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Y CABINET DYDD MAWRTH, 19 MEDI 2017 

 

 
Yn bresennol- 
Y Cynghorwr: Dyfrig L. Siencyn, Mair Rowlands, Craig ab Iago, Gareth Wyn Griffith, Peredur 
Jenkins, Dafydd Meurig, Dilwyn Morgan a W. Gareth Roberts 
 
Hefyd yn bresennol- 
 
Dilwyn Williams (Prif Weithredwr), Dafydd Edwards (Pennaeth Cyllid), Iwan Evans (Pennaeth 
Gwasanaeth Cyfreithiol), Morwena Edwards (Cyfarwyddwr Corfforaethol)  
 
Eitem 5: Llinos Edwards (Uwch Swyddog Gweithredol) 
Eitem 9: Dafydd Wyn Williams (Pennaeth Amgylchedd) Diane Jones (Swyddog Addysg) 
 
  
 
1.   YMDDIHEURIADAU 

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

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Cyng. Gareth Thomas, Cyng. Ioan Thomas ac Iwan 
Trefor Jones. 
 
 

 
2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 

 
 Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant personol. 

 
 

 
3.   MATERION BRYS 

 
 Nid oedd unrhyw faterion brys. 

 
 

 
4.   MATERION YN CODI O DROS OLWG A CHRAFFU 

 
 Nid oedd unrhyw faterion yn codi o drosolwg a chraffu. 

 
 

 
5.   ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET OEDOLION, IECHYD A LLESIANT 

 
 Cyflwynwyd yr eitem gan Cyng. W Gareth Roberts 

 
PENDERFYNWYD 
 
Derbyn a nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad. 
 
TRAFODAETH 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan nodi ei fod yn canmoladwy ac yn talu teyrnged i’r staff sydd 
wedi bod yn gweithio yn galed i arwain yr adran i gyfeiriad iach ac adeiladol. Nodwyd fod 
gwaith wedi cael ei wneud i weithio’n integredig a’i fod yn gallu bod yn her oherwydd y 
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bydd ffyrdd gwahanol o weithio. Ond er hynny mae’n gyfeiriad gwych i’r adran.  
 
Prif fater sy’n codi yw staff yn y maes gofal, yn benodol wrth edrych ar capasiti a 
chynaladwyedd y gyfundrefn gofal a Iechyd o fewn y maes y bobl hyn. Nodwyd y buasai yn 
croesawu craffu i edrych yn fanylach i mewn i hyn yn benodol i mewn i recriwtio gweithlu 
gofal nyrsio – sydd wedi ei nodi yn broblem Genedlaethol.  
 
Esboniwyd nad oedd dim i’w boeni pan yn edrych ar fesurau perfformiad ond  manylodd 
fod cyfradd oedi wrth drosglwyddo gofal Gwynedd yn 0.71 sy’n cymharu yn dda gyda 
gweddill Cymru ond fod lle i wella gan fod Conwy yn 0.07 – felly angen dysgu gwersi oddi 
wrth yr ardaloedd sy’n perfformio yn well.   
  
Sylwadau yn codi o’r drafodaeth 

 Wrth edrych ar brosiect Llys Cadfan yr Uned Ddementia Cynnar, gyda cynlluniau yn 
ei lle am dri uned arall holwyd os oedd bwriad o ddatblygu lleoliadau yn Ne y Sir. 
Pwysleisiwyd eu bod yn gobeithio y bydd modd sicrhau buddsoddiad o gronfa ICF 
(Intergrated Core Fund) ar gyfer un o’r prosiectau a bydd angen edrych ble fydd 
angen y ddarpariaeth. 

 Croesawyd fod y Bwrdd Iechyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Consortiwm 
Addysg Ôl 16 Gwynedd a Môn. Nodwyd fod prinder staff yn broblem Genedlaethol, 
ac mae’r pwl staff yn brysur leihau. Tanlinellwyd ei bod yn allweddol datrys y 
broblem ac ei bod yn sefyllfa argyfyngus.   

 
 
 

 
6.   TROSOLWG ARBEDION: ADRODDIAD CYNNYDD AR WIREDDU CYNLLUNIAU 

ARBEDION 
 

 Cyflwynwyd yr eitem gan Cyng. Peredur Jenkins  
 
PENDERFYNWYD 
 
Nodi’r cynnydd calonogol tuag ar wireddu’r cynlluniau arbedion 2015/16 – 2017/18 
 
TRAFODAETH 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad a oedd yn adrodd ar gynnydd gwireddu’r arbedion sydd yn y 
Strategaeth Arbedion 2015/16 – 2017/18. Nodwyd dros y ddwy flynedd diwethaf fod y 
strategaeth wedi cynllunio £9,201,411 yn ystod 2016/17 ac £7,231,751 pellach yn 
2017/18.  
 
Esboniwyd wrth edrych ar 2016/17 fod 97% o’r arbedion bellach wedi ei gwireddu, ac 
fod rhagolwg presennol o gynlluniau ac arbedion 2017/18 yn nodi fod 64% wedi 
gwireddu ac 20% ar drac. Mynegwyd yn gyffredinol eu fod yn hapus ar gyrhaeddiad ond 
y bydd angen i’r aelodau Cabinet barhau i fonitro. Diolchwyd i’r staff am y ffordd maent 
wedi ymdrin ar arbedion ac yn parhau i gynnal gwasanaethau.  
 
Sylwadau yn codi o’r drafodaeth 

 Nodwyd pa mor arwyddocaol oedd llwyddiant y Cyngor i gynnal gwasanaethau 
cystal a bod hynny yn ganlyniad o lawer o ymdrech gan staff, ynghyd â gallu’r 
Cyngor i reoli cyllidebau. 

 Diolchwyd i’r aelodau Cabinet am eu gwaith ac fod gwireddu’r cynlluniau wedi 
bod yn gamp. Pwysleisiwyd fod hyn yn dangos trefniadau a sgiliau monitro 

 
 

 
7.   BLAEN RAGLEN Y CABINET 
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 Cyflwynwyd yr adroddiad gan Cyng. Dyfrig Siencyn 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwyo’r Flaen Raglen a gynhwyswyd yn y papurau i’r cyfarfod. 
 
 

 
8.   CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD 

 
 PENDERFYNWYD 

 
Penderfynwyd cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr 
eitem ganlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym 
mharagraffau 11, Rhan 4, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972.Gofynnwyd i 
gadw’r eitem yn eithriedig o dan yr adran isod: 
 
14.10.2 Gwybodaeth Eithriedig – Disgresiwn i Wahardd y Cyhoedd 
 
(a) Ceir gwahardd y cyhoedd o gyfarfodydd pryd bynnag y bo’n debygol, oherwydd 
natur y busnes sydd i’w drafod, neu natur y trafodion, y byddai gwybodaeth gyfrinachol 
yn cael ei ddatgelu. Mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â manylion 
cytundeb a threfniadau gwerthiant nad yw’n hysbys ar hyn o bryd. Mae’r wybodaeth yn 
cael ei ystyried yn eithriedig yn unol â chategori 14, gan ei fod yn wybodaeth sy’n 
ymwneud â materion ariannol neu fusnes unigolyn penodol. 
 
 

 
9.   TIR YN LLANRUG 

 
 Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Cyng. Dafydd Meurig 

 
PENDERFYNWYD 
 
Penderfynwyd fod angen adroddiad pellach gan yr Adran Addysg i’w gyflwyno yn ystod 
Cabinet 3ydd Hydref cyn penderfynu’n derfynol ar y pryniant. 
 
TRAFODAETH 
 
Ar Mawrth 28 2017 bu i’r Cabinet benderfynu i ddirprwyo hawl i’r Pennaeth Rheoleiddio 
mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth Addysg i brynu llain o dir  yn  Llanrug ac yn sgil y 
pryniant, rheolaeth briodol o’r safle, yn unol â’r adroddiad. 
 
Yn dilyn y cyfarfod hwn nodwyd fod materion wedi codi a oedd angen ystyriaeth bellach 
cyn penderfynu’n derfynol ar y pryniant.  
 
Nododd yr Aelod Cabinet ei fod wedi trafod y mater a’r Aelod Lleol. 
 
 

 
Dechreuodd y cyfarfod am 1.00y.h a death i ben am 2.15.y.h 

 
 
 
 

 

CADEIRYDD 
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Y CABINET DYDD MAWRTH, 03 HYDREF 2017 

 

 
Yn bresennol- 
 
Y Cynghorwyr: Dyfrig L. Siencyn, Mair Rowlands, Craig ab Iago, Gareth Griffith, Peredur Jenkins, 
Dafydd Meurig, Dilwyn Morgan, W. Gareth Roberts, Gareth Thomas ac Ioan Thomas 
 

 
Hefyd yn bresennol- 
 
Dilwyn Williams (Prif Weithredwr), Dafydd Edwards (Pennaeth Cyllid), Iwan Evans (Pennaeth 
Gwasanaeth Cyfreithiol) ac Iwan Trefor Jones (Cyfarwyddwr Corfforaethol), Lowri Haf Evans 
(Swyddog Cefnogi Aelodau) 
 
Eitem 6:  Aled Davies (Pennaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant) 
Eitem 7:  Sioned Williams (Pennaeth Economi a Chymuned), Ian Jones (Uwch Reolwr 

Cefnogaeth Gorfforaethol)  Robin Evans (Rheolwr Pŵl Prosiectau) 
Eitem 8:  Dewi W Jones (Rheolwr Gwasanaeth Cefnogi Busnes y Cyngor) 
Eitem 9: Geraint Owen (Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol), (Eleri Williams Rheolwr 

Gwybodaeth a Gwasanaethau ar y Wefan)  
Eitem 10:  Garem Jackson (Pennaeth Addysg dros dro), Owen Owens (Uwch Reolwr 

Ysgolion) 
Eitem 13:  Dafydd Wyn Williams (Pennaeth Amgylchedd), Diane Jones (Swyddog Addysg) 

 
1. YMDDIHEURIADAU 

 
Dim i’w nodi 

 
2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 

 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant personol 
 

3. MATERION BRYS 
 

Nid oedd unrhyw faterion brys. 

 
 
4. MATERION YN CODI O DROS OLWG A CHRAFFU 

 
Nid oedd unrhyw faterion yn codi o drosolwg a chraffu. 

 
 

5. COFNODION O GYFARFOD 5.09.17 a 12.9.17 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar y 5ed o Fedi a’r 12fed 
o Fedi 2017, fel rhai cywir. 
 

6. ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET TAI, DIWYLLIANT A 
HAMDDEN 

 
Cyflwynwyd yr eitem gan Cyng. Craig ab Iago  
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PENDERFYNWYD 

 
Derbyn a nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad 

 
TRAFODAETH 
 
Amlygwyd mai pwrpas yr adroddiad oedd cyflwyno gwybodaeth gyfredol ar yr hyn oedd 
wedi ei gyflawni yn y maes gan amlinellu’r diweddaraf ar y materion hynny oedd yn cael 
eu cynnwys yn y Cynllun Strategol, y mesurau perfformiad a’r diweddaraf o ran cynllun 
arbedion a thoriadau. 
 
Nododd yr Aelod Cabinet ei fod yn aelod newydd i’r Cabinet ac wedi bod yn brysur yn 
ymgyfarwyddo ei hun gyda gwaith y gwasanaethau. Mynegwyd bod nifer o’r 
gwasanaethau yn mynd drwy gyfnod o newid ac ailfodelu ond ei fod yn gyffredinol, yn 
hapus gyda’r perfformiad. Roedd yn awyddus i weld y gwasanaethau yn parhau i lwyddo 
er gwaethaf yr holl heriau fydd yn eu hwynebu yn y dyfodol agos. Ategwyd mai ei 
flaenoriaeth am y cyfnod nesaf fydd sicrhau cydweithio trawsadrannol er mwyn mynd i’r 
afael a thlodi ac amddifadedd. 

 
Tynnwyd sylw at brosiect strategol ‘Cydymdrechu yn erbyn Tlodi’ a nodwyd bod gwaith  
da wedi ei wneud i gynnal digwyddiadau ‘Call efo’r Geiniog’ ar draws y Sir fel modd i 
drigolion Gwynedd gael gwybodaeth am sut i gael y gorau o’u harian. 
 
Amlygwyd pryder mewn newidiadau yn y maes lles a budd-daliadau a’r newid i’r Credyd 
Cynhwysol (gweithredol o Ebrill 2018) fydd yn debygol o effeithio oddeutu 300+ aelwyd yn 
y Sir. Adroddwyd bod sesiynau wedi eu trefnu ar gyfer staff rheng flaen i rannu 
gwybodaeth a pharatoi ar gyfer yr addasiadau hyn. 

 
Sylwadau yn codi o’r drafodaeth: 
 
- A yw cyfrifoldebau newydd o fewn Deddfwriaeth Digartrefedd yn rhoi baich 

ychwanegol ar amser staff i gadw cofnodion manwl o’r broses asesu yn ychwanegu 
gwerth i’r gwasanaeth? 

- Nad yw perfformiad Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn ddigonol (er yr ystyriaeth sydd yn 
cael ei roi i gyfnodau trefnu a chodi estyniadau). 

- Yng nghyd–destun Credwyd Cynhwysol awgrymwyd y dylid amlygu’r pryderon i’r 
Aelodau Seneddol Lleol gan y gall trefniadau gweinyddu’r credyd yn ganolog gan y 
Llywodraeth amlygu pryderon pellach. 

- Croesawu awydd yr Aelod Cabinet i gydweithio yn drawsadrannol i ymdrin â thlodi  
- Bod angen diweddariad ar safbwynt Llywodraeth Cymru ar yr agenda Trechu Tlodi. 

Ymddengys nad yw bellach yn flaenoriaeth 
- Bod angen mesur effaith prosiectau megis Cyfeirio at Ymarfer a Dementia Go wrth 

ystyried trosglwyddo Canolfannau Hamdden i gwmni newydd wedi ei reoli gan y 
Cyngor. 

 
Mewn ymateb i sylw am y ddarpariaeth ddigartrefedd, amlygodd y Pennaeth Gwasanaeth 
bod gofynion ychwanegol gan y Llywodraeth a Phartneriaethau ar yr Uned am wybodaeth. 
Derbyniwyd y sylw bod angen adolygu'r broses o ystyried bydd cynnydd pellach a’r 
ofynion yr Uned o ganlyniad i newidiadau mewn budd-daliadau. 

 
Mewn ymateb i sylw ynglŷn â Trechu Tlodi, nodwyd bod y Llywodraeth yn ail edrych ar y 
maes yn ei gyfanrwydd a bod y strategaethau yn cael eu hadolygu. Awgrymwyd y byddai 
cyhoeddiad gan y Llywodraeth yn Nhachwedd 2017. 
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Mewn ymateb i sylw am y prosiectau Cyfeirio at Ymarfer a Dementia Go, nodwyd bod y 
prosiectau hyn yn bwysig iawn a bod cynnydd yn y galw. Adroddwyd bod data yn cael ei 
gasglu er mwyn mesur effaith. Amlygwyd bod y gwasanaeth yn cydweithio drwy’r 
Adrannau, ond bod angen dwyn perswâd ar y Gwasanaeth Iechyd i gyfrannu. Derbyniwyd 
y sylw nad oedd y prosiectau o dan sgôp Canolfannau Hamdden. Ategwyd bod yr arian 
sydd yn cefnogi Dementia Go yn dod i ben ac awgrymwyd yr angen i gynnal trafodaeth 
gyda Llywodraeth Cymru i herio rheolau defnydd arian grant ICP.  

 
 

7. DARPARU CYFLEUSTERAU HAMDDEN – SEFYDLU CWMNI WEDI EI REOLI 
GAN Y CYNGOR 

 
Cyflwynwyd yr eitem gan y Cyng. Craig ab Iago 

 
PENDERFYNWYD 
 
- Argymell i’r Cyngor Llawn gymeradwyo’r achos busnes ar gyfer sefydlu Cwmni a 

Reolir gan Gyngor Gwynedd i ymgymryd â darpariaeth cyfleusterau hamdden. 
- Argymell i’r Cyngor Llawn awdurdodi sefydlu Cwmni wedi ei reoli gan Gyngor 

Gwynedd yn unol â’r ffurf sy’n cael ei amlinellu o fewn yr achos fusnes er darparu 
cyfleusterau hamdden, gan dynnu sylw at sylwadau ac ystyriaethau Pwyllgor Craffu 
Addysg ac Economi a gynhaliwyd 26.9.17 

- Cymeradwyo’r achos busnes i gytuno i ryddhau cyllid unwaith ac am byth o £165k o’r 
Gronfa Trawsnewid i sefydlu’r cwmni. 

 
TRAFODAETH 

 
Cyflwynwyd adroddiad i amlinellu sail dros sefydlu Cwmni wedi ei reoli gan y Cyngor i 
ddarparu cyfleusterau hamdden o fewn y Sir. Ategwyd y byddai hyn yn gyfle i gyflawni 
arbedion effeithlonrwydd heb gael effaith ar bobl Gwynedd. Adnabuwyd nifer o opsiynau 
posib a derbyniwyd cyngor cyfreithiol ar y modelau ar sail y risgiau gweithredol 
cysylltiedig. Nodwyd y byddai sefydlu cwmni newydd wedi ei reoli gan y Cyngor yn sicrhau 
parhad i’r gwasanaeth  presennol ac yn gwireddu gofynion yr arbediad yn llawn. 
 
Tynnwyd sylw at y tabl yn yr adroddiad oedd yn crynhoi gwerthusiad yr opsiynau ac er yr 
ymddengys nad creu cwmni wedi ei reoli oedd y gorau, dyma'r un oedd yn gwarchod y 
risgiau diwylliannol, yng nghyswllt yr Iaith Cymraeg ac egwyddorion eraill y Cyngor. 
Pwysleisiwyd na fyddai'r gwasanaeth yn edrych yn wahanol i ddefnyddwyr a staff  - efallai 
y byddai yn well. 

 
Tynnwyd sylw at sylwadau'r Pwyllgor Craffu Economi ac Addysg (26.9.17) a 
ddosbarthwyd yn y cyfarfod. Nodwyd bod y Pwyllgor Craffu yn argymell opsiwn 6 fel 
cyfeiriad ac yn pwysleisio yn glir bod dewis yr Arweinyddiaeth gywir yn allweddol  i 
lwyddiant y cwmni. Nodwyd hefyd yr angen am graffu pellach wrth i’r gwaith ddatblygu. 

 
Sylwadau yn codi o’r drafodaeth: 
 
- Bod y cam yn un rhesymegol a synhwyrol 
- Bod gan y  Cyngor fwy o reolaeth dros y gwasanaethau hamdden yn hytrach na 

defnyddio cwmni preifat (er y byddai cwmni preifat yn debygol o sgorio yn uwch yng 
nghyd-destun arbedion) 

- Bod angen sicrhau bod Bwrdd y cwmni yn ymddwyn fel Bwrdd ac nid Pwyllgor gan 
sicrhau cefnogaeth iddynt. 

- Bod angen canmol yr adran am gyrraedd yr arbediad yn llawn 
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Mewn ymateb i sylw ynglŷn â phroses sgorio cwmni allanol a’u gallu i gynnig arbedion 
pellach, nodwyd bod angen ystyried cyfraniadau pensiwn ac amodau gwaith fyddai yn 
debygol o fod yn wahanol. 

 
Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn ar broses o hysbysebu swyddi, nodwyd bod opsiwn i’r 
Cyngor benodi Arweinydd  fyddai yn trosglwyddo i’r cwmni newydd, neu sefydlu cwmni yn 
gyntaf a chaniatáu i Fwrdd y cwmni wneud y penodiad. Pwysleisiwyd eto bod penodi 
arweinydd effeithiol yn hanfodol. Ategwyd nad oedd cyfansoddiad y Bwrdd wedi ei 
benderfynu 

 
 

8. BWLETIN PERFFORMIAD AWDURDOD LLEOL 2016/17 
 
Cyflwynwyd yr eitem gan y Cyng. Dyfrig Siencyn 

 
PENDERFYNWYD 
 
- Derbyn a nodi’r wybodaeth yn y Bwletin Perfformiad a sicrhau y bydd aelodau Cabinet 

yn: 
Bodloni eu hunain fod camau yn eu lle er mwyn gwella’r sefyllfa gan roi sylw i’r 
mesurau sy’n ymddangos yn Nhabl 1: Crynodeb perfformiad mesurau cenedlaethol 
Gwynedd 2016/17 (yn yr adroddiad) yn y cylch nesaf o gyfarfodydd herio perfformiad 
y cynhelir ym mis Tachwedd.  
Adrodd yn ôl ar unrhyw sylwadau sy’n crynhoi’r cyd-destun perfformiad ac unrhyw 
gamau ar gyfer gwella sydd wedi eu cytuno fel rhan o adroddiadau perfformiad 
Aelodau Unigol yn y cylch adrodd nesaf ym mis Ionawr.  

 
TRAFODAETH 
 
Adroddwyd bod Uned Data Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Bwletin Perfformiad ar gyfer 
Awdurdodau Lleol Cymru sydd yn cymharu set gyfyngedig o ddangosyddion perfformiad. 
Nodwyd bod y Bwletin diweddaraf wedi ei gyhoeddi ar y 13eg o Fedi yn cynnwys 
gwybodaeth ar berfformiad set o ddangosyddion perfformiad ar gyfer 2016 – 2017. 
Ategwyd bod yr adroddiad yn un cadarnhaol o safbwynt Gwynedd 
 
Amlygwyd nad oedd rhai o’r mesurau oedd yn cael eu hystyried gan y gwasanaethau yn 
rhai oedd yn cynrychioli blaenoriaethau Cyngor Gwynedd ac nad oeddynt yn mesur yr hyn 
sydd yn bwysig i bobl Gwynedd. Nodwyd hefyd bod gan y Gwasanaethau eu trefniadau 
rheoli a mesur perfformiad eu hunain. 
 
Sylwadau yn codi o’r drafodaeth 
- Cais i’r Aelodau Cabinet dynnu sylw at y materion sydd angen sylw yn y cylch nesaf o 

gyfarfodydd herio perfformiad 
 
Mewn ymateb i sylw ynglŷn â chyfleu i’r Llywodraeth annilysrwydd rhai o’r mesurau i 
Wynedd, nodwyd bod rhaid i Wynedd ddewis mesurau ar gyfer pobl Gwynedd a cytunwyd 
bod angen adolygu rhai mesurau hanesyddol y Llywodraeth. 
 

 

9. CYNLLUN BUSNES PROSIECTAU HUNAN-WASANAETH 
 

Cyflwynwyd yr eitem gan y Cyng. Mair Rowlands 
 
PENDERFYNWYD 
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Cymeradwyo Cynllun Busnes y Prosiect Hunan-wasanaeth a rhyddhau cyllid o £104,794 
o’r gronfa Trawsffurfio ar gyfer cwblhau’r gwaith. 
 
TRAFODAETH 
 
Adroddwyd bod y Prosiect Hunan Wasanaeth yn un o flaenoriaethau’r Cyngor mewn 
ymateb i ddisgwyliadau cwsmeriaid sydd yn cynyddu’n barhaus. Bydd yr adnodd Hunan 
Wasanaeth yn galluogi i’r cyhoedd gael mynediad at wasanaeth neu wybodaeth ar 
adegau sydd yn gyfleus iddynt hwy.  
 
Nodwyd bod y cynllun yn un cyffrous a bod y Cynllun Busnes yn cyfarch yr angen gyda 
rhai elfennau eisoes wedi eu datblygu. Y cam nesaf fydd hyrwyddo a marchnata’r 
ddarpariaeth yn dilyn lansio’r pecyn cychwynnol yn gyhoeddus yn Nhachwedd 2017. 
Byddai ychwanegiad i’r ddarpariaeth mewn amser 
 
Diolchwyd i’r holl swyddogion oedd ynghlwm a’r gwaith o sefydlu’r broses 
hunanwasanaeth 

 
Sylwadau yn codi o’r drafodaeth 
- Croesawu’r cynllun – y gwasanaeth yn debygol o hwyluso’r broses i’r defnyddwyr 
- Bod pobl erbyn hyn yn disgwyl y math yma o wasanaeth gyda’r arferiad o ddefnyddio 

technoleg gwybodaeth yn cynyddu 
 
Mewn ymateb i sylw ynglŷn â’r angen i greu cyfrif, nodwyd bod angen annog pobl i greu 
cyfrif er mwyn iddynt ddilyn datblygiadau/ymholiadau. Ategwyd na fyddai angen creu cyfrif 
i ddefnyddio App Gwynedd sydd yn rhan o’r gwasanaeth. 

 
 

10. GWIREDDU’R CYNLLUN CLWB BRECWAST 
 

Cyflwynwyd yr eitem gan y Cyng. Gareth Thomas 

 
PENDERFYNWYD 
 
Codi ffi o £0.80 am yr elfen gofal plant cyn y clwb brecwast, gan roi disgownt i deuluoedd 
gyda 3 neu ragor o blant gyda’r trefniadau hynny i gychwyn ar y 6 Tachwedd 2017. 
 
TRAFODAETH 
 
Yn dilyn penderfyniad y Cyngor Llawn (3.3.16) i dorri £100,000 oddi ar gyllideb Cynllun 
Clwb Brecwast mewn ymateb i doriadau ariannol gan y Llywodraeth, ystyriwyd  dau 
opsiwn i gyfarch y toriad yma. Adroddwyd bod 75 o ysgolion cynradd Gwynedd yn cynnig 
gofal plant cyn-ysgol gyda’r Cynllun Brecwast am Ddim Llywodraeth Cymru. Pwysleisiwyd 
na fyddai’r bwriad yn effeithio dim ar y ddarpariaeth bresennol. Yr opsiynau oedd codi ffi 
am yr amser gwarchod cyn derbyn brecwast neu beidio derbyn plant cyn brecwast. 

 
Tynnwyd sylw at ganlyniadau’r ymgynghoriad ynghyd ag amlinellu sut yr ystyriwyd y ffi o 
£0.80. Ategwyd hefyd bod dyletswydd statudol i gynnig brecwast am ddim. 

 
Sylwadau yn codi o’r drafodaeth: 
- Bod y bwriad i’w groesawu, ond angen cadw llygad ar y cynllun i sicrhau ei fod yn 

ymateb i’r angen ac i’r nifer fydd yn ei ddefnyddio. 
- Bod cyfanswm y nifer sydd wedi ymateb i’r ymgynghoriad yn galonogol  
- Bod y datrysiad yn un da 
- Croesawu disgownt i deuluoedd gyda 3 neu fwy 
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- Bod yr argymhelliad yn cyd-fynd a’r hyn sydd wedi ei nodi yn yr ymgynghoriad. 
Dengys bod y gwaith ymchwil cefndirol a’r ymgynghori sylweddol cyn cyflwyno'r 
adroddiad wedi sicrhau bod y cynllun ar y trywydd cywir. 

 
 

11. ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET ADDYSG 
 
Cyflwynwyd yr eitem gan y Cyng. Gareth Thomas 

 
PENDERFYNWYD 
 

Derbyn a nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad. 
 

TRAFODAETH 
 
Amlygwyd mai pwrpas yr adroddiad oedd cyflwyno gwybodaeth gyfredol ar yr hyn oedd 
wedi ei gyflawni yn y maes gan amlinellu’r diweddaraf ar y materion hynny sydd yn cael 
eu cynnwys yn y Cynllun Strategol, y mesurau perfformiad a’r diweddaraf o ran cynllun 
arbedion a thoriadau.  
 
Adroddwyd bod cynnydd da wedi ei wneud ar y rhan fwyaf o brosiectau’r Cynllun 
Strategol a bod rhai meysydd angen sylw arbennig gan yr Adran er  mwyn gwella 
perfformiad. Y prif flaenoriaethau ar gyfer  y misoedd nesaf fydd codi safonau'r cyfnod 
sylfaen, gwella safonau cyfnod allweddol 4 mewn pynciau penodol a gwella ansawdd y 
ddarpariaeth ôl-16. 

 
Cyfeiriwyd at lwyddiant y Bwrdd Ansawdd Sirol (BAS) sydd yn monitro ansawdd a 
pherfformiadau ysgolion ar bob lefel. Nodwyd bod y BAS yn profi ei werth yn gynyddol. 
Tynnwyd sylw hefyd at waith pellach sydd angen ei gwblhau i finiogi’r prosiect Gwella 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Nodwyd bod cais i’r Adran ystyried rhaglen hyfforddiant 
cynhwysfawr sydd yn mapio'r hyn sydd yn cael ei gynnig gan Lywodraeth Cymru, GwE a 
Chyngor Gwynedd fel bod hyfforddiant priodol ar gyfer arweinwyr. 

 
Rhoddwyd diweddariad ar ddatblygiadau'r Rhaglen Rhwydwaith o Ysgolion Hyfyw i’r 
Dyfodol gan nodi bod cyfarfod yn cael ei gynnal yn Y Bala 4.10.17 i drafod statws yr ysgol 
(y gwaith adeiladau a’r gwariant yn parhau yn unol â’r amserlen). Tynnwyd sylw hefyd at 
waith y ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad sydd yn cael ei 
weithredu ar y cyd gyda Môn. 

 
Nodwyd mai anodd yw mesur canlyniadau arholiadau TGAU 2017 yn erbyn 2016 
oherwydd y newidiadau i’r drefn arholi a’r fanyleb. Nodwyd er hynny, bod modd cymharu â 
lefel rhanbarth. Ategwyd y gall yr ystadegau newid eto o ganlyniad i rai papurau yn cael 
eu hail farcio. 

 
Adroddwyd mai presenoldeb  plant Uwchradd Gwynedd yw y  gorau yng Nghymru. 

 
Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r BAS amlygwyd mai aelodau yw Swyddogion Ardal 
Addysg y Cyngor ac Ymgynghorwr Her GwE, ac yn atebol i’r Pennaeth Addysg a’r Aelod 
Cabinet. Nodwyd bod cydweithio da a’r berthynas wedi datblygu. Er hynny, heriwyd y 
ffaith bod un ysgol wedi disgyn i fesurau arbennig yn ddiweddar a pham nad oedd hyn 
wedi dod i sylw y BAS. Nodwyd bod pob ymgais yn cael ei wneud i adfer y sefyllfa yma. 

 
 

12. CAU ALLAN Y WASG A’R CYHOEDD 
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PENDERFYNWYD cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth 
ar yr eitem ganlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i 
diffinnir ym mharagraffau 11, Rhan 4, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 
1972.Gofynnwyd i gadw’r eitem yn eithriedig o dan yr adran isod: 
 
14.10.2 Gwybodaeth Eithriedig – Disgresiwn i Wahardd y Cyhoedd 
(a) Ceir gwahardd y cyhoedd o gyfarfodydd pryd bynnag y bo’n debygol, oherwydd 
natur y busnes sydd i’w drafod, neu natur y trafodion, y byddai gwybodaeth 
gyfrinachol yn cael ei ddatgelu. Mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth yn 
ymwneud â manylion cytundeb a threfniadau gwerthiant nad yw’n hysbys ar hyn o 
bryd. Mae’r wybodaeth yn cael ei ystyried yn eithriedig yn unol â chategori 14, gan 
ei fod yn wybodaeth sy’n ymwneud â materion ariannol neu fusnes unigolyn 
penodol. 
 
 

13. TIR YN LLANRUG 
 

Cyflwynwyd yr eitem gan y Cyng. Gareth Thomas 
Croesawyd yr Aelod Lleol Llanrug i’r cyfarfod – y Cynghorydd Charles Jones. 

 
PENDERFYNWYD 
 
Cadarnhawyd y penderfyniad a wnaethpwyd ar Fawrth 28 2017 i ddirprwyo hawl i’r 
Pennaeth Rheoleiddio mewn ymgynghoriad a’r Pennaeth Addysg i brynu llain o dir yn 
Llanrug ac yn sgil y pryniant, rheolaeth briodol o’r safle, yn unol ar adroddiad 
 
TRAFODAETH 
 
Yn dilyn cais am wybodaeth ychwanegol am niferoedd ysgolion dalgylch Brynrefail 
gohiriwyd y penderfyniad ar y mater yng nghyfarfod y Cabinet 19.9.17. Bellach, gyda’r 
wybodaeth am niferoedd mewn dosbarth wedi ei rannu gyda’r Aelodau roedd modd ail 
afael ar y drafodaeth. Roedd y  tir yn parhau ar gael i’w brynu (rhag ofn y byddai ei angen 
yn y dyfodol agos i’w ddatblygu). Nodwyd mai cyfle unwaith ac am byth oedd yma i 
brynu’r tir ar gyfer gwella rhai o adnoddau'r ysgol. 

 
Sylwadau yn codi o’r drafodaeth: 
 
- Bod angen buddsoddiad tymor hir i uwchraddio'r safle gan nad oed modd adeiladu 

ysgol o’r newydd 
- Bod yr adeilad presennol yn is-safonol ac felly angen buddsoddiad tymor hir 
- Bod y safle presennol yn gyfyng iawn – iard yr ysgol yn annigonol ar gyfer nifer y plant 
- Nad oedd capasiti yn fater oedd angen ystyriaeth – ansawdd yr adeiladau oedd y 

broblem. 
 

- Bod y safle ddim yn ddigonol petai angen ad-drefnu darpariaeth y dalgylch 
- Nad oedd y dystiolaeth yn ddigonol 
- Bod costau refeniw cysylltiedig ynghyd a chostau cynnal a chadw'r tir 
- Mai diwallu un o’r anghenion yr ysgol fyddai prynu'r tir 
- Bod y pris yn uchel 

 
Gwnaed sylw bod angen pwysleisio nad oedd prynu'r tir yn codi gobeithion trigolion lleol 
ac mai ymateb i gyfle yn unig oedd yma. 
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Dechreuodd y cyfarfod am 1.00 y.h.  a daeth i ben am 3.45y.h 
 
 
 

 
 

CADEIRYDD 
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CABINET CYNGOR GWYNEDD 

 

 

Adroddiad i gyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd 

1 Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

1.1 Fod y Cabinet yn derbyn yr adroddiad. 

 

1.2 Fod y Cabinet yn awdurdodi Pennaeth Economi a Chymuned i gynnal 

ymgynghoriad ar ffurf y Gwasanaeth Ieuenctid i’r dyfodol, gan adnabod Opsiwn 3 fel 

yr opsiwn a ffafrir.  

 

2 Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 

2.1 Yn dilyn cwblhau Adolygiad o’r Gwasanaeth Ieuenctid sydd wedi amlygu’r angen i 

newid, lluniwyd opsiynau ar gyfer ail-fodelu’r Gwasanaeth i’r dyfodol, ac fe’i 

cyflwynir yn yr adroddiad hwn, ynghyd ac argymhelliad o’r cynnig a ffafrir. Gofynnir 

i’r Cabinet ystyried yr adroddiad, a’r opsiynau er mwyn cefnogi’r bwriad i gynnal 

ymgynghoriad cyn symud i benderfynu’n derfynol.    

 

3 CYFLWYNIAD 

3.1 Mae darparu Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yn ofyniad statudol o dan y Ddeddf 

Sgiliau a Dysgu 2000. Mae Llywodraeth Cymru (LLC) yn cyfeirio awdurdodau lleol i 

ddarparu, sicrhau darpariaeth neu gyfranogi yn y ddarpariaeth o wasanaethau cymorth 

ieuenctid. Mae LLC yn gwneud hyn ar gyfer Gwaith Ieuenctid a Gwasanaethau 

Ieuenctid Awdurdodau Lleol drwy “Cyfarwyddyd a Chanllawiau Ymestyn Hawliau 

(2002)”, Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru 2014-12018; y Fframwaith Ymgysylltu a 

Chyflawniad 2015-2018; a’r Siarter Ieuenctid 2016. 

 

3.2 Mae Gwasnaethau Cymorth Ieuenctid yn cyfrannu tuag at gynnal pobl ifanc drwy’r 

cyfnod hwnnw o’u harddegau i fod yn oedolion (11-25 oed). Mae pobl ifanc yn derbyn 

Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yng Ngwynedd gan nifer o fudiadau gwahanol a 

gallent gynnwys Gwasanaeth Gwybodaeth ( Gwynedd-Ni), gwasanaethau iechyd, 

gwasanaeth ieuenctid,  gwasanaethau addysg, astudio ac hyfforddi, gwasanaethau tai a 

lletya, a mynediad i wasanaethau teithio a chludiant. Yn ychwanegol i’r bobl ifanc 

hynny sydd angen ychydig bach mwy o gymorth mae gwasanaethau arbenigol megis 

gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau cyfiawnder a throsedd, gwasanaethau 

 
  

Dyddiad y cyfarfod: 24 Hydref 2017 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Craig ab Iago 

Swyddog Cyswllt: Catrin Thomas 

Rhif Ffôn Cyswllt: 01286 679 913 

Teitl yr Eitem: Ail-Fodelu’r Gwasanaeth Ieuenctid 
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incwm a budd-daliadau a gwasanaethau cynghori gan Barnados, Chidline, NSPCC a 

llawer mwy ar gael iddynt.  

 

3.3 Yn ychwanegol i’r Gwasanaethau Cymorth hyn mae nifer fawr o weithgareddau, 

clybiau, cymdeithasau ar gyfer pobl ifanc drwy’r sir sy’n tynnu pobl ifanc at ei gilydd i 

fwynhau y pethau hynny sydd yn eu diddori, ac i gymdeithasu gyda’u cyfoedion yn 

annibynnol o’u rhieni/gwarchodwyr a’u teuluoedd.  Mae rhain yn cynnwys cyfleon 

megis clybiau chwaraeon amrywiol, corau, grwpiau celfyddydol, aelwydydd yr Urdd, 

Clybiau Ieuenctid Capeli ac Eglwysi, cadetiaid, Clybiau Ffermwyr Ifanc.  

 

4 RHESYMEG A CHYFIAWNHAD DROS ARGYMELL Y PENDERFYNIAD 

4.1 Cynhaliwyd Adolygiad o’r Gwasanaeth Ieuenctid yn ystod 2015-2017. Gweler 

adroddiad yr adolygiad yn atodiad 1.  

4.2 Mae’r adolygiad wedi edrych ar y  Gwasanaeth Ieuenctid Presennol ac wedi 

cychwyn ar gasglu barn a syniadau ar gyfeiriad i’r Gwasanaeth i’r dyfodol. Mae’r 

adolygiad wedi cynnwys rhaglen ymgysylltu gyda defnyddwyr y gwasanaeth 

presennol, pobl ifanc, partneriaid mewnol ac allanol, ysgolion a gyda’r mudiadau 

hynny sy’n derbyn grant gan y Gwasanaeth ar hyn o bryd er mwn sicrhau eu mewnbwn 

i’r adolygiad ac i’r gwaith dilynol o adnabod opsiynau ar gyfer y dyfodol.  

4.2 Mae’r adolygiad yn dangos fod y Gwasanaeth yn gwynebu nifer o heriau, fel a 

ganlyn :  

4.2.1 Gallu i ymateb i’r hyn sy’n bwysig i bobl ifanc. 

Drwy’r gwaith ymgysylltu gyda pobl ifanc (gwerthuso clybiau unigol, grwpiau ffocws, 

holiaduron ac ati) maent wedi adrodd fod y materion canlynol yn bwysig iddyn nhw, ac 

yn faterion y mae angen cymorth a chefnogaeth arnynt – diogelwch, hunan-ddelwedd, 

rhywioldeb a pherthnasau iach, iechyd a lles meddwl, datblygu sgiliau bywyd nad 

ydynt yn eu cael gartref nac yn yr ysgol, datblygu sgiliau cyfathrebu a sgiliau barod am 

waith. Mae pobl ifanc wedi adrodd fod cymdeithasu a cael hwyl gyda’u ffrindiau yn 

parhau i fod yn bwysig iddynt. (Gweler 3.2.3 o Atodiad 1). 

Mae’r ymgysylltu gyda partneriaid a gwasanaethau eraill sy’n cefnogi pobl ifanc yn 

nodi y gall y Gwasanaeth Ieuenctid gyfrannu tuag at yr agenda ataliol, gan fod 

gweithwyr ieuenctid mewn sefyllfa i fedru ymgysylltu, cefnogi a gweithio gyda pobl 

ifanc mewn sefyllfaoedd anffurfiol i daclo rhai materion. 

4.2.2 Gallu’r Gwasanaeth i ymateb i’r newid yn y cyd-destun polisi / strategol Gwaith 

Ieuenctid 

Er fod y gofyniad statudol drwy’r Ddeddf Sgiliau a Dysgu 2000 yn parhau’r un peth, 

mae cyfarwyddiadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru yn gwyro Gwsanaethau 

Ieuenctid Awdurdodau Lleol i ganolbwyntio ar gefnogi pobl ifanc gyda’u dysgu a’u 

haddysg. Mae pwyslais hefyd ar i Wasanaeth Ieuenctid fod yn gwyro i gefnogi pobl 

ifanc nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith i rai dros 16 oed. (Gweler adran 

3.1 o Atodiad 1). 

4.2.3 Gallu’r Gwasanaeth i ymateb i Dueddiadau y Boblogaeth  

Mae’r adolygiad, drwy gasglu data am dueddiadau a phatrymau y grwp oedran 11-25 

oed wedi dangos fod materion iechyd (ee beichiogrwydd, cam-ddefynddio sylweddau), 

iechyd meddwl (ee cyfeiriadau i dimau iechyd meddwl) ar gynnydd yn y sir. (Gweler 

3.2 o Atodiad 1). Mae’r gwaith siarad ac ymgysylltu gyda pobl ifanc eu hunain yn 

ategu’r hyn sy’n cael ei weld yn y tueddiadau.  
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4.2.4 Gallu’r Gwasanaeth i recriwtio a chynnal gweithlu  

Mae’r adolygiad, drwy ymgysylltu gyda’r staff ac edrych ar asesiadau risg a chynllun 

busnes y gwasanaeth wedi amlygu fod recriwtio, cynnal, hyfforddi a gweinyddu 

gweithlu sesiynol yn her. Mae bron i 100 gweithiwr yn gweithio 3, 6 neu 9 awr yr 

wythnos, yn y gwasanaeth ar hyn o bryd, ac mae’n gynnydol anoddach denu 

gweithwyr newydd i’r math yma o swyddi. Mae’r strwythur sesiynol hwn hefyd yn 

golygu nad oes hyblygrwydd yn y gwasanaeth i ymateb i faterion, anghenion pobl ifanc 

y tu allan i’r oriau / nosweithiau y cynhelir y clybiau ieuenctid. Mae’r adborth gan bobl 

ifanc wedi dangos eu bod yn dymuno cael mynediad i weithiwr ieuenctid drwy’r ysgol, 

yn y gymuned, ac ar adegau sy’n gyfleus iddyn nhw, megis penwythnos, gwyliau 

ysgol, ar ôl ysgol neu gyda’r nos. 

4.2.5 Gallu’r Gwasanaeth i gyfarch y Gyllideb 

Mae’r adolygiad wedi gorfod cymryd ystyriaeth o ymgynghoriad a phenderfyniad ‘Her 

Gwynedd’. Penderfyniad y Cyngor ym mis Mawrth 2016 oedd torri Cyllideb y 

Gwasanaeth Ieuenctid o £200,000, yn ychwanegol i’r targed arbedion effeithlonrwydd 

o £70,000. (Gweler 3.3.6 o Atodiad 1). Golyga’r penderfyniad hwn na all y 

Gwasanaeth ar ei ffurf bresennol fod yn opsiwn i’r dyfodol. Mae’r adolygiad hwn, ac 

yn benodol y gwaith o ymgysylltu gyda’n rhan-ddeiliaid ar sut i ymateb i’r heriau 

uchod, wedi ei osod oddi fewn i’r cyd-destun ariannol hwn  

 

4.3 Mae’r adolygiad a’r adborth o’r gwaith ymgysylltu yn awgrymu y dylai’r 

Gwasanaeth Ieuenctid i’r dyfodol ganolbwyntio ar helpu pobl ifanc i ddysgu a datblygu 

eu sgiliau personol, cymdeithasol ac addysgol mewn cyd-destun anffurfiol – er mwyn 

sicrhau eu bod yn ymwneud yn llawn gyda’u haddysg neu hyfforddiant, wedi eu 

paratoi ar gyfer fyd gwaith, neu yn gallu cymryd rhan lawn a chyfrifol yn mywyd eu 

cymunedau. 

 

4.4 Mae’r adolygiad, a’r adborth o’r gwaith ymgysylltu, ynghyd ag adborth a 

phenderfyniad Her Gwynedd wedi ei ddefnyddio i lunio opsiynau ar gyfer ail-fodelu’r 

Gwasanaeth Ieuenctid i’r dyfodol.  

 

4.5 Mae rhestr hir o opsiynau wedi eu hadnabod ond ar eu penau eu hunain ni fyddent 

yn cyfarch y lleihad yn y gyllideb, megis: 

 Lleihau  neu Ddileu Grantiau 3ydd sector 

 Dileu Gwasanaeth Bws Ieuenctid  

 Dileu Gwasanaeth Dug Caeredin  

 Rhesymoli trefniadau eiddo ac adeiladau 

 Rhesymoli a dileu fflyd bwsiau mini 

 

4.6 Bellach mae 4 opsiwn i’r Cabinet ei ystyried sef : 

 

 Be ydy o? Sut byddai o’n edrych? 

Opsiwn 

1 

Dal i ddarparu yr un 

peth ond gwneud llai 

ohono (cau clybiau 

mewn cymunedau a llai 

o grantiau i’r trydydd 

sector) 

Cynnal 10 Clwb Ieuenctid yn  

1.       Maesgeirchen 

2.       Caernarfon 

3.       Bethesda 

4.       Dyffryn Nantlle 

5.       Pwllheli 

6.       Porthmadog 

7.       Blaenau Ffestiniog 
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8.       Dolgellau 

9.       Tywyn 

10.     Bala 

 

Darpariaeth ar gael Tymor Ysgol yn unig. 

 

Yr un peth yn cael ei gynnig i bawb rhwng 11-

25 oed. 

 

Lleihad o 50% yn y grant i’r 3ydd sector  

Opsiwn 

2 

Dal i ddarparu yr un 

peth ond gwneud llai 

ohono a peidio rhoi 

grantiau i’r trydydd 

sector (cau clybiau 

ieuenctid mewn 

cymunedau). 

Cynnal 14 Clwb Ieuenctid yn  

1.       Maesgeirchen 

2.       Bangor 

3.       Caernarfon 

4.       Bethesda 

5.       Llanrug 

6.       Dyffryn Nantlle 

7.       Botwnnog 

8.       Pwllheli 

9.       Porthmadog 

10.   Blaenau Ffestiniog 

11.   Harlech 

12.   Tywyn  

13.   Dolgellau 

14.   Bala 

 

Darpariaeth ar gael Tymor Ysgol yn unig. 

 

Yr un peth yn cael ei gynnig i bawb 11-25 oed. 

 

Dim grant i’r 3ydd sector. 

 

Opsiwn 

3  

Darparu mewn ffordd 

wahanol, sef Rhaglen o 

Weithgareddau a 

Phrosiectau sy’n symud 

o leoliad i leoliad drwy’r 

sir,  a chomisiynu 

gweithgareddau a 

phrosiectau penodol gan 

partneriaid allanol. 

Clwb Ieuenctid Sirol yn darparu rhaglen o 

brosiectau a gweithgareddau mewn ysgolion a 

chymunedau i bobl ifanc 11-19 oed gydol y 

flwyddyn. 

 

Gweithiwr Ieuenctid ynghlwm i bob ysgol 

uwchradd. 

 

Cefnogaeth bersonol i bobl ifanc 16-25 oed 

sy’n wynebu rhwystrau rhag ymgysylltu gyda 

addysg, hyfforddiant neu waith. 

 

Comisiynu’r 3ydd Sector i gynnal 

gweithgareddau, prosiectau ar ran y 

Gwasanaeth Ieuenctid yn ôl yr angen. 

 

Opsiwn 

4 

Darparu mewn ffordd 

wahanol, sef Rhaglen o 

Weithgareddau a 

Clwb Ieuenctid Sirol yn darparu rhaglen o 

brosiectau a gweithgareddau mewn ysgolion a 

chymunedau i bobl ifanc 11-19 oed gydol y 
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Phrosiectau sy’n symud 

o leoliad i leoliad drwy’r 

sir,   a creu grant 

cymunedol i fudiadau’r 

trydydd setor i ddarparu 

gweithgareddau pobl 

ifanc.  

flwyddyn. 

 

Gweithiwr Ieuenctid ynghlwm i bob ysgol 

uwchradd, ond llaio gyswllt na opsiwn 3.  

 

Cefnogaeth bersonol i bobl ifanc 16-25 oed 

sy’n wynebu rhwystrau rhag ymgysylltu gyda 

addysg, hyfforddiant neu waith. 

 

Grant cymunedol (£40k) drwy Cist Gwynedd i 

unrhyw fudiadau tuag at weithgareddau pobl 

ifanc. 

 

4.7 Mae asesiad effaith cydraddoldeb cychwynnol wedi ei baratoi ( gweler atodiad 2) 

sy’n wedi adnabod yr effeithiau posibl canlynol hyd yn hyn; 

 Gall pob opsiwn gael effaith negyddol ar y grŵp oedran 11-16 oherwydd 

cwtogiad yn y ddarpariaeth fydd ar gael. 

 Gall opsiwn 3 a 4 gael effaith bositif ar y grŵp oedran 16-25 oherwydd ei fod 

yn cynnig gwasanaeth penodol wedi ei dargedu i’w anghenion. 

 Gall opsiwn 1 a 2 gael effaith negyddol ar gymunedau penodol (28 i 32 

ohonynt) ond effaith bositif yn y 10 i 14 cymuned ble lleolir Clwb. 

 Gall opsiwn 3 a 4 gael effaith negyddol ar 42 cymuned drwy symud i ffwrdd 

oddi wrth ddarparu clybiau ynddynt, ond effaith bositif mewn nifer o 

gymunedau y byddai’r gwasanaeth yn ymweld a hwy mewn blwyddyn drwy 

raglen o weithgareddau.  

 Gall pob opsiwn gael yr un effaith bosibl ar grwpiau gwarchodedig. 

 Gall pob opsiwn gael effaith negyddol ar Siaradwyr Cymraeg Ifanc gan fod 

lleihad yn y cyfleon i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. 

 Gall opsiwn 3 a 4 gael yr effaith fwyaf negyddol ar y cymunedau difreintiedig. 

 

4.8 Gall pob opsiwn fod yn fodd o hyrwyddo amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

dyfodol drwy waith ieuenctid ymysg pobl ifanc yng Ngwynedd. Byddai unrhyw 

opsiwn yn caniatáu i’r Gwasanaeth gefnogi pobl ifanc i ddatblygu gweithgareddau a 

phrosiectau i gyflawni’r amcanion hyn. Fodd bynnag, opsiwn 3 a 4 yn unig sydd yn 

ymateb i’r ffordd newydd o weithio a adwaenir gan y Ddeddf. Gall opsiwn 3 a 4 

ganiatáu’r Gwasanaeth Ieuenctid i gyd-gynllunio, cyd-ddarparu ac integreiddio 

ymyraethau gyda cyrff eraill er lles pobl ifanc. Gall opsiwn 3 a 4 gefnogi pobl ifanc i 

adnabod atebion a prosiectau i ymateb i’r materion sy’n effeithio arnyn nhw a’u 

cymunedau. 

 

4.9 Mae’r opsiynau uchod wedi eu hasesu yn erbyn y meini prawf canlynol: 

- Y Gallu i gyfarch anghenion pobl ifanc ac ymateb i’r newid mewn tueddiadau yn y 

grwp oedran / demograffi. 

- Gallu cyfarch y cyfeiriad lleol a ddymunir i’r gwasanaeth i’r dyfodol, gan gynnwys y 

cyd-destun statudol, a’r gallu i ymateb i’r cyfeiriad polisi/ strategol presennol ac i’r 

dyfodol. 

- Cyfarch y gyllideb bresennol ac yn y sefyllfa orau ar gyfer cyd-destun ariannol y 

dyfodol.  

- Gallu cyfarch yr her o ran recriwtio a chynnal gweithlu diogel 

- Gyda’r Effeithiau Cydraddoldeb lleiaf negyddol, a’r gallu i’w llliniaru orau. Mae’r 

asesiad hefyd wedi cymryd i ystyriaeth yr effaith ofodol, a’r effaith ar y trydydd sector 
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ar gyfer yr opsiynau yn sgill eu hadnabod fel materion sydd angen sylw yn ystod yr 

adolygiad a’r ymgysylltu. 

 

4.10 Mae’r asesiad llawn yn atodiad 3, a’r canlyniadau i’w gweld islaw.  

 

 Opsiwn 1 Opsiwn 2 Opsiwn 3 Opsiwn 

4 

Cyfarch Anghenion 

(barn pobl ifanc, tueddiadau 

demograffeg) 

    

Cyfarch y Cyd-destun  

(polisi, strategol a statudol) 
    

Cyfarch y Gyllideb  

(fforddiadwyedd a cynaladwyedd) 
    

Gallu i Gynnal Gweithlu 

(recriwtio, hyfforddi a staffio) 
    

Asesiad Effaith 

(cydraddoldeb, cymdeithasol, 3ydd 

sector) 

    

 

4.11 Yn seiliedig ar asesiad o’r opsiynau, Opsiwn 3 yw’r opsiwn a ffafrir oherwydd 

mae’n  

 Cyfarch anghenion pobl ifanc a’r tueddiadau orau gan ddod a chanlyniadau i 

unigolion. 

 Cyfarch y cyd-destun statudol orau, a’r gallu i ymateb i’r cyfeiriad polisi/ 

strategol presennol ac i’r dyfodol. 

 Gallu lliniaru effeithiau yr asesiad cydraddoldeb orau, gan fod yn bositif ar rai 

agweddau. 

 Dyma’r opsiwn sydd a’r strwythur gorau o ran gallu recriwtio, hyfforddi a 

chynnal gweithlu; a’r model gorau o ran cynnal perfformiad.  

 Cyfarch y gyllideb ac mewn gwell sefyllfa ar gyfer y dyfodol 

 

5 CAMAU NESAF AC AMSERLEN 

5.1 . Bwriedir cynnal ymgynghoriad i gasglu barn pobl ifanc 11-25 oed a rhan-ddeiliaid 

ar gyfer casglu barn rhanddeilieid eraill i’r opsiynau yn ystod Tachwedd – Rhagfyr 

0217 am gyfnod o 6 wythnos. Bwriedir cynnal ymgynghoriad drwy gyfryngau digidol 

ac ar-lein yn bennaf (gan sicrhau darpariaeth drwy gyfryngau eraill yn nol yr angen). 

5.2 Eitem i’w graffu yn y Pwyllgor Addysgac Economi,  Ionawr 2018. 

5.3 Eitem i’r Cabinet am benderfyniad yn Chwefror/Mawrth 2018. 

 

6 BARN Y SWYDDOGION STATUDOL: 

 

Prif Swyddog Cyllid: 

“Penderfynwyd eisoes byddai’r Gwasanaeth Ieuenctid yn gwireddu arbediad ariannol o 

£270,000.  Gallaf gadarnhau fod opsiwn 3 argymhellir yma yn fforddiadwy oddi fewn 

i’r gyllideb wedi gwireddu’r toriad.  Nodaf y bydd yr ail-fodelu yn amodol ar 
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drafodaethau ac ymgynghori priodol.” 

 

Y Swyddog Monitro: 

“Mae’n briodol fod y Cabinet yn ymgynghori ar yr cyferiad arfaethiedig ar gyfer y 

gwasnanaeth cyn dod i benderfyniad. Mae gofynnion cyfreithiol ynglyn a chynnal  

prosesau ymgynhori. Fodd bynnag gellir yn briodol adnabod opsiwn a ffefrir a’r 

ffactorau sydd yn arwain at hyn o fewn proses o’r fath. Er hynny wedi cwblhau yr 

ymgynhoriad bydd gofyn i’r Cabinet gloriannu  canlyniadau’r broses  ynghyd a’r holl 

ffactorau eraill sydd yn berthnasol i’r penderfyniad cyn sefydlu’r ffordd derfynol 

ymlaen.” 
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Adolygiad Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd 

 

Cynnwys 

1. Cyd-destun  

2. Y Sefyllfa Bresennol 

3. Pam Newid? 

3.1 Newid yn y cyd-destun 

3.2 Anghenion a Barn Pobl Ifanc Gwynedd  

3.3 Adnoddau a Chyllideb  

4. Casgliadau. 

Atodiadau 
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1. Cyd-destun.  

1.1 Trwy y Ddeddf Sgiliau a Dysgu 2000, Adran 123(1), mae Gweinidogion Cymru wedi cyfeirio 

awdurdodau lleol i ddarparu, sicrhau darpariaeth o, neu gyfranogi yn y ddarpariaeth o 

wasanaethau cymorth ieuenctid. Gweler Atodiad 1.  

1.2  Mae Canllaw Statudol “Ymestyn Hawliau : cynorthwyo pobl ifanc yng Nghymru 2001” a’r 

cyfarwyddyd cysylltiedig (2001) yn gosod fframwaith ar gyfer sicrhau hawliau i bobl ifanc, a sicrhau 

trefniadau darparu gwasanaethau cymorth ieuenctid a chyfrifoldebau yr awdurdod lleol. Gweler 

atodiad 2.  

1.3 Mae ymestyn hawliau yn rhoi’r gofyn ar awdurdodau lleol i weithio mewn partneriaeth i sicrhau 

trefniadau cynllunio, darparu a chydlynu’r gwasanaethau cymorth ieuenctid.  

1.4 Mae arolygon awdurdodau addysg ESTYN, yn amlygu os yw’r trefniadau a wneir i weithredu 

“Ymestyn Hawliau” yn briodol; ac yn mesur os yw’r ddarpariaeth o Wasanaethau Cymorth Ieuenctid 

oddi fewn i ardal yr awdurdod addysg hwnnw wedi ei gynllunio’n dda, ac o ansawdd.  

1.5 Mae Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yn gasgliad o wasanaethu a ddarperir gan y sector 

gyhoeddus a gwirfoddol; ac sy’n y mwyafrif o siroedd yn cynnwys gwasanaethau anogaeth ddysgu a 

chynhwysiad adrannau addysg, gwaith ieuenctid gan wasanaethau ieuenctid statudol a gwirfoddol, 

gwasanaethau ataliol ac adfer y timau cyfiawnder ieuenctid, gweithgareddau ataliol Gwasanaethau 

cymdeithasol plant, gwasanaethau iechyd pobl ifanc y Byrddau Iechyd, gwasanaethau lletya a thai i 

bobl ifanc gan gymdeithasau tai ac elusennau, cyngor gyrfaol a chwilio am waith gan Gyrfa Cymru, 

cymdeithsau lles a myfyrwyr y colegau a’r prifysgolion, a gwasanethau’r Ganolfan Fyd Gwaith; 

gwasanaethau cefnogaeth ac eiriolaeth gan elusennau megis Barnados, Action for CHildren, NSPCC. 

1.6 Mae Gwaith Ieuenctid a ddarperir gan Wasanaethau Ieuenctid statudol, drwy awdurdodau lleol 

yn rhan o’r pecyn Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid ym mhob sir. 

1.7 Mae Gwaith Ieuenctid yn seiliedig yn bennaf ar berthynas wirfoddol rhwng pobl Ifanc a 

gweithwyr Ieuenctid. Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yng Ngwynedd yn darparu gweithwyr ieuenctid 

wedi eu cymhwyso ar gyfer darparu gwaith ieuenctid i bobl ifanc. Mae mynediad i’r gwasanaeth hwn 

yn hawl cyffredinol sydd ar gael i bob person Ifanc rhwng 11 a 25 oed. 

1.8 Mae Gwaith Ieuenctid yn parchu safbwyntiau a barn pobl Ifanc drwy eu cael nhw i gyfrannu at y 

gwaith o gynllunio, creu a sefydlu  gwasanaethau a darpariaeth sydd yn diwallu eu anghenion a 

bodloni eu dyheadau. Mae’r ddarpariaeth yn dibynnu ar gyfranogiad pobl Ifanc gan ystyried eu 

gofynion, eu dymuniadau, eu diddordebau a’u dyheadau 

1.9 Gweithwyr Ieuenctid yw y cyswllt cyntaf i lawer iawn o bobl Ifanc yn eu cymunedau oherwydd eu 

gwaith mewn clybiau ieuenctid, gwaith ymestyn allan a gwaith allan yn y cymunedau; ac oherwydd y 

berthynas sydd yn cael ei adeiladu gyda’r person Ifanc a rhanddeiliaid eraill. Mae Gwaith Ieuenctid 

yn chwarae rol allweddol yn dargyfeirio pobl i Ifanc oddi wrth ymddygiad gwrthgymdeithasol ond yn 

bwysicach mae’n gwella sgiliau a dyheadau, annog barn mwy positif am bobl Ifanc ac yn cefnogi 

cydlyniad cymdeithasol.  Gweler Atodiad 3.  
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1.10 Yn hannu o’r Ddeddf Sgiliau a Dysgu 2000 mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau canllawiau 

pellach i awdurdodau lleol i roi cyfeiriad i wasanaethau cymorth ieuenctid ac i waith ieuenctid. Mae  

Strategaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru 2014-2018 (Gweler Atodiad 4) yn ceisio rhoi 

cydnabyddiaeth i waith ieuenctid gan nodi yr angen i weld y gwaith hwnnw yn parhau fel un 

strategol ac nid yn cael ei drin fel rhan o wasanaeth hamddena. Noda’r Strategaeth fod gwaith 

ieuenctid da yn gallu gwella presenoldeb, ymddygiad, cymhelliant a pherthnasau o fewn ysgolion. 

Mae pwyslais y strategaeth yn rhoi rôl allweddol i waith ieuenctid, a’r gweithwyr ieuenctid sy’n ei 

ddarparu, i gefnogi pobl ifanc i aros mewn addysg, ac i barhau o fewn addysg neu hyfforddiant 

ffurfiol. Mae’r strategaeth yn adnabod tri maes lle dylai’r gwasanaethau ieuenctid ganolbwyntio 

arno, sef: 

a) Mynediad at gyfleon dysgu anffurfiol a lled-ffurfiol sy’n ehangu’r gorwelion, herio meddwl a 

datblygu sgiliau drwy 

 Gyfrannu at gau’r bwlch mewn cyrhaeddiad addysgol 

 Parhau i leihau’r bobl ifanc sy’n NEET (ddim mewn addysg, hyfforddiant na gwaith) – o 
ganlyniad i ymyrriadau addysgol, iechyd, neu ymyrriadau cefnogol arall) 

 Cefnogi a chynorthwyo’r cyfnod o dyfu’n oedolyn 

 Brocera ar ran y person ifanc i’w symud o neu hi ymlaen at fwy o gefnogaeth 
arbenigol/benodol 
 

b) Cryfhau’r perthynas strategol rhwng gwaith ieuenctid ac addysg ffurfiol  

 Gwaith ieuenctid wedi ei dargedu, yn seiliedig ar weithio mewn partneriaeth i sicrhau 
allbynnau positif i bobl ifanc mewn addysg a hyfforddiant prif lif 

 Cyflwyno addysg bersonol, cymdeithasol a iechyd mewn ysgolion 
 

c) Cyd-lyniant gwell a mwy cyson o’r hyn mae gwasanaethau ieuenctid yn gynnig i bobl ifanc 

drwy’r sector gwirfoddol a statudol, i leihau dyblygu, rhannu gwybodaeth a hyrwyddo 

gweithgareddau sy’n cynyddu capasiti, i gynnig gwasanaeth o ansawdd uchel sy’n ateb 

gofynnion cyfoes pobl ifanc.  

1.11 Yn dilyn o’r strategaeth genedlaethol hon rhyddhawyd Fframwaith Ymgysylltu a Chyflawniad 
Llywodraeth Cymru (2015-2018)(Gweler Atodiad 5) er mwyn cynorthwyo i roi blaenoriaethau’r 
strategaeth ar waith oddi fewn i awudrodau lleol.  Mae’r ddogfen yma yn nodi mai cyfrifoldebau yr 
Awdurdod Lleol yw cydlynu’r Fframwaith yn lleol a rhoi trefniadau mewn lle ar gyfer adnabo, 
broecera, tracio a darparu ar gyfer y bobl ifanc hynny sydd mewn perygl o ddadrithio o addysg, 
hyfforddiant neu waith, neu sydd eisoes wedi dadrithio o addysg, hyfforddiant neu waith. Mae’r 
Ffrawmaith yn dynodi rôl benodol  i Wasanaethau Ieuenctid y cynghorau gan nodi mai drwy’r 
gwasanaeth hwn y dylid defnyddio gweithwyr ieuenctid i gyflawni’r rôl brocera ar gyfer pobl ifanc 
16+ i’w cefnogi i barhau neu ail-gydio mewn addysg, hyfforddiant neu mewn gwaith.   
  
1.12 Yn ategol, mi gyhoeddodd Llywodraeth Cymru Siarter Gwaith Ieuenctid Cymru (Mawrth 2016) 

(gweler atodiad 6) er mwyn ceisio rhoi blaenoriaethu’r strategaeth genedlaethol ar waith, yn 

benodol ar gyfer ymateb i’r angen i gysoni y ‘cynnig gwasanaeth ieuenctid’ i bobl ifanc drwy’r wlad . 

Mae’r Siarter yn nodi disgwyliadau sylfaenol Llywodraeth Cymru ar gyfer yr hyn y dylai gwaith 

ieuenctid ei gynnig i bobl ifanc ledled Cymru. Mae’r sirater yn nodi y dylai bob person ifanc yr hawl i 

gael mynediad rhwydd trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg at: 
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 Fannau cyfarfod diogel, cynnes a chyflawn, sy'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu perthnasoedd 
parhaus, gweithgareddau hamdden cyffrous ym meysydd celf a chwaraeon, a phrofiadau 
newydd a fydd yn ehangu eu gorwelion.   

 Cyfleoedd i gyfranogi mewn antur awyr agored a phrofiadau preswyl a rhyngwladol.  

 Cyfleoedd i gyfranogi yn y gwaith o wneud penderfyniadau trwy strwythurau anffurfiol a 
ffurfiol i ymgysylltu â phobl ifanc yn lleol ac yn genedlaethol (e.e. meiri ifanc, cynghorau 
ieuenctid a’r Senedd).  Dylai trefniadau o’r fath gyfeirio'n eglur at safonau cyfranogi; dylent 
fod yn seiliedig ar egwyddorion CCUHP; a dylent geisio ennyn diddordeb pobl ifanc yn y 
gwaith o lywio a chraffu ar y gwasanaethau sy'n effeithio arnynt.   

 Gwybodaeth, arweiniad a chymorth ynghylch materion sy’n eu pryderu, yn cynnwys 
cyflogaeth, tai a lles meddyliol.  Gellir defnyddio'r gwasanaeth trwy gyfrwng cyfryngau 
digidol a thrwy law oedolion dibynadwy a hyfforddedig.     

 Anogaeth i ddysgu rhagor am eu diwylliant eu hunain a diwylliannau pobl eraill.   

 Darpariaeth gydgysylltiedig gan weithwyr ieuenctid ym mhob ysgol uwchradd a choleg, 
ymestyn y ‘cynnig i ddisgyblion’ ac felly cyfoethogi’r cwricwlwm ffurfiol a chynorthwyo â 
datblygiad personol a chymdeithasol.  

 Cyfleoedd i fod yn ymgyrchwyr dinesig e.e. trwy wirfoddoli.  

 Cydnabod a /neu achrediad eu cyflawniadau o ran datblygiad personol a chymdeithasol 
mewn ysgolion a cholegau ac yn y gymuned hefyd. 
 

1.13 Fodd bynnag ers cyhoeddi’r strategaeth genedlaethol mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 
Arolwg Dichonolrwydd ar Wasanaethau Ieuenctid Cymru (Mehefin 2015) i ymateb i’r newidiadau 
heriol sydd wedi gwynebu’r sector gwaith ieuenctid a gwasanaethau ieuenctid oherwydd effeithiau 
toriadau ariannol.  Mae’r arolwg yn ystyried opsiynau ar gyfer modelau darparu i waith ieuenctid. 
Cynigir 4 model i’r dyfodol, sef:  

 Cadw at y drefn bresennol hefo rhai mân newidiadau; 

 Darparu gwasanaeth mewn consortia rhanbarthol 

 Tynnu arian gwasanaethau ieuenctid o’r RSG a chreu Gwasanaeth Ieuenctid Cenedlaethol 

 Y Model Albanaidd – corff annibynnol strategol yn rhoi arweiniad i wasanaethau ond 
darpariaeth yn aros yn y siroedd unigol.  
 

1.14 Nid yw Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn cynllunio i ymateb i argymhellion yr arolwg hwn 

(gweler atodiad 7).  

1.15 Yn ystod 2016 cynhaliodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Llywodraeth Cymru 

ymcwhiliad i adolygu effeithiolrwydd strategaeth a pholisi Llywodraeth Cymru o ran gwaith 

ieuenctid. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus gan y Pwyllgor ar y materion a ganlyn: 

 Mynediad pobl ifanc i wasanaethau gwaith ieuenctid; 

 Pa mor effeithiol yw strategaeth a pholisi Llywodraeth Cymru ar waith ieuenctid;  

 Cyllid ar gyfer gwaith ieuenctid (Awdurdod Lleol, Llywodraeth Cymru, Ewrop, Trydydd 
Sector); 
 

1.16 Cyhoeddodd y Pwyllgor ganlyniadau’r ymchwiliad Pa fath o wasanaeth ieuenctid y mae Cymru 

ei eisiau? (Rhagfyr 2016) (gweler atodiad 8)yn cyflwyno 10 o argymhellion i Lywodraeth Cymru. Prif 

negeseuon yr ymchwiliad oedd yr her oedd yn wynebu’r Llywodraeth i gynllunio i sicrhau 

gwasanaethau ieuenctid cyson, o ansawdd, dwyieithog, agored ledled Cymru yn wyneb y toriadau 

a’r dirywiad sydd eisoes wedi digwydd. Mae’r Gweinidg cyfrifol, Alun Davies, wedi ymateb gan 

gyhoeddi ym mis Ebrill 2017 y bydd yn adolygu canllaw statudol Ymestyn Hawliau yn ystod 2017-18, 
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a fydd yn arwian at adolygu a chynhyrchu Strategaeth Ieuenctid newydd ar gyfer y cyfnod 2018-19 

ymlaen. 
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2. Y sefyllfa Bresennol. 

 2.1 Mae Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yng Ngwynedd yn bartneriaeth o ddarpariaeth eang 

sy’n annog, galluogi, cynorthwyo pobl ifanc 11-25 oed i fanteisio’n effeithiol mewn addysg neu 

hyfforddiant, fanteisio ar gyfer cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a/neu i chwarae rhan effeithiol ac yn 

gyfrifol ym mywydau eu cymunedau.  

2.2 Mae pobl ifanc yn derbyn Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yng Ngwynedd gan nifer o fudiadau 

gwahanol. Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o’r rhwydwaith hwnnw, ac yn cydnabod fod iddo rôl a 

chyfraniad fel y partneriaid eraill i’r agenda ehangach.  

 

2.3 Mae pobl ifanc wrth iddynt dyfu i fyny i gyd yn wynebu cyfnodau anodd, heriol, cyffrous a 

newydd yn eu bywydau. Bydd bob person ifanc yn ymateb i’r heriau hyn yn wahanol i’w gilydd, 

ac ar brydiau bydd rhai ohonynt angen anogaeth, cefnogaeth neu gymorth i ddelio gyda’r 

materion amrywiol hyn. Mae’r Gwasnaethau Cymorth Ieuenctid i gyd yn cyfrannu tuag at gynnal 

pobl ifanc drwy’r cyfnod hwnnw o’u harddegau i oedolion. 

2.4 Mae Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yn Ngwynedd ar gael i unrhyw berson ifanc 11-25 oed ac 

yn cynnwys y canlynol : 

Gwasanaeth Gwybodaeth (Gwynedd-Ni) 
Gwasanaethau Iechyd 
Gwasanaeth Ieuenctid 
Gwasanaeth Teithio a Chludiant 
Gwasanaethau Addysg ac Astudio ( gan gynnwys ysgolion, lles myfyrwyr, cyngor gyrfa) 
Gwasanaethau Tai a Lletya 

 
2.5 A pan fydd person ifanc angen ychydig bach mwy o gymorth mae nifer o wasanaethau a 

mudiadau all gynnig cymorth arbenigol iddynt fel rhan o’r pecyn Gwasanaethau Cymorth 
Ieuenctid megis:- 

Gwasanaethau Plant 
Gwasanaethau Cyfiawnder a’r Heddlu 
Gwasanaethau Incwm a Budd-daliadau 
Barnados, Childline, NSPCC a llawer mwy. 

 
2.6 Mae pobl ifanc wrth dyfu i fyny hefyd yn ymddiddori mewn diddordebau penodol, yn dewis 

cymdeithasu gyda’u cyfoedion ac yn annibynnol o’u rhieni, eu gwarchodwyr a’u teuluoedd.  Mae 

yng Ngwynedd nifer fawr o weithgareddau, clybiau, cymdeithasau ar gyfer pobl ifanc drwy’r sir 

sy’n tynnu pobl ifanc at ei gilydd i fwynhau y pethau hynny sydd yn eu diddori, megis clybiau 

chwaraeon amrywiol, corau, grwpiau celfyddydol, aelwydydd yr Urdd, Clybiau Ieuenctid Capeli 

ac Eglwysi, cadetiaid, Clybiau Ffermwyr Ifanc ac ati. 

 

2.7 Mae cyfraniad Cyngor Gwynedd i’r pecyn o wasanaethau cymorth ieuenctid yn cynnwys: 

 gweithlu sy’n rhoi cefnogaeth i bobl ifanc gyda dysgu ffurfiol (ee anogwyr dysgu, mentoriaid, 

swyddogion presenoldeb ac ymddygiad), a dysgu anffurfiol (ee gweithwyr ieuenctid, 

gweithwyr cefnogol Gwasanaethau Plant, gweithwyr cyfiawnder ieuenctid) ac i fod yn rhan o 

gymdeithas (gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cyfiawnder ieuenctid ayyb), 

 darparu gweithgareddu a phrosiectau i annog pobl ifanc i ddysgu (ee TRAC, Ad-TRAC), i 

ddatblygu sgiliau (ee Llwyddo’n Lleol, Clybiau Gwaith,Criw Celf, Sgwad Sgwennu , Cynllun 
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Profiad Gwaith Ôl-Ofal, ayyb), ac i ddatblygu sgiliau a chyfrannu tuag at eu cymunedau (ee 

gwaith ieuenctid, cynllun GwirVol, cynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm ayyb), 

 darparu cyfleusterau a gweithlu i hamddena, cymdeithasu ac ymarfer corfforol ( gwasanaeth 

gwybodaeth, canolfannau hamdden, caeau chwarae, llyfrgelloedd, neuaddau pentref, 

canolfannau ieuenctid, swyddogion chwaraeon, gweithwyr ieuenctid, grantiau i 3ydd sector 

yr Urdd, CFFI, Geidiaid a Sgowtiaid). 

2.8 Mae’r Gwaith Ieuenctid a ddarperir gan Weithwyr Ieuenctid,  Gwasanaeth Ieuenctid y Cyngor yn 

cyfrannu at y gefnogaeth, y gweithgareddau a’r cyfleusterau sy’n rhan o’r pecyn hwn.  

2.9 Nododd adroddiad arolwg diwethaf ESTYN o wasanaethau addysg Cyngor Gwynedd yn 2013 fod 

“y gwasanaeth ieuenctid wedi llwyddo’n dda i gynyddu nifer y bobl ifanc sy’n cyflawni unedau neu 

gymwysterau achrededig, ac o ran hyrwyddo prentisiaethau, entrepreneuriaeth a llwybrau dysgu.  

Yn gyffredinol, mae’r gwasanaeth wedi’i drefnu yn dda, a chaiff dysgwyr eu cefnogi’n effeithiol”. 

Bryd hynny nodwyd fod “nifer o bartneriaethau sefydledig yn cyfrannu’n helaeth at y profiadau sy’n 

cael eu cynnig i blant a phobl ifanc, gan gynnwys partneriaethau o fewn y cyngor a phartneriaethau’r 

cyngor gyda’r bwrdd iechyd, y gwasanaethau cymdeithasol, yr heddlu, gwasanaethau cymorth 

ieuenctid a darparwyr addysg a hyfforddiant” a dynnwyd ynghyd o dan y Bartneriaeth Plant a Phobl 

Ifanc. (Gweler Atodiad 9). 

2.10 Darpariaeth Gwasanaeth Ieuenctid y Cyngor. 

2.10.1 Mae Gwasanaeth Ieuenctid y Cyngor yn darparu gwaith ieuenctid i unrhyw berson ifanc 11-

25 oed yng Ngwynedd.  Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn dapraru’r canlynol ar hyn o bryd: 

2.10.2 Clybiau Ieuenctid   (MANYLION 2016-17) 

Mae’r Gwasanaeth yn darparu 42 o glybiau ieuenctid sydd ar agor rhwng 1 a 5 noson yr wythnos am 

30 wythnos yn y tymor ysgol, gyda 10 clwb yn cael 7 wythnos ychwanegol yn tymor yr haf. 

Mae’r Clybiau i gyd yn datblygu ei rhaglen ei hun o weithgareddau, digwyddiadau a prosiectau yn 

seiliedig ar ddymuniadau’r aelodau. Mae cynnwys ac ystod y rhaglenni yn amrywio drwy’r sir.  Mae’r 

Clybiau hefyd yn darparu gofod cymdeithasol i bobl ifanc gymdeithasu a’i gilydd. Caiff y clybiau eu 

cynnal gan 142 o weithwyr ieuenctid sy’n gweithio ar sail sesiynau. 

Mae gan y Gwasanaeth eiddo ei hun ar gyfer lleoliadau y clybiau canlynol : 

 Canolfan Ieuenctid Penrallt, Caernarfon 

 Canolfan Ieuenctid Maesgeirchen 

 Canolfan Ieuenctid Cefnfaes, Bethesda 

 Canolfan Ieuenctid Dyffryn Nantlle , Penygroes 

 Canolfan Ieuenctid Harlech 

Mae’r Gwasanaeth yn llogi gofod pwrpasol mewn adeiladau eraill ar gyfer defnydd ‘exclusive’  i’r 

Clwb Ieuenctid yn y lleoliadau canlynol:- 

 Canolfan Hamdden Bermo 

 Canolfan Gymdeithasol Blaenau Ffestiniog 
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 Canolfan Hamdden Dolgellau 

 Canolfan Frondeg Pwllheli 

Mae’r Gwasanaeth yn llogi gofod mewn adeiladau cymunedol eraill ar gyfer gweddill o’r 34 clwb. 

Mae gan y Gwasanaeth 4 bws mini, (2 yn Arfon, 1 yn Meirionnydd ac 1 yn Dwyfor) ar gyfer cludo 

pobl ifanc ar gyfer gweithgareddau. 

2.10.3 Gwaith Datblygu Achrediadau. 

Mae’r  Cyngor yn cydnabod dysgu aelodau y gwasanaeth drwy achrediadau / cymhwysterau. Mae’r 

Llywodraeth yn mesur effaith  Gwasanaethau Ieuenctid drwy droesi  y cysylltiadau y caiff 

Gwasanaethau Ieuenctid  gyda pobl  ifanc i achrediadau cenedlaethol a/neu achrediadau lleol 

(gweler adran canlyniadau ac effaith isod). 

Mae Gwynedd yn cynnig yr achrediadau canlynol yn rhan o’i darpariaeth:- 

Gwbor Dug Caeredin / Agored Cymru / Arweinyddiaeth Mewn Chwaraeon / Gwobrwyon 

Cyflawniad Ieuenctid  (Achrediadau cenedlaethol) 

John Muir / Prifysgol Plant ( achrediadau lleol) 

 

2.10.4 Hyfforddiant 

Nid yw’r  Gwasanaeth ieuenctid ar hyn o bryd yn darparu hyfforddiant Gwaith ieuenctid (Lefel  3) ar 

gyfer Gweithwyr Ieuenctid y Sir (rheiny a gyflogir gan y Cyngor neu gan fudiad arall) ers 2015-16 tra 

yn adolygu’r gwasanaeth.  

2.10.5 Ymestyn Allan (MANYLION 2016-17) 

Mae gan y Gwasanaeth 1 Bws Ieuenctid sydd wedi ymweld gyda 16 cymuned; wedi ymgysylltu gyda 

230 o bobl ifanc 11-25 ac wedi darparu prosiectau sydd wedi arwian at bobl ifanc yn cwblhau 76 

achrediad. 

2.10.6 Gwaith Ieuenctid a Chymuned (MANYLION 2016-17) 

Mae gan y Gwasanaeth 5x Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned sydd wedi cefnogi 359 o bobl ifanc sydd 

wedi eu hadnabod fel unigolion mewn risg neu nad ydytn mewn addysg, hyfforddiant na gwaith. 

Mae’r gweithwyr wedi darparu ystod eang o brosiectau amrywiol sydd wedi arwain at bobl ifanc yn 

ennill 214 achrediad. 

2.10.7 Gweithagreddau Ieuenctid y Sector Wirfoddol (MANYLION 2016-17)  

Mae gan y Gwasanaeth 2x Cytundeb Lefel Gwasanaeth gwerth £34,210 yr un ( Urdd Meirionnydd ac 

Eryri a CFFI Meirionnydd ac Eryri).  

Mae’r CLG hyn yn rhoi grant i’r mudiadau tuag at eu costau craidd i gyflogi swyddogion datblygu i 

gynnal clybiau / aelwydydd ar draws y sir; darparu gweithgareddau i bobl ifanc ( tripiau, ymweliadau, 

digwyddiadau etc. 
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Mae gan y Gwasanaeth 1x Comisiwn Alldeithiau Gwobr Dug Caeredin gwerth £10,000. (Urdd sy’n 

darparu ar hyn o bryd).  

2.11 Cyllideb  

2.11.1 Roedd Cyllideb y Gwasanaeth fel a ganlyn ar gyfer 2016-17 

Cyllideb (dan reolaeth) £995,300 

Prif benawdau gwaraint –   

Rheolaeth 242,890 

Clybiau Ieuenctid 641,570 

Grantiau 3ydd Sector 76,640 

Achrediadau a Chymwysterau 34,200 

 

2.12 Staffio 

2.12.1 Mae Strwythur staffio y Gwasanaeth Ieuenctid presennol yn cynnwys: 

1 FTE x Rheolwr Gwasanaeth 
2 FTE x Uwch-Weithiwr Ieuenctid 
1 FTE x Swyddog Ieuenctid 
142 x Arweinyddion ac Is-arweinyddion Clybiau rhan amser (19 FTE) 
1 swydd weinyddol llawn amser 
2 x Swydd Weinyddol rhan amser (1FTE) 
 
2.12.2 Yn ychwanegol i’r staff craidd uchod mae’r swyddi canlynol yn rhan o staffio’r gwasanaeth  
drwy grantiau:- 
4 FTE x Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned (Grant Llywodraeth Cymru) 

 
2.13 Perfformiad  

2.13.1 Caiff perfformiad Gwasanaeth Ieuenctid ei fesur yn flynyddol drwy awdit a gyflwynir i 

Lywodraeth Cymru.  Caiff gwasanaethau Ieuenctid eu mesur ar y canlynol:- 

2.13.2 Mynediad Gwasanaeth. Mae’r mesurydd hwn yn mesur faint o bobl ifanc sy’n defnyddio’r 
gwasanaeth.  
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2.13.3 Effeithiolrwydd. Mae’r mesurydd hwn yn trosi’r cysywllt gyda person ifanc i bobl ifanc sy’n 

ennill achrediadau, sef ffordd o fesur y dysgu anffurfiol sy’n digwydd drwy’r Gwasanaeth.  
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2.13.4 Gwerth am arian. Mae’r mesurydd hwn yn dangos beth yw cost darparu’r gwasanaeth fesul 
pen o’r boblogaeth oedran. 
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 £333.70   £339.00  
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Tud. 32



12 
 

 
 

 
2.13.5 Cynnal Gweithlu. Mae’r mesurydd hwn yn adlewrychu mynediad y boblogaeth oedran i 

weithwyr ieuenctid proffesiynol.  

 
Cyfradd gweithiwr ieuenctid i bobl ifanc 

2012-13 1 : 1022 
2013-14 1 : 1086 
2014-15 1 : 1034 
2015-16 1 : 1303 
2016-17 1 : 1563 

 
 
2.14 Gwerthuso 
2.14.1 Yn ychwanegol i’r data perfformiad yma mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn casglu data ar effaith 
yr ymyrraeth ar bobl ifanc drwy werthusiadau o brosiectau penodol. 
 
Er enghraifft  : Prosiect  Parodrwydd i Waith yn Ardal Cymunedau’n Gyntaf, 
 

Grwp Defnyddwyr: - Pobl Ifanc di-waith 16-24 oed o ardaloedd difreintiedig Cymunedau’n Gyntaf. 

Ymdrech 

 Rhedeg 4 cwrs Parodrwydd i Waith 

 Cynnal 40 sesiwn yn rhan o’r cwrs. 

 Cyrraedd 30 unigolyn o’r grwp 

defnyddwyr. 

 

Mesuyrddion Ansawdd 

 100% o’r defnyddwyr yn dod o’r grwp 
targed 

 80% o’r defnyddwyr yn nodi fod y cwrs 
o fudd iddynt 

 100% o’r sesiynau wedi eu cynnal fel y 
cynlluniwyd 

Effaith – Pwy sydd wedi elwa? (meintiol) 

 34 wedi ymgysylltu gyda’r prosiect 

 10 wedi mynd i waith 

 4 mewn hyfforddiant 

 2 yn gwirfoddoli 

 23 wedi cwblhau achrediad perthnasol i 
fyd gwaith 

Effaith –Pwy sydd wedi elwa (ansawdd)  

 47% o’r bobl ifanc wedi symud i 
ganlyniad positif 

 67% o’r bobl ifanc wedi datblygu ey 
sgiliau ac ennill achrediad 

 
2.14.2  Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid hefyd yn casglu adborth a sylwadau gan ddefnyddwyr 
gwasanaeth yn ystod gwerthusiadau blynyddol o’r gwasanaeth, megis:- 
 
 ‘I was involved with the school youth work project through out year 10 and 11. In this time i 
completed a level 1 B-TEC in work skills which involved doing a lot of practical stuff like working with 
the National Trust, creating a community garden in the school as well as doing my Bronze Duke of 
Edinburgh Award.  I had the opportunity to try Kayaking, Canoeing, indoor climbing and Navigation 
skills as a part of my award. I loved these activities and i thas helped me be more confident as well as 
developing my team work skills. The expedition part of the award was brilliant and an expirience 
that i will never forget.  The youth worker helped me in other ways by listening and helping me deal 
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with problems. I have since Joined  the youth group has made me more confident in myself and 
helped me get to know diffrent people.’ 
MR 16 
 
‘I have been a member of Pwllheli youth club since the age of 12 it was a positive experience 
because there was lots of  opportunities to communicate with different people and there was 
chances to be involved in different activities and get accreditation. I became a volunteer in the club 
at 16 and it gave me a good understanding  what it's like to work in that sort of environment under 
the different circumstances and seeing how those issues got dealt with. I gained a lot of experience 
and it has given me the confidence to pursue a career working with people with mental health and 
substance misuse problems .’ 
EM 17 
 
“Roedd un aelod wedi bod yn boenus ofndawy gyda sefyllfa ariannol adref ac y sefyllfa roedd hyn 
wedi greu. Wrth ddatgan eu bryder, llawer o bethau eraill yn dod i’r wyneb. O ganlyniad wedi gallu 
eu gynorthwyo gyda’r coleg o ran grant EMA (nad oedd yn wybodol ohono) ac hefyd y gwasanaeth 
cwnswela. O ganlyniad yr aelod wedi codi eu hyder ac yn ymwybodol o’r cefnogaeth sydd ar gael 
iddo- “swn i byth yn gwybod am yr holl bethau yma oni bai am y clwb ieuenctid” “ Arweinydd Clwb  
 
“Pan ddechreuodd Chloie yn y clwb roedd yn byw ar ddiet o siwgwr a caniau energy  bob amser 
roeddech yn ei gweld. Drwy wneud gwaith gyda hi am fwydydd iach, a sut i goginio pethau megis 
spageti fe ddechreuodd feddwl am beth oedd yn ei fwyta.  Erbyn hyn nid yw yn cymeryd siwgr mewn 
te, nac yn yfed energy drinks ag yn meddwl ddwywaith cyn prynu siocled yn y siop. Mae`n gallu 
cysgu lawer iawn gwell erbyn hyn.” Arweinydd Clwb 
 

2.14.3  Yn rhan o gylch cynllunio y Gwasanaeth Ieuenctid mae’r PRIF fmaterion isod wedi eu 

hadnabod o’r Dadansoddiad SWOT a’r asesiad risg o’r Gwasanaeth Presennol:- 

Cryfderau Gwendidau 

Gwasanaethu nifer uchel o bobl ifanc 

Presenoldeb ar draws y sir 

Gwasanaeth ar agor i bawb 

Bodlonrwydd denfyddwyr o’r gwasanaeth yn 

uchel 

Gweithlu wedi eu hyfforddi i arbennigo mewn 

rhai meysydd. 

Y ddarpariaeth agored i bawb yn sicrhau ‘rhwyd’ 

o ddarpariaeth gyffredinol i ymateb i faterion 

iechyd a lles / ymddygiadau pobl ifanc  generig. 

Gweithgareddau cymdeithasol ar gael i bobl 

ifanc. 

Dim yn cyrraedd pawb – presenoldeb y 

gwasanaeth wedi ei gyfyngu i leoliadau clybiau 

yn unig. 

Dim mynediad i gyfarch anghenion pobl ifanc – 

mae argaeledd y gwasanaeth a mynediad i 

weithiwr ieuenctid wedi ei gyfyngu i oriau 

clybiau yn unig. Nid oes modd i berson ifanc gael 

cefnogaeth y tu allan i’r clwb. 

Rhai pobl ifanc fregus sydd angen cefnogaeth 

ychwanegol ddim yn elwa o waith ieuenctid. 

Diffyg capasiti canolog i reoli y niferoedd o 

glybiau a staff rhan amser 

Dibyniaeth ar gyllideb craidd ac ychydig iawn o 
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Mannau diogel i bobl ifanc gwrdd dargedu grantiau allanol. 

Dibyniaeth ar weithlu sesiynol yn golygu 

anghysondebau mewn be sydd ar gael; ac 

ansawdd beth sydd ar gael i bobl ifanc. 

Diffyg ymwybyddiaeth ymysg partneriaid o’r hyn 

all y Gwasanaeth / Gweithwyr Ieuenctid ei 

ddarparu. 

Diffyg dealltwriaeth gyffredinol o’r maes gwaith 

ieuenctid. 

Diffyg defnydd o dechnoleg yn y gwasanaeth i 

ddal fyny gyda tueddiadau pobl ifanc o 

gyfryngau amrywiol. 

Bygythiadau Cyfleon  

Cyllideb yn lleihau ( £270k o ostyngiad) 

Diffyg capasiti yn y gwasanaeth i ddarparu 

hyfforddiant gwaith ieuenctid i’r Sir 

 Methu ag ymateb i newid mewn anghenion pobl 

ifanc.  

Gofynion cofrestru gweithwyr ieuenctid gyda’r 

Cyngor Dysgu. 

Datblygu rôl brocera Gweithwyr Ieuenctid 

(Fframwaith Ymgysylltu) 

Pecynnu cwricwlwm y gwasanaeth ieuenectid fel 

cyfraniad i addysg a’i gynnig i ysgolion 

(Strategaeth Gwaith Ieuenctid) 

Targedu grantiau allanol ac ymchwilio i gyfleon 

drwy ERASMUS, RDP, ESF, LOTERI Wledig  

Tud. 35



15 
 

3. Pam Newid? 

 

3.1 Neiwd yn y Cyd-destun. 

3.1.1 Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn darparu oddi fewn i gyd-destun ehangach y gwasanaethau 

cymorth ieuenctid ac fel sydd wedi ei nodi yn adran 1 uchod mae’r cyd-destun cenedlaethol 

hwnnw yn newid. Mae nifer o’r ffactorau sy’n gyrru’r newid hwnnw hefyd ar waith yn lleol, 

megis y newid yn anghenion pobl ifanc, y toriadau sydd wedi effeithio ar bartneriaid eraill yn 

y maes,  a bygythiad i’r adnoddau a roddir i ddarpariaeth gwaith ieuenctid i’r dyfodol.  

3.1.2  Yn sgil cyhoeddi’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid a’r Fframwaith Ymgysylltu gwelir fod gwaith y 

Gwasanaeth Ieuenctid yn ymwneud fwy fwy gyda grwp o ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n 

draddodiadol yn cael eu cefnogi gan y Gwasanaethau Statudol ( Addysg, Gwasanaethau Plant a 

Gwasanaethau Cyfiawnder). Yn ategol i hyn mae cyfundrefn arbedion a thoriadau y Cyngor wedi 

gorfodi’r gwasanaethau hyn hefyd i edrych ar eu balenoriaethu a’u cyfeiriad i’r dyfodol, ac yn sgil 

cwtogiad mewn cyllidebau mae peth lleihad wedi bod yn eu cyfraniad i’r pecyn o Wasanaethau 

Cymorth Ieuenctid.  

3.1.3 Cynhaliwyd diwrnod o ymgynghori gyda partneriaid mewnol (Addysg, Gwasanaethau 

Plant,Gwasanaeth ieuenctid a’r Gwasnaeth Cyfiawnder) yn Nant Gwtheyrn ar y 30ain o Ebrill 2015 i 

gychwyn trafod opsiynau ar gyfer cyfeiriad y Gwasanaeth Ieuenctid i’r dyfodol (Gweler atodiad 10). 

Sefydlwyd Grwp Strategol Ymgysylltiad Pobl Ifanc yn dilyn hynny i barhau gyda’r cyswllt rhwng y prif 

wasanaethau sy’n ymwneud a chymorth ieuenctid ac ymgysylltiad pobl ifanc ar draws adrannau’r 

Cyngor. Mae’r trafodaethau ynglyn a cyfeiriad y Gwasanaeth Ieuenctid  wedi parhau gyda’r 

partneriaid mewnol hyn yn ystod 2015-17, ac wedi adnabod  : 

- Bod y Gwasanaethau Statudol yn gweld rôl i’r Gwasanaeth Ieuenctid mewn atal plant a pobl 

ifanc rhag cyrraedd eu darpariaeth nhwy. 

- Bod gan y Gwasanaeth Ieuenctid rhywbeth unigryw i’w gynnig i gleientiaid y gwasanaethau 

statudol sy’n gallu cael ei ddarparu o berspectif y plentyn / person ifanc ( yn hytrach na 

darparu beth sydd yn gorfod cael ei wneud yn unol a threfniadau gorchymynion llys neu 

gynllun gofal etc) 

- Bod cyfle i’r Gwasanaeth Ieuenctid fod yn darparu ymyrraethau ar ran y gwasanaethau 

statudol er mwyn cefnogi RHAI grwpiau o bobl ifanc fregus. 

- Bod gan y Gwasanaeth Ieuenctid rôl i gefnogi plant / pobl ifanc pan ddaw ymyrraeth y 

gwasanaeth statudol i ben i’w cefnogi mewn cyfnod trosiannol (oherwydd bod yr unigolyn 

yn cyrraedd oed gadael, neu oherwydd nad ydynt bellach yn cyrraedd trothwyon derbyn y 

gwasanaeth ond dal yn fregus).  

- Bod gan y Gwasanaeth Ieuenctid, yn wahanol i’r gwasanaethau statudol, y berthynas 

wirfoddol gyda’r unigolyn. 

3.1.4 Yn ystod yr un cyfnod mae’r Gwasanaeth Ieuenctid wedi bod yn ymgysylltu gyda partneriaid yn 

y sector wirfoddol yn gasglu barn ar gyfeiriad y gwasanaeth i’r dyfodol. Mae cyfarfodydd unigol wedi 

eu cynnal gyda’r Urdd a Ffermwyr Ifanc gydol 2016-17, ac mae gweithdy penodol wedi ei gynnal 

gyda Partneriaid allanol yn rhan o’r Ymarferiad Ymgysylltu (Hydref 2016 – Mawrhth 2017). 

Gwahoddwyd cynrychiolaeth o aelodaeth y Grŵp Cymorth Ieuenctid a arferai gyfarfod o dan y 

Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc yn 2010-2013. Gweler atodiad 10. 

Tud. 36



16 
 

 
3.1.5 Y Prif Negesuon gan bartneriaid allanol oedd: 

 Newid wedi bod yn yr hyn mae’r partneriaid yn ei ddarparu dros y blynyddoedd diwethaf, a 

bod lleihad wedi bod a bygythiad i adnoddau i’r dyfodol. 

 Angen cadw cydbwysedd rhwng mynediad agored a gwaith wedi ei dargedu 

 Parhau i gynnig datblygu sgiliau pobl ifanc, yn enwedig sgiliau nad ydynt yn eu hennill drwy 

addysg, a hefyd edrych ar ddinasyddiaeth a llais pobl ifanc. 

 Angen defnyddio sgiliau ac arbenigedd partneriaid i gael y gorau i bobl ifanc – angen ystyried 

comisiynu’r 3ydd sector i wneud y cwbwl, gwneud rhannau, neu i ganolbwyntio ar yr elfen 

cymdeithasol. Gall y sector weithio gyda’i gilydd i osgoi dyblygu. 

 Amrywiaeth tal aelodaeth a ffi am gymryd rhan yn cau rhai pobol ifanc allan. 

 Pobl ifanc angen dewis o ddarpariaeth,  rhai ddim eisiau bod yn aelod o glwb, o’r urdd, 

ffermwyr ifanc etc 

 

3.2 Newid yn anghenion Pobl Ifanc 

3.2.1 Mae anghenion pobl ifanc Gwynedd yn newid ac bydd angen i’r Gwasanaeth Ieuenctid fod 

yn ymateb i’r bobl ifanc sydd yn y sir a beth yw eu hanghenion. Er mwyn deall y demogrffi 

oedran hwn mae’r Gwasanaeth Ieuenctid gyda chefnogaeth yr Uned Ymchwil a 

Dadansoddeg wedi llunio proffil o bobl ifanc Gwynedd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobl Ifanc 11-25 oed Gwynedd 

Mae cyfradd uwch o bobl ifanc 11-25 oed yng Ngwynedd (20.2%) o’i gymharu a CHymru (18.7%) yn 

ôl yr amcangyfrif canol blwyddyn 2014. 

Mae gan Arfon y cyfradd uchaf o’r grwp oedran yma (25.5%) nad yw’n annisgwyl oherwydd y 

Brifysgol a’r boblogaeth fyfyrwyr uchel yn nalgylch Bangor. 

Mae wardiau Menai (80.8%) a Deiniol (63.9%) gyda’r crynoadau uchaf o’r boblogaeth 11-25 oed yn 

y sir. Y tu allan i ganol dinas Bangor ( a dalgylch y Brifysgol) ma’r crynoadau uchaf o bobl ifanc 11-25 

oed i’w gweld ym Marchog, (21.3%), Peblig (20.7%), Deiniolen (19.1%), Bowydd a Rhiw a Cadnant 

(18.8%). Ar ei isaf mae % sylweddol is na’r cyfartaledd sirol o bobl ifanc 11-25 oed i’w canfod yn 

Aberdyfi (10.9%), Dyffryn Ardudwy (11.5%) a Gorllewin Porthmadog (11.7%). 

Addysg, Sgiliau a Gwaith Pobl Ifanc Gwynedd  

Mae cyflawniad disgyblion Gwynedd i gyrraedd lefel  5 Cyfnod Allweddol 3 a Lefelau 1,2 a 3 Cyfnod 

Allweddol 4 yn dda, ac yn well na’r cyfartaledd cenedlaethol. Fodd bynnag mae’r gyfradd yn 

gostwng ym mhob ysgol uwchradd ymysg y disgyblion hynny sy’n derbyn cinio ysgol am ddim. 

Mae cyrchfannau disgyblion blwyddyn 11 yn dangos bod cynnydd yn y nifer o bobl ifanc sydd yn 

gadael ysgolion uwchradd  ac yn ymgysylltu  mewn addysg/cyflogaeth/hyfforddiant ac lleihad yn y 

nifer o bobl ifanc NEET yn 16 oed. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012` 2013 2014 

Gwynedd 4.4 5.7 4.2 3.6 3.6 3.0 2.4 1.7 

Cymru 6.9 7.1 5.7 5.4 4.4 4.2 3.7 3.1 
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Mae hynt pobl ifanc 16-18 oed yng Ngwynedd yn cael ei gasglu gan Gyrfa Cymru yn unol a’r 

diffiniadau 5 Haen y Fframwaith Ymgysylltu Ieuenctid ( gweler adran 2 uchod). Rhwng Mai 2014 a 

Mai 2015 roedd hynt pobl ifanc 16-18oed fel a ganlyn:- 

  

Haen 1 - 

Anhysbys 

Haen 2 – Ddim 

ar gael  / methu 

Haen 3 – Dim 

mewn AHG 

Haen 4 – mewn 

AHG ond mewn 

pergyl  

Haen 5 mewn 

AHG 

  128 80 365 498 1597 

 

Mae’r ffigyrau yn gyffredinol gadarnhaol iawn ond fod dadansoddiad o unigolion Haen 2 yn 

adnabod y prif grwpiau bregus o bobl ifanc sef pobl ifanc a iechyd meddwl dwys, anableddau 

dysgu, ac pobl ifanc sy’n gadael gofal. Mae rhwystrau y bobl ifanc hyn yn gymhleth iawn ac yn eu 

rhwystro rhag symud i addysg , hyfforddiant neu waith. 

Mae nifer y bobl ifanc 18-24 oed di-waith sy’n hawlio Budd-Dal Ceisio am waith yng Ngwynedd 

(25.1%) yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol (24.8%), ac yn arbennig ymysg merched. 

Mae 3,991 o bobl ifanc 16-24 oed yn economaidd anweithgar yn y sir, gyda % uchel o’r rhain yn 

anweithgar oherwydd eu bod yn fyfyrwyr, fodd bynnag mae 16% ohonynt yn anweithgar oherwydd 

cyfrifoldebau gofalu, salwch a/neu anabledd.  

Iechyd a Lles Pobl Ifanc Gwynedd 

Mae prinder ystadegau ar gyfer y grwp oedran 11-25 er mwyn deall anghenion iechyd a lles y 

boblogaeth. Mae’r mwyafrif llethol o ystadegau iechyd yn cael eu casglu ar gyfer y grwp oedran 0-

24 oed.  Fodd bynnag mae gwaith Llywodraeth Cymru ar ymddygiadau pobl ifanc oedran ysgol (11-

16 oed) yn nalgylch awdurdod iechyd Betsi Cadwaladr yn 2013-14 yn dangos  

 Bechgyn yn fwy tebygol na merched i fwyta brecwast dyddiol 

 Bechgyn yn ymgymryd a ymarfer corff yn fwy rheolaidd na merched 

 Bechgyn yn fwy tebygol o fod yn dew / ordewn na merched 

 Cyfradd ysmygu ymysg pobl ifanc yn cynnyddu yn Blwyddyn 11 ( ysmygu oleiaf un waith yr 
wythnos) a’r un patrwm yn wir am e:sigarennau. Cyfraddau yn cynnyddu gyda pobl ifanc o 
gefndiroedd tlawd ac ymysg merched. 

 Cyfradd yfed alcohol yn dilyn yr patrwm ag ysmygu, sef yn cynnydd yn Blwddyn 11, ond yn 
fwy amlwg ymysg pobl ifanc o gefndiroedd fwy cefnog ac ymysg merched. 

 Canabis yw’r cyffur fwyaf cyffredin  i’w ddefnyddio ymysg rhai 11-16 oed, gyda cyfraddau 
cymryd cyffuriau yn cynyddu erbyn blwyddyn 11. 

 Pobl Ifnac yn adrodd gostyngiad yn y gefnogaeth emosiynol a'r help sydd a rgael iddynt fel 
maent yn tyfu ( rhieni, athrawon a ffrindiau) 

 Pobl ifanc yn adordd fod gwaith ysgol yn bwysau iddynt yn cynyddu ym mlynyddoedd 10 a 
11. 

 Pobl ifanc yn adordd fod bwlio yn lleihau yn gyffredinol ar ôl blwyddyn 9. 
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3.2.2  Mae’r Gwasanaeth wedi bod yn gwrando ar farn pobl ifanc ynglyn a’r gwasanaeth y maent yn 

ei dderbyn drwy gynnal gwerthusiadau blynyddol gyda phob clwb ieuenctid a cynnal holiadur 

bodlonrwydd cwsmer gyda aelodau o’r gwasanaeth. Mae’r Gwasanaeth hefyd wedi bod yn 

ymgysylltu gyda pobl ifanc nad ydynt yn aelodau o’r gwasanaeth ieuenctid drwy’r Ymarferiad 

Ymgysylltu (Hydref 2016 – Mawrth 2017) i gasglu barn ar ddyfodol y Gwasanaeth Ieuenctid.  

3.2.3 Nodir isod grynodeb o’r adborth a’r farn a gasglwyd gan aelodu’r Gwasanaeth Ieuenctid ar y 

ddarpariaeth. (Gwerthusiadau 2014-15)   
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Cyfartaledd beichiogrwydd ymysg y grwp oedran o dan 18 (28.3%) oed yn uwch na’r cyfartaledd 

cenedlaethol (27%) , ond yn debyg ar gyfer y grwp oedran o dan 16 oed (5%) ac yn is ar gyfer y 

gr?p oedran o dan 20 oed (39%). 

80 o bobl ifanc 16-24 oed yn 2014-15 wedi eu derbyn yn ddigartref o gymharu a 120 o rai 25 oed 

a throsodd. 

O ran troseddu ymysg pobl ifanc yn 2014-15 roedd patrwm troseddu Gwynedd a Mon yn debyg 

iawn i’r patrwm cenedlaethol gyda 48 o bobl ifanc 10-17 oed yn debryn ymyrraeth y Tim 

Cyfiawnder Ieuenctid oherwydd troseddu o ‘violence against persosns’ a 43 yn sgil dwyn / 

handling. Roedd hyn yn arbennig o wir ymysg y grwpiau oedran 14-17 oed ac ymysg bechgyn. 

Roedd ‘criminal damage’ yn drosedd amlycaf ymysg y grwp oedran 10-14 oed ymysg bechgyn. 
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3.2.4 Cynhaliwyd ymarferiad ymgysylltu (Hydref 2016-Mawrth 2017) i adnabod / cadarnhau 

blaenoriaethau ar gyfer y gwasanaeth ieuenctid i’r dyfodol (gweler atodiad 10). Casgliadau’r 

Ymarferiad Ymgysylltu hwnnw gyda pobl ifanc oedd :- 

- Ei bod hi’n bwysig i bobl ifanc gael cyfleoedd i gymdeithasu drwy’r Gwasanaeth Ieuenctid; 

drwy sicrhau rhywle saff i bobl ifanc ddod at ei gilydd; drwy waith prosiect; drwy 

gystadlaethau a thripiau amrywiol.  
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- Ei bod hi’n bwysig i weithiwr ieuenctid fod ar gael i helpu pobl ifanc gyda phethau all eu 

heffeithio wrth iddynt dyfu fyny; yn arbennig i ddelio gyda theimladau, delio gyda bwlio, 

defnyddio’r we yn ddiogel. 

- Ei bod yn bwysig i’r Gwasanaeth Ieuenctid helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau all eu helpu 

gyda’u addysg, neu eu paratoi ar gyfer gwaith; a canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau sy’n eu 

helpu i ddysgu megis sgiliau cyfathrebu, megis sgiliau bywyd, gweithio mewn tîm, achub 

bywyd. 

- Dylai pobl ifanc gael mynediad at weithiwr ieuenctid yng Ngwynedd yn bennaf drwy’r ysgol, 

a drwy drefnu llefydd cyfarfod i bobl ifanc mewn lleoliadau penodol mewn cymunedau  

- Dylai’r cyswllt gyda gweithiwr ieuenctid fod drwy gyfuniad o o gefnogaeth wyneb yn wyneb 

a drwy ddefnyddio technoleg gwybodaeth  

- Dylai pobl ifanc gyfrannu yn ariannol tuag at rai gweithgareddau penodol 

- Mae’n deg disgwyl i berson ifanc deithio i gymryd rhan mewn gweithgareddau ieuenctid – 

hyd at 10 milltir  

- Dylai’r Gwasanaeth Ieuenctid fod ar gael drwy gydol y flwyddyn  

- Dylai person ifanc dderbyn cymorth a chefnogaeth ar adegau ac amseroedd sy’n gyfleus 

iddyn nhw. 

 

3.3 Newid mewn Adnoddau a Chyllid. 

3.3.1 Oherwydd bod y Cyngor yn derbyn llai o arian gan Lywodraeth Cyrmu i ddarparu gwasanaeth 

mae Rhaglenni Arbedion a Thoriadau Cyngor Gwynedd ers 2011 wedi arwain at leihad yng 

ngyllidebau ar draws gwasnaethau’r awdurdod. 

3.3.2 Yn ystod Rhaglen Cyfundrefn Arbedion 2011-2015 gwireddwyd yr arbedion canlynol yn y 

Gwasanaeth ieuenctid 

Opsiwn 
/ Cynnig  

Disgrifiad  Gwireddwyd 
yn 

1 Rhesymoli trefniadau eiddo ac adeiladau 
gwerth £12,525  

Cynnig Arbedion a 
gymeradwywyd gan y 
Cabinet 

2014/15 

2 Dileu tanwariant hanesyddol (£5,000) Cynnig Arbedion a 
gymeradwywyd gan y 
Cabinet 

2013/14 

3 Rhesymoli trefniadau gofalu a glanhau 
(£15,000) 

Cynnig Arbedion a 
gymeradwywyd gan y 
Cabinet 

2014/15 

 

3.3.3 Yn ystod Rhaglen Cyfundrefn Arbedion 2014-2018 gwireddwyd yr arbedion canlynol yn y 

Gwasanaeth Ieuenctid.  

Opsiwn Disgrifiad  Gwireddwyd 

1 Rhesymoli trefniadau eiddo ac adeiladau 
gwerth £30k  

Cynnig Arbedion a 
gymeradwywyd gan y 

2015/16  
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Cabinet 

2 Dileu swyddi  gwag a’r rhwydwaith 
gweithwyr ieuenctid ysgolion £40k 

Cynnig Arbedion a 
gymeradwywyd gan y 
Cabinet  

2015/16 

  

3.3.4 Cyflwynodd y Gwasanaeth Ieuenctid y cynigion toriadau canlynol ar gyfer ymgynghori a hwy 

gyda’r cyhoedd drwy broses Her Gwynedd 2015-2018, sef : 

Opsiwn 
/ Cynnig 

Disgrifiad 

1 Dileu Grantiau 3ydd sector (£70,000) 

2 Dileu’r Gwasanaeth Ieuenctid (£819,000) 

3 Cau 30 o glybiau ieuenctid (cadw 19) (£200,000) 

4 Cau 42 o glybiau ieuenctid (cadw 7) (£300,000) 

5 Dileu’r clybiau i gyd a symud i waith wedi ei dargedu yn unig a ddarperir gan unedau 
gwasanaeth eraill. (£600,000) 

 

3.3.5 Yn seiliedig ar yr adborth a thrafodaethau gan Gabinet Cyngor Gwynedd a gan y Cyngor Llawn 

(3ydd o Fawrth 2016), y penderfyniad oedd:-  

“Yn hytrach na’r cynnig gwreiddiol o gau 30 allan o’r 42 Clwb Ieuenctid, y dylid newid y cynllun dan 

sylw i wireddu’r arbediad toriadau o £200,000 (ynghyd a’r arbediad effeithlonrwydd disgwyliedig o  

£70,000) drwy ail ddylunio’r Gwasanaeth Ieuenctid a chan dderbyn y bydd angen ystyried y grantiau 

i fudiadau ieuenctid fel rhan o’r holl adolygiad”. 

3.3.6  Nodir yr ymatebion a gafwyd i’r cynigion toriadau ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid a 

phenderfyniad y Cyngor yn atodiad 11 

3.3.7 Un o’r prif heriau gweithredol i’r gwasanaeth ieuenctid ar hyn o bryd ( fel sydd wedi ei 

adnabod o Asesiad Risg Blynyddol y Gwasanaeth) yw’r ddibyniaeth ar  recriwtio, hyfforddi, cynnal, 

goruchwylio a gweinyddu gweithlu sesiynol. Mae bron i 100 aelod o staff yn darparu’r rhwydwaith 

clybiau ac yn gweithio rhwng 3 awr yr wythnos a 9 awr yr wythnos.  

3.3.8  Nid yw’r Gwasanaeth yn gallu denu pobl newydd i’r gweithlu. Nid oes capasiti yn y gwasanaeth 

i hyfforddi gweithlu newydd. Mae’r sefyllfa hon wedi arwian eisoes at gau rhai clybiau a cwtogi nifer 

y nosweithiau y cynhelir y Clybiau gan nad oes digon o staff cymwys ar gael i’w cynnal.  

3.3.9  Oherwydd dibyniaeth y Gwasanaeth ar weithlu sesiynol nid yw’r strwythur presennol yn 

caniatáu amser nac adnoddau i dargedu a manteisio ar gyfleon grantiau, nac ychwaith yn caniatáu i’r 

Gwasanaeth gyd-ddarparu ymyraethau gyda partneriaid. 

 

 

4 Casgliadau’r Adolygiad: - 
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4.1 Nad yw’r Gwasanaeth Ieuenctid bellach yn addas i bwrpas, a bod angen mynd ati i ail-ddylunio’r 

Gwasanaeth er mwyn ymateb i’r heriau, sef  

  Gallu ymateb i’r hyn sy’n bwysig i bobl ifanc. 

 Gallu ymateb i’r newid yn y cyd-destun polisi / strategol  

 Gallu ymateb i Dueddiadau y Boblogaeth  

 Gallu recriwtio a chynnal gweithlu  

 Gallu cyfarch y Gyllideb  

4.2 Bod i’r Gwasanaeth Ieuenctid rôl fel partner allweddol i, a chyfraniad allweddol i’w wneud i’r 

pecyn ehangach o Wasanaethau Cymorth Ieuenctid yn y sir. 

4.3 Y Dylai’r Gwasanaeth Ieuenctid i’r dyfodol ganolbwyntio ar helpu pobl ifanc i ddysgu a datblygu 

eu sgiliau personol, cymdeithasol ac addysgol mewn cyd-destun anffurfiol – er mwyn sicrhau eu bod 

yn ymwneud yn llawn gyda’u haddysg neu hyfforddiant, wedi eu paratoi ar gyfer fyd gwaith, neu yn 

gallu cymryd rhan lawn a chyfrifol yn mywyd eu cymunedau.   

4.4 Y dylai’r adolygiad lywio y blaenoriaethau ar gyfer : 

Adnabod opsiynau ar gyfer yr ail-fodelu  

Asesu’r opsiynau yn erbyn meini prawf (sef eu gallu i ymateb i’r heriau sydd wedi eu hadnabod yn yr 

adolygiad) 

Cwblhau asesiad effaith cydraddoldeb cychwynnol, 

Ymgynghori ar yr Opsiynau  

Ymateb i’r adborth drwy addasu’r Opsiwn a Ffafrir a ddiweddaru’r  Asesiad Effaith Cydraddoldeb 
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Atodiadau 
 

Atodiad 1 Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 (adran 123) 
http://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2000/21/contents 
 

Atodiad 2 Canllaw Statudol “Ymestyn Hawliau” 
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youth-
work/extending-entitlement-support-for-11-to-25-year-olds-in-wales/?lang=cy 
 

Atodiad 3 Gwaith Ieuenctid yng Ngymru: Egwyddorion a Dibenion 
http://wlga.cymru/youth-service 
 

Atodiad 4 Strategaeth Gwaith Ieuenctid Gendlaethol Cymru 2014-2018 
http://gov.wales/docs/dcells/publications/140417-national-youth-work-strategy-
cy.pdf 
 

Atodiad 5 Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid 
http://gov.wales/docs/dcells/publications/131007-ye-framework-implementation-
plan-cy.pdf 
 

Atodiad 6 Siarter Gwaith Ieuenctid Cymru (Mawrth 2016)  
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/previous-
administration/2016/youthcharter/?skip=1&lang=cy 
 

Atodiad 7 Arolwg Dichonolrwydd ar Wasanaethau Ieuenctid Cymru(Mehefin 2015) 
(i’w gyhoeddi) 
 

Atodiad 8 Ymchwiliad “Pa fath o wasanaeth ieuenctid y mae Cymru ei eisiau?” Cynulliad 
Cymru (Ebrill 2017) 
http://www.cynulliad.cymru/SiteCollectionDocuments/youth-work-draft-report-
cy.pdf#search=gwasanaethau%20ieuenctid 
 

Atodiad 9 “Adroddiad arolwg ansawdd gwasanaethau addysg” ESTYN (Mawrth 2013) 
https://www.estyn.llyw.cymru/sites/default/files/documents/Adroddiad%20arolygi
ad%20Cyngor%20Gwynedd%202013_0.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf 
 

Atodiad 10 Adroddiad Ymarferiad Ymgysylltu (Hydref 2016 – Mawrhth 2017). 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Dewud-eich-
dweud/Gwasanaeth-Ieuenctid---Taflen-adrodd-yn-ol-Cymraeg.pdf 
 

Atodiad 11 Canlyniadau Her Gwynedd 2015-2018. 
 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dweud-eich-dweud/Canlyniadau-
ymgynghoriadau/Her-Gwynedd.aspx 
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1 Manylion  
 

1.1 Beth yw enw’r polisi / gwasanaeth dan sylw 

 

 

 

Ail Fodelu y Gwasanaeth Ieuenctid  
 

        

1.2  Beth ydi pwrpas y polisi/gwasanaeth sy’n cael ei greu neu ei newid 

 

Mae darparu gwasanaeth cymorth ieuenctid yn ofyniad statudol yn unol a Deddf Dysgu a 

Sgiliau 2000. 

 

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn darparu cymorth ieuenctid, i bobl ifanc 11-25 oed. Yn 

bresennol mae’r gwasanaeth yn darparu’r cymorth hwnnw drwy weithwyr ieuenctid yn cynnal 

gweithgareddau a phrosiectau ar draws y rhwydwaith o glybiau ieuenctid yn y sir.  

 

Golygai penderfyniad Her Gwynedd (Mawrth 2016) fod toriad o £200,000 ynghyd a tharged 

effeithlonrwydd o £70,000 i gyllideb y Gwasanaeth.  

 

Mae adolygiad o’r Gwasanaeth yn y cyd-destun ariannol hwn yn adnabod opsiynau ar gyfer ail-

fodelu’r gwasanaeth i’r dyfodol. 

 

Mae 4 opsiwn i’w ystyried, ymgynghori arno. 

 

Opsiwn 1 Dal i ddarparu yr un peth ond gwneud llai ohono (dim ond rhedeg 12 clwb ieuenctid )  
a llai o grantiau i’r trydydd sector). 

Opsiwn 2 Dal i ddarparu yr un peth ond gwneud llai ohono ( dim ond rhedeg 14 clwb ieuenctid )  
a peidio rhoi grantiau i’r trydydd sector. 

Opsiwn 3  Darparu mewn ffordd wahanol, sef Rhaglen o Weithgareddau a Phrosiectau sy’n 
symud o leoliad i leoliad drwy’r sir,  a chomisiynu gweithgareddau a phrosiectau 
penodol gan partneriaid allanol. 

Opsiwn 4 Darparu mewn ffordd wahanol, sef Rhaglen o Weithgareddau a Phrosiectau sy’n 
symud o leoliad i leoliad drwy’r sir, a creu grant cymunedol i fudiadau’r trydydd 
sector i ddarparu gweithgareddau pobl ifanc.  

 

           

 

1.3 Pwy sy’n gyfrifol am yr asesiad yma? 

 

 

Nia Morris – Rheolwr Gwasanaeth Ieuenctid 

 

 

 

Asesiad Effaith Cydraddoldeb 
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1.4  Pryd wnaethoch chi gychwyn yr asesiad?  Pa fersiwn yw hwn? 

 

Dyddiad Cychwyn - 1 Mai 2016 

Diweddarwyd - 19.5.17  

 

Bydd yn cael ei ddatblygu ymhellach yn dilyn yr ymgynghoriad ac yn ôl yr angen 

 

      

 

 

2)  Gweithredu 
 

 

2.1 Pwy yw’r partneriaid fydd yn rhaid gweithio hefo nhw i wneud yr asesiad 

yma? 

 

Pobl ifanc (defnyddwyr y gwasanaeth presennol a pobl ifanc nad ydynt yn defnyddio’r 

gwasanaeth) 

Staff llawn a rhan amser y Gwasanaeth Ieuenctid,  

Partneriaid mewn Gwasanaethau eraill yn y Cyngor  (ee Addysg, Gwasanaethau Plant a 

Theuluoedd, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid,)  

Partneriaid mewn Asiantaethau eraill (ee Llywodraeth Cymru, Gyrfa Cymru, Grŵ p Llandrillo-

Menai, Gisda ) 

Trydydd Sector ( yn benodol y mudiadau hynny sy’n derbyn grant oddi wrth y Gwasanaeth 

ieuenctid sef yr Urdd a’r Ffermwyr Ifanc, Sgowtiaid a’r Geidiaid). 

Penaethiaid Ysgolion Uwchradd. 

 

 

2.2  Pa gamau ydych chi wedi ei gymryd i ymgysylltu gyda pobl hefo 

nodweddion cydraddoldeb? 

 

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn casglu barn a chael mewnbwn pobl ifanc i’r hyn maent eisiau 

gan y Gwasanaeth Ieuenctid yng Ngwynedd yn rheolaidd a thrwy gyfryngau amrywiol. 

 

Rhwng Medi a Hydref 2015 bu’r Cyngor yn ymgynghori ar gynigion toriadau trwy “Her 

Gwynedd”, a cyflwynwyd 5 cynnig ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid i gasglu adborth gan y 

cyhoedd  (gweler linc isod 2.3). 

 

Yn flynyddol mae y Gwasanaeth Ieuenctid yn gwerthuso ei ddarpariaeth bresennol ac yn 

hwyluso mewnbwn ei ddefnyddwyr, y bobl ifanc eu hunain i’r broses hon. Mae’r bobl ifanc yn 

cwblhau holiadur er mwyn sicrhau casglu barn aelodau am eu profiad o’r gwasanaeth. 

Cwblhawyd y Gwerthusiad diwethaf yn dilyn blwyddyn Clybiau 2015-16, felly dosbarthwyd yr 

holiaduron a’u casglu yn ystod Chwefror– Mawrth 2016, a’u dadansoddi ym Mai-Mehefin 2016. 

 

Rhwng Hydref 2016 a Mawrth 2017 bu’r Gwasanaeth Ieuenctid, trwy Uned Gyfathrebu y 

Cyngor, yn ymgysylltu gyda pobl ifanc ac eraill trwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb a thrwy 

holiaduron (gweler adroddiad isod 2.3) i adnabod blaenoriaethau ac anghenion ar gyfer y 

Gwasanaeth Ieuenctid i’r dyfodol.  
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2.3 Beth oedd canlyniad yr ymgysylltu? 

 

2.3.1 Rhaglen Ymgynghori Her Gwynedd 2015- 2018 

 
Wrth geisio barn y cyhoedd ar doriadau ar draws y Cyngor roedd plant a pobl  ifanc yn cael y 

cyfle i ddatgan eu barn ar yr oll o’r 118 cynigion a gyflwynwyd. 

 

Gweler canlyniadau yr holl gynigion  isod :- 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dweud-eich-dweud/Canlyniadau-

ymgynghoriadau/Her-Gwynedd.aspx 

 

Cyflwynwyd 5 cynnig ar gyfer newid y Gwasanaeth Ieuenctid yn yr ymgynghoriad hwn.   

 

Derbyniwyd sylwadau gan 152 o ymatebwyr ar gyfer gwarchod cynlluniau yn y maes Plant a 

Phobl Ifanc. Roedd y nifer uchaf o sylwadau ym maes plant a phobl ifanc (51) yn erbyn torri 

grantiau ieuenctid. O'r rhain, enwodd 46 Clwb Ffermwyr Ifanc yn benodol, ac enwodd 8 yr 

Urdd. 

 

23% eisiau gwarchod y grantiau ieuenctid 

46.8% eisiau gwarchod y Gwasanaeth Ieuenctid a peidio a gweithredu’r toriad mwyaf. 

 
 
2.3.2 Dadansoddiad Holiaduron Clybiau Ieuenctid 15.16  

Ymatebodd 315 o bobl ifanc yr holiadur. 

96% yn hapus gyda’r gwasanaeth 

89% yn gwybod beth oedd yn cael ei gynnig gan y gwasanaeth 

Pan ofynnwyd “Beth wyt ti’n ei hoffi am y Clwb?” nododd 232 mai cymdeithasu/gwneud 

ffrindiau a 194 mai gweithgareddau dysgu sgiliau. 

84% o bobl ifanc yn dweud eu bod wedi cael mynegi eu barn ar beth oedd y Clwb yn ei wneud 

97% o bobl ifanc yn nodi bod y gweithwyr yn gwrando arnynt 

95% o bobl ifanc yn teimlo’n ddiogel yn trafod pethau personol sensitif gyda’r staff 

Chwaraeon, Gweithgareddau Dysgu Sgiliau a Tripiau oedd y 3 prif gyfleoedd y dymunent ei 

gael 

31% nodi mai parch / hunan barch oedd y prif beth iddynt ddysgu, a 29% yn nodi mai gwell 

addysg iechyd a iechyd rhyw ydoedd 

 
 
2.3.3 Rhaglen Ymgysylltu y Gwasanaeth Ieuenctid – Hydref 2016 i Mawrth 2017. 

 
Rhannwyd yr ymarferiad ymgysylltu i 2 ran:- 

 Rhan 1 – Ymgysylltu wedi ei dargedu (Hydref 2016 – Ionawr 2017) a oedd yn cynnwys: 

51 o Bobl ifanc 11-16 oed ar draws y sir 

13 person ifanc gyda anghenion dysgu ychwanegol (Ysgol Hafod Lon) 
84 o’r gweithlu rhan amser 

11 o’r gweithlu llawn amser 

7 cynrychiolydd o asiantaethau sy’n cefnogi pobl ifanc 

14 pennaeth ysgol 

 

 Rhan 2 – Ymgysylltiad agored (Ionawr 2017 – Mawrth 2017) a oedd yn cynnwys derbyn 
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ymatebion gan : 

791 o holiaduron wedi eu cwblhau. 

 

Nodir isod y Prif Negeseuon a gafwyd yn dilyn y rhaglen ymgysylltu;  

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Dewud-eich-

dweud/Gwasanaeth-Ieuenctid---Taflen-adrodd-yn-ol-Cymraeg.pdf 

     

 

Nodir isod rhai o’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymarferiad ymgysylltu: 

 

 “Mae’r Gwasanaeth yn gwneud cyfraniad pwysig i’r gymdeithas ac i fywydau pobl ifanc” 

 

 “I think that it is vital that Youth Services are maintained as helping the young people is 

a serious and positive investment for the future” 

 

 “More things to do in the area for teenagers would be great” 
 

 “In this rural area transport is not plentiful, if they have to travel independantly, and 

not all parents will take and fetch. This is something to be considered. The times of 

trains, around the coast and how they will get home safely. To travel 10 miles may not 

be so simple, if they can’t get home.” 

 

 “Utilise school equipment out of school hours such as technical and engineering to give 
youngsters a basic idea of what can be involved to show them how govt. forms can 

affect their future.” 

 

 “Does dim sôn yma am gyfrwng iaith a phwysigrwydd bod pobl ifanc yn cael mynediad i 

wybodaeth a gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhaid sicrhau bod unrhyw 

hyfforddiant yn cael ei gynnig drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn paratoi y bobl ifanc at 

waith.” 

 

 “O bosib cael mwy o weithgareddau chwaraeon” 
 

 “Mae angen cysondeb ar draws y Sir” 

 

 Service should be flexible and tailored to individual needs eg the questions above – 

reasonable financial contribution and travel distances differ with each young persons 
circumstances” 

 

 Mae’n rhaid i fudiad Ffermwyr Ifanc gael yr arian, neu fe fydd cefn gwlad ar goll, ac yn 

dirywio” 

 

 It is important to attend different Youth Services regularly to learn about life skills and 

different themes of educational purposes” 
 

 The Youth Service is an integral part of the community...by having this front line service 

it can prevent many issues...it provides young people a safe place to socialise and grow 

and often can be a sanctuary from home” 
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 “Any expected financial contribution should be means tested” 

 

 “On one hand I do think that young people should contribute financially towards some 
activities. However, if a young person hasn’t got any money or for some reason they 

can’t afford to pay to go to a club I think there should be schemes set in place to help 

them with the costs and to get them into clubs and out of the streets picking up bad 

habits such as smoking and drugs” 

 

 

 

2.4 Ar sail pa dystiolaeth arall ydych chi’n gweithredu? 

 

 2.4.1 Y Cyd-destun Deddfwriaethol:- 

Deddf Sgiliau a Dysgu 2000. 

Trwy y Ddeddf Sgiliau a Dysgu 2000, Adran 123(1), mae Gweinidogion Cymru wedi cyfeirio 

awdurdodau lleol i ddarparu, sicrhau darpariaeth o, neu gyfranogi yn y ddarpariaeth o 

wasanaethau cefnogi ieuenctid. 

Adroddiad Arolwg Estyn ar Wasanaethau Cymorth Ieuenctid.  

Yn yr arolwg diwethaf o wasanaethau addysg Cyngor Gwynedd yn 2013 roedd y ddarpariaeth 

gan y Gwasanaeth Ieuenctid yn cyfrannu yn bennaf tuag at hyrwyddo cynhwysiad cymdeithasol 

a lles plant a phobl ifanc Gwynedd. Nododd yr adroddiad arolwg yn benodol fod “y 

gwasanaeth ieuenctid wedi llwyddo’n dda i gynyddu nifer y bobl ifanc sy’n cyflawni unedau neu 

gymwysterau achrededig, ac o ran hyrwyddo prentisiaethau, entrepreneuriaeth a llwybrau 

dysgu.  Yn gyffredinol, mae’r gwasanaeth wedi’i drefnu yn dda, a chaiff dysgwyr eu cefnogi’n 

effeithiol”. 

2.4.2 Y Cyfeiriad Strategol a Pholisi gan Lywodraeth Cymru 

Nodir isod gofynion y prif strategaethau a pholisïau sy cyfeirio Cyngor Gwynedd ar sut  / beth 

i’w ddarparu ar gyfer pobl ifanc. 

Strategaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru 2014-2018.   

Cydnabyddir yr angen i weld y gwasanaeth yn parhau fel un strategol ac nid yn rhan o 

wasanaeth hamdden. Mae gwaith ieuenctid da yn gallu gwella presenoldeb, ymddygiad, 

cymhelliant a pherthnasau o fewn ysgolion. O fewn y strategaeth mae yna bwyslais yn awr ar 

roi rôl allweddol i weithwyr ieuenctid i gefnogi pobl ifanc i barhau mewn ymgysylltiad hefo 

addysg, a pharhau o fewn addysg neu hyfforddiant ffurfiol. Mae’r strategaeth yn adnabod tri 

maes lle dylai’r gwasanaeth ganolbwyntio, sef: 

a) Mynediad at gyfleon dysgu anffurfiol a lled-ffurfiol sy’n ehangu’r gorwelion, herio 

meddwl a datblygu sgiliau drwy 

b) Cryfhau’r perthynas strategol rhwng gwaith ieuenctid ac addysg ffurfiol  

Tud. 49



6 

 

c) Cydlyniant gwell a mwy cyson o’r hyn mae gwasanaethau ieuenctid yn gynnig i bobl 

ifanc drwy’r sector gwirfoddol a statudol, i leihau dyblygu, rhannu gwybodaeth a 

hyrwyddo gweithgareddau sy’n cynyddu capasiti, i gynnig gwasanaeth o ansawdd uchel 

sy’n ateb gofynion cyfoes pobl ifanc.  

Fframwaith Ymgysylltu a Chyflawniad Llywodraeth Cymru (2015-2018)   

Mae’r ddogfen yma eto yn adnabod rôl allweddol i Wasanaethau Ieuenctid i sicrhau bod pobl 

ifanc 16+ yn parhau mewn addysg, hyfforddiant neu mewn gwaith.   

 

Siarter Gwaith Ieuenctid Cymru (Mawrth 2016) 

Mae’r Siarter yn nodi disgwyliad sylfaenol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith ieuenctid i bobl 

ifanc ledled Cymru. Mae’r siarter yn nodi bydd gan bob person ifanc hawl i gael mynediad 

rhwydd trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg at: 

 Fannau cyfarfod diogel, cynnes a chyflawn, sy'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu 

perthnasoedd parhaus, gweithgareddau hamdden cyffrous ym meysydd celf a 
chwaraeon, a phrofiadau newydd a fydd yn ehangu eu gorwelion.   

 Cyfleoedd i gyfranogi mewn antur awyr agored a phrofiadau preswyl a rhyngwladol.  

 Cyfleoedd i gyfranogi yn y gwaith o wneud penderfyniadau trwy strwythurau anffurfiol a 

ffurfiol i ymgysylltu â phobl ifanc yn lleol ac yn genedlaethol (e.e. meiri ifanc, cynghorau 

ieuenctid a’r Senedd).  Dylai trefniadau o’r fath gyfeirio'n eglur at safonau cyfranogi; 

dylent fod yn seiliedig ar egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau 

Plentyn  (CUHP); a dylent geisio ennyn diddordeb pobl ifanc yn y gwaith o lywio a 
chraffu ar y gwasanaethau sy'n effeithio arnynt.   

 Gwybodaeth, arweiniad a chymorth ynghylch materion sy’n eu pryderu, yn cynnwys 

cyflogaeth, tai a lles meddyliol.  Gellir defnyddio'r gwasanaeth trwy gyfrwng cyfryngau 

digidol a thrwy law oedolion dibynadwy a hyfforddedig.     

 Anogaeth i ddysgu rhagor am eu diwylliant eu hunain a diwylliannau pobl eraill.   

 Darpariaeth gyd gysylltiedig gan weithwyr ieuenctid ym mhob ysgol uwchradd a choleg, 
ymestyn y ‘cynnig i ddisgyblion’ ac felly cyfoethogi’r cwricwlwm ffurfiol a chynorthwyo 

â datblygiad personol a chymdeithasol.  

 Cyfleoedd i fod yn ymgyrchwyr dinesig e.e. trwy wirfoddoli.  

 Cydnabod a /neu achrediad eu cyflawniadau o ran datblygiad personol a chymdeithasol 
mewn ysgolion a cholegau ac yn y gymuned hefyd. 

 
2.4.3 Tystiolaeth Feintiol am y Gwasanaeth Ieuenctid. 

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn casglu data perfformiad ar gyfer adrodd yn flynyddol i 

Lywodraeth Cymru ar ei gyflawniad. Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data hwn ar gyfer 

asesu cyfraniad gwasanaeth ieuenctid tuag at eu strategaeth ieuenctid. Cyhoeddir data 

Gwasanaethau Ieuenctid Awdurdodau Lleol Cymru yn: 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Education-and-Skills/Youth-Service 

 
Yn seiliedig ar y data diweddaraf ar gyfer 2016-17 bydd y newid yma yn effeithio dros 5500 o 

bobl Ifanc 11 – 16 oed ar draws Gwynedd. Caiff mwy o enethod eu heffeithio, a bydd y grp 

oedran 11-13 oed yn cael eu heffeithio yn fwy na’r grwpiau oedran eraill.  
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Bechgyn – 11- 13 oed= 1458 

Merched -  11 – 13 oed = 1678 – cyfanswm - 3136 

 

Bechgyn – 14 – 16oed  = 808 

Merched – 14 – 16 oed = 875 – cyfanswm – 1683 

 

Bechgyn  - 17 – 19 oed = 212 

Merched – 17 – 19oed  = 270 – cyfanswm = 482 

Bechgyn – 20 – 25 oed = 166 

Merched – 20 – 25 oed = 158 – cyfanswm - 324 

 

22.50% o’r boblogaeth 11-25 oed 

 

2644- bachgen 

2981- merch 

 

Cyfanswm aelodau = 5625 

 

   

Ystadegau Ethnigrwydd a Iaith y Gwasanaeth Ieuenctid (2016) 

Gweler yma ethnigrwydd aelodau’r Gwasanaeth Ieuenctid ynghyd a niferoedd sydd yn siarad 
Cymraeg. Yn seiliedig ar y data diweddaraf hwn bydd yr effaith fwyaf ar bobl ifanc gwyn, a 

siaradwyr Cymraeg yn bennaf. 

Ethnigedd / Ethnicity Bechgyn Merched Cyfanswm
Siarad Cymraeg  

Welsh Speaker
Bechgyn Merched Cyfanswm

Gwyn/Cymraeg 1203 1009 2212 Rhugl 1172 989 2161

Gwyn/Prydeinig 151 112 263 Ychydig 191 203 394

Unrhyw gefndir gwyn arall WOTH 6 4 10 Dim 20 8 28

Dim eisiau datgelu 5 6 11

Heb ddatgelu 13 17 30

Gwyn/Asian/Asian Prydeinig 1 1

Bangladesiadd 1 1

Gwyn a Du Caribiaidd 1 1

Unrhyw grwp ethnig arall 1 1

Gwyddelig 1 1

Indiaidd 1 1

Polish 1 1  
 

 
 

2.4.4 Mapio Darpariaeth 

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid wedi ymgymryd a gwaith o fapio y ddarpariaeth sydd ar gael i 

bobl ifanc yng Ngwynedd yn ystod 2016-17. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol fel tarddiad y 

wybodaeth :- 

www.gwynedd-ni.org.uk 

www.gwyneddgreadigol.com 

www.chwaraeon.cymru 

www.chwaraeonanableddcymru.com 

www.urdd.cymru (rhif ffon Eryri) 

www.yfc-wales.org.uk/Cymraeg (rhif ffon Eryri a Meirionydd) 

www.sea-cadets.org 

www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk/cy/clwb/holl/ 
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Mae’r gwaith mapio hwn (dim i’w gylchredeg gan nad ydym wedi casglu’r wybodaeth ar gyfer ei 

gyhoeddi i’r perwyl yma) yn dangos fod oddeutu 230 o glybiau cymdeithasol, clybiau 

chwaraeon a gweithgareddau awyr agored i bobl ifanc yn y sir.  
 

Mae Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru wedi comisiynu gwaith i fapio y gwasanaethau a’r 

ddarpariaeth sydd ar gael i bobl ifanc 16-25 oed yng Ngwynedd, ym mis Mawrth 2016. 

 

Copy of  North 
Wales Provision March 2016.xlsx

 
 
  
2.4.5 Data am y Demograffeg Oedran  

Mae Uned Ymchwil a Dadansoddeg y Cyngor wedi tynnu ynghyd proffil o bobl ifanc 11-25 oed 

Gwynedd i’w ddefnyddio ar gyfer Adolygiad y Gwasanaeth. 

 

 

 

2.5  Oes yna unrhyw fylchu yn y dystiolaeth sydd angen ei gasglu ? 

 

 

Nac oes. 
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3) Adnabod yr Effaith 
 

 

3.1  Beth yw’r effaith fydd y polisi/gwasanaeth newydd neu’r newidiadau yn y 

polisi neu wasanaeth yn ei gael ar bobl hefo nodweddion cydraddoldeb 

 

Nodweddion Sut fath o 

effaith?  

(dylech ddileu’r 

rhai 

amherthnasol) 

 

Ym mha ffordd?  Beth yw’r dystiolaeth? 

 

Oedran Negyddol i rai 

grwpiau oedran 

ond positif o 

bosib i  rai 

eraill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oedran 11-25 oed (Cyffredinol). 

Yn bresennol mae’r Gwasanaeth yn cefnogi rhai 11-25 

oed. 

 

Mae opsiwn 1-4 yn parhau i gynnig cefnogi rhai 11- 25 

oed.  

 

Bydd unrhyw un o’r opsiynau fodd bynnag yn golygu fod 

llai o ddarpariaeth na’r presennol. 

 

Mae opsiwn 1 a 2 yn awgrymu parhau i gadw’r 

gwasanaeth yn agored i unrhyw un rhwng 11-25 oed. 

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn awgrymu symud i batrwm o 

ddarpariaeth gweithgareddau a phrosiectau agored i 

unrhyw un 11-19 oed a gwaith wedi ei dargedu yn unig i 

rai 16 oed a throsodd, sef dim ond cefnogi rheiny nad 

ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith.  

 

Mae data aelodaeth yn dangos mai dim ond 5% o’r 

aelodau presennol (324 allan o 5625) sy’n 19-25 oed. 

Mae’r data yn cadarnhau hefyd fod y grŵp oedran hynach 

yma yn aelodau oherwydd eu bod yn defnyddio ein 

cyrsiau Parodrwydd i Waith neu eu bod yn cael eu 

targedu er mwyn eu symud ymlaen i Addysg, 

Hyfforddiant neu i Waith. 

_ 

Lleoliadau i gael mynediad i’r Gwasanaeth 

Mae’r ddarpariaeth ‘agored’ presennol (sef y clybiau 

ieuenctid) yn bwyntiau mynediad statig mewn 42 

cymuned. 

 

Mae opsiwn 1 a 2 yn awgrymu cwtogi’r nifer o glybiau i 

10 neu 14. Bydd pobl ifanc yn y cymunedau ble y 

bwriedir cau clwb yn colli darpariaeth. Bydd disgwyl i 

BOB person ifanc sydd eisiau mynychu clwb deithio i un 

o’r 10 neu 14 lleoliad yma. 
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Mae Opsiwn 1 a 2 yn rhoi’r cyfrifoldeb ar y bobl ifanc i 

gyrraedd y gwasanaeth.  

 

Mae Opsiwn 1 a 2 yn golygu mai dim ond drwy fynychu 

Clwb y gall pobl ifanc gael mynediad i’r gwasanaeth 

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn awgrymu symud i ffwrdd o redeg 

clybiau statig yn gyfan gwbwl. Mae Opsiwn 3 a 4 yn 

awgrymu sefydlu rhaglen o gweithgareddau / prosiect 

sy’n ymweld gyda cymunedau drwy’r sir gan symud 

lleoliadau yn rheolaidd. 

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn rhoi cyfrifoldeb ar y gwasanaeth i 

gyrraedd pobl ifanc.  

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn golygu y gall pobl ifanc gael 

mynediad i’r gwasanaeth drwy’r ysgol, yn eu cymuned a 

drwy gyfryngau cymdeithasol. 

 

56% o’r bobl ifanc gwblhaodd yr holiadur wedi adrodd 
eu bod yn hapus i deithio (10 milltir), 30% wedi 

anghytuno a 14% yn nodi dim barn.  

 

Gall opsiwn 3 a 4 olygu na fydd gan rai bobl ifanc, yn 

enwedig y rhai mwyaf bregus, ofod diogel yn eu 

cymunedau y gallent droi iddo. Mae rhai o’n aelodau 

presennol yn defnyddio’r clybiau fel man cyfarfod saff, 

man i loches oddi wrth amgylchiadau gartref, yn fan 

diogel i gwrdd gyda gweithwyr proffesiynol.  

 

Mae 98% a gwblhaodd yr holiadur yn cytuno ei bod yn 

bwysig i bobl ifanc gael cyfleoedd i gymdeithasu drwy y 

Gwasanaeth Ieuenctid ac maent eisiau hyn trwy gael lle 

saff i ddod at eu gilydd a thrwy waith prosiect. 

 

- 

 

Amseroedd i gael mynediad i’r gwasanaeth. 

 

Mae’r ddarpariaeth presennol (sef y clybiau ieuenctid) yn 

bwyntiau mynediad statig mewn 42 cymuned am 30 

wythnos y flwyddyn yn unig (tymor ysgol) yn y mwyafrif 

o leoliadau, ac wedi eu cyfyngu i nosweithiau penodol am 

yr wythnosau hynny.  

 

Nid oes capasiti yn y ddarpariaeth bresennol i berson 

ifanc gysylltu gyda gweithiwr ieuenctid y tu allan i’r 

adegau hyn, ar amser sy’n gyfleus ac yn addas iddyn nhw. 

 

Tud. 54



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae opsiwn 1 a 2 yn cyfyngu’r ddarpariaeth yma i 10 neu 

14 cymuned mewn tymor ysgol yn unig ond yn parhau 

wedi ei gyfyngu i 2 awr ar nosweithiau penodol. 

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn ar gael gydol y flwyddyn, gyda’r 

oriau yn amrywio o ddiwedd prynhawn, i gyda’r nos, i 

benwythnos, i dymor ysgol a gwyliau ysgol. Ond bydd y 

ddarpariaeth yn llai fin nos.  

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn rhoi hyblygrwydd o ran lleoliadau 

ac amseroedd sy’n golygu bod mwy o gyfleon i bobl ifanc 

ddod i gyswllt gyda’r gwasanaeth. Bydd y cyfleon hynny 

fodd bynnag yn llai yn ei gyfanrwydd, ac hefyd yn fyrrach 

o ran hyd y cyswllt pan mewn lleoliad penodol. 

 

Nododd 429 o’r holiaduron y byddai pobl ifanc eisiau 

mynediad / cyswllt i weithiwr ieuenctid drwy’r ysgol a 

parhau i wneud gwaith ieuenctid yn eu cymunedau.  

 

Gweithwyr Ieuenctid ac Ysgolion. 

Nododd 429 o’r holiaduron fod pobl ifanc eisiau medru 
gwneud cyswllt gyda gweithiwr ieuenctid drwy’r ysgol.  

 

Mae’r ddarpariaeth Gweithwyr Ieuenctid a Chymuned 

presennol ar gael mewn rhai ysgolion yn unig oherwydd 

y’i hariannir drwy grant. 

 

Nid oes capasiti yn Opsiwn 1 a 2 i roi adnodd Gweithiwr 

Ieuenctid mewn unrhyw ysgol uwchradd oni bai y’i 

ariennir yn allanol.  

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn  sicrhau y bydd y gwasanaeth yn 

gallu trefnu i weithwyr ieuenctid a chymuned gysgodi  2 

neu 3 ysgol uwchradd. Byddai pobl ysgol uwchradd a 

chyswllt gyda’r Gwasanaeth Ieuenctid.  

  

- 

Oedran 16-25 oed 

 

Presennol mae nifer fechan o bobl ifanc 16 oed a 

throsodd yn ymwneud a’r gwasanaeth ( oherwydd nid 

ydynt eisiau mynychu Clwb Ieuenctid gyda rhai 

ieuengach). 

 

Mae opsiwn 1 a 2 yn awgrymu parhau i gynnig clybiau 

ieuenctid fel ei ddarpariaeth i rai 16 oed a throsodd. 

  

Mae opsiwn 3 a 4 yn awgrymu newid yr hyn sy’n cael ei 

gynnig i bobl ifanc 16 oed a throsodd, ond ei fod wedi ei 

dargedu i rai nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na 
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Positif i’r rhai 

fydd yn cael eu 

targedu 

gwaith yn unig.  

 

Bydd y ddarpariaeth agored yn parhau ar i gael i rai hyd 

at 19 oed, ac mae ystadegau eisoes yn dangos nad oes 

defnyddwyr yn y grŵp oedran 19-25 oed yn dymuno 

defnyddio’r ddarpariaeth agored ( clybiau, 

gweithgareddau) 

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn awgrymu y byddwn yn darparu 

gweithiwr allweddol i bob person ifanc 16-25 oed sydd 

wedi ei adnabod drwy systemau tracio Gyrfa Cymru 

(Haen 1 a 2), waeth lle mae nhw’n byw. 

 

Hil (gan 

gynnwys 

cenedligrwydd) 

Dim effaith 

wedi ei 

adnabod o’r 

dystiolaeth 
 

Rydym yn rhagweld yr un effaith ar draws yr opsiynau a 

ystyrir.  

 

Mwyafrif aelodaeth y Gwasanaeth Ieuenctid yn wyn.  

 

Mae Opsiwn 3 a 4 yn rhoi mwy o hyblygrwydd i’r 

gwasanaeth ymgysylltu a chyrraedd cymunedau a grwpiau 

o bobl ifanc o leiafrifoedd ethnig wrth symud lleoliadau ei 

gweithgareddau.  
 

Yr iaith 

Gymraeg 

 

Effaith 

negyddol posib 

o ganlyniad i 

leihad yn y 
gwasanaeth a 

cynigir drwy 

gyfrwng y 

Gymraeg ar 

draws y Sir.  

 

Gall fod ag 

effaith bositif ar 

y rhai sydd yn 

cael mynediad 

i’r gwasanaeth 

am y tro cyntaf 

drwy weld 

gweithgareddau 

a phrosiectau 

ieuenctid 

cyfrwng y 

Gymraeg yn 

cael eu cynnal 

yn eu pentref. 

Mae dull darparu a holl weithgareddau'r Gwasanaeth yn 

cael eu  cynnig trwy gyfrwng y Gymraeg neu yn 

ddwyieithog ar hyn o bryd. Mae’n rhoi’r cyfle i bobl Ifanc 

gymryd rhan mewn gweithgareddau a chymysgu yn yr 
iaith o’u dewis. Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn 

hyrwyddo’r Iaith Gymraeg yn barhaus trwy addysg, 

sgiliau a rhoi cyfleoedd i gymdeithasu, ac yn cynnal 

sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith.   

 

Mae opsiwn 1 – 4 i gyd yn cynnig parhau i gynnig 

gweithgareddau a prosiectau i bobl ifanc drwy gyfrwng y 

Cymraeg.  

 

Mae opsiwn 1-4 i gyd yn golygu llai o gyfleon mewn 

cymunedau i bobl ifanc ddefnyddio eu Cymraeg/ 

 

Mae i bob opsiwn effaith ar 2 fudiad trydydd sector 

(Urdd / Ffermwyr Ifanc) sydd yn cyfrannu tuag at gefnogi 

pobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. Gall 

rhai siaradwyr Cymraeg ifanc weld lleihad yn nifer y 

cyfleon cymdeithasoli ddefnyddio yr iaith pe bai’r 

mudiadau hyn yn methu a cynnal eu clybiau / aelwydydd.  

 

 

Anabledd  

 

Dim effaith 

wedi ei 

Mae’r dull darparu presennol yn rhedeg Clybiau 

Ieuenctid Derwen  (Tîm Integredig Plant Anabl) er mwyn 
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adnabod dan 

16 oed ond gall 

fod yn bositif 

yn yr oedran 

16+ os caiff 

pobl ifanc eu 

targedu 

gweithio hefo pobl Ifanc anabl.  

 

Mae opsiwn 1 a 2 yn nodi y bydd y 10 neu 14 clwb 

ieuenctid yn agored i bobl ag anableddau fynychu’r 

clybiau prif-ffrwd ( yn ddibynnol ar eu gallu, gallu i deithio 

ac ati) ond yn hwyluso integreiddio a cymdeithasu gyda 

cyfoedion.  

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn caniatáu i’r 2 ysgol uwchradd 

anghenion arbennig gael cyswllt gyda gweithiwr ieuenctid 

i ddarparu prosiect ieuenctid.  

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn annog pobl ifanc anabl i fynychu 

prosiectau ar draws y Sir, yn annog integreiddio i’r prif lif 

fydd yn cefnogi pobl ifanc i gymysgu gyda’u cyfoedion. 

  

Mae opsiwn 3 a 4 wrth symud o amgylch y sir yn rhoi 

gwell cyfle i’r gwasanaeth fynd i’r afael a unigedd ymysg 

pobl ifanc sy’n achosi pryderu ac effaith ar lesiant 

meddyliol. 

 
Mae opsiwn 3  a 4 yn targedu pobl ifanc 16 oed a 

throsodd nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na 

gwaith. Mae pobl ifanc ag anabledd yn fwy tebygol o 

wynebu rhwystrau rhag cael gwaith / hyfforddiant, felly 

gall yr opsiynau hyn sicrhau eu bod yn derbyn 

cefnogaeth. 

 

Rhyw 

 

Dim effaith 

negyddol wedi 

ei adnabod o’r 

dystiolaeth 

Mae’r nifer o fechgyn a merched sydd yn ymwneud a’r 

Gwasanaeth presennol yn eithaf cyfartal (gweler ffigyrau'r 

Gwasanaeth yn 2.4.3 uchod).  

 

Nid ydym yn rhagweld y bydd gweithredu unrhyw un o’r 

opsiynau yn cael mwy na lai o effaith ar ferched neu 

fechgyn.  

 

Cyfeiriadedd 

rhywiol 

 

Dim 

gwybodaeth 

am effaith 

posibl 

Nid oes tystiolaeth ar hyn o bryd o ran cyfeiriadedd 

rhywiol y defnyddwyr presennol – nid yw’r data yn cael 

ei gasglu ar gyfer y grŵp oedran 11-16 oed. 

 

Ni allwn rhagweld os bydd mwy neu lai o bobl ifanc, 

oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol, yn dewis ymwneud 

a’r gwasanaeth ynghlwm ag unrhyw un o’r opsiynau.  

 

 

Crefydd neu 

gred (neu 

ddiffyg cred) 

Dim effaith 

negyddol wedi 

ei adnabod o’r 

dystiolaeth  

Nid ydym yn rhagweld effaith benodol ar bobl ifanc o 

gr?p crefydd penodol.   
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Ailbennu 

rhywedd 

 

 

Dim 

gwybodaeth 

am effaith 

posibl 

Nid oes tystiolaeth ar hyn o bryd o ran defnyddwyr 

presennol sy’n dymuno / wedi ailbennu rhywedd – nid 

yw’r data yn cael ei gasglu ar gyfer y grŵ p oedran 11-16 

oed. 

 

Nid ydym yn rhagweld effaith benodol ar bobl ifanc sy’n 

dymuno / wedi ailbennu rhywedd o weithredu unrhyw 

un o’r opsiynau.  

Beichiogrwydd 

a mamolaeth 

 

Dim effaith 

negyddol wedi 

ei adnabod o’r 

dystiolaeth 

Nid yw’r Gwasanaeth yn casglu data ar lefelau 

beichiogrwydd ei ddefnyddwyr. 

 

Nid ydym yn rhagweld effaith benodol ar ferched sy’n 

feichiog / mamolaeth o weithredu unrhyw un o’r 

opsiynau. 

Priodas a 

phartneriaeth 

sifil 

Dim Nid ydym yn rhagweld effaith benodol o weithredu 

unrhyw un o’r opsiynau ar briodas / bartneriaeth sifil 

ymysg y grŵp oedran. 

 

 

 

3.2  Ydi’r polisi neu wasanaeth yn ateb y Dyletswyddau Cyffredinol yma? 

 

Dyletswyddau 

Cyffredinol y 

Ddeddf 

Cydraddoldeb 

Dylid dileu’r 

rhai 

amherthnasol 

Ym mha ffordd?  Beth yw’r dystiolaeth? 

Cael gwared â 

cham-

wahaniaethu 

anghyfreithlon, 

aflonyddu ac 

erledigaeth 

 

Gall helpu i gael 

gwared ar gam-

wahaniaethu  

Mae cefnogaeth gweithwyr ieuenctid yn gallu bod o help 

mawr i rai pobl ifanc hefo nodweddion cydraddoldeb 

sy’n mynd drwy amser anodd.   

 

Mae opsiwn 1 a 2 yn nodi y bydd Gweithwyr Ieuenctid 

ar gael i bobl ifanc ddelio gyda camwahaniaethu – ond 

mae’n ddibynnol ar y bobl ifanc yn dod i un o’r 10 neu 

14 lleoliad a awgrymir yn yr opsiynau hyn. 

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn nodi y bydd Gweithwyr Ieuenctid 

ar gael i bobl ifanc ddelio gyda chamwahaniaethu ac yn 

gallu mynd at y bobl ifanc yn eu hysgol / cymuned hwy 

yn nol yr angen.  

Hyrwyddo 

cyfleoedd 

cyfartal 

 

Ydi / Nac ydi – 

eto’n ddibynnol 

ar y sefyllfa 

Fel uchod mae’n ddibynnol ar os ydi’r person ifanc yn 

derbyn llai o wasanaeth neu’n derbyn gwasanaeth o’r 

newydd o’i gymharu a’u sefyllfa bresennol. 

Meithrin 

perthnasau da 

 

Ydi / nac ydi – 

eto’n ddibynnol 

ar y sefyllfa 

Fel uchod mae’n ddibynnol ar os ydi’r person ifanc yn 

derbyn llai o wasanaeth neu’n derbyn gwasanaeth o’r 

newydd o’i gymharu a’u sefyllfa bresennol. 

 

Tud. 58



15 

 

3.3 Beth yw’r effaith fydd y polisi/gwasanaeth newydd neu’r newidiadau yn y 

polisi neu wasanaeth yn ei gael ar faterion eraill nad ydynt yn ymwneud a 

nodweddion cydraddoldeb pobl? Manylwch. 

  

Nodweddion Sut fath o 

effaith?  

(dylech 

ddileu’r rhai 

amherthnasol) 

 

Ym mha ffordd?  Beth yw’r dystiolaeth? 

 

Gofodol  Negyddol mewn 

rhai cymunedau 

ond positif 

mewn rhai eraill 

 

 

 

 

 

Effaith negyddol ar 32 cymuned yn Opsiwn 1 – llai o 

ddarpariaeth. 

 

Effaith negyddol ar 28 cymuned yn Opsiwn 2 – llai o 

ddarpariaeth. 

 

Effaith negyddol ar 42 cymuned ble mae clwb ieuenctid 

ar hyn o bryd yn Opsiwn 3 a 4 – llai o ddarpariaeth. 

Ond effaith bositif ar y cymunedau hynny y bydd y 

Gwasanaeth yn ymweld a hwy yn ystod blwyddyn i 

ddarparu gweithgareddau. 

Difreintedd a 

Thlodi 

Negyddol i rai 

pobl ifanc. 

Ariannol 

Mae’r ddarpariaeth presennol yn wasanaeth am ddim.  

 

Mae’r Gwasanaeth presennol yn trefnu gweithgareddau 

a thripiau yn achlysurol a codi ffi ar fynychu’r 

gweithgareddau hyn fel cyfraniad tuag at y gost. 

 

Mae Opsiwn 1 i 4 yn parhau i nodi gwasanaeth am ddim. 

 

Nododd 67% o’r ymatebwyr i’r holiadur ymgysylltu y 
dylai pobl ifanc gyfrannu yn ariannol tuag at rai 

gweithgareddau penodol, a 18% yn anghytuno a 15% heb 

farn.  

 

Difreintedd Cymdeithasol ac Economaidd. 

Mae’r ddarpariaeth bresennol gyda presenoldeb clwb 

ym mhob un o’r cymunedau difreintiedig (yn unol a 

diffiniad Llywodraeth Cymru). Golyga hyn fod Clwb 

Ieuenctid ar gael ym Maesgeirchen a Caernarfon. 

 

Yn ychwanegol i hyn mae’r Gwasanaeth yn derbyn 

grantiau ychwanegol ar gyfer targedu yr ardaloedd hyn 

ee grant SBLASH ar gyfer gweithgareddau’r haf ym 

Maesgeirchen a Caernarfon; grant Cymunedau’n Gyntaf 

ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a Chymuned ym 

Maesgeirchen a Caernarfon. 

 

Fodd bynnag mae’r gwaith proffilio pobl ifanc Gwynedd 
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(gweler 2.4.5 uchod) a chanfyddiadau’r adolygiad yn 

gyffredinol wedi adnabod fod pobl ifanc yn gallu wynebu 

rhwystrau, yn wynebu heriau wrth dyfu i fyny, ac yn 

gallu bod yn dadgysylltu rhag addysg, hyfforddiant neu 

waith waeth lle mae nhw’n byw. Mae crynhoad uwch o 

bobl ifanc fregus, ac anghenion yn y llefydd mwyaf trefol 

megis Maesgeirchen a Caernarfon ond nid yw’r 

materion / heriau yn unigryw i’r ardaloedd hynny. 

 

Mae opsiwn 1 a 2 yn sicrhau fod gan y Gwasanaeth 

bresenoldeb yng nghymunedau Maesgeirchen a 

Caernarfon. 

 

Mae opsiwn 3 a 4 yn golygu na fydd presenoldeb barhaol 

yn Maesgeirchen na Caernarfon, ond yn hytrach y bydd 

gweithgaredd yn cael eu cynnal yno yn achlysurol.  

 

Nid oes unrhyw un o’r opsiynau yn sicrhau y bydd pobl 

ifanc sy’n wynebu tlodi yn gallu cael mynediad i’r 

gwasanaeth.  

 
Mae’r gwaith Mapio Darpariaeth ( gweler 2.4.4 uchod) 

yn adnabod fod prinder clybiau cymdeithasol am ddim i 

bobl ifanc yn yr ardaloedd di-freintiedig hyn – gall cost 

ymaelodi gyda clybiau eraill atal pobl ifanc rhag 

manteisio ar y cyfleon eraill sydd ar gael yn lleol.  
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4)  Dadansoddi’r canlyniadau 

 

4.1 Ydi’r polisi felly’n debygol o gael effaith sylweddol, bositif ar unrhyw un o’r 

nodweddion cydraddoldeb neu’r Ddyletswydd Gyffredinol a beth yw’r 

rheswm am hyn? 

 

Mae’r asesiad cychwynnol wedi adnabod y canlynol : 

 

Gall pob opsiwn yn sicrhau y bydd y Gwasanaeth Ieuenctid ar agor i bobl ifanc rhwng 11 – 25 

oed.  

 

Gall pob opsiwn gael effaith negyddol ar y grŵp oedran 11-16 oed oherwydd cwtogiad yn y 
ddarpariaeth fydd ar gael. 

 

Gall opsiwn 3 a 4 gael effaith bositif ar y grŵp oedran 16-25 oed oherwydd ei fod yn cynnig 
gwasanaeth penodol wedi ei dargedu i’w anghenion. 

 

Gall opsiwn 1 a 2 gael effaith negyddol ar gymunedau penodol (28 i 32 ohonynt) ond effaith 

bositif yn y 10 i 14 cymuned ble lleolir Clwb. 

 

Gall opsiwn 3 a 4 gael effaith negyddol ar 42 cymuned drwy symud i ffwrdd oddi wrth 

ddarparu clybiau ynddynt, ond effaith bositif mewn nifer o gymunedau y byddai’r gwasanaeth 

yn ymweld a hwy mewn blwyddyn o raglen gweithgareddau.  

 

Gall pob opsiwn gael yr un effaith bosibl ar grwpiau gwarchodedig. 

 

Gall pob opsiwn gael effaith negyddol ar Siaradwyr Cymraeg Ifanc gan fod lleihad yn y cyfleon i 
ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. 

 

Gall opsiwn 3 a 4 gael yr effaith fwyaf negyddol ar y cymunedau difreintiedig. 

 

 
Nid ellir symud i’r camau nesaf ar hyn o bryd gan fod angen ymgynghori i  sicrhau ein bod 

wedi adnabod yr effeithiau posibl i gyd, ac yn gywir, ac adnabod ffyrdd o’u lliniaru.  

 

4.3   Beth ddylid ei wneud? 

 

Dewiswch un o’r canlynol: 

 

 

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

 

 

 

Addasu’r polisi i ddileu unrhyw rwystrau  

 

 

 

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

 

 

 

Parhau a’r polisi oherwydd gellir cyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol  
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4.4 Pa gamau fyddwch chi’n gymryd i leihau neu liniaru unrhyw effeithiau 

negyddol? 

 

 

 

 

 

4.5 Os nad ydych yn gweithredu ymhellach i ddileu neu leihau effeithiau 

negyddol, esboniwch pam yma. 

 

 

 

 

 

5)  Monitro 

 

5.1 Pa gamau fyddwch chi’n gymryd i fonitro effaith ac effeithiolrwydd y  

polisi neu wasanaeth (cynllun gweithredu)? 
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Asesiad Opsiynau – Ail-fodelu’r Gwasanaeth Ieuenctid  

Opsiwn 1 Dal i ddarparu yr un peth ond gwneud llai ohono (cau clybiau mewn cymunedau a llai o grantiau i’r 
trydydd sector) 

Opsiwn 2 Dal i ddarparu yr un peth ond gwneud llai ohono a peidio rhoi grantiau i’r trydydd sector (cau 
clybiau ieuenctid mewn cymunedau). 

Opsiwn 3  Darparu mewn ffordd wahanol, sef Rhaglen o Weithgareddau a Phrosiectau sy’n symud o leoliad i 
leoliad drwy’r sir,  a chomisiynu gweithgareddau a phrosiectau penodol gan partneriaid allanol. 

Opsiwn 4 Darparu mewn ffordd wahanol, sef Rhaglen o Weithgareddau a Phrosiectau sy’n symud o leoliad i 
leoliad drwy’r sir,  a creu grant cymunedol i fudiadau’r trydydd setor i ddarparu gweithgareddau 
pobl ifanc.  
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Opsiwn 1 Cyfarch y newid mewn anghenion pobl ifanc?  
(barn, a tueddiadau demograffig) 

Rhannol  
 

Bydd y Gwasanaeth oherwydd y gyllideb yn darparu llai. 
 

Parhau i ddarparu (ond  llai) o ofod diogel i bobl ifanc gyfarfod ynddo, mewn nifer llai o gymunedau. 
 

Parhau i gynnig cyfleon i bobl ifanc gymdeithasu yn y clybiau mewn nifer llai  o gymunedau. 
 

Parhau i gynnig cyfleon i   bobl ifanc ennill sgiliau yn y clybiau mewn nifer llai o gymunedau. 
 

Parhau i gynnig cefnogaeth i bobl ifanc drwy’r clybiau mewn nifer llai o gymunedau. 
 

Gweithiwr Ieuenctid ar gael drwy glwb yn unig / tymor ysgol yn unig / a dim ond mewn rhai 
cymunedau. 

 
Dim hyblygrwydd i ymateb i faterion sy’n codi y tu allan i leoliadau’r clybiau. 

 
Gweithlu sesiynol heb hyblygrwydd i weithio y tu hwnt i’w oriau na’u clybiau. 

Cyfarch y newid yn y cyd-destun?  
(polisi, strategol, statudol) 

Nac ydy  
 

Ni fydd yr opsiwn yma yn caniatáu i ni adeiladu cysylltiadau a partneriaethu gyda ysgolion na’r trydydd 
sector. 

 
Bydd y gwaith partneriaethol gydag asiantaethau cymorth ieuenctid eraill i gyd yn ddibynnol ar 
grantiau. 

 
Ni fydd gennym yr adnoddau ar gyfer cyflawni’r rôl Gweithiwr Allweddol i bobl ifanc ôl 16 oed. 

Cyfarch y Gyllideb?   
(Fforddiadwy a cynaliadwy) 

Rhannol  
 

Fforddiadwy -  Ydy 
 

Cynaladwy - Nac ydy 
 

Byddai unrhyw doriad pellach i’r gyllideb yn arwain at gwtogi’r nifer o glybiau ymhellach a llai eto o 
grant i’r trydydd sector. Byddai hyn yn gwneud y gwasanaeth yn  aneffeithiol. 

Gallu i gynnal gweithlu? 
(recriwtio, hyfforddi a cynnal staffio). 

Nac ydy. 
 

Nid ydym yn gallu recriwtio digon o weithwyr 3 awr, 6 awr, 9 awr ar hyn o bryd i gynnal y model 
darparu hwn. 

 
Nid ydym yn gallu darparu hyfforddiant Gwaith Ieuenctid, na prynu hyfforddiant Gwaith Ieuenctid 
Cyfrwmg Cymraeg er mwyn datblygu’r gweithlu. 

Crynodeb o’r prif effeithiau  
(asesiad effaith cydraddoldeb, effeithiau cymdeithasol, effeithiau’r 3ydd sector) 

Negyddol ar y cyfan 
 

Cydraddoldeb 
Efaith Negyddol ar y Grwp Oedran yn gyffredinol oherwydd llai o ddarparaeith ar gael. 
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Effaith negyddol ar rhai grwpiau o bobl ifanc gan fod y cynnig mor gyffredinol ac yn rhoi yr un peth i 
bawb. Ni fydd lle ar gyfer gwneud gwaith gyda grwpiau o bobl ifanc sy’n wynebu heriau penodol. 

 
Cymdeithasol  
Effaith Gofodol – rhai cymunedau yn gweld cwtogiad mewn darpariaeth. Rhai cymunedau yn parhau 
heb ddarpariaeth. Rhai cymunedau (10) yn derbyn darpariaeth. 

 
Ni all y gwasanaeth ar y ffurf yma gyfrannu tuag at ymateb i ymddygiad gwrth-gymdeithasol gan bobl 
ifanc mewn pentrefi. 

 
3ydd Sector. 
Llai o grant i’r trydydd sector. Gall lleihad i’r grant fod ag effaith wahanol ar y mudiadau gwahanol yn 
ddibynnol ar eu hadnoddau / capasiti i ymdopi.  

 
Mae mudiadau gwirfoddol eraill yn Ngwynedd yn darparu gweithgareddau a chyfleon cymdeithasol i 
bobl ifanc nad ydynt yn rhan o’r grant gan y Gwasanaeth Ieuenctid ar hyn o bryd. 

 
Nid oes capasiti yn y model hwn i fod yn darparu cefnogaeth ariannol, na chefnogaeth arall i fudiadau’r 
3ydd sector sy’n gweithio gyda pobl ifanc ar faterion megis hyfforddi’r gweithlu, diogelu, targedu 
grantiau ac ati. 
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Opsiwn 2 Cyfarch y newid mewn anghenion pobl ifanc?  
(barn, a tueddiadau demograffig) 

Rhannol  
 

Bydd y Gwasanaeth oherwydd y gyllideb yn darparu llai. 
 
Parhau i ddarparu gofod diogel i bobl ifanc gyfarfod ynddo, mewn nifer llai o gymunedau. 

 
Parhau i gynnig cyfleon i bobl ifanc gymdeithasu yn y clybiau mewn nifer  llai  o gymunedau. 

 
Parhau i gynnig cyfleon i   bobl ifanc ennill sgiliau yn y clybiau mewn nifer llai o gymunedau. 

 
Parhau i gynnig cefnogaeth i bobl ifanc drwy’r clybiau mewn nifer llai o gymunedau. 

 
Gweithiwr Ieuenctid ar gael drwy glwb yn unig / tymor ysgol yn unig / a dim ond mewn rhai 
cymunedau. 

 
Dim hyblygrwydd i ymateb i faterion sy’n codi y tu allan i leoliadau’r clybiau. 

 
Gweithlu sesiynol heb hyblygrwydd i weithio y tu hwnt i’w horiau na’u clybiau. 

 
Gall dileu’r grant i’r trydydd sector arwain at lai o gyfleon cymdeithasol i bobl ifanc mewn rhai 
cymunedau. 

Cyfarch y newid yn y cyd-destun?  
(polisi, strategol, statudol) 

Nac ydy  
 

Ni fydd yr opsiwn yma yn caniatáu i ni adeiladu cysylltiadau a partneriaethu gyda ysgolion. 
 

Bydd y gwaith partneriaethol gydag asiantaethau cymorth ieuenctid eraill i gyd yn ddibynnol ar 
grantiau. 

 
Ni fydd gennym yr adnoddau ar gyfer cyflawni’r rôl Gweithwir Allweddol i bobl ifanc ôl 16 oed. 

Cyfarch y Gyllideb?   
(Fforddiadwy a cynaliadwy) 

Rhannol 
 

Fforddiadwy - Yndi. 
 

Cynaladwy - Nac ydy 
 

Byddai unrhyw doriad pellach i’r gyllideb yn arwain at gwtogi’r nifer o glybiau ymhellach. Byddai 
rhedeg gwasanaeth i ddarparu 14 Clwb Ieuenctid yn unig yn wasanaeth aneffeithiol o ran gwerth am 
arian. 

Gallu i gynnal gweithlu? 
(recriwtio, hyfforddi a cynnal staffio). 

Nac ydy. 
 
Nid ydym yn gallu recriwtio digon o weithwyr 3 awr, 6 awr, 9 awr ar hyn o bryd i gynnal y model 
darparu hwn. 

 
Nid ydym yn gallu darparu hyfforddiant Gwaith Ieuenctid, na prynu hyfforddiant Gwaith Ieuenctid 
Cyfrwng Cymraeg er mwyn datblygu’r gweithlu. 

Crynodeb o’r prif effeithiau  
(asesiad effaith cydraddoldeb, effeithiau cymdeithasol, effeithiau’r 3ydd sector) 

Negyddol ar y cyfan 
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Cydraddoldeb 
Efaith Negyddol ar y Grwp Oedran yn gyffredinol  oherwydd llai o ddarparaeith ar gael. 

 
Potensial effaith negyddol ar rhai grwpiau o bobl ifanc gan fod y cynnig mor gyffredinol ac yn rhoi yr un 
peth i bawb. Ni fydd lle ar gyfer gwneud gwaith gyda grwpiau o bobl ifanc sy’n wynebu heriau penodol.  

 
Cymdeithasol. 
Effaith Gofodol – rhai cymunedau yn gweld cwtogiad mewn darpariaeth. Rhai cymunedau yn parhau 
heb ddarpariaeth. Rhai cymunedau (14) yn derbyn darpariaeth. 

 
Ni all y gwasanaeth ar y ffurf yma gyfrannu tuag at ymateb i ymddygiad gwrth-gymdeithasol gan bobl 
ifanc mewn pentrefi. 

 
3ydd Sector. 
Dim grant i’r trydydd sector.  
Gall peidio rhoi grant fod ag effaith wahanol ar y mudiadau gwahanol yn ddibynnol ar eu hadnoddau / 
capasiti i ymdopi, capasiti i gynnyddu incwm a lleihau costau a targedu incwm o ffrydiau eraill. 

 
Gall dileu’r grant arwain at lai o gyfleon cymdeithasol gan 2 mudiad i rai pobl ifanc mewn rhai 
cymunedau h.y gall olygu y bydd llai o glybiau Ffermwyr Ifanc, aelwydydd yr Urdd yn y sir 

 
Mae mudiadau gwirfoddol eraill yn Ngwynedd yn darparu gweithgareddau a chyfleon cymdeithasol i 
bobl ifanc nad ydynt yn derbyn rhan o’r grant gan y Gwasanaeth Ieuenctid ar hyn o bryd. 

 
Nid oes capasiti yn y model hwn i fod yn darparu cefnogaeth ariannol, na chefnogaeth arall i fudiadau 
eraill y 3ydd sector sy’n gweithio gyda pobl ifanc ar faterion megis hyfforddi’r gweithlu, diogelu, 
targedu grantiau ac ati. 
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Opsiwn 3 Cyfarch y newid mewn anghenion pobl ifanc?  
(barn, a tueddiadau demograffig) 

Rhannol 
 

Bydd y Gwasanaeth oherwydd y gyllideb yn darparu llai. 
 

Ni fydd y gwasanaeth yn darparu gofod diogel i bobl ifanc ymgynnull ynddo. 
 

Parhau i gynnig cyfleon i bobl ifanc gymdeithasu drwy brosiectau a gweithgareddau. 
 

Parhau i gynnig cyfleon i   bobl ifanc ennill sgiliau drwy brosiectau a gweithgareddau. 
 

Parhau i gynnig cefnogaeth i bobl ifanc drwy brosiectau a gweithgareddau. 
 

Gweithiwr Ieuenctid ar gael drwy’r ysgol ac mewn cymunedau. 
 

Gweithwyr Ieuenctid ar gael gydol y flwyddyn. 
 

Gweithlu hyblygu i allu darparu gweithgaredd neu brosiect mewn lleoliad yn nol yr angen, ac ar bwnc 
yn nol yr angen.  

 
Gall y model hwn deilwra’i gynnig ar gyfer y grwpiau oedran gwahanol, sef 11-19 oed a 16-25 oed 

Cyfarch y newid yn y cyd-destun?  
(polisi, strategol, statudol) 

Ydy  
 

Bydd yr opsiwn yma yn caniatáu i ni adeiladu cysylltiadau a partneriaethu gyda ysgolion. 
 

Bydd y model yn caniatáu i ni gyfrannu tuag at y gwaith partneriaethol gydag asiantaethau cymorth 
ieuenctid eraill. 

 
Bydd y model yn caniatáu i ni gydweithio, cydgynllunio gyda’n partneriaid cymorth ieuenctid i uchafu 
adnoddau, osgoi dyblygu a cyfarch anghenion ar y cyd. 

 
Bydd y model yn caniatáu i ni  gyflawni’r rôl Gweithwir Allweddol i bobl ifanc ôl 16 oed. 

 
Bydd y model yn caniatáu i ni barhau i gynnal darpariaeth sy’n agored i unrhyw berson ifanc, drwy 
brosiectau a gweithgareddau i rai 11-19 oed. 

 
Bydd y model yn cyfarch y gofyn i ddarparu gwasanaethau cymorth ieuenctid. 

Cyfarch y Gyllideb?   
(Fforddiadwy a cynaliadwy) 

Ydy 
 

Fforddiadwy - Ydy. 
 

Cynaladwy - Ydy. 
 

Mae capasiti oddi fewn i’r opsiwn hwn ar gyfer cydweithio gyda siroedd eraill all arwain at 
effeithiolrwydd pellach. 

 
Mae gallu oddi fewn i’r opsiwn hwn i uchafu’r grantiau presennol o Lywodraeth Cymru a ESF am y 3 
blynedd nesaf. 

 
Mae capasiti oddi fewn i’r opsiwn hwn i dargedu a datblygu ffrydiau incwm pellach. Tud. 68



Gallu i gynnal gweithlu? 
(recriwtio, hyfforddi a cynnal staffio). 

Ydy. 
 

Byddwn yn llai dibynnol ar weithlu sesiynol, a gallu cynnig mwy o  swyddi llawn amser. 
 

Bydd y model yn caniatáu i ni hyfforddi a datblygu ein gweithlu ein hunain. 
 

Bydd y model yn caniatáu i ni fod a gweithwyr gyda’r sgiliau cywir a’r cymwyseddau i gyflawni’r gwaith 
ieuenctid. 

Crynodeb o’r prif effeithiau  
(asesiad effaith cydraddoldeb, effeithiau cymdeithasol, effeithiau’r 3ydd sector) 

Positif ar y cyfan gyda rhai agweddau negyddol. 
 

Cydraddoldeb 
Efaith Negyddol ar y Grwp Oedran yn gyffredinol  oherwydd llai o ddarparaeith ar gael. 

 
Effaith Bositif i rai 16-25 oed gan fod y Gwasanaeth yn teilwra yr hyn sy’n cael ei gynnig i’r crwi oedran 
yma.  

 
Potensial Effaith Bositif ar rai grwpiau o bobl ifanc sydd a nodweddion gwarchodedig gan y gall rhai o’r 
prosiectau / gweithgareddau fod yn delio gyda materion penodol megis rhywioldeb, trawsrywedd, 
dinasyddiaeth fyd-eang ac ati. 

 
Effaith Bositif ar Bobl Ifanc gydag Anghenion ac Anabledd gan y bydd y model yn caniatáu presenoldeb 
a chyswllt Gweithiwr Ieuenctid yn yr ysgolion arbennig. 

 
Cymdeithasol. 
Effaith Gofodol – gall y cymunedau sy’n colli Clwb Ieuenctid presennol deimlo eu bod yn colli 
darpariaeth ac felly’n effaith negyddol. Fodd bynnag bydd y cymunedau hyn ac eraill yn gweld 
presenoldeb wrth i brosiect neu weithgaredd gael ei gynnal yno. Bydd y gwasanaeth yn ymweld gyda 
chymunedau drwy’r sir ac yn symud lleoliadau.  

 
Gall y model hwn gynnig hyblygrwydd i wneud gwaith ymestyn allan, darparu prosiect a rhoi amser 
gweithiwr i gydlynu ymyrraeth ar gyfer ymateb i ymddygiad gwrth-gymdeithasol gan bobl ifanc mewn 
pentrefi. 

 
3ydd Sector. 
Dim grant i’r 4 mudiad trydydd sector sy’n derbyn grant ar hyn o bryd.  

 
Dim grant i unrhyw fudiad trydydd sector – ond cyfleon comisiynu i ddarparu gweithgareddau. 

 
Gall peidio rhoi grant fod ag effaith wahanol ar y mudiadau gwahanol yn ddibynnol ar eu hadnoddau / 
capasiti i ymdopi, capasiti i gynnyddu incwm a lleihau costau, targedu incwm o ffrydiau eraill. 

 
Gall dileu’r grant arwain at lai o gyfleon cymdeithasol gan 2 mudiad i rai pobl ifanc mewn rhai 
cymunedau h.y gall olygu y bydd llai o glybiau Ffermwyr Ifanc, aelwydydd yr Urdd yn y sir 

 
Mae mudiadau gwirfoddol eraill yn Ngwynedd yn darparu gweithgareddau a chyfleon cymdeithasol i 
bobl ifanc nad ydynt yn rhan o’r grant gan y Gwasanaeth Ieuenctid. Byddai symud i drefn comisiynu yn 
rhoi tegwch i’r holl fudiadau trydydd sector sy’n rhan o’r pecyn cymorth ieuenctid.  

 
Bydd capasiti yn y model hwn i gomisiynu mudiadau trydydd sector i fod yn darparu gweithgareddau / 
prosiectau ar ran y Gwasanaeth Ieuenctid – gan ddefnyddio arbenigeddau a chysylltiadau’r mudiadau 
gyda pobl ifanc.  

 
Bydd capasiti yn y model hwn i fod yn darparu cefnogaeth i fudiadau’r 3ydd sector sy’n gweithio gyda Tud. 69



pobl ifanc ar faterion megis hyfforddi’r gweithlu, diogelu, targedu grantiau ac ati.  
 

Bydd capasiti yn y model i’r gweithiwr ieuenctid ddarparu hyfforddiant, gweithgareddau a prosiectau 
ar y cyd gyda unrhyw glwb / cymdeithas sy’n darparu i bobl ifanc. 

  

Tud. 70



Opsiwn 4 Cyfarch y newid mewn anghenion pobl ifanc?  
(barn, a tueddiadau demograffig) 

Rhannol 
 

Bydd y Gwasanaeth oherwydd y gyllideb yn darparu llai. 
 

Ni fydd y gwasanaeth yn darparu gofod diogel i bobl ifanc ymgynnull ynddo. 
 

Bydd y gwasanaeth yn parhau i roi cyfraniad i’r 3ydd sector i ddarparu clybiau cymdeithasol mewn rhai 
cymunedau. 

 
Parhau i gynnig cyfleon i bobl ifanc gymdeithasu drwy brosiectau a gweithgareddau. 

 
Parhau i gynnig cyfleon i   bobl ifanc ennill sgiliau drwy brosiectau a gweithgareddau. 

 
Parhau i gynnig cefnogaeth i bobl ifanc drwy brosiectau a gweithgareddau. 

 
Gweithiwr Ieuenctid ar gael drwy’r ysgol, mewn cymunedau. 

 
Gweithwyr Ieuenctid ar gael gydol y flwyddyn. 

 
Gweithlu hyblygu i allu darparu gweithgaredd neu brosiect mewn lleoliad yn nol yr angen, ac ar bwnc 
yn nol yr angen.  

 
Gall y model hwn deilwra’i gynnig ar gyfer y grwpiau oedran gwahanol, sef 11-19 oed a 16-25 oed 

Cyfarch y newid yn y cyd-destun?  
(polisi, strategol, statudol) 

Ydy  
 

Bydd yr opsiwn yma yn caniatáu i ni adeiladu cysylltiadau a partneriaethu gyda ysgolion. 
 

Bydd y model yn caniatáu i ni gyfrannu tuag at y gwaith partneriaethol gydag asiantaethau cymorth 
ieuenctid. 

 
Bydd y model yn caniatáu i ni gydweithio, cydgynllunio gyda’n partneriaid cymorth ieuenctid i uchafu 
adnoddau, osgoi dyblygu a cyfarch anghenion ar y cyd. 

 
Bydd y model yn caniatáu i ni  cyflawni’r rôl Gweithwir Allweddol i bobl ifanc fregus ôl 16 oed. 

 
Bydd y model yn caniatáu i ni barhau i gynnal darpariaeth sy’n agored i unrhyw berson ifanc, drwy 
brosiectau a gweithgareddau i rai 11-19 oed. 

Cyfarch y Gyllideb?   
(Fforddiadwy a cynaliadwy) 

Ydy 
 

Fforddiadwy -  Ydy. 
 

Cynaladwy -  Ydy. 
 

Mae capasiti oddi fewn i’r opsiwn hwn ar gyfer cydweithio gyda siroedd eraill all arwain at 
effeithiolrwydd pellach. 

 
Mae gallu oddi fewn i’r opsiwn hwn i uchafu’r grantiau presennol o Lywodraeth Cymru a ESF am y 3 
blynedd nesaf. 
 
Mae capasiti oddi fewn i’r opsiwn hwn i ail-ystyried y grant i’r trydydd sector yn y dyfodol 
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(recriwtio, hyfforddi a cynnal staffio). 

Rhannol 
 

Byddwn yn gallu cynnig swyddi llawn amser, ond llai ohonynt mewn nifer na opsiwn 3. 
 

Bydd y model yn caniatáu i ni hyfforddi a datblygu ein gweithlu ein hunain. 
 

Bydd y model yn caniatáu i ni fod a gweithwyr gyda’r sgiliau cywir a’r cymwyseddau i gyflawni’r gwaith 
ieuenctid. 

Crynodeb o’r prif effeithiau  
(asesiad effaith cydraddoldeb, effeithiau cymdeithasol, effeithiau’r 3ydd sector) 

Yn rhannol negyddol a posiitf 
 

Cydraddoldeb 
Efaith Negyddol ar y Grwp Oedran yn gyffredinol  oherwydd llai o ddarparaeith ar gael. 

 
Effiath Bositif i rai 16-25 oed gan fod y Gwasanaeth yn cyfarch eu hanghenion am y tro cyntaf. 

 
Potensial Effaith Bositif ar rai grwpiau o bobl ifanc sydd a nodweddion gwarchodedig gan y gall rhai o’r 
prosiectau / gweithgareddau fod yn delio gyda materion penodol megis rhywioldeb, trawsrywedd, 
dinasyddiaeth fyd-eang aca ti. 

 
Effaith Bositif ar Bobl Ifanc gydag Anghenion ac Anabledd gan y bydd y model yn caniatáu presenoldeb 
Gweithiwr Ieuenctid yn yr ysoliong arbennig. 

 
Cymdeithasol. 
Effaith Gofodol – gall y cymunedau sy’n colli Clwb Ieuenctid presennol deimlo eu bod yn colli 
darpariaeth ac felly’n effaith negyddol. Fodd bynnag bydd y cymunedau hyn ac eraill yn gweld 
presenoldeb wrth i brosiect neu weithgaredd gael ei gynnal yno. Bydd y gwasanaeth yn ymweld gyda 
chymunedau drwy’r sir ac yn symud lleoliadau. 
 
Gall y model hwn gynnig hyblygrwydd i wneud gwaith ymestyn allan, darparu prosiect a rhoi amser 
gweithiwr i gydlynu ymyrraeth ar gyfer ymateb i ymddygiad gwrth-gymdeithasol gan bobl ifanc mewn 
pentrefi. 

 
3ydd Sector. 
Llai o arian ar gyfer ei roi fel grantiau i fudiadau 3ydd sector – gall y 4 mudiad sy’n derbyn grant ar hyn 
o bryd barhau i elwa, ond nid oes gwarant, gan y bydd mudiadau 3ydd sector eraill hefyd yn gallu 
cystadlu am gyfraniad. 

 
Gall peidio rhoi grant i’r 4 mudiad sy’n derbyn grant ar hyn o bryd fod ag effaith wahanol ar y 
mudiadau gwahanol yn ddibynnol ar eu hadnoddau / capasiti i ymdopi, capasiti i gynnyddu incwm a 
lleihau costau, targedu incwm o ffrydiau eraill. 

 
Gall peidio rhoi grant i’r 4 mudiad sy’n derbyn grant ar hyn o bryd arwain at lai o gyfleon cymdeithasol 
gan 2 mudiad i rai pobl ifanc mewn rhai cymunedau h.y gall olygu y bydd llai o glybiau Ffermwyr Ifanc, 
aelwydydd yr Urdd yn y sir. 

 
Mae mudiadau gwirfoddol eraill yn Ngwynedd yn darparu gweithgareddau a chyfleon cymdeithasol i 
bobl ifanc nad ydynt yn rhan o’r grant gan y Gwasanaeth Ieuenctid ar hyn o bryd. Byddai sefydlu’r 
gronfa hon yn caniatáu i eraill ymgeisio am yr arian i gynnal gweithgareddau. 

 
Mae peth capasiti yn y model hwn i ddarparu cefnogaeth ariannol, a chefnogaeth arall i fudiadau’r 
3ydd sector sy’n gweithio gyda pobl ifanc ar faterion megis hyfforddi’r gweithlu, diogelu  ac ati. 
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ADRODDIAD I’R CABINET 
24 Hydref 2017 

 

Aelod Cabinet: Cynghorydd Gareth Thomas 
 

Pwnc: Ad-drefnu Darpariaeth Addysg yn Nalgylch Y Berwyn  
 

Swyddog Cyswllt: Garem Jackson – Pennaeth Addysg  
 

 

Y penderfyniad a geisir/pwrpas yr adroddiad 
 

Pwrpas yr adroddiad hwn yw ceisio caniatâd Cabinet y Cyngor i gynnal ymgynghoriad statudol yn unol ag 
Adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, yn nalgylch Y Berwyn ar y model a ffafrir, 
sef cynnig i gau ysgolion Beuno Sant, Bro Tegid ac Ysgol y Berwyn yn nhref Y Bala, a sefydlu Campws Dysgu 
3-19, cyfrwng Cymraeg, statws Cymunedol ar safle presennol Ysgol y Berwyn – yn weithredol o fis Medi 2019. 
 
 
 

1. Cefndir 

1.1 Mae’r Cyngor wedi gweithredu Strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’ ers 
ei mabwysiadu yn Ebrill 2009. Yn ei gyfarfod 9 Hydref 2012, penderfynodd y Cabinet ar ‘Gynllun 
Blaenoriaethau – Maes Trefniadaeth Addysg’, ac mae hwnnw wedi ei sylfaenu ar y strategaeth hon. 

1.2 Yn unol â Strategaeth Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd cafwyd trafodaethau ynglŷn 
â darpariaeth addysg yn nalgylch Y Berwyn ers 2009. 

 

1.3 Ar ddydd Mawrth, 27 Mehefin 2017, penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd: 

“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. Gofyn am adroddiad pellach argymhelliad ar gyfer Medi 2017 i gyflwyno model amgen ar gyfer 
ymgynghoriad sy’n cyfarch a chyd-fynd a gofynion yr Achos Busnes sydd wedi ei gymeradwyo gan y 
Llywodraeth 

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

 
 

1.4 Mae’r adroddiad sy’n egluro’r rhesymau dros y penderfyniadau uchod ar gael ar wefan y Cyngor 
www.gwynedd.llyw.cymru/ycabinet  
 

2. Datblygu model/cynnig ar gyfer ymgynghoriad statudol 
 
 

2.1 Fel sy’n hysbys, mae’r achos busnes a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru yn 2015 wedi denu 
buddsoddiad o £10.27m i uwchraddio ac adeiladu estyniad ar adeilad presennol Ysgol y Berwyn,  er 
mwyn datblygu Campws Dysgu 3-19 yn nhref Y Bala. Oherwydd hynny, wrth ddatblygu’r modelau ar 
gyfer yr ymgynghoriad hwn, roedd rhaid sicrhau fod y model ffafredig newydd a gynigir i’r Cabinet yn 
cyfarch ac yn ateb gofynion llawn yr achos busnes, er mwyn sicrhau na fydd y newid yng nghyfeiriad y 
prosiect yn torri amodau a thelerau’r grant.  
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2.2 Fel rhan o’r broses o ddatblygu modelau, addaswyd y rhestr hir o opsiynau a gyflwynwyd fel rhan o’r 
ymgynghoriad yn 2015. Noder, er bod yr achos dros newid yn glir, mae’r model ‘Gwneud Dim’ yn cael 
ei gynnwys at ddiben cymharu. 

 

Model 1 Gwneud dim. 

Model 2 

 Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu Campws Dysgu (CD) ar safle 
presennol Ysgol y Berwyn yn y Bala  

 Yna creu cydbwyllgor dalgylchol rhwng y CD a’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM 
Edwards, a’r ysgolion sydd wedi eu ffederaleiddio, sef Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn. 

Model 3 

 Cau ysgolion y Berwyn a Bro Tegid a chreu CD ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn y 
Bala. 

  Sefydlu Ymddiriedolaeth Gydweithio Leol rhwng Ysgol Beuno Sant a’r CD  

 Ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn yn parhau fel ag y maent. 

Model 4 
 Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid, Beuno Sant, OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 

Tryweryn a chreu CD dalgylchol ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn y Bala  

Model 5 

 Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CD ar safle presennol Ysgol y 
Berwyn yn y Bala  

 Cynllunio i ffedereiddio’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 
Tryweryn gyda’r CD. 

Model 6 

 Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CD ar safle presennol Ysgol y 
Berwyn yn y Bala  

 Cau ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn a sefydlu Ysgol Ardal Aml-safle 
ar safleoedd presennol  y tair ysgol wledig, sef  ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a 
Bro Tryweryn 

 Cydweithio rhwng yr Ysgol Ardal Aml-safle ’r CD. 

Model 7 

 Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CD ar safle presennol Ysgol y 
Berwyn yn y Bala  

 Cau ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn a sefydlu Ysgol Ardal Aml-safle 
ar safleoedd presennol  y tair ysgol wledig, sef  ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a 
Bro Tryweryn 

 Cynllunio i ffedereiddio’r CD a’r Ysgol Ardal Aml-safle wledig. 

2.3 Datblygwyd dogfen sy’n crynhoi prif fanteision ac anfanteision y modelau a ystyriwyd uchod. 
Gwerthuswyd yr opsiynau gwahanol a gellir gweld cymhariaeth bellach o’r modelau yn erbyn 
ffactorau yn y strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’, ffactorau yn y Cod 
Trefniadaeth, gweledigaeth dalgylch Y Berwyn a ffactorau perthnasol eraill. Gellir gweld y 
gwerthusiad opsiynau llawn yn Atodiad 1. 

3. Y cyfeiriad ar gyfer y dalgylch 

3.1 Yn dilyn ystyriaeth lawn o’r opsiynau posib, y cyfeiriad awgrymir fel testun yr ymgynghoriad statudol 
yw Model 2: 

 

 

 

 

 

Sefydlu Campws Dysgu (3-19), Cyfrwng Cymraeg, Categori Cymunedol, ar safle presennol 
Ysgol y Berwyn yn y Bala 

Yna creu cydbwyllgor dalgylchol rhwng y CD a’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM Edwards, 
a’r ysgolion sydd wedi eu ffederaleiddio, sef Ysgol Ffridd y Llyn ac Ysgol Bro Tryweryn. 
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3.2 Golyga hyn: 

i. cau ysgolion Bro Tegid, Beuno Sant ac Ysgol y Berwyn yn nhref Y Bala, a sefydlu Campws Dysgu 3-19, 
Cyfrwng Cymraeg, Categori Cymunedol, ar safle Ysgol y Berwyn, yn weithredol o fis Medi 2019. 

ii. creu cydbwyllgor dalgylchol rhwng y Campws Dysgu a’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM Edwards, 
a’r ysgolion sydd wedi eu ffederaleiddio, sef Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn. 

3.3 Hwn yw’r opsiwn ffafredig yn dilyn ystyried nifer o ffactorau, sydd yn cynnwys, ond ddim yn 
gyfyngedig i: 

 Ansawdd yr Addysg 

 Maint dosbarthiadau ac amrediad oedran 
o fewn dosbarthiadau 

 Niferoedd disgyblion a llefydd gweigion 

 Amgylchedd Ddysgu – ansawdd ac 
addasrwydd adeiladau 

 Statws / Categori Ysgol 

 Arweinyddiaeth a staffio 

 Y Gymuned 

 Yr Iaith Gymraeg  

 Ardrawiad Cydraddoldeb 

 Adnoddau Ariannol 

 Ffactorau Daearyddol 

 
Ceir manylion pellach am rai o’r ystyriaethau a restrir uchod yn atodiad 2.  

 

4. Effeithiau’r model arfaethedig ar y Gymuned, yr iaith Gymraeg a Chydraddoldeb  

4.1.1. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru (Cod Trefniadaeth Ysgolion 006/2013) yn nodi bod angen cynnal 
asesiad effaith cymunedol, ieithyddol a chydraddoldeb fel rhan o unrhyw gynnig i ad-drefnu ysgolion. 
Cwblhawyd asesiadau hyn ar y rhestr hir o fodelau posib. Cynhaliwyd yr asesiadau hyn fel rhan o’r 
broses ymgynghori yn 2015, ac mae copi o’r asesiadau gwreiddiol hynny ar gael yn atodiad 3. Bydd 
yr holl asesiadau yn cael eu diweddaru fel rhan o’r broses ymgynghori statudol os penderfynir parhau 
â’r cynnig, ac mae’r fersiwn ddiweddaraf (drafft) o’r asesiad cydraddoldeb wedi ei gynnwys yn 
atodiad 3 yn ogystal. Dyma grynodeb o ganfyddiadau’r asesiadau: 

4.2 Y Gymuned 

4.2.1. Gan nad oes unrhyw ysgol wledig yn cau, a bod yr ysgolion yn nhref y Bala yn symud i un lleoliad sef 
y Campws Dysgu, does dim effaith nac oblygiadau cymunedol o wireddu’r model ffafriedig. 
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4.3 Yr Iaith Gymraeg 

4.3.1. Gan nad oes unrhyw safle gwledig yn cau, yna nid oes yna unrhyw effaith ar yr iaith Gymraeg.  Bydd 
disgyblion Bro Tegid a Beuno Sant yn trosglwyddo i’r Campws Dysgu, a bydd disgyblion oedran 11-
19 yn parhau i dderbyn addysg mewn sefydliad fydd yn cynnwys yr un trawstoriad o ddisgyblion ag 
Ysgol Y Berwyn ar hyn o bryd.  Bydd categori iaith pob ysgol yn y dalgylch yn parhau'r un fath, sef 
categori Cyfrwng Cymraeg. Ceir cyfle hefyd i gryfhau ymhellach weithrediad polisi iaith Gwynedd 
drwy sicrhau dilyniant yn y defnydd o’r iaith Gymraeg, yn addysgol ac yn gymdeithasol. 

4.4 Cydraddoldeb 

4.4.1. Rhoddodd yr asesiad sylw penodol i elfennau cydraddoldeb gwahanol megis hil, rhyw, anabledd, 
iaith, crefydd neu gred ac oedran. Mae’r asesiad yn nodi'r sefyllfa bresennol a’r polisïau a threfniadau 
sydd mewn lle a fyddai yn sicrhau fod y cynnig yn ystyried ac yn cyd-fynd â hawliau cyfartal.   

4.4.2. Oherwydd bod nifer o fodelau yn nodi’r posibilrwydd o effeithio darpariaeth addysg gynradd 
Eglwysig, comisiynodd y Cyngor asesiad  pellach gan ymgynghorydd annibynnol. Roedd yr asesiad 
yma yn asesu’r galw am wahanol fathau o ysgolion yn y dalgylch fel bo modd ystyried y galw yn lleol 
wrth benderfynu ar yr opsiwn a ffafrir. Mae’r model ffafriedig, yn ddibynnol ar y categori cyfreithiol 
a ffafrir yn cael effaith ar y dewis o wahanol ddarpariaeth addysgol yn y dalgylch, o ran addysg 
gymunedol ac Eglwysig. Mae’r ffactor yma yn cael ystyriaeth lawn yn rhan 5 o’r adroddiad, ac mae 
modd gweld yr asesiad cydraddoldeb a’r asesiad angen am wahanol fathau o ysgolion yn Atodiad 3 
i’r adroddiad hwn. 

4.4.3. Wedi pwyso a mesur y ffactorau perthnasol, deuir i’r casgliad bod sicrwydd yr hyrwyddir cyfleoedd 
cyfartal yn gadarnhaol yn sgil y cynnig a bod mesurau mewn lle i sicrhau na fydd camwahaniaethu 
anghyfreithlon ac aflonyddu. Mae trefniadau mewn lle yn ogystal fydd yn monitro ac yn adolygu’r 
sefyllfa. 

 

  

5. Ystyriaethau wrth bennu categori cyfreithiol  
 

5.1 Wrth ddatblygu'r cynnig yma, rhaid ystyried categori cyfreithiol y model newydd. Ar hyn o bryd, mae 
dewis o addysg gynradd o’r statws cyfreithiol canlynol: 

 Cymunedol 

 Gwirfoddol a Gynorthwyir (VA) gyda dynodiad crefyddol (Eglwys yng Nghymru) 
 

5.2 Yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, diffinnir ysgolion fel rhai: 

 Cymunedol 

 Gwirfoddol a Reolir (VC) gyda dynodiad crefyddol (Eglwys yng Nghymru) 

 Gwirfoddol a Gynorthwyir (VA) gyda dynodiad crefyddol (Eglwys yng Nghymru) 
 

5.3 Mae'r Cyngor a'r Eglwys yng Nghymru yn gyd-ddarparwyr addysg yn nalgylch y Berwyn. Mae Ysgol 
Beuno Sant yn ysgol wirfoddol a gynorthwyir (VA) gyda chymeriad crefyddol (Eglwys yng Nghymru). 
Mae Ysgol y Berwyn, Ysgol Bro Tegid, Ysgol OM Edwards, Ysgol Bro Tryweryn ac Ysgol Ffridd y Llyn, yn 
ysgolion Cymunedol. Mae natur a chymeriad crefyddol ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir (VA) yn 
dylanwadu ar: 

 gymeriad yr ysgol 

 aelodaeth y corff llywodraethol 

 perchnogaeth y safle 
 
 

Mae'r tabl isod yn dangos categorïau'r ysgol yn nalgylch Y Berwyn, a nifer y disgyblion yn y categorïau: 
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Categori 

Cynradd (Medi 2017) Uwchradd (Medi 2017) 

Nifer yr  
ysgolion 

Nifer y 
disgyblion 

Nifer yr 
ysgolion 

Nifer y 
disgyblion 

Cymuned 4 353 1 323 

Ysgolion Gwirfoddol a 
Gynorthwyir (VA) 

1 38 0 0 

Cyfanswm 5 391 1 323 

 
5.4 Yr angen am wahanol fathau o ysgolion 

5.4.1. Er mwyn deall y farn ynglŷn â’r angen am addysg o wahanol gategorïau yn nalgylch Y Berwyn, 
cynhaliwyd asesiad ym mis Ebrill 2014. Fel rhan o’r broses o bennu’r opsiwn ffafredig ar gyfer 
ymgynghoriad statudol, fe aeth y Cyngor ati i ail ymweld â chanfyddiadau’r adroddiad yn 2014 

5.4.2. Cynhaliwyd yr asesiad trwy ddosbarthu holiadur i rieni disgyblion ym mhob un o'r 6 ysgol yn nalgylch 
Y Berwyn. Dychwelwyd 160 o holiaduron. Rhai pwyntiau allweddol i'w nodi yw'r ffaith mai ansawdd 
yr addysg a nodwyd fel y ffactor pwysicaf i rieni wrth iddynt ddewis ysgol i'w plant - mae hyn yn glir 
gyda 76.9% o'r ymatebwyr yn nodi mai’r “unig beth sy’n bwysig (i mi) yw bod gan fy mhlentyn addysg 
dda”. Nid oedd unrhyw farn y naill ffordd na'r llall ynghylch categori'r ysgol. Cadarnhawyd mai 
materion addysgol - ansawdd, perthynas dda gyda'r ysgol, safon yr adnoddau a'r amgylchedd dysgu 
yw'r prif ffactorau sy'n cael eu hystyried yn bwysig mewn ysgol. 

5.4.3. Mewn cwestiwn arall, gofynnwyd i'r ymatebwyr osod gwahanol ffactorau yn ymwneud â'u hysgolion 
yn nhrefn eu pwysigrwydd. Drwy gyfuno'r ymatebion, mae'r adroddiad yn gosod y ffactorau yn y 
drefn pwysigrwydd a ganlyn. 

 

Gradd Ffactor 

1af Ansawdd yr addysg 

2il Perthynas dda rhwng rhieni ac athrawon 

3ydd Adeiladau ac adnoddau ysgol sydd o safon uchel 

4ydd Mae'r ysgol yn cefnogi datblygiadau ysbrydol a moesol y plant 

5ed Pellter teithio i'r ysgol 

6ed Y disgwyliad ffurfiol bod gwerthoedd Cristnogol yn rhan annatod o fywyd yr ysgol 

7fed Darpariaethau Ychwanegol (e.e. clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol) 

5.4.4. Mae’r adroddiad llawn wedi ei gynnwys fel atodiad i’r adroddiad (Atodiad 3). 
 

5.5 Rhag-ymgynghori gyda’r Eglwys yng Nghrymu 
 

5.5.1. Yn unol â phenderfyniad y Cabinet ar 27 Mehefin 2017, cynhaliwyd rhag-ymgynghoriad gyda’r 
Eglwys yng Nghymru rhwng 31 Awst a 28 Medi 2017. Derbyniwyd ymateb yr Eglwys yng Nghrymu 
yn ystod y cyfnod rhag-ymgynghori trwy gyfrwng llythyr dyddiedig 12 Medi 2017.  
 

5.5.2. Dywedodd yr Eglwys: 

“Anghenion disgyblion presennol a’r rhai sydd i ddod yn y dyfodol sy’n flaenoriaeth i ni; dymuniad 
Esgobaeth Llanelwy ydy cefnogi ffordd ymlaen sy’n diogelu’r buddsoddiad o £10miliwn ac sy’n rhoi 
rhwydd hynt i’r ysgol gael ei hagor cyn gynted ag sy bosib er mwyn i blant Y Bala, Penllyn a’r gymuned 
ehangach allu elwa arni.  

 

Buon ni’n trafod y mater am yn hir gyda swyddogion Cyngor Gwynedd, aelodau etholedig lleol a 
Chadeiryddion y Llywodraethwyr ac rydyn ni i gyd yn cytuno y dylen ni weithio gyda’n gilydd i ddod 
â’r mater hwn i derfyn boddhaol. Tud. 77



 
Er mwyn galluogi hyn i ddigwydd, fe wnaiff yr Esgobaeth, mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, 
gytuno â chais y Cyrff Llywodraethol a’r gymuned ehangach ynghylch statws y campws dysgu 3-19 
newydd. Fe fydd hyn yn caniatáu cynnal ymgynghoriad newydd, ond ar yr un pryd yn gadael i’r 
gwaith adeiladu fynd rhagddo’n ddirwystr, gan ddiogelu’r buddsoddiad yn Y Bala a Phenllyn.” 
 

5.5.3. Mae ymateb llawn yr Eglwys wedi ei gynnwys fel atodiad i’r adroddiad hwn (Atodiad 4). 
 

5.6 Perchnogaeth tir a defnydd o dderbyniadau cyfalaf 
 

5.6.1. Mae safleoedd Ysgol Bro Tegid ac Ysgol y Berwyn yn eiddo i Gyngor Gwynedd. Mae safle Ysgol 
Beuno Sant yn eiddo i’r Eglwys yng Nghymru. 
 

5.6.2. Parthed Ysgol y Berwyn, os caiff y Campws Dysgu ei ddynodi’n ysgol: 

 Yr Eglwys yng Nghymru â statws Gwirfoddol a Reolir neu Wirfoddol a Gynorthwyir, byddai angen 
trosglwyddo perchenogaeth safle Ysgol y Berwyn i’r Eglwys yng Nghymru.  

 Statws cymunedol, ni fyddai unrhyw newid i berchnogaeth y safle, gan y byddai'r Awdurdod Lleol 
yn parhau i fod yn berchen ar safle Ysgol y Berwyn. 

 
5.6.3. Fel y nodwyd yn yr ymgynghoriad blaenorol, bydd y Cyngor yn sefydlu trefniadau ffurfiol hir dymor 

hefo’r Corff Llywodraethol a’r gymuned i sicrhau a rheoli unrhyw gyfleusterau cymunedol a rennir a 
fwriedir eu hymgorffori ar safle’r ysgol, er budd yr ysgol a’r gymuned. 
 

5.6.4. Bydd unrhyw dderbyniadau cyfalaf yn cael eu cynnwys yng Nghynllun Rheoli Asedau’r Cyngor. Bydd 
hyn yn ffurfio rhan o fuddsoddiad y Cyngor o £5.135M tuag at y datblygiad yn nalgylch Y Berwyn a 
phrosiectau cyfalaf eraill a wneid gan y Cyngor.  

 
5.7 Y categori cyfreithiol a ffafrir 

 
5.7.1. Mae dewis categori ar gyfer y Campws Dysgu yn achosi oblygiadau o ran natur darpariaeth addysgol 

y dalgylch. Byddai dynodi’r Campws fel ysgol gymunedol yn cael gwared ar ddarpariaeth gynradd yr 
Eglwys yng Nghymru yn yr ardal. I'r gwrthwyneb, byddai dynodi’r Campws fel ysgol yr Eglwys yng 
Nghymru yn dileu darpariaeth ysgolion cynradd ac uwchradd cymunedol yn nhref y Bala. Wrth 
ddynodi categori cyfreithiol ar gyfer y model dewisol, rhoddwyd ystyriaeth i ganlyniad trafodaethau 
lleol diweddar (fel nodwyd yn adroddiad Cabinet 27 Mehefin 2017), yn ogystal â chanfyddiadau'r 
asesiad o'r angen am wahanol fathau o ysgolion (2014) a gadarnhaodd mai ansawdd yr addysg yw'r 
prif ffactor sy'n cael ei ystyried yn bwysig mewn ysgol. 
 
 

5.7.2. Ar y sail hyn oll, cynigir, yn nhermau categori cyfreithiol, mai statws ‘gymunedol' yw'r opsiwn 
ffafriol ar gyfer cynnal ymgynghoriad statudol. 
 

 

5.7.3. Rydym yn croesawu pob sylw ynglŷn â chategori cyfreithiol y cynnig a ffafrir, boed yr ymgynghorai o 
blaid neu yn erbyn y categori cymunedol a ffafrir. 

 

6. Oblygiadau’r Cynnig 
 

6.1 Ystyriaethau staffio 

6.1.1. Petai'r cynnig yn cael ei gymeradwyo byddai unrhyw effaith ar y staff presennol yn cael ei drafod yn 
llawn gyda ysgolion Bro Tegid, Beuno Sant ac Ysgol y Berwyn a’u cynrychiolwyr. Mae Cyngor 
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Gwynedd wedi datblygu polisi staffio cynhwysfawr, ar y cyd â’r Undebau Llafur a phenaethiaid. Bydd 
cyfathrebu’n glir ac agored yn chwarae rhan greiddiol mewn gweithredu unrhyw gynigion. 

6.1.2. Petai’r cynnig yn cyrraedd y pwynt lle bydd ysgol yn cael ei sefydlu, bydd disgwyl i’r Corff 
Llywodraethol Cysgodol benodi staff ar gyfer yr ysgol newydd. Bydd y Gwasanaeth Personél ac adran 
Addysg y Cyngor ar gael i roi cymorth a chyngor i’r Corff Llywodraethu a’r staff ynglŷn â’r broses. 

 

6.2 Y broses o sefydlu’r Campws Dysgu fel endid  

6.2.1. Er mwyn sefydlu’r Campws Dysgu ystyriwyd oblygiadau cyfreithiol a chyfansoddiadol o wneud hynny.  
Rhaid bydd cau’r ysgolion dan sylw (Bro Tegid, Beuno Sant ac Ysgol y Berwyn), ac agor Campws Dysgu 
ar safle presennol Ysgol y Berwyn. 

6.2.2. O greu’r Campws Dysgu byddai angen sefydlu Corff Llywodraethu Cysgodol, cyfansoddiad yr ysgol a 
phenodi staff. Mater i’r Corff Llywodraethu Cysgodol fydd y strwythur staffio. 

6.2.3. Wrth weithredu’r cynnig yma bydd dalgylchoedd yr ysgolion presennol yn cael eu haddasu. Defnyddir 
dalgylchoedd er mwyn adnabod ble mae’r ysgol agosaf i rieni/plant yn ddibynnol ar ble maent yn 
byw. Dyma sut mae’n bosib gwireddu Polisi Cludiant a Mynediad yr Awdurdod. 

6.2.4. Fodd bynnag, oherwydd mai cau dau safle yng nghanol tref Y Bala yw’r bwriad, a symud y 
ddarpariaeth addysgol i safle Ysgol y Berwyn, yna ni ragwelir unrhyw newid i’r trefniadau cludiant 
presennol, ac ni ragwelir effaith ar Bolisi Mynediad yr Awdurdod.   

6.3 Y dyddiad agor a’r trefniadau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018-19 

6.3.1. Mae’r gwaith adeiladu yn bwrw ymlaen yn dda ar y safle ac rydym yn rhagweld y bydd cyfleusterau 
newydd, yn dilyn £10.27m o fuddsoddiad, ar gael i drigolion lleol fanteisio’n llawn o’r adnoddau o fis 
Medi 2018 ymlaen. Oherwydd y newidiadau diweddar a fu yn y sefyllfa yn ymwneud â threfniadau 
llywodraethol/rheolaethol y Campws arfaethedig, mae llithriad wedi bod yn y rhaglen waith ar gyfer 
sefydlu’r Campws. O ganlyniad, daethpwyd i’r casgliad nad yw hi’n bosib mwyach agor y Campws yn 
Medi 2018 yn unol â’r cynnig gwreiddiol.  

6.3.2. Mae’r adran Addysg wedi ystyried sawl opsiwn cyn dod i gasgliad ar ddyddiad agor y cynnig newydd, 
ac fe dderbyniwyd mewnbwn penaethiaid, cadeiryddion llywodraethwr ac aelodau lleol y dalgylch ar 
yr opsiynau hynny mewn cyfarfod a gynhaliwyd gyda hwy ar y 4ydd o Hydref 2017.  Rhai o’r opsiynau 
a gynhigiwyd yn ystod y cyfarfod hwnnw oedd agor y Campws yn Ionawr neu Ebrill 2019. Ystyriwyd 
hefyd yr opsiwn o leoli a rhedeg y tair ysgol unigol (sy’n destun y cynnig) ar safle Ysgol y Berwyn yn 
ystod y flwyddyn academaidd 2018-19, ond mynegwyd pryderon ynglŷn ag ymarferoldeb yr opsiwn 
yma gan y byddai’n golygu cynnal tri strwythur staffio ar un lleoliad. 

6.3.3. Wedi trafodaeth frwd ynglŷn â’r ffordd ymlaen, cafwyd consensws mai’r opsiwn fwyaf ymarferol ac 
addas yn yr achos yma fyddai agor y Campws yn Medi 2019 gan roi trefniadau cadarn yn eu lle rhwng 
yr ysgol uwchradd a’r ddwy ysgol gynradd yn y dref i sicrhau fod disgyblion yr ysgolion cynradd yn 
cael manteisio o’r adnoddau o fis Medi 2018 ymlaen. 

6.3.4. Os gweithredir y cynnig felly, bydd Ysgol y Berwyn, Ysgol Bro Tegid ac Ysgol Beuno Sant yn parhau yn 
agored hyd 31 Awst 2019, h.y. hyd fydd y Campws yn agor ar 1 Medi 2019. Yn y cyfamser, bydd 
swyddogion yr adran Addysg yn gweithio’n agos gydag Ysgol Bro Tegid, Ysgol Beuno Sant ac Ysgol y 
Berwyn a’u cyrff llywodraethol i sefydlu cynllun pontio ar gyfer ysgolion cynradd y dref i sicrhau 
defnydd rheolaidd a phwrpasol gan yr ysgolion hynny o’r adnoddau newydd ar safle Ysgol y Berwyn 
yn ystod y flwyddyn cyn i’r Campws agor yn swyddogol yn Medi 2019. 
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7. Camau Nesaf  
 

7.1 Os bydd y Cabinet yn cefnogi’r argymhellion a gyflwynir yn yr adroddiad hwn, bydd angen cynnal 
cyfnod o ymgynghoriad statudol yn unol â gofynion y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 
ac arweiniad y Cod Trefniadaeth Ysgolion (006/2013), ar y cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 gyda 
statws Cymunedol yn nhref Y Bala.  

 

7.2 Yn dilyn hynny, bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno gerbron y Cabinet er mwyn adrodd ar 
ganlyniad yr ymgynghoriad. 

 
 

7.3 Bydd yn ofynnol wedyn i’r Cabinet gloriannu’r ymatebion i’r ymgynghoriad ac yn amodol ar farn y 
Cabinet, penderfynu a ddylid cyhoeddi Rhybudd Statudol i weithredu’r cynnig ai peidio. Os cyhoeddir 
Rhybudd Statudol, bydd cyfnod o 28 diwrnod i unrhyw un wrthwynebu. Yn dilyn y cyfnod 
gwrthwynebu bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet am benderfyniad terfynol. Rhaid cofio 
bod rhai sefyllfaoedd lle bydd penderfyniad terfynol y gallu cael ei gyfeirio at y Gweinidog Addysg a 
Sgiliau, Llywodraeth Cymru yn unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (006/2013). 

 

7.4 Yn ddarostyngedig ar benderfyniadau’r Cabinet, dyma amserlen amlinellol ar gyfer camau nesaf y 
broses:  

Camau’r Daith Amserlen Amlinellol 

Adroddiad Cabinet – Ceisio caniatâd i ymgynghori ar yr opsiwn a ffafrir 24 Hydref 2017 

Cyfnod Ymgynghori Statudol Campws Dysgu 3-19 
22 Tachwedd 2017 –  

10 Ionawr 2018 

Adroddiad Cabinet yn dilyn ymgynghoriad statudol 13 Chwefror 2018 

Cyhoeddi Rhybudd Statudol a chyfle i ymgynghorai wrthwynebu Mawrth 2018 

Penderfyniad terfynol gan Gabinet y Cyngor (posib i’r cynnig cael ei at gyfeirio 
at Weinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru) 

Ebrill 2018 

  
8. Argymhellion 

 

8.1 Argymhellir felly:  

i. I ymgymryd â phroses o ymgynghori statudol yn unol â gofynion Adran 48 o Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion 2013 i gau Ysgol Bro Tegid, Ysgol Beuno Sant ac Ysgol y Berwyn.  Y bwriad yw y 
bydd yr ysgolion yn cau ar 31 Awst 2019. 
 

ii. I ymgymryd â phroses o ymgynghori statudol yn unol â gofynion Adran 48 o Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion 2013 ar yr opsiwn a ffafrir, sef i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Cyfrwng Cymraeg 
statws Cymunedol,  ar safle presennol Ysgol y Berwyn – yn weithredol o 1 Medi 2019. 

 

 
BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 
 
Y Swyddog Monitro: 
 
“Mae’r adroddiad wedi bod yn destun mewnbwn gan y Gwasanaeth Cyfreithiol felly dim sylwadau i’w 
hychwanegu o safbwynt priodoldeb.” 

 
Y Pennaeth Cyllid: 
 
“Mae hanes hir i’r cynlluniau hyn, ac ar bob cam mae swyddogion Cyllid wedi cydweithio gyda’r Adran Addysg 
wrth ddatblygu ffigyrau ariannol.  Felly, gallaf gadarnhau fy mod yn fodlon gyda chywirdeb y ffigyrau sydd 
yn yr adroddiad.  Rwyf yn argyhoeddedig fod yr achos busnes yn parhau’n gadarn, ac mae rhesymau amlwg 
i gefnogi’r argymhellion a gweithredu yn ddi-oed, trwy ddilyn trefn briodol.” Tud. 80



Gwerthusiad Opsiynau Rhestr Hir o Fodelau Dalgylch Y Berwyn 
 

Ystyriaethau Gofynion Strategaeth “Addysg o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd” 

Amgylchedd Ddysgu 
Ein disgwyliadau yw bod yr amgylchedd dysgu i blant ac athrawon y Sir - fel cyflwr yr ysgol, y dosbarth, ystafell athrawon, y 
ddarpariaeth chwarae- yn bodloni gofynion addysgu a dysgu yn y 21ain Ganrif 

Niferoedd Disgyblion 
Ein disgwyliadau yw bod angen adlewyrchu tueddiadau o ran poblogaeth a niferoedd disgyblion cynradd wrth gynllunio ar gyfer 
dyfodol addysg mewn dalgylchoedd gwahanol 

Maint Dosbarthiadau ac 
Amrediad Oedran 

Ein disgwyliadau yw y bydd dosbarthiadau o'r maint addas yn ysgolion cynradd Gwynedd fel bod y profiadau a'r cyfleoedd 
gorau posibl yn cael eu cynnig i blant y Sir 

Arweinyddiaeth a Staffio Ein disgwyliadau yw bod penaethiaid yn cael tegwch i fedru arwain a rheoli yn broffesiynol yn eu hysgolion 

Cymuned 
Ein disgwyliadau yw bod Ysgolion Cynradd y sir yn ganolbwynt i weithgareddau cymunedol, gan gyfoethogi profiadau a 
chyfleoedd i'r disgyblion 

Iaith 
Ein disgwyliadau yw bod holl ddisgyblion y sir yn meddu ar ddwyieithrwydd cytbwys oed-berthnasol er mwyn eu galluogi i fod 
yn aelodau cyflawn o'r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni 

Adnoddau Ariannol 
Ein disgwyliadau yw bod Gwynedd yn gwneud y defnydd gorau posibl o'r adnoddau ariannol sydd ar gael ar gyfer addysg 
gynradd y sir 

Ffactorau Daearyddol Ein disgwyliad yw bod gan bob plentyn yr hawl i gael mynediad at addysg safonol o fewn pellter rhesymol i'r cartref 

Categori Ysgol  
(hystyried ychwanegol i’r 

strategaeth) 

Mae'n ofynnol i roi categori cyfreithiol penodol i bob ysgol a gynhelir fel y diffinnir gan Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 
1998. 

Nodyn Esboniadol  
Mae unrhyw gyfeiriad tuag at sefydlu Campws Dysgu, yn cynnwys Cau Ysgolion y Berwyn, Beuno Sant a Bro Tegid a sefydlu Ysgol 3-19 Newydd ar safle presennol y 
Berwyn -  oni bai am model 3 sy’n cynnwys cau ysgolion Y Berwyn, a Bro Tegid a sefydlu Ysgol 3-19 Newydd ar safle presennol y Berwyn. 
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O fewn y tablau yma mae’r ysgrifen italic yn dangos manteision, ysgrifen bold yn dangos anfanteision a’r ysgrifen du yn dangos ffeithiau neu sylwadau 

Ystyriaethau 

Model 1 
GWNEUD DIM 

Model 2 

CAMPWS DYSGU  
 FFEDERASIWN RHWNG DWY O’R 

YSGOLION GWLEDIG 
CYDBWYLLGOR DALGYLCHOL 

Model 3 
CAMPWS DYSGU 

YMDDIRIEDOLAETH GYDWEITHIO (LCT) 
RHWNG BEUNO SANT A’R CAMPWS 

Model 4 

CAMPWS  DYSGU AML-SAFLE AR GYFER YR 
HOLL ARDAL 

Amgylchedd 
Ddysgu 

Dim newid i’r amgylchedd ddysgu.  
Sefydlogrwydd a sicrwydd. 

Safleoedd ac amgylchedd ddysgu’n 
parhau fel  ag y maent. Dim mantais o 
gyllideb Rhaglen 21G i wella’r 
amgylchedd ddysgu y dref. 
Dim cyfle i blant o’r ysgolion gwledig i 
gymryd mantais o adnoddau newydd yn 
y campws.  
Holl ddiffygion addasrwydd ysgolion y 
dalgylch yn parhau 

Adeilad, cyfleusterau ac adnoddau 3  
ysgol yn cael eu canoli ar 1 safle.  
Amgylchedd addysgol gwell a 
chyfleusterau o safon i ddisgyblion 
cynradd tref Y Bala. 
Gwell adnoddau  i holl ddisgyblion 
uwchradd yr ardal. 
Trwy sefydlu cydbwyllgor dalgylchol 
bydd yn bosibl gwneud trefniadau i 
blant yr holl ddalgylch cael mynediad i 
fudd y campws gydol oes 
Posibilrwydd o adnoddau cymunedol ar 
y safle, a gall y rhain fod o fudd i’r 
disgyblion a chyfrannu at yr amgylchedd 
ddysgu. 
Bydd yn haws cyd-gynllunio 
gweithgareddau a chreu mwy o 
gyfleoedd  i blant cymryd rhan mewn 
gweithgareddau allgyrsiol. 
Defnyddio arbenigedd staff ym mhob 
ysgol yn y Ffederasiwn, ac ar draws 
sectorau yn y campws yn y dref yn 
arwain at well parhad a chysondeb yn 
addysg y plant 

Ni fydd holl ddisgyblion y dalgylch 
yn gallu manteisio ar amgylchedd 
ddysgu 21ain ganrif. 
Bydd cyfundrefn ffurfiol yn cael ei 
sefydlu ar gyfer darpariaeth addysg yn y 
dalgylch 
 

Ni fyddai’n debygol y byddai unrhyw 
fuddsoddiad cyfalaf o gyllideb Rhaglen 
21G i wella’r amgylchedd ddysgu yn y 
dref 
Safleoedd ac amgylchedd ddysgu’n 
parhau fel ag y maent.   
Dim cyfle i blant o’r ysgolion gwledig i 
gymryd mantais o adnoddau newydd 
yn y campws. 
Holl ddiffygion addasrwydd ysgolion y 
dalgylch yn parhau 

Adeilad, cyfleusterau ac adnoddau 3 ysgol yn 
cael eu canoli ar 1 safle.  
Amgylchedd addysgol gwell a chyfleusterau 
o safon i ddisgyblion cynradd tref Y Bala.  
Gan mai 1 ysgol dalgylchol fydd y model 
yma, byddai’n haws sicrhau fod yr elfen yma 
o fudd i ddisgyblion y safleoedd gwledig yn 
ogystal. 
Gwell adnoddau  i holl ddisgyblion uwchradd  
yr ardal. 
Posibilrwydd o adnoddau cymunedol ar y 
safle, a gall y rhain fod o fudd i’r disgyblion a 
chyfrannu at yr amgylchedd ddysgu.  
Cyfleoedd yn codi i ddefnyddio arbenigedd 
staff ar draws safleoedd y campws gydol oes 
Bydd yn haws cyd-gynllunio gweithgareddau 
a chreu mwy o gyfleoedd  i blant cymryd 
rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol 

Ni fydd holl ddisgyblion y dalgylch yn 
gallu manteisio’n llawn ar amgylchedd 
ddysgu 21ain Ganrif.  
 
 

Niferoedd 
Disgyblion a 

Llefydd 
Gweigion 

Dim cyfraniad at leihau llefydd gweigion 
fel y disgwylia Llywodraeth Cymru ac 
Estyn. 
Y dalgylch yn parhau gyda thua 470  o 
lefydd gweigion – o ddeutu 41%. 
Dros 50% o lefydd gweigion yn parhau 
yn yr Uwchradd. 
Dros 50% o lefydd gweigion yn Ysgol 
Beuno Sant yn parhau.  

Lleihad yn nifer llefydd gweigion yn 
nhref Y Bala. Creu ysgol o faint addas. 
Lleihad tebygol o 300 o lefydd gweigion 
yn y dalgylch. 

Ni fydd newid yn nifer y llefydd 
gweigion yng ngweddill y dalgylch y 
tu allan i dref Y Bala. 
 

Dim cyfraniad at leihau llefydd 
gweigion fel y disgwylia Llywodraeth 
Cymru ac Estyn. 
Y dalgylch yn parhau gyda thua 470  o 
lefydd gweigion – o ddeutu 41%. 
Dros 50% o lefydd gweigion yn Ysgol 
Beuno Sant yn parhau. 

Lleihad yn  nifer llefydd gweigion yn nhref Y 
Bala.  
Lleihad tebygol o 300 o lefydd gweigion yn y 
dalgylch 

Ni fydd newid yn nifer y llefydd 
gweigion yng ngweddill y dalgylch y tu 
allan i dref Y Bala. 
Her yn codi o geisio rheoli mynediad i’r 
safleoedd cynradd 
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Maint 
Dosbarthiadau 

ac 
Amrediad 

Oedran 

Dosbarthiadau yn parhau gydag 
amrediad oedran eang.  
Maint dosbarthiadau yn amrywio rhwng 
11 a 27 o ran niferoedd yn y cynradd. 
 
 

Dosbarthiadau o faint mwy addas a 
lleihad mewn amrediad oedran o fewn 
dosbarthiadau yn nhref Y Bala. 
Cyfleoedd yn codi i blant dod at ei gilydd 
i weithio gyda’i gyfoedion mewn 
dosbarthiadau mwy – plant o lefel 
cyrhaeddiad tebyg hefyd yn gallu 
gweithio  mewn grwpiau faint mwy 
addas. 

Bydd maint dosbarthiadau ysgolion 
ac amrediad oedran yr ysgolion 
gwledig yn parhau fel cynt.   

Dosbarthiadau yn parhau gydag 
amrediad oedran eang.  
Maint dosbarthiadau yn amrywio 
rhwng 11 a 27 o ran niferoedd yn y 
cynradd. 
 

Dosbarthiadau o faint mwy addas a lleihad 
mewn amrediad oedran o fewn 
dosbarthiadau yn nhref Y Bala. 
Cyfleoedd yn codi i blant dod at ei gilydd i 
weithio gyda’u cyfoedion mewn 
dosbarthiadau mwy - plant o lefel 
cyrhaeddiad tebyg hefyd yn gallu gweithio  
mewn grwpiau maint mwy addas 

Bydd maint dosbarthiadau ysgolion ac 
amrediad oedran yr ardaloedd gwledig 
yn parhau fel ag y maent.   
 

Arweinyddiaeth 
a Staffio 

Dim diswyddiadau staff. 
Un corff llywodraethol i bob ysgol.  Hyn yn 
cadw’r cysylltiad cryf gyda’r cymunedau lleol.  

Bydd angen parhau i gyflogi'r un nifer o 
staff a phenaethiaid yn y dalgylch.  Dim 
arbedion refeniw.   
Her o recriwtio penaethiaid yn parhau  
Penaethiaid yn treulio llawer o amser yn 
dysgu yn hytrach nag yn rheoli. 
 
 

Mwy o amser digyswllt i’r pennaeth 
arwain, rheoli a gweithredu’n strategol.  
Mwy o gyfleoedd i rannu ymarfer da ac i 
baratoi adnoddau ar y cyd 
Mwy o hyblygrwydd o ran cynllunio a 
chyflwyno cwricwlwm (a hyn yn wir i 
raddau ar draws yr holl ddalgylch). 
Mwy o gyfleoedd i ddatblygu rheolwyr 
canol. 
Cyfle i sefydlu rolau newydd y gellir eu 
rhannu rhwng ysgolion (swyddi 
gweinyddu, byrsar)  
3 gorff llywodraethol yn hytrach na 6. 
Gwell defnydd o staff ac adnoddau 
rhwng y 3 ysgol wledig, a rhwng y 
ffederasiwn a’r campws 
Cysondeb yn y polisïau  gyda dim ond un 
polisi sengl yn y dref, ac un ar gyfer yr 
ysgolion gwledig 
Bydd y niferoedd o benaethiaid ar gyfer 
y ffederasiwn yn ddibynnol ar 
benderfyniad y corff llywodraethu  
Bydd angen pennaeth sydd yn medru 
arwain a rheoli amrediad oedran 3-19. 
Posibilrwydd o ostyngiad yn nifer y 
swyddi dysgu. 
Baich gwaith y llywodraethwyr yn fawr. 
Her o arwain dros safleoedd gwahanol 
yn  yr ysgolion gwledig. 
Y pellteroedd teithio rhwng y 3 ysgol 
wledig a’r campws dysgu yn amharu ar 
y gallu i gydweithio. 

Medru defnyddio sgiliau athrawon yn 
ehangach, a rhoi mwy o gyfleodd i staff 
rannu arbenigedd a phrofiad, ond i raddau 
llai 
Bydd rhaid cael eglurdeb ar y mater, ond 
rhagwelir byddai 1 corff llywodraethol yn 
nhref Y Bala pan oedd 3 yn flaenorol. 

Mwy o amser digyswllt i’r pennaeth 
arwain, rheoli a gweithredu’n strategol 
yn dibynnu ar yr union strwythur 
rheolaethol 
Model all fod yn heriol yn rheolaethol  
oherwydd statws Eglwysig Beuno Sant a 
statws cymunedol Ysgol Y Berwyn. 
 

Mwy o amser digyswllt i’r pennaeth arwain, 
rheoli a gweithredu’n strategol.  
Medru defnyddio sgiliau athrawon yn 
ehangach, a rhoi mwy o gyfleodd i staff 
rannu arbenigedd a phrofiad, a hyn yn wir ar 
draws yr holl ddalgylch. 
Mwy o hyblygrwydd o ran cynllunio a 
chyflwyno cwricwlwm, a hyn yn wir ar draws 
yr holl ddalgylch. 
1 corff llywodraethol yn hytrach na 6. 
Posibilrwydd o adnoddau cymunedol ar y 
safle, a gall y rhain fod o fudd i’r disgyblion a 
chyfrannu at yr amgylchedd dysgu. 
Cyfleoedd i gael arweinyddion pynciau craidd 
unigol ar gyfer yr ysgol gyfan 
Cyfundrefn ffurfiol gadarn yn cael ei sefydlu 
ar gyfer darpariaeth addysg yn y dalgylch 
Gan mai 1 ysgol fydd, bydd mwy o 
hyblygrwydd yn y trefniadau  
arweinyddiaeth  a staffio. 
Mwy o gyfleoedd i ddatblygu rheolwyr canol 
Polisïau sengl ar gyfer y dalgylch cyfan  

Bydd angen pennaeth sydd yn medru 
arwain a rheoli amrediad oedran 3-19, 
ac ysgol ddalgylchol. 
Posibilrwydd o ostyngiad yn nifer y 
swyddi dysgu. 
Baich gwaith y Llywodraethwyr yn 
fawr. 
Y pellteroedd teithio rhwng yr holl 
safleoedd, a nifer y safleoedd yn 
amharu ar allu Pennaeth i reoli’n 
effeithiol.    

T
ud. 83



Llwyth gwaith trwm i lywodraethwyr. 
 
 

Cymuned 

Ni fydd unrhyw gymuned yn colli presenoldeb 
ysgol. 
Natur gymunedol unigryw cymunedau 
gwledig dalgylch Y Berwyn yn cael eu 
gwarchod. 

Dim buddsoddiad cyfalaf ar gyfer 
adnoddau a fyddai’n cael ei rannu gan y 
cyhoedd 
 
 

Ni fydd unrhyw gymuned yn colli 
presenoldeb ysgol. 
Natur gymunedol unigryw cymunedau 
gwledig dalgylch y Berwyn yn cael eu 
gwarchod. 
Cyfleoedd i ehangu profiadau 
cymdeithasol  i blant  
Gyda thrafodaeth bellach, bydd 
cyfleoedd i ystyried cyd-leoli 
gwasanaethau cymunedol mewn ffordd 
sydd yn fwy cynaliadwy ar gyfer y 
dyfodol. 
Bydd cyfleoedd pendant i gefnogi 
darpariaeth addysg gynaliadwy yn y 
cymunedau gwledig a sicrhau gwell 
cydlynu a chydweithio drwy waith y Cyd-
bwyllgor  

Ni fydd unrhyw gymuned yn colli presenoldeb 
ysgol. 
Natur gymunedol unigryw cymunedau 
gwledig dalgylch y Berwyn yn cael eu 
gwarchod. 

Colli cyfle i adleoli  a datblygu nifer o 
wasanaethau cymunedol mewn ffordd 
sydd yn fwy cynaliadwy ar gyfer y 
dyfodol. 

 

Ni fydd unrhyw gymuned yn colli 
presenoldeb safle darpariaeth addysg. 
Gyda thrafodaeth pellach, bydd cyfleoedd i 
ystyried cyd-leoli gwasanaethau cymunedol 
mewn ffordd sydd yn fwy cynaliadwy ar gyfer 
y dyfodol. 

Presenoldeb safle ymhob cymuned, 
ond dim hunaniaeth gymunedol i’r 
safleoedd. Byddai cau’r holl ysgolion yn 
cael effaith ar y cymunedau hynny. 
Byddai angen cynllun lliniaru 
cynhwysfawr ar gyfer unrhyw effaith 
negyddol. 
Byddai’r opsiwn yma yn mynd yn groes  
i drafodaethau lleol blaenorol. 
Posibilrwydd byddai llai o 
weithgareddau yn cael eu cynnal (e.e. 
sioeau Nadolig, ffeiriau haf). Byddai 
modd sicrhau mesurau lliniaru 
effeithiau negyddol hyn 
 
 

Iaith 

Ni fydd unrhyw newid i’r sefyllfa ieithyddol 
presennol.  
 
 

Cyfleoedd i gryfhau trwy gael cysondeb 
yn polisïau ac rhannu arbenigedd 
Bydd cyfleoedd pendant i gefnogi 
disgyblion sy’n ceisio magu hyder wrth 
ddefnyddio’r ddwy iaith. Dylai hyn hefyd 
ysgogi mwy o ddisgyblion i barhau 
gyda’u haddysg nail ai trwy gyfrwng y 
Gymraeg neu ddwyieithog.   
Bydd y nifer uwch o blant hefyd o fudd i 
ddisgyblion i ddefnyddio’u Cymraeg 
gyda chyfoedion yn ddyddiol. 

Ni chynigir mwy o gyfleodd i blant Ysgol 
Beuno Sant i gymysgu a defnyddio’u 
Cymraeg gyda’u cyfoedion. 
 

Cyfleoedd i gryfhau trwy sefydlu un polisi ar 
draws y dalgylch 
Bydd cyfleoedd pendant i gefnogi disgyblion 
sy’n ceisio magu hyder wrth ddefnyddio’r 
ddwy iaith. Dylai hyn hefyd ysgogi mwy o 
ddisgyblion i barhau gyda’u haddysg nail ai 
trwy gyfrwng y Gymraeg neu ddwyieithog.   
Bydd y nifer uwch o blant hefyd o fudd i 
disgyblion i ddefnyddio’u Cymraeg gyda 
chyfoedion yn ddyddiol. 
Er, bydd angen gofalu fod sefydlu’r drefn 
newydd yn parhau gyda’r ymarfer da a 
nodwyd eisoes gan Estyn.  
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Adnoddau 
Ariannol 

Dim arbedion refeniw. 
Gwariant cyfalaf ychwanegol oherwydd  
parhau i gynnal a chadw'r un nifer o 
ysgolion.   
Y Cyngor yn peidio â manteisio ar gyllid 
Ysgolion 21 Ganrif Llywodraeth Cymru. 
Amrediad sylweddol yng nghost y 
disgybl yn parhau. 
Cost cynnal a chadw 6 safle yn parhau. 

Gwneud gwariant y disgybl yn yr ardal 
yn fwy cyfartal - Darpariaeth fwy 
effeithlon o adnoddau. 
Mwy o gyfleoedd i rannu adnoddau 
Llai o gost cynnal a chadw adeiladau. 
Lleihad posibl yn y niferoedd staffio ac 
felly arbedion refeniw. 
Cydweithio yn medru arwain at well 
defnydd o adnoddau ariannol 

Lleihad posibl yn niferoedd staffio 
yn golygu colli swyddi mewn ardal 
brin ei chyfleoedd cyflogaeth. 
Cost cynnal a chadw 3 safle gwledig 
yn parhau. 

Dim gwariant i dalu costau teithio 
ychwanegol. 
Lleihad posibl yn y niferoedd staffio ac felly 
arbediad refeniw. 

Lleihad posibl yn y niferoedd staffio yn 
golygu colli swyddi mewn ardal brin ei 
chyflogaeth. 
Y Cyngor yn peidio â manteisio ar gyllid 
Ysgolion 21 Ganrif Llywodraeth Cymru. 
Amrediad sylweddol yng nghost y 
disgybl yn parhau. 
Cost cynnal a chadw 6 safle yn parhau. 

Gwneud gwariant y disgybl yn yr ardal yn 
fwy cyfartal - Darpariaeth fwy effeithlon o 
adnoddau. 
Llai o gost cynnal a chadw adeiladau. 
Lleihad posibl yn y niferoedd staffio ac felly 
arbedion refeniw. 
Gwell defnydd o adnoddau ariannol gan mai 
1 ysgol sydd. 

Lleihad posibl yn niferoedd staffio yn 
golygu colli swyddi mewn ardal brin ei 
chyfleoedd cyflogaeth. 
Costau teithio ychwanegol rhwng y 
safleoedd. 
Cost cynnal a chadw 3 safle gwledig yn 
parhau. 
 

Ffactorau 
Daearyddol 

Pellteroedd teithio yn aros yr un fath.  
 
 

Pellteroedd teithio'r plant yn aros yr un 
fath. 

Pellteroedd teithio yn aros yr un fath. Pellteroedd teithio yn aros yr un fath. 

Pellter teithio ychwanegol i bennaeth a 
staff rhwng yr holl safleoedd. 

Categori Ysgol 

Parhau gyda’r dewis i rieni o ddarpariaeth 
addysg gynradd gymunedol ac yr Eglwys yng 
Nghymru   

Byddai gweithredu’r model yn  
dileu un ai addysg gymunedol neu 
Eglwys yng Nghymru yn y dalgylch 

Parhau gyda’r dewis i rieni o ddarpariaeth 
addysg gynradd gymunedol ac yr Eglwys yng 
Nghymru   

Byddai gweithredu’r model yn  dileu un 
ai addysg gymunedol neu Eglwys yng 
Nghymru yn y dalgylch 

Sylwadau 
ychwanegol 

Y gymuned leol ac ehangach yn anhapus fod 
addewid am Gampws Dysgu yn Y Bala yn  
2011.   
Colli cyfle i sefydlu darpariaeth addysg gryf hir 
dymor yn yr ardal. 
Nid yw’n debygol bydd cyfle tebyg i ddenu 
arian cyfalaf sylweddol yn digwydd yn y 
dyfodol   
Dim newid yng nghategori cyfreithiol unrhyw 
ysgol. 

Daeth yn amlwg yn dilyn ymgynghoriad 
diweddar (Mawrth 2016) gyda chyrff 
llywodraethu ysgolion dalgylch y Berwyn 
bod yna wrthwynebiad sylweddol yn y 
gymuned i fwrw ymlaen â'r cynllun ar 
gyfer ysgol gyda statws Eglwys. Yng 
ngoleuni'r amgylchiadau hyn, bydd y 
Cyngor yn ystyried yr ymateb i'r 
ymgynghoriad diweddaraf wrth ddynodi 
statws / categori cyfreithiol ar gyfer y 
model a ffafrir. 
 
Diwygiadau i Reoliadau Ffedereiddio 
Llywodraeth Cymru wedi dod i rym ers 
gwanwyn 2014 sy’n rhoi'r mecanwaith i 
Awdurdodau Lleol ffedereiddio ysgolion 
 

Model cymhleth.  Angen edrych yn fanylach 
ar oblygiadau ymddiriedolaeth gydweithio, 
ac os yw’n bosibl yng Nghymru. 
 
 

Y model yma yn cydbwyso dadleuon 
ariannol ail-drefnu a sicrhau natur wledig 
gymunedol yr ardal. 
Model radical ac yn her i bennaeth fod yn 
gyfrifol am y sector gynradd ac uwchradd 
dros 4 safle gwahanol 
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Ystyriaethau 

Model 5 

CAMPWS DYSGU.   
OM EDWARDS, BRO TRYWERYN, FFRIDD Y LLYN 
YN FFEDEREIDDIO GYDA’R CAMPWS GYDOL OES 

Model 6 
CAMPWS DYSGU  

AC YSGOL ARDAL AML-SAFLE,  
CYDWEITHIO DALGYLCHOL 

Model 7 

CAMPWS DYSGU AC YSGOL ARDAL AML-SAFLE, 
FFEDEREIDDIO 

 

Amgylchedd Ddysgu 

Adeilad, cyfleusterau ac adnoddau 3 ysgol yn cael 
eu canoli 1 safle. Amgylchedd addysgol gwell a 
chyfleusterau o safon i ddisgyblion cynradd tref Y 
Bala. 
Gwell adnoddau ar gyfer holl ddisgyblion uwchradd 
yr ardal. 
Posibilrwydd o adnoddau cymunedol ar y safle, a 
gall y rhain fod o fudd i’r disgyblion a chyfrannu at 
yr amgylchedd ddysgu 
Cyfleoedd yn codi i ddefnyddio arbenigedd staff ar 
draws yr ysgolion gwledig a'r campws yn y dref 
Bydd yn haws cyd-gynllunio gweithgareddau a 
chreu mwy o gyfleoedd  i blant cymryd rhan mewn 
gweithgareddau allgyrsiol 

Ni fydd holl ddisgyblion yr ardal yn gallu 
manteisio ar amgylchedd 21ain Ganrif. 

Adeilad, cyfleusterau ac adnoddau 3  ysgol yn cael 
eu canoli ar 1 safle.  Amgylchedd addysgol gwell a 
chyfleusterau o safon i ddisgyblion cynradd tref Y 
Bala. 
Gwell adnoddau ar gyfer  holl ddisgyblion 
uwchradd yr ardal. 
Posibilrwydd o adnoddau cymunedol ar y safle, a 
gall y rhain fod o fudd i’r disgyblion a chyfrannu at 
yr amgylchedd ddysgu. 
Trwy sefydlu cydbwyllgor dalgylchol bydd yn bosibl 
gwneud trefniadau i blant yr holl dalgylch cael 
mynediad i fudd y campws gydol oes 
Bydd yn haws cyd-gynllunio gweithgareddau a 
chreu mwy o gyfleoedd  i blant cymryd rhan mewn 
gweithgareddau allgyrsiol. 
Defnyddio arbenigedd staff ar draws safleoedd yn 
yr ysgol aml-safle, ac ar draws sectorau yn y 
campws yn y dref yn arwain at well parhad a 
chysondeb yn addysg y plant 

Ni fydd holl ddisgyblion y dalgylch yn gallu 
manteisio ar amgylchedd ddysgu 21ain 
ganrif. 
Bydd cyfundrefn ffurfiol yn cael ei sefydlu ar gyfer 
darpariaeth addysg yn y dalgylch 

Adeilad, cyfleusterau ac adnoddau 3 ysgol yn cael 
eu canoli ar 1  safle.  Amgylchedd addysgol gwell a 
chyfleusterau o safon i ddisgyblion cynradd tref Y 
Bala. 
Cyfleoedd yn codi i ddefnyddio arbenigedd staff ar 
draws safleoedd yr ysgol aml-safle a’r campws yn y 
dref er mwyn sicrhau parhad a chysondeb yn 
addysg y plant 
Budd i holl ddisgyblion uwchradd yr ardal. 
Posibilrwydd o adnoddau cymunedol ar y safle, a 
gall y rhain fod o fudd i’r disgyblion a chyfrannu at 
yr amgylchedd ddysgu. 
Bydd yn haws cyd-gynllunio gweithgareddau a 
chreu mwy o gyfleoedd  i blant cymryd rhan mewn 
gweithgareddau allgyrsiol 
Cyfundrefn ffurfiol gadarn yn cael ei sefydlu ar 
gyfer darpariaeth addysg yn y dalgylch 

Ni fydd holl ddisgyblion yr ardal yn gallu 
manteisio ar amgylchedd ddysgu 21ain 
Ganrif well. 
 
 

Niferoedd Disgyblion 

Lleihau nifer llefydd gweigion yn nhref  Y Bala. 
Lleihad tebygol o 300 o lefydd gweigion yn y 
dalgylch 

Ni fydd newid yn nifer y llefydd gweigion yng 
ngweddill y dalgylch y tu allan i dref Y Bala. 
 
 

Lleihad yn nifer llefydd gweigion yn nhref Y Bala. 
Creu ysgol o faint addas. 
Lleihad tebygol o 300 o lefydd gweigion yn y 
dalgylch. 

Her yn codi o geisio rheoli mynediad i’r 
safleoedd gwledig 
Ni fydd newid yn nifer y llefydd gweigion yng 
ngweddill y dalgylch y tu allan i dref Y Bala. 

Lleihau nifer llefydd gweigion yn nhref Y Bala.     
Lleihad tebygol o 300 o lefydd gweigion yn y 
dalgylch 

Ni fydd newid yn nifer y llefydd gweigion yng 
ngweddill y dalgylch y tu allan i dref Y Bala. 
Her yn codi o geisio rheoli mynediad i’r 
safleoedd gwledig 

Maint 
Dosbarthiadau ac 
Amrediad Oedran 

Dosbarthiadau maint mwy addas a lleihad mewn 
amrediad oedran o fewn dosbarthiadau yn nhref Y 
Bala ac yn yr oedran uwchradd. 
Cyfleoedd yn codi i blant dod at ei gilydd i weithio 
gyda’i gyfoedion mewn dosbarthiadau mwy - plant 
o lefel cyrhaeddiad tebyg hefyd yn gallu gweithio  
mewn grwpiau maint mwy addas 

Bydd maint dosbarthiadau ysgolion ac 
amrediad oedran yr ardaloedd gwledig yn 
parhau fel ynghynt.   

Dosbarthiadau o faint mwy addas a lleihad mewn 
amrediad oedran o fewn dosbarthiadau yn nhref Y 
Bala. 
Cyfleoedd yn codi i blant dod at ei gilydd i weithio 
gyda’i gyfoedion mewn dosbarthiadau mwy – plant 
o lefel cyrhaeddiad tebyg hefyd yn gallu gweithio  
mewn grwpiau faint mwy addas. 

Bydd maint dosbarthiadau ysgolion ac 
amrediad oedran yr ysgolion gwledig yn 
parhau fel cynt.   

Dosbarthiadau o faint  mwy addas a lleihad mewn 
amrediad oedran o fewn dosbarthiadau yn nhref Y 
Bala ac yn yr oedran uwchradd. 
Cyfleoedd yn codi i blant dod at ei gilydd i weithio 
gyda’u cyfoedion mewn dosbarthiadau mwy - plant 
o lefel cyrhaeddiad tebyg hefyd yn gallu gweithio  
mewn grwpiau maint mwy addas 

Bydd maint dosbarthiadau ysgolion ac 
amrediad oedran yr ardaloedd gwledig yn 
parhau fel ynghynt.   
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Arweinyddiaeth a 
Staffio 

Mwy o amser digyswllt i’r pennaeth arwain, rheoli 
a gweithredu’n strategol.  
Medru defnyddio sgiliau athrawon yn ehangach, a 
rhoi mwy o gyfleoedd i staff rannu arbenigedd a 
phrofiad ar draws ystod oedran 3-19. 
Mwy o hyblygrwydd o ran cynllunio a chyflwyno 
cwricwlwm 
1 corff llywodraethol yn hytrach na 6  
Posibilrwydd o adnoddau cymunedol ar y safle, a 
gall y rhain fod o fudd i’r disgyblion a chyfrannu at 
yr amgylchedd dysgu. 
Cyfundrefn ffurfiol gadarn yn cael ei sefydlu ar 
gyfer darpariaeth addysg yn y dalgylch 
Gwell defnydd o staff ac adnoddau rhwng y 3 ysgol 
wledig a’r campws. 
Mwy o gyfleoedd i ddatblygu rheolwyr canol 
Mwy o gyfleoedd i rannu ymarfer da ac i baratoi 
adnoddau ar y cyd 
Cyfle i gynyddu cysondeb polisïau yn y dalgylch  

 Bydd angen Pennaeth sydd yn medru 
arwain a rheoli amrediad oedran 3-19. 
Bydd y niferoedd o benaethiaid ar gyfer y 
ffederasiwn yn ddibynnol ar benderfyniad y 
corff llywodraethu 
Posibilrwydd o ostyngiad yn nifer y swyddi 
dysgu. 
Baich gwaith y llywodraethwyr yn fawr. 
Pellteroedd teithio rhwng y 3 safle gwledig 
yn rwystr i ffedereiddio llwyddiannus. 
Her o arwain dros safleoedd gwahanol. 

Mwy o amser digyswllt i’r pennaeth arwain, rheoli 
a gweithredu’n strategol.  
Mwy o hyblygrwydd o ran cynllunio a chyflwyno 
cwricwlwm (a hyn yn wir i raddau ar draws yr holl 
ddalgylch). 
Mwy o gyfleoedd i ddatblygu rheolwyr canol 
2 bennaeth – un ar gyfer y campws, un ar gyfer yr 
ysgol aml-safle  
2 gorff llywodraethol yn hytrach na 6. 
Gwell defnydd o staff ac adnoddau yn yr ysgol  
aml-safle newydd, a rhwng yr  ysgol aml-safle a’r 
campws 

Bydd angen pennaeth sydd yn medru arwain 
a rheoli amrediad oedran 3-19. 
Posibilrwydd o ostyngiad yn nifer y swyddi 
dysgu. 
Baich gwaith y llywodraethwyr yn fawr. 
Y pellteroedd teithio rhwng y 3 safle yr ysgol 
ardal aml-safle a’r campws gydol oes yn 
amharu ar y cydweithio. 
Her o arwain dros safleoedd gwahanol yn  y 
safleoedd gwledig. 
 

Mwy o amser digyswllt i’r pennaeth arwain, rheoli 
a gweithredu’n strategol. 
Mwy o hyblygrwydd o ran cynllunio a chyflwyno 
cwricwlwm (a hyn yn wir i raddau ar draws yr holl 
ddalgylch). 
2 corff llywodraethol yn hytrach na 6. 
Posibilrwydd o adnoddau cymunedol ar y safle, a 
gall y rhain fod o fudd i’r disgyblion a chyfrannu at 
yr amgylchedd dysgu. 
Cyfundrefn ffurfiol cadarn yn cael ei sefydlu ar 
gyfer darpariaeth addysg yn yr dalgylch  
Gwell defnydd o staff ac adnoddau rhwng y rhwng 
y ddwy ysgol. 
Mwy o gyfleoedd i ddatblygu rheolwyr canol 
Mwy o gyfleoedd i rhannu ymarfer da ac i baratoi 
adnoddau ar y cyd 
Cyfle i gynyddu cysondeb polisïau yn y dalgylch  

Bydd angen pennaeth sydd yn medru arwain 
a rheoli amrediad oedran 3-19, a phennaeth 
sydd yn medru arwain ysgol ardal aml-safle 
ac ysgol ddalgylchol. 
Bydd y niferoedd o benaethiaid ar gyfer y 
ffederasiwn yn ddibynnol ar benderfyniad y corff 
llywodraethu 

Posibilrwydd o ostyngiad yn nifer y swyddi 
dysgu. 
Baich gwaith y llywodraethwyr yn fawr. 
Y pellteroedd teithio rhwng yr ysgol ardal 
aml-safle a’r campws gydol oes yn medru 
effeithio  ar lwyddiant ffedereiddio. 
Her o arwain dros safleoedd gwahanol.  
 

Cymuned 

Ni fydd unrhyw gymuned yn colli presenoldeb 
ysgol. 
Natur gymunedol unigryw cymunedau gwledig 
dalgylch y Berwyn yn cael eu gwarchod 
Gyda thrafodaeth bellach, bydd cyfleoedd i ystyried 
cyd-leoli gwasanaethau cymunedol mewn ffordd 
sydd yn fwy cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. 

Byddai’r opsiwn yma yn mynd yn groes  i 
drafodaethau lleol blaenorol. 
 
 
 
 

Ni fydd unrhyw gymuned yn colli presenoldeb safle 
darpariaeth addysg. 
Natur gymunedol unigryw cymunedau gwledig 
dalgylch y Berwyn yn cael eu gwarchod, ac er nad 
oes gan bob cymuned eu hysgol eu hunain, bydd yr 
hunaniaeth wledig yn cael ei chynnal.  
Cyfleoedd i ehangu profiadau cymdeithasol  i blant  
Gyda thrafodaeth bellach, bydd cyfleoedd i ystyried 
cyd-leoli gwasanaethau cymunedol mewn ffordd 
sydd yn fwy cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. 
Bydd cyfleoedd pendant i gefnogi darpariaeth 
addysg gynaliadwy yn y cymunedau gwledig a 
sicrhau gwell cydlynu a chydweithio drwy waith y 
Cyd-bwyllgor 

Ni fydd unrhyw gymuned yn colli presenoldeb safle 
darpariaeth addysg. 
Natur gymunedol unigryw cymunedau gwledig 
dalgylch y Berwyn yn cael eu gwarchod, ac er nad 
oes gan bob cymuned eu hysgol eu hunain, bydd yr 
hunaniaeth wledig yn cael ei chynnal. 
Gyda thrafodaeth bellach, bydd cyfleoedd i ystyried 
cyd-leoli gwasanaethau cymunedol mewn ffordd 
sydd yn fwy cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. 

Posibilrwydd byddai llai o weithgareddau yn 
cael eu cynnal (e.e. sioeau Nadolig, ffeiriau 
haf). Byddai modd sicrhau mesurau lliniaru 
effeithiau negyddol hyn 
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Byddai’r opsiwn yma yn mynd yn groes  i 
drafodaethau lleol blaenorol. 
Posibilrwydd byddai llai o weithgareddau yn 
cael eu cynnal (e.e. sioeau Nadolig, ffeiriau 
haf). Byddai modd sicrhau mesurau lliniaru 
effeithiau negyddol hyn 

Byddai’r opsiwn yma yn mynd yn groes  i 
drafodaethau lleol blaenorol. 
 
 

Iaith 

Cyfleoedd i gryfhau trwy gael cysondeb ym 
mholisïau a rhannu arbenigedd 
Bydd cyfleoedd pendant i gefnogi disgyblion sy’n 
ceisio magu hyder wrth ddefnyddio’r ddwy iaith. 
Dylai hyn hefyd ysgogi mwy o ddisgyblion i barhau 
gyda’u haddysg nail ai trwy gyfrwng y Gymraeg 
neu ddwyieithog.   
Bydd y nifer uwch o blant hefyd o fudd i ddisgyblion 
i ddefnyddio’u Cymraeg gyda chyfoedion yn 
ddyddiol. 
 
 

Cyfleoedd i gryfhau trwy gael cysondeb rhwng y 
polisïau a rhannu arbenigedd 
Bydd cyfleoedd pendant i gefnogi disgyblion sy’n 
ceisio magu hyder wrth ddefnyddio’r ddwy iaith. 
Dylai hyn hefyd ysgogi mwy o ddisgyblion i barhau 
gyda’u haddysg nail ai trwy gyfrwng y Gymraeg 
neu ddwyieithog.   
Bydd y nifer uwch o blant hefyd o fudd i ddisgyblion 
i ddefnyddio’u Cymraeg gyda chyfoedion yn 
ddyddiol. 
Er, bydd angen gofalu fod sefydlu’r drefn newydd 
yn parhau gyda’r ymarfer da a nodwyd eisoes gan 
Estyn.  

Cyfleoedd i gryfhau trwy cael cysondeb yn polisïau 
ac rhannu arbenigedd 
Bydd cyfleoedd pendant i gefnogi disgyblion sy’n 
ceisio magu hyder wrth ddefnyddio’r ddwy iaith. 
Dylai hyn hefyd ysgogi mwy o ddisgyblion i barhau 
gyda’u haddysg nail ai trwy gyfrwng y Gymraeg 
neu ddwyieithog.   
Bydd y nifer uwch o blant hefyd o fudd i ddisgyblion 
i ddefnyddio’u Cymraeg gyda chyfoedion yn 
ddyddiol. 
Er, bydd angen gofalu fod sefydlu’r drefn newydd 
yn parhau gyda’r ymarfer da a nodwyd eisoes gan 
Estyn.  

Adnoddau Ariannol 

Gwneud gwariant y disgybl yn yr ardal yn fwy 
cyfartal - Darpariaeth fwy effeithlon o adnoddau. 
Llai o gost cynnal a chadw adeiladau. 
Lleihad posibl yn y niferoedd staffio ac felly 
arbedion refeniw. 
Ffedereiddio  yn medru arwain at well defnydd o 
adnoddau ariannol. 

Lleihad posibl yn y niferoedd staffio yn 
golygu colli swyddi mewn ardal brin ei 
chyflogaeth. 
Cost cynnal a chadw 3 safle gwledig yn 
parhau. 
Costau teithio ychwanegol rhwng y 
safleoedd. 
 

Gwneud gwariant y disgybl yn yr ardal yn fwy 
cyfartal - Darpariaeth fwy effeithlon o adnoddau. 
Llai o gost cynnal a chadw adeiladau. 
Lleihad posibl yn y niferoedd staffio ac felly 
arbedion refeniw. 
 
Cydweithio yn medru arwain at well defnydd o 
adnoddau ariannol 

Lleihad posibl yn niferoedd staffio yn golygu 
colli swyddi mewn ardal brin ei chyfleoedd 
cyflogaeth. 
Costau teithio ychwanegol i Bennaeth a staff 
rhwng  safleoedd 
Cost cynnal a chadw 3 safle gwledig yn 
parhau. 

Gwneud gwariant y disgybl yn yr ardal yn fwy 
cyfartal a darpariaeth fwy effeithlon o adnoddau. 
Llai o gost cynnal a chadw adeiladau. 
Lleihad posibl yn y niferoedd staffio ac felly 
arbedion refeniw. 
Ffedereiddio yn arwain at well defnydd o adnoddau 
ariannol. 

Lleihad posibl yn y niferoedd staffio yn 
golygu colli swyddi mewn ardal brin ei 
chyflogaeth. 
Costau teithio ychwanegol rhwng y 
safleoedd. 
Cost cynnal a chadw 3 safle gwledig yn 
parhau. 

Ffactorau 
Daearyddol 

Pellteroedd teithio yn parhau'r un fath i’r 
disgyblion. 

Posibilrwydd o bellteroedd teithio 
ychwanegol i’r pennaeth a staff rhwng y 
safleoedd ysgol ardal aml-safle a’r campws  

Pellteroedd teithio'r plant yn aros yr un fath. 

Pellter teithio ychwanegol i’r pennaeth a 
staff rhwng y safleoedd ysgol ardal aml-safle 

Pellteroedd teithio yn parhau'r un fath i’r 
disgyblion. 

Pellter teithio ychwanegol i’r pennaeth a 
staff rhwng y safleoedd ysgol ardal aml-safle 
a’r campws 

Categori Ysgol 

Byddai gweithredu’r model yn  dileu un ai 
addysg gymunedol neu Eglwys yng Nghymru 
yn y dalgylch 

Gallai’r model alluogi parhad darpariaeth addysg 
gynradd gymunedol yn ogystal â’r Eglwys yng 
Nghymru, yn ddibynnol ar y categori a ddewisir ar 
gyfer yr ysgolion a sefydlwyd. 

Byddai gweithredu’r model yn  dileu un ai 
addysg gymunedol neu Eglwys yng Nghymru 
yn y dalgylch 
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Sylwadau 
Ychwanegol 

Diwygiadau i Reoliadau Ffedereiddio Llywodraeth 
Cymru wedi dod i rym ers gwanwyn 2014 sy’n 
rhoi'r mecanwaith i Awdurdodau Lleol ffedereiddio 
ysgolion 
 
 

Y model yma yn dibynnu ar reoli  ysgol ardal aml-
safle yn effeithiol a hefyd cydweithio rhyngddo a’r 
campws dysgu.  Cydweithio yn ddibynnol ar nifer o 
ffactorau amwys a phersonoliaethau. 
Hawdd fyddai cau un neu fwy o’r safleoedd yn y 
dyfodol, heb orfod cau ysgol.  Gall hyn olygu y 
byddai’r trigolion lleol yn amheus o’r model hwn.  
 
 

Diwygiadau i Reoliadau Ffedereiddio Llywodraeth 
Cymru wedi dod i rym ers gwanwyn 2014 sy’n 
rhoi'r mecanwaith i Awdurdodau Lleol ffedereiddio 
ysgolion 
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Atodiad 2 - Ystyriaethau 

Ffactor Ystyriaethau 
 Un o’r prif yrwyr dros ad-drefnu addysg yw gwella ansawdd addysg a phrofiadau disgyblion 

Ansawdd yr 
Addysg 

Mae rhai gwendidau yn bodoli yn y dalgylch ar hyn o bryd.  Mae ysgolion Bro Tegid a Beuno Sant yn ddibynnol ar gymorth penaethiaid dwy o’r ysgolion 
gwledig, ac nid yw hyn yn gynaliadwy. Yn ogystal, mae ysgolion Bro Tegid, Beuno Sant ac Y Berwyn wedi eu categoreiddio’n felyn o dan system gategoreiddio 
ysgolion Llywodraeth Cymru 2016 tra bo gweddill ysgolion cynradd y dalgylch wedi’u categoreiddio’n wyrdd. 

 Mae’r opsiwn a ffafrir yn parhau gyda darpariaeth ôl-16 yn y dalgylch.  Mae’r ddarpariaeth ôl-16 yn cyfrannu at gynaliadwyedd yr ysgol, yn rhoi gwerth a budd 
ychwanegol i’r ysgol, y gymuned wledig a’r iaith Gymraeg. 

Maint 
dosbarthiadau 
ac amrediad 
oedran 

Byddai cynnig model Campws Dysgu yn cysoni maint dosbarthiadau oedran cynradd disgyblion tref Y Bala, gan alluogi mwy o ddisgyblion i gael eu haddysgu 
mewn grwpiau o faint cyson. 

 Bydd pegynau amrediad oedran o fewn dosbarthiadau hefyd yn lleihau, sydd yn fodd o leddfu'r heriau a phroblemau addysgu a dysgu effeithiol pan fydd 
ystod oedran eang mewn un dosbarth. 

Nifer disgyblion 
a llefydd 
gweigion 

Dengys y tabl isod nifer y llefydd gweigion yn nalgylch Y Berwyn. 

 
 

 

Ysgol Capasiti 
Llefydd Gweigion (Medi 2017) 

Niferoedd % 

Bro Tegid 95 0 0 

Bro Tryweryn 60 9 15% 

Ffridd y Llyn 71 7 10% 

Beuno Sant 89 51 57% 

O.M. Edwards 98 0 0% 
    

Cyfanswm Cynradd 413 67 16% 
    

Y Berwyn 730 407 56% 
    

Cyfanswm dalgylch 1,143 474 41% 

 Mae niferoedd disgyblion yn ysgolion cynradd tref Y Bala wedi lleihau’n sylweddol ers 1980, gostyngiad o 50% a 42% yn ysgolion Beuno Sant ac Ysgol Y Berwyn 
rhwng 1980 a 2016.  Mewn cyferbyniad, ac er gwaetha’r ffaith fod y tair ysgol wledig yn gymharol fach o ran maint, bu twf cyson ac nid ansylweddol o 41% yn 
Ysgol Bro Tryweryn, 37% yn Ysgol Ffridd y Llyn a 46% yn Ysgol OM Edwards rhwng 1980 a 2016.   

 Mae’r nifer o lefydd gweigion yn nalgylch Y Berwyn, yn enwedig yn nhref Y Bala, yn Ysgol Y Berwyn ac Ysgol Beuno Sant – 407 o lefydd gweigion uwchradd a 51 
o lefydd gweigion cynradd ym Medi 2017, gan wneud cyfanswm o 458 o lefydd gweigion yn nhref Y Bala 

 O wireddu’r cynnig byddai’r Campws Dysgu yn cael ei sefydlu gyda chapasiti priodol ar gyfer niferoedd disgyblion nawr ac i’r dyfodol.  Ar hyn o bryd rhagwelir 
Campws Dysgu gyda chapasiti o tua 560 disgybl – 180 cynradd a 380 uwchradd 

 Yn seiliedig ar ragamcanion presennol, byddai gweithredu’r Campws Dysgu ym Medi 2019 yn golygu lleihau llefydd gweigion y dalgylch o 41% i 17%.  Mae hyn 
yn lleihad sylweddol. 
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Atodiad 2 - Ystyriaethau 
Amgylchedd 
Dysgu – 
Ansawdd ac 
Addasrwydd 
Adeiladau 
 

Mae Rhaglen Ysgolion 21 Ganrif Llywodraeth Cymru yn nodi bod yr amgylchedd addysgu yn ffactor bwysig wrth ddarparu addysg.  Mae Estyn hefyd o’r farn fod 
adeiladau dysgu o ansawdd ac amgylchedd ddysgu da yn medru gwella cyflawniad disgyblion. Yn ogystal, mae adeiladau newydd neu wedi eu hailwampio, yn 
golygu llai o wariant ar gynnal a chadw adeiladau ac ar ynni. 

Pan ddatblygwyd y cynnig gwreiddiol yn 2014-15, h.y. cyn cychwyn ar y gwaith adeiladau sydd bellach ar waith ar safle Ysgol Y Berwyn, cyflwynwyd crynodeb 
o’r achos dros newid yng nghyswllt yr amgylchedd Ddysgu. Nodwyd y pwyntiau canlynol: 

 datganwyd nad oedd holl adeiladau ysgolion dalgylch Y Berwyn yn y cyflwr ac addasrwydd gorau i ddysgu ac addysgu disgyblion yn yr unfed ganrif ar 
hugain. Roedd hyn yn arbennig o wir am Ysgol Y Berwyn. 

 Roedd Ysgol Y Berwyn mewn cyflwr gwael iawn.  Roedd yr adeilad wedi esblygu dros gyfnod o amser, ac yn gyfuniad o adeiladau.  Roedd y rhan fwyaf o’r 
adeilad yn perthyn i’r 1960au, ac er yn fodern yn ei gyfnod, roedd bellach wedi dyddio.  Yn ogystal, roedd yr ysgol mewn cyflwr gwael gyda rhannau  o’r to 
fflat yn gollwng, a thystiolaeth o ymsuddo.  Roedd yr adeilad yn ddrud i’w wresogi ac yn anaddas i’w bwrpas gan ei fod wedi ei gynllunio ar gyfer 700 o 
blant. 

 Roedd nifer o’r ystafelloedd yn anaddas ar gyfer dysgu, gan eu bod o’r maint anghywir, ac roedd gan rai pileri oedd yn rhwystro cyfathrebu a rhyngweithio 
effeithiol rhwng athro a disgybl.  Roedd nifer o’r ystafelloedd yn rhai anhyblyg ac nid oedd coridorau addas i fynd o un ystafell i’r llall heb darfu ar wersi 
eraill.  Yn ogystal, roedd y fynedfa i’r safle yn wael ac mae’r Llyfrgell gyhoeddus wedi ei lleoli yng nghanol yr ysgol bresennol. 

 Mae ysgolion Bro Tegid a Beuno Sant yn ysgolion Fictoraidd, ac er mewn cyflwr gweddol, nid yw eu cynllun Fictoraidd yn addas ar gyfer dulliau addysgu 
modern.  Ceir nifer o ystafelloedd nad sydd o’r maint addas, a chynllun sy’n amharu ar gylchrediad disgyblion a’u hymwneud a’i gilydd.  Mae’r coridorau 
yn dywyll a chul, a’r adeiladau  yn anodd eu gwresogi. 

 Yn ogystal, does gan Ysgol Beuno Sant ddim cae chwarae, ac mae’r maes chwarae yn gyfyngedig o ran maint.  Er bod maes chwarae gwair ym Mro Tegid, 
mae’n gyfyng o ran maint gyda chanran uchel ohono yn cael ei ddefnyddio ar gyfer parcio ceir y staff, gan nad oes cyfleusterau parcio gan yr ysgol. 

 ddau safle’n aneffeithiol i’w rhedeg, ac o faint amhriodol, gydag Ysgol Bro Tegid yn rhy fach ac Ysgol Beuno Sant yn rhy fawr ar gyfer niferoedd y disgyblion. 

Statws Mae Ysgol Beuno Sant yn ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir (VA) gyda dynodiad crefyddol (Eglwys yng Nghymru) tra bod gweddill ysgolion y dalgylch yn ysgolion 
cymunedol. Mae’r ffactor yma’n derbyn ystyriaeth lawn yn rhan 3 o’r adroddiad Cabinet.  

Arweinyddiaeth 
a Staffio 

Mae sefyllfa staffio bresennol tref Y Bala angen sylw er mwyn sicrhau datrysiad tymor hir.  Ar hyn o bryd mae Pennaeth Ffridd y Llyn yn Bennaeth mewn gofal 
ar Ysgol Bro Tegid ac Ysgol Beuno Sant, ac hefyd yn gyfrifol am Ysgol Bro Tryweryn. Er bod y trefniant yma yn gynaliadwy yn y tymor byr, a’i bod yn beth da 
rhannu arbenigedd a sgiliau arwain penaethiaid er budd disgyblion y dref, nid yw’r trefniant yma’n gynaliadwy yn y tymor hir, gan ei fod yn dargyfeirio amser 
ac adnoddau o’r ysgolion gwledig 

 Gallai’r Campws Dysgu ddarparu nifer o gyfleoedd newydd yn deillio o strwythur rheoli ac arweinyddiaeth fwy arloesol. Bydd cyfuno holl adnoddau’r ardal dan 
un ysgol ac un strwythur staffio yn cynnig llawer o bosibiliadau newydd 

 
Bydd union strwythur staffio’r ysgol i’w drafod ymhellach ac yn fater o benderfyniad y byddai angen sylw Corff Llywodraethol Cysgodol unrhyw Gampws Gydol 
Oes. Bydd yr ysgol yn endid newydd, a bydd gofyn felly sefydlu Corff Llywodraethu Cysgodol newydd ynghyd ag offeryn llywodraethu, gan ddilyn canllawiau a 
rheoliadau cyfredol. Bydd angen i’r Corff Llywodraethu cysgodol newydd benodi’r Pennaeth ac yna gweddill staff yr ysgol 

 Bydd sefydlu Campws Dysgu yn rhoi cyfleoedd gyrfa i staff addysgu ac arall. Ar hyn o bryd, mae gofyn i nifer o’r penaethiaid addysgu dosbarth am gyfran uchel 
o’u hamser, sy’n lleihau’r amser sydd ar gael iddynt arwain a rheoli’r ysgolion. Mewn ysgol fwy, bydd gwell cyfle i ryddhau arweinwyr ysgol (yr uwch dim rheoli) 
o’u hamser addysgu a dysgu, er mwyn ffocysu yn fwy ar yr ochr arweinyddiaeth a rheolaethol er mwyn sicrhau gwelliant parhaus yr ysgol 

 Yn ogystal, bydd cyfleoedd i staff addysgu rannu eu harbenigedd gyda nifer fwy o ddisgyblion gan weld buddion o addysgu amrediad llai o ran ystod oedran 
disgyblion mewn dosbarthiadau. Hefyd bydd cyfleoedd cyffrous i staff cael datblygu gyrfa mewn sefydliad newydd. 

Effaith ar y 
Gymuned, yr 

Mae’r ffactor yma yn derbyn ystyriaeth llawn yn adran 4 o’r adroddiad Cabinet.  
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Atodiad 2 - Ystyriaethau 
Iaith Gymraeg a 
Chydraddoldeb 

 Yn 2017/18, dyrannwyd £1,410,953 i ysgolion cynradd y dalgylch.  Mae’r swm yma yn £3,825 y disgybl ar gyfartaledd, sy’n agos i gyfartaledd cost y disgybl 
Gwynedd o £3,777. Yn 2017/18, roedd gan Ysgol Y Berwyn gost y disgybl o £5,278 sydd uwchlaw cyfartaledd y Sir  o £4,991 

Adnoddau 
Ariannol 

Wrth sefydlu’r Campws Dysgu amcangyfrifir arbedion refeniw o tua £65,000 gydag oddeutu £23,000 o arbedion effeithlonrwydd pellach yn bosibl drwy ryddhau 
arian cynnal a chadw a chostau rheolaethol i’w hail ddefnyddio o fewn y gyllideb. Cofier hefyd bod arbedion o £66,000 wedi eu gwneud yn sgil yr ad-drefnu 
blaenorol yn y dalgylch. 

 Bydd arbedion tybiannol hefyd o thua £220,932 yn flynyddol, gan gymryd i ystyriaeth bod Llywodraeth Cymru yn cyfrifo cost llefydd gwag cynradd yn £262 ac 
uwchradd yn £510. 

 Rhaid cydnabod bod trefniadau cyfrifo cenedlaethol NNDR (treth adeilad) yn arwain at gynnydd yn dilyn buddsoddiad cyfalaf,  ond gyda’r gronfa NNDR yn cael 
ei ddosbarthu yn ôl i awdurdodau gellid dadlau na ddylid ystyried y mater yma wrth adnabod arbedion refeniw 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyfrannu 50% tuag at y swm o £10.27 miliwn y bwriedir ei fuddsoddi fel rhan o’r bwriad i sefydlu Campws Dysgu – 
roedd hyn yn ddarostyngedig i gwblhau achos fusnes llwyddiannus.  

Ffactorau 
Daearyddol 

Wrth sefydlu Campws Dysgu yn nhref Y Bala, ni ragwelir bydd angen i unrhyw ddisgybl teithio pellter afresymol i gyrraedd safle addysgol, yn unol â’r strategaeth. 
Byddai cludiant yn cael ei ddarparu yn unol â Pholisi Cludiant ysgolion y Sir, ond oherwydd nad oes newid yn yr ysgolion cynradd, a bod ysgolion tref Y Bala y 
bwriedir eu cau er mwyn sefydlu Campws Gydol Oes, ni ragwelir unrhyw newid i’r trefniadau teithio presennol. 
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[2] 

 

 

1 Cyflwyniad 

 

 
Mae Cyngor Gwynedd yn ad-drefnu ysgolion yn nalgylch Y Berwyn, ac fel rhan o’r broses mae’n ofynnol yn 

unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (006/2013) i gynnal asesiad effaith ar gydraddoldeb.  

 

Mae’r asesiad cydraddoldeb yn cael ei wneud fesul model penodol, mae 7 model posib ar hyn o bryd, sef: 

 
Model 1 Gwneud dim. 

Model 2 

 Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu Campws Dysgu (CD) ar safle presennol Ysgol y 
Berwyn yn y Bala  

 Yna creu cydbwyllgor dalgylchol rhwng y CD a’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM Edwards, a’r ysgolion 
ffederal, sef Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn. 

Model 3 

 Cau ysgolion y Berwyn a Bro Tegid a chreu CD ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn y Bala. 

  Sefydlu Ymddiriedolaeth Gydweithio Leol rhwng Ysgol Beuno Sant a’r CD  

 Ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn yn parhau fel ag y maent. 

Model 4 
 Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid, Beuno Sant, OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn a chreu CD 

dalgylchol ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn y Bala  

Model 5 
 Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CD ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn y Bala  

 Cynllunio i ffedereiddio’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn gyda’r 
CD. 

Model 6 

 Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CD ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn y Bala  

 Cau ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn a sefydlu Ysgol Ardal Aml-safle ar safleoedd 
presennol  y tair ysgol wledig, sef  ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn 

 Cydweithio rhwng yr Ysgol Ardal Aml-safle ’r CD. 

Model 7 

 Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CD ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn y Bala  

 Cau ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn a sefydlu Ysgol Ardal Aml-safle ar safleoedd 
presennol  y dair ysgol wledig, sef  ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn  

 Cynllunio i ffedereiddio’r CD a’r Ysgol Ardal Aml-safle wledig. 

 

Deddf Cydraddoldeb 
 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 (“y Ddeddf”) yn cyfuno’r deddfau gwrth wahaniaethol blaenorol ac yn creu 

un Ddeddf i’w disodli. Mae’n symleiddio ac yn cryfhau’r gyfraith, yn cael gwared ag anghysondeb ac yn ei 

gwneud yn haws i bobl ddeall y gyfraith a chydymffurfio â hi. Daeth y rhan fwyaf o’r Ddeddf i rym ar 1 

Hydref 2010. 

 

Mae’r Ddeddf yn cynnwys dyletswydd newydd ynghylch cydraddoldeb ar gyfer y sector cyhoeddus (y 

‘ddyletswydd gyffredinol’) sy’n disodli’r dyletswyddau ar wahân ynghylch cydraddoldeb mewn perthynas â 

hil anabledd a rhywedd. Daeth y ddyletswydd hon i rym ar 5 Ebrill 2011. 

 

Beth yw’r ddyletswydd gyffredinol? 

 
Nod y ddyletswydd gyffredinol yw sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a’r sawl sy’n cyflawni swyddogaeth 

gyhoeddus yn ystyried sut y gallant gyfrannu’n gadarnhaol at gymdeithas decach drwy wella cydraddoldeb a 

chysylltiadau da yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae’r ddyletswydd yn sicrhau bod ystyriaethau 

ynghylch cydraddoldeb yn cael eu hymgorffori yn y modd y caiff polisïau eu cynllunio a’r modd y caiff 

gwasanaethau eu darparu, ac mae’n sicrhau bod polisïau a gwasanaethau’n cael eu hadolygu’n barhaus. Bydd 
hynny’n sicrhau gwell canlyniadau i bawb h.y. cael gwared a chamwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac 

erledigaeth; hyrwyddo cyfleoedd cyfartal; meithrin perthnasau da. 
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Mae’r dyletswyddau yn rhwymedigaethau cyfreithiol. Gallai awdurdodau sy’n methu a bodloni’r 

dyletswyddau wynebu her gyfreithiol. 

 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gwarchod pobl ar sail cyfres o nodweddion gwarchodedig: Hil, Rhyw, 

Anabledd, Cyfeiriadedd Rhywiol, Ail-bennu Rhyw, Crefydd a Chred ac Oedran. Pan yn berthnasol, mae 

hefyd yn gwarchod ar sail Priodas a Phartneriaeth sifil a beichiogrwydd a mamolaeth. Nodir yn ogystal bod 

y Ddeddf yn gwarchod ar sail ‘cysylltiad’ a’r nodweddion gwarchodedig, ac felly byddai’n gwarchod rhieni 

neu ofalwyr plant anabl ar sail cysylltiad â’r plentyn. Mae’r Ddeddf yn mynnu bod y ddyletswydd i roi ‘sylw 

dyledus’ yn amlwg yn ystod y broses o wneud penderfyniadau. Mae hefyd yn bwysig nodi bod yr 
awdurdodau cyhoeddus sy’n rhwym wrth y dyletswyddau ynghylch cydraddoldeb hefyd yn debygol o fod yn 

rhwym wrth y rhwymedigaethau sy’n berthnasol i’r Ddeddf Hawliau Dynol. Felly, byddai’n ddoeth ystyried 

yr effaith bosibl y gallai penderfyniadau ei chael ar hawliau dynol hefyd, yn rhan o’r un broses. 
 
 

2 Manylion 
 

2.1 Pwy sy’n gyfrifol am yr asesiad yma? 

 

 

 

Adran Addysg Cyngor Gwynedd 

 

 

 

2.2  Pryd wnaethoch chi gychwyn yr asesiad?  Pa fersiwn yw hwn? 

 

 

Cychwynnwyd yr asesiad yma yn Gorffennaf 2017. Mae’r asesiad yn ddiweddariad o ac yn 

rannol seiliedig ar asesiad a gynhaliwyd yn Medi 2014 fel rhan o’r ymgynghoriad blaenorol 

(Mawrth-Ebrill 2015). Ceir hyd i gopi o asesiad 2014 ar wefan y cyngor 

www.gwynedd.llyw.cymru/pecyncefndirol  

      

 

2)  Gweithredu 
 

 

2.1 Pwy yw’r partneriaid fydd yn rhaid gweithio hefo nhw i wneud yr asesiad yma? 

 
 

Penaethiaid, staff, llywodraethwyr, rhieni/gwarchodwyr a disgyblion ysgolion dalgylch Y Berwyn 

Aelodau Panel Adolygu Dalgylch Y Berwyn 

Aelodau’r Gymuned 

Aelodau Lleol Dalgylch Y Berwyn 

Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd 

Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd 

Cyfarwyddwr Strategol Cyngor Gwynedd.  
 

 

2.2  Pa gamau ydych chi am eu cymryd i ymgysylltu gyda phobl hefo nodweddion 

cydraddoldeb? 
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Bydd ymgynghoriad statudol ar yr opsiwn ffafredig yn cael ei gynnal i dderbyn sylwadau’r 

ymgynghorai. Bydd holl ddogfennaeth yr ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi’n ddwyieithog ar 

wefan y Cyngor. Bydd copïau caled ar gael ar gais i’r tîm Moderneiddio Addysg yn ogystal.   

 

Fel rhan o’r ymgynghoriad statudol, bydd gweithgaredd penodol i dderbyn sylwadau disgyblion 

yr ysgolion yn cael ei gynnal, er mwyn sicrhau ein bod yn derbyn barn y disgyblion. 

 
 

 

2.3 Ar sail pa dystiolaeth arall ydych chi’n gweithredu? 

 
  

Data CYBLD (Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion) Ionawr 2017 
 

 
 

2.4  Oes yna unrhyw fylchau yn y dystiolaeth sydd angen ei gasglu? 

 
 

Dim. Nid yw’r wybodaeth am farn y cyhoedd yn hysbys ar y pwynt yma – bydd y blwch yn cael 

ei ddiweddaru yn dilyn yr ymgynghoriad.  
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3 Adnabod yr Effaith 
 

 

3.1  Beth yw effaith yr ad-drefnu yn nalgylch Y Berwyn yn ei gael ar bobl hefo 

nodweddion cydraddoldeb 

 
Hil (gan gynnwys cenedligrwydd) 

Dan ofynion Polisi’r Cyngor, bydd gofyn i ysgolion newydd ddarparu Polisi Gwrth-Fwlio, ac felly bydd disgwyl i 

ysgolion warchod yn erbyn bwlio ar sail hil o fewn yr ysgol.  

 

Mae gan ysgolion Gwynedd Bholisi Gwrth Fwlio sydd wedi ei ddarparu gan Gyngor Gwynedd sy’n nodi 

canllawiau a gweithdrefnau ar gyfer gwarchod rhag fwlio ar sail ffactorau megis hil yn yr ysgol.  

 

Gweler isod dabl sy’n dangos % y disgyblion yn ôl ethnigrwydd.   

 

Enw’r ysgol Gwyn Prydeinig Arall Ddim yn gwybod 

neu heb ddweud 

Beuno Sant 97% 3% 0% 

Bro Tegid 95% 4% 1% 

Bro Tryweryn 93% 7% 0% 

Ffridd y Llyn 94% 2% 4% 

OM Edwards 95% 4% 1% 

Y Berwyn 97% 2% 1% 

Sir Gwynedd 93% 5% 2% 

 

Pe tai’r ysgolion yn cael eu ha-drefnu, ni fyddai newid sylweddol i % disgyblion o gefndir ethnig ‘arall’. Byddai % 

y disgyblion o gefndir ethnig ‘arall’ yn debyg i’r cyfartaledd sirol. Byddai’r ysgol yn sicrhau nad oes 

gwahaniaethu ar sail cefndir ethnig disgyblion na staff.  

 

 

 

 

Rhyw 

Model 1 

Dim effaith gan nad fyddai’n newid strwythur presennol yr ysgolion. 

 

Dyma yw’r canran bechgyn a merched yn yr ysgolion presennol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 2 

Ni fyddai’n effeithio ar y cohort uwchradd gan na fyddai yna newid yn nharddiad y disgyblion.  

 

Mi fyddai’n effeithio ar y cohort cynradd gan y byddai disgyblion ysgolion Bro Tegid a Beuno Sant yn cael eu 

haddysgu ar yr un safle.  

 

Ni fyddai’r model yn achosi unrhyw effaith ar gydraddoldeb yn yr ysgolion gwledig, sef Ysgol OM Edwards ac 

ysgolion y ffederasiwn sef Ysgol Bro Tryweryn ac Ysgol Ffridd y Llyn, gan yn swyddogol y byddai’r ysgolion 

hynny’n parhau fel ysgolion unigol. 

 

Ysgol Bechgyn Merched 

Ysgol Y Berwyn 52% 48% 

Ysgol Beuno Sant 51% 49% 

Ysgol Bro Tegid 54% 46% 

Bro Tryweryn 48% 52% 

Ffridd y Llyn 55% 45% 

OM Edwards 55% 45% 
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Dyma fyddai canran y bechgyn a’r merched gyda’r model yma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 3 

 

Ni fyddai’n effeithio ar y cohort uwchradd gan na fyddai yna newid yn nharddiad y disgyblion. 

Ni fyddai’n effeithio ar y cohort cynradd gan na fyddai disgyblion ychwanegol yn ymuno â disgyblion Ysgol Bro 

Tegid yn y CD ar safle presennol Y Berwyn. 

 

Model 4 

 

Ni fyddai’n effeithio ar y cohort uwchradd gan na fyddai yna newid yn nharddiad y disgyblion. 

Mi fyddai’n effeithio ar y cohort cynradd gan y byddai holl ddisgyblion cynradd y dalgylch yn derbyn addysg ar 

yr un safle. 

 

Dyma fyddai canran y bechgyn a’r merched gyda'r model yma: 

 

 

 

 

 

Model 5  

 

Ni fyddai’n effeithio ar y cohort uwchradd gan na fyddai yna newid yn nharddiad y disgyblion. 

 

Mi fyddai’n effeithio ar y cohort cynradd gan y byddai disgyblion ysgolion Bro Tegid a Beuno Sant yn cael eu 

haddysgu ar yr un safle.  

 

Ni fyddai ffederaleiddio’r ysgolion gwledig yn cael unrhyw effaith ar gydraddoldeb gan, yn swyddogol, y 

byddai’r ysgolion hynny’n parhau fel ysgolion unigol. 

 

Dyma fyddai’r canran y bechgyn a’r merched gyda’r model yma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 6 

 

Ni fyddai’n effeithio ar y cohort uwchradd gan na fyddai yna newid yn nharddiad y disgyblion. 

 

Mi fyddai’n effeithio ar y cohort cynradd gan y byddai disgyblion ysgolion Bro Tegid a Beuno Sant yn cael eu 

haddysgu ar yr un safle. Er y byddai’r ysgolion gwledig yn cau, gan y byddai’r safleoedd yn parhau fel rhan o’r 

Ysgol Ardal Aml-safle ni fyddai’n effeithio ar niferoedd bechgyn a merched ar y safleoedd.  

 

Dyma fyddai canran y bechgyn a’r merched gyda’r model yma: 

 

Ysgol Bechgyn Merched 

Campws Dysgu – Disgyblion Uwchradd 52% 48% 

Campws Dysgu – Disgyblion Cynradd 53% 47% 

Bro Tryweryn 48% 52% 

Ffridd y Llyn 55% 45% 

OM Edwards 55% 45% 

Ysgol Bechgyn Merched 

Campws Dysgu – Disgyblion Uwchradd 52% 48% 

Campws Dysgu – Disgyblion Cynradd 53% 47% 

Ysgol Bechgyn Merched 

Campws Dysgu – Disgyblion Uwchradd 52% 48% 

Campws Dysgu – Disgyblion Cynradd 53% 47% 

Bro Tryweryn 48% 52% 

Ffridd y Llyn 55% 45% 

OM Edwards 55% 45% 

Ysgol Bechgyn Merched 

Campws Dysgu – Disgyblion Uwchradd 52% 48% 
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Model 7 

 

Ni fyddai’n effeithio ar y cohort uwchradd gan na fyddai yna newid yn nharddiad y disgyblion. 

 

Mi fyddai’n effeithio ar y cohort cynradd gan y byddai disgyblion ysgolion Bro Tegid a Beuno Sant yn cael eu 

haddysgu ar yr un safle. Er y byddai’r ysgolion gwledig yn cau, gan y byddai’r safleoedd yn parhau fel rhan o’r 

Ysgol Ardal Aml-safle ni fyddai’n effeithio ar niferoedd bechgyn a merched ar y safleoedd.  

 

Dyma fyddai canran y bechgyn a’r merched gyda’r model yma: 

 

 

Anabledd 

 

Fel rhan o fuddsoddiad cyfalaf y Rhaglen Ysgolion 21Ganrig a gyd-ariennir gan Llywodraeth Cymru a Chyngor 

Gwynedd, bydd cyfle i sicrhau fod adeilad y Campws Dysgu yn ateb gofynion a safonau mynediad i unigolion 

anabl (neu blant a phobl anabl) y DDA). 

 

Dan ofynion Polisi’r Cyngor, mae gofyn i ysgolion ddarparu Polisi Gwrth-fwlio, ac felly bydd disgwyl i’r ysgol 

warchod yn erbyn bwlio ar sail anabledd, ac yn wir, ar unrhyw sail arall. 

 

Bydd angen i staff yr ysgolion ddarparu’r un lefel o ofal a bod yn ymwybodol o holl anghenion y disgyblion. 

 

Mae gan ysgolion Gwynedd God Ymarfer Trafnidiaeth a Pholisi Gwrth Fwlio sydd wedi ei ddarparu gan 

Gyngor Gwynedd. 

 

Yr Iaith Gymraeg 

 

Mae Cynllun Addysg Gymraeg y Cyngor yn gosod yr un gofynion ar bob ysgol, ac felly o ran gweithredu’r 

polisi, ni fydd yn unrhyw newid pa bynnag fodel fydd yn cael ei fabwysiadu.  

 

Cyfeiriadedd rhywiol 

 

Amherthnasol 

 

Crefydd neu gred 

 

Mae angen rhoi ystyriaeth lawn wrth ddewis categori statws cysylltiedig i’r holl fodelau. Dylid nodi fod 

oblygiadau o ran parhad dewis darpariaeth addysgol yn deillio o gau Ysgol Beuno Sant.  

Fel mae’n sefyll, mae yna ddewis yn y math o ddarpariaeth addysg gynradd o fewn y dalgylch, sef cymunedol 

neu Wirfoddol dan Gymorth (Eglwys yng Nghymru). 

 

Model 1 

 

Ni fyddai yna unrhyw effaith gan y byddai’r ysgolion yn parhau yn eu strwythur presennol.  

 

Model 2 

Wrth ddynodi categori cymunedol i’r Campws Dysgu, byddai hyn yn dileu darpariaeth addysg gynradd 

Eglwysig yn y dalgylch.  

Campws Dysgu – Disgyblion Cynradd 53% 47% 

Safle Frongoch (safle presennol Ysgol Bro Tryweryn) 48% 52% 

Safle Cefnddwysarn (safle presennol Ysgol Ffridd y Llyn) 55% 45% 

Safle Llanuwchllyn (safle presennol Ysgol OM Edwards) 55% 45% 

Ysgol Bechgyn Merched 

Campws Dysgu – Disgyblion Uwchradd 52% 48% 

Campws Dysgu – Disgyblion Cynradd 53% 47% 

Safle Frongoch (safle presennol Ysgol Bro Tryweryn) 48% 52% 

Safle Cefnddwysarn (safle presennol Ysgol Ffridd y Llyn) 55% 45% 

Safle Llanuwchllyn (safle presennol Ysgol OM Edwards) 55% 45% 
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Wrth ddynodi categori Eglwysig i’r Campws Dysgu, byddai hyn yn creu addysg uwchradd Eglwysig ehangach 

yn y dalgylch. Byddai dewis addysg gynradd gymunedol yn parhau trwy’r ysgolion gwledig. 

 

Felly, yn ddibynnol ar y categori a benderfynir ei ddynodi ar gyfer y model yma, byddai opsiynau presennol y 

dalgylch yn newid. Rhaid cymryd hyn i ystyriaeth wrth gymharu’r modelau.  

 

Model 3 

 

Ni fyddai unrhyw effaith gan y byddai’r dewis o ddarpariaeth addysg gynradd gymunedol ac Eglwysig yn parhau. 

 

Model 4 

 

Wrth ddynodi categori cymunedol i’r Campws Dysgu, byddai hyn yn dileu darpariaeth addysg gynradd 

Eglwysig yn y dalgylch.  

 

Wrth ddynodi categori Eglwysig i’r Campws Dysgu, byddai hyn yn dileu darpariaeth gynradd ac uwchradd 

cymunedol yn y dalgylch a chreu addysg uwchradd Eglwysig ehangach yn y dalgylch. 

  

Felly, yn ddibynnol ar y categori a benderfynir ei ddynodi ar gyfer y model yma, byddai’r opsiynau presennol o 

fewn y dalgylch yn newid. Rhaid cymryd hyn i ystyriaeth wrth gymharu’r modelau.  

 

Model 5 

 
Wrth ddynodi categori cymunedol i’r Campws Dysgu, byddai hyn yn dileu darpariaeth addysg gynradd 

Eglwysig yn y dalgylch.  

 
Wrth ddynodi categori Eglwysig i’r Campws Dysgu, creu addysg uwchradd Eglwysig ehangach yn y dalgylch.  

 

Felly, yn ddibynnol ar y categori a benderfynir ei ddynodi ar gyfer y model yma, byddai’r opsiynau presennol o 

fewn y dalgylch yn newid. Rhaid cymryd hyn i ystyriaeth wrth gymharu’r modelau.  

 

Model 6 

 
Wrth ddynodi categori cymunedol i’r Campws Dysgu, byddai hyn yn dileu darpariaeth addysg gynradd 

Eglwysig yn y dalgylch.  

 
Wrth ddynodi categori Eglwysig i’r Campws Dysgu, creu addysg uwchradd Eglwysig ehangach yn y dalgylch. Yn 

ogystal, mi fyddai’r dewis o addysg gynradd gymunedol yn parhau yn ddibynnol ar statws cyfreithiol yr ysgol 

aml-salfe.  

 

Felly, yn ddibynnol ar y categori a benderfynir ei ddynodi ar gyfer y model yma, byddai’r opsiynau presennol o 

fewn y dalgylch yn newid. Rhaid cymryd hyn i ystyriaeth wrth gymharu’r modelau.  

 

 

Model 7 

 
Wrth ddynodi categori cymunedol i’r Campws Dysgu, byddai hyn yn dileu darpariaeth addysg gynradd 

Eglwysig yn y dalgylch.  

 
Wrth ddynodi categori Eglwysig i’r Campws Dysgu, creu addysg uwchradd Eglwysig ehangach yn y dalgylch. Mi 

fyddai hefyd yn dileu darpariaeth gynradd ac uwchradd cymunedol yn y dalgylch gan nad yw’n bosibl 

ffederaleiddio ysgolion o wahanol gategorïau yn unol â rheoliadau ffederaleiddio 2014. 

 

Felly, yn ddibynnol ar y categori a benderfynir ei ddynodi ar gyfer y model yma, byddai’r opsiynau presennol o 

fewn y dalgylch yn newid. Rhaid cymryd hyn i ystyriaeth wrth gymharu’r modelau.  
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Oed 

 

Amherthnasol. 

 

Ailbennu rhywedd 

 

Amherthnasol. 

 

Beichiogrwydd a mamolaeth 

 

Amherthnasol. 

 

Priodas a phartneriaeth sifil 

 

Amherthnasol. 

 

 

 

3.2  Ydi’r polisi neu wasanaeth yn ateb y Dyletswyddau Cyffredinol yma? 
 

Dyletswyddau 

Cyffredinol y 

Ddeddf 

Cydraddoldeb 
 

Effaith Ym mha ffordd?  Beth yw’r dystiolaeth? 

Cael gwared â 

cham-

wahaniaethu 

anghyfreithlon, 
aflonyddu ac 

erledigaeth 

 

Dim newid 

Anelir at roi cyfle i ddisgyblion fynegi barn, a hynny 

mewn dull sy’n addas ac yn briodol o ystyried unrhyw 

ffactorau sy’n effeithio arnynt. Parhau i ddefnyddio 

Cyngor Ysgol, gwersi ABCh, polisïau gwrth-fwlio a 
gweithdrefnau arall i sicrhau bod yr ysgol yn cael gwared 

â chamwahaniaethu anghyfreithlon ac aflonyddu. 

Hyrwyddo 

cyfleoedd 
cyfartal 

 

Dim newid 

Aneli at roi cyfle i ddisgyblion fynegi barn, a hynny mewn 

dull sy’n addas ac yn briodol o ystyried unrhyw ffactorau 
sy’n effeithio arnynt. Parhau i ddefnyddio Cyngor Ysgol, 

gwersi ABCh, polisïau gwrth-fwlio a gweithdrefnau arall i 

sicrhau bod yr ysgol yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal.  

Meithrin 

perthnasau da 
 

Dim newid 

Sicrhau defnydd yr ysgol o gymorth penodol sydd ar gael 

e.e. i hyrwyddo ymddygiad da yn yr ysgol.  
 

Anelir at roi cyfle i ddisgyblion fynegi barn, a hynny 

mewn dull sy’n addas ac yn briodol o ystyried unrhyw 

ffactorau sy’n effeithio arnynt. Parhau i ddefnyddio 

Cyngor Ysgol, gwersi ABCh, Polisïau gwrth-fwlio a 

gweithdrefnau arall i sicrhau bod yr ysgol yn meithrin 

perthnasau da.  

 

Gall colli adnodd lleol gael effaith negyddol ar gydsyniant 

cymunedol, a bydd angen lliniaru hyn drwy feithrin 

cysylltiadau cadarn rhwng yr ysgolion a’r cymunedau 

lleol.  

 

4 Dadansoddi’r canlyniadau 
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4.1 Ydi’r polisi felly’n debygol o gael effaith sylweddol, negyddol ar unrhyw un 

o’r nodweddion cydraddoldeb neu’r Ddyletswydd Gyffredinol a beth yw’r 

rheswm am hyn? 

 
 

Ni ragwelir y bydd unrhyw un o’r modelau a nodir yn y rhestr hir uchod, yn cael effaith o 

unrhyw sylwedd ar unrhyw un o’r nodweddion cydraddoldeb a gyfeirir ato yn 3.1 uchod. Os, 

yn sgil yr ymgysylltu, y bydd rhai yn cael eu hamlygu, byddwn yn ystyried beth fydd angen ei 

wneud 

 

4.2   Beth ddylid ei wneud? 

 

Dewiswch un o’r canlynol: 

 

 

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

 

 

✓ 

Addasu’r polisi i ddileu unrhyw rwystrau  

 

 

 

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

 

 

 

Parhau a’r polisi oherwydd gellir cyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol  

 

 

 

 

4.3 Pa gamau fyddwch chi’n gymryd i leihau neu liniaru unrhyw effeithiau 

negyddol? 

 

 

 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol. Os fydd rhai yn cael eu hamlygu yn sgil yr ymgysylltiad 

byddwn yn chwilio am ffyrdd i’w lliniaru, gan edrych yn arbennig ar unrhyw awgrymiadau fydd 

yn cael eu cynnig yn yr ymatebion 

 

 

 

4.4 Os nad ydych yn gweithredu ymhellach i ddileu neu leihau effeithiau 

negyddol, esboniwch pam yma. 

 

 

 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol.  Os fydd rhai yn cael eu hamlygu yn sgil yr ymgysylltiad 

byddwn yn chwilio am ffyrdd i’w lliniaru, gan edrych yn arbennig ar unrhyw awgrymiadau fydd 

yn cael eu cynnig yn yr ymatebion 

 

 

 

5  Monitro 

 

5.1 Pa gamau fyddwch chi’n gymryd i fonitro effaith ac effeithiolrwydd y  

prosiect (cynllun gweithredu)? 
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Mae’r ysgolion yn gyfrifol am weithredu polisi cydraddoldeb (drwy eu cyrff llywodraethol) a 

bydd yr awdurdod, drwy ei weithdrefnau cefnogi a monitro arferol, yn sicrhau cydymffurfiaeth. 

Bydd Estyn yn arolygu’r elfen yma’n ogystal, o fewn cylch arolygu ysgolion.  
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1. Cyflwyniad  

 

Mae cefnogi a datblygu gallu plant Gwynedd i ddysgu a defnyddio eu sgiliau ieithyddol yn allweddol i 

strategaethau addysg y Sir. Mae’r Cyngor yn ad-drefnu ysgolion nalgylch Y Berwyn, ac mae’n ofynnol, yn unol 

a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (006/2013), i cynnal asesiad ardrawiad ieithyddol. Mae’r ddogfen hon yn 

amlinellu’r sefyllfa ynglŷn â’r prif ystyriaethau iaith yn ymwneud ag effeithiau yr opsiynau dan sylw yn Y Bala. 

  

1.1 Sefyllfa Gwynedd  

 

Mae ffigyrau yng Nghyfrifiad 2011 yn nodi fod 65,900 (56%) o bobl dros dair oed yn gallu siarad, darllen, ac 

ysgrifennu yn y Gymraeg. Mae Cyfrifiad 2011 hefyd yn nodi bod 65.4% yn siarad Cymraeg sydd yn ostyngiad 

ers y cyfrifiad blaenorol, pan oedd y ffigwr yn 69%. 

 

Yng Ngwynedd, fel mewn nifer o Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru, mae cryn wahaniaeth yng nghanran y 

siaradwyr Cymraeg o fewn gwahanol wardiau. Yn y pegynau eithaf, megis Aberdyfi, Tywyn a ward Menai ym 

Mangor, mae rhwng 18%-38% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg, tra bo cymaint â 78% yn siarad Cymraeg yn 

yr ardaloedd mwyaf Cymraeg e.e. Llanrug. 

 

1.2 Polisi iaith 

 

Cynradd 

Yr un yw nod y Polisi Iaith ar draws holl ysgolion cynradd y Sir, sef datblygu gallu pob disgybl i fod yn hyderus 

yn y ddwy iaith erbyn diwedd CA2. Y Gymraeg yw iaith swyddogol yr asesu yn yr ysgol ar ddiwedd CA1. Yn 

CA2, rydym yn parhau i ddatblygu gafael disgyblion ar y Gymraeg gan roi sylw i ddatblygu eu sgiliau yn y ddwy 

iaith. 

 

Uwchradd 

Yn yr uwchradd, disgwylir i bob disgybl sydd wedi cyrraedd lefel angenrheidiol, sef  3+ , ar ddiwedd CA2 ddilyn 

Cymraeg Iaith Gyntaf yn CA3 er mwyn sicrhau dilyniant a pharhad priodol. Y gobaith yw y gall y disgyblion hyn 

astudio'r Gymraeg a'r Saesneg fel pynciau hyd at ddiwedd blwyddyn 11.  Mae ysgolion uwchradd yn adeiladu 

ar y sylfaen a osodwyd yn y cynradd trwy sicrhau bod pob disgybl yn parhau i ddatblygu sgiliau yn y Gymraeg 

a’r Saesneg. Nid yw’r sir yn diffinio ysgolion uwchradd yn ôl categorïau ieithyddol gan fod yr un disgwyliad 

mewn perthynas â’r Polisi Iaith, sef rhoi cyfle i holl ddisgyblion y sir fod yn hyderus ddwyieithog. 

 

1.3 Cefndir Addysgol 

Mabwysiadwyd strategaeth “Addysg Gynradd o Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd” gan y Cyngor yn Ebrill 2009 

ac fe’i hadolygwyd yn Rhagfyr 2010. Datblygwyd a chefnogwyd uwch strategaeth “Rhaglen Strategol – Tuag at 

2025” gan y Cyngor yn Hydref 2010. Darparwyd y ddogfen fel sylfaen strategol i osod cyfeiriad i ddatblygiadau 

ym maes addysg a hyfforddiant yng Ngwynedd am y 15 mlynedd nesaf. Cyflwynwyd y rhaglen yng nghyd-

destun y polisïau a chynlluniau sydd ar y gweill, yn lleol a chenedlaethol, i drawsnewid gwasanaethau a 

ddarperir ar gyfer plant, pobl ifanc a’u teuluoedd. 
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2. Proffil Ieithyddol Dalgylch Y Bala  

 

2.1 Cefndir Proffil Iaith Gwynedd 

Mae bron i dri chwarter o'r boblogaeth sirol wedi’i eni yng Nghymru (66.8%). Mae 65.4% o’r boblogaeth dros 

dair blwydd oed yn siaradwyr Cymraeg – yn sylweddol uwch na ffigwr Cymru gyfan o 19%. Yn gyffredinol, mae 

nifer y siaradwyr Cymraeg a’r rhai a anwyd yng Nghymru yn cynyddu tuag at y gorllewin, ac wrth deithio yn 

fewndirol o’r ardaloedd arfordirol mwy poblog. Mae’r gallu i siarad Cymraeg ar ei uchaf yng Ngwynedd yn 

ward Llanrug (87.8% yn siarad Cymraeg), ac ar ei hisaf yn ardal Menai Bangor (18.6%).   

 

2.2 Wardiau 

 

2.2.1 Ward Bala 

Yn ôl cyfrifiad 2011, roedd poblogaeth ward Bala yn 1,974. Mae cyfrifiad 2011 yn dangos fod ychydig dros 

76.7% o boblogaeth ward Bala wedi'i eni yng Nghymru, gyda 78.5% yn siarad Cymraeg. Mae’r ffigyrau hyn yn 

uwch na’r cyfartaledd sirol Gwynedd (65.4% ), ac mae canran o'r siaradwyr Cymraeg yn sylweddol uwch na’r 

canran cenedlaethol. 

 

 

2.2.2 Ward Llandderfel 

Yn ôl cyfrifiad 2011, roedd poblogaeth ward Llandderfel yn 1,511. Mae cyfrifiad 2011 yn dangos fod ychydig 

dros 68.8% o boblogaeth ward Llandderfel wedi'i eni yng Nghymru, gyda 70.8% yn siarad Cymraeg. Mae’r 

ffigyrau hyn yn cydymffurfio gyda’r canran sirol Gwynedd (65.4%), ac mae canran o'r siaradwyr Cymraeg yn 

sylweddol uwch na’r canran cenedlaethol. 
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2.2.3 Ward Llanuwchllyn 

Yn ôl cyfrifiad 2011, roedd poblogaeth ward Llanuwchllyn yn 877. Mae cyfrifiad 2011 yn dangos fod ychydig 

dros 74.7% o boblogaeth ward Llanuwchllyn wedi'i eni yng Nghymru, gyda 78.6% yn siarad Cymraeg. Mae’r 

ffigyrau hyn yn uwch na’r cyfartaledd sirol Gwynedd (65.4% ), ac mae canran o'r siaradwyr Cymraeg yn 

sylweddol uwch na’r canran cenedlaethol. 

 

 

 

2.2 Ysgolion 

Yn dalgylch Y Berwyn mae un ysgol uwchradd (Ysgol Y Berwyn) a pump ysgol gynradd(Beuno Sant, Bro Tegid, 

Ffridd y Llyn, Bro Tryweryn ac OM Edwards). 

 

Ysgolion Categori Ieithyddol 

Ysgol Y Berwyn Cyfrwng Cymraeg [WM] 

Ysgol Beuno Sant Cyfrwng Cymraeg [WM] 

Ysgol Bro Tegid  Cyfrwng Cymraeg [WM] 

Ysgol Ffridd y Llyn Cyfrwng Cymraeg [WM] 

Ysgol Bro Tryweryn  Cyfrwng Cymraeg [WM] 

Ysgol OM Edwards Cyfrwng Cymraeg [WM] 

 

2.3.1 Ysgol  Y Berwyn 

Mae Ysgol Y Berwyn yn ysgol gymunedol sydd wedi ei lleoli yng nghanol dref Bala ar gyfer dysgwyr 11-18 oed 

gyda 317 ar y gofrestr ym Medi 2014.  Mae’r ysgol yn gwasanaethu ardal wledig eang. Mae’r rhan fwyaf o 

ddisgyblion yn bwydo o’r pum ysgol gynradd sydd oddi mewn ei ddalgylch. Yn ychwanegol, ceir sawl disgybl 

o’r siroedd cyfochrog, gyda 75 (24%) o ddisgyblion yn trosglwyddo o siroedd Dinbych a Chonwy. Mae rhan 

fwyaf o'r disgyblion yn siarad Cymraeg yn rhugl tra  defnyddir tafodiaith leol a safon dda o Gymraeg ar lafar. 

Mae'r defnydd hyderus o Gymraeg graenus ar draws testunau gan y disgyblion mwyaf abl hefyd wedi'i nodi. 

Yn ôl Adroddiad Adolygiad Estyn (2013), gan gyfeirio at y sefyllfa ieithyddol yn yr ysgol, “Mae gan yr ysgol 

ethos cynhwysol a chynhaliol Cymreig ac mae gan bob plentyn fynediad cyfartal i'r cwricwlwm” . 

 

“Siarada’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn rhugl yn y Gymraeg gan ddefnyddio iaith lafar gyfoethog a’r dafodiaith leol, 

yn ogystal â’r cywair Cymraeg ffurfiol. Mae’r disgyblion mwyaf abl yn mynegi eu hunain yn huawdl ynghylch ystod 

eang o destunau.” 

 

“Mae gan yr ysgol ethos cynhwysol a chynhaliol Cymreig ac mae gan bob plentyn fynediad cyfartal i'r cwricwlwm” 

Ffynhonnell: Adroddiad Estyn 2013 
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2.3.2 Ysgol Bro Tegid 

Mae Ysgol Bro Tegid yn ysgol gynradd 3-11 wedi ei leoli yn nhref y Bala, gyda 115 ar y gofrestr ym Medi 2014. 

Mae rhan fwyaf o blant yr ysgol yn byw yn y Bala ac mae’r nifer sy’n mynychu’r ysgol wedi cynyddu’n 

sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'r ddarpariaeth addysg ddwyieithog yn un o gryfderau yr ysgol, 

gyda disgyblion Cymraeg iaith gyntaf ynghyd â disgyblion o gartrefi di-gymraeg yn dilyn y Cwricwlwm Cymreig 

yn llwyddiannus. Nododd Adroddiad Adolygiad Estyn (2011) fod yr ysgol yn rhoi “ystod dda o gyfleoedd i’r 

disgyblion ysgrifennu yn amrywiol ac ymestynnol, yn enwedig yn y Gymraeg.” 

 

“Mae datblygiad y Gymraeg a meithrin dwyieithrwydd yn gryfder yn yr ysgol hon gyda phob disgybl yn dilyn 

rhaglen astudio mamiaith. Mae’r disgyblion o gartrefi Di-gymraeg yn datblygu i fod yn rhugl o fewn byr amser 

ac mae’r cwricwlwm Cymreig yn greiddiol i waith ac ethos yr Ysgol”. 

 

“Mae’r ddarpariaeth ar gyfer y cwricwlwm Cymreig yn gryfder yn yr ysgol hon ac wedi ei gynllunio’n arbennig 

ac yn naturiol yn yr holl feysydd cwricwlaidd. Rhoddir ystod dda o gyfleoedd i’r disgyblion ysgrifennu yn 

amrywiol ac ymestynnol, yn enwedig yn y Gymraeg.” 

Ffynhonnell: Adroddiad Estyn 2011 

2.3.3 Ysgol Beuno Sant 

Mae Ysgol Beuno Sant yn ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir gan yr Eglwys yng Nghymru sydd wedi'i  lleoli yng 

nghanol tref y Bala. Mae safle’r Ysgol yn agos iawn i Ysgol Y Berwyn. Daw rhan fwyaf o’r disgyblion naill ai o'r 

dref neu o'r ardal gyfagos. Roedd 46 o blant ar gofrestr yr ysgol yn Medi 2014.  Mae plant cyfnod allweddol 2 

yn ysgrifennu mewn ffordd addas yn y Gymraeg a'r Saesneg  ond nodwyd yn Adroddiad Adolygiad Estyn 

(2014) fod “canran y disgyblion a gyrhaeddodd lefel 4 mewn ysgrifennu Cymraeg wedi bod yn sylweddol islaw 

cyfartaleddau Cymru am y pedair blynedd ddiwethaf”. 

 

“Yng nghyfnod allweddol 2, mae mwyafrif y disgyblion yn ysgrifennu’n briodol i wahanol ddibenion yn y 

Gymraeg a’r Saesneg, gan ddangos ymwybyddiaeth gadarn o’r gwahanol ffurfiau. Fodd bynnag, mae ychydig 

o ddisgyblion yn defnyddio cystrawen chwithig yn eu gwaith ysgrifenedig Cymraeg”. 
Ffynhonnell: Adroddiad Estyn 2014 

 

2.3.4 Ysgol Ffridd y Llyn 

Ysgol gymunedol 3-11 sydd ar hyn o bryd yn darparu addysg ar gyfer 64 o blant. Lleolir Ysgol Ffridd y Llyn tua 

4.5 milltir i'r gogledd-ddwyrain o’r Bala rhwng pentrefi Cefnddwysarn a Llandderfel. Sefydlwyd yr Ysgol yn 

1977 fel ysgol ardal yn dilyn cau Ysgol Sarnau ac Ysgol Llandderfel. Mae’r Ysgol hefyd yn derbyn sawl plentyn 

o’r sir gyfagos (Sir Ddinbych). Mae safonau cymhwysedd dwyieithog y disgyblion trwy'r ysgol wedi cael eu 

dyfarnu'n rhagorol gan Adroddiad Adolygiad Estyn  (2010). Yn ogystal, mae ethos Cymreig yr ysgol a'r pwyslais 

ar y diwylliant Cymraeg wedi'i  ganmol: “Ymfalchïa’r dysgwyr yn eu Cymreictod ac yn eu gallu i siarad 

Cymraeg”. 

 

“Mae safonau cymhwysedd dwyieithog y disgyblion, ynghyd â’u gwybodaeth am y Cwricwlwm Cymreig, yn 

rhagorol drwy’r ysgol”.  

 

“Mae ethos Cymreig yr ysgol a’r pwyslais a roddir ar y diwylliant Cymraeg ac, yn enwedig ar etifeddiaeth 

ddiwylliannol eu hardal leol, yn rhan annatod o fywyd a gwaith yr ysgol. Dyma elfen ragorol o’r ddarpariaeth. 

Ymfalchïa’r dysgwyr yn eu Cymreictod ac yn eu gallu i siarad Cymraeg”. 

Ffynhonnell: Adroddiad Estyn 2010 
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2.3.5 Ysgol Bro Tryweryn 

Ysgol gymunedol 3-11 sydd yn darparu addysg ar gyfer 49 o blant yn bresennol. Mae ysgol Bro Tryweryn wedi 

ei leoli ym mhentref Frongoch, tua 4 milltir o’r Bala. Mae’r ysgol yn gwasanaethu pentrefi Frongoch, Tal y Bont 

a chymunedau gwledig Cwmtirmynach ac Arenig. Mae'r modd mae'r ysgol yn darparu'r Cwricwlwm Cymreig 

yn elfen gryf o waith yr ysgol. Nododd Adroddiad Adolygiad Estyn (2009) fod holl ddisgyblion yr ysgol yn elwa 

o'r cyfleoedd i “ddatblygu eu medrau cyfathrebu Cymraeg yn gywir ac estynedig”. 

 

“Mae’r Cwricwlwm Cymreig yn nodwedd gref yn holl fywyd a gwaith yr ysgol. Mae ystod eang o gyfleoedd i 

godi ymwybyddiaeth disgyblion o’u hetifeddiaeth a’u diwylliant ar raddfa leol ac ehangach”.  

“Ar draws yr oedrannau, mae cyfleoedd niferus ym mywyd a gwaith yr ysgol, ac mewn ystod eang o bynciau ar 

gyfer datblygu eu medrau cyfathrebu Cymraeg yn gywir ac estynedig. Mae hyn yn nodwedd ragorol yn y 

ddarpariaeth”.  

Ffynhonnell: Adroddiad Estyn 2009 

2.3.6 Ysgol OM Edwards 

Ysgol gymunedol 3-11 sydd ar hyn o bryd yn darparu addysg ar gyfer 94 o blant (yn cynnwys 14 rhan amser). 

Mae Ysgol OM Edwards wedi ei leoli ym mhentref Llanuwchllyn, tua 6 milltir o’r Bala. Fel Ysgol Bro Tryweryn 

ac Ysgol Ffridd y Llyn, mae’n gwasanaethu ardal amaethyddol wledig, gydag o ddeutu 15 o ddisgyblion yn 

mynychu'r ysgol o hen ddalgylch Ysgol Parc. Derbyniwyd buddsoddiad o Filiwn i ymestyn ac ailwampio’r 

adeilad drwy’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif. Gorffennwyd y gwaith yma ym mis Awst 2013.  Mae holl 

ddisgyblion yr ysgol yn elwa o ddarpariaeth ragorol o'r iaith Gymraeg yn ôl Adroddiad Adolygiad Estyn (2012). 

Nododd yr Adroddiad fod y  “disgyblion oll yn ymfalchïo yn eu Cymreictod, eu hardal a’u hetifeddiaeth”.     

 

“Mae'r ddarpariaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg a'r dimensiwn Cymreig yn rhagorol. Mae’r disgyblion oll yn 

ymfalchïo yn eu Cymreictod, eu hardal a’u hetifeddiaeth”. 

         Ffynhonnell: Adroddiad Estyn 2012 

 

Mae’r wybodaeth yn y tabl isod yn amlinellu'r sefyllfa ieithyddol yn ysgolion Uwchradd a Gynradd yn ardal y 

Bala. Mae’r tabl yn dangos y niferoedd o siaradwyr o gartrefi Cymraeg fel y nodwyd gan benaethiaid yr 

ysgolion yn Ionawr 2014 (PLASC 2014).  

 

Dengys y tabl fod y niferoedd sy’n siarad Cymraeg yn rhugl gartref yn uchel yn rhan fwyaf o’r ysgolion yn yr 

ardal. Ysgol Beuno Sant yn unig sydd yn is na 50%. Mae’n bwysig nodi fod y niferoedd sy’n siarad Cymraeg yn 

rhugl yn yr ysgol, h.y. cyfanswm y nifer sy’n rhugl sy’n siarad Cymraeg adref ynghyd â'r rhai sydd ddim yn 

siarad Cymraeg adref, yn 70%.     
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Gwybodaeth Ieithyddol  y Dalgylch  

 

 

Ffynhonnell: Data gan Benaethiaid yn PLASC Ionawr 2014 

 

2.4 Lefelau Cyrhaeddiad 

 

Ysgol 

% y disgyblion sydd wedi cyrraedd y lefel ddisgwyliedig - Cymraeg (iaith gyntaf) 

                                             CA1  (cyflawni deilliant 5+) 

2012 2013 2014 

Ysgol Beuno Sant 90% 42.9% 81.8% 

Ysgol Ffridd y Llyn  85.7% 75% 100% 

Ysgol Bro Tegid  81.3% 100% 94.1% 

Ysgol Bro Tryweryn - 100% 100% 

Ysgol OM Edwards 83.3% 100% 100% 

 CA2 

2012 2013 2014 

Ysgol Beuno Sant 83.3% 62.5% 100% 

Ysgol Ffridd y Llyn      88.9% 100% 92.3% 

Ysgol Bro Tegid  91.7% 87.5% 100% 

Ysgol Bro Tryweryn - - 100% 

Ysgol OM Edwards 90% - 100% 

 

 

 

 

 

 

Ysgol 

Siarad 

Cymraeg yn 

rhugl 

gartref 

Ddim yn siarad 

Cymraeg gartref 

ond yn rhugl 

Siarad Cymraeg 

gartref ond nid 

yn rhugl  

Ddim yn siarad 

Cymraeg gartref 

ac nid yn rhugl 

Ddim yn gallu 

siarad 

Cymraeg o 

gwbl 

Cyfanswm 

Ysgol Y 

Berwyn 
246 (78%) 23 (7%) 10 (3%) 37 (12%) 1 (<1%) 317 

Ysgol Bro 

Tegid 
68 (64%) 3 (3%) 7 (7%) 21 (20%) 6 (6%) 106 

Ysgol Beuno 

Sant 
19 (36%) 18 (34%) 0 (0%) 12 (23%) 4 (7%) 53 

Ysgol Ffridd y 

Llyn 
48 (73%) 15 (23%) 0 (0%) 3 (4%) 0 (0%) 66 

Ysgol Bro 

Tryweryn  
42 (96%) 1(2%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 44 

Ysgol OM 

Edwards 
73 (82%) 2 (2%) 3 (4%) 6 (7%) 4 (5%) 89 
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2.5 Holiadur Ieithyddol Dalgylch Y Berwyn 

 

  

Beth yw gallu disgyblion yn y Gymraeg? 

  

Bro Tryweryn Ffridd y Llyn OM Edwards Bro Tegid Beuno Sant Y Berwyn 

 

Siarad Da Iawn Da Da Iawn Da Iawn Da Da Iawn 

 

Ysgrifennu Da Iawn Da Iawn Da Iawn Da Iawn Da Da Iawn 

 

Darllen Da Iawn Da Iawn Da Iawn Da Iawn Da Da Iawn 

 

Gwrando Da Iawn Da Da Iawn Da Iawn Da Da Iawn 

 

 

  

Llwyddiant gosod sylfaen gadarn yn y Gymraeg (CA1)? 

  

Bro Tryweryn Ffridd y Llyn OM Edwards Bro Tegid Beuno Sant Y Berwyn 

  

Da Iawn Da Iawn Da Iawn Da Iawn Da - 

  

Cyrraedd lefel ddwyieithrwydd oed berthnasol yn eich barn chwi? 

  

Bro Tryweryn Ffridd y Llyn OM Edwards Bro Tegid Beuno Sant Y Berwyn 

 

Allweddol 2 80%-100% 80%-100% 80%-100% 80%-100% 80%-100% 80%-100% 

 

Allweddol 3           80%-100% 

 

Allweddol 4           80%-100% 

 

Allweddol 5           80%-100% 

 

 

  

Ydi statws iaith y Gymraeg yng nghymuned y ward yn? 

  

Bro Tryweryn Ffridd y Llyn OM Edwards Bro Tegid Beuno Sant Y Berwyn 

 

Iach iawn �   �       

 

Iach       �   � 

 

Gweddol   �     �   

 

Graddol             

 

Colli ei thir             

 

 

 

Ysgol % y disgyblion sydd wedi cyrraedd y lefel ddisgwyliedig - Cymraeg (iaith gyntaf) 

Ysgol Y Berwyn 

CA3 - Yn cynrychioli canran y disgyblion sy'n cyflawni lefel 5 o leiaf mewn Cymraeg (iaith gyntaf) 

2012 2013 2014 

88.5% 92.5% 90.7% 

CA4 - Canran y disgyblion sy'n cyflawni TGAU Gradd A*-C o leiaf mewn Cymraeg (iaith gyntaf) 

2012 2013 2014 

81.7% 87.5% 78% 
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Iaith a ddefnyddir amlaf gan ddisgyblion? 

  

Bro Tryweryn Ffridd y Llyn OM Edwards Bro Tegid Beuno Sant Y Berwyn 

Y
n

 y
 D

o
sb

a
rt

h
 Cymraeg �   � �   � 

Saesneg             

Cymraeg gan Amlaf   
� 

    
� 

  

Saesneg gan amlaf             

Y
n

 y
st

o
d

 a
m

se
r 

ch
w

a
ra

e
 

Cymraeg �   �       

Saesneg             

Cymraeg gan Amlaf   
� 

  
� 

  
� 

Saesneg gan amlaf         
� 

  

Y
n

 y
 f

fr
e

u
tu

r 

Cymraeg �   � �     

Saesneg             

Cymraeg gan Amlaf   
� 

      
� 

Saesneg gan amlaf         
� 

  

C
lw

b
 B

re
cw

a
st

 Cymraeg �   � �     

Saesneg             

Cymraeg gan Amlaf   
� 

    
� 

  

Saesneg gan amlaf             

C
ly

b
ia

u
 a

r 
ô

l 
Y

sg
o

l Cymraeg �   � �     

Saesneg             

Cymraeg gan Amlaf   
� 

    
� � 

Saesneg gan amlaf             

 

 

  

Iaith staff ategol gyda'r plant? 

  

Bro Tryweryn Ffridd y Llyn OM Edwards Bro Tegid Beuno Sant Y Berwyn 

 

Cymraeg � � � � � � 

 

Saesneg             

 

Cymraeg yn bennaf             

 

Gyfartal              

 

Saesneg yn bennaf             

 

Saesneg             
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Digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol yr ysgol? 

  

Bro Tryweryn Ffridd y Llyn OM Edwards Bro Tegid Beuno Sant Y Berwyn 

 

Cymraeg � � � �   � 

 

Saesneg             

 

Cymraeg yn bennaf             

 

Gyfartal          �   

 

Saesneg yn bennaf             

 

Saesneg   

             

 

 

  

Digwyddiadau a gweithgareddau i aelodau'r gymuned ddysgu Cymraeg? 

  

Bro Tryweryn Ffridd y Llyn OM Edwards Bro Tegid 
Beuno 

Sant 
Y Berwyn 

  

Nac ydy Nac ydy � Nac ydy � � 

  

Arall tu allan i'r ysgol ar gyfer plant lle ddefnyddir y Gymraeg? 

  

Bro Tryweryn Ffridd y Llyn OM Edwards Bro Tegid 
Beuno 

Sant 
Y Berwyn 

  

Clwb Rygbi.           

Clybiau chwaraeon 

Dim Capel, Urdd, Teithiau   Clybiau 

Bala, Pêl Droed, Clwb Rygbi, 

Nofio, Athletau       

Clwb Rygbi.           

Clybiau chwaraeon 

Dim Ymweliadau 

Addysgol 
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3. Effaith ar yr Iaith Gymraeg 

 

3.1 Effaith wrth sefydlu Campws Gydol Oes (CGO) yn Y Bala 

 

Yn ystod y broses o werthuso'r opsiynau ar gyfer y dalgylch, ystyriwyd nifer o fodelau cyn cytuno ar y rhestr 

hir. Roedd yn allweddol fod y modelau dan ystyriaeth o fudd i holl blant ysgolion y dalgylch, yn enwedig i 

gynnal safon addysg yr ardal. Daeth i’r amlwg yn fuan fod dyhead cryf i sefydlu Campws Gydol Oes, ac felly, 

mae rhan helaeth o’r modelau ar y rhestr hir yn cynnwys y cysyniad o sefydlu Campws  

 

Yn unigryw ar gyfer modelau addysgol yng Nghymru, mae’r model 3-19 yn rheoli’r trawsnewid o’r sectorau 

cynradd ac uwchradd ar un safle. Mae’r model hefyd wedi ei adnabod fel un a fyddai’n creu sawl budd 

addysgol ar gyfer ysgolion dalgylch Y Berwyn, ac yn cyd-fynd ag amcanion strategaethau’r Cyngor.  Er 

enghraifft, byddai’r model yn galluogi cysondeb mewn dulliau addysgu, asesu a’r cyfleodd sydd ar gael i 

ddisgyblion, a chynllunio rhai agweddau cwricwlaidd e.e. rhifedd a llythrennedd o safbwynt ysgol gyfan. Yn 

ogystal, medrir safoni polisïau a gweithdrefnau gan gynyddu effeithlonrwydd. Disgwylir i gategori iaith yr ysgol 

newydd gael ei dynodi yn “Cyfrwng Cymraeg” (WM).  Er mwyn sefydlu’r CGO yn y Bala, byddai angen cau 

ysgolion Beuno Sant, Bro Tegid, ac Y Berwyn, a byddai angen sefydlu ysgol newydd 3-19 ar safle presennol 

Ysgol  Y Berwyn:     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae manteision i'r model yn cynnwys hyblygrwydd i wneud y defnydd mwyaf effeithlon o'r gyllideb a'r 

adnoddau. Er enghraifft, gellir defnyddio arbenigeddau pwnc athrawon uwchradd i ddysgu pynciau arbenigol i 

ddisgyblion cynradd, ac ymgorffori dulliau dysgu llythrennedd a rhifedd cynradd yn yr uwchradd. Ceir hefyd 

cyfleoedd i greu perthynas gadarnhaol rhwng staff a dysgwyr, a sicrhau gwell cefnogaeth i addysg y plant. 

Mae'r potensial ar gael i wella dilyniant mewn addysg Cymraeg a dwyieithog, gan arfogi mwy o ddisgyblion i 

fod yr un mor hyderus yn y ddwy iaith. Bydd cyfleoedd yn ogystal i'r disgyblion ddefnyddio'r Gymraeg gyda 

mwy o’u cyfoedion yn ddyddiol. 

 

Mae’r tabl ar y tudalen nesaf yn cynnwys asesiad o’r effaith o sefydlu CGO yn Y Bala ar yr iaith Gymraeg o'i 

gymharu â’r sefyllfa bresennol. Mae’r tabl hefyd yn dangos cyfleoedd ychwanegol i gryfhau’r iaith Cymraeg, a 

mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw  effaith negyddol a all godi o’r model. 

CAU 

Ysgol Beuno 

Sant 

CAU 

Ysgol                

Y Berwyn 

CAU 

Ysgol Bro 

Tegid 

Campws Gydol Oes 3-19 yn Y Bala 
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3.2 Rhestr Hir Modelau Posib 

 

Ceir gwybodaeth am holl elfennau'r modelau sydd ar y rhestr hir is law: 

 

Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Model 1. 
• Gwneud dim – parhau a’r strwythur ysgolion presennol. 

 

Byddai cadw’r drefn presennol yn golygu byddai plant o gartrefi di-Gymraeg yn colli'r manteision o gymysgu 

gyda mwy o blant Cymraeg iaith gyntaf. Byddai cadw’r drefn bresennol hefyd yn golygu diffyg rhannu 

adnoddau ac arbenigedd yn effeithiol. 

 

Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Model 2. 
• Cau ysgolion Y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu Campws Gydol Oes (CGO) ar safle presennol Ysgol 

Y Berwyn yn y Bala 

• Yna creu cydbwyllgor dalgylchol rhwng y CGO a’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn 

a Bro Tryweryn. 

 

Ni ragwelir unrhyw wahaniaeth ychwanegol i’r trefniant wrth sefydlu'r CGO sydd wedi ei drafod eisoes. Mae’n 

bosibl bydd rhai cyfleoedd hefyd yn codi i gefnogi a rhannu adnoddau gyda’r ysgolion unigol trwy’r 

cydbwyllgor. 

 

Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Model 3. 
• Cau ysgolion Y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CGO ar safle presennol Ysgol Y Berwyn yn y Bala.  

• Cynllunio i ffedereiddio’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn gan 

greu cydbwyllgor dalgylchol rhwng y ffederasiwn a’r CGO. 

 

Yn ychwanegol, i'r buddion a wneir trwy’r sefydlu’r CGO, mae’r opsiwn o sefydlu ffederasiwn yn creu mwy o 

gysondeb mewn polisïau ar draws y dalgylch. Bydd yn bosibl i gyd- gynllunio cwricwlwm a rhannu adnoddau ar 

draws yr ysgolion gwledig sydd yn rhan o’r ffederasiwn 

 

Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Model 4. 
• Cau ysgolion Y Berwyn a Bro Tegid a chreu CGO ar safle presennol Ysgol Y Berwyn yn y Bala. 

• Creu Ymddiriedolaeth Gydweithio yn y dref rhwng y CGO ac Ysgol Beuno Sant. 

• Ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn yn parhau fel ag y maent. 

 

Er y byddai cyfleoedd ychwanegol i gryfhau’r trefniadau presennol, ni chynigir mwy o gyfleodd i blant Ysgol 

Beuno Sant i gymysgu gyda’u cyfoedion. 

 

Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Model 5. 
• Cau ysgolion Y Berwyn, Bro Tegid, Beuno Sant Bro Tegid, OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn a 

chreu CGO ar safle presennol Ysgol Y Berwyn yn y Bala 

 

Byddai’r opsiwn yn galluogi cysondeb mewn polisïau a gyda'r cwricwlwm ar draws y dalgylch. Byddai adnodd 

canolig ar gyfer yr holl ddalgylch yn rhoi cyfleoedd i atgyfnerthu’r iaith Gymraeg. Er, rhaid sicrhau na fydd 

sefydlu’r drefn newydd yn amharu ar yr ymarferiad da sydd eisoes wedi ei hadnabod gan Estyn.   

 

Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Model 6. 
• Cau ysgolion Y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CGO ar safle presennol Ysgol Y Berwyn yn y Bala  
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• Cynllunio i ffedereiddio’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn gyda’r 

CGO. 

 

Yn ychwanegol i'r buddion a wneir trwy’r sefydlu’r CGO, mae’r opsiwn o sefydlu ffederasiwn yn creu fwy o 

gysondeb mewn polisïau ar draws y dalgylch. Bydd yn bosibl i gynllunio cwricwlwm ar y cyd ac i rannu 

adnoddau ar draws y ffederasiwn. 

 

Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Model 7. 
• Cau ysgolion Y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CGO ar safle presennol Ysgol Y Berwyn yn y Bala  

• Cau ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn a sefydlu Ysgol Ardal Aml-safle ar safleoedd 

presennol  y dair ysgol wledig, sef  ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn 

• Cydweithio rhwng yr Ysgol Ardal Aml-safle ’r CGO. 

 

Yn ychwanegol, i'r buddion a wneir trwy’r sefydlu’r CGO, mae’r opsiwn o sefydlu ysgol aml-safle wledig yn 

creu mwy o gysondeb mewn polisïau ar draws y dalgylch. Bydd yn bosibl i gyd-gynllunio cwricwlwm a rhannu 

adnoddau rhwng y Campws ar ysgol aml-safle. Er, rhaid sicrhau na fydd sefydlu’r drefn newydd yn amharu ar 

yr ymarferiad da sydd eisoes wedi ei hadnabod gan Estyn.   

 

Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Model 8. 

• Cau ysgolion Y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CGO ar safle presennol Ysgol Y Berwyn yn y Bala  

• Cau ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn a sefydlu Ysgol Ardal Aml-safle ar safleoedd 

presennol  y dair ysgol wledig, sef  ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn  

• Cynllunio i ffedereiddio’r CGO a’r Ysgol Ardal Aml-safle wledig. 

 

Yn ychwanegol i'r buddion a wneir trwy’r sefydlu’r CGO, mae’r opsiwn o sefydlu ysgol aml-safle wledig a 

ffedereiddio’r ysgol gyda’r campws yn creu mwy o gysondeb mewn polisïau ar draws y dalgylch. Bydd yn 

bosibl i gyd-gynllunio cwricwlwm a rhannu adnoddau ar draws y ffederasiwn. Er, rhaid sicrhau na fydd 

sefydlu’r drefn newydd yn amharu ar yr ymarferiad da sydd eisoes wedi ei hadnabod gan Estyn.   
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4. Casgliad 

 

Ein disgwyliadau yw bod holl ddisgyblion y Sir yn meddu ar ddwyieithrwydd cytbwys a gallu perthnasol er 

mwyn iddynt fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas ddwyieithog maent yn rhan ohoni. Bydd angen i'r 

cynigion ar gyfer newid trefniadau leol gymryd ystyriaeth lawn o'r holl effeithiau ieithyddol. Bydd cynnal a 

gwella’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith addysgol a chymdeithasol ymhlith plant yn ystyriaeth allweddol wrth 

lunio cynigion o fewn yr ardal. 

  

Yn gryno, nodwyd yn yr asesiad na fyddai creu Campws Gydol Oes ar dir Ysgol Y Berwyn yn cael effaith 

negyddol ar ddefnydd yr iaith Gymraeg. Wrth edrych ar ystadegau'r iaith a ddefnyddir amlaf gan ddisgyblion 

a'r defnydd o’r Gymraeg mewn gweithgareddau tu allan i’r dosbarth, bydd sefydlu’r campws newydd yn creu 

mwy o gyfleoedd i atgyfnerthu’r defnydd o’r iaith Gymraeg, trwy ymestyn y cyfle iddynt gymysgu â mwy o 

blant trwy'r Gymraeg. Yn ychwanegol i’r cyfleoedd sy’n codi trwy sefydlu Campws ar gyfer y dref, mae rhai o’r 

modelau yn cynnig cyfleoedd i rannu a gwella'r defnydd o adnoddau.  

 

Er mwyn sicrhau delwedd Gymreig ar gyfer y drefn addysgol newydd, nodir fod y sefyllfa yn ysgolion Bro Tegid 

ac Y Berwyn yn gryf - gyda 64% yn Bro Tegid a 78% yn Y Berwyn yn gallu Cymraeg yn rhugl ac yn ei siarad 

gartref (7% o ddisgyblion Berwyn hefyd yn rhugl ond ddim yn siarad Cymraeg adref). O'i gymharu, mae ymhell 

yn llai na hanner y disgyblion (36%) yn Ysgol Beuno Sant ar hyn o bryd yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ac yn 

ei siarad gartref. Felly, gwelir cyfleoedd i gryfhau’r iaith Gymraeg trwy sefydlu CGO yn Y Bala, gan sicrhau fod 

cyfle i’r holl ddisgyblion fynychu ysgol sydd yn addysgiadol ac yn gymdeithasol Gymreig. 
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1. CYFLWYNIAD  

 

Fel rhan o’r broses ymgynghori statudol, mae angen gwneud asesiad effaith cymunedol yn unol a Chod 

Trefniadaeth Ysgolion 006/2013. Mae’r asesiad hwn yn deillio o ganllawiau cenedlaethol Llywodraeth 

Cymru ar gyfer ad-drefnu ysgolion, yn cynnwys ystyriaethau ynglŷn ag anghenion unigryw ardaloedd 

gwledig. 

 

 “Mewn rhai ardaloedd, gall yr ysgol fod yn ganolbwynt i weithgarwch cymunedol hefyd, a gallai 

goblygiadau ei chau fod yn fwy na mater o ddarparu addysg. Gall hyn fod yn nodwedd arbennig mewn 

ardaloedd gwledig os defnyddir adeiladau ysgol ar gyfer darparu gwasanaethau i’r gymuned leol.” 

 

“Dylai’r achos y mae cyflwynwyr cynigion yn ei baratoi dangos bod asesiad wedi’i gynnal ar effaith cau 

ysgol ar y gymuned, a sut y gallai’r cyfleusterau cymunedol a ddarperir gan yr ysgol ar hyn o bryd gael eu 

cynnal. Os oes cynnig i gau ysgol, dylai Awdurdodau Lleol ystyried pa gamau y mae angen eu cymryd i 

gynnal neu wella ymgysylltu â’r broses addysg ac â chyfleusterau eraill a gynigir gan ysgolion fel 

gweithgareddau cyn ac ar ôl ysgol a allai helpu i fynd i’r afael â thlodi plant.” 

Ffynhonnell: Cylchlythyr 006 /2013 

 

Mae trafodaethau ad-drefnu ysgolion yn cael eu cynnal yn nalgylch Y Berwyn sef yr ardal o amgylch Y Bala, 

ym Meirionnydd. O fewn dalgylch Y Berwyn mae 6 ysgol;  un ysgol uwchradd ar gyfer disgyblion 11-19 

(Ysgol Y Berwyn) a 5 ysgol gynradd. Mae Ysgol Bro Tegid ac Ysgol Beuno Sant syn nhref y Bala a mae tair 

ysgol gynradd wledig - Ysgol OM Edwards yn Llanuwchllyn, Ysgol Bro Tryweryn yn Frongoch, ac Ysgol Ffridd 

y Llyn yng Nghefnddwysarn.  
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2. CRYNODEB O’R DALGYLCH 

 

Yr Ardal 

 

Mae tref Y Bala yn hen dref farchnad ar lan llyn naturiol mwyaf Cymru, Llyn Tegid ac 

o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Mae Bala a Phenllyn yn un o gadarnleoedd yr iaith 

Gymraeg a’r diwylliant ac mae ei thirwedd naturiol, golygfeydd, amaethyddiaeth a’i 

hanes cyfoethog yn ei gwneud yn ardal adnabyddus trwy Gymru. 

 

Mae’r dalgylch sy’n cwmpasu tref Y Bala hefyd yn cynnwys ardaloedd Cymunedau Llanuwchllyn, 

Llandderfel, Llanycil a Llangower. 

 

Mae dalgylch Y Berwyn yn ddalgylch gwledig iawn yn gryf, o ran hanes, ac yn gadernid i’r iaith Gymraeg. 

Ceir nifer o gymunedau unigol, sydd â hunaniaeth gref. Mae’r dalgylch yn ddiwylliannol fywiog gyda nifer o 

weithgareddau megis corau cerdd dant a phartïon llefaru, corau, aelwydydd yr Urdd, traddodiad 

Eisteddfodol cref a chlybiau ffermwyr ifanc.  

 

Yr Economi 

 

Mae economi’r ardal yn ddibynnol iawn ar nifer fechan o sectorau amlwg, sef y sector cyfanwerthu/ 

dosbarthu manwerthu, Gwestai, arlwyo, y sector gweinyddiaeth gyhoeddus, addysg a iechyd a’r sector 

gwneuthuro. O ran cyfleodd cyflogaeth mae 22.53% o’r boblogaeth sydd mewn cyflogaeth (boed yn 

gyflogedig neu’n hunangyflogedig) yn cael eu cyflogi yn y sector a nodir gyntaf uchod, 21.36% yn gweithio 

yn yr ail a 18.90% yn y trydydd. Mae’r sector amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota hefyd yn bwysig 

gyda 11.54% o’r boblogaeth yn gyflogedig yn y sector yma. Mae amlygrwydd a phwysigrwydd y sectorau 

yma i’r economi ac i gyflogaeth ac incwm lleol yn adlewyrchu’r tueddiad sirol a chenedlaethol o 

ddibyniaeth arnynt. 

 

Amddifadedd 

 

Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2005 (Malc) dynodir ward Llandderfel a Llanuwchllyn a ward Y 

Bala yn y 50% isaf o fewn Gwynedd. 

 

Yn ôl Uned Data Llywodraeth Leol, mae Llanuwchllyn a Llandderfel yn rhif 53 allan o 70 ardal yng Nghymru 

sydd wedi eu hadnabod fel ardaloedd mwyaf pell o wasanaethau. 

 

Noda cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm) fod 1.8% o boblogaeth oedran gweithio 

Bala a Penllyn yn derbyn y lwfans hwn ym mis Rhagfyr 2005, sydd ychydig yn is na chyfartaledd Gwynedd o 

2.6%. Roedd y % uchaf o’r hawlwyr i’w canfod yn ward Y Bala (2.6%), gyda Llandderfel yn is (1.4%) a’r % isaf 

o hawlwyr i’w canfod yn ward Llanuwchlllyn (0.8%). 

 

O’r 2.1% o Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith yn Bala a Penllyn mae 47.5% ohonynt yn perthyn i’r grŵp oedran 

25-49, a’r mwyafrif o’r cyfan ohonynt (65.6%) yn ddiwaith ers llai na chwe mis. Mae’r patrwm yn Bala a 

Penllyn yn dilyn y tueddiadau sirol a chenedlaethol. 
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3. Ysgolion Y Dalgylch 

 

3.1  Cyd-destun yr ysgolion yn ôl Adroddiadau Arolygon Estyn 

 

Fel rhan o adroddiadau Estyn bydd awduron yr adroddiadau, sef yr arolygwyr, yn gosod yr ysgolion o fewn 

cyd-destun ac yn manylu ar eu cysylltiadau cymunedol. Dyma’r cyd-destun a roddwyd i ysgolion dalgylch Y 

Berwyn gan arolygwyr Estyn. 

 

Ysgol Y Berwyn  

 

Mae Ysgol Y Berwyn yn Ysgol gymunedol, naturiol ddwyieithog ar gyfer disgyblion rhwng 11 ac 18 mlwydd 

oed, wedi ei lleoli yn nhref fechan Y Bala. Mae’r ysgol yn gwasanaethu ardal wledig eang. Daw rhan fwyaf  

y disgyblion o bum ysgol gynradd y dalgylch yng Ngwynedd. Mae carfan fechan o ddysgwyr yn trosglwyddo 

o ysgolion cynradd yn Sir Ddinbych a Chonwy. Chwech y cant o ddisgyblion sydd â’r hawl i brydau ysgol am 

ddim, ffigur sylweddol is na’r cyfartaledd cenedlaethol o 17.7%. Mae 22% o’r disgyblion ar gofrestr 

anghenion addysgol ychwanegol yr ysgol, gyda 3% ar ddatganiad o anghenion addysgol arbennig. Mae’r 

ffigyrau hyn ychydig yn uwch na’r ffigyrau cenedlaethol. Daw 79% o’r disgyblion o gartrefi Cymraeg eu 

hiaith ond mae 97% o’r disgyblion yn dilyn y llwybr mamiaith yn y Gymraeg TGAU. Nid oes disgybl yn 

derbyn cymorth ar gyfer dysgu’r Saesneg fel iaith ychwanegol.  

 (Tachwedd 2013) 

 

Ysgol Beuno Sant  

 

Mae Beuno Sant yn ysgol gynradd wirfoddol dan gymorth yr Eglwys yng Nghymru sy’n gwasanaethu tref y 

Bala a’r cyffiniau. Mae’r ysgol yn derbyn disgyblion yn amser llawn i’r dosbarth yn y mis Medi yn dilyn eu 

pen-blwydd yn bedair oed. Mae 20% o  ddisgyblion â’r hawl i dderbyn cinio ysgol am ddim yn yr ysgol ar 

hyn o bryd, sydd yn agos at gyfartaledd Cymru. Daw 58% o ddisgyblion o gartrefi lle siaredir y Gymraeg. 

Fodd bynnag, mae’r ysgol yn nodi mai dim ond 6% o ddisgyblion sydd o gefndir lle’r Gymraeg yw prif iaith 

yr aelwyd. Cymraeg yw cyfrwng yr addysgu a’r dysgu yn y Cyfnod Sylfaen. Yng nghyfnod allweddol 2, 

addysgir y disgyblion drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg gyda’r nod o’u cael yn ddwyieithog erbyn iddynt 

drosglwyddo i’r ysgol uwchradd yn 11 oed. Mae tua 34% o’r disgyblion ar y gofrestr anghenion dysgu 

ychwanegol, sy’n cynnwys ychydig iawn o ddisgyblion sydd â datganiad o anghenion addysgol arbennig. 

 (Ebrill 2014) 

 

Ysgol Bro Tegid 

 

Mae Ysgol Bro Tegid, sydd wedi ei lleoli yn nhref Y Bala, yn gwasanaethu’r dref a’r ardal wledig o’i 

chwmpas. Fe’i cynhelir gan awdurdod lleol Gwynedd. Derbynnir hwy (disgyblion) i’r ysgol yn y Medi wedi 

iddynt gael eu pedwerydd pen-blwydd.  

 

Daw 71% o’r disgyblion o gartrefi ble y siaredir y Gymraeg yn iaith gyntaf; 1% o gefndir lleiafrifol ethnig a’r 

gweddill o gartrefi ble mae’r Saesneg yn brif iaith cyfathrebu. Y Gymraeg yw prif gyfrwng cyfathrebu a 

dysgu’r ysgol. Cynrychiolir amrywiaeth o gefndiroedd cymdeithasol ac ni ystyrir bod yr ardal yn un 

ffyniannus nac o dan anfantais economaidd. Saith y cant o’r disgyblion sydd â hawl i dderbyn prydau ysgol 

am ddim. Mae’r ffigwr hwn yn is na’r cyfartaleddau sirol a chenedlaethol. Dynodir 27% o ddisgyblion a 

chanddynt anghenion addysgol arbennig gyda 1% ar ddatganiad.  

 (Chwefror 2011) 
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Ysgol Bro Tryweryn  

 

Mae’r ysgol wedi’i lleoli ym mhentref Fron Goch sydd oddeutu ddwy filltir o dref Y Bala yng Ngwynedd. 

Mae bron pob disgybl o gartrefi lle y siaredir Cymraeg fel iaith gyntaf. Nid oes yr un disgybl sydd o gefndir 

lleiafrifol ethnig. Mae gan 20% o ddisgyblion anghenion dysgu ychwanegol, sydd ychydig yn uwch na’r 

ganran genedlaethol. Nid oes yr un disgybl â datganiad statudol o anghenion addysgol arbennig. Nid oes yr 

un disgybl sydd yn gymwys i dderbyn cinio ysgol am ddim. 

(Tachwedd 2014) 

 

Ysgol Ffridd y Llyn 

 

Mae Ysgol Ffridd y Llyn yn ysgol ardal, naturiol ddwyieithog wedi’i lleoli hanner ffordd rhwng pentrefi 

Sarnau a Llandderfel, nepell o’r Bala yn Sir Gwynedd. Sefydlwyd yr ysgol yn 1977 a gwasanaetha’r ysgol y 

Pentref a’r ardal gyfagos.  

 

Derbynia’r ysgol ddisgyblion o 3-11 oed. Mae gan yr ysgol ddisgyblion o’r ystod allu lawn ac ar y cyfan, mae 

eu cyrhaeddiad yn dda pan ddechreuant yn yr ysgol. Mae’r ardal yn un sydd heb fod o dan anfantais na 

mantais economaidd. 4% o ddisgyblion sydd wedi’u cofrestru ar ffurflen gyfrifiad yr ysgol fel rhai sydd â 

hawl i gael prydau bwyd ysgol am ddim. Cymraeg yw prif gyfrwng bywyd a gwaith yr ysgol a bernir bod 

76% o’r disgyblion yn siarad Cymraeg yn iaith gyntaf, neu i safon gyfatebol. Daw 56% o’r disgyblion yn 

siarad Cymraeg yn iaith gyntaf, neu i safon gyfatebol. Daw 56% o’r disgyblion o gartrefi lle siaredir Cymraeg 

fel prif iaith a 44% o gartrefi lle mae Saesneg yn brif iaith y teulu.  

 

Mae pob disgybl yn perthyn i’r grŵp ethnig gwyn. Nid yw’r Cyngor Sir yn ‘gofalu’ am unrhyw blentyn ac nid 

oes un disgybl yn derbyn gwersi yn Saesneg fel iaith ychwanegol. Mae gan un disgybl ddatganiad 

anghenion addysgol arbennig  (AAA) ac mae tri disgybl arall wedi eu hadnabod fel rhai y mae anghenion 

dysgu ychwanegol (ADY) arnynt. 

 (Chwefror 2010) 

 

Ysgol O.M. Edwards 

 

Mae’r ysgol yn gwasanaethu pentref Llanuwchllyn a’r ardal amaethyddol o’i chwmpas. Nid ystyrir yr ardal 

yn ffyniannus nac o dan anfantais economaidd. Mae tua 2% o'r disgyblion a hawl i gael prydau bwyd ysgol 

am ddim. Mae hyn yn sylweddol is na’r cyfartaledd cenedlaethol.  

 

Mae tua 10% o’r disgyblion ar y gofrestr anghenion addysgol arbennig. Mae 3% yn derbyn cymorth ar lefel 

gweithredu gan yr ysgol, 3% yn derbyn cymorth ar lefel gweithredu gan yr ysgol a mwy, ac mae 3% â 

datganiad o anghenion addysgol arbennig. Mae’r holl ddisgyblion o gefndir gwyn Prydeinig.  

 

Ystyrir yr ysgol yn un naturiol Gymraeg. Daw 88% o’r disgyblion o gartrefi lle mae’r Gymraeg yn brif iaith. Y 

Gymraeg yw prif gyfrwng addysg a gwaith yr ysgol. Defnyddir y Gymraeg fel cyfrwng addysgu yn y Cyfnod 

Sylfaen gyda’r Saesneg yn cael ei chyflwyno’n raddol i blant o Flwyddyn 1 ymlaen pan yw’n briodol i’r 

unigolyn. Addysgir yr holl ddisgyblion drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg o saith oed ymlaen gyda’r nod o 

gael y disgyblion yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt drosglwyddo i’r ysgol uwchradd yn 11 oed. 

 (Mai 2012) 
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3.2 Gwybodaeth ystadegol yr ysgolion 

 

Ysgol 
Capasiti 

Llawn     

Nifer ar y 

gofrestr        

 Medi 2014 

Nifer o Lefydd 

Gwag 2014 

% o Lefydd 

Gwag 2014 
Dynodiad yr Ysgol 

Ffridd Y Llyn 71 64 7 10% Cymunedol 

OM Edwards 98 94 4 4% Cymunedol 

Bro Tryweryn 60 49 11 18% Cymunedol 

Bro Tegid 95 115 0 0% Cymunedol 

Beuno Sant 89 46 43 48% 
Gwirfoddol a Gynorthwyir 

(Eglwys yng Nghymru) 

Y Berwyn 730 317 413 57% Cymunedol 

 

3.3 Gwybodaeth lleoliad annedd a dewis ysgolion disgyblion 

Ag eithrio Ysgol Beuno Sant, mae gan bob ysgol ddalgylch penodol y mae’n gwasanaethu ac sydd yn bwysig 

o ran polisi mynediad a chludiant y Cyngor. Nid oes rhaid i ddisgyblion fynychu eu hysgol dalgylch, mae’r 

dewis i fyny i rieni (yn unol â’r polisi mynediad).  Does gan Ysgol Beuno Sant ddim dalgylch am ei bod yn 

ysgol Eglwysig. 
 

Disgyblion All-Dalgylch Cynradd: 

 

Disgyblion All-dalgylch Uwchradd: 
 

 
Byw yn Dalgylch Ysgol (Medi 2014) 

Y Berwyn Y Moelwyn Ardudwy Y Gader All Sirol Cyfanswm 

Mynychu Ysgol y Berwyn 2014-15 240 (76%) 5 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 70 (22%) 317 

Cyfanswm Disgyblion All-dalgylch 77 (24%)  

 

 

 

 
Byw yn Dalgylch Ysgol (Medi 2014)  

  

Bro 

Tegid 

OM 

Edwards 
Bro Tryweryn 

Ffridd y  

Llyn  

Beuno 

Sant 

Arall 

 

Cyfanswm 

Ysgol 

Cyfanswm  

All-dalgylch 

mesul Ysgol 

M
y

n
y

ch
u

 Y
sg

o
l 

  

(M
e

d
i 

2
0

1
4

) 

Bro Tegid 108 1 1 3 

Y
sg

o
l 

E
g

lw
y

si
g

 f
e

ll
y
 d

im
 d

a
lg

y
lc

h
 w

e
d

i 
e

i 
d

if
fi

n
io

 

2 x Gwynedd 115 7 (6%) 

OM Edwards 5 86 3 0 0 94 8 (9%) 

Bro Tryweryn 2 9 30 2 
2 x Dinbych 

1 x Conwy 
46 16 (35%) 

Ffridd y Llyn 12 1 3 40 

4 x Dinbych 

3 x Llandrillo 

/ Corwen 

1 x 

Maesincla 

64 24 (38%) 

Beuno Sant 43 0 1 1 1 x Dinbych 46 - 

Arall 43 0 1 1    

Cyfanswm yn byw y 

Dalgylch 
171 97 38 46   

 

Cyfanswm All-dalgylch 

mesul dalgylch 

63 

(37%) 
11 (11%) 8 (21%) 6 (13%)   

 

Cyfanswm Disgyblion 

All-dalgylch 
88 (25%)   
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3.4    Crynodeb o’r amrywiol gyfleusterau sydd yn y cymunedau gwledig 

 
 

Bala  

(Ysgolion Bro Tegid, Y 

Berwyn a Beuno Sant) 

OM Edwards Bro Tryweryn Ffridd y Llyn 

Canolfan Gymuned ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ 
 

  

Capel/Eglwys ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ 

Trafnidiaeth Gyhoeddus ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ 
 

  

Siop ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓   

Caffi/Tafarn ✓✓✓✓ ✓✓✓✓    

Swyddfa Bost ✓✓✓✓ ✓✓✓✓    

Meddygfa/Fferyllfa ✓✓✓✓      

Llyfrgell ✓✓✓✓      

Cae Chwarae Plant ✓✓✓✓   ✓✓✓✓   

Banc ✓✓✓✓      

Cartref Henoed ✓✓✓✓      

Canolfan Hamdden ✓✓✓✓      

Garej ✓✓✓✓ ✓✓✓✓    

Atyniad Twristaidd ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓   

Neuadd y Pentref ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓   

Cylch Ti a Fi ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓   
 

 

 

 

3.5 Crynodeb o ddefnydd yr ysgolion y tu allan i oriau craidd yr ysgol  
 

Bro Tegid 
Beuno 

Sant 

O M 

Edwards 

Bro 

Tryweryn 

Ffridd y 

Llyn 
Y Berwyn 

Grwpiau Chwarae 

(Gwyliau'r ysgol) 
 

  
✓✓✓✓ 

    
✓✓✓✓ 

Aelwyd yr Urdd  ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ 
 

    

Dramâu          ✓✓✓✓ 

Grwpiau Gwirfoddol          ✓✓✓✓ 

Bore/Noson Goffi    ?       

Arwerthiant Cymunedol           ✓✓✓✓ 

Llyfrgell Cymunedol           ✓✓✓✓ 

Ymarfer Côr           ✓✓✓✓ 

Cymraeg i Oedolion           ✓✓✓✓ 

Cyfarfod Cyngor 

Tref/Gymuned 
          

✓✓✓✓ 

Cylch/Ysgol Feithrin ✓✓✓✓   ✓✓✓✓       

Clwb/Gweithgaredd 

Chwaraeon 
 ✓✓✓✓ ✓✓✓✓    ✓✓✓✓ 

Clwb ar ôl Ysgol  ✓✓✓✓ ✓✓✓✓  ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ 

Clwb Diddordeb Lleol    ✓✓✓✓ ✓✓✓✓   ✓✓✓✓ 
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3.6   Os darperir adeiladau, ystafelloedd, cyfleusterau neu wasanaethau gan ysgol ar ran y gymuned, ble 

y byddent yn cael eu darparu os caiff ysgol ei chau? 

 

Ysgol Ble darparir cyfleusterau pe bai’n cau 

Ffridd Y Llyn Mae safle’r ysgol yn parhau ym mhob un o’r modelau arfaethedig a ystyrir. 

OM Edwards Mae safle’r ysgol yn parhau ym mhob un o’r modelau arfaethedig a ystyrir. 

Bro Tryweryn Mae safle’r ysgol yn parhau ym mhob un o’r modelau arfaethedig a ystyrir. 

Bro Tegid 
Bydd modd defnyddio safle ac adnoddau’r Campws Gydol Oes arfaethedig 

sydd o fewn pellter rhesymol. 

Beuno Sant 
Bydd modd defnyddio safle ac adnoddau’r Campws Gydol Oes arfaethedig 

sydd o fewn pellter rhesymol  

Y Berwyn Mae safle’r ysgol yn parhau ym mhob un o’r modelau arfaethedig a ystyrir. 

 

Dylid nodi y bydd safle unrhyw ysgol sy’n cau yn cael ystyriaeth ôl-ddefnydd yn unol â pholisi ôl-ddefnydd y 

Cyngor. 

 

3.7  Gwybodaeth am bellter ac amser teithio i ysgolion eraill y dalgylch 

 

Dyma’r pellteroedd teithio i’r ysgolion eraill yn y dalgylch. 

 

Ysgol 

Pellter ac amser teithio i ysgolion eraill Dalgylch Y Berwyn  

Pellter ac Amser OM 

Edwards 

Bro 

Tryweryn 
Bro Tegid Beuno Sant Y Berwyn 

Ffridd Y Llyn 
Milltiroedd 8.9 5.8 3.0 3.0 3.0 

Munudau 512 10 5 5 5 

OM Edwards 
Milltiroedd 

 
8.5 5.5 5.5 5.5 

Munudau 14 8 8 8 

Bro Tryweryn 
Milltiroedd 

  
2.7 2.7 2.5 

Munudau 12 10 10 

Bro Tegid 
 

   
200m 200m 

Munudau 5 5 

Beuno Sant 
 

    
50m 

Munudau 1 

Y Berwyn 
Milltiroedd 

     
Munudau 
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3.8 Asesiad o effaith ardrawiad cymunedol modelau posib 
 

Model 1 Gwneud dim. Dim newid i’r sefyllfa bresennol 

Model 2 

• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a 

chreu Campws Gydol Oes (CGO) ar safle 

presennol Ysgol y Berwyn yn y Bala  

• Yna creu cydbwyllgor dalgylchol rhwng y CGO 

a’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM Edwards, 

Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn. 

Dim newid arwyddocaol o ran effaith cymunedol 

oherwydd maint fychan tref Bala, mae cyfle i adleoli 

a datblygu nifer o weithgareddau cymunedol, ond 

bydd angen trafodaeth penodol ar leoliad darparu 

rhai elfennau i’r dyfodol. Cyfle i gryfhau cydweithio 

cymunedol yn yr ardal ehangach drwy’r Cyd-

bwyllgor. 

Model 3 

 

• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a 

chreu CGO ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn 

y Bala.  

• Cynllunio i ffedereiddio’r tair ysgol wledig, sef 

ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 

Tryweryn gan greu cydbwyllgor dalgylchol 

rhwng y ffederasiwn a’r CGO. 

Dim newid arwyddocaol o ran effaith cymunedol 

oherwydd maint fychan tref Bala, mae cyfle i adleoli 

a datblygu nifer o weithgareddau cymunedol, ond 

bydd angen trafodaeth penodol ar leoliad darparu 

rhai elfennau i’r dyfodol. Cyfle i gryfhau’r 

ddarpariaeth addysg o fewn y cymunedau gwledig a 

sicrhau cydweithio cymunedol yn yr ardal ehangach 

drwy’r Cyd-bwyllgor. 

Model 4 

• Cau ysgolion y Berwyn a Bro Tegid a chreu CGO 

ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn y Bala. 

•  Sefydlu Ymddiriedolaeth Gydweithio Leol 

rhwng Ysgol Beuno Sant a’r CGO  

• Ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 

Tryweryn yn parhau fel ag y maent. 

Dim newid arwyddocaol o ran effaith cymunedol 

oherwydd maint fychan tref Bala, mae cyfle i adleoli 

a datblygu nifer o weithgareddau cymunedol, ond 

bydd angen trafodaeth penodol ar leoliad darparu 

rhai elfennau i’r dyfodol. Dim newid yn yr ardaloedd 

gwledig 

Model 5 

• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid, Beuno Sant 

Bro Tegid, OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 

Tryweryn a chreu CGO ar safle presennol Ysgol y 

Berwyn yn y Bala  

Byddai hwn yn newid arwyddocaol i gymunedau’r 

dalgylch. Byddai cau’r holl ysgolion gwledig yn cael 

effaith ar y cymunedau hynny. Byddai angen cynllun 

lliniaru cynhwysfawr. 

Model 6 

• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a 

chreu CGO ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn 

y Bala  

• Cynllunio i ffedereiddio’r tair ysgol wledig, sef 

ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 

Tryweryn gyda’r CGO. 

Dim newid arwyddocaol o ran effaith cymunedol 

oherwydd maint fychan tref Bala, mae cyfle i adleoli 

a datblygu nifer o weithgareddau cymunedol, ond 

bydd angen trafodaeth penodol ar leoliad darparu 

rhai elfennau i’r dyfodol. Cyfle i gryfhau’r 

ddarpariaeth addysg o fewn y cymunedau gwledig. 

Model 7 

• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a 

chreu CGO ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn 

y Bala  

• Cau ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 

Tryweryn a sefydlu Ysgol Ardal Aml-safle ar 

safleoedd presennol  y dair ysgol wledig, sef  

ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 

Tryweryn 

• Cydweithio rhwng yr Ysgol Ardal Aml-safle ’r 

CGO. 

Dim newid arwyddocaol o ran effaith cymunedol 

oherwydd maint fychan tref Bala, mae cyfle i adleoli 

a datblygu nifer o weithgareddau cymunedol, ond 

bydd angen trafodaeth penodol ar leoliad darparu 

rhai elfennau i’r dyfodol. Byddai presenoldeb safle 

ysgol yn parhau ymhob un o’r cymunedau gwledig 

Model 8 

• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a 

chreu CGO ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn 

y Bala  

• Cau ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 

Tryweryn a sefydlu Ysgol Ardal Aml-safle ar 

safleoedd presennol  y dair ysgol wledig, sef  

ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 

Tryweryn  

• Cynllunio i ffedereiddio’r CGO a’r Ysgol Ardal 

Aml-safle wledig. 

Dim newid arwyddocaol o ran effaith cymunedol 

oherwydd maint fychan tref Bala, mae cyfle i adleoli 

a datblygu nifer o weithgareddau cymunedol, ond 

bydd angen trafodaeth penodol ar leoliad darparu 

rhai elfennau i’r dyfodol. Byddai presenoldeb safle 

ysgol yn parhau ymhob un o’r cymunedau gwledig. 
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4. CASGLIADAU 
 

Fel rhan o rai o’r modelau mae safleoedd presennol ysgolion Bro Tegid a Beuno Sant yn cael eu cau. 

 

Dangosir o’r wybodaeth a gyflwynwyd bod ysgolion yn nhref Y Bala yn rhannu rhai cyfleusterau ac 

adnoddau yn barod, ac felly ni fydd unrhyw newid sylweddol nac effaith gymunedol niweidiol yn Y Bala 

oherwydd gall defnydd cymunedol ar gyfer Y Bala parhau ar safle presennol Ysgol Y Berwyn lle cynllunnir 

lleoli’r Campws Gydol Oes fel rhan o nifer y modelau. 

 

Bydd cyfle yn ystod yr ymgynghoriad ar unrhyw gynnig i amlygu a thrafod yn llawn yr effaith ar 

ddarpariaeth a gynhelir ar safleoedd fydd yn cau er mwyn ceisio atebion a ffordd ymlaen. Er enghraifft, 

mae’r Cyngor yn ymwybodol y bydd angen ystyriaeth i leoliad darpariaeth y Cylch Meithrin sydd yn cael ei 

ddarparu ar safle Ysgol Bro Tegid ar hyn o bryd. Bydd y Cyngor yn trafod posibiliadau ail-leoli, all gynnwys 

parhau ar y safle presennol, ail-leoli i safle'r Campws Gydol  Oes arfaethedig, neu symud i safle arall yn 

nhref Y Bala gyda chynrychiolwyr priodol. 

 

Mae her a chyfle i’r ysgol a’r gymuned i ddatblygu ar y Campws Gydol Oes yn nhref y Bala a sicrhau fod y 

safle yn gweithredu fel hub ar gyfer nifer o anghenion nid yn unig i gymuned tref y Bala, ond ar gyfer holl 

gymunedau Penllyn. Mae elfennau penodol fel y llyfrgell a darpariaeth theatrig a sinematig yn medru cael 

eu hadnabod o fewn datblygiad y campws.  

 

Fel rhan o’r modelau posib, nid oes unrhyw un o’r modelau dan ystyriaeth yn golygu fod unrhyw ysgol 

mewn cymuned wledig yn cau. Golyga hyn, nad oes unrhyw effaith ar gymunedau gwledig ysgolion OM 

Edwards, Bro Tryweryn na Ffridd y Llyn – sef pentrefi a chymunedau Llanuwchllyn, Frongoch, Llandderfel, 

Sarnau a Cefnddwysarn. 

 

Mae cyfle o fewn y model o ffedereiddio ysgolion OM Edwards, Bro Tryweryn a Ffridd y Llyn i gryfhau’r 

ddarpariaeth addysgol yn y cymunedau gwledig i’r dyfodol. Yn ogystal, mae cyfleoedd cymunedol 

ehangach drwy’r Cydbwyllgor i gryfhau’r ddarpariaeth addysgol a hefyd yn gymunedol drwy’r Cydbwyllgor 

dalgylchol a gynigir 
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Adroddiad Asesiad Cydraddoldeb 

 

Modelau Posib Dalgylch Y Berwyn 
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CYFLWYNIAD 
 

Mae Cyngor Gwynedd yn ad-drefnu ysgolion yn nalgylch Y Berwyn, ac yn rhan o’r broses mae’n ofynnol yn 

unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (006/2013) i gynnal asesiad cydraddoldeb.  
 

Cystal yw  nodi fod asesiadau eraill sydd wedi eu cwblhau sydd hefyd yn rhoi gwybodaeth am faterion sy’n  

cyd-fynd â’r asesiad cydraddoldeb yma. Mae asesiad angen am wahanol fathau o ysgolion wedi ei gwblhau 

gan roi ystyriaeth drylwyr i’r ffaith fod ysgolion cynradd cymunedol ac ysgol gynradd gwirfoddol dan gymorth 

(Eglwys yng Nghymru) yn y dalgylch. Mae asesiad effaith ieithyddol a chymunedol hefyd wedi ei gwblhau. 

Mae’r adroddiadau terfynol yr asesiadau yma ar gael ar wefan y Cyngor 

www.gwynedd.go.uk/trefniadaethysgolion    
 

Mae’r asesiad cydraddoldeb yn cael ei wneud fesul model penodol, mae 8 model posib ar hyn o bryd, dyma 

fanylion y modelau: 

Model 1 Gwneud dim. 

Model 2 

• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu Campws Gydol Oes (CGO) ar 

safle presennol Ysgol y Berwyn yn y Bala  

• Yna creu cydbwyllgor dalgylchol rhwng y CGO a’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM 

Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn. 

Model 3 
 

• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CGO ar safle presennol Ysgol y 

Berwyn yn y Bala.  

• Cynllunio i ffedereiddio’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 

Tryweryn gan greu cydbwyllgor dalgylchol rhwng y ffederasiwn a’r CGO. 

Model 4 

• Cau ysgolion y Berwyn a Bro Tegid a chreu CGO ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn y 

Bala. 

•  Sefydlu Ymddiriedolaeth Gydweithio Leol rhwng Ysgol Beuno Sant a’r CGO  

• Ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn yn parhau fel ag y maent. 

Model 5 
• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid, Beuno Sant Bro Tegid, OM Edwards, Ffridd y Llyn a 

Bro Tryweryn a chreu CGO dalgylchol ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn y Bala  

Model 6 

• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CGO ar safle presennol Ysgol y 

Berwyn yn y Bala  

• Cynllunio i ffedereiddio’r tair ysgol wledig, sef ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro 

Tryweryn gyda’r CGO. 

Model 7 

• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CGO ar safle presennol Ysgol y 

Berwyn yn y Bala  

• Cau ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn a sefydlu Ysgol Ardal Aml-safle 

ar safleoedd presennol  y dair ysgol wledig, sef  ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a 

Bro Tryweryn 

• Cydweithio rhwng yr Ysgol Ardal Aml-safle ’r CGO. 

Model 8 

• Cau ysgolion y Berwyn, Bro Tegid a Beuno Sant a chreu CGO ar safle presennol Ysgol y 

Berwyn yn y Bala  

• Cau ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn a sefydlu Ysgol Ardal Aml-safle 

ar safleoedd presennol  y dair ysgol wledig, sef  ysgolion OM Edwards, Ffridd y Llyn a 

Bro Tryweryn  

• Cynllunio i ffedereiddio’r CGO a’r Ysgol Ardal Aml-safle wledig. 

 

Deddf Cydraddoldeb 2010 

 

Mae  Deddf  Cydraddoldeb 2010 (“y Ddeddf”) yn  cyfuno’r deddfau gwrthwahaniaethol  blaenorol  ac  yn  creu  

un  Deddf  i’w disodli.  Mae’n symleiddio ac yn cryfhau’r gyfraith, yn cael gwared ag anghysondebau ac yn ei 
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gwneud yn haws i bobl ddeall y gyfraith a chydymffurfio â hi. Daeth y rhan fwyaf o’r Ddeddf i rym ar 1 Hydref 

2010. 

 

Mae’r Ddeddf yn cynnwys dyletswydd newydd ynghylch cydraddoldeb ar gyfer y sector cyhoeddus (y 

‘ddyletswydd gyffredinol’) sy’n disodli’r dyletswyddau ar wahân ynghylch cydraddoldeb mewn perthynas â hil, 

anabledd a rhywedd. Daeth y ddyletswydd hon i rym ar 5 Ebrill 2011. 

 

Beth yw’r dyletswydd gyffredinol? 

 

Nod y ddyletswydd gyffredinol yw sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a’r sawl sy’n cyflawni swyddogaeth 

gyhoeddus yn ystyried sut y gallant gyfrannu’n gadarnhaol at gymdeithas decach drwy wella cydraddoldeb a 

chysylltiadau da yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae’r ddyletswydd yn sicrhau bod ystyriaethau 

ynghylch cydraddoldeb yn cael eu hymgorffori yn y modd y caiff polisïau eu cynllunio a’r modd y caiff 

gwasanaethau eu darparu, ac mae’n sicrhau bod polisïau a gwasanaethau’n cael eu hadolygu’n barhaus. Bydd 

hynny’n sicrhau gwell canlyniadau i bawb h.y. cael gwared â chamwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac 

erledigaeth; hyrwyddo cyfleoedd cyfartal; meithrin perthnasau da. 

 

Mae’r dyletswyddau yn rhwymedigaethau cyfreithiol. Gallai awdurdodau sy’n methu â bodloni’r dyletswyddau 

wynebu her gyfreithiol. 

 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gwarchod pobl ar sail cyfres o nodweddion gwarchodedig: Hil, Rhyw, 

Anabledd, Cyfeiriadedd Rhywiol, Ail-bennu Rhyw, Crefydd a Chred ac Oedran. Pan yn berthnasol, mae hefyd 

yn gwarchod ar sail Priodas a Phartneriaeth sifil a beichiogrwydd a mamolaeth. Nodir yn ogystal bod y Ddeddf 

yn gwarchod ar sail ‘cysylltiad’ a’r nodweddion gwarchodedig, ac felly byddai’n gwarchod rhieni neu ofalwyr 

plant anabl ar sail cysylltiad â’r plentyn. Mae’r Ddeddf yn mynnu bod y ddyletswydd i roi ‘sylw dyledus’ yn 

amlwg yn ystod y broses o wneud penderfyniadau. Mae hefyd yn bwysig nodi bod yr awdurdodau cyhoeddus 

sy’n rhwym wrth y dyletswyddau ynghylch cydraddoldeb hefyd yn debygol o fod yn rhwym wrth y 

rhwymedigaethau sy’n berthnasol i’r Ddeddf Hawliau Dynol. Felly, byddai’n ddoeth ystyried yr effaith bosibl y 

gallai penderfyniadau ei chael ar hawliau dynol hefyd, yn rhan o’r un broses. 
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ASESIAD MODELAU 

 

1) AWDURON YR ASESIAD 

 

Adran Addysg Cyngor Gwynedd 

 

2)  PARTNERIAID 

 

Nodwch unrhyw rai eraill sydd angen eu cynnwys fel rhan o’r broses asesu: Gall hyn gynnwys staff rheng flaen, 

sefydliadau partner, arbenigwyr maes ayyb. 

 

Penaethiaid, staff, llywodraethwyr, rhieni/gwarchodwyr a disgyblion ysgolion dalgylch Y Berwyn  

Aelodau Panel Adolygu Dalgylch Y Berwyn  

Aelodau’r Gymuned 

Aelodau Lleol Dalgylch Y Berwyn  

Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd 

Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd 

Cyfarwyddwr Strategol Cyngor Gwynedd 

 

3) DYDDIAD DECHRAU’R ASESIAD 

 

 Medi 2014 

 

4) DYDDIAD GORFFEN YR ASESIAD 

 

 Hydref 2014 

 

5)  PERTHNASEDD  

 

5a)  Perthnasedd i’r Dyletswyddau Cyffredinol 

 

• Hyrwyddo cydraddoldeb yn bositif 

Y bwriad yw parhau i ddefnyddio gweithdrefnau a pholisïau ysgolion i hyrwyddo cydraddoldeb yn 

bositif. 

 

• Cael gwared â chamwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth 

Y bwriad yw parhau i ddefnyddio gweithdrefnau a pholisïau ysgolion i gael gwared â 

chamwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth.  

 

• Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal 

Y bwriad yw parhau i ddefnyddio polisïau cydraddoldeb ysgolion er mwyn ymateb i anghenion yr 

unigolyn. 

 

• Meithrin perthnasau da 

Y bwriad yw parhau i ddefnyddio gweithdrefnau a pholisïau ysgolion i feithrin perthnasau da. 

 

5b)  Perthnasedd i wahanol elfennau cydraddoldeb 

 

• Rhyw  

Mae’r tabl isod yn dangos y canran o fechgyn a genethod yn yr ysgolion presennol     
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Ysgol Bechgyn Merched 

Y Berwyn  51% 49% 

Beuno Sant 45% 55% 

Bro Tegid  55% 45% 

Bro Tryweryn 41% 59% 

Ffridd y Llyn 55% 45% 

OM Edwards 57% 43% 

 

 

• Anabledd 

Gwybodaeth ddim yn hysbys, ond bydd angen cadw llygad ar y nifer o ddisgyblion anabl sy’n 

mynychu’r ysgolion. Yn ddibynnol ar yr anabledd bydd yn rhaid i’r ysgolion addasu eu cynlluniau ar 

gyfer rhoi mynediad i ddisgyblion gydag anableddau penodol. Yn sgil hyn bydd yn rhaid i’r Awdurdod 

hefyd sicrhau bod adrannau perthnasol yn ymwybodol o newidiadau a sicrhau’r mewnbwn 

angenrheidiol. 

 

• Iaith 

Mae mwyafrif helaeth disgyblion yr ysgolion, yn siarad unai Cymraeg a/neu Saesneg fel Iaith Gyntaf.  

 

• Cyfeiriad Rhywiol 

Ddim yn berthnasol. 

 

• Crefydd neu gred 

Nid oes gwybodaeth gyfredol neu benodol am grefydd neu gred y disgyblion. 

 

Mae Ysgol Beuno Sant yn ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir (VA) gyda chymeriad crefyddol (Eglwys yng 

Nghymru). Mae Ysgol Y Berwyn, Ysgol Bro Tegid, Ysgol Bro Tryweryn, Ysgol OM Edwards, ac Ysgol 

Ffridd Y Llyn yn ysgolion categori ‘Cymunedol’ heb gymeriad crefyddol.  

 

Mae’r tabl isod yn dangos categorïau ysgolion sydd yn nalgylch Y Gader, a’r nifer o ddisgyblion yn y 

categorïau: 

 

 

 

 

• Oedran 

Cefnogi cyfleoedd i ddisgyblion cynradd yn y grŵp oedran 3 i 11, ac uwchradd yn y grŵp oedran 11 i 

19.  

CATEGORI 

CYNRADD UWCHRADD 

Nifer o 

Ysgolion 

Nifer 

Disgyblion 

Nifer o 

Ysgolion 

Nifer 

Disgyblion 

Cymunedol 4 302 1 319 

Ysgol Wirfoddol dan Gymorth (VA) 1 53 0 0 

Cyfanswm 5 355 1 319 

 

 

6)  NOD AC AMCANION Y POLISI / GWASANAETH / SWYDDOGAETH 

 

Sicrhau cydraddoldeb. 
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7) CYFRANOGIAD AC YMGYNGHORIAD 

Pa gyfranogiad ac ymgynghoriad a gynhaliwyd ar y polisi / gwasanaeth / swyddogaeth a beth oedd y 

canlyniad? 

 

Bydd ymgynghoriad statudol ar yr opsiwn ffafredig yn cael ei gynnal i dderbyn sylwadau’r ymgynghorai. 

 

Fel rhan o’r ymgynghoriad statudol bydd gweithgaredd penodol i dderbyn sylwadau disgyblion yr ysgolion 

yn cael ei gynnal, fel bod sicrhad o dderbyn barn y disgyblion. 

8)  TYSTIOLAETH SYDD AR GAEL 

 

Data PLASC Ionawr 2014. 

 

      Bylchau mewn tystiolaeth – dim. 

 

9) BETH YW’R EFFAITH WIRIONEDDOL NEU DEBYGOL AD-DREFNU ADDYSG YN NALGYLCH Y BERWYN 

 

9a) O safbwynt y grwpiau cydraddoldeb 

 

• Hil 

Dan ofynion Polisi’r Cyngor, bydd gofyn i ysgolion newydd ddarparu Polisi Gwrth-Fwlio, ac felly bydd 

disgwyl i ysgolion warchod yn erbyn bwlio ar sail hil o fewn yr ysgol. 

 

Mae gan ysgolion Gwynedd Gòd Ymarfer Trafnidiaeth a Polisi Gwrth Fwlio sydd wedi ei ddarparu gan 

Gyngor Gwynedd. 

 

• Rhyw 

Model 1 

Dim effaith gan bod yr ysgolion yn parhau yn eu strwythur presennol. 

 

Model 2 

Ni fydd effaith ar y cohort uwchradd gan na fydd newid yn nharddiad  y disgyblion. 

Bydd effaith ar y cohort cynradd gan ystyried bod disgyblion ysgolion Beuno Sant a Bro Tegid yn cael 

eu cyfuno ar yr un safle. 

 

Dyma fyddai canran y bechgyn a’r merched gyda’r model yma: 

 

Ysgol Bechgyn Merched 

CGO – Disgyblion Uwchradd 51% 49% 

CGO – Disgyblion Cynradd 52% 48% 

Bro Tryweryn 41% 59% 

Ffridd y Llyn 55% 45% 

OM Edwards 57% 43% 
 

 

Model 3 

Ni fydd effaith ar y cohort uwchradd gan na fydd newid yn nharddiad y disgyblion. 

Bydd effaith ar y cohort cynradd gan ystyried bod disgyblion ysgolion Beuno Sant a Bro Tegid yn cael 

eu cyfuno ar yr un safle. 

Ni fydd ffedereiddio’r ysgolion gwledig yn cael unrhyw effaith ar gydraddoldeb gan y bydd yr ysgolion 

gwledig yn parhau fel ysgolion unigol.  

 

Dyma fyddai canran y bechgyn a’r merched gyda’r model yma: 
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Ysgol Bechgyn Merched 

CGO – Disgyblion Uwchradd 51% 49% 

CGO – Disgyblion Cynradd 52% 48% 

Bro Tryweryn 41% 59% 

Ffridd y Llyn 55% 45% 

OM Edwards 57% 43% 
 

 

Model 4 

Ni fydd effaith ar y cohort uwchradd gan na fydd newid yn nharddiad  y disgyblion. 

Ni fydd effaith ar y cohort cynradd gan na fydd disgyblion ychwanegol yn ymuno a disgyblion Bro 

Tegid ar safle presennol Y Berwyn.  

 

Model 5 

Ni fydd effaith ar y cohort uwchradd gan na fydd newid yn nharddiad y disgyblion. 

Bydd effaith ar y cohort cynradd gan ystyried bod holl disgyblion cynradd y dalgylch yn cael eu cyfuno 

ar yr un safle. 

 

Dyma byddai canran y bechgyn a’r merched gyda’r model yma: 

 

Ysgol Bechgyn Merched 

CGO – Disgyblion Uwchradd 51% 49% 

CGO – Disgyblion Cynradd 52% 48% 
 

 

Model 6 

Ni fydd effaith ar y cohort uwchradd gan na fydd newid yn nharddiad  y disgyblion. 

Bydd effaith ar y cohort cynradd gan ystyried bod disgyblion ysgolion Beuno Sant a Bro Tegid yn cael 

eu cyfuno ar yr un safle. 

Ni fydd ffedereiddio’r ysgolion gwledig yn cael unrhyw effaith ar gydraddoldeb gan y bydd yr ysgolion 

gwledig yn parhau fel ysgolion unigol.  

 

 

Dyma fyddai canran y bechgyn a’r merched gyda’r model yma: 

 

Ysgol Bechgyn Merched 

CGO – Disgyblion Uwchradd 51% 49% 

CGO – Disgyblion Cynradd 52% 48% 

Bro Tryweryn 41% 59% 

Ffridd y Llyn 55% 45% 

OM Edwards 57% 43% 
 

 

Model 7 

Ni fydd effaith ar y cohort uwchradd gan na fydd newid yn nharddiad  y disgyblion. 

Bydd effaith ar y cohort cynradd gan ystyried bod disgyblion ysgolion Beuno Sant a Bro Tegid yn cael 

eu cyfuno ar yr un safle. Er bod yr ysgolion gwledig yn cau, gan ystyried bod y safleoedd yn parhau fel 

rhan o’r Ysgol Ardal Aml-safle ni fydd effaith ar niferoedd bechgyn a merched ar y safleoedd. 

 

Dyma byddai canran y bechgyn a’r merched gyda’r model yma: 

 

 

Tud. 137



 [8]

 

Ysgol / Safle Bechgyn Merched 

CGO – Disgyblion Uwchradd 51% 49% 

CGO – Disgyblion Cynradd 52% 48% 

Safle Frongoch (Bro Tryweryn presennol) 41% 59% 

Safle Cefnddwysarn (Ffridd y Llyn presennol) 55% 45% 

Safle Llanuwchllyn (OM Edwards presennol) 57% 43% 
 

 

Model 8 

Ni fydd effaith ar y cohort uwchradd gan na fydd newid yn nharddiad y disgyblion. 

Bydd effaith ar y cohort cynradd gan ystyried bod disgyblion ysgolion Beuno Sant a Bro Tegid yn cael 

eu cyfuno ar yr un safle. Er bod yr ysgolion gwledig yn cau, gan ystyried bod y safleoedd yn parhau fel 

rhan o’r Ysgol Ardal Aml-safle ni fydd effaith ar niferoedd bechgyn a merched ar y safleoedd. 

 

Dyma byddai canran y bechgyn a’r merched gyda’r model yma: 

 

Ysgol / Safle Bechgyn Merched 

CGO – Disgyblion Uwchradd 51% 49% 

CGO – Disgyblion Cynradd 52% 48% 

Safle Frongoch (Bro Tryweryn presennol) 41% 59% 

Safle Cefnddwysarn (Ffridd y Llyn presennol) 55% 45% 

Safle Llanuwchllyn (OM Edwards presennol) 57% 43% 
 

 

 

• Anabledd 

Byddai cyfle fel rhan o fuddsoddiad cyfalaf sicrhau fod y campws yn ateb gofynion a safonau 

mynediad i’r anabl (y DDA) 

 

Dan ofynion Polisi’r Cyngor, mae gofyn i ysgolion ddarparu Polisi Gwrth-Fwlio, ac felly bydd disgwyl i’r 

ysgol warchod yn erbyn bwlio ar sail anabledd, ac yn wir, ar unrhyw sail arall. 

 

Bydd angen i staff yr ysgolion ddarparu’r un lefel o ofal a bod yn ymwybodol o holl anghenion y plant. 

 

Mae gan ysgolion Gwynedd Gòd Ymarfer Trafnidiaeth a Polisi Gwrth Fwlio sydd wedi ei ddarparu gan 

Gyngor Gwynedd. 

 

•  Iaith  

Mae Cynllun Addysg Gymraeg y Cyngor yn gosod yr un gofynion ar bob ysgol, ac felly o ran 

gweithredu’r polisi, ni fydd yna unrhyw newid. 

 

• Cyfeiriadedd rhywiol 

Ddim yn berthnasol. 

 

• Crefydd neu gred 

 

Mae angen rhoi ystyriaeth lawn wrth ddewis categori yn gysylltiedig a’r holl fodelau.  Mae angen bod 

yn ymwybodol bod oblygiadau o ran parhad dewis darpariaeth addysgol wrth gau Ysgol Beuno Sant. 

Ar hyn o bryd mae ddewis darpariaeth addysg gynradd, cymunedol neu Wirfoddol dan Dan Gymorth 

(Eglwys yng Nghymru) 
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Model 1 

Dim effaith gan fod yr ysgolion yn parhau yn eu strwythur presennol. 

 

Model 2 

 Wrth ddynodi statws y CGO gyda categori: 

• Cymunedol - bydd hyn yn dileu darpariaeth gynradd Eglwysig yn y dalgylch 

• Eglwysig –  bydd hyn yn creu addysg uwchradd Eglwysig ehangach yn y dalgylch 

                            –  bydd dewis addysg gynradd gymunedol yn parhau yn yr ysgolion gwledig.  

Felly yn ddibynnol ar y categori dewisir i fynd gyda’r model yma, bydd dewis presennol y 

ddarpariaeth addysg yn newid. Rhaid bod yn ymwybodol o hyn wrth ystyried modelau. 

 

Model 3 

 Wrth ddynodi statws y CGO gyda categori: 

• Cymunedol - bydd hyn yn dileu darpariaeth gynradd Eglwysig yn y dalgylch 

• Eglwysig – bydd hyn yn creu addysg uwchradd Eglwysig ehangach yn y dalgylch 

                           – bydd dewis addysg gynradd gymunedol yn parhau yn yr ysgolion gwledig.  

Felly yn ddibynnol ar y categori dewisir i fynd gyda’r model yma, bydd dewis presennol y darpariaeth 

addysg yn newid. Rhaid bod yn ymwybodol o hyn wrth ystyried modelau. 

 

Model 4 

Dim effaith gan fod  dewis darpariaeth addysg gynradd gymunedol ac Eglwysig yn parhau. 

 

Model 5 

 Wrth ddynodi statws y CGO gyda categori: 

• Cymunedol - bydd hyn yn dileu darpariaeth gynradd Eglwysig yn y dalgylch 

• Eglwysig - bydd hyn yn dileu darpariaeth gynradd ac uwchradd cymunedol yn y dalgylch a 

chreu addysg uwchradd Eglwysig ehangach yn y dalgylch 

Felly yn ddibynnol ar y categori dewisir i fynd gyda’r model yma, bydd dewis presennol y 

ddarpariaeth addysg yn newid. Rhaid bod yn ymwybodol o hyn wrth ystyried modelau. 

 

Model 6 

 Wrth ddynodi statws y CGO gyda categori: 

• Cymunedol - bydd hyn yn dileu darpariaeth gynradd Eglwysig yn y dalgylch 

• Eglwysig – bydd hyn yn creu addysg uwchradd Eglwysig ehangach yn y dalgylch 

                           - bydd yn dileu darpariaeth cynradd ac uwchradd  cymunedol gan nad yw’n bosib 

ffedereiddio ysgolion o wahanol gategorïau yn unol â rheoliadau ffedereiddio 2014. 

Felly yn ddibynnol ar y categori dewisir i fynd gyda’r model yma, bydd dewis presennol y darpariaeth 

addysg yn newid. Rhaid bod yn ymwybodol o hyn wrth ystyried modelau. 

 

Model 7 

 Wrth ddynodi statws y CGO gyda categori: 

• Cymunedol - bydd hyn yn dileu darpariaeth gynradd Eglwysig yn y dalgylch 

• Eglwysig – bydd hyn yn creu addysg uwchradd Eglwysig ehangach yn y dalgylch 

                            – bydd dewis addysg gynradd gymunedol yn parhau yn ddibynnol ar statws cyfreithiol 

yr ysgol aml-safle. 

Felly yn ddibynnol ar y categori dewisir i fynd gyda’r model yma, bydd dewis presennol y 

ddarpariaeth addysg yn newid. Rhaid bod yn ymwybodol o hyn wrth ystyried modelau. 
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Model 8 

 Wrth ddynodi statws y CGO gyda categori: 

• Cymunedol – bydd hyn yn dileu darpariaeth cynradd Eglwysig yn y dalgylch 

• Eglwysig – bydd hyn yn creu addysg uwchradd Eglwysig ehangach yn y dalgylch 

                           -   bydd yn dileu darpariaeth cynradd ac uwchradd cymunedol gan nad yw’n bosib 

ffedereiddio ysgolion o wahanol gategorïau yn unol â rheoliadau ffedereiddio 2014. 

Felly yn ddibynnol ar y categori dewisir i fynd gyda’r model yma, bydd dewis presennol y 

ddarpariaeth addysg yn newid. Rhaid bod yn ymwybodol o hyn wrth ystyried modelau. 

 

• Oed 

Ddim yn berthnasol. 

 

9b) O safbwynt y Dyletswyddau Cyffredinol 

 

• Hyrwyddo cydraddoldeb yn bositif 

Bydd pawb yn cael ei drin yn unol a’u anghenion dan weithdrefnau sydd yn bodoli mewn ysgolion 

eisoes. Ysgol newydd i barhau i ddilyn polisïau a gweithdrefnau cydraddoldeb statudol sydd eisoes 

mewn bodolaeth. 

 

• Cael gwared â chamwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth 

Anelir at roi cyfle i ddisgyblion i fynegi barn ac mewn dull sydd yn addas ac yn briodol o ystyried 

unrhyw ffactorau sy’n effeithio arnynt. Parhau i ddefnyddio Cyngor Ysgol, gwersi ABCh, polisïau 

gwrth-fwlio a gweithdrefnau arall i sicrhau bod yr ysgol yn cael gwared â chamwahaniaethu 

anghyfreithlon ac aflonyddu. 

 

• Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal 

Anelir at roi cyfle i ddisgyblion i fynegi barn ac mewn dull sydd yn addas ac yn briodol o ystyried 

unrhyw ffactorau sy’n effeithio arnynt. Parhau i ddefnyddio Cyngor Ysgol, gwersi ABCh, polisïau 

gwrth-fwlio a gweithdrefnau arall i sicrhau bod yr ysgol yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. 

 

• Meithrin perthnasau da 

Sicrhau defnydd yr ysgol o gymorth penodol sydd ar gael e.e. i hyrwyddo ymddygiad da yn yr ysgol. 

 

Anelir at roi cyfle i ddisgyblion i fynegi barn ac mewn dull sydd yn addas ac yn briodol o ystyried 

unrhyw ffactorau sy’n effeithio arnynt. Parhau i ddefnyddio Cyngor Ysgol, gwersi ABCh, polisïau 

gwrth-fwlio a gweithdrefnau arall i sicrhau bod yr ysgol yn meithrin perthnasau da. 

 

Gall colli adnodd lleol gael effaith negyddol ar gydsyniant cymunedol, a bydd angen lliniaru hyn drwy 

feithrin cysylltiadau cadarn rhwng yr ysgol a’r cymunedau lleol. 

 

10)  MYND I’R AFAEL A’R EFFAITH 

 

Ni ddisgwylir y bydd unrhyw un o’r modelau yn cael effaith o unrhyw sylwedd ar yr elfennau 

cydraddoldeb a nodir yn 5b uchod.  

 

11)  TREFNIADAU MONITRO AC ADOLYGU 

 

Mae’r ysgolion yn gyfrifol am weithredu polisi cydraddoldeb (drwy eu cyrff llywodraethu) a bydd yr 

awdurdod drwy ei gweithdrefnau cefnogi a monitro arferol yn sicrhau cydymffurfiaeth. Yn ogystal o 

fewn cylch arolygu ysgolion bydd Estyn yn arolygu’r agwedd yma. 
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Adran 1. Cefndir  

 

 Mae Cyngor Gwynedd wedi cynnal arolwg gyda rhieni sydd â phlant sy’n mynychu 

ysgolion yn nalgylch Ysgol Y Berwyn, gan gynnwys Ysgol y Berwyn ei hun, i asesu’r angen 

am wahanol fathau o ysgolion yn nalgylch Ysgol y Berwyn. Mae pum ysgol gynradd yn y 

dalgylch, gan gynnwys Ysgol Beuno Sant, sy’n ysgol gynradd a redir gan Gyngor Gwynedd 

mewn partneriaeth â'r Eglwys yng Nghymru ac Ysgol y Berwyn, ysgol uwchradd sy'n darparu 

addysg ôl-16.   

 Anfonwyd yr holiadur i’r ysgolion yn mis Ebrill, 2014, ac fe’u dychwelwyd i Ysgol y 

Berwyn cyn eu hanfon at Dr. G.R Humphreys i gael eu dadansoddi. Lluniwyd yr holiadur gan 

Gyngor Gwynedd a’r Eglwys yng Nghymru. Y bwriad yw canfod barn rhieni ynghylch 

pwysigrwydd amrywiaeth o ffactorau sy’n ymwneud ag addysg eu plant, gan gynnwys 

elfennau crefyddol ac ysbrydol, gan annog rhieni i gyfathrebu eu safbwynt a'u barn ar y 

mater.   

  

 

Adran 2. Data 

 

 Dychwelwyd cyfanswm o 160 holiadur, oddeutu 23.7% o’r hyn a ddosbarthwyd.  

Nododd un rhiant nad oedd yn teimlo ei fod yn medru barnu beth yw pwysigrwydd crefydd i 

bobl eraill, ac o'r herwydd, penderfynodd beidio â llenwi'r holiadur. Ni ddefnyddiwyd yr 

ymateb hwn wrth ddadansoddi Cwestiwn 3 nac wrth ddadansoddi cwestiynau dilynol (ond 

mae wedi'i gynnwys yn y cwestiynau demograffig). 

 

Cwestiwn 1: Lleoliad y Cartref 

  

 Yn y cwestiwn cyntaf, gofynnwyd i'r ymatebwyr nodi lleoliad eu cartref.  Dywedodd y 

gyfran fwyaf (36.2%) eu bod yn byw yn y Bala, gyda Llanuwchllyn yn ail (17.5%) a Frongoch 

yn drydydd (5.6%). Gyda’i gilydd, mae pob un o’r lleoliadau eraill a nodwyd yn cyfrif am lai 

na 5% o’r sampl.    
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Cwestiwn 2: Ysgolion y Plant 

 

 Roedd chwech ateb posib i’r eitem hon (Ysgol Beuno Sant, Ysgol Bro Tegid, Ysgol 

Bro Tryweryn, Ysgol Ffridd y Llyn, Ysgol O.M. Edwards ac Ysgol y Berwyn). Gweler nifer yr 

ymatebwyr fesul ysgol yn Nhabl 1. Daeth y gyfran fwyaf o ymatebion o Ysgol Bro Tegid, 

23.8% o’r sampl. Dychwelodd rhieni oedd â phlentyn/plant oedd ond yn mynychu Ysgol y 

Berwyn 9.7% o’r ymatebion. Roedd gan 18.8% o'r rhieni blant oedd yn mynychu ysgol 

gynradd leol ac Ysgol y Berwyn. Yr ysgolion oedd yn cynrychioli cyfran leiaf y sampl oedd 

Ysgol Beuno Sant ac Ysgol Ffridd y Llyn, y naill a'r llall yn dychwelyd 10% o’r sampl. Nid 

oedd un rhiant wedi nodi pa ysgol yr oedd ei blentyn yn mynychu.    

 

Tabl 1. Nifer yr ymatebion fesul ysgol.  

 

 

Nifer yr Ymatebwyr % 

Ysgol Beuno Sant 16 10.0% 

Ysgol Bro Tegid 38 23.8% 

Ysgol Bro Tryweryn 25 15.6% 

Ysgol Ffridd y Llyn 16 10.0% 

Ysgol OM Edwards 33 20.6% 

Ysgol y Berwyn (yn unig) 31 19.4% 

Ysgol y Berwyn (gyda phlentyn arall mewn ysgol gynradd)  30 18.8% 

 

Atebwyd y cwestiwn hwn gan 159 o’r ymatebwyr.  Noder nad yw’r canrannau yn gwneud 

cyfanswm o 100% gan fod y sawl sydd â phlant sy'n mynychu ysgol gynradd ac Ysgol y 

Berwyn wedi'u cynnwys fan hyn i sicrhau darlun cyflawn.  

 

 Gan ystyried y meintiau cymharol, Ysgol Bro Tryweryn oedd yr ysgol â’r gyfran fwyaf 

o ymatebwyr, gyda 25 ymateb i'w 43 disgybl (58.1%). Gellir gweld nifer yr ymatebion o 

gymharu â nifer y disgyblion ym mhob ysgol yn Nhabl 2. Dylid nodi nad oedd yr arolwg yn 

gofyn faint o blant sydd gan bob ymatebwr ym mhob ysgol, ac o ystyried y posibilrwydd y 

gall rhiant fod â mwy nag un plentyn mewn ysgol benodol, gellid tybio fod maint cymharol yr 

ymatebion i bob ysgol yn uwch na'r hyn a geir yma. Dylid nodi hefyd fod nifer yr ymatebwyr a 

nododd fod ganddynt blant yn Ysgol y Berwyn, boed hon yr unig ysgol, neu fod ganddynt 

blant mewn ysgolion cynradd hefyd, yn eithaf isel, gyda dim ond 61 o ymatebwyr o ysgol o 

319 o ddisgyblion (19.1%) yn 2013 (yn seiliedig ar ddata gan Gyngor Gwynedd).   
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Tabl 2. Nifer yr ymatebion o gymharu â maint yr ysgol. 

 

 

Nifer yr 
Ymatebw

yr 

Nifer y 
disgyblio

n yn  
2013/14 

% yr 
Ymatebion 

Ysgol Beuno Sant 16 53 30.2% 

Ysgol Bro Tegid 38 103 36.9% 

Ysgol Bro Tryweryn 25 43 58.1% 

Ysgol Ffridd y Llyn 16 66 24.2% 

Ysgol OM Edwards 33 90 36.7% 

Ysgol y Berwyn (yn unig) 31 319 9.7% 

Ysgol y Berwyn (gyda phlentyn arall mewn ysgol gynradd)  30 319 9.4% 

Ysgol y Berwyn (yn unig neu gyda phlentyn arall mewn ysgol 
gynradd)  

61 319 19.1% 

    Ymatebion (ac eithrio’r ddwy res olaf)  159 674 23.6% 

 

Atebwyd y cwestiwn hwn gan 159 o’r ymatebwyr.  Noder nad yw’r rhieni a nododd fod 

ganddynt blant sy'n mynychu ysgol gynradd ac Ysgol y Berwyn yn cyfrannu at gyfanswm 

nifer yr ymatebion. Maent wedi’u cynnwys yn y tabl i gyflwyno’r darlun yn llawn.   

 

Cwestiwn 3: Dewis Ysgol 

 

 Gofynnwyd i’r ymatebwyr nodi pa un o’r datganiadau a ganlyn oedd yn cyfleu eu 

barn orau wrth ddewis ysgol i’w plant. Roedd y pedwar datganiad fel a ganlyn:  

 

 Mae’n bwysig i mi fod fy mhlentyn yn mynychu ysgol sy’n cael ei chynnal gan Gyngor 

Gwynedd yn unig 

 Mae’n bwysig i mi fod fy mhlentyn yn mynychu ysgol sy’n cael ei chynnal gan Gyngor 

Gwynedd mewn partneriaeth â’r Eglwys yng Nghymru gyda chefnogaeth gan 

enwadau Cristnogol eraill 

 Mae’n bwysig fod ysgolion a gynhelir gan Gyngor Gwynedd mewn partneriaeth â’r 

Eglwys yng Nghymru gyda chefnogaeth gan enwadau Cristnogol eraill ar gael yn fy 

ardal er mwyn cynnig dewis i rieni 

 Yr unig beth sy’n bwysig i mi yw bod fy mhlentyn yn cael addysg dda.  

 

Nododd mwy na thri chwarter yr ymatebwyr (76.9%) mai’r unig beth oedd yn bwysig iddynt 

hwy oedd addysg eu plant (gweler Tabl 3). Yn ail, nododd 16% o’r rhieni eu bod yn teimlo y 
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dylai eu plant fynychu ysgol sy’n cael ei chynnal gan Gyngor Gwynedd yn unig. Roedd 9 

rhiant (5.8%) yn nodi eu bod yn teimlo fod ysgolion a gynhelir mewn partneriaeth gyda’r 

Eglwys yng Nghymru yn bwysig er mwyn cynnig dewis i rieni. Dim ond 2 riant wnaeth nodi ei 

bod yn bwysig fod eu plentyn yn mynychu ysgol a gynhelir mewn partneriaeth gyda’r Eglwys 

yng Nghymru (dim ond un o’r rhain oedd â phlentyn yn mynychu Ysgol Beuno Sant, roedd 

gan y llall blentyn a oedd yn mynychu Ysgol Bro Tryweryn).  

 

Tabl 3. Nifer yr ymatebion fesul datganiad wrth ateb pa un sy'n cyfleu eu barn orau wrth 

ddewis ysgol.  

 

 
Nifer  % 

Ysgol a gynhelir gan Gyngor Gwynedd yn Unig  25 16.0% 

Plentyn yn mynychu ysgol a gynhelir ar y cyd â’r Eglwys yng Nghymru 2 1.3% 

Ysgolion yn cael eu cynnal ar y cyd â’r Eglwys yng Nghymru i roi’r 
dewis i rieni 

9 5.8% 

Yr unig beth sy’n bwysig yw ansawdd yr addysg 120 76.9% 

  
  

Ymatebion 156 
 

 

Ffigwr 1. Canran yr ymatebion fesul datganiad wrth ateb pa un sy'n cyfleu eu barn orau wrth 

ddewis ysgol. 
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Roedd bwlch ar gael yng Nghwestiwn 3 i rieni ychwanegu unrhyw sylwadau eraill 

mewn unrhyw ffurf, a bu i 14 o'r rhieni (8.8%) fanteisio ar y cyfle hwn. Roedd yr ymatebion 

hyn yn amrywio o gadw maint dosbarthiadau’n fach, i ddarparu addysg trwy gyfrwng y 

Gymraeg a'r pellter i'r ysgol agosaf. Fodd bynnag, roedd yna nifer o rieni oedd yn teimlo nad 

oedd yr opsiynau oedd ar gael yn gynrychiolaeth deg o’r ffactorau sy’n bodoli wrth ddewis 

ysgol, neu roedd ganddynt farn gref iawn am natur y cwestiwn. Nododd un rhiant fod amryw 

o ffactorau wedi apelio at ei blant, megis perthynas agos rhwng yr ysgol a’r Eglwys, ei naws 

a’i darpariaethau ac mai hyn a gyfrannodd at ddewis Beuno Sant. Roedd rhiant arall, nad yw 

ei blentyn yn mynychu Beuno Sant, yn teimlo’n gryf y dylai plant sy’n mynychu’r ysgol fod ag 

ymrwymiad i’r Eglwys a theimlai nad oedd hyn i'w weld yn y Bala. Cwyn dau o’r rhieni oedd 

nad oedd dewis ond mynd am y pedwerydd opsiwn (yr unig beth sy’n bwysig i mi yw fod fy 

mhlentyn yn cael addysg dda), ac na ddylid awgrymu o gwbl y dylai rieni ddewis rhwng naill 

ai darpariaethau crefyddol neu ansawdd yr addysg. Trafodir ymatebion tebyg i Gwestiwn 5 

yn nes ymlaen.  

 

Cwestiwn 4a:  Pwysigrwydd Ffactorau sy’n Dylanwadu ar Ddewis 

Ysgol 

 

 Gofynnwyd i ymatebwyr nodi pwysigrwydd ar raddfa o bedwar pwynt (“Pwysig Iawn”, 

“Pwysig”, “Ddim yn bwysig”, “Ddim yn bwysig o gwbl”), pob un o’r saith ffactor all 

ddylanwadu ar y penderfyniad wrth ddewis ysgol i’w plentyn. Roedd y saith eitem fel a 

ganlyn: 

 

 Ansawdd yr addysg 

 Y disgwyliad ffurfiol fod gwerthoedd Cristnogol wedi’u gwreiddio ym mywyd yr ysgol  

 Yr ysgol yn cefnogi datblygiad ysbrydol a moesol y plant 

 Y pellter teithio i’r ysgol 

 Perthynas dda rhwng rhieni ac athrawon 

 Adeiladau ac adnoddau o safon uchel ar gael yn yr ysgol   

 Darpariaethau ychwanegol (e.e. clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol)  

 

Ni lwyddodd rhai o’r rhieni i benderfynu ar ambell eitem (cyfartaledd o 3 i bob eitem), ac o’r 

herwydd, ni chafodd y rhain eu cynnwys yn y dadansoddiad.   
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Ansawdd yr Addysg 

 Yn ôl pob un o’r ymatebwyr, roedd Ansawdd yr Addysg, fan leiaf, yn “Bwysig” wrth 

ddewis ysgol, nododd 95.6% ei fod yn “Bwysig Iawn” a 4.4% ei fod yn “Bwysig”.  Ni wnaeth 

unrhyw riant nodi nad oedd ansawdd yr addysg yn bwysig neu nad oedd yn bwysig o gwbl. 

Yr eitem hon wnaeth dderbyn y nifer fwyaf o ymatebion “Pwysig Iawn” o bob un o'r saith 

eitem. 

 

Tabl 4. Pwysigrwydd Ansawdd yr Addysg  

 

 

Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 
Ddim yn Bwysig 

o Gwbl  
Cyfanswm  

Nifer 151 7 0 0 

 
158 

% 95.6% 4.4% 0.0% 0.0% 
 

100.0% 

 

Ffigwr 2. Canran Pwysigrwydd Ansawdd yr Addysg  

 

Y Disgwyliad Ffurfiol fod Gwerthoedd Cristnogol wedi’u Gwreiddio ym 

Mywyd yr Ysgol   

 

O’r holl eitemau, yr eitem hon wnaeth dderbyn y nifer leiaf o “Pwysig Iawn” a'r nifer 

uchaf o “Ddim yn Bwysig o Gwbl", gan dderbyn 10.4% ac 11% o gyfanswm yr ymatebion yn 

ôl eu trefn. Roedd mwy na hanner y rhieni (53.9%) yn meddwl fod gwerthoedd Cristnogol yn 
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“Bwysig Iawn” neu'n “Bwysig” wrth ddewis ysgolion, a 46.1% o'r farn naill ai nad oedd hyn yn 

bwysig neu nad oedd hyn yn bwysig o gwbl. 

 

Tabl 5. Pwysigrwydd Gwerthoedd Cristnogol wrth Ddewis Ysgol  

 

 

Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 
Ddim yn Bwysig 

o Gwbl  
Cyfanswm  

Nifer 16 67 54 17 

 
154 

% 10.4% 43.5% 35.1% 11.0% 
 

100.0% 

       

 

Pwysig Iawn  
neu Bwysig 

Ddim yn Bwysig neu  
Ddim yn bwysig o Gwbl 

  Nifer 83 71 
  % 53.9% 46.1% 
    

Ffigwr 3. Canran Pwysigrwydd Gwerthoedd Cristnogol wrth Ddewis Ysgol  

 

 

Nododd mwyafrif yr ymatebwyr fod Gwerthoedd Cristnogol naill ai'n “Bwysig” neu 

“Ddim yn Bwysig”, gyda 43.5% yn nodi eu bod yn bwysig a 35.1% yn nodi nad ydynt yn 

bwysig. Wrth rannu’r ymatebion i’r rhai Cadarnhaol (‘Pwysig Iawn’ a ‘Phwysig’) a’r rhai 

Negyddol (‘Ddim yn Bwysig’ a ‘Ddim yn Bwysig o Gwbl’), gwelwn fod ychydig mwy o 

ymatebwyr wedi ateb yn Gadarnhaol i’r eitem, o gymharu â'r rhai a atebodd yn Negyddol 

(53.9% yn ymateb yn Gadarnhaol a 46.1% yn ymateb yn Negyddol). 
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Tabl 6. Pwysigrwydd Gwerthoedd Cristnogol yn yr Ysgol fesul pob Ysgol Unigol, a hefyd y 

rhaniad rhwng yr ymatebion Cadarnhaol (Pwysig Iawn neu Bwysig) a’r ymatebion Negyddol 

(Ddim yn Bwysig neu Ddim yn Bwysig o Gwbl) 

 

 
Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 

Ddim yn Bwysig 
o Gwbl 

Ysgol Beuno Sant 2 12.5% 5 31.3% 8 50% 1 6.3% 

Ysgol Bro Tegid 
  

15 40.5% 16 43.2% 6 16.2% 

Ysgol Bro Tryweryn 3 13.6% 12 54.6% 7 31.8% 
  

Ysgol Ffridd y Llyn 6 40.0% 5 33.3% 2 13.3% 2 13.3% 

Ysgol OM Edwards 3 9.4% 13 40.6% 12 37.5% 4 12.5% 

Ysgol y Berwyn 2 6.5% 16 51.6% 9 29.0% 4 12.9% 

Dim ymateb 
  

1 100.0% 
    

Cyfanswm  16 10.4% 67 43.5% 54 35.1% 17 11.0% 

   

 
Pwysig Iawn neu Bwysig 

Ddim yn bwysig neu Ddim yn Bwysig o 
Gwbl 

 

83 53.9% 71 46.1% 

 

Yr Ysgol yn Cefnogi Datblygiad Ysbrydol a Moesol y Plant. 

 

O ran yr ysgolion yn Cefnogi Datblygiad Ysbrydol a Moesol y Plant, nododd 48.4% 

o'r ymatebwyr fod hyn yn “Bwysig” wrth ddewis ysgol, a nododd 36.8% ei fod yn “Bwysig 

Iawn" (gweler Tabl 7). O ran ymatebion negyddol, nododd 12.3% nad oedd yr eitem yn 

bwysig a dim ond 2.6% (4 person) wnaeth nodi nad oedd yn bwysig o gwbl.  Wrth gymharu'r 

Cadarnhaol (“Pwysig Iawn" a "Phwysig") a'r Negyddol ("Ddim yn Bwysig", "Ddim yn Bwysig 

o Gwbl") gwelwn fod 85.2% o'r bobl wedi ymateb yn Gadarnhaol o gymharu ag 14.8% yn 

ymateb yn Negyddol.   

 

Tabl 7. Pwysigrwydd Datblygiad Ysbrydol a Moesol 

 

 

Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 
Ddim yn Bwysig 

o Gwbl  
Cyfanswm  

Nifer 57 75 19 4 

 
155 

% 36.8% 48.4% 12.3% 2.6% 
 

100.0% 
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Ffigwr 4. Canran Pwysigrwydd Datblygiad Ysbrydol a Moesol  

 

 

Y Pellter Teithio i’r Ysgol.  

 

 Nododd dros hanner y rhieni (55.1%) fod y Pellter Teithio i'r Ysgol yn "Bwysig" wrth 

ddewis ysgol, ac roedd bron i draean (30.1%) yn nodi ei fod yn “Bwysig Iawn”. Nododd 

cyfanswm o 14.7% o’r ymatebwyr naill ai nad oedd y pellter teithio yn bwysig neu nad oedd 

yn bwysig o gwbl.  

 

 

 

Tabl 8. Pwysigrwydd Pellter Teithio i’r Ysgol 

 

 
Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 

Ddim yn Bwysig 
o Gwbl  

Cyfanswm  

Nifer 47 86 18 5 
 

156 

% 30.1% 55.1% 11.5% 3.2% 
 

100.0% 
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Ffigwr 5. Canran Pwysigrwydd Pellter Teithio i’r Ysgol 

 

Perthynas Dda rhwng Rhieni ac Athrawon 

 

Nododd mwyafrif y rhieni (81%) fod cael Perthynas Dda rhwng Rhieni ac Athrawon 

yn "Bwysig Iawn", a nododd 18.4% ei fod yn "Bwysig".  Felly, roedd 99.4% o’r rhieni wedi 

ymateb i’r eitem hon yn Gadarnhaol (“Pwysig Iawn” neu “Bwysig"), gan ei gosod yn ail i 

ansawdd yr addysg o ran eitemau cadarnhaol y rhestr hon. Dim ond un person wnaeth nodi 

nad oedd perthynas dda yn bwysig.  

 

Tabl 9. Pwysigrwydd Perthynas Dda rhwng Rhieni ac Athrawon 

 

 
Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 

Ddim yn Bwysig 
o Gwbl  

Cyfanswm  

Nifer 128 29 1 0 
 

158 

% 81.0% 18.4% 0.6% 0.0% 
 

100.0% 
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Ffigwr 6. Canran Pwysigrwydd Perthynas Dda rhwng Rhieni ac Athrawon 

 

 

Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel ar Gael yn yr Ysgol  

 

Yn yr un modd â’r eitem flaenorol, nododd y mwyafrif helaeth o ymatebwyr (98.7%) 

fod Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel naill ai’n “Bwysig Iawn” (61.1%) neu'n “Bwysig” 

(37.6%).  Nododd dau o’r rhieni (1.3%) nad oedd y rhain yn bwysig ac ni wnaeth neb nodi 

nad oeddynt yn bwysig o gwbl.  

 

Tabl 10. Pwysigrwydd Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel   

 

 
Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 

Ddim yn Bwysig 

o Gwbl  
Cyfanswm  

Nifer 96 59 2 0 
 

157 

% 61.1% 37.6% 1.3% 0.0% 
 

100.0% 
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Ffigwr 7. Canran Pwysigrwydd Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel   

 

 

Darpariaethau Ychwanegol (e.e. Clybiau Brecwast, Clybiau ar ôl Ysgol)  

 

O ran darpariaethau ychwanegol, roedd 43.6% o'r rhieni yn teimlo fod Darpariaethau 

Ychwanegol yn "Bwysig", a 25% yn eu hystyried yn "Bwysig Iawn", felly roedd mwy na dwy 

ran o dair o'r rhieni wedi ymateb yn Gadarnhaol i'r eitem hon. Fodd bynnag, roedd 30.8% o’r 

rhieni yn teimlo nad oedd y rhain yn bwysig ac roedd un rhiant yn teimlo nad oeddynt yn 

bwysig o gwbl.   

 

Tabl 11. Pwysigrwydd Darpariaethau Ychwanegol (e.e. Clybiau Brecwast, Clybiau ar ôl 

Ysgol)  

 

 
Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 

Ddim yn Bwysig 
o Gwbl  

Cyfanswm  

Nifer 39 68 48 1 
 

156 

% 25.0% 43.6% 30.8% 0.6% 
 

100.0% 
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Ffigwr 8. Canran Pwysigrwydd Darpariaethau Ychwanegol (e.e. Clybiau Brecwast, Clybiau 

ar ôl Ysgol)  

 

 

 

Crynodeb o Gwestiwn 4a  

 

 Roedd y cwestiwn yn adnabod elfennau oedd yn amlwg yn bwysig i rieni wrth ddewis 

ysgol. Yr eitem oedd yn cael ei hystyried bwysicaf yn fwyaf cyson oedd Ansawdd yr Addysg, 

ac nid oedd unrhyw un o'r rhieni wedi nodi naill ai nad oedd hyn yn bwysig neu nad oedd yn 

bwysig o gwbl. Er bod mwyafrif y rhieni yn teimlo ei bod yn bwysig i’r ysgol gefnogi 

Datblygiad Ysbrydol a Moesol, roedd y diffyg gwahaniaeth sylweddol rhwng ymatebwyr yn 

nodi ei bod yn bwysig i ysgol gael Gwerthoedd Cristnogol a’r rhai oedd yn teimlo nad oedd 

hynny yn bwysig, yn awgrymu nad yw’r Datblygiad Ysbrydol a Moesol hwn o reidrwydd i fod 

mewn gosodiad traddodiadol neu Gristnogol ffurfiol. Yn ogystal, adnabuwyd elfennau 

amgylcheddol megis adeiladau ysgolion a pherthynas dda gydag athrawon fel ffactorau 

pwysig wrth ddewis ysgol.  
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Cwestiwn 4b:  Trefnu Eitemau 4a yn ôl eu Pwysigrwydd.  

 

 Gofynnwyd i’r rhieni restru pa mor bwysig oedd pob un o’r saith elfen a welwyd yng 

nghwestiwn 4a, gan ddefnyddio graddfa o 1 i 7, a nodi 1 fel y lefel pwysicaf: 

 

 Ansawdd yr addysg 

 Y disgwyliad ffurfiol fod gwerthoedd Cristnogol wedi’u gwreiddio ym mywyd yr ysgol  

 Yr ysgol yn cefnogi datblygiad ysbrydol a moesol y plant 

 Y pellter teithio i’r ysgol 

 Perthynas dda rhwng rhieni ac athrawon 

 Adeiladau ac adnoddau o safon uchel ar gael yn yr ysgol   

 Darpariaethau ychwanegol (e.e. clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol)  

 

Mae’n ymddangos fod nifer o ymatebwyr wedi camddehongli’r cwestiwn hwn, ac ni wnaeth 

69 o’r ymatebwyr (43.4%) gwblhau’r cwestiwn yn unol â’i fwriad. O’r herwydd, mae’r 

dadansoddiad a ganlyn yn cynnwys ymatebion 90 o rieni.     

 

Ansawdd yr Addysg 

 Yn yr un modd â’r eitem yng Nghwestiwn 4a, nodwyd Ansawdd yr Addysg  fel yr 

elfen bwysicaf wrth ddewis ysgol gyda 93.3% o’r rhieni yn ei osod yn gyntaf, 3.3% yn ei osod 

yn ail, a’r radd isaf a roddwyd iddo oedd 5ed.   

Tabl 12. Graddau Pwysigrwydd Ansawdd yr Addysg  

  

 
1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 

 

Cyfan
swm  

Nifer 84 3 1 1 1 0 0 
 

90 

% 
93.3% 3.3% 1.1% 1.1% 1.1% 0.0% 0.0% 

 

100.0
% 
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Ffigwr 9. Canran Graddau Pwysigrwydd Ansawdd yr Addysg  

 

Y Disgwyliad Ffurfiol fod Gwerthoedd Cristnogol wedi’u Gwreiddio ym 

Mywyd yr Ysgol  

 Roedd y rhan fwyaf o’r graddau a roddwyd i’r eitem hon (84.5%) yn 5 neu’n is, gyda 

21.1% yn ei gosod yn y chweched safle a bron i hanner (46.7%) yn ei gosod yn y seithfed 

safle. Drwy ei gymharu â Chwestiwn 4a, gwelir o'r rhieni a nododd fod Gwerthoedd 

Cristnogol yn "Bwysig Iawn" neu’n "Bwysig", mai dim ond 17% wnaeth osod yr eitem hon yn 

1af neu’n 2il, gyda’r gyfran fwyaf (28.3%) yn ei gosod yn 5ed, a 15% yn ei rhoi yn 7fed.  O’r 

rhai hynny wnaeth ateb nad oedd Gwerthoedd Cristnogol naill ai’n Bwysig neu Ddim yn 

Bwysig o Gwbl, gosododd 81% ohonynt yr eitem yn 7fed. 

Tabl 13. Graddau Pwysigrwydd fod Gwerthoedd Cristnogol wedi’u Gwreiddio ym Mywyd yr 

Ysgol  

 
1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 

 

Cyfans
wm  

Nifer 2 6 0 6 15 19 42 
 

90 

% 2.2% 6.7% 0.0% 6.7% 16.7% 21.1% 46.7% 
 

100.0% 
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Ffigwr 10. Canran Graddau Pwysigrwydd fod Gwerthoedd Cristnogol wedi’u Gwreiddio ym 

Mywyd yr Ysgol  

 

Yr Ysgol yn Cefnogi Datblygiad Ysbrydol a Moesol y Plant. 

 O gymharu â’r eitem flaenorol, roedd dosbarthiad graddau Datblygiad Ysbrydol a 

Moesol yn fwy cytbwys, gyda’r gyfran fwyaf o ymatebwyr (23.3%) yn ei osod yn drydydd. Tra 

roedd 41.1% o ymatebwyr yn rhoi’r eitem yn y safle cyntaf, ail neu drydydd, gosododd 37.7% 

o ymatebwyr yr eitem yn bumed, chweched neu seithfed o ran pwysigrwydd.    

Tabl 14. Graddau Pwysigrwydd fod yr Ysgol yn Cefnogi Datblygiad Ysbrydol a Moesol 

 
1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 

 

Cyfans
wm  

Nifer 2 14 21 19 13 19 2 
 

90 

% 2.2% 15.6% 23.3% 21.1% 14.4% 21.1% 2.2% 
 

100.0% 
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Tabl 11. Canran Graddau Pwysigrwydd fod yr Ysgol yn Cefnogi Datblygiad Ysbrydol a 

Moesol 

 

 Y Pellter Teithio i’r Ysgol.  

Nid oedd y Pellter i’r Ysgol yn cael ei raddio’n arbennig o uchel o ran y ffactorau sy'n 

effeithio ar rieni wrth iddynt ddewis ysgol, gyda 15.6% ohonynt yn ei osod yn ail neu’n 3ydd 

i’r ffactor, a neb yn ei ystyried fel y ffactor pwysicaf. Gosododd y gyfran fwyaf o rieni (32.2%) 

y ffactor yn bumed, a derbyniodd radd o 4ydd, 5ed neu 6ed gan bron i dri chwarter y rhieni 

(73.3%).  

 

Tabl 15. Graddau Pwysigrwydd Pellter Teithio i’r Ysgol 

 
1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 

 

Cyfan
swm  

Nifer 0 7 7 19 29 18 10 
 

90 

% 
0.0% 7.8% 7.8% 21.1% 32.2% 20.0% 11.1% 

 

100.0
% 
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Ffigwr 12. Canran Graddau Pwysigrwydd Pellter Teithio i’r Ysgol 

 

Perthynas Dda rhwng Rhieni ac Athrawon 

 Barnwyd yn yr ymateb i Gwestiwn 4a fod yr eitem hon yn ffactor pwysig i rieni wrth 

ddewis ysgol, ac mae patrwm tebyg i'w weld fan hyn, gydag 80% o'r ymatebwyr yn ei gosod 

yn 1af, 2il neu’n 3ydd. Fodd bynnag, dim ond un rhiant wnaeth osod yr eitem yn y safle 

cyntaf, gyda’r gyfran fwyaf (45.6%) yn ei gosod yn yr ail safle.  

 Tabl 16. Graddau Pwysigrwydd Perthynas Dda rhwng Rhieni ac Athrawon 

 
1af 2il 3ydd 4ydd 5ed 6ed 7fed 

 

Cyfan
swm  

Nifer 1 41 30 13 4 1 0 
 

90 

% 
1.1% 45.6% 33.3% 14.4% 4.4% 1.1% 0.0% 

 

100.0
% 
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Ffigwr 13. Canran Graddau Pwysigrwydd ar gyfer Perthynas Dda rhwng Rhieni ac Athrawon 

 

Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel  

 Mae dosbarthiad y graddau hyn wedi’u canoli rhwng yr 2il a’r 4ydd safle, ac roedd 

dros dri chwarter yr ymatebwyr (76.7%) yn eu sgorio’n ail, trydydd neu bedwerydd. Dim ond 

un ymatebwr wnaeth nodi mai Adeiladau ac Adnoddau Ysgol oedd yr elfen bwysicaf tra bod 

3.3% o’r ymatebwyr wedi nodi mai hon fyddai’r eitem lleiaf pwysig.   

 

Tabl 17. Graddau Pwysigrwydd Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel   

 

 
1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 

 

Cyfan
swm  

Nifer  1 19 26 24 10 7 3 
 

90 

% 
1.1% 21.1% 28.9% 26.7% 11.1% 7.8% 3.3% 

 

100.0
% 
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Ffigwr 14. Canran Graddau Pwysigrwydd Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel   

 

 

Darpariaethau Ychwanegol (e.e. Clybiau Brecwast, Clybiau ar ôl Ysgol)  

 Yng Nghwestiwn 4a nododd dwy ran o dair o’r ymatebwyr (68.6%) fod Darpariaethau 

Ychwanegol naill ai'n "Bwysig Iawn" neu’n "Bwysig". Fodd bynnag, o ran graddio 

darpariaethau ychwanegol yn ôl eu pwysigrwydd, ymddengys eu bod yn cael eu hystyried yn 

llai pwysig nag eitemau eraill ar y rhestr. Ni wnaeth unrhyw yn o’r ymatebwyr osod yr elfen 

hon yn gyntaf neu’n ail o ran pwysigrwydd, gyda 5.6% o ymatebwyr yn gosod yr eitem yn y 

trydydd safle a 85.6% yn ei graddio’n bumed neu’n is.  Gosodwyd yr eitem hon yn y seithfed 

safle gan y gyfran fwyaf o rieni (36.7%). 

 

Tabl 18. Graddau Pwysigrwydd Darpariaethau Ychwanegol (e.e. Clybiau Brecwast, Clybiau 

ar ôl Ysgol)  

 
1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 

 

Cyfan
swm  

Nifer  0 0 5 8 18 26 33 
 

90 

% 
0.0% 0.0% 5.6% 8.9% 20.0% 28.9% 36.7% 

 

100.0
% 
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Ffigwr 15. Canran Graddau Pwysigrwydd Darpariaethau Ychwanegol (e.e. Clybiau 

Brecwast, Clybiau ar ôl Ysgol)  

 

Crynodeb o’r Cwestiwn   

 Mae Cwestiwn 4b yn cadarnhau casgliadau Cwestiwn 4a oedd yn awgrymu mai 

Ansawdd yr Addysg oedd y ffactor pwysicaf i’r ymatebwyr wrth iddynt ddewis ysgol. Er bod 

95.6% a 4.4% yn nodi fod Ansawdd yr Addysg un ai’n “Bwysig Iawn” neu’n “Bwysig" yng 

Nghwestiwn 4a, yn y cwestiwn hwn gosododd 93.3% o’r ymatebwyr yr eitem hon yn gyntaf 

o’r saith eitem yn y rhestr. Yng Nghwestiwn 4a dosbarthwyd y Disgwyliad bod Gwerthoedd 

Cristnogol wedi’u Gwreiddio ym Mywyd yr Ysgol  yn weddol gytbwys rhwng y rheini oedd yn 

teimlo ei fod yn bwysig a’r rheini oedd yn teimlo nad oedd yn bwysig, ond yng Nghwestiwn 

4b roedd tueddiad i'r eitem gael ei gosod yn 4ydd neu’n is o ran pwysigrwydd. Yn ogystal, er 

bod Darpariaethau Ychwanegol megis clybiau brecwast yn cael eu nodi’n bwysig yn 

gyffredinol yng Nghwestiwn 4a, roedd tueddiad iddynt gael eu gosod yn isel o ran 

pwysigrwydd yng Nghwestiwn 4b, gyda’r gyfran fwyaf o’r ymatebwyr yn eu gosod yn y 

seithfed safle.  
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 Rhoddwyd sgôr penodol i bob eitem drwy luosi nifer yr ymatebwyr oedd wedi’i gosod 

yn 1af, 2il, 3ydd ac ati gyda gwerth y radd honno.  Felly, pe bai pawb wedi rhoi’r eitem yn 

1af, byddai'n derbyn sgôr o 90 (1x90=90), pe bai pawb wedi ei rhoi yn 7fed, byddai'n derbyn 

sgôr o 630 (90 x 7 = 630), a phe bai'r ymatebion wedi'u rhannu rhwng 30 o ymatebwyr yn ei 

gosod yn drydydd, 50 yn ei gosod yn 4ydd a 10 yn ei gosod yn 5ed, byddai gan yr eitem 

honno sgôr o 280 (3 x 30 = 90; 4 x 50 = 200; 5 x 10 = 50 felly: 30 + 200 + 50 = 280).   

Trefnwyd yr eitemau hyn yn ôl eu sgôr, gyda sgôr uwch yn nodi fod yr eitem wedi cael ei 

gosod yn is ar y raddfa. Yn ôl y disgwyl, yn dilyn y dadansoddi blaenorol, Ansawdd yr 

Addysg a ddaeth yn gyntaf yn seiliedig ar y sgôr, gyda graddfa gyfartalog o 1.1. Daeth y 

Berthynas rhwng Rhieni ac Athrawon yn ail i hyn, ac yna Adeiladau ac Adnoddau o Safon 

Uchel i ddilyn. Ar gyfartaledd roedd Datblygiad Ysbrydol a Moesol yn fwy nag un radd 

uwchben Gwerthoedd Cristnogol. Rhoddwyd y sgôr uchaf i Ddarpariaethau Ychwanegol, 

oedd ond ychydig yn uwch na Gwerthoedd Cristnogol, ac ar gyfartaledd derbyniodd y ddau 

radd o 5.8 o ran pwysigrwydd.   

Tabl 19. Eitemau Cwestiwn 4b wedi’u Trefnu yn ôl Sgôr Pwysigrwydd 

  Sgôr 

Gradd Gyfartalog 
 

Ansawdd Addysg 102 1.1 

Perthynas rhwng Rhieni ac Athrawon 251 2.8 

Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel 326 3.6 

Datblygiad Ysbrydol a Moesol  362 4.0 

Pellter Teithio 434 4.8 

Gwerthoedd Cristnogol 521 5.8 

Darpariaethau Ychwanegol 524 5.8 

  

Cwestiwn 5: Sylwadau Ychwanegol  

 O’r 159 o ymatebwyr, dewisodd 24 ohonynt gynnwys sylwadau ychwanegol yn yr 

adran hon. Dosbarthwyd hwy i un o dri dosbarth a cheir trafodaeth arnynt isod.   

Crefydd ac Addysg 

 O’r 24 ymateb i Gwestiwn 5, roedd eu hanner yn ymwneud â’r berthynas rhwng 

crefydd ac addysg, tra roedd y gweddill yn ymwneud ag agweddau o addysg nad ydynt yn 

berthnasol i grefydd, ac fe'u trafodir isod. Roedd un o'r ymatebwyr yn teimlo fod ei ysgol 

Tud. 164



23 
 

(Ysgol Ffridd y Llyn) yn rhagorol, ond roedd yn pryderu "bod y traddodiad cryf o addysg 

Gristnogol yn y wlad hon yn diflannu’n raddol”. Roedd dau o’r farn y dylai rhieni gael yr hawl 

i anfon eu plant i ysgolion sy’n darparu addysg wedi’i hintegreiddio â chrefydd, waeth beth 

fo’u crefydd. Roedd un rhiant yn bryderus iawn nad oedd disgyblion sy’n mynychu Ysgol 

Beuno Sant yn ymwneud digon â’r Eglwys ac nad ydynt yn mynychu’n rheolaidd. Dywedodd 

eraill eu bod o blaid ysgolion sy'n cael eu rhedeg gan yr Eglwys, a theimlant nad oedd yr 

holiadur yn adlewyrchu'r cysylltiadau cryf rhwng yr Eglwys a'r ysgol. Roeddynt yn teimlo'n 

gryf fod yr holiadur yn eu gorfodi i ddewis rhwng crefydd ac ansawdd yr addysg.  

 Roedd eraill yn teimlo i’r gwrthwyneb.  Nododd un rhiant ei fod yn Gristion, ond nad 

oedd yn teimlo fod gan yr Eglwys rôl mewn addysg yng Nghymru, a theimlai fod hyn yn cael 

ei adlewyrchu yn y niferoedd bychain sy’n mynychu Ysgol Beuno Sant. Roedd eraill o’r farn 

fod ffactorau megis Addysg Grefyddol yn y cwricwlwm, a’r gallu i gael cyfarwyddyd ysbrydol 

a chrefyddol yn yr eglwys, yn golygu nad oedd angen  integreiddio ymhellach rhwng yr 

Eglwys ac addysg.  

 

Ansawdd yr Addysg 

 Mynegodd nifer o ymatebwyr eu bod yn fodlon â safon yr addysg ar hyn o bryd, neu 

cynigwyd ffyrdd i wella ganddynt. Nodwyd gan rai ei bod hi’n bwysig bod addysg yn cael ei 

darparu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac roedd un o’r farn ei bod hi’n bwysig iddi fod yn addysg 

wledig. Cred rhai fod dosbarthiadau bychain yn bwysig, tra bod eraill yn teimlo y dylai pob 

dosbarth gael yr un athrawon trwy’r amser gan bwysleisio gwerth staff dysgu da. 

Pwysleisiodd un o’r rhieni bwysigrwydd y chweched dosbarth yn Ysgol y Berwyn.  

 

Cymuned 

 Nododd rhai o’r ymatebwyr hefyd ei bod hi’n bwysig i dref y Bala gadw ei hysgol 

uwchradd, ac y dylai hefyd agor fel canolfan ddysgu oedolion i gael datblygiad personol o 

fewn y gymuned. Awgrymodd un y byddai’n ddefnyddiol pe bai ysgolion yn medru derbyn 

plant am gyfnodau o hanner diwrnod cyn iddynt gychwyn yn llawn amser, ac y byddai hyn yn 

fuddiol i rieni sy’n gweithio.  
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Adran 3. Trafodaeth 

 Bwriad yr holiadur oedd casglu barn y rhieni o ran yr amrywiol elfennau sy’n eu 

harwain at ddewis ysgol i'w plant, ac i asesu'r angen am sefydliad addysg wedi'i redeg gan 

Gyngor Gwynedd ar y cyd â'r Eglwys yng Nghymru. Rhoddwyd un holiadur i bob plentyn ym 

mhob ysgol, ac o'r tua 674 o holiaduron (yn seiliedig ar ffigyrau Cyngor Gwynedd ar gyfer 

2013) a fyddai wedi’u dosbarthu, daeth 160 ohonynt yn ôl (23.7%). Mae cyfraddau ymateb i 

holiaduron yn dueddol o fod yn isel, ond gan gofio ei bod yn bosib fod gan rieni fwy nag un 

plentyn ym mhob ysgol (neu yn achos 31 o'r ymatebion, o leiaf un plentyn mewn ysgol 

gynradd ac un plentyn yn Ysgol y Berwyn), gallwn ragdybio'n eithaf siŵr fod y 160 o 

ymatebwyr yn rieni i fwy na 160 o blant. Roedd nifer yr ymatebion a ddaeth o Ysgol y 

Berwyn yn unig (heb blant mewn ysgol gynradd) yn syfrdanol o isel (9.4%).  Mae’r rhesymau 

am hyn yn aneglur, ond fe all gynrychioli fod rhieni’r plant hynny sy’n mynychu ysgol 

uwchradd yn amharod i roi eu barn ar fater sydd ond yn effeithio ar ysgolion cynradd. Wrth 

ystyried nifer yr ymatebwyr sydd â phlant sy’n mynychu ysgol gynradd ac Ysgol y Berwyn, 

mae nifer y rhieni sydd â phlant sy’n mynychu Ysgol y Berwyn yn cynyddu i 61, neu 19.1% 

o’r tua 319 o holiaduron a ddosbarthwyd.    

O ran iaith yr ymatebion, fe wnaeth 59.4% lenwi’r holiadur drwy gyfrwng y Gymraeg, 

a 40.6% yn Saesneg.  Er nad yw hyn yn adlewyrchu defnydd iaith aelwydydd, mae’r ffigyrau 

hyn yn ymdebygu’n fawr i ganlyniadau Cyfrifiad 2011 oedd yn awgrymu fod 56% o bobl 

Gwynedd yn medru siarad, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg. O’r herwydd, er gwaethaf 

maint gweddol fychan y sampl, byddai modd casglu fod y sampl yn adlewyrchu 

cyfansoddiad y boblogaeth o ran y defnydd o iaith, ei fod yn lled gynrychioli’r boblogaeth hon 

ac yn adlewyrchu barn rhieni sydd â phlant sy’n mynychu’r ysgolion cynradd lleol.  Fodd 

bynnag, gan ystyried y gwahaniaeth yn nifer yr ymatebwyr sydd â phlant mewn ysgolion 

cynradd o gymharu ag ysgolion uwchradd, mae'n debygol na ellid gwneud unrhyw 

gymhariaeth ystyrlon rhwng y cynradd a'r uwchradd.  

 

Ansawdd yr Addysg  

 Ar gyfer pob un o’r cwestiynau, roedd yr ymatebwyr yn tueddu i nodi mai’r dylanwad 

pwysicaf wrth ddewis ysgol yw ansawdd yr addysg. Wrth ymateb i Gwestiwn 3, lle’r oedd 
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gofyn i ymatebwyr nodi pa un o'r pedwar datganiad oedd yn cyfleu eu barn orau wrth ddewis 

ysgol, nododd 76.9% ohonynt “yr unig beth sy’n bwysig i mi yw fod fy mhlentyn yn cael 

addysg dda”, gyda nifer o rieni’n gwneud sylwadau i’r perwyl hwn, megis, “Our child’s 

education is the most important thing to us as a family”.   

 Roedd nifer fechan o’r ymatebwyr yn teimlo fod cwestiwn 3 yn eu gorfodi i ddewis 

rhwng addysg Gristnogol ac addysg o ansawdd uchel, gan ddadlau na fyddai neb yn dewis 

ysgol grefyddol sy’n darparu addysg wael. Fodd bynnag, yng Nghwestiwn 4a, gofynnwyd i'r 

rhieni restru pwysigrwydd ansawdd addysg wrth ddewis ysgol ar raddfa pedwar pwynt, a 

nododd 95.6% ohonynt ei fod yn “Bwysig Iawn", gyda 4.4% yn nodi ei fod yn “Bwysig”.  Ni 

wnaeth neb nodi “Ddim yn Bwysig” neu “Ddim yn Bwysig o Gwbl”. Pan ofynnwyd yng 

Nghwestiwn 4b iddynt raddio’r saith eitem o 1 i 7, gyda rhif 1 yn dynodi’r eitem bwysicaf, 

nododd 93.3% mai’r eitem hon oedd y pwysicaf. Y radd isaf a dderbyniodd yr eitem oedd 

5ed o 7. Pan roddwyd sgoriau i’r graddau hyn (gweler Tabl 19), daeth Ansawdd yr Addysg 

yn gyntaf, gyda gradd gyfartalog o 1.1, mwy nag un radd gyfan yn uwch na’r eitem oedd yn y 

safle nesaf. Yn amlwg, yn seiliedig ar y data hwn, Ansawdd yr Addysg oedd y ffactor 

pwysicaf i bron iawn pob un o'r ymatebwyr.   

 Os y cytunir yn gyffredinol mai Ansawdd yr Addysg yw'r ffactor pwysicaf wrth ddewis 

ysgol, mae'r ffactorau sy'n galluogi hyn hefyd yn derbyn gradd uchel. O ran graddau 

cyfartalog (gweler Tabl 19), yr eitem a dderbyniodd yr ail radd uchaf (cyfartaledd o 2.8) oedd 

Perthynas Dda rhwng Rhieni ac Athrawon, gydag Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel yn 

drydydd (cyfartaledd o 3.6). Fodd bynnag, Darpariaethau Ychwanegol, megis clybiau 

brecwast, ddaeth yn olaf, gyda gradd gyfartalog o 5.8.  Ymddengys fod rhieni’n rhoi pwyslais 

uchel ar elfennau sy’n cyfrannu at addysg o ansawdd uchel, ond eu bod yn teimlo nad yw 

clybiau allgyrsiol yn ychwanegu fawr o werth i’r profiad addysgol.    

  

Rôl Crefydd wrth Ddewis Ysgol   

 Yng Nghwestiwn 3, gofynnwyd i ymatebwyr nodi pa ddatganiad oedd yn cyfleu eu 

barn orau wrth ddewis ysgol i’w plant. Roedd modd i’r rhieni ymateb eu bod yn dymuno 

anfon eu plentyn i ysgol sy’n cael ei chynnal gan Gyngor Gwynedd yn unig, eu bod yn 
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dymuno anfon eu plentyn i ysgol sy’n cael ei chynnal ar y cyd â'r Eglwys yng Nghymru, bod 

cynnal ysgolion ar y cyd â'r Eglwys yn bwysig i ddarparu dewis i rieni (nid o reidrwydd hwy 

eu hunain), neu mai'r unig beth sy'n bwysig yw ansawdd yr addysg.  

 O’r ymatebwyr wnaeth ateb y cwestiwn, nododd 16% eu bod yn dymuno i’w plentyn 

fynychu ysgol sy’n cael ei chynnal gan Gyngor Gwynedd yn unig, gan awgrymu difaterwch o 

ran mynychu ysgol gydag elfen grefyddol. Ysgrifennodd un o’r ymatebwyr eu bod yn poeni 

am rôl yr Eglwys yn y broses o benderfynu ar ddarpariaeth addysg. Roedd nifer y rhieni hyn 

yn fwy na’r nifer a atebodd ei bod yn bwysig i’w plant fynychu ysgol sy’n cael ei chynnal ar y 

cyd â’r Eglwys, neu fod gan rieni y dewis i anfon eu plant i’r ysgolion hyn, cyfanswm o 7.1%. 

Fodd bynnag, nododd y mwyafrif o’r ymatebwyr (76.9%) mai’r unig beth oedd yn bwysig 

iddynt hwy oedd ansawdd addysg eu plant.  

 Wrth edrych ar hyn yn unigol, nid yw o reidrwydd yn awgrymu fod yna ddiffyg galw 

am ysgolion sy’n cael eu cynnal ar y cyd â’r Eglwys, dim ond bod 16% o'r sampl yn 

ymddangos yn ddifater ynghylch y syniad, neu nad oeddynt eisiau i'w plant fynychu un.  Mae 

Cyfrifiad 2011 yn nodi fod 59.5% o bobl Gwynedd a 64.8% o bobl ardal y Bala yn ystyried eu 

hunain yn Gristnogion (nid yw'r data enwadol ar gael), ac mae Cwestiwn 4a yn adlewyrchu 

hyn yn fras. Pan ofynnwyd iddynt restru pwysigrwydd Y Disgwyliad Ffurfiol fod Gwerthoedd 

Cristnogol yn Greiddiol i fywyd yr Ysgol ar raddfa pedwar pwynt, roedd yr ymatebion bron 

iawn wedi’u rhannu’n hafal, gydag ychydig mwy yn nodi ei fod naill ai’n “Bwysig Iawn" neu’n 

“Bwysig” (53.9%) o gymharu â naill ai "Ddim yn Bwysig" neu "Ddim yn Bwysig o Gwbl" 

(46.1%).  Wrth edrych ar y rhai hynny a ddywedodd eu bod yn dymuno i’w plant fynychu 

ysgol sy’n cael ei chynnal gan Gyngor Gwynedd yn unig, nododd 39.1% fod Gwerthoedd 

Cristnogol yn “Bwysig”, ond dim ond tri ohonynt (12%) wnaeth nodi nad oedd hynny’n 

“bwysig o gwbl”.   

Roedd y rhai hynny a nododd mai’r unig beth sy’n bwysig yw Ansawdd yr Addysg 

wedi’u rhannu bron yn union rhwng y rhai hynny a nododd fod Gwerthoedd Cristnogol naill 

ai'n ”Bwysig Iawn” neu’n “Bwysig”, a'r rhai hynny oedd yn teimlo eu bod naill ai “Ddim yn 

Bwysig” neu “Ddim yn Bwysig o Gwbl” (52.1% o gymharu â 47.9% yn ôl eu trefn). Felly, 

ymddengys fod nifer o rieni’n dymuno cael rhyw elfen o Werthoedd Cristnogol yn ysgol eu 

plentyn, hyd yn oed os nad oedd yr ysgol yn cael ei chynnal ar y cyd â’r Eglwys yn ffurfiol.  
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Yng Nghwestiwn 4b gofynnwyd i rieni restru, yn ôl trefn eu pwysigrwydd, 7 ffactor all 

ddylanwadu ar eu penderfyniad wrth ddewis ysgol. Dim ond dau o’r bobl oedd wedi ymateb 

yn gywir i'r holiadur wnaeth nodi fod Y Disgwyliad Ffurfiol o Werthoedd Cristnogol yn dod yn 

gyntaf yn eu rhestr. Yn wir, fe wnaeth 84.5% nodi fod pwysigrwydd yr eitem hon o dan y 

canolrif (5ed, 6ed neu 7fed).  O’r sawl wnaeth nodi fod Gwerthoedd Cristnogol yn “Bwysig 

Iawn” yng Nghwestiwn 4a (ac wedi llenwi 4b yn llwyddiannus), rhoddodd 3 ohonynt (50%) 

radd o un ai 5ed neu 6ed allan o saith i'r eitem. O'r sawl wnaeth nodi fod Gwerthoedd 

Cristnogol  naill ai'n "Bwysig Iawn" neu'n "Bwysig" yng nghwestiwn 4a ac a lenwodd 4b yn 

llwyddiannus, rhoddodd 69.6% ohonynt radd o 5ed neu is i’r eitem, gyda 15.2% yn ei 

graddio’n 7fed.  O’r sawl a nododd nad oedd Gwerthoedd Cristnogol yn “Bwysig” neu “Ddim 

yn Bwysig o Gwbl”, ac a lenwodd 4b, rhoddodd pawb radd o 5ed neu is i’r eitem, gydag 81% 

ohonynt yn ei gosod yn 7fed.  

 Mae’n glir fod oddeutu hanner yr ymatebwyr yn credu fod Gwerthoedd 

Cristnogol o leiaf yn "Bwysig", fodd bynnag, mae'n ymddangos er eu bod yn cael eu 

gwerthfawrogi, nad ydynt yn cael eu hystyried i fod cyn bwysiced â Pherthynas Dda gyda’r 

Athrawon, neu Adeiladau ac Adnoddau  o Safon Uchel  i addysg eu plant. Diddorol felly yw 

cymharu perfformiad yr eitem Gwerthoedd Cristnogol gyda'r eitem nesaf yn y rhestr, "Mae'r 

ysgol yn cefnogi datblygiad ysbrydol a moesol y plant”.  Derbyniodd Datblygiad Ysbrydol a 

Moesol radd uwch na Gwerthoedd Cristnogol ym mhob ymateb, gyda 85.2% yn nodi fod 

Datblygiad Ysbrydol a Moesol naill ai'n "Bwysig Iawn" neu'n "Bwysig" (o gymharu â 53.9% ar 

gyfer Gwerthoedd Cristnogol). Derbyniodd yr eitem hon raddau uchel gan bobl a oedd wedi 

nodi nad oedd Gwerthoedd Cristnogol yn bwysig wrth ddewis ysgol. O ran y bobl a nododd 

nad oedd Gwerthoedd Cristnogol yn “Bwysig” neu “Ddim yn Bwysig o Gwbl”, nododd 71.4% 

ohonynt fod Datblygiad Ysbrydol a Moesol naill ai'n "Bwysig" neu'n "Bwysig Iawn" (54.3% o 

gymharu â 171% yn ôl eu trefn). 

O gymharu â’r data ar Werthoedd Cristnogol, roedd graddau pwysigrwydd Datblygiad 

Ysbrydol a Moesol wedi cael eu dosbarthu'n fwy cytbwys (gweler Ffigwr 16). Roedd 

ymatebwyr yn tueddu i osod yr eitem yn 5ed neu'n is yn llai aml na'r eitem Gwerthoedd 

Cristnogol (37.7% o ymatebion Datblygiad Ysbrydol a Moesol wedi’u gosod yn 5ed neu’n is 
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o gymharu â 84.5% ar gyfer Gwerthoedd Cristnogol), a gosododd 41.1% ohonynt yr eitem yn 

1af, 2il neu’n 3ydd (2.2%, 15.6% a 23.3% yn ôl eu trefn) o ran pwysigrwydd.   

 

Ffigwr 16. Cymharu Gwerthoedd Cristnogol a Datblygiad Ysbrydol a Moesol ar draws y 

Graddau Pwysigrwydd 

 

Wrth gymharu’r graddau pwysigrwydd yn Nhabl 16, gwelwn fod gan Ddatblygiad 

Ysbrydol a Moesol radd gyfartalog o 4.0, tra bod Gwerthoedd Cristnogol wedi’u gosod bron i 

ddwy radd yn is, gyda gradd gyfartalog o 5.8. Unwaith eto, er bod ychydig dros hanner y 

rhieni wedi nodi fod Gwerthoedd Cristnogol yn bwysig iddynt, ymddengys bod yr eitem yn 

cael ei gosod yn is na Datblygiad Ysbrydol a Moesol o ran pwysigrwydd, sydd ei hun yn 

eitem llai pwysig nag ansawdd yr addysg, yn ogystal â’r adnoddau sy’n galluogi hynny.  

 

Sylwadau i Gloi 

 Mae’r holiadur a ddosbarthwyd i rieni dalgylch y Berwyn yn adnabod nifer o bwyntiau 

pwysig sy’n berthnasol i anghenion addysgol disgyblion a rhieni, yn ogystal â dyfodol 

darpariaeth addysg yr ardal.  Mae tri prif bwynt yn deillio o’r dadansoddiad.   
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1. Mae’r rhan fwyaf o rieni’n credu mai ansawdd yr addysg y mae eu plant yn ei derbyn 

yw’r ffactor pwysicaf wrth ddewis ysgol. Derbyniodd hwn bwyslais arbennig o uchel 

ac fe'i nodwyd fel y ffactor pwysicaf un gan bron i bob un o'r rhieni. Ymddengys bod y 

rhieni’n credu fod perthynas dda rhwng rhieni ac athrawon a chyfleusterau o safon 

uchel yn yr ysgolion yn hollbwysig ar gyfer darparu addysg ragorol, o ystyried eu 

graddau uchel a'u bod wedi'u gosod yn ail a thrydydd i ansawdd yr addysg.  

2. Mae rhieni’n credu fod ffactorau megis y pellter i’r ysgol a darpariaethau ychwanegol 

yn bwysig wrth ddewis ysgol. Fodd bynnag, o gymharu â ffactorau eraill, nid ydynt 

mor bwysig â ffactorau megis ansawdd cyfleusterau'r ysgol a datblygiad ysbrydol a 

moesol yn yr ysgol.  

3. Mae llawer o rieni hefyd yn credu fod datblygiad ysbrydol a moesol eu plant yn ffactor 

pwysig wrth ddewis ysgol. Mae tueddiad i hyn gael ei osod yn bwysicach nac 

ymgorffori Gwerthoedd Cristnogol yn addysg eu plant, hyd yn oed i rieni nad ydynt yn 

teimlo fod integreiddio gwerthoedd Cristnogol yn benodol yn bwysig iddynt. Er 

gwaethaf hyn, roedd ychydig dros hanner y rhieni (53.9%) yn teimlo ei bod hi’n 

bwysig neu’n bwysig iawn ymgorffori rhyw ffurf ar werthoedd Cristnogol yn addysg eu 

plentyn, ac nid ydynt o bosib yn gwrthwynebu’r syniad o gael addysg mewn ysgol 

sy’n cael ei chynnal gan yr Eglwys yng Nghymru.  

4. Gan ystyried fod mwy na thri chwarter (76.9%) y rhieni’n dweud mai’r unig beth sy’n 

bwysig iddynt hwy wrth ddewis ysgol yw ansawdd yr addysg, mae’n deg tybio nad yw 

mwyafrif y rhieni yn nalgylch y Berwyn o reidrwydd yn pryderu p’un a yw ysgol yn 

cael ei chynnal gan Gyngor Gwynedd neu gan yr Eglwys yng Nghymru, cyn belled     

â bod yr ysgol yn darparu’r addysg orau bosib. Ar gyfer y mwyafrif hwn o rieni, mae’n 

amlwg mai ansawdd yr addysg yw’r flaenoriaeth, waeth pwy sy’n ei darparu.   
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Atodiad A:  Mwy o Dablau Data  

 Mae’r atodiad a ganlyn yn darparu dadansoddiad o’r sgoriau a’r graddau a roddwyd i bob eitem yng Nghwestiwn 3, 4a a 4b fesul ysgol.  

Mae’r holl gyfansymiau yn cynrychioli cyfanswm yr ymatebion fesul ysgol. Caiff eitemau sydd yr un fath yng Nghwestiynau 4a a 4b eu cynnwys 

ar yr un dudalen er mwyn cymharu eu sgôr a’u gradd. Noder fod yr ymatebwr nad oedd wedi cynnwys enw ysgol wedi cael ei eithrio o'r tablau 

hyn.   

 

Tabl 20:  Cwestiwn 3, Pa Ddatganiad Sy’n Cyfleu Barn Orau Wrth Ddewis Ysgol, Fesul Ysgol 

 

 

Plentyn yn Mynychu Ysgol a 
Gynhelir gan Gyngor Gwynedd 

yn Unig  

Plentyn yn mynychu ysgol a 
gynhelir ar y cyd â’r Eglwys 

yng Nghymru 

Ysgol yn cael ei chynnal ar y 
cyd â’r Eglwys yng Nghymru i 

roi’r Dewis i Rieni 

Yr unig beth sy’n Bwysig 
yw Addysg Dda  

Cyfans
wm  

Ysgol Beuno Sant 
  

1 6.7% 3 20% 11 73.3% 
 

15 

Ysgol Bro Tegid 14 36.8% 
    

24 63.2% 
 

38 

Ysgol Bro Tryweryn 1 4.2% 1 4.2% 
  

22 91.7% 
 

24 

Ysgol Ffridd y Llyn 1 6.3% 
  

3 18.8% 12 75.0% 
 

16 

Ysgol OM Edwards 6 18.8% 
  

1 3.1% 25 78.1% 
 

32 

Ysgol y Berwyn 3 9.8% 
  

2 6.5% 26 83.9% 
 

31 

 

 

 

T
ud. 172



31 
 

Cwestiwn 4a a 4b: Ansawdd yr Addysg 

Tabl 21:  Cwestiwn 4a, Pwysigrwydd Ansawdd yr Addysg, Fesul Ysgol 

 

 
Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 

Ddim yn Bwysig 
o Gwbl  

Cyfanswm  

Ysgol Beuno Sant 14 87.5% 2 12.5% 

     
16 

Ysgol Bro Tegid 36 94.7% 2 5.3% 

     
38 

Ysgol Bro Tryweryn 25 100.0% 

 

0.0% 

     
25 

Ysgol Ffridd y Llyn 15 100.0% 

 

0.0% 

     
15 

Ysgol OM Edwards 31 96.9% 1 3.1% 

     
32 

Ysgol y Berwyn 29 93.5% 2 6.5% 

     
31 

 

Tabl 22:  Cwestiwn 4b, Graddau Pwysigrwydd Ansawdd yr Addysg, Fesul Ysgol 

 

  1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 
  

Cyfans
wm  

Ysgol Beuno Sant 8 88.8% 

  
  

 
  

 
1 11.1%   

   
  9 

Ysgol Bro Tegid 18 100.0% 

  

  
 

  
 

  
 

  
   

  18 

Ysgol Bro Tryweryn 14 93.3% 

  

  
 

1 6.7%   
 

  
   

  15 

Ysgol Ffridd y Llyn 7 87.5% 1 12.5%   
 

  
 

  
 

  
   

  8 

Ysgol OM Edwards 21 91.3% 1 4.3% 1 4.3%   
 

  
 

  
   

  23 

Ysgol y Berwyn 16 94.1% 1 5.9%   
 

  
 

  
 

  
   

  17 
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Cwestiwn 4a a 4b: Y Disgwyliad Ffurfiol fod Gwerthoedd Cristnogol wedi’u Gwreiddio ym Mywyd yr Ysgol  

Tabl 23:  Cwestiwn 4a, Pwysigrwydd y Disgwyliad Ffurfiol fod Gwerthoedd Cristnogol wedi’u Gwreiddio ym Mywyd yr Ysgol  

  
Pwysig Iawn Pwysig 

Ddim yn 
Bwysig 

Ddim yn 
Bwysig 
o Gwbl 

 
Cyfansw

m  

Ysgol Beuno Sant 2 12.5% 5 31.3% 8 50.0% 1 6.3% 
 

16 

Ysgol Bro Tegid 
  

15 40.5% 16 43.2% 6 16.2% 
 

37 

Ysgol Bro 
Tryweryn 

3 13.6% 12 54.5% 7 31.8% 
   

22 

Ysgol Ffridd y 
Llyn 

6 40.0% 5 33.3% 2 13.3% 2 13.3% 
 

15 

Ysgol OM 
Edwards 

3 9.4% 13 40.6% 12 37.5% 4 12.5% 
 

32 

Ysgol y Berwyn 2 6.5% 17 54.8% 9 29.0% 4 12.9% 
 

31 

 

Tabl 24:  Cwestiwn 4b, Graddau Pwysigrwydd Disgwyliad Ffurfiol fod Gwerthoedd Cristnogol wedi’u Gwreiddio ym Mywyd yr Ysgol  

  1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 
  

Cyfan
swm  

Ysgol Beuno Sant 1 11.1% 2 22.2% 

 

    
 

1 11.1%     5 55.5%   9 

Ysgol Bro Tegid       
 

  3 16.7%    5 27.8% 10 55.6%   18 

Ysgol Bro Tryweryn       
 

  2 13.3% 3 20.0% 4 26.7% 6 40.0%   15 

Ysgol Ffridd y Llyn    1 12.5% 

 

  1 12.5%    1 12.5% 5 62.5%   8 

Ysgol OM Edwards 1 4.3% 1 4.3% 

 

     7 30.4% 5 21.7% 9 39.1%   23 

Ysgol y Berwyn    2 11.8% 

 

     4 23.5% 4 23.5% 7 41.2%   17 
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Cwestiwn 4a a 4b: Yr Ysgol yn Cefnogi Datblygiad Ysbrydol a Moesol y Plant. 

Tabl 25:  Cwestiwn 4a, Pwysigrwydd yr Ysgol yn Cefnogi Datblygiad Ysbrydol a Moesol y Plant. 

 
Pwysig Iawn Pwysig 

Ddim yn 
Bwysig 

Ddim yn 
Bwysig 
o Gwbl 

 

Cyfa
nsw
m  

Ysgol Beuno Sant 4 25% 10 62.5% 2 12.5%   
 

  16 

Ysgol Bro Tegid 14 36.8% 16 42.1% 4 10.5% 4 10.5%   38 

Ysgol Bro Tryweryn 9 40.9% 10 45.5% 3 13.6%   
 

  22 

Ysgol Ffridd y Llyn 9 56.3% 5 31.3% 2 12.5%   
 

  16 

Ysgol OM Edwards 11 34.4% 16 50.0% 5 15.6%   
 

  32 

Ysgol y Berwyn 10 33.3% 17 56.7% 3 10%   
 

  30 

 

Tabl 26: Cwestiwn 4b, Graddau Pwysigrwydd yr Ysgol yn Cefnogi Datblygiad Ysbrydol a Moesol y Plant. 

 

  1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 
  

Cyfa
nsw
m  

Ysgol Beuno Sant   
 

1 11.1%    2 25.0% 3 25.0% 3 37.5%   
 

  9 

Ysgol Bro Tegid   
 

3 16.7% 4 22.2% 4 22.2% 4 22.2% 3 16.7%      18 

Ysgol Bro Tryweryn   
 

2 13.3% 3 20.0% 1 6.7% 1 6.7% 7 46.7% 1 6.7%   15 

Ysgol Ffridd y Llyn 1 12.5% 2 25.0%    3 37.5% 

  

2 25.0%      8 

Ysgol OM Edwards 1 4.3% 2 8.7% 7 30.4% 5 21.7% 4 17.4% 4 17.4%      23 

Ysgol y Berwyn   
 

4 23.5% 7 41.2% 4 23.5% 1 5.9%    1 5.9%   17 

 

T
ud. 175



34 
 

Cwestiwn 4a a 4b: Pellter Teithio i’r Ysgol 

Tabl 27:  Cwestiwn 4a, Pwysigrwydd Pellter Teithio i’r Ysgol 

 
Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 

Ddim yn Bwysig 
o Gwbl  

Cyfanswm  

Ysgol Beuno Sant 3 18.8% 13 81.3% 

 
 

 
   16 

Ysgol Bro Tegid 13 34.2% 18 47.4% 5 13.2% 2 5.3%   38 

Ysgol Bro Tryweryn 11 50.0% 9 40.9% 1 4.5% 1 4.5%   22 

Ysgol Ffridd y Llyn 4 25.0% 11 68.8% 1 6.3% 

 
   16 

Ysgol OM Edwards 10 31.3% 15 46.9% 6 18.8% 1 3.1%   32 

Ysgol y Berwyn 6 19.4% 20 64.5% 4 12.9% 1 3.2%   31 

 

Tabl 28:  Cwestiwn 4b, Graddau Pwysigrwydd Pellter Teithio i’r Ysgol 

 

 
1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 

 

Cyfa
nsw
m  

Ysgol Beuno Sant 
  

1 11.1% 1 11.1% 2 22.2% 2 22.2% 2 22.2% 1 11.1% 
 

9 

Ysgol Bro Tegid 
    

2 11.1% 2 11.1% 7 38.9% 5 27.8% 2 11.1% 
 

18 

Ysgol Bro Tryweryn 
  

4 26.7% 
  

4 26.7% 7 46.7% 
     

15 

Ysgol Ffridd y Llyn 
    

1 12.5% 1 12.5% 2 25.0% 3 37.5% 1 12.5% 
 

8 

Ysgol OM Edwards 
  

2 8.7% 1 4.3% 7 30.4% 5 21.7% 5 21.7% 3 13.0% 
 

23 

Ysgol y Berwyn 
    

2 11.8% 3 17.6% 6 35.3% 3 17.6% 3 17.6% 
 

17 
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Cwestiwn 4a a 4b: Perthynas Dda rhwng Rhieni ac Athrawon 

Tabl 29:  Cwestiwn 4a, Pwysigrwydd Perthynas Dda rhwng Rhieni ac Athrawon 

 
Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 

Ddim yn Bwysig 
o Gwbl  

Cyfanswm  

Ysgol Beuno Sant 12 75.0% 4 25.0% 
     

16 

Ysgol Bro Tegid 35 92.1% 3 7.9% 
     

38 

Ysgol Bro Tryweryn 22 91.7% 2 8.3% 
     

24 

Ysgol Ffridd y Llyn 13 81.3% 3 18.8% 
     

16 

Ysgol OM Edwards 24 75.0% 7 21.9% 1 3.1% 
   

32 

Ysgol y Berwyn 21 67.7% 10 32.3% 
     

31 

 

Tabl 30:  Cwestiwn 4b, Graddau Pwysigrwydd Perthynas Dda rhwng Rhieni ac Athrawon 

 

 
1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 

 
Cyfan
swm  

Ysgol Beuno Sant 
  

3 33.3% 3 33.3% 2 22.2% 
  

1 11.1% 
   

9 

Ysgol Bro Tegid 
  

11 61.1% 7 38.9% 
         

18 

Ysgol Bro Tryweryn 
  

8 53.3% 6 40.0% 1 6.7% 
       

15 

Ysgol Ffridd y Llyn 
  

1 12.5% 3 37.5% 2 25.0% 2 25.0% 
     

8 

Ysgol OM Edwards 
  

12 52.2% 6 26.1% 3 13.0% 2 8.7% 
     

23 

Ysgol y Berwyn 1 5.9% 6 35.3% 5 29.4% 5 29.4% 
       

17 
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Cwestiwn 4a a 4b: Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel ar Gael yn yr Ysgol  

Tabl 31:  Cwestiwn 4a, Pwysigrwydd Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel ar Gael yn yr Ysgol  

 

  
Pwysig Iawn Pwysig 

Ddim yn 
Bwysig 

Ddim yn Bwysig 
o Gwbl  

Cyfansw
m  

Ysgol Beuno Sant 7 43.8% 9 56.3% 
     

16 

Ysgol Bro Tegid 27 71.1% 11 28.9% 
     

38 

Ysgol Bro 
Tryweryn 

15 60.0% 8 32.0% 
     

25 

Ysgol Ffridd y Llyn 10 62.5% 5 31.3% 1 6.3% 
   

16 

Ysgol OM Edwards 20 62.5% 11 34.4% 1 3.1% 
   

32 

Ysgol y Berwyn 17 53.1% 15 46.9% 
     

31 

 

Tabl 32:  Cwestiwn 4b, Graddau Pwysigrwydd Adeiladau ac Adnoddau o Safon Uchel ar Gael yn yr Ysgol  

 
1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 

 

Cyfa
nsw
m  

Ysgol Beuno Sant 
  

2 22.2% 4 44.4% 2 22.2% 
  

1 1.1% 
   

9 

Ysgol Bro Tegid 
  

4 22.2% 5 27.8% 6 33.3% 2 11.1% 
  

1 5.6% 
 

18 

Ysgol Bro Tryweryn 1 6.7% 1 6.7% 4 26.7% 4 26.7% 
  

3 20.0% 2 13.3% 
 

15 

Ysgol Ffridd y Llyn 
  

3 37.5% 2 25.0% 
  

2 25.0% 1 12.5% 
   

8 

Ysgol OM Edwards 
  

5 21.7% 8 34.8% 7 30.4% 2 8.7% 1 4.3% 
   

23 

Ysgol y Berwyn 
  

4 23.5% 3 17.6% 5 29.4% 4 23.5% 1 5.9% 
   

17 
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Cwestiwn 4a a 4b: Darpariaethau Ychwanegol (e.e. Clybiau Brecwast, Clybiau ar ôl Ysgol)  

Tabl 33:  Cwestiwn 4a, Pwysigrwydd Darpariaethau Ychwanegol (e.e. Clybiau Brecwast, Clybiau ar ôl Ysgol)  

 
Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn Bwysig 

Ddim yn Bwysig 
o Gwbl  

Cyfansw
m  

Ysgol Beuno Sant 6 37.8% 6 37.8% 4 25.0% 
   

16 

Ysgol Bro Tegid 11 28.9% 17 44.7% 10 26.3% 
   

38 

Ysgol Bro 
Tryweryn 

5 22.7% 14 63.6% 2 9.1% 1 4.5% 
 

22 

Ysgol Ffridd y Llyn 7 43.8% 5 31.3% 4 25.0% 
   

16 

Ysgol OM Edwards 7 21.9% 12 37.5% 13 40.6% 
   

32 

Ysgol y Berwyn 3 9.7% 14 45.2% 14 45.2% 
   

31 

 

Tabl 34:  Cwestiwn 4b, Graddau Pwysigrwydd Darpariaethau Ychwanegol (e.e. Clybiau Brecwast, Clybiau ar ôl Ysgol)  

 
1af 2il 3ydd  4ydd 5ed 6ed 7fed 

 

Cyfa
nsw
m  

Ysgol Beuno Sant 
    

1 11.1% 1 11.1% 2 22.2% 2 22.2% 3 33.3% 
 

9 

Ysgol Bro Tegid 
      

3 16.7% 5 27.8% 5 27.8% 5 27.8% 
 

18 

Ysgol Bro Tryweryn 
    

2 13.3% 2 13.3% 4 26.7% 1 6.7% 6 40.0% 
 

15 

Ysgol Ffridd y Llyn 
    

2 25.0% 1 12.5% 2 25.0% 1 12.5% 2 25.0% 
 

8 

Ysgol OM Edwards 
      

1 4.3% 3 13.0% 8 34.8% 11 47.8% 
 

23 

Ysgol y Berwyn 
        

2 11.8% 9 52.9% 6 35.3% 
 

17 
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Atodiad B:  Yr Holiadur 
 

A 

1.  Ym mha dref/pentref ydych chi’n byw?  

 

 

 

2. Pa ysgol mae eich plentyn (plant) yn ei mynychu? (Rhowch dic yn erbyn y rhai perthnasol)   

Ysgol Beuno Sant  1 

Ysgol Bro Tegid  2 

Ysgol Bro Tryweryn  3 

Ysgol Ffridd y Llyn  4 

Ysgol OM Edwards  5 

Ysgol y Berwyn  6 

 

3. Pa ddatganiad sy’n cyfleu eich barn orau wrth ddewis ysgol i’ch plentyn? (Ticiwch un ateb yn 

unig) 

Mae’n bwysig i mi fod fy mhlentyn yn mynychu ysgol sy’n cael ei chynnal 

gan Gyngor Gwynedd yn unig 
 1 

Mae’n bwysig i mi fod fy mhlentyn yn mynychu ysgol sy’n cael ei chynnal 

gan Gyngor Gwynedd mewn partneriaeth â’r Eglwys yng Nghymru a gyda 

chefnogaeth gan enwadau Cristnogol eraill 

 2 

Mae’n bwysig fod ysgolion a gynhelir gan Gyngor Gwynedd mewn 

partneriaeth â’r Eglwys yng Nghymru a gyda chefnogaeth gan enwadau 

Cristnogol eraill ar gael yn fy ardal er mwyn cynnig dewis i rieni 

 3 

Yr unig beth sy’n bwysig i mi yw bod fy mhlentyn yn cael addysg dda.   4 

Unrhyw sylwadau eraill (nodwch os gwelwch yn dda):  
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4a. Dyma restr o ffactorau all ddylanwadu ar eich penderfyniad wrth ddewis ysgol i'ch plentyn.  

Nodwch bwysigrwydd y pwyntiau hyn gan dicio un blwch i bob pwynt. 

 1 2 3 4 

 Pwysig Iawn Pwysig Ddim yn 

Bwysig 
Ddim yn 

bwysig o gwbl 

Ansawdd yr addysg     

Y disgwyliad ffurfiol fod gwerthoedd 

Cristnogol wedi’u gwreiddio ym mywyd yr 

ysgol  

    

Yr ysgol yn cefnogi datblygiad ysbrydol a 

moesol y plant 
    

Y pellter teithio i’r ysgol     

Perthynas dda rhwng rhieni ac athrawon     

Adeiladau ac adnoddau o safon uchel ar 

gael yn yr ysgol  
    

Darpariaethau ychwanegol (e.e. clybiau 

brecwast, clybiau ar ôl ysgol)  
    

 

 

4b. Rhestrwch y pwyntiau isod yn ôl eu pwysigrwydd.  Defnyddiwch raddfa o 1 i 7 gan nodi 1 fel y 

pwysicaf. 

    

Ansawdd yr addysg  

Y disgwyliad ffurfiol fod gwerthoedd Cristnogol wedi’u gwreiddio ym mywyd yr ysgol   

Yr ysgol yn cefnogi datblygiad ysbrydol a moesol y plant  

Y pellter teithio i’r ysgol  

Perthynas dda rhwng rhieni ac athrawon  

Adeiladau ac adnoddau o safon uchel ar gael yn yr ysgol   

Darpariaethau ychwanegol (e.e. clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol)   
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5.  A oes gennych unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu rhannu ynghylch y materion sydd wedi’u 

cynnwys yn yr holiadur hwn?   
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Swyddfeydd y r  Esgobaeth ,  S t ryd Fawr ,  L lane lwy,  S i r  Dd inbych LL17 0RD  
Diocesan Of f i ces ,  H igh S t reet ,  S t  Asaph,  Denbighsh i re  LL17 0RD  
  01745 532593   01745 530078 E rosalindwilliams@churchinwales.org.uk 

www.d ioceseofs tasaph.org .uk  
 

Mae Esgobaeth  L lane lwy yn c roesawu gohebiaeth  yn y  Gymraeg neu ’ r  Saesneg  
The Diocese o f  S t  Asaph welcomes  cor respondence i n  W elsh or  Eng l ish  

 

  

 
Medi 12fed, 2017 
 
 
Mr Garem Jackson 
Swyddfa’r Cyngor 
Caernarfon 
LL55 1SH 
 
 
Annwyl Mr Jackson 

 

Diolch am y ddogfen rhagymgynghorol. Mae Cyngor Gwynedd wedi rhoi ystyriaeth ofalus i 

ddyfodol addysg yn Y Bala a Phenllyn. Rydyn ni’n gwerthfawrogi’r angen am yr ail 

ymgynghoriad hwn wedi penderfyniad y cabinet i ailystyried dyfodol darpariaeth addysgol yn 

Y Bala a Phenllyn.  
 
Mae’r ddogfen ymgynghorol yn ailadrodd sefyllfa bresennol holl ysgolion yr ardal a’n cred 
gadarn ni ydy mai’r plant ydy calon unrhyw ysgol, a’u hanghenion nhw ydy’r ystyriaeth 
bwysicaf un. Buon ninnau’n ystyried yn ofalus cynnwys y ddogfen wnaethoch chi’i danfon. 

 
Mae Esgobaeth Llanelwy yn ymddiriedolwr i Ysgol Beuno Sant, ond mae cyfrifoldeb dyddiol 
cynnal yr ysgol yn nwylo’r Llywodraethwyr. Nododd Llywodraethwyr y tair ysgol eu hymateb 
yn gynharach eleni i’r ymgynghoriad anffurfiol, hynny ydy, eu bod yn dymuno cefnogi cynnig 
newydd a fyddai’n gweld adeiladu campws cymunedol yn Y Bala. 

 

Fe fyddai hynny’n golygu diwedd ar unrhyw ddarpariaeth Ysgol Eglwys yn Y Bala a does dim 

darpariaeth arall tebyg o fewn pellter rhesymol i ddisgyblion ei mynychu. Tra byddai’r 

Esgobaeth yn ei chael hi’n anodd cefnogi unrhyw gais a fyddai’n symud dewis rhieni o ysgol 

gyda neu heb gymeriad crefyddol iddi; mae’r llywodraethwyr sefydledig sydd â chyfrifoldeb 

corfforaethol am yr ysgol wedi nodi eu cefnogaeth i gynnig o’r fath. 

 

Ein gobaith o’r cychwyn cyntaf oedd y byddai’r ysgol newydd yn rhoi’r cyfleoedd a’r 

profiadau gorau un i blant Y Bala a Phenllyn. Bu llawer o ddadlau a thrafod ynglŷn â’r ysgol 

newydd a sut fath o ysgol y byddai hi; ein gweledigaeth ninnau oedd am addysg wedi’i 

gwreiddio yn niwylliant ac iaith Cymru, ynghyd â’r dreftadaeth sy’n seiliedig ar werthoedd 

Cristnogol. 
 

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

Esgobaeth fel partneriaid yn y prosiect hwn, dydy hi ddim wedi bod yn bosib perswadio Cyrff 

Llywodraethol y tair ysgol i gefnogi ein cynnig. Gan nad ydyn ninnau’n gynigwyr, rydyn ni 
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wedi’n gadael heb fawr o opsiynau o ran cefnogi a diogelu’r prosiect yma. Os awn rhagddo 

yn ôl bwriad ein cynllun, fe fyddwn yn bwrw iddi heb gefnogaeth y Cyrff Llywodraethol, 

opsiwn na fyddai’n gwneud daioni i sefydlogrwydd ysgol newydd. Mae’r Esgobaeth yn 

cydnabod y gallai gweithredu’r cynigion brofi’n afresymol o anodd ac mae’n rhaid i’r 

awdurdod bellach ddechrau ar ymgynghoriad statudol newydd. Mae’r cwestiwn yr ariannu 

hefyd yn codi’i ben. Cymeradwywyd hyn ar gyfer ysgol Eglwys newydd. Fasen ni ddim yn 

dymuno gweld y prosiect yn colli’r buddsoddiad angenrheidiol hwn mewn ysgol newydd. 

 
Anghenion disgyblion presennol a’r rhai sydd i ddod yn y dyfodol sy’n flaenoriaeth i ni; 

dymuniad Esgobaeth Llanelwy ydy cefnogi ffordd ymlaen sy’n diogelu’r buddsoddiad o 

£10miliwn ac sy’n rhoi rhwydd hynt i’r ysgol gael ei hagor cyn gynted ag sy bosib er mwyn i 

blant Y Bala, Penllyn a’r gymuned ehangach allu elwa arni.  

 

Buon ni’n trafod y mater am yn hir gyda swyddogion Cyngor Gwynedd, aelodau etholedig 

lleol a Chadeiryddion y Llywodraethwyr ac rydyn ni i gyd yn cytuno y dylen ni weithio gyda’n 

gilydd i ddod â’r mater hwn i derfyn boddhaol. 

 

Er mwyn galluogi hyn i ddigwydd, fe wnaiff yr Esgobaeth, mewn partneriaeth â Chyngor 

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

campws dysgu 3-19 newydd. Fe fydd hyn yn caniatáu cynnal ymgynghoriad newydd, ond ar yr 

un pryd yn gadael i’r gwaith adeiladu fynd rhagddo’n ddirwystr, gan ddiogelu’r buddsoddiad 

yn Y Bala a Phenllyn. 

 

Ein dymuniad ydy gweithio gyda’r holl rhanddeiliaid i greu ysgol sy’n rhoi’r cyfleoedd gorau 

posib i bob plentyn ddysgu a chyflawni eu llawn botensial. 

 
Yn gywir 
 
 

 
 
Rosalind Williams  
Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes  
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CABINET CYNGOR GWYNEDD 

 

 

Adroddiad i gyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd 

1 Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

i. I fabwysiadu Strategaeth Iaith Uwchradd Gwynedd fel dogfen sydd yn 
gosod cyfeiriad strategol a disgwyliadau clir i holl ysgolion uwchradd y 
sir i ddylanwadu’n gadarnhaol ar ddefnydd cymdeithasol disgyblion o’r 
Gymraeg y tu mewn a thu allan i’r ysgol. 
 

ii. Ymrwymo £120,000 ychwanegol o’r Gronfa Trawsffurfio (£40,000 y 
flwyddyn am y dair blynedd 2018/19 – 2020/21) er mwyn ariannu swydd 
Cydlynydd Strategaeth Iaith Uwchradd Gwynedd i arwain ar gynnydd 
pellach yn nefnydd cymdeithasol a chwricwlaidd disgyblion o’r Gymraeg. 

 

 
2 Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 

Mae gwireddu gweledigaeth ac amcanion Strategaeth Iaith Uwchradd 
Gwynedd wedi ei gynnwys yng Nghynllun y Cyngor 2018-23. Mae llunio a 
gweithredu gofynion y Strategaeth Iaith Uwchradd yn ymateb yn uniongyrchol 
i’r galw ymhlith ysgolion cynradd ac uwchradd y sir, ynghyd ag Aelodau 
Etholedig i weld dilyniant i’r Siarter Iaith yn yr ysgolion cynradd, gan sicrhau 
cynnydd pellach yn nefnydd cymdeithasol a chwricwlaidd pobl ifanc o’r 
Gymraeg. 
 
Mae angen ymrwymiad o adnoddau ychwanegol dros gyfnod o dair blynedd er 
mwyn gwireddu amcanion y Strategaeth, gan allu darparu cefnogaeth 
arbenigol i ysgolion uwchradd y sir dros gyfnod. Mae’r cais am adnoddau 
ychwanegol wedi ei sylfaenu ar yr un ymrwymiad o adnoddau ac a roddwyd i 
sefydlu’r Siarter Iaith yn yr ysgolion cynradd, drwy ariannu swydd Cydlynydd 
dros gyfnod o dair blynedd. 
 

 

 
  

Dyddiad y cyfarfod: 24 Hydref 2017 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Gareth Thomas 

Swyddog Cyswllt: Debbie Anne Williams Jones 

Rhif Ffôn Cyswllt: 32489 

Teitl yr Eitem: Strategaeth Iaith Uwchradd Gwynedd 
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3 CYFLWYNIAD 

Pwrpas y prosiect hwn yw sicrhau dilyniant cadarn ac adeiladu ar lwyddiant 
prosiect arloesol y Siarter Iaith sydd yn weithredol yn ysgolion cynradd 
Gwynedd, ac sydd bellach wedi cael ei ledaenu yn genedlaethol. Ar gais 
Llywodraeth Cymru, yn dilyn adroddiadau cadarnhaol am lwyddiant y Siarter 
yng Ngwynedd, gofynnwyd i gael defnyddio arbenigedd ac arferion da 
Gwynedd er mwyn ymestyn y prosiect i ardaloedd eraill yng Nghymru. 
 
Er mwyn sicrhau dilyniant cadarn i’r prosiect Siarter Iaith Cynradd, a pharhau i 
wella sgiliau iaith Gymraeg ein pobl ifanc, datblygwyd y Strategaeth Iaith 
Uwchradd er mwyn rhoi arweiniad clir ar sut i fynd ati i gynllunio ymyrraeth er 
mwyn gwella ymwybyddiaeth a chynyddu defnydd o’r iaith ymysg pobl ifanc yn 
yr uwchradd. 
 
Mae’r Strategaeth yn canolbwyntio ar y Gymraeg ac Addysg, ac yn cwmpasu 
elfennau cwricwlaidd yn ogystal â defnydd cymdeithasol o’r iaith. Mae pedwar 
prif faes y mae’r Strategaeth yn ceisio ymateb iddynt: 
 

 Cymraeg Iaith Gyntaf 

 Cymraeg Ail Iaith 

 Y Gymraeg fel cyfrwng 

 Defnydd cymdeithasol pobl ifanc o’r Gymraeg 
 
Seilir y cyd-destun a’r cyfeiriad ar nifer o ddogfennau polisi allweddol, a 
chydnabyddir fod nifer o gynlluniau eisoes yn weithredol yn y meysydd hyn 
mewn nifer o ysgolion yng Ngwynedd a thu hwnt, megis: 
 

 Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 

 Adroddiad Ymchwiliad Craffu Addysg Gymraeg 

 Adroddiad Astudiaeth Alun Charles  

 Prosiect Cefnogi Arferion Iaith ysgolion uwchradd (PCAI) 

 Strategaeth iaith Gwynedd 2014-2017 

 Adroddiad Trywydd – Cynyddu defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg gan 
blant a phobl ifanc ysgolion uwchradd Gwynedd. 

 Cymraeg 2050 

 Fframwaith ar gyfer cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan blant a phobl 
ifanc 

 Adolygiad Donaldson ‘ Dyfodol Llwyddiannus’ 
 Argymhellion rhfiau 21-30 – Y Gymraeg 
 Argymhelliad rhif 62 – Perchnogaeth  

 
Ceir copi o’r Strategaeth Iaith Uwchradd yn Atodiad Un. 
 
Ers Ebrill 2017, penodwyd Cydlynydd, ar secondiad o’r Ganolfan Iaith 
Uwchradd ym Mhorthmadog - person sydd yn meddu ar arbenigedd a 
hygrededd ymysg penaethiaid yr ysgolion uwchradd, gan allu dwyn perswâd 
a’u herio’n briodol -  i arwain y Strategaeth Iaith Uwchradd.  
 
Ers penodi’r Cydlynydd, cyflawnwyd y canlynol: 
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 llunio’r Strategaeth Iaith Uwchradd ar y cyd gyda gweithgor o blith 

penaethiaid ysgolion uwchradd Gwynedd; 

 cynllun gweithredu unigryw wedi eu llunio gan bob ysgol uwchradd 
mewn ymateb i amcanion y Strategaeth Iaith,  

 cyfarfodydd a thrafodaethau rhwng y Cydlynydd a staff nifer o’r ysgolion 
uwchradd wedi eu cynnal; 

 partneriaeth o’r newydd wedi ei sefydlu efo hunaniaith er mwyn ymateb 
yn benodol i ddwy amcan yn y strategaeth, sef: 

 pobl ifanc 
 yr ysgol a’r gymuned.  

 
Yn ystod y tair blynedd nesaf, bydd y Cydlynydd yn gyfrifol am: 
 

 Gefnogi ymhellach yr 14 ysgol uwchradd i weithredu prif flaenoriaethau’r 
Strategaeth 

 Llunio a gweithredu rhaglenni hyfforddiant cynhwysfawr i athrawon 
uwchradd ym methodolegau addysgu a dysgu dwyieithog 

 Hyrwyddo ymhellach gwerth a manteision a defnyddioldeb 
dwyieithrwydd er mwyn cryfhau cymhelliant disgyblion i ddatblygu’n 
bersonau hyfedr yn y ddwy iaith 

 Llunio a gweithredu trefniadau monitro effeithiol o weithrediad y 
strategaeth. 

 
 

4 RHESYMEG A CHYFIAWNHAD DROS ARGYMELL Y PENDERFYNIAD 

Byddai derbyn yr adnodd ychwanegol gan y Cyngor yn caniatáu parhad a 
dilyniant cadarn i’r prosiect am dair blynedd, ac yn sicrhau bod Gwynedd yn 
parhau i arwain ar waith arloesol ar draws y Gogledd ac yn genedlaethol. 

5 CAMAU NESAF AC AMSERLEN 

O dderbyn penderfyniad y Cabinet i fabwysiadu’r Strategaeth Iaith Uwchradd 
hon, daw’r strategaeth yn ddogfen weithredol y bydd pob ysgol uwchradd yn 
atebol am ei gweithredu, a’r canlyniadau a ddeisyfir yn sgil hynny.  
 
Bydd angen parhad o’r adnodd ychwanegol o £40,000 am gyfnod o dair 
blynedd er mwyn gweithredu’r Strategaeth Iaith Uwchradd yn effeithiol o 1 
Ebrill 2018 ymlaen. 

 
6 UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y 

PENDERFYNIAD 

Barn y Swyddogion Statudol: 
 

i. Swyddog Monitro: 
 
Mae’r strategaeth yma wedi ei datblygu mewn cyd-weithrediad agos ag 
ysgolion uwchradd y sir sydd yn gadarnhaol o safbwynt eu hymrwymiad 
i gyflawni ei ofynion ac amcanion. Dim sylwadau pellach o safbwynt 
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priodoldeb. 
 

ii. Y Pennaeth Cyllid: 

Bydd sawl angen / defnydd haeddiannol yn cystadlu am adnodd prin y 
Gronfa Trawsffurfio, a mater i aelodau’r Cabinet fydd blaenoriaethu’r 
ceisiadau perthnasol. 
 

iii. Barn yr Aelod Lleol: 
Nid yw’n fater lleol. 
 

iv. Ymgynghoriadau: 
Mae’r Strategaeth Iaith Uwchradd wedi bod gerbron y Grŵp Cynllunio 
Strategol Uwchradd ar sawl achlysur yn ystod y flwyddyn. Yn ogystal, 
cyflwynwyd fersiwn ddrafft gerbron y Grŵp am sylwadau ar 21 Medi 
2017, ble derbyniwyd cefnogaeth gan yr holl benaethiaid i’r Strategaeth 
Iaith Uwchradd.  

Rhoddwyd cyflwyniad ar brif amcanion y Strategaeth Iaith Uwchradd 
gerbron y Pwyllgor Iaith ar 28 Chwefror 2017. 

Bu’r Strategaeth Iaith Uwchradd gerbron y Pwyllgor Craffu Addysg ac 
Economi ar 26 Medi 2017, ac mae’r sylwadau a dderbyniwyd gan y 
craffwyr eisoes wedi eu hymgorffori yn y Strategaeth Iaith Uwchradd 
sydd gerbron.  
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2. RHAGAIR 

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yng Ngwynedd, mae gwaith arloesol wedi digwydd yn 
ein hysgolion cynradd i ddylanwadu ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg.  Er 
mwyn sicrhau dilyniant cadarn i’r Siarter, mae’n bleser gennym gyflwyno Strategaeth 
Iaith Uwchradd fydd yn rhoi arweiniad clir i’n hysgolion uwchradd am dechnegau newid 
arferion iaith a’r gwahanol ffyrdd o ddylanwadu ar iaith gymdeithasol disgyblion y tu 
mewn a thu allan i’r ysgol.  

Lluniwyd y Strategaeth hon dan arweiniad Carys Lake, Arweinydd Canolfan Iaith 
Uwchradd Gwynedd a chyda chydweithrediad gweithgor o benaethiaid a dirprwyon 
uwchradd a swyddogion Cyngor Gwynedd.  Roedd y gweithgor yn cynrychioli ystod o 
ysgolion uwchradd sy’n amrywio o ran lleoliad daearyddol, maint, cefndir a chyd-destun 
ieithyddol.   

Sicrhawyd mewnbwn gwerthfawr a brwd i’r Strategaeth gan ddysgwyr uwchradd o 
wahanol gefndiroedd ieithyddol gan gynnwys Cymry cynhenid, dysgwyr rhugl a dysgwyr 
mwy elfennol.  Bu’r ymweliadau hyn â grwpiau o ddisgyblion yn gyfle i sbydu syniadau o 
bob math. Roedd brwdfrydedd heintus y disgyblion hyn yn creu argraff arbennig. 

Bydd cynllunio a gweithredu’r Strategaeth hon yn effeithiol yn sicrhau gweithredu 
cyson safonol i hyrwyddo’r Gymraeg lafar anffurfiol gan ddysgwyr ein hysgolion 
uwchradd. Mae’n cydnabod a mynd i'r afael â’r heriau hynny yn y maes gan gynnwys 
effaith a dylanwad ffactorau megis cyfryngau cymdeithasol a dylanwad masnachol byd 
eang.  Mae’n gosod gweledigaeth glir gytunedig ac yn cynnwys llwybrau gweithredu clir 
sy’n cynnwys atebolrwydd i wireddu’r weledigaeth honno. 

Er mwyn gweithredu’r Strategaeth hon, mae’n hanfodol bod yr holl randdeiliaid, gan 
gynnwys ysgolion, staff dysgu a gweinyddol, Aelodau Etholedig Cyngor Gwynedd, rhieni 
a disgyblion nid yn unig yn tanysgrifio iddi ond hefyd yn ei chofleidio fel arf fydd yn 
sicrhau bod Gwynedd yn arwain yn flaengar wrth gyfrannu at wireddu Cymraeg 2050. 

Mae Cyngor Gwynedd yn ymrwymo i gefnogi strategaeth Llywodraeth Cymru i gyrraedd 
y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 gan sicrhau bod cyfleoedd ar bob cyfnod 
ym mywyd unigolyn i ddysgu Cymraeg ac i ddysgu drwy’r Gymraeg.  Fel rhan o’r 
ymdrech i gyrraedd y nod yma, gofynnwyd yn benodol i Gyngor Gwynedd gydweithio 
gyda Llywodraeth Cymru i ledaenu arferion y Siarter Iaith Cynradd ledled Cymru.  
Cyffrous felly yw cyhoeddi bod Cyngor Gwynedd wedi datblygu Strategaeth Iaith 
Uwchradd fel offeryn cynllunio effeithiol, gan adeiladu ar lwyddiant y Siarter Iaith 
Cynradd, ar gyfer arwain at gynnydd pellach yn nefnydd cymdeithasol a chwricwlaidd 
disgyblion o’r Gymraeg. 

 

Gareth Thomas, 
Aelod Cabinet Addysg 
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CYNNWYS 

 
1. Rhagair 

 
 

2. Cymraeg 2050 
 
 

3. Strategaeth Iaith Gwynedd 
 
 

4. Cefndir a Chyd-destun 
 
 

5. Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
 
 

6. Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd 
 
 

7. Braenaru’r Tir yn y Sector Uwchradd 
 
 

8. Gweithredu Strategaeth Iaith Uwchradd Gwynedd 
 
 

9. Y Weledigaeth 
 

 

10. Amcanion 

 Amcan 1: Arweinyddiaeth a Disgwyliadau 

 Amcan 2: Ethos 

 Amcan 3: Pobl Ifanc 

 Amcan 4: Hyfforddiant 

 Amcan 5: Rôl Adrannau Iaith 

 Amcan 6: Profiadau cwricwlaidd 

 Amcan 7: Dysgwyr pontio 

 Amcan 8: Yr Ysgol a'r Gymuned 

 
11. Trefniadau monitro 

 
 

12. Atodiadau 
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CYMRAEG 2050 

Cymraeg 2050  yw dogfen bolisi ddiweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg, ac 

fe’i chyhoeddwyd yn 2017. Gweledigaeth y Llywodraeth yw creu miliwn o siaradwyr 

erbyn y flwyddyn 2050, a chred y Llywodraeth fod dau brif ddull o gyrraedd y nod, sef: 

     trosglwyddo’r Gymraeg o un genhedlaeth i’r llall o fewn y teulu 

     datblygu a chynnal sgiliau drwy addysg a hyfforddiant, o’r blynyddoedd cynnar hyd 

at     

       ddarpariaeth yn y Gymraeg i oedolion  

Mae’r weledigaeth o greu miliwn o siaradwyr erbyn 2050 yn darged hirdymor ar gyfer y 

Gymraeg gan Lywodraeth Cymru, ac mae hynny’n adlewyrchu’r ffaith nad oes modd 

cynyddu nifer y siaradwyr dros nos, a bod cynllunio ieithyddol yn ymdrech hirdymor.  Yn 

ogystal â chael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae Llywodraeth Cymru wedi 

nodi’r targedau cyffredinol canlynol ar gyfer y strategaeth: 

    Nifer y siaradwyr Cymraeg i gyrraedd 1 miliwn erbyn 2050 

    Canran y boblogaeth sy’n siarad Cymraeg bob dydd, ac sy’n gallu siarad mwy nag     

            ychydig  eiriau o Gymraeg, i gynyddu o 10 y cant (yn 2013-15) i 20 y cant erbyn 

2050 

At hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi adnabod tair thema strategol ar gyfer gwireddu eu 

gweledigaeth erbyn 2050, sef: 

1. Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 

2. Cynyddu defnydd o’r Gymraeg 

3. Creu amodau ffafriol – seilwaith a chyd-destun  

Mae’r tair thema’n gyd-ddibynnol, ac felly hefyd nifer o’r nodau a nodir o dan bob thema: 
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STRATEGAETH IAITH GWYNEDD 

Gweledigaeth Strategaeth Iaith Gwynedd yw:  

 Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Ngwynedd 

Drwy gyfrwng y Strategaeth, ceisir gwireddu’r profiadau canlynol: 

 Plant, pobl ifanc a theuluoedd yn gweld gwerth i’r iaith ac yn defnyddio’r 
Gymraeg ym mhob rhan o’u bywydau. 

 Y Gymraeg yn gyfrwng naturiol o fewn cymunedau Gwynedd a chynnydd yn y 
niferoedd sy’n defnyddio’r Gymraeg yn rheolaidd. 

 Cymunedau Cymreig wedi eu grymuso i gefnogi’r iaith a’r dirywiad o fewn 
cymunedau penodol yn cael ei arafu/atal. 

 Gwasanaethau Cymraeg ar gael yn eang yn y Gymraeg ac yn cael eu defnyddio yn 
rhwydd ac yn hwylus. 

 Y Gymraeg wedi ei sicrhau fel iaith gwaith a phob gweithiwr yn cael y cyfle a’r 
gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith. 

 Y Gymraeg yn cael ei integreiddio’n naturiol i gynlluniau economaidd, tai a 
chynllunio yn lleol a chenedlaethol. 

 Hyder, agwedd gadarnhaol ac ymwybyddiaeth dda o’r iaith Gymraeg a’i defnydd 
a’i gwerth ym mhob rhan o fywyd yn y Sir. 

Bydd fersiwn newydd o Strategaeth Iaith Gwynedd yn cael ei gyhoeddi yn fuan. Bydd y 
strategaeth newydd yn ymgorffori blaenoriaethau Cymraeg 2050, Cynllun Llesiant 
Gwynedd, Cynllun y Cyngor ynghyd â’r amcanion a nodir yn y Strategaeth Iaith 
Uwchradd hon.  
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CEFNDIR A CHYD-DESTUN 

Y Cyfrifiad yw’r prif ffynhonnell ddata ar gyfer dadansoddi sefyllfa gyfredol yr iaith 
Gymraeg. Dangosodd canlyniadau Cyfrifiad 2011 fod 562,000, sef 19% o boblogaeth 
Cymru, yn gallu siarad Cymraeg. Dengys y canlyniadau hyn ostyngiad ers Cyfrifiad 2001, 
pryd y gwelwyd cynnydd am y tro cyntaf yn nifer a chanran y boblogaeth oedd yn gallu 
siarad Cymraeg, o 508,100, sef 18.7% yn 1991, i 582,000, sef 20.8% yn 2001. 

Yn 2011, gwelwyd gostyngiad yn niferoedd siaradwyr Cymraeg yn 18 o’r 22 sir yng 
Nghymru, gyda’r cwymp ar ei waethaf yn siroedd y gorllewin: Môn, Gwynedd, 
Ceredigion, a Chaerfyrddin, fel y dengys y tabl isod: 

SIR 2001 2011 NEWID 

 NIFER % NIFER % NIFER % 

Gwynedd 77,846 69% 77,000 65.4% -846 -3.6 

Ynys Môn 38,839 60.1% 38,568 57.2% -352 -2.9 

Ceredigion 37,918 52.0% 34,964 47.3% -2,954 -4.7 

Sir Gaerfyrddin 84,196 50.3% 78,048 43.9% -6,148 -6.4 

 

Gwelwyd twf o 153,000 ym mhoblogaeth Cymru rhwng 2001 a 2011, a gellir priodoli’r  
rhan fwyaf o’r twf hwn i fewnfudo. Rhwng 2001 a 2011, gwelodd Gwynedd gynnydd o 
4,700, sef 4% yn y boblogaeth. Er gwaetha’r twf yn y boblogaeth, Gwynedd yw’r sir 
gyda’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg o holl siroedd Cymru, ac mae’r iaith yn rhan 
gwbl greiddiol o fywyd bob dydd yma. 

Dengys Cyfrifiad 2011 bod amrywiaeth eang iawn yn y canrannau sydd yn gallu siarad 
Cymraeg ar draws y sir, gyda’r canrannau uchaf yn hanu o wardiau Llanrug (87.8%) a 
Pheblig (87.4%) yng Nghaernarfon. Gwelir y canrannau’n gostwng wrth fynd i gyfeiriad 
Bangor (34.6%), a’r ardaloedd arfordirol ym Meirionnydd megis Aberdyfi (35.5%). Er hyn, 
mae’r gyfran o siaradwyr Cymraeg yn cynrychioli o leiaf 30% o’r boblogaeth barhaol 
ymhob ward heblaw dwy, sef ward Menai (18.6%) a ward Deiniol (22.8%) ym Mangor. 
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Dengys y Cyfrifiad arwyddion o newid hefyd yng nghadarnleoedd traddodiadol yr iaith, 
gyda’r newid ar ei amlycaf yn y cymunedau hynny lle mae dros 70% o’r boblogaeth yn 
gallu siarad Cymraeg. 

Rhwng 1991 a 2001, gwelwyd nifer yr ardaloedd yng Ngwynedd lle’r oedd dros 70% o’r 
boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg yn gostwng o 61 ardal yn 1991, i 42 yn 2001, gan 
ostwng ymhellach i 39 yn 2011. Y tair ward sydd wedi gostwng o dan 70% yn ôl Cyfrifiad 
2011 yw: Y Felinheli, Dolbenmaen a De Dolgellau. 

Gwelir newid yn strwythur oedran y boblogaeth yng Ngwynedd rhwng 2001 a 2011 
hefyd, gyda gostyngiad yng nghanran y plant a phobl ifanc yn y grŵp oedran 0-15, fel y 
dengys y tabl isod: 

OEDRAN NEWID 

0-15 -7.7% 

16-64 +4.6% 

65+ +13.9% 

 

Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae 16,866 o blant a phobl ifanc 3-15 oed yn byw yng Ngwynedd, 
sy’n adlewyrchu 14.3% o’r holl boblogaeth. O’r rhain, mae 1,997, sef 73% o blant 3-4 oed 
yn gallu siarad Cymraeg, a 13,038, sef 92% o blant 5-15 oed yn gallu siarad Cymraeg. 

Dengys y data uchod lwyddiant Polisi Iaith Addysg Gwynedd i ddatblygu sgiliau iaith 
ymysg plant a phobl ifanc. Fodd bynnag, ni all y Cyfrifiad ddweud wrthym faint o 
ddefnydd a wneir o’r iaith Gymraeg o ddydd i ddydd a thu allan i’r ysgol. 
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CYNLLUN STRATEGOL Y GYMRAEG MEWN ADDYSG 

Mae Polisi Iaith Adran Addysg Gwynedd yn gosod y nod uchelgeisiol o sicrhau bod holl 
ddisgyblion y Sir yn meddu ar sgiliau ieithyddol priodol yn y Gymraeg a’r Saesneg, er 
mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan 
ohoni. Cydwedda hyn yn dda gyda phrif nod Cynllun Strategol y Gymraeg sef sicrhau 
datblygiad y Gymraeg fel pwnc a chyfrwng dysgu o oedran cyn-ysgol ymlaen yn ogystal â 
hyrwyddo’r defnydd a wna ein plant a’n pobl ifanc o’r Gymraeg fel iaith gymdeithasol. 

Y weledigaeth yw sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cyflawni’r safonau uchaf er mwyn 
cynnal yr iaith, diwylliant a’r economi yn lleol. 

Er mwyn cyflawni’r weledigaeth, ceir saith deilliant yng Nghynllun Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg, sef: 

1. Mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
2. Mwy o ddisgyblion yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o’r 

ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd 
3. Mwy o fyfyrwyr 14-16 yn astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg 
4. Mwy o fyfyrwyr 14-19 oed yn astudio pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn 

ysgolion, colegau a dysgu seiliedig ar waith. 
5. Mwy o fyfyrwyr â sgiliau uwch yn y Gymraeg 
6. Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) cyfrwng Cymraeg 
7. Cynllunio’r gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)  

Deilliant 2: Mwy o ddisgyblion yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth 
drosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd 

Mae gan Wynedd bedwar prif amcan er mwyn cyflawni’r deilliant hwn, sef: 

 Sicrhau cysondeb traws sirol drwy sicrhau fod pob disgybl sydd wedi ennill 3+ 
yn y Gymraeg ar ddiwedd CA2 yn parhau gyda’r Gymraeg fel Iaith Gyntaf yn 
B7 ac yn cael asesiad Cymraeg Iaith Gyntaf ar ddiwedd CA3, a thrwy hynny, 
cynyddu’r % a asesir yn y Gymraeg fel Iaith Gyntaf ar ddiwedd CA3. 

 Gwella dilyniant yn CA3 er mwyn cael dylanwad cadarnhaol ar y % sydd yn 
symud ymlaen i sefyll arholiad TGAU yn y Gymraeg Iaith Gyntaf. 

 Pob ysgol i ddefnyddio’r carfanau iaith i gynllunio’n ieithyddol ar gyfer 
defnyddio’r Gymraeg fel cyfrwng dysgu er mwyn sicrhau parhad neu welliant 
yng ngharfan ieithyddol ar lefel disgyblion unigol. 

 Cryfhau ymhellach rôl y Cyd-gysylltwyr Iaith Cynradd a Chydlynwyr Iaith 
Uwchradd o ran cynllunio ieithyddol a chynllunio dilyniant. 

Mae’r tabl isod yn dangos canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd lefel 3+ ar ddiwedd 
CA2: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lefel 3+ 95.0% 95.0% 95.1% 96.8% 96.9% 97.4% 98.3% 
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Gellir cymharu’r tabl uchod, gyda’r tabl canlynol sydd yn dangos canran y disgyblion sy’n 
cael eu hasesu yn y Gymraeg Iaith Gyntaf ar ddiwedd CA3: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GWYNEDD 81.7% 83.0% 86.1% 82.5% 81.2% 83.2% 83.7%  

  
Gwelir fod gostyngiad yn y ganran dros bob un o’r blynyddoedd. 

 

Deilliant 3: Mwy o fyfyrwyr 14-16 yn astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y 
Gymraeg 

Deilliant 4: Mwy o fyfyrwyr 14-19 oed yn astudio pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg, 
mewn ysgolion, colegau a dysgu seiliedig ar waith. 

Mae gan Wynedd saith prif amcan er mwyn cyflawni’r deilliant hwn, sef: 

 Sicrhau bod yr holl ysgolion yn ymateb i ofynion y Mesur Dysgu a Sgiliau ac wedi 
manteisio ar bartneriaethau cydweithredol 

 Cynyddu ymhellach ganran y disgyblion sy’n parhau i astudio’u pynciau drwy’r 
Gymraeg neu’n ddwyieithog yn CA4 hyd at sefyll arholiad allanol 

 Gweithio gyda’r prif randdeiliaid i sicrhau bod yr arlwy yn caniatáu mynediad i 
ddarpariaeth ddwyieithog ar draws y pynciau galwedigaethol a Bagloriaeth 
Cymru yn CA4. 

 Sicrhau bod cyrsiau galwedigaethol cydweithredol a ariennir trwy grant 
Rhwydwaith 14-19 ar gael yn y Gymraeg/dwyieithog [gan gynnwys unrhyw 
gyrsiau a ddarperir gan y Colegau]. 

 Sicrhau bod y Grwpiau Partneriaeth ac Is-grŵp Ansawdd Rhwydwaith 14-19 yn 
monitro dilyniant ieithyddol y cyrsiau a ddarperir. 

 Monitro data cofrestriadau ar gyfer arholiadau allanol trwy gyfrwng y Gymraeg o 
bob sefydliad (yn cynnwys cyrsiau partneriaeth Alwedigaethol yn y Colegau). 
Gosod Targedau Cynnydd i bob sefydliad/cwrs partneriaeth. 

 Monitro cyfrwng iaith astudiaethau dysgwyr CA4 a CA5.  

Yn yr un modd, anelir at sicrhau fod pob disgybl sydd wedi ennill lefel 3+ yn y Gymraeg 
ar ddiwedd CA2 yn cael asesiad yn y Gymraeg Iaith Gyntaf ar ddiwedd CA4. Er bod y 
ganran hon yn uchel o gymharu gyda gweddill Cymru, mae ffordd i fynd i gyflawni nod y 
sir yn llawn, fel y dengys y tabl isod: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% yn sefyll Cymraeg Iaith 
Gyntaf 

78.3% 78.6% 78.7% 80.8% 85.0% 80.6% 76.3% 

%A*-C 70.9% 74.4% 76.4% 72.6% 73.3% 78.8% 76.3% 

 
Mae’r wybodaeth am garfannau iaith yn gymorth hefyd i ysgolion uwchradd gynllunio’n 
ieithyddol ar gyfer defnyddio’r Gymraeg fel cyfrwng dysgu. Mae’r tabl isod yn dangos 
canran y disgyblion ym Mlwyddyn 11 sy’n astudio ar gyfer dau neu fwy o gymwysterau 
drwy gyfrwng y Gymraeg: 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% yn sefyll 2 neu fwy o 
gymwysterau drwy 
gyfrwng y Gymraeg 

78.1% 78.8% 79.1% 82.0% 87.5% 82% 79.4% 

 
Mae’r tabl canlynol yn dangos canran y disgyblion ym Mlwyddyn 11 sy’n astudio ar gyfer 
5 neu fwy o gymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg: 
  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% yn sefyll 5 neu fwy o 
gymwysterau drwy 
gyfrwng y Gymraeg 

60.8% 64.7% 67% 71.3% 73.3% 74.9% 69.4% 

 
Mae’r tabl isod yn dangos mai cymharol fach yw canran y disgyblion yng Ngwynedd sy’n 
dilyn cyrsiau Cymraeg Ail Iaith ac yn sefyll arholiad Cymraeg Ail Iaith erbyn diwedd CA4: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% wedi sefyll Cymraeg 
Ail Iaith yn CA4 

17.6% 16.5% 15.2% 15.1% 15.1% 16.7% 16.7% 

 

Deilliant 6: Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) cyfrwng Cymraeg 

Mae gan Wynedd dri prif amcan er mwyn cyflawni’r deilliant hwn, sef: 

 Parhau i ddarparu addysg ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol 
trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn ddwyieithog, ar hyd pob cam o’r daith addysgol. 

 Cynllunio o gwmpas anghenion plant a phobl ifanc a’u teuluoedd 

 Gweithredu’r Strategaeth ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn 

Mae pob disgybl sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael mynediad at 
wasanaethau cyfrwng Cymraeg yng Ngwynedd. Mae darpariaethau a gwasanaethau 
cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gael ar gyfer yr holl ystod ac amrywiaeth o ADY. 

 

Deilliant 7: Cynllunio’r gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) 

Mae gan Wynedd bedwar prif amcan er mwyn cyflawni’r deilliant hwn, sef: 

 Drwy Is-grŵp y Gymraeg (trawsawdurdod), parhau i gydweithio efo Prifysgol 
Bangor o ran sicrhau bod y Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg yn cael ei 
ddefnyddio’n strategol i ddiwallu anghenion ysgolion. 

 Cryfhau proffil ieithyddol staff mewn ysgolion penodol. 

 Datblygu sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu. 

 Parhau i ddilyn polisi yr Awdurdod wrth hysbysebu drwy ddatgan ei bod yn 
ofynnol i ddeiliaid swyddi allu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg i 
lefel briodol y swydd. 
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Wrth hysbysebu swyddi mae’r Awdurdod yn datgan ei bod yn ofynnol i ddeiliaid swyddi 
allu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg i lefel briodol y swydd. 

Mae’r Awdurdod hefyd yn sicrhau bod staff sydd angen cynyddu a gwella’u sgiliau iaith 
yn derbyn anogaeth a chymorth i ddatblygu eu sgiliau dwyieithog hyd at safon addysgu.  

Mae’r Awdurdod hefyd yn cynnal a hyrwyddo Datblygiad Proffesiynol Parhaus sy’n 
cefnogi hyfforddiant i athrawon uwchradd ym methodolegau addysgu a dysgu 
dwyieithog, gan fanteisio ar ymchwil diweddar ac enghreifftiau o arfer dda sydd eisoes 
ar waith yn nifer yr ysgolion.  

I gyd-fynd gyda Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg, bu i’r Pwyllgor Craffu 
Gwasanaethau gynnal Ymchwiliad Craffu Addysg Gymraeg, gan gyflwyno cyfres o 
argymhellion ar sail tystiolaeth a gasglwyd fel rhan o’u gwaith ymchwil i sylw’r Aelod 
Cabinet Addysg i’w gweithredu.  

Yn yr un modd, comisiynydd yr Adran Addysg adroddiad gan Alun Charles ar gryfhau a 
chysoni gweithrediad Polisi Iaith Addysg Gwynedd, ynghyd â beth yn union a olygir wrth 
addysgu a dysgu dwyieithog lle bo hynny ar waith.  

Eisoes mae nifer o argymhellion yr adroddiadau hyn wedi eu cyflawni drwy gyfrwng 
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Mae penaethiaid yr Ysgolion Uwchradd 
hefyd wedi dod ynghyd i sicrhau eglurder yn y modd y maent yn diffinio eu hysgolion yn 
ieithyddol a gwelir ffrwyth y gwaith hwnnw yn Atodiad 1. 

Bwriad y Strategaeth Iaith Uwchradd yma, felly yw ceisio dwyn y cynlluniau ac 
argymhellion yr adroddiadau hyn ynghyd mewn modd cydlynol, yng nghyd-destun elfen 
gwricwlaidd y Strategaeth. 
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SIARTER IAITH GYMRAEG YSGOLION CYNRADD GWYNEDD 

Gwyddwn os yw’r Gymraeg am oroesi yng Ngwynedd, fod yn rhaid i’r iaith fod yn 
gyfrwng cyfoes a pherthnasol i blant a phobl ifanc yn eu bywydau bob dydd. Er mwyn 
cyflawni hynny, a thrwy gydweithio rhwng Hunaniaith, Adran Addysg Gwynedd a 
Llywodraeth Cymru, datblygwyd Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd. 

Datblygwyd y Siarter yn sgil data a thystiolaeth a gasglwyd fel rhan o’r gwaith o gyflawni 
Asesiad Ardrawiad Ieithyddol Cynllun Ad-drefnu Ysgolion Cynradd Gwynedd yn 2008. 
Ynddo, rhoddwyd manylion am yr iaith a ddefnyddir yn y dosbarth, yn y ffreutur ac ar y 
buarth yn holl ysgolion cynradd Gwynedd.  

Mae Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd wedi bod ar waith ers ei lansio 
yng nghynhadledd Yr C Ffactor yn Nant Gwrtheyrn yn 2011, ac mae’r broses o ddilysu 
cyrhaeddiad ysgolion i gyflawni gofynion y gwobrau efydd, arian ac aur eisoes wedi eu 
gweithredu. Prif amcan y Siarter yw cynyddu defnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg a 
hynny drwy gyfrwng cynllun gweithredu a chyfres o feini prawf y mae’n rhaid i’r ysgolion 
eu gweithredu er mwyn camu tua’r nod o ennill gwobr am sefydlu a gwreiddio arferion 
ieithyddol cryf a chadarnhaol ymysg y plant.  

Er mwyn cefnogi’r ysgolion i gyflawni gofynion y Siarter, a gweithredu cynlluniau fydd yn 
annog plant i siarad Cymraeg ac yn meithrin agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith, 
sefydlwyd swydd newydd yn 2013, ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor 
Gwynedd i gyd-lynu’r gwaith. 

Er mwyn asesu i ba raddau y mae’r Siarter yn cyflawni ei nod o gael plant i siarad 
Cymraeg, datblygwyd gwe iaith, sef holiadur ar-lein sydd yn gofyn cyfres o gwestiynau 
am arferion iaith y plant. Cynhelir y we iaith ddwywaith y flwyddyn, ac mae’r tabl isod yn 
dangos canran disgyblion CA2 sydd wedi nodi yn y we iaith eu bod yn defnyddio’r 
Gymraeg ar iard/buarth yr ysgol1: 

 BOB AMSER YN AML WEITHIAU YCHYDIG 
IAWN 

BYTH 

Gwynedd 41.2 27.8 19.7 7.3 3.9 

Bangor 27.6 32.9 26.7 9.4 3.4 

Caernarfon 60.6 24.1 11.2 2.8 1.3 

Dolgellau 12.5 17.0 32.1 19.9 18.6 

Ffestiniog 44.2 32.9 17.7 3.6 1.6 

Llŷn 44.5 29.8 16.6 6.0 3.0 

Penllyn 56.5 21.5 17.3 2.1 2.6 

Porthmadog 39.5 32.4 20.0 6.1 2.0 

Tywyn 6.5 19.6 33.9 25.6 14.3 

 

Yn sgil llwyddiant y Siarter Iaith yng Ngwynedd, bellach mae’r Siarter yn gynllun 
cenedlaethol a gyllidir gan Lywodraeth Cymru drwy’r pedwar Consortia Addysg 
Rhanbarthol, gyda Chydlynwyr yn cefnogi’r gwaith ymhob un. 

                                                           
1
 Asesiad Llesiant Gwynedd 
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BRAENARU’R TIR YN Y SECTOR UWCHRADD 

Ar yr un pryd, i ategu’r gwaith a wnaed gyda’r Siarter yn yr ysgolion cynradd – drwy 
gynllun strategol y Cyngor – cynhaliwyd archwiliad i ddefnydd cymdeithasol disgyblion 
ysgolion uwchradd Gwynedd o’r Gymraeg gan gwmni Trywydd. 

Daeth hyn mewn ymateb i sylwadau a dderbyniwyd gan bobl ifanc yn ystod y broses 
ymgynghori ar Gynllun Gweithredu Drafft Strategaeth Iaith Gwynedd 2010-2013 a 
amlygodd mai cyfrwng addysg yn unig oedd y Gymraeg mewn rhai ardaloedd o Wynedd, 
ac nad oedd cyfleoedd cymdeithasol digonol ar gael i bobl ifanc ddefnyddio’r iaith y tu 
hwnt i oriau ysgol.  

Bu i gwmni Trywydd ymgymryd â’r gwaith ymchwil drwy ymweld â phob ysgol uwchradd 
am ddiwrnod cyfan er mwyn cynnal arolwg ysgol-gyfan. Trefnwyd grwpiau ffocws eang a 
chynrychioliadol gyda holl fudd-ddeiliaid yr ysgolion, a chynhaliwyd holiadur meintiol 
electronig gyda disgyblion Blwyddyn 9 ymhob ysgol.  

Yn ogystal â’r diwrnodau ymchwil, cynhaliwyd cyfarfodydd ychwanegol yn ystod cyfnod 
yr ymchwil gyda Hunaniaith, Cydlynydd y Siarter Iaith Cynradd, arweinwyr cymunedol y 
sir (Yr Urdd, CFFI, Gwasanaeth Ieuenctid, Canolfannau Hamdden) ynghyd â Gweithgor 
Cynyddu’r Defnydd Cymdeithasol o’r Gymraeg. 

Roedd canfyddiadau gwaith Trywydd yn amrywio’n helaeth rhwng gwahanol ysgolion ac 
ardaloedd, ond adnabuwyd saith prif faes i’r darganfyddiadau lefel sirol fel a ganlyn: 

1. Yr angen i ddiffinio natur ieithyddol yr ysgolion ac i sicrhau eglurder  
2. Y modd y mae’r ysgolion yn hyrwyddo ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg 
3. Yr amrywiaethau sy’n bodoli o safbwynt defnydd iaith a’r cwricwlwm 
4. Defnydd iaith disgyblion y tu hwnt i’r dosbarth 
5. Y ffactorau sy’n dylanwadu ar ddefnydd iaith y disgyblion (y cartref/teulu, 

cyfoedion, y gymuned, hyder ieithyddol, arferion iaith) 
6. Agweddau tuag at y Gymraeg 
7. Y Gymraeg y tu hwnt i’r ysgol 

Adnabu Trywydd, ac eithrio’r ysgolion hynny lle mae’r Gymraeg yn gwbl naturiol i 
garfan helaeth o ddisgyblion, yn gyffredinol ar draws y sir, fod defnydd cymdeithasol o’r 
Gymraeg gryfaf yn y cyd-destunau mwyaf ffurfiol lle mae ffiniau a disgwyliadau 
ieithyddol yr ysgol wedi’u gosod yn eglur i bawb, ac wedi eu rhoi ar waith mewn modd 
cyson. Mae ymatebion Blwyddyn 9 yn creu darlun o ddefnydd cymdeithasol y disgyblion 
ar draws yr ysgol.  

Pan nad oes athrawon yn agos, pa iaith wyt ti fel arfer yn ei siarad â dy ffrindiau ar 
goridorau’r ysgol? 
(Sampl: Holl ddisgyblion Blwyddyn 9 Gwynedd gyfan)  
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O ran nifer a nododd eu bod yn siarad Cymraeg â’u ffrindiau ar y coridorau, i gymharu â’r 
ffigwr Gwynedd-gyfan uchod o 32%, mae’r ganran yn 8 o ysgolion y sir yn uwch na’r 
ffigwr hwn, gyda 65% mewn un ysgol yn nodi mai Cymraeg sy’n cael ei siarad ymysg 
ffrindiau ar hyd coridorau’r ysgol, a hynny nid am fod athrawon o gwmpas.  
 
O ran y ganran a nododd eu bod yn siarad Cymraeg â’u ffrindiau ar iard yr ysgol, i 
gymharu â’r ffigwr Gwynedd-gyfan uchod o 30%, mae’r ganran yn 8 o ysgolion y sir yn 
uwch na’r ffigwr hwn, gyda 62% mewn un ysgol yn nodi mai Cymraeg sy’n cael ei siarad 
ymysg ffrindiau ar yr iard, a hynny nid am fod athrawon o gwmpas. 
 
Pan nad oes athrawon yn agos, pa iaith wyt ti fel arfer yn ei siarad â dy ffrindiau ar iard 
ysgol? 
(Sampl: Holl ddisgyblion Blwyddyn 9 Gwynedd gyfan)  
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Mwy o Saesneg na 
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Mae canfyddiadau gwaith Trywydd, yn adlewyrchu ac yn ategu’r hyn a adnabu 
Llywodraeth Cymru yn Cymraeg 2050, sef yr angen i: 

 Gefnogi siaradwyr wrth iddynt ddechrau datblygu eu sgiliau ieithyddol 

 Hwyluso eu gallu a’u parodrwydd i barhau i ddefnyddio’r Gymraeg, gyda’u 
teuluoedd, yn eu cymunedau a’u rhwydweithiau cymdeithasol, gyda’u 
cydweithwyr ac wrth ddefnyddio gwasanaethau 

 Arfogi siaradwyr i wneud penderfyniadau a fydd yn help iddynt ddefnyddio’r 
Gymraeg yn y dyfodol. 
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GWEITHREDU STRATEGAETH IAITH UWCHRADD GWYNEDD 

Mae’r Strategaeth hon yn canolbwyntio ar y Gymraeg ac Addysg, ac yn cwmpasu  
elfennau cwricwlaidd yn ogystal â defnydd cymdeithasol o’r iaith. Mae 4 prif faes y 
mae’r Strategaeth yn ceisio ymateb iddynt: 

 Cymraeg Iaith Gyntaf 

 Cymraeg Ail Iaith 

 Y Gymraeg fel cyfrwng 

 Defnydd cymdeithasol pobl ifanc o’r Gymraeg. 

Seilir y cyd-destun a’r cyfeiriad ar nifer o ddogfennau polisi allweddol, cydnabyddir fod 
nifer o gynlluniau eisoes yn weithredol yn y meysydd hyn mewn nifer o ysgolion yng 
Ngwynedd a thu hwnt, megis: 

 Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg.   

 Adroddiad Ymchwiliad Craffu Addysg Gymraeg – Pwyllgor Craffu Gwasanaethau 
Cyngor Gwynedd. 

 Adroddiad Astudiaeth Alun Charles, Ymgynghorydd Allanol. 

 Prosiect Cefnogi Arferion Iaith Ysgolion Uwchradd (PCAI) – Llywodraeth Cymru.    

 Strategaeth Iaith Gwynedd 2014-2017 - Maes Strategol Rhif 2. Plant a Phobol 
Ifanc. 

 Cynllun gweithredu Strategaeth Iaith Gwynedd - mynd i’r afael â thargedau 
cenedlaethol ar lefel ALl. 

 Adroddiad Trywydd Cyngor Gwynedd (Hydref 2014) - Cynyddu defnydd 
cymdeithasol o’r Gymraeg gan blant a phobl ifanc ysgolion uwchradd Gwynedd. 

 Cymraeg 2050.  

 Fframwaith ar gyfer cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan blant a phobl ifanc. 

 Adolygiad Donaldson ‘Dyfodol Llwyddiannus’:   
 Argymhellion rhifau 21-30. Y Gymraeg. 
 Argymhelliad rhif 62. Perchnogaeth leol a chenedlaethol. 

 
Felly mae’r Strategaeth yn ymdrech i geisio eu dwyn ynghyd mewn ffordd cydlynol er 

sicrhau cyfeiriad strategol clir iddynt.   

Caiff prif elfennau’r Strategaeth hon eu cyflawni fel rhan greiddiol o genhadaeth a 
chynllunio bwriadus pob un o ysgolion uwchradd Gwynedd, a hynny drwy gynllun 
gweithredu unigol fydd wedi ei gytuno gyda’r ysgol, Cydlynydd y Strategaeth, ac Adran 
Addysg Gwynedd.  

Bydd y Strategaeth yn adeiladu ar lwyddiannau’r Siarter Iaith yn yr ysgolion cynradd, a 
sicrheir llinyn arian cryf rhwng amcanion a gweithredoedd y Siarter, a’r cynllunio a 
gweithredu bwriadus i gwrdd a gofynion y Strategaeth yn yr ysgolion uwchradd, er 
sicrhau dilyniant a chontinwwm. Golyga hyn y bydd y modd y byddwn yn mesur defnydd 
cymdeithasol pobl ifanc o’r Gymraeg yn yr ysgolion uwchradd drwy gyfrwng y we iaith 
yn cyfateb yn rhannol i’r we iaith a ddefnyddir yn yr ysgolion cynradd, er sicrhau 
cysondeb a dilyniant yn y dull o fesur defnydd iaith.   
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At hyn, er mwyn gweithredu rhai o amcanion y Strategaeth hon yn llwyddiannus, bydd 
gofyn am weithio mewn partneriaeth gyda nifer o asiantaethau, sefydliadau a mudiadau 
a rhagwelwn berthynas allweddol i wireddu’r weledigaeth ac amcanion cymunedol y 
Strategaeth drwy gydweithio’n agos gyda Hunaniaith.  
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Y WELEDIGAETH 

Mae Siarter Iaith Ysgolion Cynradd Gwynedd bellach wedi ei sefydlu ac yn weithredol yn 
ysgolion cynradd y sir.  Penderfynwyd adeiladu ar lwyddiant y siarter hon er mwyn 
sicrhau dilyniant priodol yn y sector uwchradd.  Wrth sefydlu’r siarter cynradd, aed ati i 
adnabod nifer o ddulliau i fesur cynnydd defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg ymysg pobl 
ifanc.  Bwriedir rhoi ystyriaeth i ddefnyddio’r dulliau hyn, yn ogystal â rhai eraill, er mwyn 
mesur dilyniant yn y sector uwchradd. 

Wrth ddatblygu Strategaeth Iaith Uwchradd Gwynedd, rhoddwyd ystyriaeth i’r ffaith mai 
Cyngor Gwynedd yw un o siroedd Cymreiciaf Cymru. Ynddi ceir ystod eang o gyd-
destunau ieithyddol sy’n ymestyn o ardaloedd sy’n cynnwys canran uchel o Gymry 
Cymraeg cynhenid i ardaloedd mwy Seisnigedig. 

Mae’n bwysig defnyddio’r sylfaen gadarn o fewn Gwynedd fel sail i sicrhau fod y Cyngor 
yn gweithredu’n flaengar i weithredu polisïau Llywodraeth Cymru yn y cyswllt hwn, yn 
benodol y weledigaeth i sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg.  

Mae Strategaeth Iaith Cyngor Gwynedd hefyd yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer 
cynllunio Strategaeth Iaith Uwchradd Gwynedd. 

Mae disgyblion uwchradd wedi gwneud cyfraniad arwyddocaol i’r weledigaeth. 
Amlygwyd awydd cryf i weld y Strategaeth Iaith yn cael ei weithredu. Mae’r dyfyniadau 
isod yn crisialu rhai o’r negeseuon a amlygwyd: 

“Mae ysgolion angen hybu’r ffaith bod y gallu i siarad iaith hynaf Ewrop yn  
gymhwyster gyrfaol pwysig.” 

“Rydan ni mor falch bod pwyslais yn cael ei roi ar y Gymraeg a bod y Gymraeg yn cael 
ei roi ar dir cyfartal.” 

“Diolch am roi’r cyfle i ni leisio ein barn.” 

Mae Cyngor Gwynedd yn gwbl ymrwymedig i gyfundrefn o ysgolion uwchradd blaengar 
rhagorol sy’n hyrwyddo’r Gymraeg ym mhob agwedd o’u gwaith. 

Nod y Strategaeth Iaith Uwchradd yw hyrwyddo defnydd cymdeithasol plant a phobl 
ifanc o’r Gymraeg a’i datblygu fel cyfrwng effeithiol ar gyfer bywyd a gwaith yr ysgol yn 
ei holl agweddau 

Bydd y Strategaeth yn offeryn cynllunio effeithiol, gan adeiladu ar lwyddiant y Siarter 
Iaith Cynradd, ar gyfer arwain at gynnydd pellach yn nefnydd cymdeithasol a 
chwricwlaidd disgyblion o’r Gymraeg. 

Mae’n cefnogi gweledigaeth Strategaeth Iaith Gwynedd i sicrhau fod y Gymraeg yn 
ffynnu. Trwy roi pwyslais ar y Gymraeg, sicrheir bod plant Gwynedd yn hyfedr a hyderus 
ddwyieithog ac yn ymfalchïo yn y gwerth ychwanegol a roddir iddynt o gael dwy iaith, 
eu bod yn gallu defnyddio’r ddwy iaith yn hyderus yn gymdeithasol ac yn broffesiynol 
wedi gadael yr ysgol a’u bod yn y pen draw yn trosglwyddo’r ddwy iaith i’r genhedlaeth 
nesaf yng Ngwynedd. 
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Mae hi hefyd yn cyfrannu i weithredu strategaeth ddwyieithog drwy hyrwyddo’r 
Gymraeg gan sicrhau ei bod yn gyfartal o ran statws a chyfleoedd.  

Bydd pob ysgol yn gweithredu’r Strategaeth Iaith Uwchradd ac yn llwyddo i sicrhau  fod 
holl randdeiliaid yr ysgol ynghlwm â’r cynllun hwn. 
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AMCANION. 

Amcan 1: Arweinyddiaeth a Disgwyliadau2   

Mae cynnal ansawdd uchel i arweinyddiaeth wedi bod yn her i Wynedd ers rhai 
blynyddoedd, ac mae adolygiad o’r arweinyddiaeth yn un o’i blaenoriaethau yng nghyd- 
destun trefniadaeth ysgolion ar hyn o bryd. Mae’r rhesymeg am hynny yn syml; fe 
ddengys ymchwil mai’r ffactor pennaf wrth ddylanwadu ar ansawdd addysg mewn 
ysgolion yw ansawdd yr arweinyddiaeth.  

Yn yr un modd, mae dogfennaeth ddiweddar Llywodraeth Cymru yn ymwneud â gwaith 
yn y maes arweinyddiaeth a safonau arweinyddiaeth gyda gweithredu Dyfodol 
Llwyddiannus, yn cyfleu yr un neges eto.  

Mae’n amlwg , felly, os yw Strategaeth Iaith Uwchradd Gwynedd am lwyddo, mae’n 
rhaid i ansawdd ac ymroddiad a pherchnogaeth y tîm arweinyddiaeth mewn ysgolion 
fod yn gadarn o’i phlaid.  

Mae’n hanfodol, felly, fod arweinyddiaeth yn un o’r amcanion yn y Strategaeth Iaith, sef:  

 Sicrhau bod Cyngor Gwynedd a’r Adran Addysg yn ymrwymo’n gadarn i gefnogi a 
herio ysgolion i weithredu’r Strategaeth Iaith Uwchradd. 
 

 Sicrhau bod gan arweinyddiaeth yr ysgol, llywodraethwyr ac uwch reolwyr 
ddisgwyliadau uchel o safbwynt gweithredu’r Strategaeth Iaith Uwchradd. 

 

 Sicrhau bod gan y gweithlu, yn sgil yr arweiniad a ddarperir, hefyd ddisgwyliadau 
cadarn a theimlad o falchder yn llwyddiant yr ysgol i weithredu’r Strategaeth 
Iaith Uwchradd. O ganlyniad, sicrhau fod holl randdeiliaid yr ysgol yn hyrwyddo’r 
Strategaeth Iaith Uwchradd yn gadarn ac yn ymfalchïo ynddi. 

 

 Sicrhau bod strwythur staffio’r ysgol yn nodi cyfrifoldebau ac atebolrwydd clir am 
weithrediad gwahanol agweddau o fywyd ysgol sy’n ymwneud â’r Gymraeg. 

 

 Sicrhau bod gan bob ysgol gynllun gweithredu tair blynedd ar gyfer y Strategaeth 
Iaith Uwchradd sydd wedi ei ymgorffori o fewn Cynllun Datblygu’r Ysgol. Bydd y 
cynllun hwn yn hyrwyddo’n gadarn nodau’r Strategaeth Iaith Uwchradd. 

 

Amcan 2: Ethos3 

 Sicrhau bod pob agwedd o fywyd bob dydd yr ysgol a'i chymuned yn hyrwyddo’r 
ethos Cymreig. 

 

 Meithrin ymwybyddiaeth o hunaniaeth ddiwylliannol a threftadaeth Cymru 
ymysg cymuned yr ysgol. 

 

                                                           
2
 Dyfodol Llwyddiannus, Llywodraeth Cymru 

3
 Polisi Iaith Addysg Gwynedd, Strategaeth Iaith Gwynedd, Maes Strategol 2. 
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 Sicrhau bod pob agwedd o raglen allgyrsiol yr ysgol yn arddel ac yn hyrwyddo’r 
Gymraeg. 

 

 
Amcan 3: Pobl Ifanc4 

Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw rhoi rôl amlycach a chryfach i bobl ifanc i fynegi 
barn, ac mae’r egwyddor o sicrhau bod  pobl ifanc yn cael llais canolog yng nghyfeiriad y 
Strategaeth hon, ac yn cael cyfle i ddylanwadu arni ac i effeithio ar ei chyfeiriad, ac yn 
bwysicach na dim, ei pherchnogi hi, yn hollol greiddiol i’w llwyddiant. 

Wrth weithredu agenda llais yr ifanc, mae’n holl bwysig bod agenda’r Gymraeg yn cael 
ei chyflwyno gyda delwedd gyffrous, ddeniadol, ddeinamig, modern - iaith y dyfodol. 
Nid iaith hen ffasiwn, nid iaith yn perthyn i fyd llenyddiaeth yn unig ond iaith sy’n 
perthyn i’r cyfryngau cymdeithasol, i fandiau cerddoriaeth egnïol ac i gyflwyniadau o 
bob math. 

O gyflwyno’r iaith Gymraeg yn y modd yma, ac asio’r ddelwedd gyffrous ac egnïol 
honno hefo perchnogaeth pobl ifanc ar yr agenda, gallwn sicrhau bod y Strategaeth 
Iaith Uwchradd, yn un sy’n cael ei pherchnogi gan bawb: 

Mae’n hanfodol felly fod pobl ifanc yn un o amcanion ar gyfer y Strategaeth:  

 Sefydlu Cyngor Iaith i sicrhau bod llais yr ifanc yn cael lle blaenllaw yn y 
cynlluniau i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol. 
 

 Sicrhau bod y Cyngor Iaith  yn datblygu rôl arweinwyr a llysgenhadon iaith yn yr 
ysgol gyda disgwyliadau penodol. 
 

 Sicrhau bod y Cyngor Iaith yn cynnal ac yn hyrwyddo digwyddiadau diwylliannol 
Cymraeg yn yr ysgol. 

 

 Sicrhau bod y Cyngor Iaith  yn gweithredu i godi ymwybyddiaeth am 
ddigwyddiadau Cymraeg yn y gymuned ac yng Nghymru. 

 

 Sicrhau bod y Cyngor Iaith yn hyrwyddo hanes Cymru fydd yn sicrhau fod pobl 
ifanc yn magu ymdeimlad o hunaniaeth Gymreig ac o falchder. 
 

 Sicrhau bod y Cyngor Iaith yn cyd-gynllunio i boblogeiddio’r Gymraeg fel cyfrwng 
ar y cyfryngau cymdeithasol. 

 

 Sicrhau bod y Cyngor Iaith yn arwain ac yn perchnogi cynllun PCAI a Fframwaith 
Arferion Iaith, Llywodraeth Cymru. 

 

 

                                                           
4
 Strategaeth Iaith Gwynedd, Hunaniaith; PCAI, Fframwaith Defnydd Iaith Anffurfiol, Llywodraeth Cymru. 
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Amcan 4: Hyfforddiant5  

Mae gan y sector addysg yng Nghymru hanes hir o fuddsoddi adnoddau ariannol a 
phersonél sylweddol iawn i fyd hyfforddiant, ac yn ddiweddar iawn mae Llywodraeth 
Cymru wedi dyrannu arian i’r pedwar Consortia Addysg i ddatblygu sgiliau iaith y 
gweithlu addysg mewn ymateb i Cymraeg 2050. 

Os yw’r Strategaeth Iaith Uwchradd yng Ngwynedd am lwyddo, mae angen adnabod 
yn glir beth yw sgiliau y mae athrawon a staff eraill yr ysgolion eu hangen er mwyn 
gweithredu’r Strategaeth, ac mae angen darparu pecyn hyfforddiant effeithiol er 
mwyn uwch-sgilio’r staff hynny i gyflwyno a gweithredu’r Strategaeth Iaith yn 
effeithiol.  

Yn unol ag argymhellion adroddiad Alun Charles, cydweithio a chyfrannu at Gynllun 
Datblygu’r Gweithlu (GwE) er mwyn cefnogi staff i: 
 

 ddatblygu eu hyfedredd yn y Gymraeg a meithrin eu hyder i’w defnyddio yn yr 
ystafell ddosbarth. 
 

 gyflwyno pynciau yn gynyddol ac yn fwy effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

 ddarparu’n effeithiol ar gyfer disgyblion sy’n ddysgwyr y Gymraeg neu sydd yn y 
broses o groesi’r bont ieithyddol. 

 

 ymateb yn effeithiol i ddisgyblion er mwyn sicrhau hoffter a brwdfrydedd at yr 
iaith a sicrhau ymatebion llafar yn y Gymraeg o fewn gwersi. 

 

 gael ymwybyddiaeth uchel a theimlad o berchnogaeth a balchder yn narpariaeth 
Gymraeg yr ysgol. 

 

 
Amcan 5: Rôl Adrannau Iaith6 

Mae’n bwysig, wrth ystyried rôl yr adrannau iaith,  bod yr arbenigedd yna i fod yn 
sensitif i anghenion dysgwr, i ddeall heriau dysgu iaith a chroesi’r bont ac i fod yn 
gefn i’r dysgwr i groesi’r bont honno mewn dull gadarnhaol, brwdfrydig ac egnïol. 
Mae’n angenrheidiol bod hyn yn bodoli ac yn weithredol o fewn yr ysgolion i gyd. 
Mewn achosion pan nad yw’r ystod yna o sgiliau ar gael, mae angen hyfforddi. 

Yn dilyn hynny, mae angen nodi bod gan yr adrannau Cymraeg ystod eang o 
gyfrifoldebau a chydnabod yr ystod eang o heriau sy’n eu hwynebu. Nid dim ond  i 
hyfforddi’r Cymry Cymraeg cynhenid, ond i hyfforddi’r rhai di-Gymraeg hefyd.  

                                                           
5
 Cymraeg 2050, Llywodraeth Cymru; Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg, Deilliant 7; Cynllun 

Datblygu’r Gweithlu, GwE. 
6
 Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg, Deilliant 2, 3, a 4. 
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Felly, mae angen bod yn glir ynglŷn â’r cyfrifoldebau, a sicrhau bod y sgiliau a’r 
weledigaeth, o fewn yr adrannau Cymraeg eu hunain, yn bresennol wrth weithredu’r 
Strategaeth Iaith Uwchradd.  

Mae’n hanfodol felly fod adrannau iaith craidd yn un o amcanion ar gyfer y 
Strategaeth:  

 Dathlu gwerth  Cymraeg Iaith gyntaf fel cymhwyster pwysig yng Ngwynedd. 
 

 Gweithredu disgwyliadau i ddisgyblion ddilyn rhaglen Cymraeg Iaith Gyntaf yn 
CA3 sy’n ddilyniant effeithiol i’r hyn a gyflawnwyd yn CA2. 

 

 Gweithredu disgwyliadau i ddisgyblion ddilyn rhaglen Cymraeg Iaith Gyntaf yn 
CA4 sy’n ddilyniant effeithiol i’r hyn a gyflawnwyd yn CA3. 

 

 Sicrhau bod pob disgybl yn parchu pob iaith a dealltwriaeth o iaith. 
 

 

Amcan 6: Profiadau Cwricwlaidd7 

Mae’r adran ar brofiadau cwricwlaidd o fewn y Strategaeth Iaith Uwchradd yn 
pontio’r cyswllt rhwng sgiliau llythrennedd ac iaith ar draws y cwricwlwm a’r angen i 
hyrwyddo’r Gymraeg yn benodol fel iaith.  

Mae gweledigaeth Bullock bellach, a gyflwynwyd yn y flwyddyn 1975, yn hen hanes 
ond craidd y weledigaeth honno oedd bod pob athro yn athro iaith. 

Yng Nghymru ac yng Ngwynedd, mae hi wedi cymryd chwarter canrif i’r feddylfryd 
honno ddechrau gwreiddio; a bellach, mae yna ymwybyddiaeth gynyddol am 
gyfrifoldeb am lythrennedd o fewn pynciau ar draws y cwricwlwm. 

Mae angen ychwanegu at y cyfrifoldeb hwnnw yn benodol, gan adnabod fod y 
Gymraeg fel iaith i’w hybu yn gyfrifoldeb i bawb. Mae’r weledigaeth yma yn 
ymwneud yn syml efo’r cyfuniad yna o egwyddor fod pob athro yn athro iaith, ond 
yng Ngwynedd, fod pob athro yn athro yr iaith Gymraeg. 

Mae oblygiadau y gosodiad hwn yn bellgyrhaeddol. Mae’n ymwneud ag agweddau o 
fewn y Strategaeth Iaith Uwchradd sy’n ymwneud â hyfforddiant  a methodoleg 
dysgu, a dulliau ysgol o weithio. 

Mae’n hanfodol felly fod profiadau cwricwlaidd yn un o amcanion ar gyfer y 
Strategaeth:  

 Sicrhau bod pob disgybl yn cael profiadau cwricwlaidd darllen, ysgrifennu, llafar a 
gwrando trwy gyfrwng y Gymraeg yn CA3 sy’n adeiladu, yn ddilyniant ac yn 
dangos cynnydd yn y sgiliau a’r profiadau ieithyddol a ddarparwyd yn CA2. 
 

                                                           
7
 Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg, Deilliant 2, 3, a 4. 
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 Sicrhau fod pob disgybl yn cael profiadau cwricwlaidd darllen, ysgrifennu, llafar a 
gwrando trwy gyfrwng y Gymraeg yn CA4 sy’n adeiladu, yn ddilyniant ac yn 
dangos cynnydd yn y sgiliau a’r profiadau ieithyddol a ddarparwyd yn CA3. 

 

 Sicrhau cynnydd yn  nifer yr ymgeiswyr sy`n dilyn cyrsiau CA5 yn bennaf neu`n 
rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg trwy ddatblygu hyder ymgeiswyr, athrawon ac 
arweinyddion.  

 

Amcan 7: Dysgwyr Pontio8 

Mae’r ddelwedd o groesi pont, wrth drafod iaith, yn ei hanfod, yn un sy’n creu ychydig 
bo anhawster yng Nghymru oherwydd mai’r dybiaeth gyffredin wrth i ni sôn am ‘bontio’ 
dysgwyr yw mai dim ond rhan o’r bont yn unig y bydd dysgwyr yn ei cherdded. Mae cyfle 
i Strategaeth Iaith Uwchradd Gwynedd daflu’r dybiaeth honno o’r neilltu. 

Yn ysgolion mwyaf llwyddiannus Gwynedd, gall dysgwyr gyrraedd o Ddwyrain Ewrop ym 
mlwyddyn 8 a 9 a sefyll TGAU mamiaith Cymraeg ac ennill graddau uchel ym mlwyddyn 
11. Golyga hynny broses o gynllunio ieithyddol a pharatoi gofalus a disgwyliadau uchel, 
ac o fod yn glir ynglŷn â beth yw, a ble mae, pen draw’r bont.  

Her Strategaeth Iaith Uwchradd Gwynedd yw sicrhau fod pob dysgwr yn croesi’r bont ac 
nid cyrraedd ei chanol yn unig.  

Mae’n hanfodol felly fod dysgwyr yn un o amcanion ar gyfer y Strategaeth:  

 Sicrhau bod disgyblion sydd ar drywydd Cymraeg iaith gyntaf, wrth drosglwyddo 
o CA2 i CA3, yn parhau i wneud cynnydd pellach ar y trywydd hwnnw.  
 

 Sicrhau bod pob ysgol uwchradd yn defnyddio’r gwaith rhagorol a wneir gyda 
dysgwyr yn y cynradd fel sail i gynnydd cadarn pellach. 

 

 Sicrhau bod dysgwyr a dysgwyr pontio yn croesi’r bont, yn parhau i wneud 
cynnydd effeithiol i feistroli’r Gymraeg gyda’r nod o astudio Cymraeg Iaith Gyntaf 
ar lefel TGAU. 

 

 Sicrhau bod dysgwyr a dysgwyr pontio yn gwneud eu gwaith yn gynyddol trwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 

 Sicrhau cefnogaeth effeithiol i rieni dysgwyr gan sicrhau eu bod yn cefnogi 
cynnydd y dysgwyr. 

 

 Dathlu llwyddiannau dysgwyr 
 

 
Amcan 8: Yr Ysgol a’r Gymuned9 

                                                           
8
 Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg, Deilliant 2, 3 a 4. 
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Mae’r ddau derm a ddefnyddir yn aml ym myd addysg Cymru sef gweithredu’n 
ymatebol a gweithredu’n rhagweithiol, yn hollol greiddiol i berthynas yr ysgol â’r 
gymuned. 

Wrth i ni feddwl am weithio’n ymatebol, mi fyddwn yn ymateb i rieni sy’n mynegi 
pryder bod eu plant yn dilyn cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg; byddwn yn ymateb i rieni 
sy’n mynegi pryder â’r modd mae eu plant yn ymdoddi mewn awyrgylch Gymreig, a 
byddwn yn ymateb i bryderon disgyblion, sydd weithiau, yn  ei chael hi’n anodd i 
ymgyfarwyddo o fewn cyd-destun ieithyddol newydd sbon. 

Wrth weithio’n rhagweithiol fodd bynnag, bydd yr heriau ymatebol yna i gyd yn 
diflannu. A dyma, mae’n debyg,  yw’r ateb i sicrhau cyswllt cadarn â’r gymuned. 

Mae angen i ysgolion ddefnyddio’r agweddau Cymraeg a Chymreig o’u cymuned gan  
ymestyn allan yn rhagweithiol, yn adeiladol a  chadarnhaol i gynnwys y rhieni a’r 
disgyblion i sicrhau eu bod yn gweld y Gymraeg, nid yn fygythiad, ond yn rhywbeth 
croesawgar a diogel,  a bod modd ei chofleidio a llwyddo ynddi fel allwedd i fyw yn y 
gymuned ac hefyd i gael gyrfa yn lleol. 

Mae’r pwyslais, felly, ar ‘weithredu’n rhagweithiol’ yn hollol allweddol wrth i ni fynd i’r 
afael â’r agwedd hon.   

Mae’n hanfodol felly fod yr ysgol a’r gymuned yn un o amcanion ar gyfer y Strategaeth:  

 Sicrhau fod yr ysgol yn hyrwyddo’r Gymraeg yn rhagweithiol i rieni a’r gymuned 
ehangach. 

 

 Sicrhau fod yr ysgol yn hyrwyddo rôl y Gymraeg fel cymhwyster gyrfaol pwysig 
ac yn hyrwyddo cyfleoedd i ddisgyblion gael profiadau Cymraeg wrth ymwneud 
ag ystod eang o gyflogwyr ac asiantaethau allanol. 

 

 Sicrhau fod yr ysgol yn hyrwyddo manteision addysgol dwyieithrwydd. 
 

 Hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg mewn gweithgareddau allgyrsiol a ddarperir 
gan staff yr ysgol. 

 

 Sicrhau fod gweithgareddau ac asiantaethau allanol megis Gyrfa Cymru, 
gwasanaeth ieuenctid, y gwasanaeth hamdden a’r Urdd yn darparu profiadau 
sy’n atgyfnerthu profiadau’r disgyblion yn y Gymraeg.  

                                                                                                                                                                                     
9
 Strategaeth Iaith Gwynedd, Maes Strategol 1 a 3. 
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TREFNIADAU MONITRO. 

Defnyddir y drefn isod ar gyfer monitro’r cynllun:   

 Cydlynydd Strategaeth Iaith Ysgolion Uwchradd Gwynedd: 
- Cefnogi pob ysgol i lunio adolygiad iaith cytunedig. 
- Cefnogi a herio pob ysgol i lunio cynllun gweithredu iaith safonol. 
- Cefnogi pob ysgol i weithredu’r cynllun gweithredu yn effeithiol. 
- Darparu anogaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i ysgolion yn ôl yr angen. 

 

 Cyngor Iaith pob Ysgol Uwchradd 
 

 Cydlynwyr Iaith Ysgolion Uwchradd Gwynedd  
 

 Bydd y grŵp llywio yn parhau mewn rôl craffu a monitro.  
 

 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi, Cyngor Gwynedd. 
 

 Rhan greiddiol o drefniadau monitro fydd y cyfarfod tymhorol a blynyddol i  
        adolygu cynnydd y mae pob ysgol wedi ei gwblhau o fewn y cynllun gweithredu.  

 
 

Defnyddir y sail isod ar gyfer monitro, adnabod yr hyn sydd wedi ei weithredu, yr hyn sydd 
angen mwy o sylw ar gyfer gweithredu yn y dyfodol ac unrhyw newid cyfeiriad a phwyslais: 

 

 Ansawdd cynlluniau gweithredu'r ysgol a lefel yr her. 
 

 Graddfa llwyddiant wrth gwblhau cynlluniau gweithredu pob blwyddyn unigol.  
 

 Barn grwpiau disgyblion ym mhob ysgol. 
 

 Barn y grŵp llywio a rhanddeiliaid eraill gan gynnwys penaethiaid, athrawon. 
 

 Defnyddir cyfuniad o feini prawf llwyddiant proses a meini prawf llwyddiant 
perfformiad (deilliannau). Rhoddir y prif bwyslais ar fesur cyflawniad y 
deilliannau. 
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ADRODDIAD I’R CABINET 

24 Hydref 2017 

 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Dafydd Meurig (Cynllunio ac Amgylchedd) 

 

Pwnc: Cytundeb rhwng Awdurdodau Cynllunio Lleol i ddarparu a 

chefnogi Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer Gwynedd a Chyngor 

Sir Ynys Môn 

 

Swyddog Cyswllt: Gareth Jones, Uwch Reolwr, Gwasanaeth Cynllunio a 

Gwarchod y Cyhoedd 

 

 

Y penderfyniad a geisir:  

 

Awdurdodi Pennaeth yr Adran Amgylchedd a Phennaeth y 

Gwasanaethau Cyfreithiol i baratoi  a gweithredu Cytundeb rhwng 

Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn er mwyn ailsefydlu'r Pwyllgor 

Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn yn 

ffurfiol. 

 

Dirprwyo swyddogaethau'r Cabinet yng nghyswllt y materion y cyfeirir 

atynt yn rhan 6 yr Adroddiad hwn i'r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar 

gyfer Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn.  

 

 

 

Barn yr Aelod Lleol 

 

Ddim yn benodol berthnasol yn yr achos hwn. 

 

 

Cyflwyniad 

 

Cefndir  

 

1. Ar 7 ac 20 Mawrth 2017 fe wnaeth Cabinet Gwynedd a Phwyllgor 

Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn gymeradwyo cynnig i barhau i 

ddarparu Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer y ddau 

Awdurdod am bum mlynedd bellach. 

 

2. Roedd penderfyniad y Cabinet hefyd yn awdurdodi Uwch 

Swyddogion yr Adran Amgylchedd a'r Adran Gyfreithiol i Adolygu rôl 

Tud. 216

Eitem 9



y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd fel corff trawsffiniol i wneud 

penderfyniadau, cyn adrodd yn ôl i'r Cabinet am gymeradwyaeth. 

 

3. Sefydlwyd rôl y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd drwy gytundeb yn 

2011 a daeth i ben pan fabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd ar 31 Gorffennaf 2017. Felly, mae'r adroddiad hwn yn ceisio 

cymeradwyaeth bellach gan y Cabinet i ddirprwyo ei 

swyddogaethau yng nghyswllt y materion y cyfeirir atynt yn rhan 6 

isod, i'r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd a ffurfio cytundeb newydd 

a chefnogi'r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd dros y pum mlynedd 

nesaf. 

 

4. O ystyried bod rôl y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi dod i ben 

yn sgil mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a'r cytundeb i 

barhau â threfniant cydweithio am y pum mlynedd nesaf, mae 

angen ailsefydlu rôl y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd bellach. 

 

5. Er mwyn parhau â'r trefniant cydweithio ar gyfer darparu'r 

Gwasanaeth Polisi Cynllunio, mae angen ailsefydlu'r Pwyllgor Polisi 

Cynllunio ar y Cyd er mwyn parhau i wneud penderfyniadau 

trawsffiniol ar rai materion penodol. Ymhellach, mae gofyn i 

swyddogaethau'r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ymwneud â 

gwaith yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd dros y pum mlynedd nesaf 

a'r ffaith bod gennym gynllun datblygu wedi'i fabwysiadu erbyn 

hyn. 

 

Ystyriaethau perthnasol 

 

Swyddogaethau'r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 

 

6. Bydd y cytundeb newydd yn debyg iawn i'r cytundeb blaenorol yn 

2011, a oedd yn cynnwys cyfrifoldeb i fonitro ac adolygu'r Cynllun.  

Mae swyddogaethau arfaethedig y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y 

Cyd wedi'u cynnwys isod, gyda'r swyddogaethau newydd wedi'u 

tanlinellu:  
 

i) Derbyn yr Adroddiad Monitro Blynyddol a chynnig cyngor arno 

cyn iddo gael ei gyflwyno i'r ddau Gyngor.   

ii) Mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd sy'n gyffredin i'r ddau Gyngor.   

iii) Bod yn gyfrifol am adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

iv) Cyflwyno'r adroddiad adolygu a'r cytundeb cyflawni diwygiedig 
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ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd i'r ddau Gyngor 

gytuno arnynt. 

v) Bod yn gyfrifol am ddiwygio'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a 

chyflwyno'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd diwygiedig i'r ddau 

Gyngor i'w mabwysiadu. 

vi) Derbyn a chynghori ar restr ffi ardoll ddrafft ar gyfer ymchwiliad 

cyhoeddus ac ar argymhellion yr Arolygwr cyn iddi gael ei 

chyflwyno i'r Cabinet / Pwyllgor Gwaith am benderfyniad.   

vii) Derbyn a chytuno ar adroddiad blynyddol ynghylch y drefn cyd-

lywodraethu ac ariannu.  

viii) Penodi unrhyw banel neu weithgor er mwyn cynorthwyo’r 

Pwyllgor i gyflawni ei swyddogaethau. 

 

7. Mae’r cytundeb cyflawni diwygiedig y cyfeirir at yn iv) yn 

ddatganiad cyhoeddus sydd yn cynnwys amserlen ar gyfer creu 

fersiwn diwygiedig o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, yn dilyn yr 

adolygiad. Mae hefyd yn cynnwys Cynllun Cynnwys Cymunedau, 

sy’n nodi sut a phryd y gall rhanddeiliaid a chymunedau gyfrannu.  

Wrth baratoi’r cytundeb cyflawni diwygiedig, disgwylir i’r 

Awdurdodau adolygu’r cytundeb cyflawni gwreiddiol ar gyfer y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, fel bod yr un diwygiedig yn 

cynnwys yr amserlen ar gyfer diwygio’r Cynllun ac yn egluro sut 

mae cymunedau’n cael eu cynnwys yn y broses. 

 

8. Mae Ardoll Seilwaith Cymunedol (“y ffi ardoll”) y cyfeirir at yn vi) yn 

declyn i helpu Awdurdodau yng Nghymru (a Lloegr) i gyflawni 

seilwaith i gefnogi datblygiad yn eu hardal. Er mwyn ystyried 

darpariaeth ffi ardoll mae’n rhaid i’r Awdurdodau ddilyn proses 

benodol o asesu tystiolaeth mewn perthynas â darpariaeth 

seilwaith  yn yr ardal dros gyfnod y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Hefyd, mae angen ystyried effaith posib ffi ardoll ar hyfywdra 

datblygiadau sydd yn cael ei hwyluso gan y Cynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd, wrth ystyried lefel y ffi ardoll neu os gellir cyfiawnhau 

unrhyw ffi ardoll. 

 

9. O safbwynt  Canllawiau Cynllunio Atodol sydd yn effeithio ar ardal 

weinyddu un Awdurdod yn unig, bydd y rhain yn cael eu darparu i’r 

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd er gwybodaeth yn unig.  Mewn 

amgylchiadau fel hyn bydd yna ymgynghoriad ffurfiol gyda’r 

Awdurdod arall.  Bydd yna eglurhad o fewn y Canllaw Cynllunio 
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Atodol yn amlinellu pam ei fod yn berthnasol i ardal weinyddu un 

Awdurdod yn unig. 

  

10. Mae’n bwysig nodi y bydd materion mabwysiadu unrhyw 

Ddiwygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cael eu cadw i’r 

naill Gyngor a’r llall yn unigol. Ymhellach, bydd materion yn 

ymwneud â Chraffu yn cael eu cadw gan y naill Awdurdod a'r llall.  

 

Aelodaeth y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 

 

11. Yr unig newid yn nhermau aelodaeth fyddai tynnu'r hawl i benodi 

Aelodau fel aelodau wrth gefn. Byddai hyn yn gyson â'r 

newidiadau deddfwriaethol diweddar a gyflwynwyd yng nghyswllt 

aelodaeth Pwyllgorau Cynllunio, ble mae aelodau wrth gefn 

bellach wedi'u gwahardd drwy statud. 

 

Rheolau Sefydlog y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 

 

12. Bydd Rheolau Sefydlog y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd yn unol â 

Chyfansoddiad Cyngor Gwynedd. Bydd saith aelod o bob 

Awdurdod ar y Pwyllgor gyda chworwm o bedwar aelod. Bydd 

Cadeiryddiaeth y Pwyllgor yn cylchdroi bob dwy flynedd rhwng y 

naill Awdurdod a'r llall. Cyngor Sir Ynys Môn fydd yn cadeirio'r 

Pwyllgor am y ddwy flynedd gyntaf. Bydd yr un peth yn wir ar gyfer 

is-gadeiryddion, gyda Gwynedd yn cymryd y rôl hon am y ddwy 

flynedd gyntaf. 

 

13. Aelodau sydd wedi'u penodi ar y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 

yn unig all bleidleisio a bydd lleoliad y cyfarfodydd yn cylchdroi 

rhwng Caernarfon a Llangefni, gyda chyfarfodydd yn cael eu 

cynnal bob chwarter fel arfer.    

 

Y camau nesaf ac amserlen 

 

14. Os rhoddir cymeradwyaeth ac awdurdodaeth gan y Cabinet, 

llofnodir y cytundeb ar ran Cyngor Gwynedd a bydd y Pwyllgor 

Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi'i sefydlu am y pum mlynedd nesaf 

gyda'i gyfarfod cyntaf wedi'i drefnu ar 17 Tachwedd 2017, ar hyn o 

bryd. 

 

 

Barn y Swyddogion Statudol: 
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Swyddog Monitro: 

Mae’r adroddiad yma, sydd wedi ei chytuno gyda Chyngor Sir Ynys Môn 

wedi bod yn destun arweiniad gan y Gwasanaeth Cyfreithiol. Nid oes 

gennyf sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb. 

 

Prif Swyddog Cyllid: 

 

Rwy’n cefnogi’r penderfyniad a geisir, gan fydd parhad y drefn gyfredol o 

gyd-weithio yn osgoi dyblygu gwaith, ac felly yn osgoi costau 

ychwanegol fyddai’r Cyngor yn wynebu o weithio’n unigol.  Wedi holi’r 

awdur, deallaf ni fydd unrhyw ymhlygiadau ariannol newydd yn deillio o 

arwyddo'r cytundeb arfaethedig i ailsefydlu'r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y 

Cyd am bum mlynedd arall, a bydd y trefniadau ariannu yn parhau'n 

gyson â'r drefn ddiweddar.  Pe bai awgrym i addasu unrhyw agwedd o 

drefniadau ariannu’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd, disgwyliaf y 

byddai’r Pennaeth Amgylchedd yn ymgynghori gyda mi cyn arwyddo'r 

cytundeb arfaethedig, a pe bai yna addasiad o sylwedd disgwyliaf y 

byddai’r Pennaeth Amgylchedd yn ei gyfeirio yn ôl i’r Cabinet. 
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CYNGOR GWYNEDD

Cyswllt:
01286 679729 • 01286 679490

cabinet@gwynedd.llyw.cymru

www.gwynedd.llyw.cymru

ADRODDIAD I’R CABINET

Dyddiad y Cyfarfod: 24 Hydref, 2017

Aelod Cabinet: Cyng. Dyfrig Siencyn, Arweinydd

Awdur: Iwan T. Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol

Rhif Ffôn Cyswllt: 01286 679685

Teitl yr Eitem: Cais y Fargen Twf ar gyfer Gogledd Cymru
– Diweddariad Cynnydd

1. CEFNDIR

1.1. Bu i’r Cabinet gefnogi’r “Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru” (Atodiad 1)
ym mis Medi 2016. Mae’r weledigaeth yn adnabod blaenoriaethau clir ar gyfer
datblygu trafnidiaeth ac isadeiledd, sgiliau a swyddi, a thwf ac arloesi busnes.
Mabwysiadwyd y strategaeth gan y pum Cyngor arall yn y rhanbarth ynghyd â
chyrff eraill (Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Sefydliadau Addysg Uwch ac
Addysg Bellach) ar yr un pryd.

1.2. Yn dilyn hyn, mae Gogledd Cymru wedi cael gwahoddiad ffurfiol i ddatblygu’r
strategaeth i fod yn gais ar gyfer y ‘Fargen Twf’ er mwyn sicrhau buddsoddiad
ariannol a throsglwyddo pwerau i’r rhanbarth o Lywodraeth Cymru a
Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae’r adroddiad yma yn diweddaru’r Cabinet ar
gynnydd gyda datblygu’r cais ac amlinellu’r camau nesaf yn y broses.

2. PENDERFYNIADAU A GEISIR

a. Nodi a chefnogi cynnydd datblygiad cais y Fargen Twf ar gyfer y
rhanbarth.

b. Cefnogi mewn egwyddor, y model llywodraethu a ffefrir o Gydbwyllgor
Statudol ar gyfer datblygiad pellach gydag adroddiad llawn ar
gyfansoddiad a chylch gorchwyl, wedi ei gefnogi gan Gytundeb Rhyng-
Awdurdod, i ddilyn nes ymlaen yn y flwyddyn.

c. Yn y cyfamser, bod yr Arweinydd yn cael ei awdurdodi i fod yn aelod
Gwynedd o’r Cydbwyllgor Cysgodol.

ch. Bod yr Arweinydd, fel un o Arweinwyr y chwe Chyngor a gynrychiolir ar y
Cydbwyllgor Cysgodol, yn cael ei awdurdodi i ddechrau trafodaethau
gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynglŷn â maint 
ac amlinelliad cynnwys cais y Fargen Twf, gan nodi na fydd unrhyw
ymrwymiadau ariannol nac o fath arall yn cael eu cytuno yng nghamau
cyntaf y trafodaethau.
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d. Bod hawl yn cael ei ddirprwyo i’r Prif Weithredwr i sicrhau cyfraniad
ariannol cychwynnol o hyd at £50,000 o wariant 2017/18 ar gyfer paratoi
cais am arian o’r Cytundeb Twf.

3. DATBLYGU CAIS Y FARGEN TWF

3.1. Mabwysiadwyd Gweledigaeth Twf ar gyfer Economi Gogledd Cymru gan gyrff ar
draws y rhanbarth yn 2016. Roedd y weledigaeth yn disgrifio Gogledd Cymru fel
“rhanbarth hyderus, unedig gyda thwf economaidd cynaliadwy, sy’n manteisio
ar lwyddiant sectorau economaidd gwerth uchel ynghyd a’i gysylltiadau gydag
economïau Pwerdy’r Gogledd ac Iwerddon”.

3.2. Mae’r ddogfen yn cynnwys rhaglen waith o gynlluniau posibl er mwyn cyflawni’r
weledigaeth trwy fuddsoddi mewn trafnidiaeth ac isadeiledd, gwella sgiliau a
swyddi, a chefnogi arloesi a thwf busnes.

3.3. Yn natganiad y Canghellor ar lawr y Senedd ym mis Tachwedd 2016, rhoddwyd
gwahoddiad i Ogledd Cymru gyflwyno cais ar gyfer Cytundeb y Fargen Twf.
Dyma’r cerbyd sy’n cael ei ddefnyddio gan y Llywodraeth yn Llundain bellach i
gefnogi buddsoddiad economaidd mewn rhanbarthau ar draws y wlad. Mae
rhanbarth Caerdydd a rhanbarth Bae Abertawe eisoes wedi derbyn
cymeradwyaeth i’r Fargen Twf. Mae cytundeb Caerdydd werth £1.2bn a
chytundeb Abertawe werth £1.3bn dros 15 mlynedd (sy’n cynnwys arian preifat).

3.4. Yn syml, mae dwy elfen i’r Fargen Twf:

• Buddsoddiad ariannol gan Lywodraeth Prydain (a Llywodraeth Cymru)
mewn prosiectau sy’n arwain at dwf economaidd yn y rhanbarth;

• Datganoli grymoedd neu bwerau o’r Llywodraeth Ganolog i’r
rhanbarthau er mwyn caniatáu i’r rhanbarthau wneud penderfyniadau ar
lefel rhanbarth.

3.5. Mae’n rhaid i ranbarthau sy’n gwneud cais gael model llywodraethu cyfreithiol,
gwydn ac atebol ar gyfer cynllunio a gweithredu eu strategaeth. Mae disgwyl i
ranbarthau fod yn barod i fuddsoddi yn eu strategaethau ochr yn ochr â’r
Llywodraeth(au) o ran dyraniadau cyfalaf, benthyciadau cyfalaf, defnydd o dir
ac asedau, ac adnoddau datblygu prosiect a gwaith proffesiynol.

3.6. Bydd Llywodraethau Cymru a’r DU yn disgwyl i’r ceisiadau ddangos
cydweithrediad agos gyda’r sector breifat a phartneriaid addysg uwch ac
addysg bellach. Mae ceisiadau sy’n dangos cefnogaeth y sector breifat yn
enwedig yn cael eu hannog gan y ddwy Lywodraeth. Mae Cyngor Busnes
Gogledd Cymru wedi bod yn rhan annatod o ddatblygiad y cais y Fargen Twf yn
y Gogledd.

3.7. Mae ceisiadau'r Fargen Twf yn cael eu datblygu mewn pedair rhan:

(i) gwahoddiad i wneud cais;
(ii) trafodaethau anffurfiol rhwng y Llywodraeth a’r ardal benodol ynglŷn â 

chyfeiriad a chynnwys y cais;
(iii) rhan gyntaf y cytundeb a elwir yn “benawdau telerau”;
(iv) y cytundeb gorffenedig a chymeradwyo’r cais, ar y cyd rhwng yr

awdurdodau a Llywodraethau Cymru a’r DU.
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3.8. Mae cais Gogledd Cymru yng nghamau olaf yr ail ran gyda’r bwriad o gyrraedd
cytundeb penawdau telerau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol (2017/18).

3.9. Gwelir manylion amlinellol y cais yn Atodiad 2.

3.10. Defnyddir y Fargen Twf i gael mynediad at arian ar gyfer prosiectau allweddol na
fyddent fel arall yn cael eu hariannu gan Lywodraethau e.e. gwaith paratoi i
ddatblygu a datgloi safleoedd gwaith a thai strategol ar gyfer datblygiad ble
mae’r farchnad yn amlwg wedi methu. Bydd hefyd yn ysgogi’r Llywodraeth(au) i
ymrwymo i ddatblygiadau mawr sydd yn cael eu hystyried, ond sydd heb gael
eu cadarnhau eto. Mae’r datblygiadau yma yn cynnwys buddsoddiadau megis
isadeiledd rheilffyrdd, a chynlluniau priffyrdd sydd y tu hwnt i’r adnoddau sydd
i’w datganoli i’r Fargen Twf.

3.11. Tynnir sylw mai arian cyfalaf fydd y buddsoddiad yma. Mae’n debyg ein bod yn
edrych ar gyfanswm buddsoddiad o £240m (heb gynnwys cyfraniad Llywodraeth
Leol a phartneriaid eraill yn cynnwys Addysg Uwch a’r sector breifat). Mae hefyd
yn bosib cael mynediad at gronfeydd Cenedlaethol eraill megis Cronfeydd
Menter a Sector Llywodraeth y DU trwy gais y Fargen Twf.

3.12. Fel rhan o’r Cais, bydd y rhanbarth yn gofyn am swyddogaethau a phwerau
wedi’u datganoli gan y ddwy lywodraeth. Mae’r gwaith hwn ar y gweill ac yn
faes trafod sensitif gyda’r ddwy lywodraeth. Mae enghreifftiau o’r rhain yn
cynnwys:

• Pwerau a swyddogaethau comisiynu a gweithredol ar gyfer trafnidiaeth;

• Rheoli cefnogaeth ranbarthol i’r sectorau busnes ar gyfer strategaeth
marchnata, twf ac allforio;

• Cadw cyfran o’r twf yn y dreth annomestig genedlaethol (ardrethi busnes)
i’w buddsoddi yn y strategaeth fel rhan o gyfraniad ariannol llywodraeth
leol ar y cyd; a

• Rôl fel partner i’r Adran Gwaith a Phensiynau wrth reoli rhaglenni
dychwelyd i’r gwaith.

3.13. Bydd yr argymhellion o ran gofynion datganoli yn cael eu rhannu gyda’r Cyngor
a phartneriaid cyn cytuno ar y “penawdau telerau”.

3.14. Hyd yn hyn mae’r gwaith o ddatblygu’r cais wedi cael ei wneud ar y cyd gan
rwydwaith broffesiynol o swyddogion sy’n cefnogi Bwrdd Uchelgais Economaidd
Gogledd Cymru a’r Grŵp Rheoli Rhaglen. Mae’r ymgais hwn ar y cyd wedi cael 
ei gefnogi gan nifer fechan o swyddogion rhanbarthol cyflogedig. Bydd gofyn i’r
partneriaid rhanbarthol fuddsoddi mewn Swyddfa Rhaglen i gefnogi’r gwaith.

3.15. Yn dilyn cytundeb penawdau telerau gyda’r Llywodraethau bydd y prosiectau
oddi mewn i’r Cais yn gorfod cyrraedd safonau Cynllun Busnes pum-achos y
Llywodraeth. Bydd rhaid cyrraedd y cam yma cyn diwedd blwyddyn galendr
2017, ac i gyrraedd hyn, nid oes gan y rhanbarth yr adnoddau pwrpasol, sy’n
pwysleisio’r angen am adnoddau ychwanegol dros dro. Felly, mae yno
argymhelliad fod cyfraniad ariannol blynyddol yn cael ei wneud gan bob
partner rhanbarthol allweddol.
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3.16. Bydd manylion llawn cais y Fargen Twf yn cael ei rannu gyda phob awdurdod, a
phartneriaid eraill i’w gymeradwyo cyn i unrhyw gytundeb gael ei wneud gyda’r
Llywodraeth. Mae’r Pwyllgor Craffu Economi ac Addysg eisoes wedi cael
cyfarfod anffurfiol i drafod y Fargen Twf. Roeddynt yn awyddus i’r Cyngor
chwarae rôl arweiniol a blaengar wirth ddatblygu’r cais. Mae’n bwysig amlygu’r
cyfleoedd i Ogledd Orllewin Cymru, a’r ardaloedd gwledig a sicrhau llais cryf i
Ogledd Orllewin Cymru.

4. Y MODEL LLYWODRAETHU A FFEFRIR

4.1. Ym mis Mawrth 2017, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Gwynedd (ynghyd â’r
pum Awdurdod Lleol eraill y Gogledd) y bwriad i sefydlu Cydbwyllgor Statudol.

4.2. Mae’r Cydbwyllgor Statudol yn fodel adnabyddus a dibynadwy. Er hyn mae’n
fodel cyfyngedig. Er mwyn cefnogi’r Cydbwyllgor bydd angen enwebu
awdurdod lletya i ddarparu cefnogaeth gyfreithiol, ysgrifenyddol a gweinyddol,
a bydd angen enwebu un awdurdod neu fwy i fod yn awdurdod lletya ar gyfer
Swyddfa Rhaglen fydd yn rheoli’r rhaglenni a phrosiectau i weithredu cais y
Fargen Twf. Efallai y bydd hefyd angen i’r Cydbwyllgor a’i adnoddau cefnogol
weithredu prosiectau cydweithredol eraill y cytunir arnynt gan y Cynghorau. Nid
yw’r awdurdod lletya wedi ei ddewis eto.

4.3. Mae Cydbwyllgorau yn fodel cyfarwydd yn y rhanbarth gyda Chonsortiwm
Gwella Ysgolion GwE a Phrosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru yn
esiamplau diweddar. Esiampl berthnasol o’r gorffennol yw Taith, yr hen
Gonsortiwm Cynllunio Trafnidiaeth.

4.4. Mae amlinelliad o’r cylch gorchwyl arfaethedig, sy’n cael eu datblygu mewn
manylder gan rwydwaith Penaethiaid y Gwasanaethau Cyfreithiol gyda chyngor
arbenigol ac annibynnol Cyfreithwyr Pinsent, i’w weld yn Atodiad 3.

4.5. Bydd y Cydbwyllgor angen cyfansoddiad, a fydd yn cynnwys cylch gorchwyl o’i
weithgareddau, a bydd wedi ei gynnal gan Gytundeb Rhyng-Awdurdod.

4.6. Mae Cytundeb Rhyng-Awdurdod yn gytundeb ar y cyd sy’n gosod:

• Sut fydd y Cydbwyllgor yn cael ei lywodraethu;

• Cyfyngiadau ar allu’r Cydbwyllgor i wneud penderfyniadau ynghyd â
materion sydd wedi eu cadw i gynghorau unigol eu cymeradwyo;

• Rôl awdurdod lletya;

• Sut fydd cyfraniadau ariannol i’r Cydbwyllgor ac i’r awdurdod lletya yn
cael eu penderfynu;

• Sut fydd peryglon a buddion yn cael eu rhannu.

4.7. Yr aelodaeth ffurfiol, craidd a argymhellir ar gyfer y Cydbwyllgor fydd Arweinydd
pob un o’r chwe Chyngor. Byddai gan bob Arweinydd ddirprwy enwebedig, a
byddai’r Pwyllgor yn cael ei gynghori gan Brif Weithredwyr ac aelodau
proffesiynol arweiniol eraill.
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4.8. Mae’r opsiwn yn bodoli i’r Cydbwyllgor benodi cynghorwyr wedi eu cyfethol o
gyrff allweddol, megis:

• Cyngor Busnes Gogledd Cymru;

• Addysg Uwch (Prifysgolion Bangor a Wrecsam-Glyndwr); ac

• Addysg Bellach (Coleg Cambria a Grŵp Llandrillo Menai). 

4.9. Byddai cynrychiolwyr y cyrff yn ymuno â’r Pwyllgor mewn modd cynghorol a heb
bleidlais.

4.10. Bydd angen i’r model llywodraethu fod yn gyfreithiol, yn weithredol ac yn
gredadwy. O ystyried y byddai sectorau busnes, addysg bellach ac addysg
uwch yn rhanddeiliaid allweddol mae’n bwysig eu bod yn cael eu gwneud yn
rhan o’r aelodaeth o ran ymarferoldeb a hygrededd gydag arianwyr.

4.11. Mae’r model sy’n cael ei awgrymu a’i swyddogaethau yn cyd-fynd â’r model a
gynigwyd gan Lywodraeth Cymru yn ei phapur gwyn ar ddiwygio llywodraeth
leol. Felly mae’r model wedi ei ddiogelu rhag deddfwriaeth ddisgwyliedig sydd i
ddod o Lywodraeth Cymru.

4.12. Rhagwelir y bydd gweithio’n rhanbarthol yn orfodol mewn meysydd allweddol
megis datblygu economaidd, defnydd tir strategol drwy gynllunio a thrafnidiaeth
strategol. Yn ei gyhoeddiad diweddar amlinellodd yr Ysgrifennydd Cabinet y gall
y meysydd yma gael eu darparu ar lefel Gogledd Cymru yn y dyfodol, gyda lle
ar gyfer gweithio’n isranbarthol drwy bwyllgorau gweithredu ar y cyd.

4.13. Bydd perthynas weithio agos gyda Phartneriaeth Menter Leol Sir Gaer a
Warrington yn bwysig a bydd cydweithio ar draws y ffin yn cael ei gynnal trwy
Gynghrair Merswy Dyfrdwy a chyfryngau eraill sy’n bodoli megis Tasglu Rheilffyrdd
Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy, sy’n arwain strategaeth Growth Track 360. Yn
ychwanegol i Ogledd Orllewin Lloegr bydd angen sefydlu partneriaeth
drawsffiniol effeithiol gydag Iwerddon a Chanolbarth Cymru.

4.14. O ystyried pwysigrwydd isadeiledd a gwasanaethau trafnidiaeth i’r strategaeth
mae disgwyl i’r Cydbwyllgor ffurfio Is-bwyllgor Trafnidiaeth Arbenigol o’r cychwyn.
Aelodau’r Is-bwyllgor hwn fyddai Aelodau Cabinet Trafnidiaeth y chwe Chyngor
gyda phartneriaid eraill yn cael gwahoddiad i gynghori yn ôl yr angen.

4.15. Bydd angen newid rôl ranbarthol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
i gyd-fynd â’r newidiadau yn y trefniadau llywodraethu. Mae’r Bwrdd Uchelgais
yn gefnogol o’r newidiadau ac mae’n hollol gefnogol i gais y Fargen Twf. Mae
yno hefyd awydd cryf i gadw brand Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd
Cymru sydd wedi arwain y rhan fwyaf o’r gwaith datblygu economaidd
rhanbarthol.

4.16. Mae gwaith ar gyfansoddiad diwygiedig a chylch gorchwyl ar gyfer Bwrdd
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn cael ei wneud fel rhan o’r gwaith a
ddisgrifiwyd uchod.

4.17. Gallai’r Bwrdd Uchelgais Diwygiedig arwain ar y meysydd a ganlyn:

• Asesiadau rhanbarthol o anghenion a chyfleoedd er mwyn llywio’r
strategaeth;
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• Datblygu syniadau prosiect i gael eu hystyried; ac

• Adolygiad traws sector ac asesiad o gynnydd ac effaith ar gyfnodau
allweddol o weithredu’r strategaeth.

4.18. Cynigir y byddai’r Bartneriaeth Sgiliau a Dysgu Rhanbarthol bresennol hefyd yn
dod o dan arweiniad strategol y Cydbwyllgor yn y model llywodraethu
arfaethedig.

5. GOBLYGIADAU ADNODDAU

5.1. Nid oes goblygiadau adnoddau uniongyrchol yn y cam hwn heblaw am wneud
cyfraniad ariannol blynyddol o £50 mil o gyllidebau 2017/18. Bydd yna gostau
cyllidol ychwanegol ar gyfer gwasanaethu Cydbwyllgor, a chostau mwy
sylweddol ar gyfer rheoli’r rhaglen a’r prosiect o fis Ebrill 2018.

5.2. Bydd hefyd angen ystyried trefniadau staffio ar gyfer Swyddfa Rhaglen. Mae’n
bosibilrwydd i swyddogion gael secondiad i ymgymryd â materion a
gweithgareddau penodol ar y cais.

5.3. Fel rhan o’r Fargen Twf bydd gofyn i Lywodraeth y DU ad-dalu cyfran
gychwynnol y cyllid a fenthycwyd ar gyfer cynigon a gymeradwywyd. Hyd yn
hyn mae’r mwyafrif o gytundebau wedi ymwneud â Chymeradwyaeth Benthyg
y Trysorlys a pheth datganoli o gyllid buddsoddi Llywodraeth y DU sy’n bodoli i
gael ei integreiddio gyda chyllid lleol sy’n bodoli ar gyfer cael gwerth gwell i
raglenni integredig. Yng Nghymru mae gwariant lleol yn cynnwys buddsoddiad
cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer rhaglenni penodol.

5.4. Byddai dirprwyo cyfran o dwf cyfraddau busnes i awdurdodau lleol yn darparu
ffynhonnell buddsoddiad.

5.5. Mae ceisiadau'r Fargen Twf mewn mannau eraill gan gynnwys Partneriaeth Bae
Abertawe, sydd yn gymhariaeth ddefnyddiol, yn gosod cynsail ar gyfer cyllido.

6. UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y PENDERFYNIAD

6.1. Barn y Swyddogion Statudol:

i. Y Swyddog Monitro:

“Mae’r Cabinet eisoes wedi cefnogi’r egwyddor o fodel cydbwyllgor o’r
chwe Chyngor ar gyfer llywodraethu. Mae maint, ystod o fudd-ddeiliaid,
risgiau a natur esblygol y prosiect yn golygu fod angen gwaith manwl a
gofalus ar ddatblygu’r model llywodraethu i sicrhau balans priodol rhwng
symud y prosiect ymlaen yn effeithiol ar yr un llaw ac ar y llaw arall rhoi
sicrwydd a hyder i’r partneriaid ynglŷn â’u llais a’u dylanwad ar gyfeiriad a 
chyfraniadau at y prosiectau. Mae hyn yn cynnwys adnabod a sicrhau
asiad priodol gyda materion fydd yn parhau yn gyfrifoldeb penderfynu'r
Cynghorau unigol.

Un elfen, er canolog o’r darlun llywodraethu yw’r cyd bwyllgor a
chrybwyllir hyn yn yr adroddiad. Bydd angen am waith manwl nid yn unig
ynglŷn â’r gyfundrefn penderfynu lefel uchel ond hefyd sefydlu’r drefn 
rheoli a chytundebol rhwng y cynghorau yn y cytundeb partneriaeth fydd
yn cael ei baratoi.”

Tud. 226



ii. Y Pennaeth Cyllid:

“Rwy’n cefnogi’r argymhelliad i’r Cabinet gymeradwyo’r model
llywodraethu o Gydbwyllgor ar gyfer y cais ‘Bargen Twf’ rhanbarthol, ac
hefyd i gymeradwyo’r cyfraniad ariannol cychwynnol o hyd at £50,000 i’w
wario yn 2017/18 ar baratoi’r cais.

Byddai cyfleoedd gwerthfawr i ranbarth Gogledd Cymru gyda ‘Bargen
Twf’, ynghyd â risgiau ariannol posibl i’r awdurdodau lleol perthnasol. Felly,
bwriadaf gefnogi a chynghori’r Arweinydd a’r Cyfarwyddwr Corfforaethol
wrth i’r agenda arloesol yma symud ymlaen, gyda golwg ar uchafu’r
buddion i bobl Gwynedd.

Cadarnhaf gellid ariannu’r £50,000 (crybwyllir ym mhenderfyniad ‘d’ yn
rhan 2 o’r adroddiad) o adnoddau cyfredol sydd eisoes yng nghyllideb /
cronfeydd Adran y Prif Weithredwr.”

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 Gweledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru

Atodiad 2 Manylion Amlinellol y Cais Cytundeb Twf

Atodiad 3 Amlinelliad o’r Cylch Gorchwyl Arfaethedig

Dogfennau Cefndirol:

Dim.
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“Rhanbarth hyderus,
cydlynol sydd â thwf

economaidd
cynaliadwy, sy'n elwa
i'r eithaf o lwyddiant
sectorau economaidd

gwerth uchel a'i
gysylltiad ag

economïau Pwerdy'r
Gogledd ac Iwerddon.”
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GWELEDIGAETH AR GYFER GOGLEDD CYMRU
Gweledigaeth sengl, gyd-gysylltiedig yw hon ar gyfer twf economaidd a
chyflogaeth i Ogledd Cymru. Fe'i cyflawnir drwy gydweithio a gweithio
mewn partneriaeth, gyda'r sector preifat yn chwarae rhan bwysig ac
ymagwedd "Tîm Gogledd Cymru", yn adeiladu perthnasau economaidd
agos gydag ardaloedd cyfagos.

Bydd yn creu' amodau priodol i gefnogi darparu blaenoriaethau
Isadeiledd Cenedlaethol Llywodraeth y DU yng ngogledd Cymru hefyd, yn
benodol Wylfa Newydd - sy'n un o'r buddsoddiadau sector preifat mwyaf
yn y DU - a'r prosiect moderneiddio'r rheilffyrdd o Crewe i Gaergybi, a
fydd yn cynnwys trydaneiddio.

Cyflwynir ein huchelgais ar gyfer gogledd Cymru yn 2035 yn adran 2 y
papur hwn, tra bod adrannau 3 a 4 yn nodi ein Strategaeth a'n Cynllun
Gweithredu Prosiectau i ddarparu twf a galluogi i'r sector preifat
fuddsoddi a rhoi hwb i gynhyrchiant.

Mae'n bwysig pwysleisio mai pwrpas y papur hwn yw adnabod ein
gweledigaeth ar gyfer twf i ogledd Cymru, a threfnu ein Strategaeth a'n
pecyn o brosiectau i wireddu'r weledigaeth honno.

Ymchwilir i amrywiol raglenni ariannu er mwyn cefnogi gweithrediad y
Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Prosiectau, yn benodol cynnig Cynllun
Twf gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Mae nifer o resymau dros fynd ar ôl gweledigaeth o'r fath:

• Gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a
diwylliannol gogledd Cymru;

• Cefnogi a chadw pobl ifanc yng nghymunedau'r rhanbarth;
• Mynd i'r afael â diweithdra a segurdod ledled y rhanbarth;
• Cefnogi a galluogi buddsoddiad sector preifat yn y rhanbarth i roi hwb i

gynhyrchiant economaidd a gwella perfformiad economaidd a
chyflogaeth gogledd Cymru.

Y Ganolfan Ymchwil i Ynni Solar,
Prifysgol Glyndŵr  
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2

GOGLEDD CYMRU YN 2035.....
Gwireddir y weledigaeth drwy glystyrau economaidd gwerth uchel ledled
gogledd Cymru.

Bydd gan y clwstwr ynni arbenigedd mewn cynhyrchu ynni, technolegau
a phrosesau carbon isel, gyda busnesau wedi'u paratoi'n dda i elwa ar
gyfleoedd o ganlyniad i fuddsoddiad yn Wylfa Newydd, Adweithyddion
Modiwlar Bychain Trawsfynydd a phrosiectau ynni llanw ac ynni gwynt
oddi ar y tir. Bydd gan fusnesau o fewn y clwstwr gysylltiadau cryf gyda
chanolfannau ymchwil ynni blaenllaw, yn enwedig yn ardal Pwerdy'r
Gogledd, er mwyn hwyluso rhannu gwybodaeth yn effeithiol, arloesedd,
Ymchwil a Datblygu o ansawdd uchel, a masnacheiddio technoleg.

Yn bwysig, gwneir pob
ymdrech i elwa ar
synergedd gyda
gweithgarwch
datblygiadau clwstwr y
sector ynni mewn
rhanbarthau eraill cyfagos,
yn enwedig cyfleoedd
cadwyni cyflenwi. Bydd
gogledd Cymru, ynghyd â'r a
yn cael eu gosod fel un o
buddsoddi mewn cynhyrchu
ynni, gydag arbenigedd mew
am y galw byd-eang ar gyfer y

Bydd y clwstwr gweithgyn
gystadleuol ar y llwyfan
weithgareddau yn y clwstw

gwmnïau angori gyda phroffil rhyngwladol a mantais gystadleuol o fewn
awyrofod, deunyddiau a phrosesau, peirianneg forol ac amgylcheddol,
cerbydau modur, electroneg a bwyd.

Cyflenwir y cwmnïau
angori yn y clwstwr
hwn gan y mentrau
bach a chanolig o fewn
y rhanbarth sydd ag
enw da am ansawdd
uchel. Bydd y clwstwr
yn elwa o bortffolio o
safleoedd datblygu â
gwasanaethau da
ynghyd ag argaeledd
asedau a chyfleusterau gwybodaeth gymhwysol, yn enwedig o fewn
addysg uwch. Gyrrir twf yn y clwstwr hwn yn benodol gan y Parthau
Menter (megis Parth Menter Glannau Dyfrdwy), ynghyd â buddsoddiad
newydd ym Mhorth y Gogledd, Glannau Dyfrdwy; Parc Diwydiannol
Wrecsam; Parc Busnes Llanelwy; Parc Bryn Cegin, Bangor a Pharc Cybi,
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rdal draws-ffiniol a gogledd-orllewin Lloegr,
leoliadau mwyaf blaenllaw'r DU ar gyfer
ynni a chadwyni cyflenwi yn ymwneud ag

n busnes ac academia i achub ar gyfleoedd
nni carbon isel neu dim carbon.

hyrchu uwch yn y rhanbarth yn hynod
byd-eang. Bydd y rhanbarth yn ferw o
r hwn, gan adeiladu ar rwydwaith cryf o

Caergybi.

Bydd y clwstwr digidol yn rhan annatod o'r rhanbarth a bydd twf
nifer o fusnesau digidol yn cadarnhau safle gogledd Cymru fel
ragoriaeth technoleg yn y DU.

Bydd y sector digidol amrywiol, yn cynnwys cyfrifiannu perfformiad
dadansoddi data, y cyfryngau, cyfrifiant gwybyddol ac ati, yn allwe
rhanbarth, gan greu sectorau arloesol newydd a chreu ffyrdd new
ymgymryd â busnes. Y clwstwr digidol fydd peirianwaith tw
Airbus
d cymru

cyflym
hwb o

uchel,
ddol i'r

ydd o
f yng
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ngogledd Cymru, gan adeiladu ar y manteision cystadleuol yn nhermau
academia, ansawdd bywyd a phrydferthwch naturiol eithriadol, ac
isadeiledd o ansawdd.

Bydd y diwydiannau creadigol, datblygu meddalwedd, technoleg iechyd a
gwyddor ariannol oll yn rhan o glwstwr o'r fath, gan fagu eu momentwm
eu hunain ar gyfer twf. Bydd ein cryfder mewn technoleg ddigidol yn cael
ei yrru gan ymchwil gymwys gref o Brifysgolion a Cholegau Addysg
Bellach y rhanbarth gyda pheirianwyr trydanol a meddalwedd yn gyrru'r
arbenigedd mewn caledwedd a chyfathrebu diwifr. Bydd rhai safleoedd
strategol yn rhoi ffocws ar gyfer gweithgareddau yn y sector digidol, yn
benodol Parc Gwyddoniaeth Menai, Parc Technoleg Wrecsam a Pharc
Busnes Llanelwy.

Bydd gan y rhanbarth grynodiad uchel o gwmnïau digidol - clwstwr
technoleg sylweddol, gan greu 'cyffro' gwirioneddol a fydd yn llwyddo i
ysbrydoli pobl ifanc a chreu delwedd o ranbarth modern, eangfrydig ac
sydd â chysylltiadau da.

Mae Gogledd Cymru yn economaidd gysylltiedig â Phwerdy'r Gogledd. Ni
fydd ffiniau gweinyddol yn rhwystr, gydag economi gogledd Cymru wedi'i
gysylltu'n annatod a'i alinio'n agos â gogledd-orllewin Cymru.

Bydd cydweithio ar draws ffiniau yn digwydd hefyd wrth gyflwyno
prosiectau strategol, megis cludiant, a datblygu clystyrau gwerth uchel
allweddol a fydd yn rhoi hwb i berfformiad a chynhyrchiant economaidd.

Mae rhai o'r prosiectau trawsffurfiol allweddol yn y rhanbarth, megis
Wylfa Newydd ac Adweithyddion Modiwlar Bychain Trawsfynydd, yn
cynnig synergedd posib anferthol gyda'r clwstwr ynni ym Mhwerdy'r
Gogledd, a bydd yn elwa'n uniongyrchol o'r arbenigedd gweithgynhyrchu
uwch sy’n bodoli o fewn sefydliadau megis Canolfan Ymchwil

Gweithgynhyrchu Uwch Niwclear sydd yn Sheffield a Dalton Institute
Prifysgol Manceinion.

Yn ogystal, bydd y rhanbarth yn elwa o ddatblygu cysylltiadau masnachu,
masnachol a busnes gydag Iwerddon. Gwneir y mwyaf o'r buddion
economaidd o fod wedi'n gosod rhwng prif ganolfannau economaidd
megis Manceinion a Dulyn - gan gynyddu'n hapêl ymhellach fel prif
gyrchfan busnes.

Bydd gwella'r
isadeiledd cludiant
ac economaidd
rhanbarthol yn
cefnogi twf tai
cynaliadwy ac yn
gwella mynediad
i'r rhanbarth i
hyrwyddo'r hyn
sydd ganddo i'w gynnig i ymwelwyr. Bydd Gwireddu
integreiddio mewn cynlluniau ar gyfer cynllunio a
cynaliadwy sy'n parchu nodweddion diwylliannol ac
rhanbarth.

Bydd gwireddu'r uchelgais hon yn sicrhau y bydd
gynnig rhanbarthol cryf i Lywodraeth y DU a Llywod
cynnig hwn yn grynodiad o fusnesau arloes
economaidd gwerth uchel wedi'u sefydlu yn y rha
eithaf ar y sail sgiliau lefel uchel, isadeiledd o ansa
ardderchog gyda Phwerdy'r Gogledd. Bydd crynodia
gogledd Cymru fel "Canolfan Ragoriaeth" er mwyn l
clystyrau gwerth uchel ac o ganlyniad, gan roi hwb i l
DU a chydbwyso'r economi.
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Hyrwyddo a
chefnogi twf
busnesau ac

arloesedd
Gwella’r isadeiledd
ledled y rhanbarth

Gwella ac
uwchraddio sgiliau’r

rhanbarth a
hyrwyddo twf

cyflogaeth

STRATEGAETH I GYFLAWNI'R WELEDIGAETH
Wrth galon y weledigaeth mae’r ysfa i wella cynhyrchedd, yr awydd i
gystadlu a thwf ledled gogledd Cymru.

Mae wedi'i ddatblygu a'i gytuno arno gan bartneriaeth eang o bobl,
sefydliadau a busnesau sy'n rhannu balchder mewn ardal sydd ag asedau,
heriau a chyfleoedd unigryw, ynghyd ag
uchelgais ar gyfer yr ardal honno.

Bydd y ffocws ar greu'r amodau priodol er
mwyn i glystyrau economaidd gwerth
uchel megis ynni, gweithgynhyrchu uwch
a'r sector digidol ffynnu ac er mwyn rhoi
hwb i'r cyfraniad i berfformiad yr economi.

Cyflawnir hyn drwy adeiladu ar gryfderau
sylfaenol busnesau presennol a dod dros
unrhyw rwystrau a heriau drwy ddarparu
pecyn o brosiectau strategol sydd eu
hangen er mwyn cael newid cadarnhaol i
drawsffurfio'r economi.

Mae cynyddu cynhyrchedd yn nod
allweddol. Fodd bynnag, er mwyn cyflawni
hyn yn llwyddiannus, a darparu economi
mwy llwyddiannus a chytbwys, bydd angen
buddsoddiad hirdymor er mwyn mynd i'r
afael â heriau hirdymor, yn benodol ym
meysydd trafnidiaeth, sgiliau a
chyflogaeth, cefnogi busnes ac anghenion

tai.

Bydd y Strategaeth y cyflawni'r weledigaeth o gynyddu cynhyrchedd, twf
a swyddi drwy ganolbwyntio ar yr isod:

Gwella'r isadeiledd ledled y rhanbarth, yn enwedig trafnidiaeth a digidol,
er mwyn hwyluso a galluogi buddsoddiad
economaidd a gwireddu potensial
economaidd gogledd Cymru. Rhaid
diweddaru technoleg ddigidol yn sylweddol
er mwyn bod yn alluogwr allweddol ar gyfer
cynhyrchedd ac yn rhywbeth sy'n gyrru
arloesedd a masnachu rhyngwladol. Hefyd,
mae angen canolbwyntio ar wella mynediad
i safleoedd cyflogaeth, a mynd i'r afael â
phroblemau tagfeydd traffig ar rai llwybrau
ffyrdd penodol, yn enwedig yn ardal y ffin.
Rhaid buddsoddi yn rhwydwaith rheilffyrdd
gogledd Cymru hefyd - mae trydaneiddio'r
rheilffordd yn flaenoriaeth ynghyd â gwella
amlder, cyflymder ac ansawdd y
gwasanaethau rheilffordd. Hefyd, rhaid i'r
rhanbarth sicrhau bod portffolio o
safleoedd datblygu yn bodoli sy'n ymateb i'r
farchnad, wedi'u gwasanaethu'n dda, sydd
ar gael yn rhwydd ac sy'n bodloni
anghenion sectorau a chlystyrau
economaidd heddiw ac yfory, yn enwedig ar
hyd coridor yr A55. Mae hyn yn hanfodol os
ydym am fod yn lleoliad y mae busnesau yn
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ei ffafrio a denu buddsoddiad. Bydd gofyn i'r cynnig tai ledled gogledd
Cymru - sy'n gydran allweddol o alluogi twf - ymateb i newidiadau
demograffig a bodloni anghenion tai ledled y rhanbarth. Bydd angen
annog cynlluniau i ddarparu tai o safon ar draws amrediad o
ddaliadaethau, sy'n addas ar gyfer amrediad o lefelau incwm a dyheadau
yn agos at ganolfannau cyflogaeth mawr.

Gwella ac uwchraddio sgiliau’r rhanbarth a hyrwyddo twf cyflogaeth ,
gan ganolbwyntio'n benodol ar wella'r cyflenwad o sgiliau uwch yn y
clystyrau economaidd gwerth uchel a mynd i'r afael â diweithdra. Rhaid
cefnogi cyflogwyr yn y rhanbarth i yrru darpariaeth sgiliau sy'n ymateb i'w
hanghenion, gan gadw hyblygrwydd i ymateb i ofynion sy'n newid. Rhaid i
ni hefyd sicrhau bod pobl ifanc ac oedolion yn y rhanbarth yn meddu ar y
sgiliau y mae cyflogwyr eu hangen a sicrhau bod yr ardal yn darparu
cynnig cyflogaeth deniadol i ddenu a chadw gweithwyr, yn enwedig y
rheini sydd â sgiliau lefel uchel. Mae'r Ganolfan Gweithgynhyrchu Uwch
yng Nglannau Dyfrdwy, y Ganolfan Technoleg Awyrofod ym Mrychdyn a'r
Ganolfan Sgiliau newydd ar gyfer
Ynni a'r Amgylchedd yn Llangefni yn
enghreifftiau o brosiectau allweddol
y mae angen eu darparu er mwyn
cefnogi'r agenda sgiliau. Bydd rhaid
i'r system addysg yn y rhanbarth fod
yn fwy seiliedig ar y galw, gan
adlewyrchu blaenoriaethau
cyflogwyr a sectorau twf yn y
cwricwlwm addysg. Rhaid i ni hefyd
sicrhau bod y rheini sy'n chwilio am
waith yn meddu ar y sgiliau er mwyn
cael mynediad i gyflogaeth
gynaliadwy, ac mae angen cefnogi'r
rheini sydd mewn gwaith i ddatblygu
eu potensial. Ymdrinnir â diweithdra
drwy ddarparu rhaglenni integredig a

chydlynol a fydd yn canolbwyntio'n benodol ar anghenion ac
amgylchiadau'r unigolyn - gan roi'r hyder a'r gefnogaeth iddynt allu mynd
i mewn i'r farchnad lafur.

Hyrwyddo a chefnogi twf busnesau ac arloesedd, yn enwedig mewn
sectorau allweddol, a chryfhau cadwyni cyflenwi o fewn y rhanbarth.
Mae angen i ni greu amgylchedd cefnogol a chystadleuol iawn i'n
busnesau, fel eu bod yn parhau'n wydn ac wedi'u sefydlu'n lleol. Mae'n
hanfodol bod y gefnogaeth hon yn cael ei chydlynu'n effeithiol, yn
enwedig drwy ymagwedd Tîm Gogledd Cymru. Yn ogystal, bydd cyfle i
fusnesau yn y rhanbarth i elwa i'r eithaf ar gynlluniau buddsoddiad sector
preifat sylweddol, megis Wylfa Newydd, Parth Menter Glannau Dyfrdwy,
Orthios Caergybi, ac mae'n hanfodol y rhoddir y gefnogaeth a'r adnoddau
cywir iddynt allu cael mynediad i'r cadwyni cyflenwi perthnasol a chadw
gwariant yn y rhanbarth. Rhaid i ni hefyd roi hwb i dwf mewn mentrau ar
draws allforio, arloesedd a busnesau newydd, yn enwedig drwy
ymyraethau sydd â chyswllt ac ymrwymiad llawn y sector preifat. Rhaid i
ni hefyd sicrhau bod y gwasanaethau a'r cyfleusterau priodol ar gael yn y
rhanbarth i gefnogi'r sector busnes i gael mynediad i adnoddau Ymchwil a
Datblygu, yn benodol o addysg uwch ac addysg bellach. Mae angen
mentrau marchnata rhagweithiol hefyd er mwyn denu buddsoddiad
newydd, gan adeiladu ar gryfderau lleoliadau amrywiol ledled y
rhanbarth, a sefydlu Gogledd Cymru fel cyrchfan allweddol. Yn syml, rhaid
i ni gael enw gwell fel lleoliad ardderchog o safon uchel ar gyfer
buddsoddiad newydd, yn benodol yn y clystyrau economaidd gwerth
uchel.

Rhennir y buddion er mwyn cefnogi twf cynaliadwy'r gwahanol
isranbarthau yng ngogledd Cymru.

Rhoddir ystyriaeth yn awr i ffurf o fodel llywodraethu a fydd yn
gynhwysol a gyda’r modd o weithredu’n brydlon a chadarn, ynghyd ac
ymgymryd â gwaith cyd-gynllunio gyda Phartneriaethau Rhanbarthol fel
Sir Gaer a Warrington.
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PROSIECTAU STRATEGOL I GYFLAWNI'R STRATEGAETH
Mae portffolio o brosiectau strategol wedi'u hadnabod er mwyn cefnogi'r
gwaith i wireddu'r strategaeth. Mae'r prosiectau hyn - sydd oll wedi'u
hadnabod fel blaenoriaethau gan bartneriaeth yn cynnwys Awdurdodau
Lleol, Llywodraeth Cymru, y sector preifat a Cholegau Addysg Uwch ac
Addysg Bellach - wedi'u cynnwys isod dan y penawdau perthnasol.

Dylid nodi bod blaenoriaethau allweddol y chwe Awdurdod Lleol ar gyfer
Isadeiledd, Sgiliau a Thwf Busnes wedi'u hymgorffori o fewn y portffolio
hwn.

Cynllun Isadeiledd i alluogi twf:

Ffyrdd • Prosiect Gwella Llwybr yr A55 / A494 (£210m), gwella'r prif fynediad o ogledd Cymru i Bwerdy'r Gogledd*:

• Gwelliant Aston Hill

• Ffordd amgen Pont Sir y Fflint

• Gwelliannau Capasiti a Gwytnwch yr A55 (£35m):

• Materion tagfeydd traffig mewn mannau cyfyng allweddol e.e. Helygain ac Abergele

• Gwelliannau gwytnwch

• Prosiect Gwella Llwybr yr A483 / A5 (£300m), gwella'r prif fynediad o ogledd Cymru i Ganolbarth a De Lloegr*:

• Cyffordd yr A483 / A55 ym Mharc Busnes Caer

• Cyffyrdd Canol Tref Wrecsam

• Cyffyrdd yr A483 / A5 yn Halton drwy Groesoswallt

• Yr A55 ar draws y Fenai (£135m)

• Yr A487 Ffordd Osgoi Caernarfon Bontnewydd (£85m)

• Mynediad Porthladd Caergybi (£10-15m)
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• Mynediad lleol i gyfleoedd cyflogaeth

Rheilffordd • Darparu prosbectws manwl (Growth Track 36) sy'n amlinellu ein huchelgais ar gyfer gwelliannau gwasanaethau
rheilffordd a chysylltedd gyda'r HS2 yn hwb Crewe - gan gynnwys cynigion i wella:

• Gwelliannau amlder a chyflymder y gwasanaeth (£20m - £25m)*

• Gwelliannau capasiti y rhwydwaith (£35m)*

• Gwelliannau i'r cerbydau

• Trydaneiddio'r rhwydwaith (£750m)*

• Gwell gorsafoedd yng Nglannau Dyfrdwy

Trafnidiaeth Integredig • Darparu rhwydwaith trafnidiaeth teithwyr rhanbarthol sy'n integreiddio'n llawn yr holl foddau trafnidiaeth.

Safleoedd ac Eiddo
Strategol

• Gwireddu rhaglen wedi'i rheoli sy'n darparu safleoedd cyflogaeth strategol gydag isadeiledd cysylltiedig yn
cynnwys mynediad:

• Porth y Gogledd, Glannau Dyfrdwy (£10m)*

• Warren Hall, Brychdyn (£20m)*

• Ehangu Parc Technoleg Wrecsam (£10m)*

• Ymestyn Stad Ddiwydiannol Wrecsam (£15m)*

• Ailddatblygu Ardal Fusnes Wrecsam (£8m)*

• Ehangu Parc Busnes Llanelwy (£10m)

• De ddwyrain Abergele (£7m)

• Parc Bryn Cegin, Bangor (£3m)

• Ehangu Parc Cefni, Llangefni (£5m)

• Parc Cybi, Caergybi (£2m)

• Ailddatblygu Porthladd Caergybi (£5m)

• Safle Ferodo, Caernarfon (£5m)

• Canolfan Cynhyrchu Ynni Trawsfynydd (£5m)

• Canolfan Awyrofod Eryri, Llanbedr (£6m)

• Parc Gwyddoniaeth Menai (£21m)
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• Sefydlu Bwrdd Cyflwyno rhanbarthol er mwyn datblygu safleoedd ac eiddo ac adnabod cyfleoedd ariannu
arloesol.

Digidol • Hyrwyddo a chyflwyno prosiectau sy'n cynyddu band eang cyflym a rhwydwaith ffonau symudol sy’n galluogi ein
busnesau i gael mynediad i farchnadoedd newydd.

• Cyflymu datblygiad rhaglen isadeiledd cysylltedd y rhanbarth.

• Cefnogi buddsoddiad parhaus yn y rhwydwaith a'r isadeiledd digidol, yn enwedig cysylltedd symudol, a hyrwyddo
gweithgareddau i wneud y mwyaf o'r ffaith fod band eang cyflym ar gael. Monitro defnydd a hyrwyddo'r capasiti
a ddarperir.

Tai • Mynd i'r afael â rhwystrau allweddol i ddarparu tai, yn enwedig yn Wrecsam a Sir y Fflint, a sicrhau bod digon o dir
ar gael ar gyfer datblygiad preswyl i fodloni'r galw a'r angen a amcangyfrifir, yn enwedig ailddefnyddio safleoedd
tir llwyd.

• Bydd cefnogaeth ar gael i gynorthwyo gyda chostau sy'n gysylltiedig ag adfer safle, darparu isadeiledd galluogi a'r
diffyg arian a achoswyd gan fynediad cyfyngedig i arian gan fanciau a sefydliadau.

(* hefyd wedi eu cynnwys yng nghais twf Sir Gaer a Warrington)

Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth i alluogi twf:

• Cyflwyno strategaeth sy'n cynyddu'r defnydd o bynciau STEM i gefnogi'r sectorau ynni, gweithgynhyrchu uwch a
digidol yng ngogledd Cymru.

• Adnabod galw am sgiliau a gweithio gyda darparwyr o fewn Addysg Uwch ac Addysg Bellach a'r trydydd sector i
gefnogi datblygu ac uwch-sgilio'r gweithlu rhanbarthol.

• Datblygu mentrau a phrosiectau i hyrwyddo darpariaeth sgiliau ar draws darparwyr addysg a hyfforddiant er
mwyn cefnogi blaenoriaethau economaidd rhanbarthol.
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• Cyflwyno prosiectau a rhaglenni penodol er mwyn cefnogi'r sectorau allweddol:

• Canolfan Ragoriaeth ABWR Grŵp Llandrillo Menai / Horizon a Champws Niwclear yn Llangefni 

• Canolfan Ragoriaeth mewn Ynni Adnewyddadwy ym Mhrifysgol Bangor ac ym Mharc Gwyddoniaeth Menai

• Canolfan Gweithgynhyrchu Uwch yng Nglannau Dyfrdwy a Labordy Peirianneg a Chynhyrchedd Busnes ym
Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam 

• Canolfan technoleg awyrofod ym Mrychdyn

• Adnodd gwyddonol a thechnoleg newydd ym Mhrifysgol Bangor

• Ariannu gwasanaeth cyngor gyrfaol ar draws ffiniau i gefnogi'r ddarpariaeth sgiliau.

Cefnogi Cynllun Twf Busnes:

• Datblygu prosiectau sy'n benodol i'r sector sy'n cefnogi twf parhaus y sector Gweithgynhyrchu Uwch, yn enwedig
yn y sectorau Awyrofod, Cerbydau Modur, Pecynnu, Niwclear, Deunyddiau Uwch, Bwyd a Diod a Gwyddorau
Meddygol.

• Cyflwyno'r prosiectau cynhyrchu ynni ac ynni adnewyddadwy carbon is a gynlluniwyd, ynghyd â hyrwyddo a
chefnogi cyfleoedd i ddatblygu prosiectau yn y rhanbarth ymhellach e.e. Parth Arddangos Morol Morlais, Canolfan
Ynni Adnewyddadwy Catapult.

• Hyrwyddo datblygiad parhaus y sectorau Cyllid, Busnes, gwasanaeth Creadigol a Digidol dwys a gwerth /
gwybodaeth uchel sy'n tyfu yng ngogledd Cymru e.e. Gwasanaethau Ariannol Wrecsam.

• Rhoi hwb i dwf yn ein ffrwd Menter ar draws ffiniau ym maes Allforio / Arloesedd / Cynhyrchedd a Sefydlu
Busnesau, drwy becyn o arian ac adnoddau ar gyfer Ymchwil a Datblygu Busnes ac Ymchwil Addysg Uwch ac
Addysg Bellach / Recriwtio Graddedigion / Rheoli Allforion / Fflyd Deori 'Pop-up' rhanbarthol.

• Trosoli a phwlio adnoddau presennol sy'n cefnogi datblygiad economaidd drwy sefydlu Hwb Buddsoddi a
Chyflymu Twf Gogledd Cymru (Hwb Twf Gogledd Cymru), gan gyd-leoli adnoddau allweddol Llywodraeth Cymru
a'r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru mewn un lleoliad. Yr holl drosolion a chefnogaeth allweddol

T
ud. 238



prosiectau strategol i gyflawni'r strategaeth

10 bwrdd uchelgais economaidd gogledd cymru: gweledigaeth ar gyfer twf yr economi yng ngogledd cymru

mewn un lle - 'tîm Gogledd Cymru'.

• Cefnogi busnesau yn y rhanbarth i gael mynediad i gyfleoedd sy'n deillio o gynlluniau buddsoddi sector preifat a
chyhoeddus mawr, yn enwedig drwy'r gadwyn gyflenwi. Mae rhai o'r prosiectau mawr hyn yn cynnwys Wylfa
Newydd, Parc Gwyddoniaeth Menai, Parthau Menter, Orthios Caergybi a gwelliannau mawr i'r rhwydwaith ffyrdd.

• Datblygu mentrau newydd i gefnogi cynaladwyedd a gwytnwch y sector adeiladu yng ngogledd Cymru.

• Darparu cefnogaeth ac ysgogiad i gwmnïau angori mawr sydd wedi'u lleoli yng ngogledd Cymru i dyfu a datblygu
ymhellach, megis Airbus / JCB / Siemens / Redrow / Moneypenny / Moneysupermarket / Toyota / Kingspan.

• Sefydlu Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth - cysylltu anghenion byw busnesau gyda chyfleusterau ymchwil ac
arbenigedd ledled gogledd Cymru, Merswy Dyfrdwy a rhanbarth ehangach Pwerdy'r Gogledd.

• Datblygu prosiectau i gyflymu masnacheiddio technolegau newydd a chynnyrch sy'n arwain y farchnad, gan roi
hwb i dwf arloesedd a chynhyrchedd.

• Buddsoddiad yn y 'Coridor Arloesedd' ledled gogledd Cymru i ehangu a gwella cyfleusterau ac amgylcheddau
dysgu, gan helpu i sefydlu Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Coleg Cambria a Grŵp Llandrillo-Menai yn benodol 
fel canolfannau ar gyfer arloesedd, ymchwil a datblygu.

• Elwa i'r eithaf ar enw da'r rhanbarth fel lle ag ansawdd bywyd gwych, fel cyrchfan twristiaeth antur sy'n
adnabyddus ledled y byd ac fel y lleoliad canolog sy'n cysylltu'r Farchnad Wyddelig a'n rhanbarth ehangach o
Bwerdy'r Gogledd, drwy sefydlu Cronfa Farchnata Ranbarthol i gefnogi Mewnfuddsoddi a hyrwyddo Twristiaeth
(rheolaeth Sector Cyhoeddus/Preifat).
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EFFAITH AR BERFFORMIAD ECONOMAIDD Y RHANBARTH
Y gyfradd twf sydd wedi’i ragweld ar gyfer yr economi ranbarthol - yn
seiliedig ar dueddiadau presennol - yw 1.9% rhwng 2016 a 2035. Er
hynny, fe allwn gyflawni cyfradd twf uwch o weithredu’r Weledigaeth Twf
a’r Strategaeth Dwf, a chodi gwerth economi Gogledd Cymru o £12.8
biliwn i £20 biliwn erbyn 2035 - yn cynrychioli cyfradd twf o 2.8%

Byddai gwerth yr economi yn tyfu 56% mewn llai nag 20 mlynedd.
Amcangyfrifir y bydd lefelau twf o'r fath yn cynhyrchu o leiaf 120,000 o
gyfleoedd cyflogaeth newydd ychwanegol. Mae hyn yn seiliedig ar
ystyriaethau sydd wedi'u cynnwys mewn adroddiad annibynnol a
gomisiynwyd gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd a oedd yn modelu
gwahanol senarios o symudiadau mewn GVA yn y dyfodol yng ngogledd
Cymru.

Bydd gwelliannau o'r fath mewn twf GVA a chyflogaeth yn lleihau'r bwlch
allbwn gyda gweddill y DU yn sylweddol

Mae'r ddarpariaeth a ragwelir ar gyfer dyraniadau tai ar hyn o bryd mewn
Cynlluniau Datblygu Lleol sydd wedi'u mabwysiadu neu sydd ar y gweill
ledled y rhanbarth (sy'n gorffen ar wahanol adegau) yn amrywio o 37,500
o gartrefi i 44,100, sy'n 2,500-3,000 o gartrefi newydd y flwyddyn. Fodd
bynnag, mae 13,100 o gartrefi wedi'u cwblhau rhwng mis Ebrill 2007 a
mis Ebrill 2015 - y mwyafrif yn ardal Sir y Fflint a Wrecsam. Mae hyn yn
dangos fod yn rhaid i’r rhanbarth fod yn fwy uchelgeisiol yng nghynllunio
twf tai cynaliadwy.

O ystyried y twf a ragwelir yn y rhanbarth, rhaid i fesurau fod yn eu lle i
sicrhau bod cyfyngiadau a rhwystrau'n cael eu gwaredu er mwyn
rhyddhau safleoedd dynodedig ar gyfer datblygiadau tai - yn enwedig
mewn ardaloedd o dwf cyflogaeth uchel. (Mae'r weithred hon wedi'i
chynnwys yn y Cynllun Isadeiledd yn y Strategaeth). Yn ogystal, bydd
angen dyraniadau pellach o dir ar gyfer tai wrth i'r Cynlluniau Datblygu
Lleol gael eu hadnewyddu o 2021 ymlaen. Mae hyn yn rhoi cyfle i ni
sicrhau bod y broses cynllunio defnydd tir yn cael ei hintegreiddio a'i
halinio'n agos gyda'n strategaeth twf economaidd.

.

gwerth ychwanegol i’r economi
ranbarthol erbyn 2035
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CYFRIFOLDEBAU NEWYDD I'R RHANBARTH ER MWYN CYFLAWNI
Mae'r rhanbarth wedi'i baratoi ac yn barod i dderbyn cyfrifoldebau a
phwerau newydd ar benderfyniadau allweddol sy'n effeithio arno. Bydd
hyn yn cefnogi cyflawniad y Weledigaeth a'r Strategaeth Twf, ynghyd â
hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio a gwella cydlynu gwasanaethau i
fusnesau a phobl drwy ymagwedd "Tîm Gogledd Cymru".

Er enghraifft, mae potensial i edrych i mewn i’r isod gyda Llywodraeth y
DU a Llywodraeth Cymru:

• Integreiddio rhaglenni cyflogaeth a sgiliau ar y lefel ranbarthol - yn
benodol rhaglenni DWP a mentrau sgiliau Llywodraeth Cymru sydd
wedi'u targedu at y grwpiau "anodd eu cyrraedd" a'r rheini sy'n
economaidd anweithredol. Drwy ymagwedd o'r fath, daw cyfle i fynd
i'r afael â diweithdra mewn ffordd lawer mwy ystyrlon ac effeithiol,
gan deilwra'r Rhaglen Gwaith ac Iechyd newydd i fodloni anghenion
gogledd Cymru.

• Cronfa Fuddsoddi wedi'i Gwarantu gan Asedau - Gellid cyflawni hyn pe
byddai asedau Awdurdodau Lleol / Llywodraeth Cymru / cyrff
cyhoeddus yn cael eu pwlio. Yr hyn
sy'n bwysig, er mwyn i'r ymagwedd
hon fod yn gwbl effeithiol, yw y byddai
rhai o'r pwerau sydd gan Lywodraeth
Cymru ar hyn o bryd ers dyddiau'r
WDA / Awdurdod Tir yn rhoi
cyfrifoldebau a phwerau allweddol i'r
endid newydd.

• Cynllunio defnydd tir strategol - yn
benodol er mwyn cyflawni gwell
aliniad rhwng polisïau cynllunio a
blaenoriaethau datblygu'r economi.
Gellid ymgymryd â'r broses o adnabod

cyflenwad tir sydd ei angen ar gyfer twf tai a thwf economaidd yn fwy
rhanbarthol a strategol, ynghyd ag adnabod safleoedd strategol. Mae
cyfle yma i gyflawni gwell integreiddiad strategol rhwng cynllunio
trafnidiaeth, cynllunio economaidd a chynllunio defnydd tir drwy
ymagwedd newydd a beiddgar.

• Awdurdod trafnidiaeth rhanbarthol gyda'r cyfle i flaenoriaethu
cynlluniau ar gyfer ariannu ledled y rhanbarth - gyda'r nod o "alluogi"
twf economaidd.

• Tîm cefnogi busnes a masnach - yn gweithio ledled y rhanbarth gydag
ymagwedd "tîm gogledd Cymru". Byddai'r tîm hwn yn canolbwyntio'n
benodol ar ein sectorau twf a gorchfygu rhwystrau i dwf ac arloesedd.
Gallai gynnwys twristiaeth a marchnata hefyd.

• Pwerau cyllidol newydd ar y lefel ranbarthol, yn benodol rhaglen o
brosiectau Cyllid Cynyddu Treth a ariannir drwy enillion refeniw treth
Ardreth Annomestig Genedlaethol (NNDR) ychwanegol o
weithgareddau datblygu'r economi, ynghyd â Chronfa Buddsoddi
Ranbarthol i ddarparu arian a chyllid ar gyfer gweithgareddau adfywio

ledled y rhanbarth.

Mae gogledd Cymru mewn lle da i
dderbyn ystod o gyfrifoldebau newydd,
ac mae'n hyderus y bydd y pwerau a
ddatganolir i'r rhanbarth - yn dilyn
trafodaethau a chytundeb gyda
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru
- yn cael effaith gadarnhaol ar gyflawni'r
Weledigaeth a'r Strategaeth Twf, gan
roi hwb i lefelau cynhyrchedd a gwella
rhagolygon cyflogaeth ein trigolion.
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hefyd
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ATODIAD 2

AMLINELLIAD O GAIS Y FARGEN TWF

Mae cynnwys cychwynnol y Fargen Twf yn cyd-fynd gyda’r weledigaeth a’r
strategaeth a fabwysiadwyd gan y partneriaid rhanbarthol yn 2016. Pedwar prif
thema y Cais yw:

• Safleoedd strategol ar gyfer gwaith, cysylltiad digidol a thai;

• Isadeiledd trafnidiaeth a gwasanaethau;

• Arloesi a thwf busnes; a

• Sgiliau, diweithdra a diwygio cymdeithasol.

Bydd y Fargen Twf yn rhedeg ochr yn ochr ag ac yn cefnogi:

• Polisi economaidd a chymdeithasol Llywodraeth Cymru a’r DU;

• Polisi Llywodraeth y DU i ddatblygu ysbryd cystadleuol economi’r Undeb
yn dilyn trafodaethau BREXIT;

• Polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer llywodraeth ranbarthol a datganoli;

• Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU;

• Cynlluniau Sector Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ym meysydd
niwclear, ynni, gweithgynhyrchu (modurol ac awyrofodol) a digidol;

• Cynllun Isadeiledd Cymru; a

• Cynllunio a chysylltedd traws-ffiniol e.e Growth Track 360 ac elfennau o
Gytundeb Datganoli Partneriaeth Fenter Leol Sir Gaer a Warrington.

Mae’r cais yn hyrwyddo twf drwy gryfhau sectorau gwerth uchel ym meysydd:

• Ynni Carbon Isel;

• Gweithgynhyrchu Uwch;

• Digidol a Chreadigol;

• Cefnogaeth i fusnesau.

Bydd ein prosiectau yn cael eu hadnabod o dan 5 brif bennawd:

• Isadeiledd Trafnidiaeth – Gwella cysylltiadau trafnidiaeth ar draws y
Gogledd;

• Isadeiledd Safleoedd ac Eiddo – Mae’r rhanbarth yn brin o safleoedd
parod ar gyfer y sector preifat;

• Digideiddio - Buddsoddi mewn isadeiledd digidol ar draws y rhanbarth
a gwneud y Gogledd yn barod am ddatblygiadau pellach;
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• Sgiliau a Chyflogaeth – Bylchau sgiliau sylweddol yn bodoli ar draws y
rhanbarth ac mae angen ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd sy’n
cyd-fynd efo sectorau twf yn y rhanbarth;

• Cefnogaeth Busnes – Cefnogi busnesau’r ardal mewn sectorau
penodol.

Gall canlyniadau strategol y Fargen Twf gynnwys:

• Gwerth uwch i safleoedd gwaith a thai strategol;

• Datblygiad i safleoedd strategol;

• Mynediad trafnidiaeth e.e. lleihau amseroedd teithio i safleoedd gwaith
strategol; ffigyrau defnydd trafnidiaeth i ddangos symudiad moddol i
drafnidiaeth gyhoeddus;

• Buddsoddiad busnes; Twf busnes; Perfformiad busnes;

• Ffigyrau cyflogaeth yn ôl math/sector/gwerth;

• Ffigyrau sgiliau – yn ôl math/sector/lefel – o’u cymharu â thargedau’r
strategaeth sgiliau ranbarthol;

• Lleihad mewn diweithdra a dibyniaeth ar fudd-daliadau;

• Cyfartaledd cyfraddau incwm gan gynnwys incwm aelwydydd;

• Gwerth Ychwanegol Crynswth Rhanbarthol (GYC);

• Ffigyrau twf tai cynaliadwy; a

• Darpariaeth ynni adnewyddol ynghyd â lleihad carbon.

Mae’r gwaith yn parhau gyda chymorth arbenigol Ysgol Fusnes, Prifysgol Bangor i
ddatblygu cyfres o fesuriadau perfformiad a thargedau canlyniad wedi eu seilio ar
ddata a thystiolaeth economaidd.

Mae rhai o’r deilliannau a ddisgwylir o’r Fargen Twf yn cynnwys:

• Twf mewn GDP a lefelau cynhyrchu ar draws y Gogledd;

• Twf mewn cyflogaeth a buddsoddiad gan y sector preifat, yn enwedig
y sectorau ynni carbon isel, gweithgynhyrchu uwch a digidol;

• Lleihad mewn diweithdra ac anweithgarwch economaidd.

Bydd Llywodraeth y DU yn disgwyl i Lywodraeth Cymru fuddsoddi arian cyfatebol â
nhw yng Ngogledd Cymru. Bydd y ddwy Lywodraeth yn trafod maint eu
buddsoddiad yng Nghytundeb Twf Gogledd Cymru. Fel rhan o’r pecyn bydd y Sector
Breifat hefyd yn ychwanegu at y Bid Twf.
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ATODIAD 3

AMLINELLIAD O GYLCH GORCHWYL Y CYDBWYLLGOR

1. Gweithgarwch

2. Strategaeth

3. Blaenoriaethu

4. Cynrychiolaeth

5. Perfformiad

6. Cyfrifoldeb

Cylch Gorchwyl 1: Gweithgarwch

• Strategaeth a chynllunio twf economaidd;

• Blaenoriaethu a chynllunio isadeiledd;

• Pennu a chynllunio defnydd tir strategol;

• Cynllunio a chomisiynu trafnidiaeth;

• Strategaeth cynllunio a chomisiynu sgiliau;

• Eraill i gael eu hychwanegu wrth i bwerau gael eu datganoli.

Cylch Gorchwyl 2: Strategaeth

• Gosod cyfeiriad strategaeth ranbarthol;

• Asesiad cyson o anghenion tystiolaethol y rhanbarth a chyfle i gynnal y
strategaeth;

• Gosod blaenoriaethau a chynlluniau buddsoddi i ddarparu’r
strategaeth.

Cylch Gorchwyl 3:Blaenoriaethu

• Blaenoriaethu cynlluniau cyfrannol;

• Datblygu achos busnes a gwneud achos dros gynlluniau wedi eu
blaenoriaethu;

• Blaenoriaethu ac amlinellu buddsoddiad;

• Sicrhau cytundebau buddsoddiad.
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Cylch Gorchwyl 4: Cynrychiolaeth

• Ymrwymiad a rheoli perthynas gyda phartneriaid rhanbarthol;

• Ymrwymiad a rheoli perthynas gyda phartneriaid traws ffiniol;

• Dadlau a lobio gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU,
Gweinidogion a grwpiau gwleidyddol;

• Perthynas gyhoeddus a chyfryngol ynghyd â phroffil.

Cylch Gorchwyl 5: Perfformiad

• Rheoli rhaglen a gweithredu’r strategaeth;

• Goruchwylio perfformiad yn unol â thargedau cynnydd allweddol a
mesuriadau canlyniad;

• Sicrhau rheoli rhaglen strategol, datblygiad prosiect a rheoli adnoddau
i weithredu cynlluniau cyfrannu.

Cylch Gorchwyl 6: Cyfrifoldeb

• Adrodd yn ôl i’r chwe awdurdod lleol;

• Adrodd yn ôl i’r partneriaid rhanbarthol ar berfformiad, perfformiad
buddsoddiad a rheoli peryglon;

• Adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru ar berfformiad a’r defnydd effeithiol
o’u buddsoddiad;

• Adrodd yn ôl i Lywodraeth y DU ar berfformiad a’r defnydd effeithiol o’u
buddsoddiad.

Cyfyngiadau Gwneud Penderfyniadau a Materion wedi eu cadw

Enghreifftiau o benderfyniadau fydd wedi eu cadw i gynghorau unigol eu
cymeradwyo yw:

• Cytuno ar weithgarwch i gael ei roi i’r Cydbwyllgor;

• Cytuno ar gyfraniadau cyllideb flynyddol i’r Cydbwyllgor ac i’r
awdurdod lletya;

• Ymrwymiadau buddsoddi a benthyca a lefelau risg; a

• Dosbarthiad tir ac asedau eraill i gael eu rhannu.
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