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Mr Arwyn Thomas 
Cyfarwyddwr Addysg 
Cyngor Gwynedd 
Swyddfeydd y Cyngor 
Stryd y Jêl 
Caernarfon 
Gwynedd  LL55 1SH 
 
Annwyl Arwyn, 
 
Diolch yn fawr iawn i chi ac i Gareth am roi eich amser i gwrdd â chynrychiolwyr o 
esgobaethau Llanelwy a Bangor a Phlwyf y Bala ddydd Mercher diwethaf. Rwy’n 
ddiolchgar am eich parodrwydd i dderbyn y llythyr hwn a'i rannu gyda’r cabinet fel rhan o'r 
briff a gânt ar gyfer y penderfyniad pwysig y byddant yn ei wneud ddydd Mawrth nesaf. 
Rwy’n awyddus i nodi’r pwyntiau a ganlyn: 

 Mae'r ddwy esgobaeth bob amser wedi ceisio ymateb yn gadarnhaol ac yn 
greadigol i gynigion Cyngor Gwynedd. Daeth y cynnig ar gyfer ysgol newydd y Bala 
gennych chi, ac rydym wedi ceisio darparu ar gyfer y cynnig hwnnw er ei fod wedi 
cael effaith sylweddol ar y ddarpariaeth o ysgolion Eglwys oedd eisoes gennym yn 
ne Gwynedd. Mae’r hanes hwnnw o wasanaeth i'r gymuned ac i bobl ifanc y Bala a 
Dolgellau yn awr yn cael ei beryglu. 

 Rydym bob amser wedi ceisio cydweithio a bod yn agored i gynigion Cyngor 
Gwynedd, ac rydym yn parhau'n ymrwymedig i hynny. 

 Yn sylfaenol, mae gan y cabinet ddewis rhwng cadarnhau’r cynlluniau a 
ddatblygwyd gennych chi, ac a brofwyd gyda'r cyhoedd mewn ymgynghoriad, a 
gyflwynwyd i’r cyngor ac a fabwysiadwyd ganddo, neu daflu’r prosiect cyfan yn ôl 
i’r cam ymgynghori, ac, yn ein barn ni , ei roi mewn perygl o ddryswch ac oedi 
pellach a’r posibilrwydd o ymgecru cyfreithiol, y mae'n rhaid ei osgoi. 

 
Rydym yn gwybod bod y cynnig wedi bod yn destun dadlau ffres yn y misoedd diwethaf, a 
bod y llythyr gan LBMW ym mis Medi wedi cael ei ddehongli gan rai fel un a oedd yn 
gwyrdroi gwybodaeth, neu ryw fath o ymgais i fachu pŵer. Gadewch i mi wrthbrofi unrhyw 
fwriad o'r fath yn awr, a chadarnhau unwaith eto ein hymrwymiad ar hyd yr amser: cefnogi 
cynigion y cyngor ei hun. Y plant sydd wrth wraidd unrhyw ysgol, a'u hanghenion yw’r 
ystyriaeth bwysicaf. Credaf y bydd yr ysgol newydd yn rhoi’r cyfleoedd a’r profiadau gorau 
i blant Bala a Phenllyn am addysg sy'n cael ei gwreiddio yn niwylliant a threftadaeth Cymru 
yn seiliedig ar werthoedd Cristnogol.  Os bydd y cabinet yn ailddatgan ymrwymiad y cyngor 
i'r cynnig presennol, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i weithio nes bydd wedi 
ei gwblhau’n llwyddiannus. Mae dechrau beiddgar wedi cael ei wneud, a bydd cadarnhad 
o'r llwybr presennol gan y cabinet yn sicrhau’r ysgol. 
 

Esgob  
Llanelwy  

The Bishop of  
St Asaph  
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Rydym yn credu y byddai'r penderfyniad i gynnal ymgynghoriad newydd yn peryglu'r 
prosiect hwn mewn sawl ffordd - rhywbeth nad ydym yn dymuno ei weld yn digwydd. Hyd 
yn oed pe baem yn tynnu'n ôl, mae nifer o ffactorau arwyddocaol yn cael eu bwrw i 
amheuaeth. 
 

1. Yn gyntaf, yn ein barn ni, nid oes unrhyw beth wedi newid yn sylweddol o'r 
argymhellion a wnaethoch i'r cyngor pan wnaeth ei benderfyniad gwreiddiol, ac 
felly ni ellir gweithredu’n gyfreithiol Adran 55(2) y ddeddf a roddodd rym i’r 
penderfyniad. Mae Llywodraethwyr Ysgol Berwyn wedi dweud y byddent "yn ei 
chael hi'n anodd" ond nid ydynt wedi gwrthod gwasanaethu ar gorff llywodraethu 
cysgodol. Mae gan y Prif Swyddog Addysg, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet 
dros Addysg a Phobl Ifanc, y pŵer dirprwyedig i gymeradwyo'r enwebiadau a 
dderbyniwyd, ac os na dderbynnir enwebiadau o'r fath yn unol â Rheoliadau 
Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 ac adran 34 o Ddeddf Addysg 2002, 
yna gellir penodi llywodraethwyr amgen gan y gymuned leol. 

 
Bu teimladau cryfion ynghylch dynodi’r ysgol newydd, ac efallai yr anghofiwyd mai 
Cyngor Gwynedd a gynigiodd y prosiect hwn. Gofynnodd swyddogion yr awdurdod 
i Esgobaethau Bangor a Llanelwy drafod y ddarpariaeth addysgol yn Ne 
Meirionnydd. Hyd yn oed os byddai ysgolion yn cau, ymrwymwyd na fyddai unrhyw 
gyfangiad ar leoedd ysgolion eglwys. Cynhaliwyd cyfarfodydd rhwng mis 
Tachwedd 2013 a mis Gorffennaf 2014 lle gofynnwyd i'r Esgobaethau ystyried cau 
tair ysgol eglwys a thorri 279 o leoedd yn Nolgellau a'r Bala, ond bod yn bartner 
gyda Chyngor Gwynedd mewn ysgol newydd yn y Bala. 
 
Mae'r esgobaethau wedi gweithio'n agos mewn partneriaeth â swyddogion o 
Gyngor Gwynedd am bedair blynedd i ddatblygu cynlluniau ar gyfer yr ysgol 
newydd. Anfonwyd holiadur yn 2014, fe wnaeth y cam cyn-ymgynghoriad hwnnw 
archwilio’r modelau gwahanol o ysgolion Eglwys, ac ar ôl ystyriaeth ofalus, y model 
a argymhellwyd oedd cau dwy ysgol eglwys yn Nolgellau ac un ysgol eglwys yn y 
Bala a chynnig darpariaeth amgen mewn ysgol 3-19 oed newydd yn y Bala a fyddai'n 
cael ei Rheoli’n Wirfoddol. Fe wnaeth yr Esgobaeth ymrwymiad cyhoeddus o ran 
iaith, treftadaeth a diwylliant yr ysgol. Yn ogystal, byddai lleoedd y llywodraethwr 
sefydledig ar y Corff Llywodraethu newydd yn cael eu newid fel mai dim ond 2 le 
fyddai gennym ar Gorff Llywodraethu o 17 o aelodau. Rydym wedi nodi dro ar ôl tro 
ein haddewid i weithio mewn partneriaeth gyda'r Cyngor a'r gymuned i wneud yr 
ysgol newydd yn llwyddiant: byddai'r ysgol yn wirfoddol, yn yr ystyr y byddai’r 
gwaith hyrwyddo yn cael ei rannu rhwng y Cyngor a'r Eglwys, ond yn cael ei rheoli 
gan Gyngor Gwynedd o ran llywodraethu a chwricwlwm. 

Mae swyddogion o Gyngor Gwynedd eisoes wedi asesu'r holl wrthwynebiadau, 
cwestiynau a phryderon gan lywodraethwyr ysgolion eraill a'r gymuned yn ofalus, 
ac roedd modd iddynt roi cyngor i’r Cabinet mai gweithio mewn partneriaeth gydag 
Esgobaeth Llanelwy oedd y peth cywir ar gyfer yr ysgol newydd. Ar sail y cyngor 
proffesiynol hwn, pleidleisiodd y Cabinet i fwrw ymlaen â'r prosiect, a alluogodd 
Llywodraeth Cymru i roi £5.3 miliwn tuag at ysgol Eglwys newydd. 
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Os yw'r awyrgylch wedi newid, rydym yn credu bod gweithredoedd rhai pleidiau 
drwy gynnal cyfarfodydd, anfon llythyrau at y wasg, cyhoeddi datganiadau ac 
annog llythyrau a deisebau wedi annilysu unrhyw siawns o gwbl o ail ymgynghoriad 
teg a diduedd mewn gwirionedd, gan beryglu Adolygiad Barnwrol o unrhyw 
ymgynghori o'r fath. 

 
2. Cafodd y cyllid a sicrhawyd gan Lywodraeth Cymru ei sicrhau ar y cynnig presennol 

ar gyfer ysgol wirfoddol a reolir. Bydd y trefniadau ariannol hynny’n cael eu peryglu 
gan benderfyniad i gynnig newid statws, ac yn enwedig os yw cyfranogiad yr eglwys 
yn awr yn cael ei wrthod. Rhaid i unrhyw elfen o'r cyllid gan Lywodraeth Cymru a 
gafodd ei ddynodi i gynorthwyo i ddarparu addysg wirfoddol gael ei ddefnyddio at 
y diben hwnnw, ac, os gwneir penderfyniadau sy'n ceisio ail-ddynodi’r cronfeydd 
hynny at ddiben arall, yna bydd angen yr arian hwnnw ar gyfer prosiectau brys 
ysgolion Eglwys Band A eraill sydd yn aros am arian gan Lywodraeth Cymru. 

Rydym yn ymwybodol y bu anghydfod ynghylch dyfodol safle Ysgol Sant Beuno. Mae'r 
gyfraith yn ddigon clir: lle mae'n bosibl cadw ased elusennol ar gyfer addysg, dylid gwneud 
pob ymdrech i wneud hynny. Nid yw'r arian yn dod yn ôl i'r eglwys, ond mae’n cael ei 
fuddsoddi ym mhlant y Bala. Hyd yn oed os bydd y safle’n cael ei werthu a bod yr arian yn 
cael ei gadw mewn cyfrif ymddiriedolaeth ysgrow, mae'n parhau i fod ar gael er lles plant 
a phobl ifanc y Bala os penderfynir ailddatgan y pwrpas y rhoddwyd y buddsoddiad ar ei 
gyfer yn wreiddiol. 

Mae pawb ohonom eisiau gweld y prosiect hwn yn cael ei sicrhau a’i gwblhau yn yr amser 
byrraf posibl ac rwy'n argyhoeddedig mai cadw'r bartneriaeth rhwng y ddwy esgobaeth 
a'r Cyngor yw'r ffordd orau o gyflawni ein nod cyffredin. Mae cynllun priodol ar waith yn 
barod i adolygu'r mater hwn ymhen dwy flynedd - cyfaddawd a dderbyniwyd ac y  
cytunwyd arno gan y cabinet.  

Y cyfarfod cabinet hwn yw'r cyfle i aelodau sicrhau dyfodol y prosiect hwn a’i rhoi yn ôl ar 
y trywydd iawn. Mae’r Esgobaeth wedi dangos ein bod yn parhau i fod yn gadarn yn ein 
teyrngarwch tuag at y prosiect hwn a thuag at wella'r ddarpariaeth addysgol yn y Bala. 
Rydym wedi cadw at ein gair ac wedi caniatáu cau tair ysgol eglwys, rydym wedi cynnig 
lleoedd ar y corff llywodraethu, ac rydym wedi cynnig cyfraniad ariannol tuag at y costau 
adeiladu. Rydym wedi cefnogi'r cais am gyllid, a gyda’r awdurdod wedi sicrhau grant o £5.3 
miliwn o raglen gyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif, felly gadewch i ni sicrhau'r buddsoddiad 
hwn ac adeiladu'r ysgol newydd mewn partneriaeth. 

Yn gywir 
 

 


