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1. Cyflwyniad 

 

1.1 Mae Cyngor Sir y Fflint yn cynnal ymgynghoriad ffurfiol ynghylch cynnig i gau 

Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint ar 31 Awst 2016 a throsglwyddo’r 

disgyblion i ysgolion cyfagos, yn unol â dymundiadau’r rhieni.   

 

1.2 Yn y ddogfen hon, bydd y Cyngor yn: 

 

 ystyried effaith bosibl y cynigion ar deuluoedd lleol a’r gymuned leol, 

drwy baratoi asesiad o’r effaith ar y gymuned  

 

 

2.0 Cefndir 

 

2.1 Ein nod yw sicrhau bod plant a phobl ifanc Sir y Fflint yn meithrin sgiliau 

bywyd hanfodol, a dymuniad cryf i ddysgu gydol oes a’u paratoi’n dda ar gyfer 

byd gwaith. Bydd yr holl blant a phobl ifanc yn cael eu cynorthwyo i ddatblygu 

yn  ystod pob cam o’u haddysg. Bydd gan bob plentyn a pherson ifanc hawl i 

ddilyn rhaglen ddysgu a fydd yn addas iddyn nhw’n bersonol er mwyn gwneud 

yn fawr o’u gallu. Bydd plant a phobl ifanc yn dysgu mewn lleoliadau 

gwahanol a drwy gyfrwng dulliau cyffrous ac arloesol. Bydd y rhain yn 

cynnwys profiadau dysgu galwedigaethol, entrepreneuraidd, gwirfoddol,, 

ysbrydol a diwylliannol ynghyd â phrofiadau ym maes chwaraeon.  Bydd 

trefniadaeth ysgolion yn rhoi cyfleoedd iddynt ddysgu drwy gyfrwng y 

Gymraeg a’r Saesneg, a chynigir ysgolion ffydd hefyd.   

 Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i barhau i godi safonau, a’r prif dasgau 

fydd: 

 

 gosod disgwyliadau uchel a ffocws clir ar wella addysgu, dysgu a 

chyrhaeddiad ym mhob ysgol gymunedol; 

 sicrhau bod yr holl adnoddau sydd ar gael i ysgolion yn canolbwyntio ar 

wella canlyniadau plant a phobl ifanc yng nghyd-destun pwysau ar 

gyllidebau blynyddol; 

 sicrhau cysondeb yn y modd y caiff gwybodaeth asesu ei chasglu, ei 

dadansoddi a’i defnyddio, gan  gynnwys systemau olrhain, i dargedu 

cymorth ac ymyriadau; ac  

 ymrwymiad parhaus i ddatblygu staff ysgol.  

 

2.2 Cafodd y Strategaeth Moderneiddio Ysgolion ddiwygiedig ei chymeradwyo 

gan Gabinet Cyngor Sir y Fflint ym mis Ionawr 2015. Fersiwn ddiwygiedig o’r 

strategaeth flaenorol a fabwysiadwyd gan y Cabinet yn 2010 oedd hon.  

2.3 Mae angen y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion oherwydd bod angen: 
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 Sicrhau bod gennym ddarpariaeth addysgol gynaliadwy, o safon uchel.  

 Gwella cyflwr adeiladau a chyfleusterau ysgolion 

 Darparu’r nifer briodol o leoedd ysgol, o’r math priodol ac yn y lleoliadau 

priodol 

 Mynd i’r afael ag adeiladau ysgol anghynaladwy a’r seilwaith cysylltiedig 

 Cydnabod bod gwneud dim yn golygu cymarebau uwch rhwng athrawon a 

disgyblion wrth i’r cyllid leihau  

 Sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar gyllid allanol drwy Raglen 

Ysgolion y 21ain Ganrif  

 

2.4 Dyma’r cymhellion neu’r meini prawf allweddol ar gyfer moderneiddio, sydd 

wrth wraidd yr uchod : 

 Gwella addysg 

 Arweinyddiaeth ysgol gadarn 

 Adeiladau addas 

 Lleoedd gwag 

 Adnoddau’n prinhau 

 

2.5 Y cynnig yw cau Ysgol Maes Edwin, Lôn yr Ysgol, Mynydd y  Fflint, Sir y 

Fflint, CH6 5QR (ysgol gymunedol cyfrwng Saesneg) ar 31 Awst 2016 gan 

drosglwyddo’r disgyblion i ysgolion lleol yn unol â dymuniadau’r rhieni. 

2.6 Mae’r cynnig wedi’i seilio ar y meini prawf a nodir yn Strategaeth 

Moderneiddio Ysgolion y Cyngor, sef:- 

 Lleoedd gwag yn y portffolio ysgolion cynradd – roedd 66 o ddisgyblion 

llawn amser yn Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint ym mis Ionawr 2015 

(CYBLD1) a chanran y lleoedd gwag oedd 13.16%.  55 o ddisgyblion llawn 

amser oedd yn yr ysgol ym mis Medi 2015 a chanran y lleoedd gwag oedd  

27.63%; 

 Adnoddau’n prinhau (mae ysgolion sydd â disgyblion nad ydynt yn dod o’r 

gymuned leol a/neu sydd â nifer fechan o ddisgyblion yn y gymuned yn 

codi pryder o ran cynaliadwyedd ym mhortffolio’r ysgol) – nid yw 83.63% o 

ddisgyblion Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint yn mynd i’w ysgol leol;   

 Ysgolion bach – Mae poblogaeth a nifer y lleoedd sydd ar gael yn Ysgol 

Maes Edwin, Mynydd y Fflint yn is na’r hyn a bennir yn genedlaethol ar 

gyfer ysgol fach. Hefyd, nid yw nifer y disgyblion yn bodloni gofynion 

sylfaenol y modelau ysgolion cynradd, fel y’u nodir yn Strategaeth 

Moderneiddio Ysgolion y Cyngor, a  

 Ar hyn o bryd (Gorffennaf 2015), mae Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint 

hefyd yng nghategori 4. Mae Llywodraeth Cymru yn gosod ysgolion mewn 

categorïau o 1-4, yn ôl eu safonau addysgol, a 4 yw’r safon isaf . Disgwylir 

i hyn newid yn yr adolygiad blynyddol nesaf ym mis Rhagfyr 2015.  

 

                                                           
1 CYBLD – Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion 
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3.0 Ffynonellau gwybodaeth 

 

3.1 Defnyddiwyd gwybodaeth o’r ffynonellau a ganlyn at ddibenion y ddogfen hon: 

 Holiadur am yr effaith ar y gymuned a ddychwelwyd gan Bennaeth Ysgol 

Maes Edwin, Mynydd y Fflint (cwblhawyd ym mis Gorffennaf 2015) 

 Data CYBLD Ionawr 2015 

 Gwybodaeth ystadegol gan y Cyngor; 

 Ymatebion i’r ymgynghoriad ffurfiol 

 

4.0 Ysgol Maes Edwin 

4.1 Mae Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint ym mhentref Mynydd y Fflint.  Ysgol 

gynradd cyfrwng Saesneg yw hi i ddisgyblion 3-11 oed. Yn ôl categorïau 

Llywodraeth Cymru ar gyfer safonau, ar hyn o bryd mae yng nghategori 4.    

4.2 Mae lleoliad Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint i’w weld isod; 

 

 



 

6 
 

 

Nifer y disgyblion 

4.2 Gan fod y cynnig presennol yn ymwneud â’r ddarpariaeth gynradd, pe bai’r 

Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig ac yn cau’r ysgol ym Mynydd y Fflint, 

byddai rhieni’n chwilio am ddarpariaeth arall. Yr ysgolion eraill sy’n cyfateb, o 

leiaf, i’r ddarpariaeth bresennol ar gyfer disgyblion Ysgol Maes Edwin, 

Mynydd y Fflint yw:- 

Ysgol Gwynedd, y Fflint 

Ysgol Gynradd Cornist, y Fflint ac  

Ysgol Owen Jones, Llaneurgain.   

Mae Ysgol Gwynedd, y Fflint, Ysgol Gynradd Cornist, Y Fflint ac Ysgol Owen 

Jones, Llaneurgain hefyd yn ysgolion cynradd cymunedol cyfrwng Saesneg i 

ddisgyblion 3-11 oed. Mae’r Cyngor yn cydnabod ei bod yn bosibl y byddai 

rhieni’n dymuno dewis darpariaeth arall yn yr ardal. Mae’r ysgolion hyn wedi’u 

nodi yn y ddogfen ymgynghori ffurfiol. 
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4.3 Ym mis Ionawr 2015, roedd 66 o ddisgyblion llawn amser ar gofrestr Ysgol 

Maes Edwin a 4 disgyblion rhan amser.  Ym mis Medi 2015, roedd 55 o 

ddisgyblion llawn amser. Mae nifer y disgyblion yn yr ysgol yn ystod y 5 

mlynedd diwethaf i’w gweld isod:-  

Nifer y disgyblion llawn amser ar y gofrestr (Ffynhonnell: data CYBLD Ionawr) Ion 2011-

2015  

Ionawr 11 Ionawr 12 Ionawr 13 Ionawr 14 Ionawr 15 

32 29 42 51 66 
  

 

 

Mae gwir nifer y disgyblion amser llawn ar y gofrestr ym mis Medi 2015 wedi’i 
gadarnhau gydag Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint a Thîm Gwybodaeth 
Rheoli Ysgolion Sir y Fflint, mae 55 o ddisgyblion llawn amser ar y gofrestr. 

4.4 Tan y gostyngiad yn ddiweddar yn nifer y disgyblion yn Ysgol Maes Edwin, 
Mynydd y Fflint (mis Medi 2015) nodir bod nifer y disgyblion wedi cynyddu ers 
2011. Fodd bynnag, nid Ysgol Maes Edwin yw’r ysgol leol agosaf i gyfran 
helaeth o’r disgyblion. Yn ogystal â hyn, nifer fechan o’r disgyblion (29%) sy’n 
dod  o’r pentref a’r ardal gyfagos, ac mae nifer o ddisgyblion cynradd (71%) 
o’r gymuned leol yn dewis ysgolion cymunedol cyfrwng Saesneg eraill sy’n 
rhan o’r rhwydwaith lleol.    

  

Lleoliad cartrefi’r disgyblion 

 

4.5 Mae’r Cyngor yn derbyn disgyblion ar sail dewis y rheini, yn hytrach nag ar 

sail dalgylch. Cyfeirir at ysgolion fel ‘yr ysgol addas agosaf’ gan ystyried 

dewisiadau iaith a ffydd. Gall rhieni ddewis anfon eu plant i unrhyw ysgol 

cyhyd ag y bo lleoedd ar gael. 
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4.6 Wrth asesu’r sefyllfa, mae angen ystyried yr ysgolion eraill sydd ar gael i 

ddisgyblion presennol Ysgol Maes Edwin (gan gynnwys Ysgol Gwynedd, y 

Fflint, Ysgol Gynradd Cornist, y Fflint ac Ysgol Owen Jones, Llaneurgain sef 

yr ysgolion a nodwyd yn y ddogfen  ymgynghori); 

 

Ysgol Lleoliad Pellter, yn 
fras, o Ysgol 
Maes Edwin, 

Mynydd y 
Fflint  

Math a 
chategori 

Categori iaith Nifer y 
lleoedd 
llawn 
amser 
sydd ar 

gael  

Ysgol Maes 
Edwin, Lôn yr 
Ysgol, Mynydd 
y Fflint, Sir y 
Fflint, CH6 
5QR 

Mynydd y 
Fflint 

Amh Cymunedol 
Cyfrwng 
Saeseng 

 
 

76 

Ysgol 
Gwynedd, 
Prince of 
Wales Avenue, 
Y Fflint, Sir y 
Fflint, CH6 
5NF 

Y Fflint 2.24 milltir Cymunedol 
Cyfrwng 
Saeseng 

 
 

492 

Ysgol Gynradd 
Cornist, Ffordd 
yr Ysgol, Y 
Fflint, Sir y 
Fflint, CH6 
5ET 

Y Fflint 2.73 milltir Cymunedol 
Cyfrwng 
Saeseng 

 
 

289 

Ysgol Owen 
Jones, Ffordd 
Owen, 
Llaneurgain, 
Sir y Fflint, 
CH7 6AU 

Llaneurgain 1.43 milltir Cymunedol 
Cyfrwng 
Saeseng 

 
 

138 

 Ffynhonnell: Route Finder 3.41 System Mapio Cyngor Sir y Fflint 
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4.6 Mae lleoliad cartrefi disgyblion Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint (ym mis 

Medi 2015) i’w weld yn y map isod:  

 

 



 

10 
 

Mae’r siart gylch a’r map isod yn dangos lleoliad cartrefi disgyblion Ysgol 

Maes Edwin, Mynydd y Fflint. 

 

4.8 Canran y disgyblion nad ydynt yn mynd i Ysgol Maes Edwin, Mynydd y 

Fflint er mai hon yw eu hysgol agosaf (Ffynhonnell: ciplun o’r disgyblion o 

system ONE, Medi 2015)  

Ysgol % y 
disgyblion 

nad ydynt yn 
mynd i’w 
hysgol 
agosaf  

% y 
disgyblion 

sy’n byw ym 
mhentref 
Mynydd y 

Fflint  

% y disgyblion 
sy’n byw yn y 

Fflint 

% y disgyblion 
sy’n byw 

mewn 
ardaloedd 

eraill 

Ysgol Maes 

Edwin, 

Mynydd y 

Fflint 

 

83.63% 

 

16.36% 

 

67.29% 

 

16.36% 

 

 

 Y Corff Llywodraethu 

4.8 Mae manylion y Corff Llywodraethu yn y tabl isod: 

Nifer y Llywodraethwyr sy’n cynrychioli’r 
Awdurdod Lleol  

2 

Nifer y Llywodraethwyr sy’n cynrychioli’r rhieni 3 

Nifer y Llywodraethwyr sy’n cynrychioli’r 
Gymuned 

2 

Nifer y Llywodraethwyr sy’n cynrychioli’r 1 
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athrawon 

Nifer y Llywodraethwyr sy’n cynrychioli’r staff 1 

Nifer y Llywodraethwyr sy’n cynrychioli’r 
gymuned 

1 

Nifer y Llywodraethwyr sy’n cynrychioli’r 
Pennaeth 

1 

Cyfanswm 11 

  

Y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon 

4.9 Mae cymdeithas rhieni ac athrawon yn yr ysgol sy’n cyfarfod bob mis.   

 Darpariaeth ychwanegol a gofal cofleidiol 

4.10 Nid oes darpariaeth gofal cofleidiol yn Ysgol Maes Edwin.  Cadarnhaodd y 

Pennaeth bod cylch chwarae ‘Little Dragons’ i rieni a’u plant yn cael ei gynnal 

o ddydd Llun i ddydd Iau yn ystod y tymor. Mae clwb brecwast a chlwb ar ôl  

ysgol.   

Clwb Brecwast Oes 

Clwb ar ôl Ysgol Oes 

Clwb Gwyliau Nac oes 

 

 Cyfleusterau cymunedol 

4.11 Rhestrodd y Pennaeth y cyfleusterau cymunedol a ganlyn wrth gwblhau’r 

asesiad o’r effaith ar y gymuned.  

Cyfleuster Lleoliad 

Eglwys Sant Thomas, Mynydd y 
Fflint 

Ar wahân 

Little Dragons toddler and parent 
group 

Safle’r ysgol 

Sefydliad y Merched Safle’r ysgol 

Swyddfa’r Post Nac oes 

Maes parcio’r ysgol ar gyfer 
digwyddiadau lleol 

Ar y cynllun safle, nodir nad oes maes 
parcio pwrpasol i’r cyhoedd / ymwelwyr yn 
Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint 

Y dafarn Tafarn Coach and Horses  

Cae pêl-droed a physt gôl  Safle’r ysgol 
 

Trac athletau dros yr haf Safle’r ysgol 

Capel Bethel, Mynydd y Fflint  

Caeau chwarae cyhoeddus  
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4.12 Dyma’r gweithgareddau cymunedol sy’n cael eu cynnal yn Ysgol Maes 

Edwin:- 

Gweithgaredd Pa mor aml 

Clwb brecwast i ddisgyblion Ysgol 
Maes Edwin pupils 

Bob dydd 

Grŵp chwarae ‘Little Dragons’ Dydd Llun – dydd Iau 

Clwb ar ôl Ysgol i ddisgyblion Ysgol 
Maes Edwin pupils 

Bob dydd 

Sefydliad y Merched Unwaith neu ddwy bob blwyddyn 

Grŵp Ymgyrchu rhag Cau’r Ysgol Amrywiol 

Gorsaf Bleidleisio Amrywiol 

Partïon pen-blwydd Amrywiol 

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Bob mis 

Ysgol iaith   Bryd i’w gilydd yn ystod y tymor  

 

4.13 Dyma’r cyfleusterau cymunedol yn y gymuned ehangach: 

Gweithgaredd (e.e. gwersi 
nos, clybiau i oedolion, 
clybiau pobl ifanc etc)  

Lleoliad Pa mor aml (e.e. bob 
wythnos, mis, 
blwyddyn)  

   

   

   

 

4.14 Mae unrhyw sylwadau ychwanegol gan yr ysgol wedi’u crynhoi isod: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ystyriaethau ychwanegol o dan y Cod Trefniadaeth Ysgolion 

 

5.1 Mae rhai materion penodol yn y Cod y dylai Cyngor Sir y Fflint eu hystyried 

wrth asesu effaith y cynnig presennol ar y gymuned, sef:  
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 Sut y byddai penderfyniad i gau’r ysgol yn effeithio ar y cyfleusterau eraill 

yn y pentref neu’r gymuned ehangach?; 

 Gwybodaeth am gyfleusterau a gwasanaethau mewn unrhyw ysgol arall; 

 Gwybodaeth am y pellter i’r ysgolion eraill a’r amser teithio perthnasol; 

 Sut y gellir cynorthwyo rhieni a disgyblion i ymgysylltu â’r ysgolion eraill ac 

unrhyw gyfleusterau a gallai eu cynnig  

 Gwybodaeth am unrhyw oblygiadau ehangach ar drafnidiaeth gyhoeddus; 

 Gwybodaeth am faterion diogelwch yn ymwneud â’r gymuned ehangach 

6 Asesu’r effaith ar y gymuned 

6.1 Cynigir cau Ysgol Maes Edwin Mynydd y Fflint a throsglwyddo’r disgyblion i 

ysgolion cyfagos, yn unol â dymuniadau’r rhieni. Diben yr asesiad hwn yw 

ystyried  effaith bosibl y cynnig ar deuluoedd a’r gymuned ehangach. 

Meini prawf 
effaith 

Sylwadau Effaith Mesurau i 
leihau 
unrhyw 
effaith 

negyddol 

Effaith 
gweddilliol 

Mynediad at 
ddarpariaeth 
o’r un 
dynodiad 
ffydd 

Mae Ysgol Maes Edwin yn ysgol 
gynradd gymunedol. 

Mae’r darpariaethau eraill cyfagos a 
nodwyd sef, Ysgol Gwynedd, y 
Fflint, Ysgol  Gynradd Cornist, y 
Flint and Ysgol Owen Jones, 
Llaneurgain hefyd yn ysgolion â’r un 
dynodiad ffydd ac maent o fewn 
2.73 milltir i Ysgol Maes Edwin 

 

 

 

Niwtral 

Dim effaith 
negyddol 
gan fod y 
ddarpariaet
h arall yn 
cynnig yr 
un 
dynodiad 
ffydd 

 

 

 

Amh. 

Mynediad at 
ddarpariaeth 
o’r un 
cyfrwng iaith 

Mae Ysgol Maes Edwin, Mynydd y 
Fflint yn ysgol gynradd cyfrwng 
Saesneg Categori 4. 

Mae gan y darpariaethau eraill 
cyfagos a nodwyd sef, Ysgol 
Gwynedd (Categori 2), y Fflint, 
Ysgol  Gynradd Cornist, y Flint 
(Categori 1),and Ysgol Owen 
Jones, Llaneurgain (Categori 1) i 
gyd leoedd gwag ar hyn o bryd ac 
os bydd y cynnig presennol yn cael 
ei weithredu gallai pob ysgol roi lle i 
ddisgyblion sy’n dymuno 
trosglwyddo o Ysgol Maes Edwin, 
Mynydd y Fflint os oes lle ar gael.  

 

 

 

 

Niwtral 

Dim effaith 
negyddol 
gan fod y 
ddarpariaet
h arall yn 
cynnig yr 
un 
dynodiad 
iaith.. 

 

 

 

 

Amh. 

Effaith y 
cynnig 
presennol ar 
gymuned 
Mynydd y 
Fflint 

Os bydd y cynnig presennol yn cael 
ei weithredu byddai darpariaeth 
addysgol gynradd yn dod i ben ym 
mhentref Mynydd y Fflint. 

 

 

Negyddol 

Nid oes 
cyfleustera
u eraill ar 
gael ym 
mhentref 
Mynydd y 
Fflint ar 
gyfer 
digwyddiad
au 
cymunedol, 

 

 

Niwtral 
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megis 
neuadd 
bentref. 

Nid oes 
gan y 
Cyngor 
gynlluniau 
ar gyfer 
safle’r ysgol 
pe bai’n 
cau.  Dim 
ond ar ôl 
pennu beth 
fydd 
dyfodol yr 
ysgol y caiff 
cynlluniau 
eu gwneud 
ar gyfer yr 
ysgol. 

 
Gallai’r 
Cyngor 
ystyried 
trosglwydd
o’r ased 
neu ran 
ohono i 
grŵp 
cymunedol 
a 
gyfansodd
wyd os 
gallant 
ddangos 
bod yr 
angen a’r 
gallu yno i 
gymryd y 
cyfrifoldeb 
o redeg y 
safle. 
 

 
 

Effaith ar 
ysgolion 
cyfagos 

Byddai’r cynnig yn effeithio ar Ysgol 
Gwynedd, y Fflint, Ysgol  Gynradd 
Cornist, y Flint and Ysgol Owen 
Jones, Llaneurgain, gan ddibynnu 
ar ddewis y rhieni. Mae lleoedd ar 
gael yn y system i ddisgyblion Ysgol 
Maes Edwin, Mynydd y Fflint within 
yn yr ysgolion cyfagos. Prin fyddai’ 
effaith ar ysgolion cyfagos 
oherwydd nifer y lleoedd gwag  a 
ragwelir yn yr ardal. 

 

 

 

Niwtral 

 

 

 

Amh. 

 

 

 

Amh. 

Effaith ar 
ddisgyblion 

Wrth gynnig newidiadau i 
drefniadaeth ysgol mae’r Cyngor yn 

 Byddai 
Cyngor Sir 
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cydnabod y bydd rhai newidiadau i 
ddisgyblion. 

Os caiff y cynnig ei weithredu a bod 
Ysgol Maes Edwin yn cau, byddai’r 
disgyblion presennol yn wynebu 
newidiadau.  Y prif newidiadau i 
ddisgyblion presennol Ysgol Maes 
Edwin fyddai: 

 Siwrnai newydd neu hirach 
i’r ysgol; 

 Gwisg ysgol newydd; 

 Athrawon a staff cymorth 
newydd; 

 Amgylchedd dysgu newydd; 

 Effaith ar grwpiau ffrindiau 

 

 

 

 

 

Negyddol 

y Fflint yn 
cymryd pob 
cam 
ymarferol i 
wneud y 
cyfnod 
pontio yn 
hawdd i 
bob 
disgybl, yn 
arbennig i 
grwpiau o 
ddysgwyr 
sy’n agored 
i niwed fel 
rhai ag 
Anghenion 
Dysgu 
Arbennig.  
Os 
gweithredir 
y cynigion 
byddai’r 
cyngor yn 
trefnu 
dyddiau 
pontio i 
ddisgyblion 
gael 
ymgyfarwy
ddo â’u 
hamgylche
dd newydd. 

Mae’n 
bosibl y 
bydd modd 
cyfnewid 
gwisgoedd 
ysgol i 
ddisgyblion 
yn amodol 
ar ddewis y 
rhieni. 

 

 

 

 

 

Niwtral 

Effaith ar 
rieni a 
theuluoedd 

Mae’n bosibl y bydd trosglwyddo 
disgyblion i ysgolion cyfagos yn cael 
effaith fwy ar rieni/gofalwyr o bentref 
Maes Edwin.  

Mae’r Cyngor yn cydnabod y byddai 
cau’r ysgol yn y pentref yn newid 
amgylchedd cymdeithasol a’r 
deinameg i rieni/gofalwyr 
ryngweithio. 

 

 

 

 

Negyddol 

Er y gallai 
effeithio ar 
rieni a 
theuluoedd 
ond gallai 
effeithio er 
gwell 
arnynt drwy 
gynnig 
gwell 
darpariaeth 
addysgol a 
mynediad 
at grŵp 
mwy o rieni 
a 

 

 

 

 

Niwtral 
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theuluoedd 
sy’n rhan o 
gymuned 
ysgol fwy. 

Effaith ar 
Drefniadau 
Teithio 
Dysgwyr 

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i rai 
disgyblion deithio ymhellach os 
gweithredir y cynnig presennol. 

Os bydd y rhieni/gofalwyr yn dewis 
anfon eu plentyn/plant i’r ysgol 
briodol agosaf i’w cartref, byddai 
gan lai na 10 o hawl i gael cludiant 
ysgol am ddim.  Y gost flynyddol 
fyddai oddeutu £9,120.  Mae’r 
dadansoddiad hwn yn cynnwys 
disgyblion oedran meithrin 
presennol Ysgol Maes Edwin.  Er 
nad yw’r Cyngor yn cludo plant 
oedran meithrin, tybir y bydd y 
disgyblion hynny’n symud i’r 
dosbarth derbyn ym mis Medi 2015 
ac y byddent yn gymwys fel 
disgyblion llawn amser. 

Mae nifer o’r disgyblion yn Ysgol 
Maes Edwin yn byw yn y Fflint.  
Byddai gan y rhan fwyaf o’r 
disgyblion lai o waith teithio o’u 
cyfeiriad cartref i’r ysgolion eraill a 
byddent yn gallu cerdded i’r ysgol.  

Mae’r Asesiad Effaith Cludiant ar 
gyfer y cynnig hwn ar gael i’w weld 
drwy’r ddolen ganlynol:- 

www.siryfflint.gov.uk/moderneiddioy
sgolion 

  

 

 

 

 

 

 

Negyddol 

Mae’r 
cynnig 
wedi’i 
ddatblygu’n 
unol â’r 
Canllaw 
Gweithredo
l Teithio i 
Ddysgwyr 
gan 
Lywodraeth 
Cymru 
(canllaw a 
adolygwyd 
yn 2014).  
Yn seiliedig 
ar leoliadau 
cartrefi 
presennol y 
disgyblion a 
pha mor 
agos ydynt 
at 
ddarpariaet
h arall, 
byddai pob 
pellter 
teithio o 
fewn y 
canllaw.   

Byddai gan 
y rhan 
fwyaf o’r 
disgyblion 
lai o waith 
teithio o’u 
cartrefi i’r 
ddarpariaet
h newydd. 
Gallai 
disgyblion 
ddefnyddio 
llwybrau 
cerdded yn 
y 
dref/pentref
i gerdded i’r 
ysgolion.  

 

 

 

 

 

 

Niwtral 

Effaith ar 
ddemograffe
g gymunedol 

Mae’r Cyngor yn cydnabod y bydd y 
cynnig yn cael effaith fechan ar 
gymuned Mynydd y Fflint. 

Byddai colli’r ysgol yn effeithio ar y 
nifer fechan o weithgareddau 
cymunedol a gynhelir yn Ysgol 

Negyddol Byddai 
Cyngor Sir 
y Fflint yn 
cymryd pob 
cam 
ymarferol i 

Niwtral 

http://www.siryfflint.gov.uk/moderneiddioysgolion
http://www.siryfflint.gov.uk/moderneiddioysgolion
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Maes Edwin, Mynydd y Fflint. 

Yn ardal Croes Atti, Oakenholt y 
mae’r datblygiad tai mwyaf yn y 
Fflint. Dechreuodd y gwaith ar y 
safle yn 2014 a bydd yn parhau 
dros gyfnod. Nid oes amserlen 
benodol ar gyfer cwblhau’r gwaith ar 
y safle. Fodd bynnag, dyma’r 
camau datblygu:  

 Cam 1 189 uned 

 Cam 2 132 uned 

 Cam 3 306 uned 
Bydd cynlluniau 
perchnogion/datblygwyr y safle, y 
farchnad dai, yr hinsawdd 
economaidd bresennol a ffactorau 
eraill yn effeithio ar gyflymder y 
datblygiadau tai. 
 
Gwir nifer y tai a godwyd ar safle 
cam 1 oedd 139 erbyn Medi 2015. 
 
Pe bai Ysgol Maes Edwin, Mynydd 
y Fflint yn cau, mae’r Cyngor o’r 
farn y byddai digon o leoedd yn y 
rhwydwaith ysgolion lleol i ymdopi 
ag effaith bosibl y datblygiadau tai 
presennol ac unrhyw ddatblygiadau 
yn y dyfodol. 
 

sicrhau fod 
cymuned 
Mynydd y 
Fflint yn 
parhau i 
ffynnu. 

Gallai’r 
Cyngor 
ystyried 
trosglwydd
o’r ased 
neu ran o’r 
ased i grŵp 
cymunedol 
a 
gyfansodd
wyd os gall 
ddangos yr  
angen a’r 
gallu i 
gymryd 
cyfrifoldeb 
dros redeg 
y safle. 
 

Gellid 
mabwysiad
u mesurau i 
leihau’r 
effaith i 
sicrhau bod 
pentref 
Mynydd y 
Fflint yn 
parhau i 
ffynnu drwy 
feithrin 
cysylltiadau 
agos rhwng 
y gymuned 
a’r ysgolion 
eraill. 

 

 Trosolwg ar yr effaith bosibl ar deuluoedd a’r gymuned leol 

 Cadarnhaol Niwtral Negyddol 

Effaith yn 
gyffredinol* 

0 3 5 

 *Nid yw hyn yn ystyried unrhyw fesurau posibl i leihau unrhyw effaith 

negyddol  

 Trosolwg ar yr effaith weddilliol ar deuluoedd a’r gymuned leol 

 Cadarnhaol Niwtral Negyddol 

Effaith yn 0 5 0 
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gyffredinol* 

 *Nid yw hyn yn ystyried unrhyw fesurau posibl i leihau unrhyw effaith 

negyddol 

 

 

 

 

 

 

7. Crynodeb o’r effeithiau posibl ar y gymuned 

 

7.1 Mae’r asesiad o effaith wedi nodi nifer o feysydd posibl lle y gallai’r cynnig 
effeithio er gwaeth ar nifer fechan o deuluoedd lleol a’r gymuned leol . 

 

7.2 Byddai cau’r ysgol yn effeithio ar nifer fechan o weithgareddau cymunedol a’r 
cyfleusterau cymunedol yn Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint. Mae’n bosibl y 
gellid symud nifer o’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnal ar safle’r ysgol ar 
hyn o bryd i leoliad arall. 

7.3 Nid oes gan y Cyngor unrhyw gynlluniau ar gyfer safle’r ysgol pe bai’r ysgol 
yn cau. Ni fydd hynny’n digwydd nes bydd penderfyniad wedi’i wneud ynglŷn 
â dyfodol yr ysgol. Mae’r Cyngor yn ymchwilio i faterion yn ymwneud â 
pherchnogaeth gyfreithiol. Gan ddibynnu ar ganlyniad yr ymchwiliad hwn, 
gallai’r Cyngor ystyried trosglwyddo’r ased, neu ran ohono, i grŵp cymunedol 
a gyfansoddir os gellir dangos bod angen a bod y grŵp yn  gallu  rhedeg y 
safle. 

 


