
Chief Executive’s Office  Steven Phillips          Steven Phillips 

Swyddfa’r Prif Weithredwr Chief Executive          Prif Weithredwr 

Civic Centre, Port Talbot.  SA13 1PJ        Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot.  SA13 1PJ 

Tel 01639 763306           Ffôn 01639 763306   

www.npt.gov.uk 
The Council welcomes correspondence in English or Welsh Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saene 

Date Dyddiad 28 August 2020 

Direct line  Rhif ffôn  01639 763305 

Email  Ebost s.phillips@npt.gov.uk 

Contact  Cyswllt  

Your ref  Eich cyf  

Our ref  Ein cyf CEX.BLA 

 

Penaethiaid Castell-nedd Port 
Talbot 
 

 

 

Annwyl Gydweithwyr, 
 
GORCHUDDION WYNEB MEWN LLEOLIADAU YSGOL (GAN 
GYNNWYS CLUDIANT) 
 
Fel y gwyddoch, penderfynodd Llywodraeth Cymru yn gynharach yr 
wythnos hon y dylai awdurdodau lleol ac ysgolion unigol fod yn gyfrifol 
am benderfyniadau yn y maes hwn. 
 
Mae'r Cyngor yn rhannu siom llawer ohonoch chi a'r undebau llafur ar y 
mater hwn - yn enwedig yr amseru mor agos at ddechrau tymor yr 
Hydref. Serch hynny mae'r Aelodau Etholedig perthnasol a'r uwch 
swyddogion wedi adolygu'r sefyllfa ar frys ac wedi dod i'r casgliad fel a 
ganlyn. 
 
Ein man cychwyn yw bod y Cyngor yn credu bod dyletswydd i gynnig 
arweiniad mor glir â phosibl o fewn y gyfraith ac nid trosglwyddo'r 
cyfrifoldeb hwnnw i ysgolion yn unig. 
 
Fodd bynnag, yn y dadansoddiad terfynol a newidiadau absennol yn y 
gyfraith (Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Rhif 2) 
2020), nid oes gan y Cyngor y pwerau cyfreithiol i orfodi ysgolion i 
gymryd rhai mesurau nac, yn ein barn ni, a oes gan ysgolion y pwerau i 
wneud yr un peth mewn rhai meysydd. Ailedrychir ar y materion hyn isod. 
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O ran Cludiant Cartref i Ysgol, credwn fod y sefyllfa'n glir. Rhaid i 
orchuddion wyneb gael eu gwisgo gan bobl ifanc 11 oed neu hŷn - tua 
2800 o ddisgyblion ledled Bwrdeistref Sirol oedran ysgol uwchradd. 
 
Mae'n ofynnol lleihau'r risg y feirws trwy gymryd pob mesur rhesymol i 
sicrhau bod 2 fetr yn cael ei gynnal rhwng unrhyw bersonau a chymryd 
unrhyw fesurau rhesymol eraill at y diben hwnnw. Er bod eithriad i'r rheini 
sy'n teithio ar gerbyd sy'n darparu gwasanaeth cludiant ysgol, mae 
rhesymeg yn mynnu nad yw'r lefel hon o bellter cymdeithasol yn bosibl ar 
gludiant ysgol. 
 
Yn unol â hynny, mae'r Cyngor yn cynnig dod o hyd i fasgiau wyneb o'r 
safon gofynnol a rhoi trefniadau ar waith i'w dosbarthu i ddisgyblion 
(trwy'r ysgolion eu hunain yn ôl pob tebyg; ond mae hyn yn golygu y 
gallai fod yn rhaid i rai pobl ifanc wneud taith gychwynnol heb orchudd 
wyneb) .  
 
Bydd hyn am ddim cost i ysgolion, rhieni a disgyblion i ddechrau; ond 
mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i gyfyngu ar y ddarpariaeth o fasgiau am 
ddim ar ôl y cyfnod cychwynnol hwn pe bai Llywodraeth Cymru yn 
gwrthod ariannu'r ddarpariaeth hon. Mae'r sefyllfa'n parhau i fod yn 
aneglur ar hyn o bryd, felly bydd y Cyngor yn adolygu ei bolisi cyn hanner 
tymor yr Hydref ac yn cyfleu ei safbwynt cyn gynted ag sy'n ymarferol 
bosibl. Os bydd y ddarpariaeth yn parhau, bydd cyflenwadau'n 
gyfyngedig i 5 masg y gellir eu hailddefnyddio fesul disgybl bob tymor.  
Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn ymwybodol o'r angen i sicrhau bod gan 
bob plentyn a pherson ifanc fynediad i orchuddion wyneb lle bo angen. 
 
Mewn lleoliadau ysgol eu hunain, mae'r sefyllfa'n fwy cymhleth. Mae'r 
hyn sy'n dilyn yn berthnasol yn bennaf i ysgolion uwchradd neu'r 
lleoliadau hynny mewn ysgolion bob oed (mae ein casgliadau mewn 
perthynas ag ysgolion cynradd neu'r lleoliadau hynny mewn ysgolion bob 
oed wedi'u cynnwys ar wahân isod). Yn y bôn, nid yw'r Cyngor yn credu 
ei bod yn bosibl, yn yr amser byr sydd ar gael, i ysgolion asesu risg yn 
llawn ar bob amgylchiad ym mhob lleoliad ysgol (gwahanol) cyn 
dechrau'r tymor. Daeth y cyhoeddiad yn rhy hwyr i hynny. Beth bynnag, 
mae Llywodraeth Cymru wedi nodi wedi hynny nad oes angen asesiad 
risg llawn erbyn dydd Mawrth nesaf ac mae hefyd yn wir nad yw ysgolion 
yn dod yn gwbl weithredol tan 14 Medi, sy'n rhoi cyfle i gwblhau 
paratoadau. 

http://www.npt.gov.uk/


Chief Executive’s Office  Steven Phillips          Steven Phillips 

Swyddfa’r Prif Weithredwr Chief Executive          Prif Weithredwr 

Civic Centre, Port Talbot.  SA13 1PJ        Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot.  SA13 1PJ 

Tel 01639 763306           Ffôn 01639 763306   

www.npt.gov.uk 
The Council welcomes correspondence in English or Welsh Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saene 

Felly mae'r Cyngor wedi dod i'r casgliad mai'r dull diogel a gochelgar, ar 
ôl pwyso a mesur, yw argymell bod y grwpiau oedran perthnasol yn 
gwisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cymunedol nes bod 
Penaethiaid a chyrff llywodraethu wedi cael sicrwydd pellach trwy 
gwblhau'r holl asesiadau risg, a fydd yn arwain gweithredu mesurau yn 
gyffredinol. 
 
Mae swyddogion y cyngor eisoes wedi ymgynghori mewn modd 
cychwynnol gyda phob pennaeth ysgol uwchradd ac mae'r sefyllfa'n 
amrywio (oherwydd dyluniad yr ystâd ac ystyriaethau amserlennu) o 
ysgol i ysgol o ran ardaloedd cymunedol ac a yw carfannau Cyfnod 
Allweddol yn eu hanfod yn symudol neu'n statig yn ystod y diwrnod ysgol, 
er enghraifft. 
 
Yr hyn y mae hyn yn ei olygu i bob pwrpas yw y gallai'r asesiad risg 
mewn rhai ysgolion ddod i'r casgliad y bydd angen gorchuddion wyneb; 
ond mewn mannau eraill nad ydynt ac mewn rhai ysgolion, gall mesurau 
rheoli eraill fod yn briodol. 
 
Mae'r Cyngor yn cydnabod mai prin yw'r amgylchiadau delfrydol o ran 
sicrhau cysondeb; ond rydyn ni lle rydyn ni. Mae swyddogion y cyngor yn 
barod i gynorthwyo ysgolion gyda'r asesiadau risg hyn; ond yn y pen 
draw byddwn yn cefnogi dyfarniad rhesymol penaethiaid yn hyn o beth. 
 
Gan ddychwelyd at y fframwaith cyfreithiol, mae'n amlwg i'r Cyngor fod yr 
holl ganllawiau sy'n bodoli yn gynghorol ac felly nad oes ganddo rym 
cyfraith ac y bydd yn dibynnu ar gydweithrediad rhieni a disgyblion. Nid 
yw'r pwerau gorfodi sy'n agored i'r Cyngor ac ysgolion bron yn bodoli 
mewn gwirionedd; ond nid yw hynny'n dileu'r posibilrwydd o her i'r hyn y 
mae'r Cyngor a / neu'r ysgolion yn ei wneud. Dyma enghraifft o'r 
anghysondebau sy'n bresennol yn y system. Y cyfan y gallwn ei wneud o 
dan yr amgylchiadau hyn yw ailadrodd y sicrwydd y bydd y Cyngor yn 
sefyll y tu ôl i benaethiaid wrth wneud penderfyniadau rhesymol. 
 
Ar ben hynny, ac ymestyn y rhesymeg honno, nid yw'r Cyngor yn credu 
bod gennym ni nac ysgolion y pwerau cyfreithiol gan fod pethau'n sefyll i 
eithrio disgybl oherwydd nad yw ef / hi yn gwisgo gorchudd wyneb, gan 
gydnabod hefyd fod categorïau o'r rhai sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad. i 
wisgo masgiau yn y lle cyntaf. 
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O ran ysgolion cynradd, mae'r cyngor a'r arweiniad sy'n bodoli gan Brif 
Swyddog Meddygol Llywodraeth Cymru yn glir. Mae'r Cyngor Technegol 
a gyhoeddwyd ar 26 Awst yn nodi: 
 
“Ymddengys nad oes llawer o werth ychwanegol gorchuddion wyneb 
mewn plant o dan 11 oed, gan fod y dystiolaeth yn tynnu sylw at 
gyfraddau isel o haint a throsglwyddiad symptomatig yn y grŵp oedran 
hwn. Ar sail diogelwch a lles, ni ddylai plant dan 2 oed wisgo 
gorchuddion wyneb ”. 
 
At hynny, mae Sefydliad Iechyd y Byd ac UNICEF yn cynghori (i 
aralleirio) y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i gymhwyso'r meini prawf 
canlynol ar gyfer defnyddio masgiau mewn plant mewn ardaloedd lle 
mae Covid 19 yn hysbys neu'n cael ei amau gan gymuned ac mewn 
lleoliadau lle na ellir cyflawni pellter corfforol. 
 
Yn y bôn, ni ddylai plant hyd at bum mlwydd oed wisgo masgiau ac ar 
gyfer y rhai rhwng chwech ac 11 oed, dylid defnyddio dull sy'n seiliedig ar 
risg gan ystyried dwyster y trosglwyddiad yn yr ardal; tystiolaeth sydd ar 
gael ar y risg o haint a throsglwyddiad yn y grŵp oedran hwn ac 
ystyriaethau cymdeithasol a diwylliannol ynghyd â gallu'r plentyn i 
gydymffurfio â'r defnydd priodol o fasgiau ac argaeledd goruchwyliaeth 
briodol gan oedolion; effaith bosibl gwisgo masg ar ddysgu a datblygiad 
seicogymdeithasol ac unrhyw ystyriaethau ychwanegol ar gyfer lleoliadau 
penodol fel chwaraeon neu ar gyfer plant ag anableddau / cyflyrau 
sylfaenol. 
 
Yn unol â hynny, mae'r Cyngor wedi dod i'r casgliad nad yw masgiau 
wyneb mewn ysgolion cynradd yn cael eu hargymell ar hyn o bryd; ond 
nid oes unrhyw beth i atal gwisgo masgiau pe bai'r unigolyn yn dymuno. 
 
Yn gyffredinol, bwriad y Cyngor yw adolygu'r sefyllfa'n ofalus, yn enwedig 
yn ystod y cyfnod pythefnos cychwynnol ar ddechrau'r tymor. Pe bai 
newid sylweddol i'r naill neu'r llall o'r rheoliadau a'r canllawiau a fydd yn 
sbarduno adolygiad pellach - ac mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y 
bydd canllawiau pellach yn cael eu cyhoeddi yr wythnos nesaf. 
 
Yn y cyfamser, rydym yn barod i drafod unrhyw faterion cysylltiedig ag 
ysgolion yn ôl yr angen. Mae copi o'r llythyr hwn yn cael ei anfon at 
Bennaeth Grŵp Colegau CNPT ac at bob cynrychiolydd undeb llafur 
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cydnabyddedig yn y Cyngor, sy'n rhydd i'w anfon ymlaen at swyddogion 
undeb llafur eraill ar lefel ranbarthol neu genedlaethol. Yn yr un modd, 
mae Penaethiaid yn rhydd i'w rannu â'u staff ac eraill fel y gwelwch yn 
dda. 
 
Bydd y Cyngor ei hun yn trefnu datganiad cyhoeddus ar y mater er budd 
rhieni a'r gymuned ehangach. 
Gobeithiwn y bydd hyn yn egluro materion i'r graddau mwyaf posibl yn 
ystod yr amseroedd heriol hyn. 
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
 

Steven Phillips 
Chief Executive 
 

 

Aled Evans 
Director of Education, Leisure & 
Lifelong Learning 
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