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Safonau Arweinyddiaeth – adolygiad arweinyddiaeth unigol  
 
Diben y matrics hwn yw cefnogi ymarferwyr wrth iddynt adolygu’u harferion yn unol â 
Safonau Arweinyddiaeth ac wrth iddynt nodi blaenoriaethau ar gyfer datblygu sgiliau 
arweinyddiaeth ymhellach. 
 

Y Safonau Arweinyddiaeth 
 
Caiff y safonau arweinyddiaeth eu trefnu o dan y meysydd allweddol canlynol:  
 

Creu cyfeiriad strategol. 
Arwain o ran dysgu ac addysgu. 
Datblygu a gweithio gydag eraill. 
Rheoli’r ysgol. 
Sicrhau atebolrwydd. 
Cryfhau’r ffocws cymunedol. 

 
Rhoddir disgrifydd fel rhagddodiad ar gyfer pob maes allweddol sy’n pennu ffocws y 
safonau yn y maes allweddol.  
 

Rhoi’r safonau ar waith 
 

 Mae’n ofynnol i Benaethiaid fodloni’r Safonau Arweinyddiaeth yn llawn. 

Gallant ddefnyddio’r adolygiad arweinyddiaeth unigol i’w cefnogi wrth 
iddynt barhau i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth.  

 

 Bydd ymarferwyr eraill (athrawon a staff cymorth) yn bodloni’r safonau i 

raddau gwahanol gan ddibynnu ar ofynion eu swydd a’u dyheadau 
proffesiynol. Byddant yn gallu defnyddio’r safonau i hysbysu’r broses o 
ddatblygu’u sgiliau arweinyddiaeth. Mae’r matrics adolygiad 
arweinyddiaeth unigol yn eu helpu i bennu i ba raddau y mae eu 
harferion yn bodloni’r safonau eisoes ac yn eu galluogi i flaenoriaethu 
gweithgareddau ar gyfer datblygu sgiliau arweinyddiaeth.   

 

Defnyddio’r adolygiad arweinyddiaeth unigol 
 

 Mae ymarferwyr yn gallu dewis y ffordd orau o ddefnyddio’r matrics at eu 
dibenion a’u hamgylchiadau penodol hwy.  

 

 Mae’r matrics yn caniatáu i ymarferwyr ystyried y safonau sydd eu 
hangen a’r priodoleddau craidd cysylltiedig ar gyfer pob maes allweddol. 
Drwy adolygu’u harferion yn unol â’r datganiadau gallant ddangos lle y 
mae ganddynt dystiolaeth i’w dangos yn barod, dangos cryfder y 
dystiolaeth honno a darparu enghreifftiau o’r mathau o dystiolaeth sydd 
ar gael.. Mae'r matrics hefyd yn caniatáu i ymarferwyr gynllunio 
gweithgareddau datblygu proffesiynol priodol i nerthu eu tystiolaeth 

 

 Gall yr hunanasesiadau gefnogi adolygiadau rheoli perfformiad a 
helpu’r ymarferwyr hynny sy’n gorfod darparu tystiolaeth benodol at 
ddibenion asesu, megis CPCP. 

 



Pennu cyfeiriad strategol  
 

Mae gallu meddwl am y dyfodol mewn ffordd adeiladol yn hanfodol ar gyfer arweinyddiaeth effeithiol. Dylai arweinwyr greu gweledigaeth strategol 
gyffredinol a chorfforaethol sy’n ysbrydoli ac yn ysgogi pob aelod o gymuned yr ysgol. Dylai’r weledigaeth hon ymgorffori gwerthoedd addysgol a 
phwrpas moesol y tîm arweinyddiaeth a’r corff llywodraethu i sicrhau bod yr ysgol yn gwella a datblygu. 
 

 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y 
safon yma? 

Beth fyddaf yn ei wneud nesaf 
i lenwi’r bylchau a hybu fy 
natblygiad arweinyddiaeth? 

1 

Sicrhau bod y weledigaeth ar gyfer yr ysgol yn cael ei 
chyfleu’n glir, ei rhannu, ei deall, ac yn cael ei gweithredu’n 
effeithiol gan bawb. 
 

Arwain HMS – gweledigaeth a chwricwlwm 
TGCh 

Trefnais ddiwrnod HMS i ddatblygu 
gweledigaeth TGCh yr ysgol gyda’r holl 
randdeiliaid. Gwahoddwyd y Llywodraethwyr i’r 
ysgol i weithio ochr yn ochr â chydlynwyr 
cyswllt i rannu gweledigaeth TGCh yr ysgol a 
mynegi eu barn eu hunain i sicrhau bod ein 
gweledigaeth yn cael ei rhannu gan yr holl 
randdeiliaid. 

 

2 Gweithio o fewn cymuned yr ysgol i droi’r weledigaeth yn 
amcanion a chynlluniau gweithredu y cytunwyd arnynt, a 
fydd yn sicrhau bod yr ysgol yn gwella’n barhaus.  
 

Er mwyn datblygu’r weledigaeth newydd fe 
fûm i’n adfyfyrio ar adroddiad ESTYN a ffurfio’r 
Cynllun Gweithredu Ôl-Arolwg gyda 
llywodraethwyr, staff a chynghorwyr yr ALl. Ar 
gyfer pob blaenoriaeth fe nodais i’r sefyllfa 
gyfredol, meini prawf llwyddiant, unigolyn 
arweiniol, costio, gweithredu a gytunwyd a 
threfniadau monitro. Hefyd fe nodais fod rhaid 
gosod y disgyblion yng nghanol y 
gweithgareddau arwain os oeddem ni am greu 
ysgol effeithiol gyda pherfformiad uchel. 
Roedd gennyf i rôl allweddol yn monitro bod y 
gweithgareddau yn cael eu cyflawni ar amser 
a bod cynnydd yn cael ei wneud. Fe gefnogais 
i’r holl randdeiliaid yn gweithio at y nod 

 



 

 

cyffredin drwy ddarparu rhestrau gwirio i staff 
yn egluro eu cyfrifoldebau penodol, y ffrâm 
amser a’r dull cyflawni. Fe fûm i’n 
ysgogi/cefnogi staff drwy’r broses hon boed 
gyda sgyrsiau anffurfiol neu drwy arwain 
cyfarfodydd ffurfiol. Roedd hyn yn caniatáu 
iddyn nhw gyfrannu fwy yng 
ngweithgareddau’r Cynllun Gweithredu. O 
ganlyniad, barnodd ESTYN ein bod wedi 
gwneud cynnydd digonol ac mae wedi tynnu’r 
ysgol yn ôl o unrhyw weithgaredd dilynol 
pellach. 
Gweithio gyda chyngor yr ysgol ar deithiau 
cerdded dysgu i fonitro Asesu ar gyfer Dysgu 
Gweithio gyda’r Uwch dîm Arwain ar CGY i 
gytuno ar ffocws ar gyfer gwella dulliau 
monitro  

3 

Ymgorffori’r weledigaeth a gwerthoedd trwy eu hymarfer 
dyddiol a thrwy eiriolaeth barhaus.  
 

Rwyf i wedi dal sawl rôl graidd yn yr ysgol 
oedd yn galw nid yn unig am ddatblygu’r 
pwnc/maes, ond oedd hefyd yn golygu mewn 
rhai achosion bod angen llawer iawn o 
gymorth ac arweiniad ar rai aelodau o staff er 
mwyn cyflawni hyn. 

 

4 Ysgogi a gweithio gydag eraill i greu hinsawdd ysgol 
effeithiol a diwylliant a rennir gan bawb.  
 

  

5 

Defnyddio creadigrwydd, arloesed a thechnolegau newydd i 
gyflawni rhagoriaeth.  
 

Cyfrifol am y Grŵp Effeithiolrwydd sydd yn 
rhan o’r HA ac edrych ar y blaenoriaethau 
cenedlaethol yn bennaf, e.e. FfLlRh ac yna’n 
rhannu arferion da gyda staff, plant a 
Llywodraethwyr yr ysgol ond hefyd gydag 
ysgolion eraill. 
Rydym (fi a’r grŵp) wedi rhannu’r arfer da hyn 
gyda phenaethiaid y Sir ac ysgolion eraill yn 
sirol ac yn draws-sirol. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rydw i wedi arwain y Grŵp Effeithiolrwydd 
gydag addysgu Llythrennedd Ariannol i bob 
dosbarth yn yr ysgol ac fel ffordd o ddatblygu 
hyder y staff wrth addysgu’r pwnc ac i’w 
gwneud yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd y 
pwnc. 

6 Sicrhau bod cynlluniau strategol yn ystyried amrywiaeth, 
gwerthoedd, profiad a chyd-destun yr ysgol a’r gymuned 
ehangach.  
 

  

7 Datblygu’r ysgol ar sail ymrwymiad i wella’n barhaus a 
datblygiad cynaliadwy.  
 

  



 

 

Arwain ar ddysgu ac addysgu  
 

Mae sicrhau bod y dysgu a’r addysgu’n effeithiol yn ganolog i fwriad yr ysgol. Mae’r arweinwyr, trwy weithio gyda’r staff a’r  llywodraethwyr, yn creu’r 
amodau a’r strwythurau i gefnogi dysgu ac addysgu effeithiol i bawb.  
Mae arweinwyr yn uniongyrchol gyfrifol am safon y dysgu a’r addysgu ac am gyflawniad y dysgwyr. Mae hyn yn golygu gosod disgwyliadau uchel a 
monitro a gwerthuso effeithiolrwydd y deilliannau dysgu. Dylai’r hinsawdd a’r diwylliant dysgu sy’n cael ei chreu yn yr ysgol  alluogi’r dysgwyr i fod yn 
ddysgwyr effeithiol, brwdfrydig ac annibynnol, a fydd wedi ymrwymo i ddysgu gydol oes, ac yn barod ar ei gyfer 
 

 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y 
safon yma? 

Beth fyddaf yn ei wneud nesaf 
i lenwi’r bylchau a hybu fy 
natblygiad arweinyddiaeth? 

8 Sicrhau ffocws cyson a pharhaus gan yr ysgol gyfan ar 
gyflawniad y dysgwyr.  

  

9 Sicrhau bod hinsawdd yr ysgol a'r ystafell ddosbarth yn 
hyrwyddo dysgu ac addysgu effeithiol i bawb. 

Sefydlu ymdeimlad o hunan barch gan osod 
digon o waith a llwyddiannau’r disgyblion ar y 
waliau ac yn y papurau bro. 
Hyrwyddo dysgu effeithiol ar draws yr ysgol 
gan ddilyn yr un drefn felly’n sicrhau dilyniant 
fel bod y disgyblion yn deall y drefn.  
 
Ymdrin â phob disgybl yn deg ac yn yr un 
modd a chreu naws bositif ble mae’r disgyblion 
yn mwynhau dysgu. 

 

10 Hyrwyddo cydraddoldeb rhwng llwybrau dysgu academaidd, 
galwedigaethol a dysgu drwy brofiad. 

  

11 Sicrhau bod dysgu yn ganolog i unrhyw waith cynllunio 
strategol a rheoli adnoddau. 

Fe drafodais i gyda Phrifysgol Caerefrog a 
threfnu bod fy nosbarth yn rhan o astudiaeth o 
ramadeg oedd yn cael ei chynnal gan y 
Brifysgol. O ganlyniad i’r drafodaeth a’r 
cyfranogiad hwn, nid yn unig roedd modd i mi 
ddefnyddio canlyniadau’r astudiaeth i wella 
addysgu a dysgu gramadeg, ond cafodd yr 
ysgol set o 30 uned Activote i fy nosbarth. 
(Gweler 20) Roedd hyn yn fy ngalluogi i 

 



 

 

ddefnyddio’r setiau llaw ar gyfer amrywiaeth o 
weithgareddau gan gynnwys y rhaglen 
ramadeg, ond hefyd amrywiaeth eang o 
adnoddau mathemateg. Drwy ddefnyddio’r 
rhain a darparu tystiolaeth empirig o 
ddefnyddioldeb yr adnodd mewn gwersi 
mathemateg, cyflwynwyd achos i’r CRhA ar 
gyfer cyllido set arall i ddosbarth Blwyddyn 6. 
Roedd gwyddoniaeth fel pwnc craidd yn 
syrthio y tu ôl i fathemateg a Saesneg yn ein 
DPC. Fe gynhaliais i ymchwil yn yr ysgol i 
ganfod y prif resymau am hyn, gan greu 
cynllun gweithredu cymorth a hyfforddiant i 
athrawon (sef y maes allweddol a ganfuwyd) a 
sicrhau bod y dysgu’n gwella i’r graddau bod 
gwyddoniaeth wedi cyflawni lefelau uwch na’r 
ALl a Chymru gyfan. 

12 Datblygu polisïau ac arferion i sicrhau cynhwysiant 
cymdeithasol i bob dysgwr er mwyn sicrhau bod eu 
hanghenion dysgu unigol yn cael eu bodloni. 

Roedd hyn yn rhan hanfodol o fy rôl fel 
SENCo. Ymhellach rwyf i wedi gweithio’n agos 
gyda CAHMS i sefydlu a chefnogi grŵp 
cyfeillgarwch i ddisgyblion sy’n cael trafferth 
creu a chynnal cyfeillgarwch effeithiol gyda 
chymheiriaid. 
Rwyf i hefyd yn cydlynu ADCDF ac wedi 
cynllunio a monitro wythnosau dinasyddiaeth 
fyd-eang ysgol gyfan wedi’u cynllunio nid yn 
unig i gefnogi ac annog dysgwyr i ddeall y 
gymuned fyd-eang ehangach ond hefyd i 
weithio mewn grwpiau oed cymysg o’r 
dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 

 

13 Hyrwyddo a sefydlu polisïau a gynlluniwyd i alluogi dysgwyr i 
ddod yn annibynnol a chaffael sgiliau meddwl a dysgu. 

Yn gyntaf fe gyfarfûm â’r Cyngor Ysgol i drafod 
marcio, oedd yn amhrisiadwy oherwydd 
tynnodd y disgyblion fy sylw at faterion nad 
oeddem ni fel athrawon wedi’u hystyried. 
Arweiniais grŵp i ailystyried y Polisi Marcio. 

 



 

 

Datblygwyd cod marcio oedd yn sicrhau 
cysondeb ac anogais y staff i ailystyried eu 
marcio er mwyn i blant ddeall eu cryfderau, 
dynodi’r camau nesaf a chael cyfleoedd 
rheolaidd i hunanasesu. Erbyn hyn ceir 
cysondeb o ran y dull marcio. Mae craffu ar 
lyfrau a siarad â disgyblion yn dangos bod 
marcio yn addysgiadol ac yn adeiladol; mae’r 
disgyblion yn gwybod beth maen nhw wedi’i 
wneud yn dda a’r camau i wella gan ganiatáu 
iddyn nhw gymryd rhan mewn Asesu ar gyfer 
Dysgu gyda hyder. 

14 Sefydlu dulliau creadigol, ymatebol ac effeithiol o ddysgu ac 
addysgu ym mhob pwnc er mwyn diwallu a chefnogi 
amcanion yr ysgol. 

Yn ystod arolwg Estyn, roedd blwyddyn 2 (sef 
fy nosbarth i ar y pryd) a Blwyddyn 6 yn 
astudio Gofod fel pwnc. Roedd ANG oedd yn 
addysgu blwyddyn 6 wedi bod yn cael trafferth 
gyda rhai agweddau o addysgu llythrennedd 
ac yn bryderus am yr arolwg. Fi oedd y 
cydlynydd Llythrennedd ar y pryd. Fe weithiais 
i gyda’r athro arall i greu wythnos o waith pwnc 
drwy lythrennedd oedd hefyd yn cynnwys 
agweddau o fathemateg a gwyddoniaeth oedd 
yn cynnwys gwaith grŵp a phâr gyda 
disgyblion Blwyddyn 2 a Blwyddyn 6. Creais i 8 
gweithgaredd, gyda 2 yn cael eu harwain gan 
yr athro, 2 gyda chymorth cynorthwyydd 
addysgu a 2 yn annibynnol oedd yn gweithio ar 
garwsél dros 4 diwrnod. Roedd gwahaniaethu 
priodol ar gyfer oedran a gallu yn rhan o’r holl 
weithgareddau yn y ddau ddosbarth ac yn 
gofyn am ddefnyddio gwybodaeth a sgiliau 
oedd eisoes wedi’u dysgu yn ogystal â’u 
ymestyn ymhellach. Dywedodd Estyn nad 
oedden nhw erioed wedi dod ar draws ffordd 
mor greadigol o weithio. 

 



 

 

15 Sefydlu a meithrin ethos o her a chefnogaeth lle gall pob 
dysgwr lwyddo a bod yn rhan o’i ddysgu ei hunan. 

  

16 Rhoi strategaethau ar waith sy’n sicrhau safonau uchel o 
ymddygiad a phresenoldeb. 

Rwyf yn gofalu bod un math o reoli ymddygiad 
ar draws yr ysgol fel bod pob disgybl yn 
gwybod sut i ymddwyn.  
 
Rwyf yn creu ymdeimlad o gydraddoldeb a 
pharch. Gosod rheolau cadarnhaol yn hytrach 
na rhai sy’n gyrru neges negyddol. 
 
Rwyf yn cysylltu gyda’r swyddog lles os oes 
pryder ynglŷn â disgybl sydd yn hwyr yn 
ddyddiol neu yn absennol am gyfnodau hwy 
na’r hyn sydd yn dderbyniol. 

 

17 Trefnu a gweithredu'r cwricwlwm fel ei fod yn bodloni 
anghenion cwricwlwm cenedlaethol Cymru. 

  

18 Rhoi strategaethau ar waith sy'n sicrhau gweithdrefnau 
asesu effeithiol, gan gynnwys asesu ar gyfer dysgu. 

Sicrhau safoni effeithiol rhwng dosbarthiadau 
partner (e.e. Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6) 
Defnydd o INCERTS gan gynnwys monitro 
gwyddoniaeth ysgol gyfan 
Gwaith wedi’i lefelu mewn pynciau craidd bob 
hanner tymor o leiaf 
Asesu ar gyfer Dysgu – defnydd o 
strategaethau Asesu ar gyfer Dysgu niferus yn 
fy addysgu, mae’r dosbarth wedi’i arsylwi gan 
gyngor yr ysgol a nifer o ysgolion eraill yn 
ymweld i arsylwi Asesu ar gyfer Dysgu ar waith 

 

19 Datblygu polisïau a gweithdrefnau sy'n hyrwyddo 
dealltwriaeth dysgwyr o natur ddwyieithog Cymru a datblygu 
eu sgiliau dwyieithog fel sy'n briodol. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

20 Ymgymryd â rôl strategol wrth ddatblygu technolegau 
newydd i wella ac ymestyn profiadau dysgwyr wrth ddysgu a 
gallu athrawon wrth addysgu. 

Defnyddio Activote a hyrwyddo’r system ar 
gyfer yr ysgol ehangach (gweler 11) 
Hyfforddi athrawon eraill ar y defnydd o 
ActivPrimary, defnyddio n-rich a rhaglenni 
niferus eraill 

 

21 Monitro a gwerthuso'r cwricwlwm a'i asesu a nodi meysydd 
i'w gwella a gweithredu arnynt. 

  

22 Cael ei weld o amgylch yr ysgol ac yn neilltuo cryn amser i 
gyfathrebu gyda dysgwyr, staff a rhieni. 

  

23 Rhoi strategaethau ar waith i sicrhau bod anghenion dysgu 
ychwanegol dysgwyr yn cael eu bodloni. 

  



 

 

Datblygu a gweithio gydag eraill  
 

Mae cysylltiadau effeithiol yn arbennig o bwysig ym maes arweinyddiaeth gan fod arweinwyr, a phenaethiaid yn arbennig, yn gweithio gyda’r gymuned 
ysgol gyfan. Mae arweinyddiaeth yn cynnwys sefydlu cymunedau dysgu proffesiynol sy’n galluogi pawb i gyflawni. Trwy reoli perfformiad a datblygiad 
proffesiynol parhaus effeithiol, mae arweinwyr yn galluogi pob aelod o’r staff i gyflawni safonau uchel. Dylai arweinwyr fod yn ymrwymedig i’w 
datblygiad proffesiynol eu hunain er mwyn sicrhau bod ganddynt y gallu i fynd i'r afael â chymhlethdodau eu rôl a’r amrywiaeth o sgiliau a 
gweithredoedd arwain sydd eu hangen arnynt. 
 
 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y 

safon yma? 
Beth fyddaf yn ei wneud nesaf 
i lenwi’r bylchau a hybu fy 
natblygiad arweinyddiaeth? 

24 Trin pobl yn deg, yn gydradd ac ag urddas a pharch i greu a 
chynnal hinsawdd gadarnhaol yn yr ysgol. 

Cynhaliais i gyfweliadau datblygu staff gan 
wrando’n ofalus a gweithredu’n brydlon ar 
unrhyw faterion oedd yn codi a threfnu i staff 
fynychu cyrsiau datblygu proffesiynol. 
Dynodais i staff oedd angen cymorth i reoli eu 
staff cymorth. Nid oedd yr amgylchedd gwaith 
yn gadarnhaol ac roedd angen iddo newid. 
Cyfarfûm â’r holl aelodau tîm, gan wrando’n 
deg ar eu barn ac ymdrin yn sensitif â’r staff 
oedd angen gofal personol ychwanegol drwy 
gysylltu â’r asiantaethau perthnasol. Roeddwn 
i am rymuso’r staff addysgu i arwain tîm 
effeithiol felly fe geisiais gyngor gan y 
cynghorydd ALl a ymwelodd â’r ysgol, trefnu 
iddyn nhw ymweld ag ysgolion eraill i arsylwi 
ymarfer da a monitro sut roedd modd iddyn 
nhw addasu a rhoi eu harsylwadau ar waith. 
Rwyf i’n cwblhau rheoli perfformiad i fy nhîm 
drwy eu cynorthwyo i adnabod cryfderau a 
gwendidau, gosod targedau a monitro 
cynnydd. Fe heriais i staff drwy’r strwythur 
rheoli perfformiad i dyfu’n broffesiynol a chael 
effaith uniongyrchol ar amcanion yr ysgol. 
 

 



 

 

25 Rhannu a dosbarthu arweinyddiaeth. Rwyf i’n gweithio’n agos gyda’r Uwch Dîm 
Arwain i drafod a datblygu anghenion yr ysgol 
yn unol â blaenoriaethau’r ysgol, rhai lleol a 
chenedlaethol. Rwyf i’n rhannu cofnodion y 
cyfarfod gyda staff yn ystod cyfarfodydd staff a 
chyfarfodydd cyfnod. Mae hyn yn cynnwys 
diffinio rolau ar gyfer prosiectau arfaethedig 
a.y.y b. 
Fi yw’r uwch fentor ar gyfer myfyrwyr addysgu 
ac rwyf i’n fentor ANG a Datblygiad 
Proffesiynol Cynnar. 
Rwyf i wedi hyfforddi staff eraill i arwain 
pynciau ac yn dilyn hynny maen nhw wedi 
mabwysiadu eu swyddogaethau’n hyderus.  

 

26 Datblygu, grymuso a chynnal timau effeithiol. Rwyf i’n darparu amserlenni i staff - 
dyletswydd, gwasanaethau a CPA. Rwyf i’n 
rheoli staff nad ydyn nhw’n addysgu gan 
gynnwys myfyrwyr o’r coleg lleol. Rwyf i’n 
cyfarfod yn rheolaidd gyda’r tîm Addysgu a 
Dysgu i drafod a rhannu datblygiadau newydd 
a sut y cânt eu rhoi ar waith mewn ymarfer 
dydd i ddydd. 

 

27 Creu amgylchedd y gall eraill ddatblygu'n broffesiynol 
ynddo. 

Rwyf i’n fentor ANG a Datblygiad Proffesiynol 
Cynnar. Rwyf i’n rhannu ymarfer da gyda’r 
aelodau hyn o staff drwy arsylwi gwersi a 
darparu DPP. 
Rwyf i’n mentora myfyrwyr addysgu a hefyd yn 
rhannu ymarfer da drwy arsylwadau dosbarth. 
Rwyf i’n monitro llyfrau ac yn rhoi adborth i 
staff mewn cyfarfodydd staff ac fel unigolion. 
Rwyf i hefyd yn arsylwi addysgu a dysgu’n 
ffurfiol fel rhan o gylch monitro blynyddol yr 
ysgol ac yn darparu adborth adeiladol i 
aelodau unigol o staff. 
Cefnogi Cynorthwywyr Addysgu drwy ddarparu 

 



 

 

clust ar gyfer eu gwaith NVQ. 
Anogais i Gynorthwyydd Addysgu i ddechrau a 
pharhau â chwrs seicoleg yr oedd wedi mynegi 
diddordeb ynddo. 
Anogais Gynorthwywyr Addysgu i ymgeisio am 
secondiad i Gwrs Iaith Gymraeg. 
Cefnogaeth i fyfyrwyr niferus. 

28 Datblygu a meithrin potensial arweinyddiaeth mewn eraill er 
mwyn datblygu ar y gallu i arwain yn yr ysgol. 

  

29 Datblygu diwylliant dysgu cydweithredol yn yr ysgol a chwilio 
am gyfleoedd i greu cysylltiadau â sefydliadau addysgol 
eraill i ddatblygu cymunedau dysgu effeithiol. 

Rwyf i ar hyn o bryd yn gweithio gyda 
Phrifysgol De Cymru ar gwrs arweinyddiaeth 
eithriadol sy’n cynnwys rhannu ymarfer da 
gydag ysgolion eraill. Rwyf i wedi trefnu 
prynhawn ‘Apptastic’ i rannu ymarfer da ein 
hysgol mewn iDechnoleg ag amrywiaeth o 
ysgolion, aelodau ALl ac Addysg Uwch. 
Teulu o Ysgolion – Rwyf i wedi gweithio a 
helpu i drefnu Cymuned Ddysgu Broffesiynol 
ar gyfer teulu o ysgolion. Trafodwyd syniadau i 
wella materion yn ymwneud â phresenoldeb a 
gwisg. Lledaenwyd y syniadau mewn cyfarfod 
staff a chafodd cynnydd ei fonitro bob tymor. 

 

30 Sicrhau bod yr ysgol yn cyfrannu, lle yn briodol, at 
hyfforddiant athrawon y dyfodol ac oedolion eraill sy'n 
gweithio gyda dysgwyr. 

  

31 Datblygu a chynnal strategaethau a gweithdrefnau effeithiol 
ar gyfer sefydlu staff, datblygiad proffesiynol cynnar a 
pharhaus ac adolygu perfformiad. 

Creu pecyn ymsefydlu myfyrwyr 
Gweithio gydag athrawon newydd, yn ANG ac 
athrawon profiadol, fel aelodau newydd o staff 
yn yr ysgol. 

 

32 Sicrhau bod y gwaith a wneir gan dimau ac unigolion yn cael 
ei gynllunio, ei ddyrannu, ei gefnogi a’i werthuso’n effeithiol, 
gan sicrhau bod tasgau a chyfrifoldebau’n cael eu 
dirprwyo’n glir. 

 
 
 
 
 

 



 

 

33 Cydnabod cyfrifoldebau a chyflawniadau unigolion a thimau, 
a’u dathlu. 

  

34 Adolygu a phwyso a mesur eu hymarfer yn rheolaidd, pennu 
targedau personol a chymryd cyfrifoldeb dros eu datblygiad 
personol. 

  

35 Rhoi sylw i’w baich gwaith eu hunain a phobl eraill i sicrhau 
cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. 

  

36 Sicrhau bod trefniadau effeithiol ar gael ar gyfer cydlynu’r 
ddarpariaeth i ddysgwyr sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol. 

 
 
 
 
 

 

  



 

 

Rheoli'r ysgol  
 
Mae angen i arweinwyr ddarparu trefniadaeth a rheolaeth effeithiol yn yr ysgol y maen nhw’n ei harwain a sicrhau bod yr ysgol  a’r bobl, a’r adnoddau 
sydd ynddi, yn cael eu trefnu a’u rheoli i greu amgylchedd dysgu effeithlon, effeithiol a diogel. Dylai arweinwyr gyflwyno prosesau effeithiol i ddatblygu 
ac adolygu polisïau a chynlluniau a sicrhau bod defnydd effeithiol ac effeithlon yn cael ei wneud o’r adnoddau a’r cyllid sydd ar gael. 
 
 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y 

safon yma? 
Beth fyddaf yn ei wneud nesaf 
i lenwi’r bylchau a hybu fy 
natblygiad arweinyddiaeth? 

37 Sicrhau bod y dyletswyddau proffesiynol a’r amodau gwaith 
fel yr amlinellir yn y gofynion statudol, gan gynnwys y rhai 
sy'n berthnasol i'r pennaeth, yn cael eu bodloni. 

Fel Clerc y Llywodraethwyr rwyf yn sicrhau 
bod y Corff yn cyflawni ei ddyletswyddau 
statudol ac yn cael y ddogfennaeth/wybodaeth 
berthnasol. 
Rwyf yn sicrhau bod Llywodraethwyr yn 
mynychu hyfforddiant mandadol a’u bod yn 
cael cyfle i fynychu hyfforddiant ychwanegol 
i’w datblygu. 

 

38 Cynhyrchu a gweithredu cynlluniau a pholisïau gwella clir, 
sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ar gyfer datblygu’r ysgol a’i 
chyfleusterau. 

  

39 Sicrhau bod polisïau ac arferion yn ystyried amgylchiadau, 
polisïau a mentrau cenedlaethol a lleol, gan gynnwys 
dwyieithrwydd a’r dimensiwn Cymreig. 

Rwyf wedi cyd-weithio gyda’r Cyngor Ysgol a 
Menter a Busnes er mwyn cael grant o £1000 
i’r ysgol er mwyn cychwyn cwmni gwisg ysgol. 
Y cwmni wedi gwneud elw sylweddol ac mae’r 
ysgol wedi defnyddio rhan o’r elw i brynu tri 
iPad. 
Rydw i’n gydlynydd CYI a rhan o fy 
nyletswyddau yw llunio cynlluniau ysgol-gyfan 
sy’n golygu gweithgareddau sy’n datblygu’r 
dysgwyr oddi fewn i’r ysgol a thu hwnt. Rwyf 
wedi arwain yr ysgol er mwyn llwyddo yng 
Ngham 4 y cynllun. 
Rwyf i’n hwyluso ac yn monitro’r gwaith o 
ddiweddaru cynlluniau yn unol â’r Fframwaith 
Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol. 

 



 

 

40 Creu, ailfodelu a chynnal strwythurau a systemau trefniadol 
sy’n rhannu arweinyddiaeth ac yn caniatáu i’r ysgol gael ei 
rhedeg yn effeithlon ac effeithiol o ddydd i ddydd. 

  

41 Monitro, gwerthuso ac adolygu effaith polisïau, 
blaenoriaethau a thargedau’r ysgol ar waith. 

  

42 Gweithredu ar ganlyniadau ymarferion hunan arfarnu'r ysgol 
ac arolygiadau allanol gan Estyn i ysgogi gwelliannau yn yr 
ysgol. 

  

43 Defnyddio gwybodaeth a data o’r ysgol, ac o'r tu allan iddi, 
fel sail i ddatblygiadau rheolaethol a threfniadol. 

Rwyf i wedi defnyddio dadansoddi data i 
gyflwyno i lywodraethwyr ar ddiwedd y ddau 
Gyfnod Allweddol. 
Rwyf i wedi defnyddio data empirig i gyflwyno 
canlyniadau addysgu’n canolbwyntio ar sgiliau 
mewn gwyddoniaeth fel Cymuned Ddysgu 
Broffesiynol i staff a llywodraethwyr 

 

44 Gwneud defnydd effeithiol o'r gefnogaeth a'r her a gyflwynir 
gan yr ALl a chyrff perthnasol eraill. 

 

Gan weithio’n agos gyda swyddog cyswllt yr 
ALl drwy gydol proses y Cynllun Gweithredu 
Ôl-arolwg, fe’m heriwyd wrth osod targedau 
penodol ar gyfer y meini prawf llwyddo. Bûm 
mewn cyfarfod Cynllun Gweithredu Cyfnod 3 
gyda Chadeirydd y Llywodraethwyr, Swyddog 
Cyswllt a Phrif Swyddog Cynradd yr ALl i 
esbonio’r gweithgareddau oedd ar waith, y 
cynnydd a’r effaith ar safonau. Roedd y Prif 
Swyddog Cynradd yn holi cwestiynau heriol 
gan ofyn i fi resymu fy ngweithredoedd a fy 
mhenderfyniadau. Fe fwydais i wybodaeth yn 
ôl i’r llywodraethwyr a’r staff gan weithredu ar 
unrhyw argymhellion. Yn ystod yr arolygon 
ESTYN roedd gofyn i mi ymateb i gwestiynau 
am y Cynllun Gweithredu Ôl-arolwg a rôl yr 
Uwch Dîm Arwain. 
Rwyf i wedi gweithio’n agos gyda nifer o 
gynghorwyr ALl i wella addysgu a dysgu mewn 

 



 

 

amrywiaeth o bynciau.  
Mae rhoi rhai o dargedau asiantaethau allanol 
ar waith mewn perthynas â disgyblion ag AAY 
wedi bod yn her, ond buom yn gweithio gyda’n 
gilydd i alluogi’r cymorth gorau bosibl o fewn 
paramedrau’r ysgol. 

45 Rheoli adnoddau ariannol ac adnoddau dynol yr ysgol yn 
effeithiol ac effeithlon i gyflawni blaenoriaethau a nodau 
addysg yr ysgol. 

  

46 Recriwtio, cadw a defnyddio staff yn briodol a rheoli eu 
llwyth gwaith i wireddu gweledigaeth a nodau'r ysgol. 

Ar ôl i mi ddadansoddi’r dogfennau monitro a 
Rheoli Perfformiad fe sylweddolais fod angen 
aildrefnu’r strwythur staffio i gryfhau rhai timau 
penodol. Gan edrych ar y cryfderau a’r 
gwendidau fe ail-werthusais pa gydweithwyr a 
ddylai weithio gyda’i gilydd. Trefnais fod 
athrawes oedd yn dychwelyd yn cymryd CPA 
prynhawn er mwyn i ni allu defnyddio ei 
chryfder mewn pwnc penodol. Roedd hyn 
hefyd yn caniatáu i mi roi cyfle i aelod arall o 
staff, oedd ers tro wedi gwneud cais i gael ei 
dosbarth ei hun, rannu dosbarth gyda’r 
athrawes hon. Trafodais gyda’r llywodraethwyr 
yr angen am gynorthwyydd addysgu arall a 
symudais un o’r Cyfnod Sylfaen i CA2. Roedd 
yr amrywio yn niferoedd disgyblion 
Blynyddoedd Cynnar yn golygu bod angen 
cyflogi cynorthwywyr addysg ychwanegol. Fe 
ddiweddarais i’r disgrifiadau swydd, cysylltu â’r 
ALl i hysbysebu’r swyddi, tynnu rhestr fer, 
cyfweld a chynnig swyddi i’r ymgeiswyr 
llwyddiannus. 

 

47 Rheoli a threfnu amgylchedd yr ysgol yn effeithlon ac 
effeithiol i sicrhau ei fod yn bodloni anghenion y cwricwlwm 
a rheoliadau iechyd a diogelwch. 

  



 

 

48 Datblygu a gwella'r amgylchedd dysgu i fodloni anghenion 
dysgwyr yn well. 

Cynhaliais arolwg o adnoddau TGCh yr ysgol 
er mwyn casglu gwybodaeth am 
effeithiolrwydd a defnyddioldeb yr offer 
presennol. Archebais a sefydlais gyfrifiaduron 
newydd i’r ystafell gyfrifiaduron ac archebu 
ipads ychwanegol. Yna, roeddwn wedi monitro 
defnydd o’r ystafell gyfrifiaduron a’r canlyniad 
oedd bod y Grŵp Effeithiolrwydd wedi llunio 
tasgau TGCh ar gyfer yr athrawon sy’n 
ddihyder â ThGCh i’w defnyddio gyda’u plant. 
Trefnais i’r staff di-hyder fynychu cwrs sgiliau 
sylfaenol TGCh. 

 

49 Monitro, gwerthuso ac adolygu amrywiaeth, ansawdd a 
defnydd yr holl adnoddau sydd ar gael i wella safon yr 
addysg i bob dysgwr a sicrhau gwerth am arian. 

  

 
  



 

 

Sicrhau atebolrwydd  
 
Mae penaethiaid yn atebol i’r corff llywodraethu am reolaeth yr ysgol, ei hamgylchedd a’i holl waith. Mae’r pennaeth yn atebol i’r corff llywodraethu, y 
dysgwyr, y rhieni, y llywodraethwyr a’r Awdurdod Lleol am safon yr addysg a gynigir yn yr ysgol, ac mae ganddo ef neu hi gyfrifoldeb proffesiynol i’r 
gymuned gyfan. Hefyd, mae arweinwyr yn gyfrifol am sicrhau cydgyfrifoldeb, fel bod pob aelod o gymuned yr ysgol yn derbyn eu bod yn atebol am y 
cyfraniad y maen nhw’n ei wneud tuag at ganlyniadau’r ysgol. 
 

 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y 
safon yma? 

Beth fyddaf yn ei wneud nesaf 
i lenwi’r bylchau a hybu fy 
natblygiad arweinyddiaeth? 

50 Sicrhau bod atebolrwydd aelodau staff unigol wedi’i 
ddiffinio’n glir, ac wedi’i ddeall a’i gytuno, ac yn destun 
trefniadau adolygu mewnol ac allanol a hunan arfarnu 
trylwyr. 

Gofalu bod pob aelod o staff yn ymwybodol ac 
wedi arwyddo’u swydd ddisgrifiadau fel eu bod 
yn ymwybodol beth fydd y disgwyliadau 
ohonynt.   
 
Y swydd ddisgrifiadau’n cael eu hadolygu’n 
flynyddol a’u bod yn berthnasol i’r ysgol. 
Sicrhau bod arweinyddion pwnc yn cael cyfle i 
ddatblygu a rhannu arbenigedd. 
 
Sicrhau eu bod yn hunan arfarnu’n feirniadol 
gan ddefnyddio’r derminoleg gywir. 
 
Cynnig i’r llywodraethwyr sy’n gyfrifol am 
bynciau i ddod mewn i arsylwi gwersi neu 
edrych ar waith disgyblion. 

 

51 Gweithio gyda’r corff llywodraethu fel ei fod yn medru 
cyflawni ei gyfrifoldebau i sicrhau dysgu ac addysgu 
effeithiol a gwella safonau cyrhaeddiad. 

Rwyf i wedi gweithio gyda’r corff llywodraethu 
ar nifer o achlysuron yn fy amrywiol 
swyddogaethau i gyflwyno adroddiadau ar 
safonau ac ymarfer. 
Rwyf i hefyd wedi rhoi cyflwyniadau i’r corff 
llywodraethu ar ddata diwedd CA a chynlluniau 
gweithredu ar gyfer gwella lle bo angen 

 

52 Datblygu a chyflwyno adroddiad cydlynol, dealladwy a 
chywir o berfformiad yr ysgol i amryw o gynulleidfaoedd gan 

Cyflwynais gofnod cywir o berfformiad yr ysgol 
i amrywiaeth o gynulleidfaoedd gan gynnwys 

 



 

 

gynnwys rhieni a llywodraethwyr. llywodraethwyr, ALl ac ESTYN. Drwy fynychu’r 
holl is-bwyllgorau fe arfogais y Llywodraethwyr 
gyda gwybodaeth a data allweddol i’w galluogi 
i osod targedau heriol ar gyfer gwella’r ysgol. 
Fe ysgrifennais Adroddiad y Pennaeth i’r 
Llywodraethwyr, gan ei gyflwyno yng 
nghyfarfod llawn y llywodraethwyr er mwyn 
iddynt fod yn gwbl ymwybodol o’r cynnydd a 
wnaed i godi safonau a chwrdd ag 
argymhellion ESTYN yn ogystal â chyllid, 
hyfforddiant, data, presenoldeb, cyrhaeddiad a 
staffio. Fe ymatebais i i’w cwestiynau gan roi 
rhesymau’n cyfiawnhau fy ngweithredu. 
Rwyf i wedi gweithio gydag ANGau fel mentor 
allanol i ddeall y defnydd o ddata mewn 
ysgolion 

53 Defnyddio data a meincnodau i fonitro’r cynnydd sy’n cael ei 
wneud gan bob plentyn wrth ddysgu ac i roi ffocws i'r 
addysgu. 

  

54 Gosod targedau ymestynnol ar gyfer cymuned yr ysgol 
gyfan yn seiliedig ar ddisgwyliadau sy'n gyson uchel. 

  

55 Datblygu a chynnal hinsawdd o ddisgwyliadau uchel ar gyfer 
eu hunain ac eraill ac yn cymryd camau priodol pan fo 
perfformiad yn anfoddhaol. 

Gyda’r Uwch Dîm Arwain, bûm i’n mynychu 
hyfforddiant mewn arsylwadau gwersi effeithiol 
lle dysgais bwysigrwydd cadw agwedd gyson 
at fonitro. Cyflwynais welliannau i’r system 
gyfredol ar gyfer arsylwi gwersi i sicrhau bod 
pob uwch athro’n gallu monitro eu tîm a 
gwneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn ag 
addysgu a dysgu. Creais Ffolder Monitro i 
sicrhau bod yr Uwch Dîm Arwain yn rhoi’r hyn 
roeddem ni wedi’i ddysgu ar waith. Cyn hyn 
ychydig o ffocws oedd wedi bod yn yr 
arsylwadau hyn felly fe wnes i sicrhau bod staff 
yn canolbwyntio ar safonau, dysgu a sgiliau 

 



 

 

allweddol. Cynhyrchais amserlen fonitro i’r 
Uwch Dîm Arwain arsylwi gwersi ar y cyd â 
rheoli perfformiad. Gan ddefnyddio cyfarfodydd 
staff i ledaenu’r wybodaeth hon fe ddarperais 
siart yn amlinellu dysgu ac addysgu o 
anfoddhaol i ragorol. O ganlyniad roedd yr holl 
staff yn deall beth oedd athro/gwers ‘dda’ a 
beth ddylai fod yn ffocws. Roeddwn i’n arwain 
drwy esiampl, a fi oedd y cyntaf i arsylwi pob 
un o’r Uwch Dîm Arwain gan gynhyrchu 
adroddiad gwerthuso ar y fformat newydd. 
Dywedodd arolygwr ESTYN fod fy 
adroddiadau o safon ragorol ac yn caniatáu i 
athrawon gael eu herio o ran eu disgwyliadau 
o’r disgyblion. Cyfarfûm yn rheolaidd gyda’r 
Uwch Dîm Arwain i drafod y system, cynnig 
cymorth ac arweiniad ac adrodd yn rheolaidd 
i’r Corff Llywodraethu ar y cynnydd ym mhob 
tymor. Roedd y system hon yn cynnal aelod o 
staff oedd cyn hyn yn tanberfformio. Ceisiais 
gymorth oddi wrth Gynghorydd ALl a ddaeth i 
gyfarfod â thîm y grŵp blwyddyn yn hytrach 
na’r unigolyn. O hynny roedd modd gosod 
targedau cyraeddadwy i wneud cynnydd a 
threfnais hefyd i’r staff addysgu arsylwi ymarfer 
da mewn dwy ysgol arall. Roedd y system 
fonitro yn caniatáu i’r Uwch Dîm Arwain 
weithredu fel cyfeillion beirniadol a bod yn fwy 
ymwybodol o’r safonau. Mae gan yr holl staff 
bellach ddealltwriaeth glir o’r disgwyliadau 
uchel. Cafwyd cynnydd o 56% i 100% o ran yr 
addysgu oedd yn dda neu’n well gan yr Uwch 
Dîm Arwain dros ddau dymor.   

 
  



 

 

Cryfhau'r ffocws cymunedol  
 
Dylai arweinwyr fod yn ymwybodol bod gwelliannau yn yr ysgol ac yn y gymuned yn ddibynnol ar ei gilydd ac yn dibynnu ar gydweithio effeithiol rhwng 
pawb sydd â diddordeb. Dylai arweinwyr annog trefniadau i gydweithio ag ysgolion a sefydliadau eraill, a chymryd rhan yn y trefniadau hynny, er mwyn 
dod â manteision i’r ysgol ac i rannu ei harbenigedd. Yn yr agwedd hon ar arweinyddiaeth, bydd rhaid i arweinwyr sicrhau cyfranogiad a chefnogaeth 
rhai o’r tu allan i’r ysgol. 
 

 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y 
safon yma? 

Beth fyddaf yn ei wneud nesaf 
i lenwi’r bylchau a hybu fy 
natblygiad arweinyddiaeth? 

56 Sefydlu a meithrin partneriaethau ag ysgolion eraill i rannu 
arfer gorau a chefnogi’r broses o wella ysgolion. 

Cyfarfodydd dalgylch (cynradd-uwchradd). Cyd 
safoni. Rhannu taflenni cofnodi gydag adran 
wyddoniaeth yr ysgol uwchradd yn dilyn cwrs 
‘skillful science’. Cyd-weithio gydag athro 
gwyddoniaeth uwchradd y dalgylch. Cofnodion 
y cyfarfodydd cyd safoni fel tystiolaeth. 
Mae'r cyfarfodydd hyn yn digwydd yn 
flynyddol, felly mae cysondeb mewn asesu ac 
mae gwaith ymchwil yn cael ei wneud yn dilyn 
y cyfarfodydd ar gyfer y cyfarfod nesaf. 

 

57 Creu hinsawdd a diwylliant dysgu yn yr ysgol sy’n ystyried 
cyfoeth ac amrywiaeth cymuned yr ysgol, gan gynnwys yr 
iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. 

  

58 Sicrhau bod gan yr ysgol ran gynhyrchiol fel aelod o’i 
chymuned leol, a'r gymuned genedlaethol a byd-eang. 
 

  

59 Creu a hyrwyddo strategaethau cadarnhaol i ddatblygu 
cysylltiadau hiliol da ac i fynd i'r afael ag aflonyddu hiliol. 

  

60 Hyrwyddo agweddau priodol tuag at anabledd ac anghenion 
dysgu ychwanegol sy'n hyrwyddo cydraddoldeb a 
chynhwysiant. 

  

61 Sicrhau bod yr ysgol yn chwarae rhan ganolog yn y 
gymuned. 
 

Rwyf wedi gallu helpu plant i gael cysylltiadau 
gyda busnesau lleol yn y gorffennol gyda'r 
gystadleuaeth ‘F1 in schools’. Gyda fy 

 



 

 

anogaeth mae'r plant yn ysgrifennu erthygl i'r 
papur bro’n fisol. 
Mae'r disgyblion wedi canu mewn sawl 
cyngerdd yn y gymuned. 

62 Datblygu dinasyddiaeth dysgwyr er mwyn iddynt wneud 
cyfraniad cadarnhaol i'r gymuned leol a'r gymuned 
ehangach. 

  

63 Cydweithio ag asiantaethau eraill, gan gynnwys yr ALl, i 
ddarparu ar gyfer lles dysgwyr a'u teuluoedd. 

  

64 Creu a chynnal partneriaeth effeithiol â rhieni, gwarchodwyr 
a gofalwyr i gefnogi cyflawniad a datblygiad proffesiynol 
dysgwyr, a'u gwella. 

  

65 Cydweithio yn yr ysgol a thu allan iddi i gyflawni nodau ac 
amcanion yr ysgol. 

Rwyf wedi cydweithio gydag athrawon eraill i 
gyflawni’r nodau a’r amcanion o'r CDY. 
Cydweithio gyda menter leol i gael ymwelwyr o 
India i ddod i'r ysgol. 
Canu mewn cyngherddau cymunedol er mwyn 
dangos bod yr ysgol yn cefnogi, e.e. criw o 
blant yn canu yng ngwasanaeth olaf eglwys y 
pentref. 

 

66 Cydweithio ag athrawon a chydweithwyr, gan gynnwys y 
rheini o asiantaethau allanol, i wella dysgu a lles y rheini y 
maen nhw'n eu haddysgu. 

Asiantaethau allanol yn dod i mewn i addysgu 
plant sut mae reidio beic. Rydym wedi 
cydweithio â chwmnïau eraill megis Siemens 
ac EESW/STEM ar y gystadleuaeth ‘F1 in 
schools’ er mwyn i'r disgyblion ddatblygu 
llawer o sgiliau.  O ganlyniad i hyn rydym wedi 
ymweld â chwmni Siemens gan roi cyflwyniad 
am yr hyn roeddent wedi ei wneud. 

 

 
 
 


