
Adroddiad i’r:    Pwyllgor Craffu Cymunedau 
 
Dyddiad y Cyfarfod:   14 Mawrth 2019 
 
Aelodau / Swyddogion Arweiniol: Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau 

Strategol ac Aelod Arweiniol Addysg, Plant a 
Phobl Ifanc/Prif Reolwr Moderneiddio Addysg a 
Swyddog Arweiniol:  Cyfleusterau, Asedau a 
Thai 

 
Awduron yr Adroddiad: Prif Reolwr Moderneiddio Addysg a Swyddog 

Arweiniol Cyfleusterau, Asedau a Thai 
 
Teitl:   Polisi Dyledion Prydau Ysgol  
 
 

 
1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  
 Polisi Dyledion Prydau Ysgol Corfforaethol wedi’i ail-ddrafftio.  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  

Ceisio archwiliad gan y Pwyllgor Craffu o’r Polisi Dyledion Prydau Ysgol diwygiedig, 
sydd wedi’i ail-ddrafftio yn sgil y proffil uchel/sylw cenedlaethol gan y wasg yn 
ddiweddar, a chynnwys mesurau Diogelu mwy llym.  

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

 
Bod y Pwyllgor yn: 
 

3.1 archwilio’r Polisi Dyledion Prydau Ysgol diwygiedig a chynnig sylwadau yn unol â 
hynny; ac  

 
3.2 yn amodol ar yr uchod, argymell cymeradwyo a mabwysiadu’r polisi i’r sawl sy’n 

gwneud penderfyniadau.  
  

4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Mae’r Polisi Dyledion Prydau Ysgol wedi cael ei ail-ddrafftio yn sgil y sylw diweddar 

yn y Wasg, yn genedlaethol ac yn lleol. Mae cyfeiriad arbennig wedi’i wneud at 
weithdrefnau Diogelu Corfforaethol sydd wedi’u cynnwys yn y polisi atodedig 
(Atodiad 1), yn ogystal â gweithdrefnau mwy llym mewn perthynas â methiant i dalu 
dyledion Prydau Ysgol, a’r cymorth y gellir ei ddarparu gan yr Awdurdod mewn 
perthynas â dyledion Prydau Ysgol, ar draws pob Ysgol o fewn yr Awdurdod.  

 
4.2 Y prif newidiadau sydd wedi’u cynnwys yn y Polisi hwn yw: 

 y gofyniad Diogelu trosfwaol y dylai pob aelod o staff (ar bob lefel) ei ystyried 
pan fydd unrhyw fater posibl mewn perthynas â Diogelu yn codi; 

 pwysigrwydd hawlio lwfans Prydau Ysgol am Ddim (i’r rheiny sy’n gymwys); 



 y cymorth a ddarperir ar gyfer y teuluoedd/gwarchodwyr hynny, i sicrhau nad 
yw plant yn methu allan ar eu prydau ysgol; ac 

 y gofyniad i holl Staff a Disgyblion Ysgolion dalu am brydau ysgol ymlaen llaw, 
er mwyn osgoi unrhyw ddyledion prydau ysgol i deuluoedd/gwarchodwyr a 
Staff Ysgolion.  

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  
 Bydd y Polisi yn helpu i gefnogi’r teuluoedd hynny sydd o bosibl yn cael trafferthion yn 

ariannol â thalu am brydau Ysgol, ond mae hefyd yn ymwneud â mesurau Diogelu 
ychwanegol i blant diamddiffyn posibl, yn unol â blaenoriaethau corfforaethol Pobl 
Ifanc a Chymunedau Gwydn, fel bod gan Weinyddwyr Ysgolion yn ogystal â 
Gwasanaeth Arlwyo Ysgolion bolisi Dyledion Prydau Ysgol ymarferol i helpu i ddarparu 
gwasanaeth Prydau Ysgol cynaliadwy, a chefnogi'r teuluoedd/gwarchodwyr hynny 
sydd angen cymorth yn gyfatebol.   

 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
 Ni ragwelir unrhyw gostau ychwanegol i’r awdurdod.  
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les?  
 
 Amherthasol.  
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

  
Cwblhawyd ymgynghoriad helaeth â Phenaethiaid a Gwasanaethau Addysg a Phlant 
wrth baratoi’r polisi hwn.   

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

  
Mae’n amlwg na ddylai cyllid fod yn brif sbardun y tu ôl i’r newid yn y polisi, gyda 
phwyslais cywir ar ddiogelu a thegwch. Fodd bynnag, rhaid nodi bod y goblygiadau 
ariannol yn y maes hwn yn gymhleth. Mae cynnydd yn nifer yr ysgolion sy’n cynnig 
Prydau Ysgol Am Ddim yn golygu pwysau uniongyrchol ar gyllideb y Prydau Ysgol 
Am Ddim, fodd bynnag, fe’i ddefnyddir hefyd fel sbardun y tu ôl i nifer o ddyraniadau 
grant, o’r Grant Datblygu Disgyblion i elfennau o’r Grant Cynnal Refeniw. Croesawir 
hefyd y gofyniad i holl Staff a Disgyblion Ysgolion dalu am brydau ysgol ymlaen llaw, 
er mwyn osgoi unrhyw ddyledion prydau ysgol i deuluoedd/gwarchodwyr yn ogystal â 
Staff Ysgolion.  

 
10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Mae’r risgiau presennol yn canolbwyntio’n bennaf ar faterion Diogelu posibl, a'r 

cynnydd posibl yn Nyledion Prydau Ysgol, sydd ar hyn o bryd yn £20,000. Bydd y 
polisi yn helpu i gynorthwyo â rheolaeth gyffredinol Dyledion Prydau Ysgol, ac yn 
cynorthwyo Gwasanaeth Arlwyo Ysgolion ac Ysgolion fel ei gilydd â gweinyddu'r 
ddyled barhaus hon i'r awdurdod.  

 

  



11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  
 Mae Adran 7.4.2 o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau’r Pwyllgor Craffu mewn 

perthynas â chreu ac adolygu’r polisi hwn. 
 
Swyddog(ion) Cyswllt: 
Swyddogion Arweiniol:  Cyfleusterau, Asedau a Thai 
Ffôn:  01824 706723 
 
Prif Reolwr Moderneiddio Addysg 
01824 712645 


