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A –Argymhelliad/Argymhellion a rheswm/rhesymau 

Argymhelliad 

Cymeradwyo a chefnogi’r cynllun drafft ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 

 

Cefndir 

Mae gan Gyngor Sir Ynys Môn yr uchelgais o sicrhau y bydd ein holl blant a phobl 
ifanc, waeth beth fo’u cefndir a’u hamgylchiadau, yn cyflawni eu llawn botensial 
gan alluogi pob dysgwr i ddatblygu tuag at bedwar diben y cwricwlwm, y dyhead ar 
gyfer pob plentyn a pherson ifanc ar Ynys Môn. 
 
 
Ers cyhoeddi’r strategaeth wreiddiol yn 2013, mae’r Awdurdod wedi cydweithio â 
phenaethiaid ac aelodau etholedig i foderneiddio’r stoc ysgolion ar yr ynys.  Mae tri 
phrosiect wedi eu cwblhau hyd yma, ac mae dau brosiect arall ar waith ar hyn o 
bryd.  Erbyn cwblhau'r ddau brosiect hyn, bydd y Cyngor wedi agor pum adeilad 
ysgol 21ain ganrif mewn pedair ardal, (sy’n cynnwys adeilad cyntaf sero carbon 
net Cyngor Sir Ynys Môn), wedi diweddaru ac ymestyn dwy ysgol bellach ac wedi 
cau 11 ysgol fach. 
 

Erbyn cwblhau'r ddau brosiect sydd ar waith, rhagdybir y bydd tua 25% o 
ddysgwyr cynradd Ynys Môn yn derbyn eu haddysg mewn adeiladau 21ain ganrif.  
Mae’r prosiectau rydym wedi ymgymryd â nhw hyd yma wedi cael effaith 
gadarnhaol ar y nifer o lefydd gweigion sydd yn y sector cynradd, yn ogystal ag 
wedi arwain at arbedion refeniw, a chael gwared â chostau cynnal a chadw 
cyfredol a rhagamcanol i’r dyfodol. 
 
Mae adroddiad Estyn (Mehefin 2022) yn cydnabod bod y Cyngor yn gwneud 
cynnydd da wrth foderneiddio trefniadaeth ysgolion: 
“Mae’r awdurdod wedi buddsoddi mewn ystod o brosiectau cyfalaf yn ystod camau 
cyntaf rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Maent yn gwneud 
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A –Argymhelliad/Argymhellion a rheswm/rhesymau 

cynnydd da o ran sicrhau bod yr ysgolion addas o’r math priodol yn y lleoedd 
priodol i fodloni anghenion ei ddysgwyr.” 
 
Tra bod Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu tuag at 50% o gostau prosiectau Band 
A, a 65% o gostau prosiectau Band B, mae’r gofyn ar y Cyngor i gyfrannu tuag at 
weddill y gost.  Mae’r gost  o adeiladu ysgolion newydd yn ddrud, yn enwedig ar 
hyn o bryd o ganlyniad i ddigwyddiadau byd-eang.  
 
Mae’n bwysig bod y Cyngor yn manteisio ar y cyfle i ddenu cyllid allanol (grant) i 
wella cyflwr ein stad o adeiladau addysgol.  Fodd bynnag, wrth ystyried yr her 
gyllidol y bydd y Cyngor yn debygol o’i hwynebu dros y blynyddoedd nesaf, bydd 
yn rhaid i’r Cyngor flaenoriaethu’r gwaith cysylltiedig.   
  
Tra bod cynnydd da wedi ei wneud yn y sector cynradd fel yr amlinellir uchod, mae 
dros 20% o lefydd gweigion yn y sector uwchradd, ac mae cyflwr adeiladau 
ysgolion uwchradd wedi dirywio.  O ganlyniad, mae’r strategaeth yn rhagweld yr 
angen i ail-fodelu’r ddarpariaeth uwchradd dros y blynyddoedd nesaf tra hefyd yn 
gweithredu penderfyniadau anodd eraill.   
 

Mae’r Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu’r Gymraeg hon 
wedi ei llunio er mwyn: 

 Sefydlu trefniadaeth ysgolion sy’n addas ar gyfer y deng mlynedd ar hugain 

nesaf er mwyn sicrhau’r cyfleoedd gorau i’n plant a’n pobl ifanc ffynnu a 

manteisio ar y cyfleoedd byd gwaith sydd ar y gorwel; 

 Parhau i weithredu i sicrhau bod safonau a darpariaeth yn ein hysgolion ymysg 

y gorau;  

 Sicrhau bod adnoddau’r Cyngor yn cael eu defnyddio’n effeithiol ac yn effeithlon 

trwy ddatblygu trefniadaeth sy’n fwy cyfartal o safbwynt cost y pen ar draws 

ysgolion a sefydlu patrwm addas ar gyfer addysg ôl-16; 

 Sicrhau bod pob ysgol yn gosod sylfeini cadarn i sicrhau bod pob dysgwr yn 

cyrraedd lefel o hyfedredd yn y ddwy iaith sy’n berthnasol i’w gallu;  

 Creu'r amgylchiadau i arweinwyr lwyddo drwy sicrhau bod amser a chymorth 

digonol iddynt ar gyfer arwain a rheoli; 

 Sefydlu trefn sy'n sicrhau dilyniant priodol o arweinwyr ysgol; 
 

 Sicrhau bod y strategaeth yn cyfrannu at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol  ac yn cyfrannu at ’Gynllunio Lle’. 

Mae’r Cyngor yn awyddus i gynnal ymgynghoriad ar y strategaeth cyn iddi 

gael ei mabwysiadu, er mwyn gallu cymryd sylwadau rhanddeiliaid a 

phartneriaid arall i ystyriaeth cyn gwneud penderfyniadau pellach ar sut i 

symud ymlaen gyda’r rhaglen.  
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B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a pham wnaethoch chi eu 
gwrthod a / neu ddewis yr opsiwn hwn? 

Ddim yn berthnasol – Nid oes cynnig penodol yn cael ei wneud ar y cam hwn. 

 
 

C – Pam mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

 
Mae’r Pwyllgor Gwaith yn gyfrifol am faterion moderneiddio ysgolion. 
 

 
 

Ch – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 
llawn? 

Mae’n cyd-fynd â chyfeiriad ac amcanion strategol Cynllun y Cyngor 2023-2028 
newydd (sydd wedi ei fabwysiadu gan y Cyngor Sir yn ei gyfarfod ar y 9fed o Fawrth 
2023). 
 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn oddi fewn i’r gyllideb a gymeradwywyd gan y 
Cyngor? 

Nid oes ymrwymiad cyllidol ar y cam hwn. 

 
 

Dd –  Asesu’r effaith bosib (os yn berthnasol): 

1 Sut mae’r penderfyniad hwn yn 
effeithio ar ein hanghenion tymor hir 
fel Ynys? 

Mae'r strategaeth wedi ei llunio i sicrhau 
ysgolion effeithiol gydag amgylchfyd 
addysgu  pwrpasol. 
 
Bydd hefyd yn sicrhau bod adeiladau 
ysgol newydd yn addas i bwrpas ac yn 
cwrdd â safonau Cymunedau Dysgu 
Cynaliadwy, BREEAM a Sero Carbon 
Net. 

2 A yw hwn yn benderfyniad a 
ragwelir a fydd yn atal costau / 
dibyniaethau ar yr Awdurdod i’r 
dyfodol? Os felly, sut? 

Nid oes cynigion penodol yn cael eu 
gwneud ar y cam hwn, fodd bynnag, yn 
gyffredinol mae potensial i gynlluniau 
arwain at leihad mewn costau cynnal a 
chadw cyfredol a rhagamcanol, trwy 
fuddsoddi mewn adeiladau ysgol. 

3 A ydym wedi bod yn cydweithio 
gyda sefydliadau eraill i ddod i'r 
penderfyniad hwn? Os felly, rhowch 
wybod gyda phwy.  

Argymhelliad yr adroddiad hwn yw 

cymeradwyo swyddogion i ymgynghori 

ar y strategaeth. 
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Dd –  Asesu’r effaith bosib (os yn berthnasol): 

Yn amodol ar ganiatâd y Pwyllgor 

Gwaith, byddwn yn ymgynghori gyda’r 

rhanddeiliaid canlynol: 

 Fforwm Penaethiaid Cynradd 

 Fforwm Penaethiaid Uwchradd 

 Pennaeth Canolfan Addysg y 

Bont 

 Disgyblion sy’n mynychu ysgolion 

Ynys Môn 

 Rhieni / gwarchodwyr 

 Cyrff llywodraethol 

 Cynghorau tref a chymuned 

 Aelodau Etholedig Lleol 

 Aelod Seneddol Lleol 

 Aelod Lleol Senedd Cymru 

 Aelodau Rhanbarthol o’r Senedd 

 GwE 

 Estyn 

 Y Comisiynydd Heddlu a 

Throsedd 

 Llywodraeth Cymru 

 Comisiynydd yr Iaith 

 Awdurdod lleol cyfagos 

 Cynghorau tref a chymuned lleol 

 Undebau llafur yn cynrychioli 

athrawon 

 Cylchoedd Meithrin 

 Uwch swyddogion Cyngor Sir 

Ynys Môn 

 Prif swyddog Ieuenctid Cyngor Sir 

Ynys Môn 

 Pwyllgor Sgriwtini 

 Partïon eraill â diddordeb 

 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi 
chwarae’u rhan wrth ddrafftio’r 
ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut. 

Argymhelliad yr adroddiad hwn yw 

cymeradwyo swyddogion i ymgynghori 

ar y strategaeth cyn i’r strategaeth 

derfynol gael ei mabwysiadu.  Bydd 

sylwadau dinasyddion Môn ac eraill yn 

cael eu cymryd i ystyriaeth. 

 



5 

 

 

Dd –  Asesu’r effaith bosib (os yn berthnasol): 

5 Nodwch unrhyw effaith bosibl y 
byddai'r penderfyniad hwn yn ei 
chael ar y grwpiau a ddiogelir o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

Nid oes cynnig penodol yn cael ei 
wneud ar y cam hwn.  Pan fydd y 
strategaeth derfynol wedi ei 
mabwysiadu, ac wrth iddi gael ei 
gwireddu, bydd cynigion penodol yn 
cael eu gwneud.  Bydd asesiad effaith 
unigol yn cael ei wneud fesul cynnig 
wrth iddynt gael eu datblygu.  Bydd yr 
asesiad effaith yn asesu, ar gyfer y 
cynnig penodol dan sylw, unrhyw effaith 
bosibl y byddai'r penderfyniad hwn yn ei 
chael ar y grwpiau a ddiogelir o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

6 Os yw hwn yn benderfyniad 
strategol, nodwch unrhyw effaith 
bosibl y byddai'r penderfyniad yn ei 
chael ar y rhai sy'n profi anfantais 
economaidd-gymdeithasol. 

Nid oes cynnig penodol yn cael ei 
wneud ar y cam hwn.  Pan fydd y 
strategaeth derfynol wedi ei 
mabwysiadu, ac wrth iddi gael ei 
gwireddu, bydd cynigion penodol yn 
cael eu gwneud.  Bydd asesiad effaith 
unigol yn cael ei wneud fesul cynnig 
wrth iddynt gael eu datblygu.  Bydd yr 
asesiad effaith yn asesu, ar gyfer y 
cynnig penodol dan sylw, unrhyw effaith 
bosibl y byddai'r penderfyniad hwn yn ei 
chael ar y rhai sy'n profi anfantais 
economaidd-gymdeithasol. 

7 Nodwch unrhyw effaith bosibl y 
byddai'r penderfyniad hwn yn ei 
chael ar gyfleoedd pobl i 
ddefnyddio'r Gymraeg ac ar drin y 
Gymraeg ddim llai ffafriol na'r iaith 
Saesneg. 

Pan fydd y strategaeth derfynol wedi ei 
mabwysiadu, ac wrth iddi gael ei 
gwireddu, bydd cynigion penodol yn 
cael eu gwneud.  Bydd asesiad effaith 
unigol yn cael ei wneud fesul cynnig 
wrth iddynt gael eu datblygu.  Bydd yr 
asesiad effaith yn asesu, ar gyfer y 
cynnig penodol dan sylw, unrhyw effaith 
bosibl y byddai'r penderfyniad hwn yn ei 
chael ar drin y Gymraeg ddim llai ffafriol 
na'r Saesneg. 

 

E – Gyda phwy wnaethoch chi 
ymgynghori? 

Beth ddywedon nhw? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arwain 
(UDA) (gorfodol) 

Wedi ei ymgorffori yn yr adroddiad hwn. 

 

2 
 

Cyllid / Adran 151 (gorfodol) Wedi ei ymgorffori yn yr adroddiad hwn. 

 

3 Swyddog Cyfreithiol / Monitro 
(gorfodol) 

Wedi ei ymgorffori yn yr adroddiad hwn. 

 

4 Adnoddau Dynol (AD) Dylid ymdrin ag unrhyw fater Adnoddau 
Dynol sy’n codi o’r argymhellion yn unol 
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E – Gyda phwy wnaethoch chi 
ymgynghori? 

Beth ddywedon nhw? 

â phrosesau ymgynghori cydnabyddedig 
a phrosesau AD eraill. 
 

5 Eiddo Wedi ei ymgorffori yn yr adroddiad hwn. 

 

6 Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh) 

 

7 Caffael  

8 Sgriwtini Amherthnasol 

9 Aelodau Lleol  

 
 
 

F - Atodiadau: 

 
Atodiad 1 – Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu’r 
Gymraeg 
 

 
 

Ff – Papurau cefndirol (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad i gael unrhyw wybodaeth 
bellach): 

Cod Trefniadaeth Ysgolion (11/2018). 

 

Strategaeth Moderneiddio Ysgolion Ynys Môn (adolygwyd) – Hydref 2018 

 

Cynllun y Cyngor 2023-2028 
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Statws – SWYDDOGOL 

 

 

 

Paratowyd gan: 

Marc Berw Hughes, Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a 
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Cynnwys 

 

Cyflwyniad 

Cynllun y Cyngor – Y Cylch Strategol 

Yr Hyn Sydd Wedi ei Gyflawni 

Y Sefyllfa Bresennol – Pam Bod Angen Parhau i Newid 

Gweledigaeth y Gwasanaeth ac Egwyddorion Arweiniol 

Gyrwyr Newid / Amcanion Strategol 

Dylunio’r Gweithlu 

Heriau i Wireddu’r Strategaeth 

Amserlen Gweithredu 

Sut bydd y Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu’r Gymraeg yn 

effeithio ar brofiad defnyddwyr? 

Proses Deddfwriaethol 

Monitro, Rheolaeth a Llywodraethant 
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Cyflwyniad 

Ym Mawrth 2022, dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog Addysg Cymru:  

‘’Mae mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad yn hanfodol os ydym am sicrhau 

dyheadau a safonau uchel i bawb. Rydym yn gwybod bod y cartref a’r gymuned yn 

dylanwadu’n fawr ar gyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc a bod angen rhagor o 

gymorth ar athrawon i fynd i’r afael â’r materion y mae rhai plant a phobl ifanc yn eu 

hwynebu. Drwy fuddsoddi mewn ysgolion bro, rydym yn sicrhau bod gan ddysgwyr y 

cymorth sydd ei angen arnynt i wireddu eu potensial. 

Mae ysgolion bro yn datblygu partneriaethau ag ystod o sefydliadau, ac yn sicrhau 

bod gwasanaethau ar gael yn lleol i deuluoedd ac i’r gymuned ehangach. Maent yn 

defnyddio eu cyfleusterau a’u hadnoddau er budd y cymunedau y maent yn eu 

gwasanaethau, gan wella bywyd plant, cryfhau teuluoedd ac adeiladu cymunedau 

cryfach. 

Yn anad dim, cenhadaeth ein cenedl yw mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad 

addysgol a gosod safonau uchel i bawb. Rwyf i am i bob person ifanc gael 

uchelgeisiau mawr ar gyfer eu haddysg a’u gyrfaoedd yn y dyfodol ac mae hynny’n 

golygu defnyddio pob dull sydd gennym i’w cefnogi nhw.’’ 

Er mwyn ymateb i hyn a sicrhau bod dysgwyr ar draws Ynys Môn yn derbyn yr 

addysg y maent yn ei haeddu, mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi adolygu ei gynllun 

Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu’r Gymraeg.  Rhoddwyd sylw 

cadarnhaol i hyn yn adroddiad arolygu Estyn ar Gyngor Sir Ynys Môn yn 2022: 

“Mae gweledigaeth glir ar gyfer ad-drefnu a moderneiddio ysgolion, sy’n seiliedig ar 

sicrhau bod yr ysgolion yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain ac yn gwneud y 

defnydd gorau o dechnoleg fodern. Rhoddir sylw blaenllaw i ddatblygu’r ddarpariaeth 

ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog o fewn y strategaeth moderneiddio. 

Mae rhai elfennau o’r weledigaeth ar waith, ac yn cael effaith gadarnhaol, er 

enghraifft ehangu darpariaeth canolfannau iaith a lleihau llefydd gweigion ysgolion. 

Mae rhai agweddau o’r weledigaeth, er enghraifft moderneiddio addysg ôl 16 ar yr 

ynys, yn eu dyddiau cynnar.
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                         Cynllun y Cyngor – Y Cylch Strategol 

 

Mae’r cylch strategol yn adnabod y cynlluniau sydd gan y Cyngor yn eu lle er mwyn 

sicrhau ein bod yn gallu cyflawni ein blaenoriaethau a’n hamcanion, maent yn 

adnabod beth sydd angen ei gyflawni, sut rydym am gyflawni hyn a pham.  Mae 

Cynllun y Cyngor a’r cynlluniau strategol yn datgan gweledigaeth y Cyngor, ynghyd 

â’r egwyddorion cyffredinol a meysydd blaenoriaeth allweddol. Mae’r strategaeth hon 

yn un o gynlluniau strategol y Cyngor a bydd yn gynllun annatod er mwyn cefnogi’r 

weledigaeth a’r amcanion allweddol o fewn Cynllun y Cyngor. 
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Yr Hyn sydd wedi ei Gyflawni  

Ers cyhoeddi’r strategaeth wreiddiol yn 2013, mae’r Awdurdod wedi cydweithio gyda 

phenaethiaid ac aelodau etholedig i foderneiddio’r stoc ysgolion ar yr ynys drwy 

gyfuno 10 o ysgolion cynradd llai ac adeiladu ysgolion 21ain ganrif mewn tair ardal.  

Mae dau brosiect arall ar waith ar hyn o bryd, ble mae penderfyniadau wedi eu 

gwneud i ehangu un ysgol, ail-leoli un ysgol i adeilad newydd, a chau un ysgol.  

Erbyn cwblhau'r ddau brosiect hyn, bydd y Cyngor wedi cau 11 ysgol fach, wedi 

diweddaru ac ymestyn dwy ysgol, ac wedi agor pum adeilad ysgol 21ain ganrif 

mewn pedair ardal, sy’n cynnwys adeilad cyntaf sero carbon net Cyngor Sir Ynys 

Môn. 

Mae’r prosiectau sydd wedi eu cwblhau hyd yma: 

 Wedi cael effaith gadarnhaol ar lefydd gweigion ysgolion cynradd yr ynys, 

gyda sefyllfa bresennol yn dangos mai 13% o lefydd gweigion sy’n perthyn i’r 

sector cynradd yn Medi 2022 (i’w gymharu â 28% yn 2011). 

 Wedi arwain at arbedion refeniw drwy’r fformiwla cyllido ysgolion yn agos at 

£350k, ac wedi arwain at leihad yn y costau cynnal a chadw cyfredol a 

rhagamcanol o dros £1.6m.  

Bydd y ddau brosiect sydd ar waith ar hyn o bryd yn arwain at arbediad pellach 

mewn costau cynnal a chadw cyfredol a rhagamcanol o tua £1m ychwanegol. 

Erbyn cwblhau'r ddau brosiect sydd ar waith (2024), rhagdybir y bydd tua 25% o 

ddysgwyr cynradd Ynys Môn yn derbyn eu haddysg mewn adeiladau’r 21ain ganrif. 

Mae Adroddiad Estyn (Mehefin 2022) yn cydnabod bod y Cyngor yn gwneud 

cynnydd da wrth foderneiddio trefniadaeth ysgolion: 

“Mae’r awdurdod wedi buddsoddi mewn ystod o brosiectau cyfalaf yn ystod camau 

cyntaf rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Maent yn gwneud 

cynnydd da o ran sicrhau bod yr ysgolion addas o’r math priodol yn y lleoedd priodol 

i fodloni anghenion ei ddysgwyr” 
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Y Sefyllfa Bresennol – Pam Bod Angen Parhau 

i Newid? 

Canran Uchel o Ysgolion Bach 

Mae Llywodraeth Cymru, drwy’r Gorchymyn Addysg (Ysgolion Bach) (Cymru) 2014, 

yn diffinio ysgolion bach fel ysgolion sydd â llai na 91 disgybl.  Er bod y nifer o 

ysgolion sy’n cyrraedd y diffiniad wedi gostwng yn sylweddol dros y degawd diwethaf 

ym Môn (ar sail niferoedd Medi 22), mae dal 17 (43%) ysgol yn Ynys Môn sy’n cael 

eu hystyried i fod yn ysgolion bach yn ôl diffiniad Llywodraeth Cymru. 

Mae’r heriau canlynol yn wynebu ysgolion bach:  

 Addysgu dosbarthiadau oedran cymysg yn cynnwys mwy na 2 neu 3 o 

grwpiau oedran;  

 Maint cyfyngedig grwpiau cymheiriaid a digonolrwydd her;  

 Cyfleoedd cyfyngedig ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol;  

 Anawsterau gyda recriwtio a chadw staff;  

 Beichiau gormodol ar staff a’r arbenigedd uwch sy’n ofynnol i gefnogi 

disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol.  

Tra bod yr heriau hyn yn wynebu’r ysgolion, mae’n bwysig nodi ei fod yn mynd yn 

anoddach i gydbwyso’r gyllideb gorfforaethol yn flynyddol. 

 

Newid Demograffeg  

Mae’n amlwg o ddata cyfrifiad bod poblogaeth Ynys Môn wedi, ac yn parhau i 

heneiddio.  Yn ôl cyfrifiad 1981, roedd 23% o boblogaeth yr ynys o fewn grŵp 

oedran dan 15, gyda dim ond 15% o’r boblogaeth yn 65 mlwydd oed neu hyn.  Erbyn 

cyfrifiad 2021, mae’r canran o’r boblogaeth o oedran dan 15 wedi gostwng i 16%, a’r 

canran o’r boblogaeth o oed 65+ wedi cynyddu i 26%.  Rhagdybir erbyn 2031 bydd y 

canran o blant o dan 15 oed wedi gostwng ymhellach i 13% gyda’r canran o bobl 

65+ yn cynyddu i 28%. 

Yn Ionawr 2021, roedd 5,177 o ddisgyblon (Bl Derbyn – Bl6) yn mynychu ysgolion 

cynradd Môn, tra bod 3,908 o ddisgyblion (Bl 7 – Bl12) yn mynychu ysgolion 

uwchradd Môn. 

Ar sail y newid mewn demograffeg a nodir uchod, amcangyfrifir y bydd y niferoedd 

hyn yn lleihau i 4,264 o ddisgyblion cynradd, a 3,219 o ddisgyblion uwchradd erbyn 

2031.  Mae hyn yn gyfystyr â lleihad o 913 disgybl cynradd, a 689 disgybl uwchradd.  

Mae hyn yn cyfateb â’r angen am tua 7 ysgol gynradd yn llai (ar sail cyfartaledd o 

130 disgybl ym mhob ysgol), ac 1 ysgol uwchradd yn llai (heb ystyried y llefydd 

gweigion presennol). 
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Mae’r data hefyd yn dangos bod llai o blant oed ysgol rhwng 3 a 15 oed ar Ynys Môn 

yn siarad Cymraeg o’u cymharu â degawd yn ôl. Bu gostyngiad o 3.5% rhwng 2011 

a 2021. Fel arfer, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn y grŵp oedran hwn yn uwch na 

phob grŵp oedran arall. 

 

Nifer Disgyblion 

Tra bod y canran o lefydd gweigion yn yr ysgolion cynradd wedi lleihau’n sylweddol, 

mae’r rhagolygon a dderbyniwyd gan benaethiaid ysgolion yn rhagweld y gall 

niferoedd disgyblion cynradd leihau o 419 o ddisgyblion ymhellach erbyn 2027.   

Bydd yn bwysig felly bod y nifer o lefydd gweigion yn parhau i gael ei asesu.  Mae 

Llywodraeth Cymru’n diffinio ‘nifer sylweddol o lefydd gweigion’ fel 25% neu fwy o 

gapasiti’r ysgol.  Mae 13 o ysgolion cynradd Ynys Môn yn cwrdd â’r diffiniad hwn o 

hyd. 

Yn yr uwchradd,  mae’r canran o lefydd gweigion (21%)  yn bryder (“yn gymharol 

uchel” nodwyd yn adroddiad Estyn). Yn sgil hyn, bydd angen rhoi ystyriaeth i leihau 

nifer yr ysgolion uwchradd neu newid yn natur yr ysgolion os am sicrhau dyfodol 

addysg uwchradd mewn rhai rhannau o’r sir. 

 

Pwysau Cyllidol 

Mae materion byd-eang, gan gynnwys y rhyfel yn Wcráin, cynnydd mewn costau 

ynni a phroblemau ynglŷn â’r cadwyni cyflenwi, wedi ac yn parhau i gael effaith 

sylweddol ar chwyddiant.  O ganlyniad, rhagwelwyd y byddai angen cynyddu cyllideb 

y Cyngor tua £18m erbyn 2023/24 os am gynnig yr un lefel o wasanaeth.  Mae 

cyllideb y Gwasanaeth Dysgu’n cyfrifo am tua 36% o gyllideb net y Cyngor. 

Mae gwahaniaeth sylweddol yng nghost y pen ysgolion, gydag amrywiaeth o £3,313 

i £11,846 yn y cynradd, ac £5,148 i £6,440 yn yr uwchradd. 

Gellid dadlau bod y ffaith fod ysgolion cynradd llai yn derbyn yr hyn sy’n gyfystyr ag 

arian ychwanegol i gynnal isafswm o lefelau staffio’n golygu bod yr ysgolion mwyaf, 

sy’n aml yn gwasanaethu’r ardaloedd mwyaf difreintiedig, yn derbyn llai o gyllid.  Nid 

yw hyn yn gynaliadwy at y dyfodol, yn enwedig os bydd costau’n parhau i godi.  Gyda’r 

rhagdybiaeth sydd wedi ei chyfrifo uchod parthed y newid mewn demograffeg, bydd 

niferoedd disgyblion yn gostwng ymhellach erbyn 2031.  Canlyniad hyn yw y bydd yn 

debygol y bydd mwy o’r ysgolion bach yn cael eu gwarchod, ac o ganlyniad, bydd llai 

o gyllid i’w rannu rhwng gweddill yr ysgolion.  Golyga hyn y bydd yr amrywiaeth mewn 

cost y pen yn cynyddu. 

Wrth symud ymlaen gyda’r rhaglen, bydd rhaid sicrhau bod adnoddau’n cael eu 

defnyddio mewn modd sy’n deg ac yn effeithlon, a defnyddio’r cyfle i sicrhau fod y 

fformiwla ariannu ysgolion yn addas o ystyried newidiadau a ddaw trwy foderneiddio, 

fel y nodir gan Estyn. 
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Cyflwr Adeiladau 

Mae Llywodraeth Cymru’n categoreiddio cyflwr adeiladau ysgol ar raddfa A-D.    

Gweler isod ddiffiniad o’r gwahanol gategorïau: 

A – Fel newydd 

B – Yn weithredol ddiogel ac yn arddangos mân ddirywiad yn unig 

C – Angen atgyweirio neu amnewid gweithredol ond mawr yn y tymor byr i’r tymor 

canolig 

D – Risg difrifol o fethiant 

Tra bod stoc ysgolion cynradd Ynys Môn i gyd wedi ei asesu i fod yn radd cyflwr ‘A’ 

neu ‘B’ ac eithrio un ysgol, mae 4/5 o ysgolion uwchradd Ynys Môn wedi eu hasesu i 

fod yn radd cyflwr ‘C’.  Mae hyn yn amlygu’r angen i roi sylw i gyflwr ein hadeiladau 

ysgol uwchradd. 

Mae costau cynnal a chadw cyfredol a rhagamcanol ysgolion yn codi o flwyddyn i 

flwyddyn.  Rhagwelwyd costau o £22.3m pan gafodd yr asesiad diweddaraf ei gwblhau 

yn Rhagfyr 2021, gyda £9.3m yn gysylltiedig â’r 40 adeilad cynradd, tra bod dros £13m 

yn gysylltiedig â’r 5 adeilad uwchradd.  Nid oes gan y Cyngor y gyllideb i fynd i’r afael 

â’r gwaith hwn.  Mae hyn yn amlygu’r angen i resymoli ein stoc o adeiladau, fel bod 

modd buddsoddi mwy yn yr adeiladau fydd yn parhau. 

 

Datgarboneiddio 

Wrth ymateb i’r argyfwng newid hinsawdd, mae'r Cyngor wedi ymrwymo i fod yn 

sefydliad carbon sero net erbyn 2030. Er mwyn cyrraedd y targed hwn, mae'r Cyngor 

(ar holl sector cyhoeddus) yn wynebu heriau a phenderfyniadau amryfal i leihau 

allyriadau carbon ac i ymateb i newid hinsawdd. 

Mae o leiaf 12/40 (30%) o ysgolion cynradd Ynys Môn yn perfformio’n waeth na’r 

arferol o safbwynt effeithlonrwydd ynni, gyda thair ysgol yn y categori gwaethaf posibl. 

Bydd angen gwella effeithlonrwydd ynni ein stoc o ysgolion yn sylweddol os am 

gyrraedd y targed o fod yn sefydliad carbon sero net. 

Yn sgil yr uchod, noder bod y Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a 

Datblygu’r Gymraeg hon wedi ei llunio er mwyn: 

 Sefydlu trefniadaeth ysgolion sy’n addas ar gyfer y deng mlynedd ar hugain nesaf 

er mwyn sicrhau’r cyfleoedd gorau i’n plant a’n pobl ifanc ffynnu a manteisio ar y 

cyfleoedd byd gwaith sydd ar y gorwel; 

 Parhau i weithredu’n i sicrhau bod safonau a darpariaeth yn ein hysgolion ymysg 

y gorau;  
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 Sicrhau bod adnoddau’r Cyngor yn cael eu defnyddio’n effeithiol ac yn effeithlon 

drwy ddatblygu trefniadaeth sy’n fwy cyfartal o safbwynt cost y pen ar draws 

ysgolion a sefydlu patrwm addas ar gyfer addysg ôl-16; 

 Sicrhau bod pob ysgol yn gosod sylfeini cadarn i sicrhau bod pob dysgwr yn 

cyrraedd lefel o hyfedredd yn y ddwy iaith sy’n berthnasol i’w gallu;  

 Creu'r amgylchiadau i arweinwyr lwyddo drwy sicrhau bod amser a chymorth 

digonol iddynt ar gyfer arwain a rheoli; 

 Sefydlu trefn sy'n sicrhau dilyniant priodol o arweinwyr ysgol; 

 Sicrhau bod y strategaeth yn cyfrannu at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol ac yn cyfrannu at ’Gynllunio Lle’. 

 

Gweledigaeth ac Egwyddorion Arweiniol 

‘Yr Ynys Ddysg gyda Chymunedau sy’n Dysgu, Gwasanaeth Dysgu ac 

Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu’. 

Mae gan Gyngor Sir Ynys Môn yr uchelgais o sicrhau y bydd ein holl blant a phobl 

ifanc, waeth beth fo’u cefndir a’u hamgylchiadau, yn cyflawni eu llawn botensial gan 

alluogi pob dysgwr i ddatblygu tuag at bedwar diben y cwricwlwm, y dyhead ar gyfer 

pob plentyn a pherson ifanc ar Ynys Môn. 

 Prif egwyddorion y Gwasanaeth Dysgu yw: 

 Sicrhau y gall pob plentyn ar yr ynys gyflawni eu llawn botensial a chael y 

profiadau gorau posibl. 

 Sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn gwbl ddwyieithog ac yn gallu 

defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal ar ddiwedd eu cyfnod yn yr 

ysgol. 

 Ysgolion sydd wedi eu ffocysu ar eu cymunedau (ysgolion bro), gyda 

rhanddeiliaid a phartneriaethau’n cyfrannu at y rôl hon. Paratoi pobl ifanc ar 

gyfer anghenion gweithlu’r dyfodol drwy ddatblygu sgiliau a phrofiadau digidol. 

 Denu’r staff gorau i’n hysgolion i roi’r profiadau gorau i’n plant. 

 Gweithredu yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol, effeithlon, cynhaliol ac 

ecogyfeillgar. 

 Sicrhau bod lles a chynhwysiant dysgwyr yn flaenoriaeth ac yn graidd i 

unrhyw fater addysgol. 

 Sicrhau bod penderfyniadau a wneir heddiw’n cyfrannu’n effeithiol tuag at 

faterion amgylcheddol a newid hinsawdd. 

 Sicrhau cynnig o ansawdd i ddisgyblion ôl-16, sy’n addas i anghenion dyfodol 

Ynys Môn. 

Bydd hyn yn golygu y bydd ein holl blant, pobl ifanc a dysgwyr yn: 

 Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog 
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 Cyfranwyr mentrus, creadigol 

 Dinasyddion egwyddorol, gwybodus 

 Unigolion iach, hyderus. 

Bydd y rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy’n allweddol i wireddu’r weledigaeth 

uchelgeisiol uchod trwy sicrhau ysgolion effeithiol o’r maint cywir, yn y lleoliadau 

cywir, gydag amgylchfyd addysgu pwrpasol, sy’n cael eu harwain gan arweinwyr 

ysbrydoledig. I gyrraedd y nod hwn, bydd angen adolygu’r sefyllfa bresennol ac 

ystyried y ffordd orau ymlaen yn seiliedig ar ofynion a natur yr anghenion. 
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Gyrwyr Newid / Amcanion Strategol 

Safonau  - Darparu'r addysg orau i bobl ifanc yn yr hinsawdd gyllidol yr ydym 

ynddi fel bod addysg yn gallu ffynnu ar ôl Covid-19, ac ymateb i anghenion 

dyfodol dinasyddion Ynys Môn. 

Mae’r Awdurdod am sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer dysgwyr drwy sicrhau 

bod y system yn addas ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol. 

Bydd y strategaeth hon yn rhoi sylw i hyn gan edrych i greu’r amodau fel bod 

penaethiaid, athrawon a disgyblion yn llwyddo. Mae profiadau'r Awdurdod gydag 

ysgolion llai wedi cadarnhau bod angen cymorth a chefnogaeth uwch na’r disgwyliedig 

i rai ysgolion llai, ac mae hyn yn fwy amlwg ble mae pryderon am ansawdd yr 

arweinyddiaeth ac/neu ansawdd yr addysgu mewn dosbarthiadau unigol. 

Mewn ysgolion uwchradd llai eu maint, mae'n her i gynnal ansawdd ac ehangder y 

cwricwlwm. Yn ogystal â hyn, mae’r gallu i gadw staff arbenigol, yn enwedig yn y 

pynciau craidd ac ar lefel reolaethol, yn heriol. 

Wrth i’r cwricwlwm newydd wreiddio, daw cyfleoedd euraidd i sefydlu ysgolion traws-

sector [3-16 neu 3-18] sy’n gwneud y mwyaf o arbenigeddau staff a’r cyfleoedd i 

ddysgu ac addysgu’n drawsbynciol. Mae ysgolion traws-sector hefyd yn rhoi cyfleoedd 

i osgoi’r ‘gostyngiad mewn perfformiad’ a welir ymysg dysgwyr wrth drosglwyddo o’r 

cynradd i’r uwchradd. 

 

Arweinyddiaeth a Rheolaeth - Cynyddu capasiti i ddatblygu arweinyddiaeth 

effeithiol yn ein hysgolion ac i gynllunio olyniaeth. 

Mae ysgolion effeithiol yn cael eu harwain yn dda. Mae gan ein hysgolion llwyddiannus 

arweinyddiaeth gref ar bob lefel, gan gynnwys llywodraethwyr.   

Mae’r heriau sy’n gysylltiedig ag arwain a rheoli ysgol wedi cynyddu’n sylweddol ac 

mae’r disgwyliadau’n parhau i gynyddu.  Ar hyn o bryd, mae gan nifer o’r penaethiaid 

cynradd ymrwymiad dysgu penodol sylweddol, yn enwedig yn yr ysgolion bach.  Mae 

penaethiaid ysgolion llai hefyd yn cyflawni ystod o dasgau gweinyddol. Mae recriwtio 

penaethiaid o dan yr amodau hyn yn heriol.  

Mae angen i ysgolion cynradd fod yn faint addas i fod â phennaeth nad yw’n addysgu 

am ganran sylweddol o amser. Byddai hynny’n rhoi’r amser angenrheidiol i’r pennaeth 

ymgymryd â swyddogaethau arweinyddol allweddol o fewn yr ysgol neu’r ffederasiwn, 

wrth gynnig profiadau arwain i aelodau staff a chyfrannu at gynllunio olyniaeth. 
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Nifer Disgyblion / Llefydd Gweigion - Darparu Addysg sy’n cyd-fynd â gofynion 

poblogaeth yr ynys.  Lleihad yn y nifer o lefydd dros ben er mwyn gwneud 

defnydd effeithlon o adnoddau. 

Mae oedran yr ynys yn heneiddio. Yn wir, gwelwyd cwymp yn y canran o blant sydd o 

oed ysgol (0-15) yn ffigyrau’r cyfrifiad diweddar. Os bydd y cwymp hwn yn parhau, 

rhagwelir gostyngiad o 3% pellach yng nghanran y boblogaeth sydd ‘o dan 15 oed’ 

erbyn 2031. O ganlyniad i’r newid hwn mewn demograffeg, a’r lleihad sydd wedi ei 

brofi yn y nifer o bobl ifanc o oed ysgol sy’n byw ar yr ynys, yn ogystal â’r lleihad 

pellach a welir mewn rhagolygon penaethiaid am y 5 blwyddyn nesaf, mae’n bwysig 

bod y Cyngor yn parhau i fonitro'r nifer o lefydd gweigion, i sicrhau defnydd effeithlon 

o adnoddau. 

Ym Medi 2022, roedd bron i hanner ysgolion cynradd Ynys Môn yn cwrdd â diffiniad 

Llywodraeth Cymru o fod yn ysgolion bach (llai na 91 disgybl), tra bod 33% o’n 

hysgolion cynradd yn cwrdd â’r diffiniad o fod â nifer sylweddol o lefydd gweigion (25% 

neu fwy o gapasiti’r ysgol).  Roedd hefyd un ysgol uwchradd oedd yn cwrdd â diffiniad 

o fod â nifer sylweddol o lefydd gweigion gyda 44% (427) o lefydd dros ben. 

Bydd y rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy’n rhoi sylw i hyn trwy adolygu dyfodol 

pob ysgol ar sail ardaloedd.  

 

Lles, Gofal ac Iechyd - Gwella mynediad ar gyfer sicrhau lles, gofal ac iechyd 

yn ein hysgolion. 

Mae’r Awdurdod yn ymgysylltu’n effeithiol â rhanddeiliaid gan gynnwys athrawon, 

llywodraethwyr a rhieni er mwyn canfod eu barn. O ganlyniad, mae lles, gofal a 

iechyd yn ein hysgolion yn derbyn blaenoriaeth uchel a pharhaus.  

Mae ysgolion effeithiol yn meddu amgylcheddau diogel i ddysgwyr a staff, sydd hefyd 

yn hyrwyddo parch ac amrywiaeth.  

Gall amgylchedd ysgol sydd wedi’i ddylunio’n dda wella iechyd corfforol a meddyliol 

plant yn ogystal â gwella lles staff a gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu 

gwerthfawrogi.  Ar hyn o bryd, mae 4 ysgol gynradd mewn cyflwr gradd ‘A’, ac un ysgol 

arbennig.  Rhagwelir y bydd un ysgol gynradd bellach yn cyrraedd y categori hwn yn 

2023. 

Mae tiroedd ysgol sydd wedi’u dylunio’n dda a’u datblygu’n feddylgar yn cyfoethogi 

cyfleoedd i ddysgu a chwarae. Mae cyswllt a chysylltiad â byd natur yn creu mwy o 

emosiynau cadarnhaol a theimladau o fywiogrwydd, a llai o emosiynau negyddol; mae 

hefyd yn cynnig rhyddhad o flinder meddyliol, a’r gallu i ganolbwyntio’n hirach.  

Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i fuddsoddi yn amgylchedd dysgu Ysgolion Bro, drwy 

gydleoli gwasanaethau allweddol, a sicrhau ymgysylltiad cryfach â rhieni a gofalwyr y 

tu allan i oriau traddodiadol. Bydd y rhaglen Ysgolion Bro yn hwyluso’r Cyngor i fynd 



 

13 
 

i'r afael â thlodi plant a lliniaru ei effeithiau, yn cynnwys yr anghydraddoldebau 

addysgol y mae plant yn eu profi o ganlyniad i fyw mewn tlodi. 

Drwy fuddsoddi mewn adeiladau ysgolion, rydym yn gobeithio creu gwell cyfleusterau 

y gall dysgwyr a'r gymuned ehangach eu defnyddio. Mae hyn yn cynnwys mynediad 

at ddysgu oedolion, gofal plant a gweithgareddau chwaraeon a hamdden parhaus. 

 

Darpariaeth Ôl-16 - Cryfhau hawl dysgwyr a phrofiad i ddysgwyr ôl-16. 

Mae’r Cyngor yn gweithredu Partneriaeth Ddysgu Ôl-16 gyda Gwynedd a Grŵp 

Llandrillo Menai, ac mae’r Bartneriaeth Ddysgu’n derbyn cyfrifoldeb am gomisiynu 

darpariaeth  ôl-16  i gwrdd â gofynion cwricwlwm a gytunwyd yn lleol ar gyfer addysg 

a hyfforddiant.  

Er bod y Bartneriaeth Ddysgu Ôl-16 wedi llwyddo i resymoli’r ddarpariaeth, nid yw’r 

drefn gyfredol yn gynaliadwy o safbwynt costau teithio a maint dosbarthiadau bach.  

Ar hyn o bryd, mae nifer o ddosbarthiadau gyda niferoedd y disgyblion yn fach. Yn yr 

hinsawdd gyllidol bresennol nid yw hyn yn hyfyw, yn gost effeithlon nac yn gynaliadwy. 

Yn ychwanegol, gan fod ysgolion eisoes wedi rhesymoli nifer y cyrsiau nad ydynt yn 

hyfyw, mae disgyblion yn treulio cyfnodau rheolaidd o amser yn teithio o un ysgol i’r 

llall. Mae penaethiaid ysgolion uwchradd y sir yn cydnabod yr angen i adolygu’r sefyllfa 

bresennol. 

O ganlyniad, bydd angen rhoi ystyriaeth i ddyfodol addysg ôl-16 o fewn y sir.  

 

Adeiladau ac Adnoddau - Sicrhau adeiladau ac amgylchedd dysgu o ansawdd 

uchel ac yn addas i bwrpas. 

Mae archwiliad o adeiladau ysgolion yn dynodi bod diffygion difrifol yn parhau mewn 

nifer o safleoedd ac adeiladau, yn enwedig yn y sector uwchradd, sy’n codi 

cwestiynau dybryd ynghylch hyfywdra hirdymor rhai adeiladau. Nid yw’n gynaliadwy 

nac yn bosibl cynnal nifer fawr o adeiladau ysgolion sy’n heneiddio. 

Bydd rhaid rhesymoli nifer yr adeiladau ysgol mewn rhai ardaloedd ble mae’n bosib 

cyfuno dwy neu fwy o ysgolion cynradd cyfagos oherwydd bod y gofod ar gael mewn 

un o’r ysgolion hynny’n barod. Bydd hyn yn arwain at arbedion cyllidol, er yr angen i 

gludo’r dysgwyr i’r ysgol arall. Bydd hyn yn sicrhau bod adnoddau sy’n crebachu’n 

cael eu defnyddio i wella profiadau dysgu’r plant yn hytrach nag i gynnal adeilad. 

Mae Ynys Môn yn ymrwymedig i sicrhau bod pob adeilad ysgol yn cwrdd  â 

disgwyliadau’r unfed ganrif ar hugain, yn addas i bwrpas, yn y lleoliad cywir, yn cwrdd 

ag anghenion dysgwyr ac yn adnodd ar gyfer y gymuned.  
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Cwricwlwm i Gymru - Sicrhau bod gan ysgolion yr adnoddau a’r capasiti i yrru 

Cwricwlwm i Gymru yn ei flaen yn llwyddiannus. 

Wrth i’r cwricwlwm newydd barhau i gael ei ddatblygu a’i gyflwyno o Fedi 2022 

ymlaen, bydd yn hollbwysig bod gan ysgolion yr adnoddau i yrru’r cwricwlwm 

newydd yn ei flaen yn llwyddiannus, i gwrdd â phedwar prif diben o ddatblygu: 

1. Dysgwyr uchelgeisiol, galluog 

2. Cyfranwyr mentrus, chreadigol 

3. Dinasyddion egwyddorol, gwybodus 

4. Unigolion iach, hyderus 

Mae’r cwricwlwm newydd wedi ei ddylunio gan athrawon, yn ateb anghenion pob 

person ifanc, ac wedi ei wneud ar gyfer byd sy’n newid yn gyflym.  Mae’n ffocysu ar 

ddysgu ar sail cynnydd (yn hytrach nag oedran), gyda phwrpas clir o’r hyn y bydd 

eisiau ei gyflawni.  Mae disgyblion yn dysgu am bethau fydd yn eu helpu mewn 

bywyd bob dydd, ac yn symud ymlaen yn eu dysgu pan yn barod i wneud hynny, nid 

oherwydd ei oedran.   

Mae hyn yn fwy perthnasol nag erioed oherwydd y gwahanol effeithiau y mae’r 

pandemig Covid-19 wedi eu cael ar ddysgu pobl ifanc. Bydd cydweithio agos rhwng 

athrawon a disgyblion i gael dealltwriaeth dda o lefelau cynnydd disgyblion unigol. 

 

Defnydd Cymunedol - Ehangu defnydd o adeiladau a chyfleusterau ysgolion 

gan rieni, y gymuned a thrigolion hŷn. 

Mae’r Cyngor yn awyddus i optimeiddio defnydd adnoddau ac isadeiledd i ddarparu 

gwasanaethau i’n cymunedau.  Mae hyn yn golygu cael asedau hyblyg fel bod modd 

i’r gymuned (gan gynnwys plant, oedolion a phobl hŷn) ddefnyddio’r ased a’r 

adnoddau.  Bydd hyn yn cefnogi gwytnwch cymunedau, ac yn helpu i osgoi tlodi.  

Mae hyn yn hynod bwysig ar hyn o bryd yng nghyd-destun yr argyfwng costau byw. 

Rhagwelir mai un o agweddau allweddol y rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy 

fydd sicrhau darpariaeth gofal ar gyfer plant cyn oed ysgol ar safle ysgolion newydd 

neu rai sy’n cael eu haddasu (i gael eu rheoli gyda phartner yn y sector gofal plant 

lleol), er mwyn darparu gofal rhwng 8.00yb a 6.00yh ar gyfer teuluoedd, ynghyd ag 

addysg feithrin, gofal cofleidiol a chlybiau gofal ar ôl ysgol/gwyliau. 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Datgarboneiddio - Sicrhau bod ein hysgolion yn gynaliadwy ac yn cyfrannu at 

agenda Sero Net y Cyngor. 

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i fod yn wasanaeth carbon sero net erbyn 2030. 

Rhan allweddol o'r siwrne i gyrraedd carbon sero net fydd adolygu defnydd a 

pherfformiad holl asedau'r Cyngor wrth sicrhau’r ôl troed carbon lleiaf posibl tra'n 

parhau i ddarparu gwasanaethau i'n cymunedau. 

Ysgolion cynradd yw’r cynhyrchwyr mwyaf o garbon o holl adeiladau’r Cyngor, gyda’r 

ysgolion uwchradd yr ail uchaf.  Mae allyriadau carbon ysgolion cynradd yn 2021/22 

yn gyfwerth â 30% o allyriadau’r holl asedau y mae’r Cyngor yn eu rheoli, tra bod 

ysgolion uwchradd yn gyfwerth â 23% o asedau a reolir gan y Cyngor yn yr un 

cyfnod. 

Mae amrywiaeth sylweddol mewn allyriadau carbon fesul disgybl, gyda’r uchaf yn 

2,079kgCo2e fesul disgybl a’r isaf yn 65kgCo2e fesul disgybl.  Yn y cyd-destun hwn, 

mae’r ysgolion lleiaf yn dueddol o fod tuag at frig y gynghrair. 

Bu i’r Cyngor wneud arbediad sylweddol  mewn allyriadau carbon yn barod drwy 

gynlluniau’r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, er enghraifft, drwy gyfuno 

pedair ysgol i mewn i un yn ardal Rhosyr.  Yn 2018/19, gyda’i gilydd roedd allyriadau 

carbon ysgolion Bodorgan, Dwyran, Niwbwrch a Llangaffo yn 100tCo2e.  Yn 

2021/22, roedd allyriad Carbon Ysgol Santes Dwynwen yn 26tCo2e. 

Bydd adeilad sero carbon net cyntaf Ynys Môn drwy’r rhaglen Cymunedau Dysgu 

Cynaliadwy yn agor yn 2024, pan fydd Uned Cyfnod Sylfaen newydd Ysgol y Graig 

wedi ei chwblhau. 

Bydd unrhyw adeilad newydd drwy’r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy yn 

adeilad carbon sero net, a bydd goblygiadau allyriadau carbon yn ystyriaeth bwysig 

wrth asesu gwahanol opsiynau drwy’r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy. 

 

Cyllidol - Sicrhau bod ysgolion yn gallu gweithredu’n effeithiol o fewn y 

gyllideb sydd ar gael.  Anelu i leihau amrediad gwariant fesul disgybl gan 

sicrhau mwy o gyfle cyfartal ar draws ysgolion. 

Cydnabyddir amrywiaeth sylweddol mewn cyllid fesul disgybl y mae ysgolion yn ei 

dderbyn drwy’r fformiwla ddatganoledig cyllido ysgolion.  Mae rhai o’r ysgolion 

cynradd yn derbyn dros ddwbl cyfartaledd cyllideb y pen ysgolion cynradd Ynys 

Môn, a dros dair gwaith yn fwy na rhai o’r ysgolion mwyaf.  Nid yw hyn yn gwneud 

defnydd teg nac effeithlon o’r cyllid sydd ar gael, a bydd angen sicrhau tegwch ac 

effeithlonrwydd wrth fwrw ymlaen gyda’r rhaglen. 

Mae chwyddiant yn debygol o gael effaith sylweddol ar gyllid y Cyngor am y 

blynyddoedd nesaf, ac mae’r codiad mewn costau ynni hefyd yn debygol o gynyddu 

costau’n sylweddol.  Mae hyn yn rhoi pwysau sylweddol ar y cyllid sydd ar gael i 

ddarparu gwasanaethau, ac felly mae’n bwysicach nag erioed bod cyllid yn cael ei 

ddefnyddio mewn modd effeithlon a theg. 
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Wrth i gostau cynnal a rhedeg adeiladau gynyddu, bydd angen ystyried opsiynau i 

resymoli neu gau rhai adeiladau, fel bod cyfran uwch o’r gyllideb yn cael ei gwario ar 

ddysgu, yn hytrach nag ar redeg a chynnal adeiladau. 

   

Cymraeg - Cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i’n holl 

ddysgwyr. 

Mae’r Awdurdod yn gweithredu polisi dwyieithog drwy holl ysgolion y sir. Yr amcan 

yw datblygu gallu disgyblion fel dysgwyr dwyieithog erbyn diwedd addysg ffurfiol. 

Disgwylir i bob un o sefydliadau addysgol y sir ddilyn y polisi iaith Gymraeg ysgolion 

sydd  wedi mabwysiadu’r egwyddor na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol 

na’r Saesneg, ac y dylai trigolion yr ynys allu byw eu bywydau drwy gyfrwng y 

Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.  

Yn sgil hyn, bydd unrhyw gynllun newydd a gyflwynir, megis prosiectau sy’n deillio 

o’r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, yn ddarostyngedig i ofynion y polisi iaith.  

Mae ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn cyfeirio at y nod o gynyddu 

cyfran y disgyblion sy’n derbyn addysg Gymraeg fel Iaith Gyntaf hyd at ddiwedd eu 

cyfnod yn yr ysgol uwchradd. Bwriedir hefyd defnyddio modelau gofal plant i 

gynyddu capasiti gofal plant cyfrwng Cymraeg ar Ynys Môn. Mae gan y model 

partneriaeth gofal plant y potensial i fod yn gyfrannwr allweddol tuag at uchelgais 

Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bydd hefyd yn 

bwysig ar lefel leol er mwyn cwrdd ag amcanion ein Strategaeth Hybu’r Gymraeg 

2021-26. 
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Dylunio’r Gweithlu 
Mae’n rhaid i’r gweithlu addysg esblygu i gadw i fyny â’r byd sy’n newid yn gyflym ac 
i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd newydd y mae’r newidiadau hyn yn eu cyflwyno. Bydd 
dysgwyr y dyfodol yn profi ystod eang o ryngweithiadau gydag oedolion, cyfoedion a 
gyda thechnoleg i gefnogi eu hanghenion dysgu unigol. 
 
Mae ymchwil rhyngwladol yn dangos bod arweinyddiaeth yn ail yn unig i addysgu yn 
y dosbarth fel dylanwad ar ddysgu a chanlyniadau. Mae pob ymarferydd yn 
arweinydd boed yn arwain dysgwyr, ymarferwyr eraill neu ysgolion. Rydym wedi 
ymrwymo i feithrin capasiti arweinyddol drwy annog a chefnogi pob ymarferydd i 
ddatblygu eu potensial arweinyddol eu hunain a photensial arweinyddol eraill. 
 
Gellir gweld datblygiad arweinyddiaeth blaengar, seiliedig ar ymarfer, hyd oes gyrfa i 
bawb yn y llwybr datblygu arweinyddiaeth. Mae'r llwybr yn adlewyrchu egwyddorion 
a strategaethau cenedlaethol ar gyfer datblygu arweinyddiaeth ac mae’n gyson â'r 
Model Dysgu Proffesiynol. 

 
 
Athrawon o ansawdd yw’r penderfynydd mwyaf o gynnydd dysgwyr mewn ysgolion.  
Mae angen cefnogi athrawon yn eu dysgu proffesiynol eu hunain ac i gael cyfleoedd 
i gydweithio â'i gilydd, i gael cefnogaeth arweinyddol gref ac i gael mynediad at 
amrywiaeth o arbenigwyr i'w galluogi i dyfu a darparu'r gorau i'r holl ddysgwyr yn eu 
gofal. 
 
Mae moderneiddio'r gweithlu’n cynnwys amrywiaethu'r gweithlu: gweithwyr 
proffesiynol addysgu, dysgu, lles, iechyd a chynhwysiant, gyda gwahanol setiau 
sgiliau a lefelau profiad, yn gweithio gyda'i gilydd mewn timau i ddarparu cymorth 
addysgu a lles gwahaniaethol wedi'i deilwra ar gyfer anghenion unigol pob plentyn. 
Byddai hyn, ynghyd ag arweinwyr ysgol ac athrawon rhagorol, gan dynnu gan 
sectorau eraill a'r gymuned, yn rhoi mwy o gysylltiad i ddysgwyr â'r byd y tu allan i 
sicrhau bod aliniad rhwng y sgiliau y mae plant yn eu dysgu a'u perthnasedd yn y 
byd go iawn.  
 
Mae rôl y cymhorthydd dysgu’n allweddol mewn ysgolion. Maent yn gyfrifol am 
gefnogi plant, gan sicrhau eu bod yn cael y gorau o'u bywyd ysgol a'u datblygiad 
personol yn yr ystafell ddosbarth. Maent yn gweithio un-i-un gyda disgyblion, yn 
ogystal â mewn grwpiau, tra hefyd yn cefnogi'r athro/athrawes wrth gyflwyno gwersi 
a gweithgareddau. Drwy'r Llwybr Dysgu Cymorthyddion Dysgu, gall cymorthyddion 
dysgu ddatblygu eu sgiliau trwy gyfres o raglenni blaengar sy'n seiliedig ar ymarfer, a 
ategir gan y safonau proffesiynol ar gyfer cymorthyddion dysgu. 
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Mae arweinyddiaeth gref yn yr ysgol yn cefnogi dulliau effaith uchel fel dysgu 

cydweithredol athrawon. Dylai fod newid oddi wrth arweinwyr yn canolbwyntio ar 

dasgau gweinyddol. Mae arweinwyr ysgolion yn cefnogi cysyniad lle mai gallu grŵp 

o bobl ar y cyd yw'r ffordd ymlaen yn hytrach na chanolbwyntio ar ddatblygu sgiliau 

unigolion i wneud eu gwaith yn well. Trwy weithio ar y cyd mewn timau dysgu, anogir 

gweithwyr proffesiynol ysgolion i ddarparu addysgu effeithiol drwy dargedu 

arbenigeddau, dysgu a chefnogaeth ar y swydd, mwy o amser hyfforddi, cymhelliant 

y gweithlu a chefnogaeth ar gyfer cynhwysiad. 

Mae arweinwyr ysgolion yn dod i wynebu'n fwy allanol wrth i allu athrawon dyfu i 
arwain datblygiad proffesiynol cyfoedion. Maent yn gynyddol yn edrych tuag allan i 
ddefnyddio adnoddau ac arbenigedd o sectorau a rhwydweithiau ehangach, gan 
gynnwys ysgolion eraill, sefydliadau cymunedol ac allanol. Mae arweinwyr ysgolion 
llwyddiannus yn arweinwyr system, yn darparu gwerthusiad ysgol cyfoedion, yn 
gweithredu fel ffrind beirniadol ac yn hyfforddi cyfoedion yn eu taith gwella ysgol.  
 
Mae cymuned ddysgu’n ffynnu mewn gweithlu amrywiol - gan gynnwys 
rhwydweithiau o ysgolion, gweithwyr addysg proffesiynol a phartneriaethau traws-
sector. Mae staff ysgol sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag arloesi a chymhwyso 
tystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio a'r wybodaeth, data a thystiolaeth a rennir sy'n deillio 
o hynny, yn creu system sy'n meithrin dysgu, sy’n gallu dysgu ei hun ac sy’n addasu 
i newid. Mae ysgol sydd â ffocws cymunedol, a gweithlu sy'n cynnwys ystod eang o 
arbenigedd, yn rhoi cysylltiad i'r tu allan i'r ysgol i ddysgwyr, gan gynnwys y 
gymuned a gwaith, gan dynnu cefnogaeth gan arbenigwyr cynyddol broffesiynol a 
rhwydweithiau ysgol bywiog i wella dysgu ac addysgu. Gweithwyr proffesiynol ysgol 
yn gweithio gyda'i gilydd mewn amrywiaeth eang o dimau sy'n darparu mwy o 
gyfleoedd ar gyfer addysgu gwahaniaethol o amgylch anghenion unigol y dysgwr. 
 
Mae recriwtio a chadw staff addysgu a staff ategol yn her, yn enwedig mewn rhai 

pynciau, meysydd arbenigedd a staff dwyieithog. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi 

datblygiad staff ysgol a'r rhai sydd â diddordeb mewn gweithio yn ein hysgolion. Mae 

hyn yn cynnwys gweithio'n agos gyda phrifysgolion a phartneriaethau Addysg 

Gychwynnol i Athrawon i sicrhau ein bod yn rhagweithiol wrth ymateb i'r heriau hyn 

ac felly'n gallu ateb anghenion ein plant a'n pobl ifanc. 
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Yr Heriau Cysylltiedig  

Yr angen am fuddsoddiad cyfalaf 

Mae’r gost o adeiladu ysgolion newydd yn ddrud.  Mae tair ysgol newydd wedi eu 

cwblhau hyd yma drwy’r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, gyda’r gost yn 

amrywio o £5.6m i £10.352m.  Yn ychwanegol, mae costau adeiladu wedi cynyddu’n 

sylweddol dros y misoedd diwethaf, o ganlyniad i ddigwyddiadau byd eang. 

Tra bod Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu tuag at 50% o gostau prosiectau Band A, 

ac 65% o gostau prosiectau Band B, mae’r gofyn ar y Cyngor i gyfrannu tuag at 

weddill y gost.   

Mae’n bwysig bod y Cyngor yn manteisio ar y cyfle i ddenu cyllid allanol (grant) i 

wella cyflwr ein stad o adeiladau addysgol.  Fodd bynnag, wrth ystyried yr her 

gyllidol y bydd y Cyngor yn debygol o’i hwynebu dros y blynyddoedd nesaf, bydd  

rhaid i’r Cyngor flaenoriaethu’r gwaith cysylltiedig.   

Parthed blaenoriaethu, rhagwelir yr angen i ail-fodelu’r ddarpariaeth uwchradd dros y 

blynyddoedd nesaf tra hefyd yn gweithredu penderfyniadau anodd eraill. 

 

 

Penderfyniadau Anodd  

Wrth wireddu’r strategaeth, mae’n debygol y bydd angen i’r Cyngor wneud 

penderfyniadau anodd, sy’n aml yn amhoblogaidd, wrth ystyried dyfodol trefniadaeth 

ysgolion.   

Ble bydd y Cyngor yn cynnig gwneud newid rheoledig, bydd cyfnod ymgynghori a 

chyfnod gwrthwynebu i ddilyn, sy’n caniatáu i randdeiliaid i roi eu barn ar y cynnig, 

ac i wneud cynnig newydd.  Bydd y Cyngor yn ystyried yr adborth hwn yn ofalus cyn 

penderfynu un ai i newid, neu i barhau gyda’r cynnig gwreiddiol.  Yn ogystal â hyn, 

bydd Asesiad Effaith yn cael ei gynnal, fydd yn rhoi ystyriaeth benodol ar sut y bydd 

unrhyw gynnig yn cael effaith ar gymunedau, cydraddoldeb, a’r iaith Gymraeg. 
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Amserlen Gweithredu 

 

Cyfnod Gweithredu 

Cam 1 – 2023 ymlaen Cam 2 – 2024 ymlaen Cam 3 – 2025 ymlaen 

Parhau i roi sylw i gyflwr 
ein hadeiladau ysgolion 
drwy’r rhaglen 
Cymunedau Dysgu 
Cynaliadwy, gan ystyried 
gwahanol fathau o 
ddarpariaeth addysg, e.e. 
ysgolion 3-16 oed neu 3-
18 oed. 
 
Edrych i wella 
effeithlonrwydd ysgolion, 
a sicrhau ariannu teg. 
Blaenoriaethu ysgolion 
mewn ardaloedd ble 
mae’r canran o lefydd 
gweigion uchaf, a’r gost y 
pen uchaf. 
 
 
Ymchwilio i’r posibiliadau 
o wella effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd y 
ddarpariaeth ôl-16. 
 

Parhau i roi sylw i gyflwr 
ein hadeiladau ysgolion 
drwy’r rhaglen 
Cymunedau Dysgu 
Cynaliadwy, gan ystyried 
gwahanol fathau o 
ddarpariaeth addysg, e.e. 
ysgolion 3-16 oed neu 3-
18 oed. 
 
Parhau i wella 
effeithlonrwydd ysgolion 
gan leihau’r amrywiad yn 
y gost y pen, a lleihau 
llefydd gweigion (cynradd 
ac uwchradd) gan hefyd 
ystyried opsiynau o 
ffederaleiddio ysgolion. 
 
 
Gwella effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd y 
ddarpariaeth ôl-16. 
 
 

Cynlluniau rhaglen 
Cymunedau Dysgu 
Cynaliadwy’n cael eu 
gwireddu. 
 
 
 
 
 
 
Cynlluniau’n cael eu 
gwireddu a fydd yn 
ymateb i’r her amrywiad 
mewn cost y pen, a 
lleihau llefydd gweigion. 
 
 
 
 
 
Darpariaeth ôl-16 yn ei 
newydd wedd yn 
weithredol. 
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Sut bydd y Strategaeth Moderneiddio 

Cymunedau Dysgu a Datblygu’r Gymraeg yn 

effeithio ar brofiad defnyddwyr? 

 Mwy o ffocws cymunedol - mwy o gyfleusterau (aml-bwrpas a ellir eu 
defnyddio gan y gymuned yn ogystal â’r ysgol), oriau defnydd estynedig, mwy 
o ddefnydd gan y gymuned, hwb cymunedol. 
 

 Arweinyddiaeth - haws penodi arweinwyr ysgol, hyfforddiant mwy effeithiol a 
chyfarfodydd mwy effeithlon oherwydd llai o gyfranogwyr. 

 

 Cydweithio staff - mwy o gyfleoedd oherwydd bod ar yr un safle e.e. cyd-
gynllunio, cyd-hyfforddi, dysgu o'i gilydd, cyfleoedd cronni adnoddau, 
cyfleoedd all-gwricwlaidd, cyfleoedd gweithio’n ddalgylchol. 
 

 Cydweithio rhwng plant a phobl ifanc – fel rhan o ddysgu ac addysgu, 
profiadau ehangach drwy amrywiaeth o athrawon. 

 

 Trosglwyddo effeithiol – cryfhau adnabyddiaeth o’r plant sy’n trosglwyddo, 
cyfleoedd 3-16/18, haws cyfnewid athrawon cynradd ac uwchradd. 
 

 Cyfleoedd i ddatblygu'r a chryfhau’r ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithrwydd 
yn yr ystafell ddosbarth ac mewn cyd-destunau anffurfiol. 

 

 Cyfleoedd i fod yn fwy effeithlon yn gyllidol - Gwasanaeth Dysgu ac ysgolion 
unigol. 
 

 Llywodraethwyr yn haws i'w penodi a gan fod angen llai ohonynt, bydd 
hyfforddiant a chydweithio mwy effeithiol. 

 

 Cyfleoedd ar gyfer gweinyddiaeth ysgol fwy effeithiol ac i ddatblygu rheolwyr 
busnes dalgylchol. 
 

 Mwy o gyfleoedd i ddatblygu systemau technolegol a defnydd o gyllid Hwb. 

 

 Cyfleoedd i ddatblygu adeiladau’n cynnwys cynnal a chadw mwy effeithiol. 
 

 Cyfleoedd amgylcheddol a llai o wastraff ynni – cyfleoedd net sero. 
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Proses Ddeddfwriaethol 
Yn unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018, bydd y Cyngor yn dilyn y broses isod 
cyn gweithredu ar unrhyw gynllun sy’n cael ei ystyried i fod yn newid rheoledig yn 
unol â diffiniad y cod.  Bydd proses symlach i’w dilyn ar gyfer unrhyw gynnig nad 
yw’n cwrdd â’r diffiniad hwn.  

 

Cam 1
•Datblygu papur cynnig i fynd gerbron y Pwyllgor Gwaith i benderfynu os 
am ymgynghori ar y cynnig.

Cam 2
•Ymgynghori ar y cynnig (o leiaf 42 diwrnod, gydag o leiaf 20 ohonynt yn 
ddyddiau ysgol).

Cam 4

•Adroddiad ar allbwn yr ymgynghoriad gerbron y Pwyllgor Gwaith i 
benderfynu os am barhau gyda'r cynnig, neu os am newid y cynnig.  Os 
yn newid y cynnig, bydd y broses yn ail-gychwyn o cam 1.Cam 3

•O fewn 26 wythnos i ddiwedd yr ymgynghoriad, rhaid cyhoeddi 
rhybydd statudol,  gan roi o leiaf 28 diwrnod i rhanddeiliaid 
wrthwybebu'r cynnig (gyda o leiaf 15 o'r dyddiau hyn yn ddyddiau 
ysgol).  

•Hwn ydi'r cam ble mae cyfle i  rhanddeiliadid wrthwynebu'r cynnig 
(cyfnod gwrthwynebu).  Nid yw sylwadau anffurfiol yn ystod y cyfnod 
ymgynghori (cam 2) yn cael ei ystyried fel gwrthwynebiadau.

•Yna gellir fynd at gam 5 neu 6 yn dibynnu ar y cynnig.

Cam 5

•Os bydd angen penderfyniad gan weinidogion Llywodraeth Cymru        
(er engraifft os yw'r cynnig yn effeithio ar ddarpariaeth ôl-16)

•Rhaid anfon adroddiad gwrthwynebu i'r gweinidog o fewn 35 diwrnod 
o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu.

•Bydd y gweinidog yn anelu at ymateb o fewn 16 wythnos o ddiwedd y 
cyfnod gwrthwynebu.

Cam 6

•Pan nad oes angen i'r penderfyniad gael ei wneud gan weinidogion 
Llywodraeth Cymru

•Adroddiad gwrthwynebu gerbron y Pwyllgor Gwaith i wneud 
penderfyniad terfynol os am wireddu'r cynnig neu addasu'r cynnig.
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Monitro, Rheolaeth a Llywodraethant 

Mae egwyddorion bod yn agored, uniondeb ac atebolrwydd yn berthnasol ar bob 

lefel o lywodraethu.  Yng nghyd-destun moderneiddio Cymunedau Dysgu a 

Datblygu’r Gymraeg, bydd hyn yn cynnwys: 

o Gosod pwrpas clir wrth ariannu'r rhaglen foderneiddio; 

o Nodi trefn ariannol addas; 

o Monitro perfformiad ariannol a gwasanaeth y bwrdd moderneiddio; 

o Ystyried y gynrychiolaeth ar y bwrdd moderneiddio’n ofalus; 

o Sefydlu terfynau i ymwneud â'r bwrdd moderneiddio; 

o Cynnal mynediad archwilio i gefnogi atebolrwydd. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tîm Arweinyddiaeth 

Uwch Swyddog Cyfrifol (USC/SRO) 

Bwrdd Rhaglen 
Moderneiddio 

Rheolwyr timau prosiect, penaethiaid 
gwasanaeth, Deilydd Portffolio 
Addysg, Arweinydd y Cyngor, 

cynrychiolydd penaethiaid ysgolion 

Tîm 
Prosiect   
Swyddogion 
perthnasol 

Tîm 
Prosiect   
Swyddogion 
perthnasol 

Tîm 
Prosiect   
Swyddogion 
perthnasol 

Gosod cyfeiriad i’r rhaglen a’r 
gwaith yn strategol a derbyn 
diweddariadau rheolaidd.  

 
 
 
 
 
 

Gwneud penderfyniadau 
gweithredol i oresgyn 
anawsterau a sicrhau 
gweithrediad amserol a 
chydymffurfiaeth â’r Cod 
Trefniadaeth. 
 
 
 
 
 
Gwireddu’r prosiect yn ddyddiol 
drwy lunio’r gwaith cysylltiedig 
mewn modd cydlynus. 
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Egwyddorion y Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu’r 

Gymraeg 

Bydd y rhaglen yn: 

•  Mynegi ei gweledigaeth a'i diben yn glir, gan sicrhau aliniad clir rhwng 

gweledigaeth y rhaglen ac amcan a chyfeiriad strategol cyffredinol y sefydliad 

•  Mabwysiadu a defnyddio methodoleg rheoli rhaglen broffesiynol 

•  Bod â throsolwg clir a threfniadau llywodraethu priodol ar waith 

•  Meddu ar feini prawf clir ar gyfer sut mae cynghorwyr a swyddogion yn 

ymwneud â'r rhaglen 

•  Gweithio'n agos â'r gymuned a rhanddeiliaid eraill yn y broses 

•  Sicrhau bod buddion wedi'u cysylltu'n glir â chanlyniadau gwell i'r gymuned 

•  Ystyried ac arfarnu opsiynau amgen yn drylwyr 

•  Datblygu achosion busnes cadarn, gyda rhesymau clir dros ei 

phenderfyniadau a pheidio â'u seilio ar fantais ariannol gyfyng a all fod yn 

destun newid 

•  Bod yn glir ynghylch y risgiau dan sylw, gyda chraffu sy'n gymesur â'r risg 

•  Dangos yn glir sut y bydd y rhaglen yn sicrhau gwerth am arian. 
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