddyddiad sefydlu’r ysgol. Mae Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir Newydd (Cymru) 2005 yn gosod 
arweiniad mewn perthynas â’r profiad sydd ei angen ar berson cyn y gellir eu penodi’n llywodraethwyr neu’n 
llywodraethwr dros dro. Nodir yn y rheoliadau: 

“19 (1) Rhaid i unrhyw berson sy’n gyfrifol am benodi person yn llywodraethwr dros dro roi sylw i’r ffaith ei bod 
yn ddymunol bod gan y person hwnnw brofiad addas. 

(2) Mae gan berson brofiad addas at ddibenion paragraff (1) 

(a) os yw wedi gwasanaethu fel llywodraethwr neu lywodraethwr dros dro ysgol a gynhelir, a Tud. 40



 
(b) mewn achos lle disgwylir i ddisgyblion cofrestredig mewn ysgol sydd wedi’i chau neu sydd i’w 
chau drosglwyddo i ysgol newydd y mae’r penodiad yn ymwneud â hi, os yw wedi gwasanaethu fel 
llywodraethwr neu lywodraethwr dros dro yn yr ysgol sydd wedi’i chau neu sydd i’w chau. “  

4.4 Fe welir o’r rheoliadau ei fod yn ddymunol fod gan unrhyw berson sy’n cael ei benodi’n llywodraethwr brofiad 
o fod wedi gwasanaethu fel llywodraethwr ar yr ysgol sydd i’w chau. Gan ystyried hynny, mae’r datganiad o 
ddiffyg cefnogaeth llywodraethwyr presennol Ysgol Y Berwyn yn achosi risg sylweddol i allu’r awdurdod i 
benodi unigolion sy’n cyrraedd y meini prawf/trothwy hwn. 

4.5 Yn sgil hynny, gellir dadlau y gallai diffyg cefnogaeth aelodau cyrff llywodraethu presennol Ysgol Y Berwyn fod 
yn ddatblygiad sydd yn newid yr amgylchiadau i’r fath raddau y byddai’n afresymol o anodd i weithredu’r 
cynnig.  

4.6 Mae’n werth nodi yn ogystal fod Llywodraethwyr Ysgol Y Berwyn, er iddynt ddatgan gwrthwynebiad i’r statws 
Eglwysig yn ôl ym mis Medi 2015, wedi dangos parodrwydd i gydweithio gyda’r Eglwys a’r Cyngor trwy gynnig 
y cyfaddawd fod y Cyngor yn cynnal adolygiad o’r ddarpariaeth ymhen 2 flynedd i ddyddiad agor yr ysgol. 
Mae’n glir o ohebiaeth ddiweddaraf y Llywodraethwyr nad  yw’r parodrwydd hwnnw i gydweithio gyda’r 
Eglwys yn bodoli mwyach. Ystyrir y datblygiad hwn fel newid arwyddocaol i’r amgylchiadau ers pan 
gymeradwywyd y cynnig. 

4.7 Mae sicrhau perthynas gryf rhwng yr ysgol a’r gymuned y mae’n ei wasanaethu yn ddyletswydd ar bob 
llywodraethwr. Heb gefnogaeth llywodraethwyr presennol yr ardal, ni fyddai modd sicrhau cynrychiolaeth o 
lywodraethwyr yr ysgol uwchradd bresennol ar y corff cysgodol. Heb gynrychiolaeth o’r uwchradd, yn 
ymarferol, rhagwelir y byddai’r diffyg cynrychiolaeth leol ar y corff yn arwain at wrthwynebiadau cynyddol a 
diffyg perchnogaeth o’r bwrdd llywodraethu. Fel corff sy’n gyfrifol am bopeth y mae ysgol yn ei gyflawni, 
ystyrir diffyg cefnogaeth a pherchnogaeth leol o’r bwrdd llywodraethu fel risg sylweddol i lwyddiant yr ysgol. 

 
4.8 O ran  sefyllfa cynnwys Ysgol  Beuno Sant yn y campws, dylid nodi fod yr Esgobaeth bellach wedi awgrymu 4 

opsiwn ar gyfer y safle. Dyma grynodeb o’r pedwar opsiwn: 
i. Ymgorffori’r safle o fewn cynlluniau’r Campws  

ii. Trosglwyddo’r safle i eiddo’r Cyngor  
iii. Gwerthu’r safle a buddsoddi unrhyw arian cyfalaf a gynhyrchir o’r gwerthiant yn y Campws.  
iv. Gwerthu’r tir, fyddai’n golygu y byddai derbyniadau cyfalaf o’r gwerthiant yn destun cymal 

dychwelyd.  

4.9 Ni fyddai gweithredu opsiwn i. yn bosib heb addasu ac ail gyhoeddi’r rhybudd. Ni fyddai opsiynau ii. na iii. yn 
briodol i’r Cyngor ychwaith gan nad oes defnydd wedi ei adnabod ar gyfer safle presennol Ysgol Beuno Sant o 
fewn y Campws newydd. Yn ogystal, gydag opsiwn ii. a iii. pe byddai’r ysgol yn peidio â bod yn ysgol eglwysig, 
byddai’n rhaid i’r Cyngor ddychwelyd unrhyw gyfraniad ariannol neu’r tir yn ôl i’r Esgobaeth. 

4.10 Byddai derbyn cyfraniad ariannol gydag amod ynghlwm, i’w ad-dalu pe tai’r ysgol yn peidio â bod yn ysgol 
eglwysig yn risg cyllidol annerbyniol i’r Cyngor. 

4.11 Byddai unrhyw newid i’r cynnig presennol yn golygu  adolygiad o’r cynnig sydd wedi ei gadarnhau a dilyn 
proses Adran 55(5).  Fodd bynnag, cyn dod i’r casgliad ar y ffordd ymlaen, mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion 
2013 yn  nodi’r angen i gynnal ymgynghoriad  gyda chyrff llywodraethu'r ysgolion sydd yn cael eu heffeithio 
gan y bwriad. 

4.12 Pe byddai’r Cabinet yn penderfynu ymgynghori ymhellach â’r cyrff llywodraethu, yn ddarostyngedig i 
ganlyniad yr ymgynghoriad hwnnw, gallai’r Cyngor ddod i’r casgliad y byddai hi’n afresymol o anodd neu’n 
amhriodol gweithredu’r cynnig. Os deuir i’r casgliad hwn, byddai’r cynnig presennol yn cael ei dynnu’n ôl, ac o 
ganlyniad, byddai’n rhaid ail gychwyn proses statudol o’r newydd i ad-drefnu’r ddarpariaeth yn nalgylch Y 
Berwyn. 

5. YSTYRIAETHAU  ERAILL 

5.1 Dyma ffactorau a risgiau eraill sydd angen i’r Cabinet fod yn ymwybodol ohonynt: Tud. 41



 
i. Buddsoddiad Llywodraeth Cymru: Mae’r cynllun presennol yn buddsoddi  £10.27m yn ardal Y Bala, gyda £5.3m 

o’r swm hwn yn grant gan Lywodraeth Cymru. Noder fod  grant Llywodraeth Cymru wedi’i gymeradwyo yn 
dilyn cyflwyno achos busnes llawn i’r Llywodraeth. Rhaglenwyd y prosesau statudol a’r broses ceisiadau am 
grant cyfalaf fel eu bod yn cael eu cwblhau a’u derbyn ymhell o flaen llaw dyddiad cychwyn y gwaith adeiladu. 
Er nad ydym yn rhagweld unrhyw effaith ar ein gallu i gwblhau’r prosiect adeiladu sydd bellach ar droed, yn yr 
adroddiad nesaf, bydd rhaid cloriannu a chyfarch unrhyw effaith bosib y gall newid yng nghyfeiriad y prosiect 
ei gael yng nghyd-destun amodau a thelerau’r grant. 

ii. Parhad dewis darpariaeth eglwysig yn Ne Meirionnydd: Roedd yr angen i bennu statws cyfreithiol y Campws 
yn destun ystyriaeth fanwl yn ystod y cyfnod ymgynghori, y cyfnod gwrthwynebu, a’r adroddiad Cabinet 
dyddiedig 15 Medi 2015. Un o’r rhesymau a’r ffactorau dros ymgynghori ar osod statws Gwirfoddol a Reolir 
(VC, Eglwys yng Nghymru), ar y Campws arfaethedig oedd y gyd-ddarpariaeth sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y 
dalgylch, sef darpariaeth Wirfoddol a Gynorthwyir, (VA), yn Ysgol Beuno Sant, yn ogystal â’r penderfyniad 
strategol i sicrhau parhad dewis o ddarpariaeth o fewn ardal ehangach yn Ne’r Sir. Bydd y ffactorau hyn yn 
parhau fel ystyriaethau wrth i’r Cyngor ystyried y ffordd ymlaen. 

6. CAMAU NESAF 

6.1 Pe byddai’r  Cabinet yn penderfynu derbyn yr argymhelliad a gyflwynir yn yr adroddiad hwn, yna rhagwelir y 
bydd: 

i. Angen cynnal ymgynghoriad gyda chyrff llywodraethu ysgolion dalgylch Y Berwyn ar yr opsiwn i dynnu’r cynnig 
i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn nhref Y Bala rhwng 1 a 15 
Mawrth 2017 

ii. Adroddiad pellach yn cael i gyflwyno i’r Cabinet er mwyn adrodd ar ganlyniad yr ymgynghoriad a phenderfynu 
os y dylid tynnu’r cynnig yn ei ôl ai peidio. Yn ddarostyngedig i’r penderfyniad, ceisio caniatâd i ymgynghori’n 
statudol ar y model dewisedig (amgen). 

7. ARGYMHELLIAD 
 

Argymhellir ymgynghori â chyrff Llywodraethu ysgolion dalgylch Y Berwyn, ar yr opsiwn i dynnu’r cynnig i sefydlu 

Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn nhref Y Bala yn ei ôl, yn unol ag adran 55 (5) o 

Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 - gyda’r bwriad i ddychwelyd i’r Cabinet i adrodd ar ganlyniad yr 

ymgynghoriad a chynnig argymhellion o ran y ffordd ymlaen. 

 
Barn yr Aelodau Lleol 
 
Bydd unrhyw sylwadau gan yr Aelodau Lleol yn cael eu cyflwyno yn y cyfarfod.  
 

 
 
BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 
 
Y Prif Weithredwr: 
 
“Mae'n amlwg bod y mater hwn yn un cymhleth sydd yn destun teimladau cryf yn lleol.  

Wedi dweud hynny, mewn ystyr, mae ffocws y Cyngor yn syml, sef gwireddu'r gwelliant sydd dan sylw i amodau 

dysgu plant y dalgylch a sicrhau'r adnoddau i fedru gweithredu hynny.”    

 
Y Swyddog Monitro: 
 
“Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion ( Cymru) 2013 ynghyd a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013 yn 

gosod  fframwaith manwl ar gyfer  sefydlu a threfnu darpariaeth ysgolion cymunedol a gwirfoddol.  Mae Adran 55 yn Tud. 42



 
gosod dyletswydd i weithredu ar gynnig sydd wedi ei gadarnhau ond hefyd yn sefydlu’r amgylchiadau ble gellir 

penderfynu peidio â gweithredu cynnig.  Adroddir ar y rhiniogau yma yn yr adroddiad a’r amgylchiadau sydd yn 

arwain at yr argymhelliad. Mae’r Cod hefyd yn gosod disgwyliad o ymgynghori gyda chyrff llywodraethol cyn symud i 

benderfyniad.  Bydd rhaid i’r Cabinet wrth ystyried y mater a dod i gasgliad terfynol gloriannu’r sefyllfa yn y cyd-

destun yma.  Rhoddaf unrhyw arweiniad pellach yn y cyfarfod.” 

 
Y Pennaeth Cyllid: 
 

“Dylid ceisio datrys y sefyllfa bresennol yn ymwneud a’r ysgol i’w sefydlu yn nalgylch y Berwyn yn ddi-oed, trwy ddilyn 

trefn briodol.  Dylid anelu i isafu’r risg ariannol, trwy hawlio a defnyddio’r arian grant ar amser, gan osgoi llithriad yn 

amserlen y prosiect cyfalaf” 
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ADRODDIAD I’R CABINET 

27.06.17 

 

 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith 

 

Pwnc:   Darpariaeth Toiledau Cyhoeddus yng Ngwynedd 

 

Swyddog cyswllt: Gwyn Morris Jones, Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol 

 

 

Y penderfyniad a geisir 

 

i) I gyflawni’r toriad o £244,000 yn y gwasanaeth drwy wireddu’r 

Cynllun Partneriaethu gyda Chynghorau Cymuned a Thref er mwyn 

cadw’r mwyafrif o doiledau cyhoeddus presennol y Sir yn agored 

i’r dyfodol. 

 

ii) I gau y toiledau hynny lle nad oes bwriad neu ddiddordeb gan y 

gymuned i gyfrannu a phartneriaethu erbyn 1 Hydref, 2017. 

 

 

 

Cyflwyniad 

 

Yn dilyn ymarferiad Her Gwynedd, bu i’r Cyngor yn ei gyfarfod 3 Mawrth, 2016 

argymell gwneud toriad oedd yn golygu ‘cau 50 allan o 73 o doiledau 

cyhoeddus yn y Sir’.   

 

Yn ei gyfarfod 7 Mehefin, 2016 bu i’r Cabinet dderbyn argymhelliad y Pwyllgor 

Craffu Cymunedau i addasu’r penderfyniad i wneud toriad o £244,000 yn y 

gwasanaeth drwy yn gyntaf ymgeisio i sefydlu partneriaethau gyda 

chymunedau lleol er mwyn osgoi cau’r cyfleusterau tra’n cyflawni yr un swm o 

doriad. 

 

Yn ei gyfarfod 17 Ionawr, 2017 bu i’r Cabinet benderfynu cyflawni’r toriad o 

£244,000 yn y gwasanaeth drwy wireddu’r Cynllun Partneriaethu gyda 

Chynghorau Cymuned a Thref er mwyn cadw’r mwyafrif o doiledau presennol y 

Sir ar agor i’r dyfodol, ac i awdurdodi’r Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol i 

gytundebu gyda’r Cynghorau Cymuned a Thref ar gyfer partneriaethu.  Bu i’r 

Cabinet ofyn am adroddiad pellach ar ddatblygiad y Cynllun ar gyfer ei 

gyfarfod mis Mehefin, 2017. 
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Eitem 7



Rhesymau dros argymell y penderfyniad 

 

Mae’r Cynllun Partneriaethu yn cynnig y posibiliad o gadw llawer iawn mwy o 

doiledau’n agored i’r dyfodol o’i gymharu gyda’r hyn rhagwelwyd gyda’r 

cynllun toriadau blaenorol. 

 

Mewn gwireddu’r Cynllun Partneriaethu rhagwelir gallu cadw o leiaf 51 o 

doiledau yn agored drwy gefnogaeth a chydweithrediad Cynghorau Cymuned 

a Thref.  Mae hyn yn bosib er y toriad yn y gyllideb berthnasol gan y Cyngor ar ei 

gyfer. 

 

Mae manteision eraill i’r cymunedau a’r Cyngor mewn gwireddu’r opsiwn hwn, 

sef y posibiliad o ddatblygu trefniadaeth amgen ar gyfer cadw’r ddarpariaeth i’r 

dyfodol gydag o leiaf 35 toiled a photensial i’r gymuned gymeryd mwy o 

gyfrifoldeb am eu cynnal i’r dyfodol. 

 

Mae yn galonogol iawn  bod cynifer o gynghorau cymuned a thref gyda’r 

dyhead i gydweithio gyda’r Cyngor i sicrhau bod y ddarpariaeth briodol ar gael 

yn eu cymunedau i’r dyfodol. 

 

Ystyriaethau perthnasol 

 

O dan y Cynllun Partneriaethu mae hyd at 22 toiled dan fygythiad i gau. 

 

Dylid nodi bod dau o’r toiledau hyn ger traethau Baner Las, ac mae posibiliad y 

bydd eu cau yn medru arwain at golli’r statws hwn. 

 

Dylid hefyd nodi bod o leiaf 3 toiled arall dan fygythiad i gau mewn lleoliad o 

bwysigrwydd i ymwelwyr.  Yn y lleoliadau hyn awgrymir bydd angen ceisio 

darpariaeth amgen os nad oes diddordeb mewn partneriaethu. 

 

Mae’r tabl atodol yn nodi lle mae darpariaeth amgen ar gael, drwy’r Cynllun 

Grant Toiledau Cymunedol, yn y lleoliadau hynny lle mae toiled/au dan 

fygythiad o gau.  Mae hefyd yn nodi ychwaneg o ddarpariaeth amgen posib 

pe byddai’r Cyngor yn penderfynu cyfrannu at ymestyn y Cynllun Grant. 

 

Asesiad Cydraddoldeb 

 

Cyn gwneud penderfyniad, mae gan bob unigolyn yn y sector gyhoeddus 

ddyletswydd i ystyried effaith debygol y penderfyniad ar bobl sydd â 

nodweddion sy’n cael eu gwarchod gan y ddeddfwriaeth cydraddoldeb 

(Deddf Cydraddoldeb 2010).  Wrth gyflwyno’r arbediad yma i’r Cabinet a’r 

Cyngor ym mis Mawrth, 2016 paratowyd asesiad ardrawiad cydraddoldeb oedd 

yn adnabod effeithiau posib y cynllun gwreiddiol a gymerwyd i ystyriaeth wrth 

ddod i benderfyniad ar lefel y toriad ariannol. 
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Mae’r asesiad cydraddoldeb yma wedi ei adolygu mewn ystyriaeth o 

oblygiadau gwireddu’r Cynllun Partneriaethu (gweler yr atodiad i’r Adroddiad 

hwn).  Bwriad y Cynllun hwn yw rhoi cyfle i Gynghorau Cymuned gynnal 

cyfleusterau yn eu hardal.  Mae hyn eto yn gyfrwng i fireinio effaith y toriad ar y 

ddarpariaeth gyhoeddus.  Hyd yn hyn, ymddengys bod y Cynllun yn parhau i 

gyfarch a mireinio effaith y toriad o safbwynt cydraddoldeb.  Bydd yr asesiad yn 

cael ei gadw dan adolygiad fel mae’r Cynllun yn cael ei ddatblygu. 

 

Bil Iechyd Cyhoeddus 

 

Mae’r ddeddfwriaeth drafft hwn yn y cyfnod disgwyl am Gydsyniad Brenhinol.  O 

safbwynt toiledau cyhoeddus, pwrpas y ddeddfwriaeth yw gwneud yn siŵr bod 

pob awdurdod lleol yn gwneud asesiad o anghenion ei gymunedau o ran y 

ddarpariaeth, ac yn cymeryd trosolwg strategol a thryloyw o sut mae 

dinasyddion yn medru cael mynediad at doiledau yn y Sir.  Yn amlwg, mewn 

ymgynghori a cheisio partneriaethu gyda chymunedau y Sir, ac mewn ceisio 

sicrhau darpariaeth lle mae’r angen yn strategol, y byddai gwireddu’r Cynllun 

Partneriaethu hwn yn debygol o gwrdd â gofynion perthnasol y ddeddfwriaeth 

arfaethedig hwn. 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

 

Mae’r cynllun yma wedi bod yn gyfrwng i gynnal darpariaeth mewn nifer fawr o 

safleoedd drwy broses o bartneriaethau gyda Chynghorau Cymuned.  Ystyrir fod 

y cynllun yma a’i ddatblygiad yn gydnaws a’r egwyddorion yn y Ddeddf. 

 

 

Camau nesaf ac amserlen 

 

Ar dderbyn penderfyniad y Cabinet i gyflawni’r Cynllun Partneriaethu er mwyn 

gwireddu toriad o £244,000, rhagwelir: 

 

i) bydd yr Adran yn parhau i gynnal trafodaethau gyda’r gymuned ac eraill o 

ran dyfodol y toiledau hynny sydd dan fygythiad i gau, gan dderbyn bydd yn 

rhaid cau y toiledau hynny lle nad oes partneriaethu yn bosib erbyn 1 Hydref, 

2017. 

 

ii) bydd yr Adran yn ymgynghori’n syth gyda staff a’r undebau perthnasol 

parthed oblygiadau ar swyddi cau y toiledau hynny sydd dan fygythiad. 

 

iii) bydd yr Adran yn cychwyn ar gynnal trafodaethau gyda’r cymunedau hynny 

sydd wedi datgan diddordeb mewn cymeryd mwy o gyfrifoldeb am y 

ddarpariaeth ac er mwyn eu cynnal i’r dyfodol. 
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Barn y swyddogion statudol 

 

Y Swyddog Monitro: 

 

Mae nifer o ystyriaethau ar waith wrth ddatblygu'r cynllun yma.  Cloriannir y rhain 

mewn modd priodol yn yr adroddiad.  Yn amlwg, gan adeiladu ar benderfyniad 

y Cabinet ym Mis Ionawr mae angen symud tuag at benderfyniad terfynol ar y 

cynllun.  Ceir argymhelliad sydd yn rhoi amserlen briodol fydd yn caniatáu 

cyflawni’r nod yma mewn modd rhesymol.  

 

Y Pennaeth Cyllid: 

 

Roeddwn wedi croesawu’r cynllun amgen o bartneriaethu gyda Chynghorau 

Cymuned a Thref, sy’n golygu cadw’r ddarpariaeth yn agored a gweithredol, yn 

ogystal â chynnal cyflogaeth gweithwyr sy’n glanhau. Gan nad yw pob Cyngor 

Cymuned / Tref wedi manteisio ar y cyfle i gadw eu cyfleusterau’n agored, bydd 

raid cymryd camau i gau’r rheiny, er mwyn cyflawni’r arbediad o £244k 

penderfynwyd arno eisoes fel rhan o arbedion ‘Her Gwynedd’ a strategaeth 

ariannol 2016/17 - 2017/18.  Tra’n cymryd camau cynnar i gau’r cyfleusterau 

rheiny, wrth gwrs dylai’r Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol barhau gyda’i 

drafodaethau i ddwyn perswâd ar y Cynghorau Cymuned a Thref perthnasol i 

ymuno â’r cynllun partneriaethu. 
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ATODIAD / APPENDIX 1

Tref neu Bentref / Town or Village Lleoliad / Location

Partneriaethu Hir 

Dymor/Long Term 

Partnership

Darpariaeth Amgen                    

(Cynllun Grant)/Alternative 

Provision (Grant Scheme)

Darpariaeth Amgen                    

(Rhestr Aros Cynllun 

Grant)/Alternative Provision (Grant 

Scheme Waiting List)

Sylwadau / Comments

Ardal ARFON Area

1 Bangor Glanrafon 

2 Bangor Tanyfynwent 

3 Bangor Y Pier 

4 Bethesda ** Stryd Fawr 

5 Caernarfon Allt y Castell 

6 Caernarfon* Empire 

7 Caernarfon* Penllyn 

8 Dinas Dinlle (Llandwrog) Marine 

9 Llanberis Ger y Llyn

10 Llanberis Maes Padarn

11 Llanberis Y Glyn

12 Penygroes (Llanllyfni) Heol y Dwr

C.C. am drefnu darparieth amgen yr hen Garej/The C.C. will be arranging 

an alternative provision in the old Garage

Ardal DWYFOR Area

13 Aberdaron Traeth

Grwp Twristiaeth yn cyfrannu ar y cyd gyda'r C.C./Tourism Group and C.C. 

contributing

14 Aberdesach (Clynnog) C.C. Clynnog heb gadarnhau / Clynnog C.C. has not confirmed

15 Clynnog Garej Clynnog C.C. Clynnog heb gadarnhau / Clynnog C.C. has not confirmed

16 Abersoch (Llanengan) Ger y bont 

17 Abersoch (Llanengan) Golff 

18 Abersoch (Llanengan) Machroes 

19 Mynytho (Llanengan) 

20 Beddgelert  Cyfraniad gan Gwmni Busnes/Business Company Contribution

21 Criccieth Esplanade C.T. yn cyfrannu at 2 doiled / T.C. are contributing towards 2 toilets

22 Criccieth Maes Parcio C.T. yn cyfrannu at 2 doiled / T.C. are contributing towards 2 toilets

23 Criccieth Marine Roots, Stryd Fawr C.T. yn cyfrannu at 2 doiled / T.C. are contributing towards 2 toilets

24 Llanbedrog Traeth

25 Llanystumdwy Penderfyniad i beidio cyfrannu / Decision not to contribute

26 Llithfaen (Pistyll) Penderfyniad i beidio cyfrannu / Decision not to contribute

27 Morfa Bychan (Porthmadog) Traeth C.T. Porthmadog ddim am gadarnhau / Porthmadog T.C. will not confirm

28 Morfa Bychan (Porthmadog) Gwydryn C.T. Porthmadog ddim am gadarnhau / Porthmadog T.C. will not confirm

29 Borth y Gest (Porthmadog) Maes Parcio C.T. Porthmadog ddim am gadarnhau / Porthmadog T.C. will not confirm

30 Tremadog (Porthmadog) Stryd Fawr C.T. Porthmadog ddim am gadarnhau / Porthmadog T.C. will not confirm

31 Porthmadog* Y Parc Station Inn Rheilffordd Ffestiniog C.T. Porthmadog ddim am gadarnhau / Porthmadog T.C. will not confirm

32 Morfa Nefyn (Nefyn) Cae Coch 

33 Morfa Nefyn (Nefyn) Traeth 

34 Nefyn Cefn Twr 

35 Nefyn Lon Gam 

36 Pwllheli South Beach

37 Pwllheli Stryd Penlan

38 Pwllheli West End

39 Pwllheli* Y Maes

40 Sarn Meillteyrn (Botwnnog) Menter Congl, Botwnnog

C.C. Botwnnog am drefnu darpariaeth amgen (Neuadd Goffa) / Botwnnog 

C.C. will be arranging an alternative provision (Neuadd Goffa)

41 Trefor (Llanaelhaeran) Traeth Tafarn Trefor Penderfyniad i beidio cyfrannu / Decision not to contribute

42 Tudweiliog

Gwesty'r Lion a Towyn, 

Tudweiliog Penderfyniad i beidio cyfrannu / Decision not to contribute

Ardal MEIRIONNYDD Area

43 Aberdyfi Neuadd Dyfi  Clwb Bowlio Aberdyfi

C.C. Aberdyfi eisiau cymeryd y toiledau ond ddim cyfrannu/ Aberdyfi 

Community Council want to takeover the toilets but not contribute

44 Aberdyfi Y Cei 

C.C. Aberdyfi eisiau cymeryd y toiledau ond ddim cyfrannu / Aberdyfi C.C. 

want to takeover the toilets but not contribute

45 Abergynolwyn (Llanfihangel) 

46 Abermaw Llys Cambrian 

47 Abermaw Promenad y Gogledd 

48 Abermaw Y Cei 

49 Bala  Plase 

50 Bala  ** Y Grin 

51 Blaenau Ffestiniog  ** Diffwys 

52 Bryncrug

53 Corris Isaf  **

54 Dinas Mawddwy  ** 

55 Dolgellau* ** Maes Parcio'r Marian Royal Ship Hotel, Dolgellau Eglwys Santes Fair, Dolgellau C.T. Dolgellau heb gadarnhau / Dolgellau T.C. has not confirmed

56 Dyffryn Ardurdwy Caffi Neuadd Bentref

C.C. wedi trefnu darpariaeth amgen (Neuadd Bentref) / The C.C. will be 

arranging an alternative provision (Village Hall)

57 Talybont (Dyffryn Ardurdwy) Pentre 

58 Fairbourne (Arthog) Ffordd yr Orsaf Grwp Cymunedol efallai am gyfrannu/Community Group may contribute

59 Fairbourne (Arthog) Penrhyn Drive South Grwp Cymunedol efallai am gyfrannu/Community Group may contribute

60 Ganllwyd  **

61 Harlech Bron y Graig  C.T. yn cyfrannu at 3 toiled / T.C. are contributing towards 3 toilets

62 Harlech Castell C.T. yn cyfrannu at 3 toiled / T.C. are contributing towards 3 toilets

63 Harlech Min y Don  C.T. yn cyfrannu at 3 toiled / T.C. are contributing towards 3 toilets

64 Harlech Queen's  C.T. yn cyfrannu at 3 toiled / T.C. are contributing towards 3 toilets

65 Llanbedr 

66 Llandanwg (Llanfair) 

67 Llwyngwril (Llangelynin)

68 Maentwrog  ** Newydd

69 Pennal 

70 Penrhyndeudraeth  ** Maes Parcio 

71 Trawsfynydd**

72 Tywyn Maes Adloniant

C.T. Tywyn yn cyfrannu at 1 toiled / Tywyn T.C. are contributing towards 1 

toilet

73 Tywyn Sinema

C.T. Tywyn yn cyfrannu at 1 toiled / Tywyn T.C. are contributing towards 1 

toilet

Mae'r cymunedau sydd wedi amlygu yn felyn wedi cytuno i gyfrannu ac yn aros yn agored / Communities that have agreed to contribute and will remain open

Mae'r toiledau mewn pinc o dan fygythiad i gau / Toilets under threat of being closed

Mae'r toiledau mewn glas i'w trosglwyddo o fewn y flwyddyn / Toilets to be transferred within the year

* Toiled lle codi'r ffi / Toilets where a fee is charged

** Cyfraniad tuag at costau gan Asiantaeth Cefnffyrdd / Trunk Road Agency contribution towards running costs
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                     Atodiad 2 
 

ASESIAD EFFAITH CYDRADDOLDEB UNEDAU 
CYFLEUSTERAU CYHOEDDUS 

 
Os am gymorth gyda llenwi’r templed yma, cysylltwch â Delyth G Williams,   
DelythGadlysWilliams@gwynedd.gov.uk, est. 2708 
 
1) AWDUR (ON) YR ASESIAD 

 
Gwyn Morris Jones, Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol 

        
           
2) DYDDIAD DECHRAU’R ASESIAD 

 
7fed Fehefin 2017 

      
3) FERSIWN A/NEU DDYDDIAD GORFFEN YR ASESIAD 

Disgwylir y bydd mwy nag un fersiwn o’r Asesiad. Dylid nodi’r gwahanol 
fersiynau er mwyn sicrhau cywirdeb. 
 
3 

   
4) PWRPAS YR UNED A MANYLION Y CYNNIG  
 

Nodwch yn fyr bwrpas yr uned a manylion y cynnig dan sylw 
 
Mae’r uned yn cynnal, rheoli a glanhau 73 o doiledau cyhoeddus ar draws y 
Sir, a chyfrifoldeb am reoli Cynllun Grant Toiledau Cyhoeddus ar gyfer 35 o 
fusnesau ar draws y Sir. 
 
Mae’n bosib torri’r gyllideb gyfan gan nad oes gofyn statudol, ar hyn o bryd, i 
gynnal cyfleusterau cyhoeddus. 
 

 Byddai hyn yn golygu:Cau pob un o’r 73 toiled cyhoeddus ar draws y 
Sir gan ddiswyddo 39 o lanhawyr toiledau sy’n cael eu cyflogi ar hyn o 
bryd; 

 Effaith ar drigolion ac ymwelwyr o beidio cael cyfleusterau hwylus. 
 
Yn yr ymarferiad canfod barn Her Gwynedd 2015-16, oedd sawl cynnig wedi 
rhoi ymlaen o gau pob toiled i gau 50 allan o 73 neu i gau 25 allan o 73 
doiledau cyhoeddus y Sir.  
 
Yn dilyn ymarferiad Her Gwynedd, bu i’r Cyngor yn ei gyfarfod 3 Mawrth 2016 
argymell gwneud toriad oedd yn golygu ‘cau 50 allan o 73 o doiledau.’  Yn ei 
gyfarfod 7 Mehefin 2016 bu i’r Cabinet dderbyn argymhelliad y Pwyllgor 
Craffu Cymunedau i addasu’r penderfyniad i wneud toriad o £244,000 yn y 
gwasanaeth drwy yn gyntaf ymgeisio i sefydlu partneriaethau gyda 
chymunedau lleol er mwyn osgoi cau’r cyfleuster tra’n cyflawni yr un swm o 
doriad. 

Tud. 51

mailto:DelythGadlysWilliams@gwynedd.gov.uk


 

 

 
Yn ei gyfarfod 17 Ionawr, 2017 bu i’r Cabinet benderfynu cyflawni’r toriad o 
£244,000 yn y gwasanaeth drwy wireddu’r Cynllun Partneriaethu gyda 
Chynghorau Cymuned a Thref er mwyn cadw’r mwyafrif o doiledau presennol 
y Sir ar agor i’r dyfodol.  

 

  
5) CYFRANOGIAD AC YMGYNGHORIAD 
 

Mae’r sylwadau isod yn deillio o’r ymgynghoriad o ymarferiad Her Gwynedd:- 
 
Mae Cyngor Pobl Hŷn o'r farn y byddai torri'r gwasanaeth Toiledau 
Cyhoeddus yn cael effaith arnynt ac yn ei nodi fel blaenoriaeth.  Mae yn 
wasanaeth  hanfodol iddynt wrth fynd allan. Byddai diffyg toiledau cyhoeddus 
yn gallu effeithio ar annibyniaeth pobl hyn. 
 
“adnodd pwysig iawn i bobl hŷn sydd ddim yn hoff o fynd i leoliadau preifat.  
Pobl hŷn yn fwy tebygol o gael materion iechyd sy’n gwneud toiledau yn 
bwysicach a dydy toiledau mewn tafarndai ddim o’r glanaf yn aml” 
 
“Public toilets – basic human needs.  Needs to be free. Safety comes first – 
toilets we all need them” 
 
Mae'r Grŵp Cynnal Gofalwyr Pwllheli o'r farn y byddai torri'r gwasanaeth 
Toiledau Cyhoeddus yn cael effaith a'r bobl anabl. Gwelir y gwasanaeth yma 
yn un hanfodol ar eu cyfer pan eu bod yn mynd allan. 
 
Defnyddwyr CILDe Gwynedd (pobl anabl) yn nodi toiledau fel blaenoriaeth 
ond yn dweud eu bod yn fodlon talu amdano. 
 
Rhai o ddisgyblion Ysgol Botwnnog hefyd yn dweud fod toiledau cyhoeddus 
yn bwysig:  
 
“Toiledau cyhoeddus, rhywbeth pwysig yn phob man ble fuasai twristiaid yn 
defnyddio’r tŷ bach? Angen prynu rhywbeth i ddefnyddio llawer o doiledau 
e.e. weatherspoons.” 
 
Ar yr holiadur dywedodd pobl dros 50: 
 
“Public toilets. Disproportionately affects the elderly, many of whom are 
prescribed diuretics, which already makes going out of the house difficult. 
Many elderly people have become in increasingly housebound due to lack of 
existing provision.  Any more would make them unable to go out at all.”” 
 
“...Also I use Gwynedd's public toilets in every town I visit so please don't 
close them!..........” 
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Dywedodd person anabl: 
 
“Hello, I`m disabled and unable to drive so bus cuts affect my ability to travel 
also I use the public disabled toilets a lot, So cuts in these services will have 
marked impact on my quality of life “. 
 
Nododd pobl eraill 
 
“Closing any toilets would seriously affect people with diabetes who need to 
urinate at a distressing frequency throughout the day.  With no available toilet 
- where would they be supposed to 'pee' - in the street ? !!!   Toilet closures 
would be criminal!” 
 
“With young children, I make regular use of the leisure centres, parks and 
library's. Families with young children are also dependant on public toilets.” 
 
Yn sgil penderfyniad y Cabinet ym mis Mehefin 2016 i geisio sefydlu 
partneriaethau gyda cymunedau lleol, mae ymgynghoriad a trafodaethau wedi 
ei gynnal gyda holl Cynghorau Cymuned a Thref yn ystod y cyfnod yma o ran 
ei pwysigrwydd i’r gymuned a mae trafodaethau dal yn parhau. 

 
 
 
6) TYSTIOLAETH SYDD AR GAEL 
 

  
Cynnwys unrhyw dystiolaeth perthnasol am gydraddoldeb, e.e. a fydd y newid 
yn effeithio un carfan o bobl yn fwy na’r lleill (e.e. pobl hŷn, merched, ayb?). 
Sut ydych chi’n gwybod hynny?  Gall y dystiolaeth fod yn lleol, rhanbarthol 
neu genedlaethol e.e. adroddiad gan y Cynulliad, ymgysylltiad gyda grŵp 
penodol o bobl lleol, data am ddiolchiadau neu gwynion a.y.b. 
 
Papur Gwyn Iechyd y Cyhoedd  - Llywodraeth Cymru Hydref 2014 (mae’r 
ddeddfwriaeth yn y cyfnod disgwyl am Gydsyniad Brenhinol) o safbwynt 
toiledau cyhoeddus pwrpas y  ddeddfwriaeth yw gwneud yn siwr bod 
Awdurdodau Lleol yn paratoi strategaeth i gynllunio sut mae dinasyddion yn 
medru cael mynediad at doiledau cyhoeddus.   
 
Mae’r Comisiynydd Pobl Hyn i Gymru yn croesawu y ddeddfwriaeth i rhoi 
ddyletswydd ar bob Awdurdod Lleol i ddatblygu strategaeth ar y ddarpariaeth 
a’r mynediad at doiledau i ddefnydd y cyhoedd yn ei ardal.  Mae’r gofyn ar 
Awdurdodau Lleol i ddatblygu strategaethau yn adeiladu ar adroddiad y 
Comisiynydd “The Importance and Impact of Community Services in Wales 
2014”.  Yn ei adroddiad mae’r Comisiynydd wedi amlygu bod gwasanaethau 
cymunedol yn cynnwys toiledau cyhoeddus, ddim yn moethbethau ond yn 
hanfodol i gynnal iechyd, annibyniaeth a lles pobl hyn.  
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Papur “Help the Aged”: Ddim Unlle i fynd:  Darpariaeth Cyfleusterau 
Cyhoeddus ym Mhrydain (Mai 2007) yn amlygu y gost cymdeithasol i bobl hyn 
ar y lleihad mewn cyfleusterau cyhoeddus: 
 
12% o pobl hyn (1.2 miliwn) yn teimlo yn gaeth i’w cartref, mae 13% o pobl 
hyn (1.26 miliwn) ddim yn mynd allan mwy nag unwaith yr wythnos ac o 
gwmpas 100,000 byth yn mynd allan. 
  
Mae ei thystiolaeth yn awgrymu bod y diffyg mewn cyfleusterau cyhoeddus yn 
ffactor cyfrannol sylweddol i’r unigedd o bobl hyn, gyda mwy na hanner o bobl 
hyn yn teimlo bod diffyg cyfleusterau cyhoeddus lleol yn nadu iddynt fynd 
allan mor aml a dymunent. 
 
Ty’r Cyffredin Pwyllgor Dethol – Darpariaeth Cyfleusterau Cyhoeddus, 
Adroddiad deuddeg sesiwn 2007-08  
 
Adran y Gymuned a Llywodraeth Leol: Gwella Mynediad y Cyhoedd i 
Gyfleusterau Cyhoeddus o Ansawdd – Canllaw Strategol  
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7) PERTHNASEDD AC EFFAITH 
Rhaid dangos yw perthnasedd y cynnig i’r dyletswyddau cydraddoldeb cyffredinol ac i bob un o’r nodweddion gwarchodedig 
(grwpiau cydraddoldeb). Dylid nodi’n glir beth fydd yn effaith wir neu debygol. Efallai na fydd perthnasedd nag effaith i bob un o’r 
dyletswyddau na’r nodweddion , ond os canfyddir perthnasedd a/ neu effaith mewn unrhyw un neu fwy o gategorïau, yna bydd 
gofyn bwrw ymlaen gyda’r Asesiad 
 
7a)  

Dyletswyddau 
Cyffredinol y Ddeddf 
Cydraddoldeb 
 

Perthnasedd  
A ydi’r toriad yn 
cael effaith ar y 
dyletswyddau 
isod? 

Yr  effaith wirioneddol neu debygol 

Cael gwared â 
chamwahaniaethu 
anghyfreithlon, aflonyddu 
ac erledigaeth 
 

nac ydi  

Hyrwyddo cyfleoedd 
cyfartal 
 

ydi Bydd rhai carfannau’n ei chael yn anodd i fynd allan ac felly’n profi problemau 
cael mynediad at wasanaethau, cymdeithasu ayb.  Trwy weithio mewn 
partneriaeth gyda’r Cynghorau Cymuned a Thref y gobaith yw gallu lleihau’r 
effaith wrth gadw’r mwyafrif o gyfleusterau yn agored. 

Meithrin perthnasau da 
 

ydi Gallai methu mynd allan effeithio ar gymdeithasu sy’n groes i’r dyletswydd i 
ffeithrin perthnasau da.  Trwy weithio mewn partneriaeth gyda’r Cynghorau 
Cymuned a Thref y gobaith yw gallu lleihau’r effaith wrth gadw’r mwyafrif o 
gyfleusterau yn agored. 

 

T
ud. 55



 

 

7b)  
 

Nodweddion Perthnasedd  
A ydi’r toriad yn 
cael effaith ar y 
nodweddion 
isod? 

Yr  effaith wirioneddol neu debygol 
 

Hil 
 
 

nac ydi Dim effaith gwahaniaethol. 

Anabledd 
 
 

Ydi Effaith debygol – Anabledd 
Mae elusennau a mudiadau sy’n cynrychioli pobl anabl o’r farn bod toriadau i 
gyfleusterau cyhoeddus yn cael effaith niweidiol iawn o safbwynt y byddent yn 
cael eu rhwystro neu’n ofnus o fentro o’i cartrefi oherwydd diffyg cyfleusterau ar 
gael yn y gymuned.  Gall rhai anhwylderau neu amhariadau wneud yr effaith yn 
waeth. 
 
Trwy weithio mewn partneriaeth gyda’r Cynghorau Cymuned a Thref y gobaith 
yw gallu lleihau’r effaith wrth gadw’r mwyafrif o gyfleusterau yn agored. 

Rhyw 
 
 

nac ydi Dim effaith gwahaniaethol. 

Ailbennu rhywedd 
 
 

nac ydi Dim effaith gwahaniaethol. 

Cyfeiriadedd rhywiol 
 
 

nac ydi Dim effaith gwahaniaethol. 

Crefydd neu gred 
 
 

perthnasedd Mewn nhermau cyffredinol ni fydd fwy o effaith ar y grwpiau yma na’r cyhoedd 
yn gyffredinol; ond gyda rhai crefydd buasai defnyddio cyfleusterau amgen 
preifat yn gyfyngedig wrth ddefnyddio rhai sefydliadau (e.e. tafarnau) gall fod yn 
erbyn rhai crefydd neu gred. 
 
Trwy weithio mewn partneriaeth gyda’r Cynghorau Cymuned a Thref y gobaith 
yw gallu lleihau’r effaith wrth gadw’r mwyafrif o gyfleusterau yn agored. 
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Yr iaith Gymraeg 
 
 

nac ydi Dim effaith gwahaniaethol. 

Oedran 
 
 

Ydi  Effaith Debygol - Pobol Hyn  
Mae elusennau a mudiadau sy’n cynrychioli pobl hyn o’r farn bod toriadau i 
gyfleusterau cyhoeddus yn cael effaith niweidiol iawn o safbwynt y byddent yn 
cael eu rhwystro neu’n ofnus o fentro o’i cartrefi oherwydd diffyg cyfleusterau ar 
gael yn y gymuned.  
 
Trwy weithio mewn partneriaeth gyda’r Cynghorau Cymuned a Thref y gobaith 
yw gallu lleihau’r effaith wrth gadw’r mwyafrif o gyfleusterau yn agored. 

Beichiogrwydd a 
mamolaeth 
 

Ydi  Effaith debygol – Plant  
 
Mae rhieni a gwarcheidwad o fabanod a blant ifanc angen gallu defnyddio 
cyfleusterau addas mewn cyfleusterau cyhoeddus merched a dynion pan yn 
ymweld a mannau cyhoeddus ac yn aml ar fyr rhybudd.   Y gall rhieni gyda 
fabanod a phlant ifanc, fod yn amharod i ddefnyddio cyfleusterau mewn 
tafarnau, sydd yn cyfyngu y dewis o gyfleusterau iddynt. 
   
Trwy weithio mewn partneriaeth gyda’r Cynghorau Cymuned a Thref y gobaith 
yw gallu lleihau’r effaith wrth gadw’r mwyafrif o gyfleusterau yn agored. 

Priodas a phartneriaeth 
sifil 
 

nac ydi Dim effaith gwahaniaethol. 
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8) MYND I’R AFAEL A’R EFFAITH 
 

a) Nodwch unrhyw effaith posib o safbwynt cydraddoldeb 
Crynodeb o’r uchod 
 
Mae’r lleihad mewn cyfleusterau yn cael effaith ar bawb. Ond nid yw’r 
cynnig yn targedu grwpiau penodol, ond gall rhai grwpiau cael ei effeithio 
yn fwy nag eraill oherwydd y toriad.  Y gall y lleihad mewn cyfleusterau 
cyhoeddus gael effaith gaeth ar barodrwydd grwpiau penodol sef pobl 
hyn, plant a pobl anabl i gael mynediad at fannau cyhoeddus, 
cymdeithasu ac i siopa yn lleol.  Mae hyn yn gallu arwain tuag at unigedd 
ac effaith niweidiol ar les unigolion. 
  
 

b)  Pa gamau gellir eu cymryd i leihau neu wella’r effeithiau yma? 
 
Mae’r Cynllun Partneriaethu yn cynnig y posibiliad o gadw llawer iawn 
mwy o doiledau’n agored i’r dyfodol o’i gymharu gyda’r hyn rhagwelwyd 
gyda’r cynllun toriadau blaenorol. 
 
Mewn gwireddu’r Cynllun Partneriaethu rhagwelir gallu cadw o leiaf 51 o 
doiledau yn agored drwy gefnogaeth a chydweithrediad Cynghorau 
Cymuned a Thref ac eraill.  Mae manteision eraill i’r cymunedau a’r 
Cyngor mewn gwireddu’r opsiwn hwn sef y posibiliad o ddatblygu 
trefniadaeth amgen ar gyfer cadw’r ddarpariaeth i’r dyfodol gydag o leiaf 
35 toiled a photensial i’r gymuned gymeryd mwy o gyfrifoldeb am eu 
cynnal i’r dyfodol. 
 
Datblygu ddarpariaeth amgen pe byddai’r Cyngor yn penderfynu cyfrannu 
at ymestyn y Cynllun Grant Cyfleusterau Cyhoeddus Lleol ariannir yn 
bresennol gan Lywodraeth Cymru. 
 

c) A oes angen ail-ystyried y cynllun? 
 
Fel a nodwyd uchod, mae’r toriad wedi derbyn ail-ystyriaeth wrth ceisio 
sefydlu cynllun partneriaethu gyda Cynghorau Cymuned a Thref ac eraill i 
gadw’r mwyafrif o toiledau cyhoeddus yn agored i’r dyfodol. 
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ADRODDIAD I GYFARFOD CABINET CYNGOR GWYNEDD 

 

Dyddiad y Cyfarfod: 27 Mehefin, 2017 

 

Aelod Cabinet: Cynghorydd Dilwyn Morgan,  

Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc 

Swyddog Cyswllt: Morwena Edwards, Cyfarwyddwr Corfforaethol 

Rhif Ffôn Cyswllt: 01286 679468 

Teitl yr Eitem: Diogelu a rôl y Panel Strategol Diogelu 

 

 

1. CEFNDIR 

 

1.1 Mae’r trefniadau presennol o ran diogelu ac yn benodol cyfrifoldeb y 

gorfforaeth i ymarfer ei ddyletswydd gyffredinol i ddiogelu wedi bod yn eu lle 

ers oddeutu pedair blynedd.   

 

1.2 Yn ystod y cyfnod yma, mae’n deg dweud bod yna gynnydd da wedi ei 

wneud o ran yr ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion diogelu ar draws y 

Cyngor.  Yn ogystal mae diogelu wedi bod yn flaenoriaeth strategol o fewn y 

Cynllun Strategol 2012-17 ac yn cael y sylw cyson yn sgil hyn gan y Cabinet. 

 

1.3 Mae’n amserol mae’n debyg ar gychwyn cabinet newydd, i adolygu 

effeithiolrwydd y trefniadau presennol.  Mae’n amserol hefyd i wneud hyn 

gan fod yna nifer o newidiadau deddfwriaethol, gan gynnwys newidiadau o 

ran trefniadau rhanbarthol, a gofynion ychwanegol wedi digwydd yn ystod y 

cyfnod sydd wedi pasio ers sefydlu’r trefniadau presennol. 

 

1.4 Bwriad yr adroddiad hwn felly yw ceisio adolygu’r trefniadau llywodraethol a 

hefyd sicrhau bod trefniadau adrodd ac atebolrwydd yn gwbl glir ar gyfer y 

dyfodol. 

 

2.       Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

 

2.1 Cymeradwyo ehangu gwaith y Panel Strategol Diogelu i gynnwys gofynion ar 

yr Awdurdod sydd yn ymwneud a gwrthderfysgaeth, caethwasiaeth fodern, 

trais yn y cartref a diogelwch cymunedol. 

2.2 Dirprwyo’r hawl i’r Panel Strategol Diogelu i adolygu a chytuno newid 

angenrheidiol i’r Polisi Diogelu Corfforaethol yn deillio o fabwysiadu'r newid i’r 

cylch gorchwyl. 

 

3. Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 
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3.1 Er mwyn sicrhau bod trefniadau diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion  

cadarn yn eu lle o fewn y Cyngor. 

 

4. Y GOFYNION DEDDFWRIAETHOL 

 

4.1 Dyma’r prif ofynion deddfwriaethol sydd angen eu hystyried wrth edrych ar y 

maes diogelu: - 

 

1. Cyfrifoldeb y Gorfforaeth i Ymarfer ei ddyletswyddau cyffredinol tuag at 

ddiogleu 

2. Gofynion statudol gwasanaethau cymdeithasol 

3. Gofynion gwrthderfysgaeth (Swyddfa Gartref) (CONTEST) 

4. Gofynion caethwasiaeth fodern 

5. Gofynion cynhwysiad cymdeithasol 

6. Gofynion Trais yn y Cartref 

 

4.2 O ran sefydlu’r trefniadau presennol, y bwriad oedd creu trefniadau a 

fyddai’n ymateb a sicrhau fod gan y Cyngor trefniadau diogelu corfforaethol 

yn dilyn adroddiad Sir Benfro. Yn ogystal bydd yn hefyd derbyn gwybodaeth 

o bwys gan y Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 

4.3 Pan sefydlwyd y trefniadau presennol nid oedd y gofynion o ran 

gwrthderfysgaeth a radicaleiddio na chwaith caethwasiaeth fodern mor 

amlwg. Ni ystyriwyd chwaith yr angen i ddod a materion trais yn y cartref, 

nac ychwaith cynhwysiad cymdeithasol o fewn yr agenda diogelu.  Mae’r 

Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn gyfrifol am y materion hyn ac mae’r 

Bartneriaeth yma yn ofyn deddfwriaethol o dan ofynion y Swyddfa Gartref.  

Mae’r PDC (neu Community Safety Partnership) yn bartneriaeth ar draws Môn 

a Gwynedd ac yn bartneriaeth aml asiantaeth.  Felly ar y pryd, gwelwyd bod 

trefniadau yn eu lle ar gyfer y materion hyn yn ogystal. 

 

4.4 Beth sydd wedi dod yn fwy amlwg dros y flwyddyn ddiwethaf yw bod y 

gofynion o ran y meysydd uchod (4.1)yn gorgyffwrdd a bod natur y meysydd 

yn cael eu hystyried yn faterion diogelu ehangach.   

 

4.5 Beth hefyd sydd wedi dod yn amlwg yw’r angen am sylw penodol y 

gorfforaeth ar nifer o’r materion hyn, ac nad oes fforwm amlwg i drafod 

materion sydd angen i’r Cyngor eu gweithredu neu fod yn ymwybodol 

ohonynt. 

 

4.6 Felly casgliad yw bod cyfle i fanteisio ac ehangu maes gwaith a chyfrifoldeb 

y Panel Strategol Diogelu i gynnwys cyfrifoldeb dros y gofynion o’r gorfforaeth 

sydd yn ymwneud a gwrthderfysgaeth, caethwasiaeth fodern, trais yn y 

cartref a diogelwch cymunedol.  Y manteision o wneud hyn fyddai: 

 

 osgoi creu trefniadau newydd 

 sicrhau bod gan un Panel y gorolwg o’r agenda ehangach 
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 gwneud y defnydd gorau o’r Grŵp Gweithredol Diogelu a’r swyddogion sydd 

yn bencampwyr 

 osgoi cymhlethu’r maes drwy gydlynu negeseuon a hyfforddiant i staff ac 

aelodau 

 gwneud y cysylltiadau rhwng y gofynion ac osgoi dyblygu a dryswch 

 

5. CAMAU NESAF AC AMSERLEN 

 

5.1       Dim i’w nodi. 

 

6 UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y 

PENDERFYNIAD 

 

6.1 Barn y Swyddogion Statudol: 

 

i. Y Swyddog Monitro: 

O ystyried swyddogaethau a dull gweithredu  Panel Strategol Diogelu a’r 

Grŵp Gweithredu Diogelu rwy’n fodlon fod y newidiadau a cynigir i’r cylch 

gorchwyl yn rhesymegol ac yn cynnig cyfrwng priodol  i ddarparu trosolwg o’r 

meysydd statudol ychwanegol yma. 
 

ii. Y Pennaeth Cyllid: 

Rwyf wedi derbyn cadarnhad gan yr awdur na fyddai’r penderfyniad a geisir 

yn creu ymrwymiadau ariannol newydd, a felly nid oes gennyf wrthwynebiad 

i’r argymhellion. 

 

6.2 Barn yr Aelod Lleol: 

 

6.2.1 Ddim yn fater lleol. 

 

6.3 Canlyniad Unrhyw Ymgynghoriad: 

 

6.3.1 Dim i’w nodi. 

 

Atodiadau 

 

Atodiad 1 – Cylch Gorchwyl Panel Strategol Diogelu 
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ATODIAD 1 

Cylch Gorchwyl Panel Strategol Diogelu Plant ac Oedolion 
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CYLCH GORCHWYL PANEL STRATEGOL DIOGELU PLANT AC OEDOLION 

 
 
1. RHAGARWEINIAD 
 
1.1 Mae gan y Cyfarwyddwr Statudol cyfrifoldebau penodol am y maes diogelu. Mae Protocol y 

Cyfarwyddwr hefyd yn ei le ac yn gosod allan sut  mae’r Cyfarwyddwr yn diwallu a chwrdd â’r 
gofynion o’r swyddogaeth. Mae’r materion  yma yn ymwneud a’r gofynion diogelu wedi eu gosod 
allan ym mharagraffau 64-69 o Ran 8 o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 
2014. Mae Paragraff 65 yn amlygu’r angen i’r Cyfarwyddwr gael y trosolwg o faterion diogelu ond 
hefyd yr angen i adrodd i aelodau yn rheolaidd ar drefniadau diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion 
o fewn yr awdurdod a sut mae trefniadau hyn yn gweithio, a beth sydd angen gwella. 

 
1.2 Mae hefyd angen i bob asiantaeth sefydlu trefniadau mewnol ar gyfer sicrhau bod yr agenda 

gwrthderfysgaeth, atal radicaleiddio a materion diogelwch cymunedol yn cael y sylw priodol. 
 
1.3 I pwrpas y Panel yma, mae’r term ‘diogelu’ yn berthnasol i oedolion plant a phobl ifanc ac mae’n 

golygu eu hamddiffyn, eu hatal rhag cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso ac addysgu’r rhai o’u 
hamgylch i adnabod yr arwyddion a’r peryglon. Mae diogelu, a hyrwyddo lles unigolion, yn derm 
ehangach nag amddiffyn unigolion rhag cael eu cam-drin. Mae’n ymwneud ag unigolion a 
gwasanaethau yn adnabod y ffactorau risg ac yn cymryd camau i atal  unigolion sy’n agored i 
niwed rhag cael eu cam-drin. Rhan o’r gwaith diogelu a hybu lles yw amddiffyn. Mae’n cyfeirio at 
weithgarwch o amddiffyn plant pobl ifanc ac oedolion sy’n dioddef neu mewn perygl o ddioddef 
niwed arwyddocaol o ganlyniad i gamdriniaeth neu esgeulustod. 

 
 
2. CYLCH GORCHWYL PANEL STRATEGOL DIOGELU  
 
2.1. Nod y Panel yw sicrhau bod trefniadau diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion cadarn yn eu lle o 

fewn y Cyngor wrth ddiwallu 3 dyletswydd statudol, sef dyletswydd gorfforaethol cyffredinol, 
dyletswydd statudol Gwasanaethau Cymdeithasol, a dyletswydd diogelwch cymunedol. 

 
2.2      Mi fydd y Panel yn gweithredu ar lefel Strategol er mwyn rhoi sicrwydd i Aelodau ac i’r Cyfarwyddwr  

statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol, fel yr uwch swyddog o fewn y Cyngor sydd â’r 
atebolrwydd terfynol llawn am ddiogelu plant ac oedolion bregus, fod trefniadau a gweithdrefnau 
addas yn eu lle ar lefel gorfforaethol er mwyn sicrhau diogelu plant , pobl ifanc ac oedolion. 

 Adnabod unrhyw fylchau mewn perthynas â diogelu ar lefel gorfforaethol a chymeradwyo 
rhaglenni gwaith er mwyn ymateb i’r rhain. 

 Adnabod gwersi i’w dysgu, ar lefel gorfforaethol,  o adolygiadau achosion difrifol ac o adolygiadau 
perthnasol eraill a sicrhau gweithredu ar y rhain. (APR, CPR) 

 Adnabod gwersi i’w dysgu o archwiliadau allanol a sicrhau gweithredu ar y rhain 

 Adnabod gwersi i’w dysgu o audits mewnol a sicrhau gweithredu ar y rhain 

 Hysbysu aelodau arweiniol perthnasol o faterion/datblygiadau allweddol ym maes diogelu plant, 
pobl ifanc ac oedolion bregus. 

 Bod yn gyfrwng i godi ymwybyddiaeth pob aelod o staff y Cyngor a phob aelod etholedig o’u 
cyfrifoldebau mewn perthynas â diogelu. 

 Bod yn gyfrwng i sicrhau fod aelodau staff ac aelodau etholedig yn derbyn hyfforddiant addas yn 
amserol  a monitro presenoldeb yn yr hyfforddiant yma . 

 Sicrhau cydberthynas waith rhyngadrannol a chyfathrebu effeithiol o fewn y Cyngor ym maes 
diogelu. 

 Sicrhau bod gweithdrefnau corfforaethol effeithiol ar waith i sicrhau bod gweithlu'r Cyngor yn 
addas o ran materion diogelu.   

 Galw prosiectau perthnasol i adrodd ar gynnydd. 

 Derbyn gwybodaeth rheoli perfformiad – traws adrannol 
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Polisi a Chanllawiau Diogelu Plant ac Oedolion  

   
 

 Sicrhau trosolwg ar faterion ehangach Diogelu gan gynnwys gweithdrefnau gwrthderfysgaeth. 
     

            

4. CADEIRYDDIAETH 
 
4.1. Cadeirydd y Panel bydd Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc. 
 
5. AMLDER CYFARFODYDD 
 
5.1       Bydd Cyfarfodydd bob 8 i 10 wythnos 
 
6.         LLYWODRAETHU AC ATEBOLRWYDD 
 
6.1 Mae’r Panel Strategol Diogelu yn atebol i’r Cabinet. 
 
6.2 Rheolaeth busnes [h.y. llunio rhaglen waith, rhaglen cyfarfodydd, ‘ysgrifenyddiaeth’, pwynt 

cyfathrebu canolog, trefnu cyngor proffesiynol ychwanegol -os bu angen ] trwy swyddogaeth y 
Cyfarwyddwr Corfforaethol. 

 
7 AELODAETH 
 

Teitl 

Aelod Cabinet Plant a Chefnogi Teuluoedd (Cadeirydd) 

Aelod Cabinet – Oedolion Iechyd a Llesiant 

Aelod Cabinet - Addysg 

Prif Weithredwr 

Aelod Cabinet a chyfrifoldeb am Ddiogelwch Cymunedol 

Cyfarwyddwr Corfforaethol (Cyfarwyddwr Statudol) 
Gwasanaethau Cymdeithasol 

Pennaeth Adran Plant a phobl Chefnogi Teuluoedd 

Pennaeth Addysg 

Pennaeth Oedolion, Iechyd a Llesiant 

Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol 

Cadeirydd Panel Diogelu Gweithredol 

Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol 
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CYNGOR GWYNEDD 
 

 

 

Cyswllt: 

01286 679729    01286 679490 

cabinet@gwynedd.llyw.cymru 

www.gwynedd.llyw.cymru 

ADRODDIAD I GYFARFOD CABINET CYNGOR GWYNEDD 

 

Dyddiad y Cyfarfod: 26 Mehefin, 2017 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Dilwyn Morgan 

Swyddog Cyswllt: Morwena Edwards, Cyfarwyddwr Corfforaethol 

Rhif Ffôn Cyswllt: 01286 679468 

Teitl yr Eitem: Adroddiad Blynyddol y Panel Strategol Diogelu 2016/17 

 

1. CYFLWYNIAD 

 

1.1 Pwrpas yr adroddiad yma yw diweddaru fy nghyd aelodau ar yr hyn sydd wedi 

ei gyflawni gan y Panel Strategol Diogelu yn ystod y flwyddyn 2016/17. Bydd hyn 

yn cynnwys amlinellu’r hyn sydd wedi ei gyflawni yn erbyn addewidion Diogelu'r 

Cynllun Strategol. 

 

1.2 Bydd yr adroddiad yma yn cynnig gwybodaeth am sut mae’r Panel yn mynd i 

edrych i’r dyfodol yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth y Cabinet i’r newid. 

 

1.3 Mae gofyn i’r Cyfarwyddwr Statudol i adrodd yn gyson a rheolaidd i aelodau ar 

faterion diogelu. 
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2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

 

2.1 Gofynnir i’r Cabinet dderbyn yr adroddiad gerbron ar waith y Panel Strategol 

Diogelu Plant ac Oedolion. 

 

3. RHESYMAU DROS ARGYMELL Y PENDERFYNIAD 

 

3.1 Credir i’r adroddiad grynhoi gwaith y Panel Strategol Plant ac Oedolion yn gywir 

a theg; mae hefyd yn hanfodol bod aelodau’r Cabinet yn ymwybodol o waith y 

Panel ar ddiogelu ac yn gallu bodloni eu hunain bod y Panel wedi ymgymryd â’r 

gwaith sydd ei hangen yn drylwyr a chydwybodol. 

 

8. CAMAU NESAF AC AMSERLEN 

 

8.1. Dim i’w nodi. 

 

9. UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y PENDERFYNIAD 

 

9.1. Barn y Swyddogion Statudol: 
 

i. Y Swyddog Monitro: 

O safbwynt atebolrwydd a darparu sicrwydd mae’n bwysig  fod y Panel 

yn cyflwyno adroddiad sydd yn rhoi tros olwg o’r gwaith  i’r Cabinet. 
   

ii. Y Pennaeth Cyllid: 

 Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb ariannol  

 

 

9.2 Barn yr Aelod Lleol: 

 

9.2.1    Dim yn fater lleol  

 

9.3. Canlyniad Unrhyw Ymgynghoriad: 

 

9.3.1 Dim i’w nodi 

 

 

 

Atodiadau: 

 

Atodiad 1 Adroddiad Blynyddol y Panel Strategol Diogelu 2016/17 
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Adroddiad Blynyddol Panel Strategol Diogelu 

2016/17 
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1. Cyflwyniad 

1.1 Bydd yr Aelodau yn ymwybodol bod y Cyngor yn rhoi blaenoriaeth uchel i’r maes diogelu ac 

wedi ei gynnwys o fewn y Cynllun Strategol. Bydd yr Aelodau hefyd yn ymwybodol bod Panel 

Strategol Diogelu plant ac oedolion wedi ei sefydlu ar gyfer rhoi sicrwydd i’r Cabinet a’r 

Cyfarwyddwr Statudol o effeithiolrwydd ein trefniadau diogelu ac amddiffyn fel Cyngor. 

1.2 Bwriad yr adroddiad felly yw ceisio rhoi trosolwg ar waith y Panel am y flwyddyn 2016/17 

ynghyd a chrynhoi barn arolygwyr allanol ar ein trefniadau. Yn ogystal â hyn, byddwn hefyd 

yn crynhoi er gwybodaeth ein bwriad o ran 2017/18. 

1.3 Cadeirydd y Panel yn ystod y flwyddyn oedd Cynghorydd Mair Rowlands ac roedd hi yn cael 

ei chefnogi gan Morwena Edwards, Cyfarwyddwr statudol gyda chyfrifoldeb am y maes 

diogelu. Yn ogystal mae Cynghorydd Gareth Roberts a’r Cynghorydd Gareth Thomas wedi 

bod yn Aelodau o’r Panel oherwydd eu dyletswyddau yn y meysydd oedolion a phlant. O ran 

swyddogion mae sawl Pennaeth yn Aelodau o’r Panel (megis Addysg, Oedolion, Plant, 

Cefnogaeth Gorfforaethol) ac mae’r Swyddog Monitro hefyd yn aelod o’r panel. 

1.4 I gefnogi'r gwaith mae Grŵp Gweithredol yn bodoli. Pwrpas y grŵp hwn yw gweithredu'r 

rhaglen waith a hefyd ymdrin â materion gweithredol. Mae aelodaeth y grŵp yn cynnwys 

pencampwyr diogelu o bob adran o’r Cyngor. Mae Cadeirydd y grŵp Gweithredol hefyd yn 

aelod o’r Panel Strategol. 

1.5 Prif ffocws y trefniadau uchod yw sicrhau bod gweithdrefnau corfforaethol diogelu'r Cyngor 

yn effeithiol ac yn gadarn.  Yn ogystal, mae’n werth nodi bod bwriad i ehangu ffocws a 

chyfrifoldeb y Panel i gynnwys dyletswyddau gwrth derfysgaeth, dyletswyddau adnabod ac 

atal radicaleiddio, gofynion caethwasiaeth fodern, gofynion trais yn y Cartref a Gofynion 

Cynhwysiad Cymdeithasol.  Bydd hyn yn sicrhau bod y Panel gyda throsolwg o’r agenda 

diogelu ehangach sydd yn bodoli ac yn gwneud y defnydd gorau o’r grŵp gweithredol 

diogelu a’r swyddogion sydd yn bencampwyr yn y meysydd uchod. 

1.6 Mae trefniadau arall yn bodoli, megis y Byrddau Diogelu Rhanbarthol ar gyfer Plant ac 

Oedolion Bregus, ar gyfer ymdrin â materion arbenigol y maes.  Mae’r Byrddau hyn yn 

fyrddau statudol sydd yn draws asiantaeth, gyda chyfrifoldebau penodol a chyfreithiol.  Mae 

gan y Cyngor gyfrifoldeb i gyfrannu at y Byrddau hyn yn rhanbarthol o ran gweithredu. Ar 

ddiwedd yr adroddiad yma mae linc i adroddiad Blynyddol Y Byrddau Diogelu hyn. 

1.7 Mae gofyn i’r Cyfarwyddwr Statudol i adrodd yn gyson a rheolaidd i aelodau ar faterion 

Diogelu. Ein bwriad fydd i adrodd bob 6 mis ar y cynnydd o fewn y maes diogelu. Mae’r 

adroddiad yma yn edrych ar gyfnod blwyddyn 2016-17. Bydd adroddiad Cynnydd nesaf yn 

cael ei gyflwyno i aelodau ym Mis Tachwedd/Rhagfyr 2017 gydag adroddiad blynyddol yn 

cael ei gyflwyno ym Mis Mai 2018. 
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2. Yr hyn sydd wedi ei wireddu yn  ystod 2016/17.  

 

Maes Gwaith 

 

Gweithred/Canlyniad 

 

Statws 

 D1- Sicrhau Perchnogaeth Cyngor Cyfan i’r Maes Diogelu 

Adolygu Polisïau a 

gweithdrefnau yn flynyddol 

Mae pob adran wedi adolygu’r polisïau 

adrannol.  

Mae adolygiad o’r Polisi Corfforaethol heb ei 

gyflawni oherwydd ein bod dal i ddisgwyl 

cyhoeddi cod ymarfer rhan 7 o’r Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  

 

Tasg wedi 

llithro i raglen 

waith 2017-18 

Sicrhau bod trefniadau yn eu 

lle ar gyfer mesur effaith y 

trefniadau diogelu 

corfforaethol 

Mae annog perchenogaeth gorfforaethol o’r 

maes diogelu yn un o flaenoriaethau’r 

awdurdod. Ers mabwysiadau Polisi Diogelu 

Corfforaethol, a pholisïau Diogelu adrannol 

rydym wedi sicrhau fod gweithredu yn unol â’r 

polisi yn cael effaith ar ddiogelu plant ac 

oedolion bregus. Mae fframwaith mesur effaith 

wedi ei lunio ac wedi ei gyflwyno i’r Panel. 

Mae grŵp Tasg hefyd wedi ei sefydlu i adolygu 

mesuryddion y Polisi Corfforaethol a bydd trefn 

casglu/adrodd yn cael eu cyflwyno i’r Cynllun 

Strategol ar gyfer 2017/18. 

Wedi ei 

gyflawni. 

Rhaglen waith 

yn parhau. 

Cynnal sesiynau codi 

ymwybyddiaeth o’r maes a 

monitor eu heffaith 

Mae rhaglen gynhwysfawr o godi  

ymwybyddiaeth wedi cymryd lle dros y 

flwyddyn gan gynnwys dosbarthu posteri, 

defnydd o gyfryngau cymdeithasol. Mae 

dadansoddiad adrannol o staff sydd wedi 

darllen a derbyn y polisi Diogelu wedi ac mae 

hyrwyddo parhaus gan y rheolwyr dynodedig. 

Mae sesiwn atgoffa diogelu CSE hefyd wedi ei 

drefnu. 

Mae rhaglen hyfforddiant wedi ei drefnu sydd 

yn cyfarch codi ymwybyddiaeth yn y meysydd 

gwrth radicaleiddio, CSE, Diogelu plant ac 

oedolion, recriwtio diogel a’r Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) 

Wedi ei 

gyflawni 

Cynnal awdit blynyddol o Mae Awdit dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth 

Diogelu wedi ei gwblhau gan yr uned archwilio 

Wedi ei 

gyflawni’n 
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gydymffurfiad gyda’r polisi sydd wedi mesur lefelau ymwybyddiaeth ar 

draws grwpiau swyddi gwahanol ar draws y 

Cyngor. Mae’r Awdit eleni wedi dangos bod 

cynnydd wedi bod yn y lefelau o 

ymwybyddiaeth o’r Polisi a Gweithdrefnau 

Diogelu.  

llawn 

Monitro trefniadau 

cytundebau (staff a 

darpariaethau) o ran diogelu 

gan gryfhau gweithdrefnau 

lle bo angen 

Mae archwiliad DBS wedi ei gwblhau gan yr 

uned archwilio yn ystod y flwyddyn.  

Wedi ei 

gyflawni 

Sicrhau bod Aelodau craffu 

yn ymwybodol o waith y 

Panel Strategol Diogelu 

Mae trefniadau mewn lle i ‘r Aelodau Craffu 

dderbyn adroddiad gan y Panel pob Chwe Mis. 

Wedi ei 

gyflawni 

D2 - Diogelu Plant a Phobl Ifanc 

Sicrhau fod trefniadau’r 

Cyngor yng nghyd fynd a’r 

strategaeth ranbarthol sy’n 

cael ei datblygu’n aml 

asiantaeth. 

Mae’r Cyngor yn parhau i gyfrannu i’r gwaith 

rhanbarthol o ran datblygu cynllun gweithredu 

CSE. Mae grŵp tasg a gorffen sydd wedi cael ei 

arwain gan yr heddlu wedi ei sefydlu er mwyn 

edrych ar drefniadau ar draws y rhanbarth ac er 

mwyn adnabod meysydd y gellid cryfhau a 

gwella arnynt. Rydym  yn hyderus bod ein 

trefniadau gweithredol yn y maes yng nghyd 

fynd a chanllawiau a gweithdrefnau ac yr ydym 

yn cyfrannu i’r cynllun gweithredu rhanbarthol. 

Wedi ei 

gyflawni 

Sicrhau fod y Cyngor, 

gymaint ag sydd yn bosib, yn 

deall y galw am 

wasanaethau, a thueddiadau 

CSE yng Ngwynedd 

Mae’r adran plant wedi datblygu systemau i 

gasglu a dal data am achosion CSE yng 

Ngwynedd. 

Wedi ei 

gyflawni. 

Rhaglen waith 

yn parhau 

Gwella dealltwriaeth ac 

ymwybyddiaeth unigolion a 

grwpiau allweddol o’r maes 

arbennig hwn gan gynnwys 

sut i adnabod arwyddion.  

Cynhaliwyd hyfforddiant gan arbenigwr yn y 

maes, Dr Helen Beckett ac mae gwaith yn mynd 

rhagddo yn ystod y flwyddyn i adolygu’r asesiad 

SERAF. Mae Uned Rheoleiddio erbyn hyn wedi 

cyflwyno gofyn trwyddedu i yrwyr tacsis i 

gwblhau hyfforddiant diogelu ac 

ymwybyddiaeth o CSE cyn iddynt dderbyn 

trwydded. Mae hyn yn cydymffurfio gyda’r 

gofynion y cynllun CSE rhanbarthol a’r gofyn yn 

lleol. 

Wedi ei 

gyflawni 
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Cydnabod bod y risg yn uwch 

i blant mewn gofal a 

gweithio gyda’r Panel Rhiant 

Corfforaethol ar geisio 

gwarchod y plant mwyaf 

bregus. 

Mae’r adran plant wedi datblygu eu sustemau 

gwybodaeth, golygir hyn bod yr adran mewn 

gwell lle i adnabod niferoedd plant mewn gofal 

sydd mewn perygl o CSE; y rhai sydd angen 

gwaith cychwynnol i arbed cynyddu risgiau a 

gwaith adferol i’w diogelu.  

Rhaglen waith 

yn parhau 

Cynnal yr awdit blynyddol o 

drefniadau diogelu a 

llywodraethu o fewn yr 

adran ac o fewn ysgolion. 

Trefn awdit blynyddol o drefniadau diogelu a 

llywodraethu mewn lle gan yr adran. Adroddiad 

blynyddol llywodraethwyr yn cael ei dderbyn 

gan yr adran gan bob ysgol. Mae’r adroddiadau 

yma yn bwydo mewn i gynllun busnes blynyddol 

diogelu'r adran addysg. Sawl awdit arall wedi eu 

cynnal yn ystod y flwyddyn. 

Rhaglen waith 

yn parhau 

Creu rhaglen hyfforddiant i 

ddiwallu anghenion yr awdit 

blynyddol. 

‘Grŵp Gwella Ymarfer’ wedi ei sefydlu hefyd 

sydd yn edrych ar ganfyddiadau'r awdits ac yn 

dylunio ffyrdd o wella ein hymarfer. 

Wedi ei 

gyflawni 

Gweithredu rhaglen waith yn 

unol ag argymhellion yr 

awdit blynyddol ac ystyried 

hefyd unrhyw gyfleoedd i 

wella.  

Rhaglen hyfforddiant mewn lle sydd yn seiliedig 

ar ganfyddiadau’r awdits blynyddol. 

Wedi ei 

gyflawni, 

rhaglen waith 

mewn lle. 

D3- Diogelu Oedolion Bregus 

Datblygu ystod eang o 

wahanol ddulliau lle gall 

unigolion cael eu clywed. 

Mewn ymateb i argymhellion Adroddiad 

Winterbourne a hefyd adroddiad y Comisiynydd 

Pobl Hyn “Lle i Alw’n Gartref”, mae angen 

datblygu ystod o wahanol ddulliau lle gall 

unigolion cael eu clywed. Mae rhaglen waith yr 

Uned Diogelu a Sicrwydd Ansawdd yn cyfeirio at 

y gwaith o ymgysylltu hefo defnyddwyr 

gwasanaeth a gwneud awdit o brofiadau. 

Byddwn yn gweithio hefo defnyddwyr 

gwasanaeth i sicrhau bod cynlluniau diogelu 

cynaliadwy yn eu lle sydd yn addas i’w 

anghenion. Bydd y Swyddogion Sicrwydd 

Ansawdd yn ymgysylltu hefo preswylwyr, 

unigolion sydd yn derbyn gofal cartref a’u 

teuluoedd er mwyn cael adborth ac adnabod 

gwersi i’w dysgu 

Rhaglen waith 

mewn lle ar 

gyfer 2017/18 

Adnabod a oes defnydd 

addas o eiriolaeth a cheisio 

Yn ogystal  â’r uchod, mae angen adnabod a oes 

defnydd addas o eiriolaeth a cheisio ymateb i 

unrhyw ddiffygion. Mae defnydd helaeth o 

Rhaglen waith 

mewn lle ar 
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ymateb i unrhyw ddiffygion. wasanaeth Adfocatiaeth wrth wneud y gwaith 

DoLS ond mae angen sicrhau bod eiriolaeth yn 

cael ei gynnig i unigolion sydd o dan y drefn 

Diogelu ac yn derbyn Gwasanaethau yn y maes 

Oedolion. 

gyfer 2017/18 

Darparu tystiolaeth bod y 

grwpiau corfforaethol yn 

gallu dangos eu bod yn 

gwrando ar lais oedolion 

bregus. 

Mae’r Panel Gweithredol Diogelu Plant ac 

Oedolion yn grŵp Corfforaethol sydd yn 

cyfarfod yn chwarterol. Mae’r Panel yn trafod 

materion Diogelu a sut mae modd i'r Adran 

gymryd cyfrifoldeb am wrando ar lais oedolion 

bregus. Bydd y gwaith o adolygu'r Polisi Diogelu 

Corfforaethol yn dechrau ym mis Mai. 

Cynhaliwyd cyfarfod hefo swyddog AGGCC 

gychwyn mis Mawrth 2017 ac wrth gydnabod 

bod gwaith i’w wneud, a bod her o’n blaenau, 

cafodd y cynlluniau ar gyfer y tîm Diogelu a 

Sicrwydd Ansawdd eu disgrifio fel newidiadau 

‘cyffrous’. Mae’r adborth yma yn galonogol 

iawn ar ddechrau cyfnod o newid. 

 

Wedi ei 

gyflawni. 

 

 

3.  Archwiliadau Allanol a’u derbyniwyd yn ystod y cyfnod 

3.1 Adolygiad Lle i Alw’n Gartref (Comisiynydd Pobl Hyn) 

Mae’r adran Oedolion, Iechyd a Llesiant wedi yn ystod y flwyddyn wedi ymateb i 

argymhellion adroddiad y Comisiynydd Pobl Hyn ‘Lle i Alw’n Gartref’. Mae ein hymatebion 

yn dangos ein bod ar y trywydd cywir ond, fel pob awdurdod arall, mae dal gwaith i wneud, 

mae angen datblygu ystod o wahanol ddulliau lle gall unigolion cael eu clywed. Mae rhaglen 

waith yr Uned Diogelu a Sicrwydd Ansawdd yn cyfeirio at y gwaith o ymgysylltu hefo 

defnyddwyr gwasanaeth a gwneud awdit o brofiadau. Bydd yr uned yn gweithio gyda 

defnyddwyr gwasanaeth i sicrhau bod cynlluniau diogelu cynaliadwy yn eu lle sydd yn addas 

i’w anghenion. Bydd swyddogion Sicrwydd Ansawdd yn ymgysylltu hefo preswylwyr, 

unigolion sydd yn derbyn gofal cartref a’u teuluoedd er mwyn cael adborth ac adnabod 

gwersi i’w ddysgu. 

3.2 Llythyr Blynyddol 2016/17 (Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol) 

Derbyniwyd y Cyngor Llythyr Blynyddol yr arolygaeth 2016/17ar y 13eg o Fehefin. Maent 

wedi rhoi sylw i’r maes diogelu. Mae’r arolygaeth yn adnabod y cynnydd sydd wedi ei wneud 

yn y maes diogelu oedolion ac yn y maes Anableddau Dysgu.  
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3.3 Llythyr Blynyddol 2015/16 (Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol) 

Byddwch yn ymwybodol yn Llythyr Blynyddol yr Arolygaeth blwyddyn 2015 cyfeiriwyd at yr 
angen i wella trefniadau diogelu bregus gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant ac mae’r 
gwaith hwn eisoes wedi ei adnabod ac wedi ymgorffori yn y cynllun strategol. Mae’r Adran 
Oedolion wedi rhoi trefniadau cadarn yn eu lle yn ystod y flwyddyn er mwyn sicrhau 
arbenigedd a dealltwriaeth lawn o holl faterion sy’n ymwneud a diogelu. Mae hyn yn 
galluogi’r Cyngor i fod yn rhagweithiol er mwyn ymateb yn briodol ac effeithiol i bryderon 
sy’n codi. Mae cynnydd cyffredinol wedi bod mewn achosion sy’n ymwneud a materion 
diogelu yn ddiweddar, ond mae’n amlwg o drafodaethau gydag Awdurdodau eraill o fewn y 
rhanbarth ein bod mewn sefyllfa gyffelyb. Bydd yr uned wedi ei sefydlu’n llawn erbyn 
Mehefin 2017 ac mae rhaglen waith cynhwysfawr wedi cael ei datblygu. 

 
3.4 Adroddiad Arolygaeth ar  Wasanaeth Oedolion ag Anableddau Dysgu 

Ym Mehefin 2016 cyhoeddwyd adroddiad arolygaeth ar wasanaethau oedolion ac 
anableddau dysgu.  Ers rhyddhau’r adroddiad, mae’r Gwasanaeth Anableddau Dysgu wedi 
gwneud cynnydd sylweddol i foderneiddio'r gwasanaeth yn dilyn yr archwiliad ac wedi 
datblygu gweledigaeth glir ar y cyd gyda defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd. Mae 
rhaglen gyffrous mewn lle ar gyfer sicrhau darpariaeth gynaliadwy i oedolion gydag  
anableddau dysgu ar gyfer y dyfodol. Mae’r gwasanaeth newydd wedi ei ddylunio i helpu 
dinasyddion i ganolbwyntio ar eu cryfderau ac ar yr hyn y medrant ei gyflawni yn ddiogel ac 
ar ben eu hunain. Mae’r Cyngor wedi sicrhau cyllid Gronfa Ganolradd Llywodraeth Cymru i 
ddatblygu’r model newydd ar ddarparu gwasanaeth fydd yn elwa oedolion gydag 
anableddau dysgu wedi’i leoli yng Nghanolfan Hamdden Arfon yn y lle cyntaf.  

 

4.  Adolygiadau Ymarfer  

 
4.1 Mae Cymru wedi datblygu fframwaith Adolygu Dysgu Ymarfer Plant (CPR) i wella’r diwylliant 

o ddysgu o achosion amddiffyn plant. Mae adolygiadau ‘gryno’ neu ‘estynedig’ yn bodoli yn 
dibynnu ar amgylchiadau’r plentyn dal sylw. Mae’r adroddiadau yn canolbwyntio ar wella 
ymarfer. Yn ystod y cyfnod mae Gwynedd wedi cael 2 achos adolygu ymarfer estynedig 
(ECPR). Mae’r ddau adolygiad nawr wedi dod i ben. Mi fydd adroddiadau llawn ar gael ar 
wefan y Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn fuan. Mae Cynllun Gweithredu llawn ar gyfer y 
ddau adolygiad wedi eu llunio yn dilyn argymhellion ac mae cyrhaeddiad yn erbyn y 
cynlluniau gweithredu yn cael ei adolygu gan y Bwrdd Rhanbarthol, yn ogystal mae’r Tîm 
Statudol yn monitro’r cyrhaeddiad er mwyn sicrhau bod adlewyrchiad a dysgu o’r 
digwyddiad ac adolygu ymarfer lle bod angen. Yn ogystal bydd y Panel yn edrych ar unrhyw 
wersi sydd yn deillio o’r adolygiadau ymarfer a sicrhau bod gweithredu priodol yn digwydd 
ar y gwersi. 

 
4.2 Yn yr un modd Cynhelir Adolygiadau Ymarfer Diogelu Oedolion (APR) ar ran Bwrdd Diogelu 

Oedolion Gogledd Cymru. Maent hefyd yn ddull sy’n caniatáu pob asiantaeth partner i nodi’r 
gwersi y gellir eu dysgu o’r achosion Diogelu Oedolion arbennig o gymhleth neu anodd a 
gweithredu newidiadau i wella gwasanaethau yn sgil y gwersi hyn. Mae Gwynedd gydag un 
achos APR sydd ar fin cau (APR Gwynedd 1). Bydd adroddiad llawn yr achos yma ar wefan y 
Bwrdd Rhanbarthol yn fuan ac yn unol ag adolygiadau plant bydd y Panel yn edrych ar 
unrhyw wersi sydd yn deillio o’r adolygiadau ymarfer a sicrhau bod gweithredu priodol yn 
digwydd ar y gwersi. 
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5. Y bwriad wrth edrych ymlaen – 2017 ymlaen 

5.1   Fel sydd wedi ei nodi ar gychwyn yr adroddiad hwn, mae’r Cyngor wedi blaenoriaethu ac 
uchafu’r  maes Diogelu yn y Cynllun Strategol trwy sicrhau ei fod yn derbyn ystyriaeth 
drawsadrannol a sylw cyngor cyfan -  yn hytrach na’i fod yn cael ei weld fel cyfrifoldeb rhai 
adrannau yn unig. Mae’ prosiectau Diogelu yn parhau i dderbyn sylw yn y Cynllun Strategol 
2017/18. 

 
5.2 D1 Sicrhau perchnogaeth Cyngor cyfan i’r maes diogelu 
 
5.3 Pwrpas y prosiect yw sicrhau fod perchnogaeth gorfforaethol i’r agenda diogelu, a bod 

gennym weithdrefnau effeithiol o ran diogelu plant ac oedolion bregus Gwynedd.  Mae’r 
gwaith o godi ymwybyddiaeth gweithwyr ac aelodau’r Cyngor o’r agenda hwn yn waith 
parhaus i sicrhau fod pawb yn ymwybodol fod diogelu plant ac oedolion bregus o 
gamdriniaeth yn gyfrifoldeb i ni gyd.  

 
5.4 Erbyn diwedd Mawrth 2018 byddwn wedi: 

 Adolygu ein polisïau a’n gweithdrefnau i gyfarch newidiadau deddfwriaethol 

 Monitro effaith ein gweithdrefnau drwy’r arolwg ymwybyddiaeth flynyddol a’r archwiliad     

cytundebau, gan weithredu ar unrhyw argymhellion a pharhau i godi ymwybyddiaeth a 

darparu hyfforddiant yn y maes diogelu 

5.5 D2 Diogelu plant a phobl ifanc 
 
5.6 Pwrpas y prosiect yma yw gwella yn barhaus y trefniadau a diwylliant diogelu i blant a phobl 

ifanc.  Byddwn yn sicrhau fod gweithdrefnau a pholisïau diogelu yn cael eu deall yn glir gan 
bawb sy’n gweithio o fewn y maes Addysg ac ymateb i’r risg Ecsploetio Plant yn Rhywiol 
(CSE) ar draws Gogledd Cymru.   

 
5.7 Erbyn diwedd Mawrth 2018, byddwn wedi cryfhau ymhellach y gweithdrefnau a diwylliant 

diogelu o fewn y maes Addysg drwy: 
 

 Cynnal awdit blynyddol o drefniadau diogelu a llywodraethu o fewn yr adran ac o fewn 
ysgolion 

 Parhau i wella ymarfer, dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth unigolion a grwpiau allweddol o’r 
maes arbennig hwn gan gynnwys sut i adnabod arwyddion 

 Parhau i gadw’r rhaglen hyfforddiant yn gyfredol i ddiwallu anghenion yr awdit blynyddol 

 Weithredu rhaglen waith yn unol â chasgliadau ac argymhellion yr awdit blynyddol ac 
ystyried hefyd unrhyw gyfleoedd i wella. 

 
5.8 Erbyn diwedd Mawrth 2018, byddwn wedi adolygu trefniadau’r Cyngor o ran ymateb i’r risg 

Ecsploetio Plant yn Rhywiol (CSE) gan: 
 

 Sicrhau fod trefniadau’r Cyngor yng nghyd fynd â’r strategaeth ranbarthol sy’n cael ei 
datblygu’n amlasiantaethol 

 Parhau i gynnal trefniadau casglu gwybodaeth am niferoedd achosion, lefelau risg a 
chydymffurfiaeth a phrosesau diogelu yn y maes er mwyn bod yn ymwybodol o natur y galw 
yn y maes. Gwella dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth unigolion a grwpiau allweddol o’r maes 
arbennig hwn gan gynnwys sut i adnabod arwyddion 
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 Sefydlu panel gweithredol amlasiantaethol i edrych ar achosion unigol ym maes CSE er 
mwyn cytuno ar weithrediadau sydd angen digwydd i ddiogelu plant a phobl ifanc unigol. 
Bydd y panel yma yn ychwanegu gwerth i’r ymyrraeth dydd i ddydd rheng flaen 

 
5.9 D3 Diogelu oedolion bregus 
 
5.10 Pwrpas y prosiect yw anelu i wella yn barhaus y trefniadau a diwylliant diogelu o fewn y 

maes oedolion.  
 
5.11 Erbyn diwedd Mawrth 2018, fe fydd y prosiect yn gweithredu’r rhaglen waith uchod, a thrwy 

hynny wedi sicrhau ein bod yn: 

 Datblygu ystod o wahanol ddulliau lle gall unigolion cael eu clywed  

 Adnabod a oes defnydd addas o eiriolaeth a cheisio ymateb i unrhyw ddiffygion 

 Darparu tystiolaeth bod y grwpiau corfforaethol yn gallu dangos eu bod yn gwrando ar lais 
oedolion bregus 

 
 

6. Panel Strategol Diogelu i’r Dyfodol 
 
6.1 Byddwch yn ymwybodol bod bwriad i ehangu maes gwaith chyfrifoldeb y Panel Diogelu 

Strategol i gynnwys dyletswyddau gwrth derfysgaeth ac atal radicaleiddio, gofynion 

caethwasiaeth fodern, gofynion trais yn y Cartref a Gofynion Cynhwysiad Cymdeithasol.  

Mae hyn yn sicrhau bod y Panel gyda throsolwg o’r agenda diogelu ehangach sydd yn bodoli 

ac yn gwneud y defnydd gorau o’r grŵp gweithredol diogelu a’r swyddogion sydd yn 

bencampwyr yn y meysydd uchod. Er nad yw’r meysydd yma wedi derbyn sylw’r Panel yn 

ystod y flwyddyn, Mae’r wybodaeth sydd i ddilyn yn ceisio rhoi trosolwg o’r meysydd dan 

sylw. 

6.2 CONTEST/PREVENT 

6.3 Mae’r Ddeddf Llywodraeth y DU Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 yn cyflwyno 

dyletswydd ar awdurdodau lleol, ysgolion a cholegau fel rhan o'u swyddogaeth, i roi sylw 

dyledus i'r angen i atal pobl rhag cael eu denu at derfysgaeth. Mae strategaeth PREVENT 

llywodraeth y DU , un o bedwar llinyn ‘CONTEST’, Strategaeth ehangach gwrthderfysgaeth y 

swyddfa Gartref, ac yn ymwneud yn bennaf a rhwystro pobl rhag dod yn derfysgwyr neu 

rhag cefnogi terfysgwyr ac eithafiaeth dreisgar. Mae strategaeth PREVENT yn benodol yn: 

 Ymateb i’r her ideolegol terfysgaeth ar fygythiad rydym yn ei wynebu gan y rheini sy’n ei 

hybu. 

 

 Atal unigolion rhag cael eu denu at derfysgaeth a sicrhau eu bod yn cael cyngor a chymorth 

priodol.  

 

 Gweithio gyda sectorau a sefydliadau lle bydd perygl o radicaleiddio y mae angen rhoi sylw 

iddo. 

 

6.4 Mae Bwrdd ‘CONTEST’ Rhanbarthol sydd yn fwrdd amlasiantaethol mewn lle gyda 

chynrychiolaeth gan Gyngor Gwynedd. Morwenna Edwards, Cyfarwyddwr Statudol sydd yn 
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cynrychioli Gwynedd ar y Bwrdd ‘CONTEST’. Mae Partneriaeth Diogelu Gymunedol Gwynedd 

a Môn gyda’r cyfrifoldeb i oruchwylio rhaglenni ‘PREVENT’ o fewn y gwasanaethau'r 

bartneriaeth. 

6.5 Mae’r strategaeth PREVENT yn cynnwys datblygu ystod eang o weithgareddau gan gynnwys 

cymorth ymarferol, cyngor a chefnogaeth ac ystod o ddigwyddiadau a rhaglenni cefnogi 

unigolion a sefydliadau i wrthbwyso ideolegau maleisus. Yn ystod y flwyddyn 2016/17 mae 

rhaglen hyfforddiant cynhwysfawr wedi digwydd o fewn ysgolion Gwynedd gyda rhan fwyaf 

o weithwyr ein hysgolion wedi cwblhau hyfforddiant diogelu plant (lefel 1 neu 2) sydd yn 

cynnwys modiwlau ar radicaleiddio. 

6.6 Bydd rhaglen waith PREVENT 2017/18 yn canolbwyntio ar redeg yr hyfforddiant yma ar gyfer 

gweithwyr y Cyngor ar bob lefel. Mae modiwlau e-ddysgu wedi eu paratoi gan y Swyddfa 

Gartref ac wedi eu rhannu gyda’ Adran Dysgu a Datblygu ac ar gael i staff y Cyngor. Bydd 

angen sicrhau bod y rhaglenni dysgu yma ar gael i weithlu’r Cyngor. 

6.7 Yn ogystal mae hi’n ofyn statudol inni fod yn cynnal paneli ‘CHANNEL’ sydd yn gyfarfodydd 

aml asiantaeth sydd yn rhoi ffocws i gefnogi pobl yn gynnar sydd wedi cael eu hadnabod fel 

rhai sydd mewn peryg o gael eu denu at derfysgaeth. Mae’r panel yn gweithio mewn dull 

aml asiantaethol i adnabod unigolion, asesu natur y peryg a datblygu ffyrdd effeithiol a 

priodol i gefnogi’r unigolion. Yng Ngwynedd, mae trefniadau Paneli ‘CHANNEL’ mewn lle ac 

mae’n galonogol adrodd bod dim  un cyfeiriad wedi cyrraedd yr angen am ymyrraeth 

‘CHANNEL’. 

6.8 Trais yn erbyn Menywod, cam-drin domestig a Thrais Rhywiol  

6.9 Daeth y ddeddf Trais yn erbyn Menywod, cam drin domestig a thrais rhywiol (Cymru) i rym 

yn 2015. Nod y ddeddf yw gwella ymateb y sector Gyhoeddus yng Nghymru i gam drin a 

thrais o’r fath. Yn benodol mae’r ddeddf yn gosod cyfrifoldebau ar Gynghorau i sefydlu 

strwythur gweithredu Rhanbarthol. I’r perwyl hyn mae Bwrdd Strategol Rhanbarthol wedi ei 

sefydlu gyda Morwenna Edwards, Cyfarwyddwr Statudol  yn cynrychioli’r Cyngor ar y Bwrdd. 

Mae’r Bwrdd wedi penodi ‘Cynghorydd Rhanbarthol’, fel sydd yn ofynnol yn y ddeddf ac 

maent yn awr yn gweithio ar raglen trawsffurfio ranbarthol fydd yn golygu bod swyddogion 

lleol yn symud i fod yn rhan o dîm rhanbarthol. 

6.10 Un o brif ddyletswyddau yn sgil y ddeddf yw’r fframwaith hyfforddi cenedlaethol. Mae’r 

Fframwaith yn cynnwys chwe grŵp hyfforddi. Bydd holl broffesiynau’r gwasanaethau 

cyhoeddus yn perthyn i un o’r grwpiau hyn ac mae’n ofynnol bod pob aelod o weithlu’r 

Cyngor yn derbyn yr hyfforddiant perthnasol. Roedd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i 

Gynghorau fod wedi cwblhau 50% o’r hyfforddiant erbyn diwedd y flwyddyn. Ni lwyddwyd i 

gyrraedd hwn am amryw o resymau gan gynnwys nad oedd safon iaith Gymraeg y 

deunyddiau dysgu yn ddigonol yn ogystal â materion technegol. Mae’r Cyngor yng nghyd 

weithio gyda Llywodraeth Cymru i geisio goresgyn y rhwystrau yma. Mi fydd lledaenu’r 

hyfforddiant yn flaenoriaeth ar gyfer 2018/18 

6.11 Caethwasiaeth Fodern 
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6.12 Mae’r agenda Caethwasiaeth Fodern eto yn faes gwaith sydd yn derbyn  proffil llawer iawn 

uwch. Mae grŵp rhanbarthol yn arwain ar y maes yma ac mae Cyngor Gwynedd yn cyfrannu 

i’r Grŵp Gogledd Cymru yma. Yn ystod y flwyddyn mae Uwch Reolwr Tai, Arwel Owen wedi 

ei benodi fel Pwynt Cyswllt Unigol i’r Cyngor (SPOC). Mae’r Bwrdd Rhanbarthol yn ei 

ddyddiau cynnar ac mae hyfforddiant wedi ei drefnu ar gyfer aelodau’r grŵp er mwyn deall 

yn well sut i adnabod ac ymateb i’r broblem. Mae pwyslais yr ymyrraeth ar gyd weithio a 

blaenoriaeth y 2017/18 fydd i ymestyn dealltwriaeth grwpiau o staff penodol o fewn y 

Cyngor fydd yn debygol o ddod ar draws caethwasiaeth fodern, yn ogystal, mae modiwlau e-

ddysgu ar gael ar gyfer hyfforddiant i’r holl weithlu. 

6.13 Cynhwysiad Cymdeithasol 

6.14 Mi fydd Llywodraeth Cymru yn rhyddhau Cynllun Cynhwysiad Cymunedol newydd yn y 

misoedd nesaf. Mae’n debyg bydd themâu cyfredol Cynhwysiad Cymunedol yn parhau i fod 

yn flaenoriaeth gyda’r agenda ‘PREVENT’ a newid demograffeg yn cael mwy o sylw. Mae 

Heddlu Gogledd Cymru a'r Comisiynydd Heddlu (PCC) wedi cyhoeddi eu cynllun 2017-18 

sydd yn cynnwys eu blaenoriaethau Cymhwysiad Cymunedol sef, Caethwasiaeth Modern, 

Cymunedau Diogel a ‘PREVENT’. Bydd y Bwrdd Diogelu Cymunedol Gogledd Cymru yn 

cysidro a phenderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer 2017/18. 

 
7. Casgliad 

7.1 Cyflwynir yr adroddiad yma er mwyn rhoi blas ar weithgareddau sy’n digwydd ym maes 
diogelu o fewn y Cyngor. Mae pwyslais y gwaith ar y ffaith mai cyfrifoldeb corfforaethol yw 
diogelu ac nid ar gyfer yr Adran Addysg ac Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn unig. 

 

7.2 Mae’r hyn gyflawnwyd y llynedd o ran y rhaglen waith yn amlygu gweithgarwch y Panel 

Strategol a’r Grŵp Gweithredol o ran y gwaith caled sydd wedi ei wneud o ran parhau i wella 

ein trefniadau diogelu ac amddiffyn yn gorfforaethol. Gyda’r archwiliadau allanol ac 

adolygiadau ymarfer yn cynnig adborth positif ar y cyfan. Maent hefyd yn amlygu'r elfennau 

y gellid gwella. Yn ogystal mae’r achosion penodol sydd wedi codi yn cynnig cyfleoedd i 

ddysgu i wella ac i adolygu ein trefniadau. 
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