
 

Adroddiad asesiad effaith cynyddu capasiti Ysgol Chwilog 

 



 

CYNNWYS 

  

1.  CYFLWYNIAD 

 

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

 

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

 

4. EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY  

 

5. CASGLIAD  

 



 
 

1. CYFLWYNIAD   

 

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

• Mwynhau bywyd hapus, iach a diogel 

• Cael byw mewn cartrefi o ansawdd o fewn eu cymunedau 

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

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

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

• Cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg 

• Cael manteisio ar harddwch amgylchedd naturiol y Sir. 

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

 

 

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



 

 

1.1 Cyd-destun  
Yn ystod Tymor yr Haf 2021 bu i gorff llywodraethol Ysgol Chwilog a’i aelodau lleol gysylltu efo’r Adran Addysg 
yn pryderu am ddiffyg capasiti’r ysgol i gyfarch y cynnydd mewn niferoedd dysgwyr yn sgil datblygiadau tai o 
fewn ei ddalgylch naturiol. 
 
Gwelwyd cyfle i gyflwyno cais am Grant Cyfalaf y Gymraeg i geisio ymateb i sefyllfa'r ysgol, gan becynnu’r cais 
o amgylch cymunedau o arwyddocâd ieithyddol (cymunedau dros 70% o siaradwyr Cymraeg). 
 

Drwy gyfrwng y cais hwn, mae’r Adran Addysg yn awyddus i gefnogi datblygiadau economaidd, tai a mentrau 
cymdeithasol mewn cymuned o arwyddocâd ieithyddol yn y sir, drwy gynyddu capasiti’r ysgol mewn ymateb 
i’r twf yn y boblogaeth yn sgil y datblygiadau hyn. O blethu’r holl elfennau adfywio cymunedol hyn yn gelfydd 
ynghyd, gall greu seilwaith cadarn ar gyfer y gymuned, gan greu’r amodau gorau un i’r iaith Gymraeg a ffyniant 
y gymuned. 
 

Yn Chwefror 2022 derbyniwyd cadarnhad gan Lywodraeth Cymru fod cais Adran Addysg, Cyngor Gwynedd 
wedi derbyn cymeradwyaeth mewn egwyddor. 
 

Mae Cod Trefniadaeth Ysgolion yn nodi bod rhaid cynnal proses statudol os yn ‘ehangu safle ysgol (ac eithrio 

ysgolion meithrin ac ysgolion arbennig), a fyddai'n cynyddu capasiti'r ysgol gan o leiaf 25% neu 200 o 

ddisgyblion, o gymharu â chapasiti'r ysgol ar y dyddiad priodol. Wrth benderfynu ar gynnydd mewn capasiti, 

rhaid ystyried pob achos o ehangu ysgol sydd wedi digwydd ers y dyddiad priodol ynghyd â'r gwaith ehangu 

arfaethedig.’ 

 

Gan y bydd ychwanegu dosbarth i Ysgol Chwilog yn cynyddu'r capasiti i 95, sydd yn gynnydd o dros 25% o’r 
65, sef capasiti'r ysgol ar y dyddiad priodol yn yr achos yma, bydd angen cynnal trefn statudol cyn gallu 
gwneud unrhyw addasiadau fydd yn arwain at gynyddu capasiti yr ysgol. 

 

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

 

Cynyddu capasiti Ysgol Chwilog 

Amcanion Manylion: 

Mwynhau bywyd hapus, iach a 
diogel 

Bydd mwy o le yn yr ysgol. Bydd y disgyblion yn cael eu haddysgu mewn 
dosbarthiadau sydd yn cynnig gofod addas. 

Cael byw mewn cartrefi o ansawdd 
o fewn eu cymunedau 

Dim effaith 

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

Dim effaith  

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

Bydd lle digonol yn yr ysgol ar gyfer holl blant presennol y dalgylch ac i'r dyfodol 
pan fydd mwy o alw o ganlyniad i ddatblygiadau tai. Bydd y disgyblion yn cael eu 
haddysgu mewn dosbarthiadau sydd yn cynnig gofod addas. 

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

Dim effaith 

Cael byw mewn cymdeithas naturiol 
Gymraeg 

Rhagwelir y bydd creu digon o le i holl blant cynradd y dalgylch yn eu hysgol 
leol yn creu’r amodau fydd yn cefnogi ffyniant y Gymraeg ymysg y plant a’r 
gymuned. 

Cael manteisio ar harddwch 
amgylchedd naturiol y Sir 

Dim effaith.  

 



 

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

 

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

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

Byddai’r cynnig yn golygu fod digon o le yn yr ysgol ar gyfer 
dysgu holl blant eu dalgylch mewn dosbarthiadau addas ar gyfer 
y niferoedd. Rhagwelir felly y byddai’n cyfoethogi profiadau 
dysgu a chymdeithasol y disgyblion. 

 

Dim effaith. 

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

Ni ragwelir y byddai’r cynnig yn debygol o gael effaith ar y nod 
hwn.   

Dim effaith  

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

Ni ragwelir y byddai’r cynnig yn debygol o gael effaith ar y nod 
hwn.   

Dim effaith 

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

Bydd y cynnig yn gwella gallu'r ysgol i “gynnig addysg o’r 
ansawdd uchaf posibl fydd yn rhoi’r profiadau, y sgiliau a’r 
hyder i blant y Sir a’u galluogi i ddatblygu i fod yn ddinasyddion 
dwyieithog, llwyddiannus a chyflawn” yn unol â gweledigaeth  
Strategaeth Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant 
Gwynedd.   
 

Dim effaith 

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

Byddai addasu'r ysgol er mwyn sicrhau digon o le i holl blant 
cynradd y dalgylch yn golygu y byddai’r disgyblion yn gallu cael 
addysg yn eu cymuned. 

Dim effaith  

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

Rhagwelir y bydd creu digon o le i holl blant cynradd y dalgylch 
yn eu hysgol leol yn creu’r amodau gorau un i gefnogi ffyniant y 
Gymraeg ymysg y plant a’r gymuned. 

 

Dim effaith  

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

Ni ragwelir y byddai’r cynnig yn debygol o gael effaith ar y nod 
hwn.   

Dim effaith  

 



 

4. EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY  

 

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

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

Mae niferoedd presennol a rhagamcanion niferoedd disgyblion yn ogystal â datblygiadau tai lleol yn 
dangos yr angen am gynyddu capasiti yn yr ysgol a bydd y cynnig yn sicrhau digon o lefydd ar gyfer tymor 
byr a hir. 

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

Bydd gweithredu’r argymhelliad yn helpu’r Cyngor i osgoi problemau diffyg gofod yn yr ysgol. 
 
 

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

Bu i’r awdurdod gychwyn y broses o adolygu sefyllfa’r ysgol yn sgil sefyllfa argyfyngus sy’n wynebu’r 
ysgol.  
 
 

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

Bydd cydweithio gydag adrannau perthnasol eraill a’r ysgol unigol yn rhan bwysig o gyflawni’r amcanion 
er lles yr ysgol a phlant y dalgylch 

 

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

Pe byddai’r Cabinet yn penderfynu symud ymlaen efo’r cynnig, bydd yr awdurdod yn cynnal 
ymgynghoriad statudol gyda’r rhan-ddeiliaid perthnasol megis rhieni, staff a’r gymuned ehangach yn 
Chwilog. Bydd yr ymgynghoriad hwn hefyd yn cynnwys ymgynghoriad penodol gyda phlant a phobl ifanc. 
Bydd yr awdurdod yn cydymffurfio â’r gofynion ymgynghori a nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 
Llywodraeth Cymru. 
 



 

5. CASGLIAD 

 

Yn dilyn ystyriaeth ac asesiad yn unol â gofynion y ddeddf llesiant, ystyriwyd 7 nod y ddeddf llesiant ac amcanion 
llesiant y Cyngor a deuir i'r casgliad fod y cynnig yn cwrdd â’r gofynion.  
 
Bydd y cynnig arfaethedig yn sicrhau fod plant y dalgylch yn cael eu haddysgu mewn ysgol addas eu maint ac mewn 
cymdeithas naturiol Gymraeg, gan gynyddu cyfleoedd i gymdeithasu a chydweithio gydag eraill a rhoi cyfle teg iddynt 
ffynnu ymysg eu cyfoedion.  
 
Byddai addasu’r ysgol er mwyn sicrhau digon o le i holl blant cynradd y dalgylch yn golygu y byddai’r disgyblion yn 
gallu cael addysg yn eu cymuned.  

 
Rhagwelir y bydd creu digon o le i holl blant cynradd y dalgylch yn eu hysgol leol yn creu’r amodau gorau un i 
gefnogi ffyniant y Gymraeg ymysg y plant a’r gymuned.  

 
 
 

 

 


