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1.0 ARGYMHELLION     
 
 

A1 - Y Cyngor i leihau Cyllideb y Blynyddoedd Cynnar o 10% o gymharu gyda 
chyllideb 14/15 o £483,690. 
 
A2 - I rannu’r gyllideb fel a ganlyn- 
 

Eitem 
 

Cyllideb 

Cyfanswm  
 

435,321 

Cyfraniadau i’r 48 Cylch unigol 
 

364,266 

Cyfraniadau i’r cyrff cenedlaethol ;MM  a 
WPPA 
 

24,515 

Cyfraniadau tuag at gostau adeiladau 
ychwanegol cylchoedd penodol 
 

16,984 

Anghenion hyfforddiant staff y cylchoedd 
 

6,920 

Cynllun Cyfeirio 
(cefnogaeth i blant gydag anghenion 
addysgol arbennig) 
 

20,000 

Wrth gefn  
 

3,000 

mailto:dgjed@ynysmon.gov.uk


 
2.0 RHESWM 
 
 
2.1 Yn dilyn trafodaethau'r llynedd ar y gyllideb uchod ffurfiodd y Cyngor Grŵp Tasg a 

Gorffen i drafod y gyllideb yn fanylach gan anelu am gytundeb ar y ffordd ymlaen. 
Aelodaeth y grŵp oedd aelodau etholedig, cynrychiolwyr Mudiad Meithrin a’r 
Gymdeithas Darparwyr Cyn Ysgol Cymru, penaethiaid ysgolion cynradd a 
swyddogion yr Awdurdod. Bu’r Grŵp gyfarfod pedair gwaith o dan gadeiryddiaeth yr 
Aelod Portffolio a chafwyd cytundeb ar lefel y gefnogaeth i’r blynyddoedd cynnar. 
Bydd y Grŵp yn parhau fel Grŵp Blynyddoedd Cynnar i drafod trefniadau cyllido i’r 
dyfodol. 

 
2.2 Y gyllideb i’w rannu fel a ganlyn 
 
i)  Cyfraniadau i’r 48 Cylch unigol 

      Mae’r Awdurdod yn darparu cyfraniad tuag at y costau o gynnal y cylchoedd unigol 
er mwyn sicrhau'r ddarpariaeth  statudol o 10 awr o addysg yr wythnos i blant o 
ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed. Mae gweddill y plant sydd yn 
mynychu’r cylch yn talu ffi. 

 
      Hyn oedd prif ffocws y trafodaethau. Cydnabyddir bod angen i’r Awdurdod newid y 

ffordd y mae’n cyfrannu i’r cylchoedd unigol gan fod gwahaniaeth mawr yn 
niferoedd y cylchoedd. Cytunwyd y byddai’r Awdurdod yn newid ei ddull o gefnogi’n 
raddol fel bod  lleoliadau’n cael amser i ddatblygu cynlluniau busnes manwl iawn 
gyda chymorth eu mudiadau cenedlaethol. Mae pob lleoliad yn gorff annibynnol 
gyda phwyllgor, person cofrestredig ac yn aelod o un o ddau fudiad cenedlaethol.   

 
      Yn hanesyddol roedd y cylchoedd llai, rhai gyda hyd at 16 o blant o fewn yr oedran 

statudol, yn derbyn cyllid yn seiliedig ar ddarpariaeth o ddau aelod o staff a 
chyfraniad tuag at bwrcasu adnoddau. Roedd y cylchoedd gyda niferoedd uwch yn 
derbyn cyllid am un aelod o staff ychwanegol am fod 8 plentyn uwchben y 16. 
Roedd y cylchoedd yma’n derbyn cyfraniad uwch tuag at adnoddau. Mae’r 
gymhareb o un staff i bob 8 plentyn yn seiliedig ar y gymhareb sydd yn 
ddisgwyliedig i blant 3 I 5 oed a addysgir o fewn y Cyfnod Sylfaen. 

 
      Am y flwyddyn gyllidol 14/15 torrwyd y cyfraniad am adnoddau yn gyfan gwbl 

ynghyd a thoriadau i’r staffio. Mae’r toriad am 15/16 yn barhad o’r broses yma gyda 
man addasiadau i adlewyrchu gwir niferoedd plant o fewn yr oedran statudol sydd 
yn mynychu’r cylch. Bydd y  Grŵp Blynyddoedd Cynnar yn parhau i edrych ar ffyrdd 
gwahanol o gyfrannu i’r cylchoedd wrth ystyried niferoedd plant. 

 
 



ii)   Cyfraniadau i’r cyrff cenedlaethol ;Mudiad Meithrin  a’r Gymdeithas Darparwyr Cyn-
ysgol Cymru (WPPA). Mae hyn tuag at eu costau o ddarparu cefnogaeth leol i’r 
cylchoedd unigol. 

iii)   Cyfraniadau tuag at gostau adeiladau ychwanegol cylchoedd penodol. Mae llawer 
o’r cylchoedd yn cyfarfod o fewn yr ysgol leol ac felly nid oes ganddynt gostau 
adeiladau cysylltiedig ond mae eraill yn cyfarfod o fewn adeiladau eraill ac mae 
angen talu rhent a chostau eraill. Mae’r Awdurdod yn cyfrannu tuag at y costau 
yma. 

iv)  Anghenion hyfforddiant staff y cylchoedd. Mae hyn tuag at gostau cynnal cyrsiau 
statudol fel Amddiffyn Plant a Chymorth Cyntaf. 

v) Cynllun Cyfeirio. Mae hyn i ddarparu cefnogaeth i blant gydag anghenion addysgol 
arbennig drwy gyflogi staff ychwanegol. Nid yw’r rhan yma o’r gyllideb wedi gweld 
toriad o lefel cyllido 14/15. 

Awdur:   Gareth Jones                                                           
Teitl Swydd:   Swyddog Addysg 
Dyddiad:  Mawrth 2015. 
 
 
 
 


