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Dydd Mercher, 9 Mehefin 2021 
 
 
Annwyl Syr/Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir CYFARFOD o Cabinet trwy fideo-
gynhadledda o bellDydd Mawrth, 15 Mehefin 2021 am 10.00 am i drafod y 
materion canlynol: 
 
 
1.   

 
Ymddiheuriadau 

 
2.   

 
Materion Personol 

 
3.   

 
Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

 
4.   

 
Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor a'r Prif Weithredwr 
parthed COVID-19 

 
5.   

 
Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw 
faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny. 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 5 - 10) 

 
6.   

 
Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd 

 
7.   

 
Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu. 

 
8.   

 
Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar 
yr agenda. 

 
9.   

 
Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Ysgolion a Diwylliant ynghylch: Cytundeb Partneriaeth rhwng yr ALl 
ac Ysgolion 2021-2024 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 11 - 60) 

 
10.   

 
Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Ysgolion a Diwylliant ynghylch:Polisi Adolygu Ysgolion 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 61 - 166) 

 
11.   

 
Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Ysgolion a Diwylliant ynghylch: Cynllun Strategol y Gymraeg 2022-32 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 167 - 234) 

 
12.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Ysgolion a Diwylliant: Polisi Derbyn Ysgolion 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 235 - 252) 

Pecyn Cyhoeddus



 
 
13.   

 
Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Gwasanaethau Democrataidd ynghylch: Adroddiad Monitro Safonau’r 
Gymraeg 2020-21 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 253 - 290) 

 
14.   

 
Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Porth 
Cynnal ynghylch: Pennu Ffioedd Cartrefi Gofal y Sector Annibynnol 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 291 - 296) 

 
15.   

 
Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Porth 
Cynnal: Caffael 2 Uned Wasgarog (diweddariad) 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 297 - 302) 

 
16.   

 
Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Porth 
Cynnal: Llety diogel ar gyfer Plant ag Anghenion Cymhleth 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 303 - 306) 

 
17.   

 
Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Priffyrdd a'r Amgylchedd ynghylch: Mabwysiadu Priffordd– Cwrt 
Dulas, Lampeter 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 307 - 310) 

 
18.   

 
Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Economi ac 
Adfywio:  Cynllun Gweithredu i gyflawni Carbwn sero-Net erbyn 2030 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 311 - 316) 

 
19.   

 
Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Economi ac 
Adfywio: Ceisiadau am arian o Gronfa Codi’r Gwastad a Chronfa 
Adfywio Cymunedol Llywodraeth y Deyrnas Unedig 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 317 - 332) 

 
20.   

 
Atodiad er gwybodaeth parthed adroddiad Caffael 2 x Uned 
Wasgarog (Diweddariad) 
(Tudalennau 333 - 336) 

 
21.   

 
Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Cabinet 
 

 

  
Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae 

croeso i’r sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r 
Saesneg yn y cyfarfod. 

 
 



Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At: Arweinydd y Cyngor ac Aelodau’r Cabinet 
Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth 
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Rhybudd o Benderfyniadau Cyfarfod y CABINET 
A gynhaliwyd dros fideo gynhadledda Dydd Mawrth, 18 Mai 2021 

 
Cyhoeddir y Rhybudd hwn am 5.00pm ddydd Dydd Iau, 20 Mai 2021. Y dyddiad olaf 
i dderbyn cais i alw unryyw benderfyniad i mewn yw 5.00 pm ddydd Dydd Iau, 27 
Mai 2021 drwy ei anfon at Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd. Daw’r 
penderfyniadau I rym (os na fydd yna gais idlys i’wgalw i mewn) ddydd Dydd 
Gwener, 28 Mai 2021 
 
YN BRESENNOL;  Cynghorydd Ellen ap Gwynn (Cadeirydd), Y Cynghorwyr 
Cynghorydd Dafydd Edwards, Cynghorydd Catherine Hughes, Cynghorydd Gareth 
Lloyd, Cynghorydd Catrin Miles, Cynghorydd Ray Quant MBE a/ac Cynghorydd Alun 
Williams 
 
HEFYD YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Ceredig Davies, Lynford Thomas a Ivor 
Williams. 
 

(10.00  - 11.30 am) 
 

 
 

1 Ymddiheuriadau 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am beidio â bod yn bresennol yn y cyfarfod oddi 
wrth y Cynghorydd Rhodri Evans ac Eifion Evans, Prif Weithredwr. 
 

2 Materion Personol 
i. Mynegwyd cydymdeimlad â Wyn a Mary John a’u teulu yn 
dilyn marwolaeth drasig eu mab.  
ii. Mynegwyd cydymdeimlad â Bronwen Morgan (cyn Brif 
Weithredwr) a’i theulu yn dilyn marwolaeth ddiweddar ei mam. 
iii. Llongyfarchwyd y Gwasanaeth Tai ar ennill Gwobr Caffael 
Aur am eu cynllun 'Cartrefi Cynnes'. 
iv. Dathlodd Gynllun Cymraeg Gwaith Cyngor Sir Ceredigion 
lwyddiannau yng ngwobrau Cymraeg Gwaith Cymru. Enillodd Mariolina Lai, 
sy’n Gynorthwyydd Gofal Dydd ym Min-y-Môr, y wobr am y ‘Dysgwr sydd 
wedi gwneud y cynnydd gorau ar lefelau Sylfaen+’. Daeth Alison Newby, sy’n 
Diwtor Rhifyddeg, Llythrennedd a Threfniadaeth Busnes, yn ail am y wobr 
‘Dysgwr lefel Sylfaen+ sy'n gwneud y Defnydd Gorau o'r Gymraeg at bwrpas 
Gwaith’. Daeth Dewi Huw Owen, Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith y 
Cyngor, yn ail am y wobr ‘Tiwtor Cymraeg Gwaith y Flwyddyn’. Estynnwyd 
llongyfarchiadau i’r tri.  
v. Dywedodd y Cynghorydd Lynford Thomas ei fod, yng 
nghyfarfod arbennig y Cabinet a gynhaliwyd ar 30 Mawrth 2021, wedi 
cyfeirio'n anfwriadol at wybodaeth a oedd wedi’i chynnwys mewn adroddiad 
eithriedig nad oedd ar gael i’r cyhoedd. Ymddiheurodd yn ddiffuant am y 
diofalwch a oedd wedi mynd yn groes i God Ymddygiad yr Aelodau. 
 

3 Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 
Datgelwyd buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu yn eitem 13 
isod gan y Cynghorwyr Catherine Hughes a Ceredig Davies a gadawsant y 
cyfarfod pan drafodwyd y mater hwnnw. 
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4 Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor a'r Prif Weithredwr 

parthed COVID-19 
Rhoddodd Arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn, ddiweddariad ar lafar 
mewn perthynas â COVID-19. Dywedodd fod y ffigurau'n parhau i fod yn isel 
yn y sir ond mae angen i bawb barhau i fod yn wyliadwrus. Mae'r rhaglen 
frechu yn parhau'n effeithiol ledled y sir ac mae’n debygol y bydd y 
brechiadau cyntaf yn cael eu cwblhau yn gynt na’r disgwyl. Disgwylir i'r ail 
frechiadau gael eu cwblhau erbyn mis Medi. 
 
Gall lleoliadau lletygarwch nawr agor yn llawn a gall hyd at chwech o bobl o 
wahanol aelwydydd rannu bwrdd y tu mewn. Gall hyd at 30 o bobl gymryd 
rhan mewn gweithgareddau dan do wedi'u trefnu a gall hyd at 50 o bobl 
gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu. 
 
Mae profion yn parhau ar gyfer staff ysgolion a disgyblion ysgolion uwchradd 
drwy Brofion Llif Unffordd ddwywaith yr wythnos. Mae Profion Llif Unffordd 
bellach ar gael i ofalwyr di-dâl hefyd. Mae ysgolion wedi agor yn llawn ac 
mae disgyblion blynyddoedd 11, 12 a 13 yn cwblhau eu hasesiadau ar hyn o 
bryd. 
 
Bydd caeau chwarae ysgolion yn ailagor ac ar gael i'r gymuned eu defnyddio 
ar ôl gwyliau’r hanner tymor a bydd Canolfannau Hamdden Aberaeron a 
Llanbedr Pont Steffan ynghyd â phwll nofio Llanbedr Pont Steffan yn agor ar 
7 Mehefin 2021. Mae angen gwaith adfer sylweddol ym Mhlascrug a gwnaed 
trefniadau amgen ar gyfer defnyddio Neuadd Chwaraeon Penglais.  
 
Disgwylir i wersi cerddoriaeth wyneb yn wyneb mewn ysgolion ailgychwyn 
ddiwedd mis Mehefin. 
 
Mae’r parthau diogel wedi'u haddasu a byddant yn cael eu defnyddio dros 
wyliau’r hanner tymor ac yn ystod 6 wythnos o wyliau haf yr ysgolion.  
 
Mae ymweliadau dan do mewn Cartrefi Gofal bellach ar gael drwy drefnu 
ymlaen llaw, a bydd ymweliadau dan do ar gael lle bo angen. Mae 
ymweliadau yn y podiau a ddarperir yn y Cartrefi Gofal yn parhau a byddant 
ar gael ar gyfer ymweliadau hirach yn fuan. 
 

5 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 
2021 ac unrhyw faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny. 
PENDERFYNIAD 
Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 16 Mawrth, 2021 
yn rhai cywir.  
 
Materion yn codi:                                  
Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion. 
 

6 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Arbennig  y Cabinet a gynhaliwyd ar 30 
Mawrth 2021 ac unrhyw faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny. 
PENDERFYNIAD 
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Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 30 Mawrth, 2021 
yn rhai cywir.  
 
Materion yn codi:                                  
Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion. 
 

7 Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd: Deiseb ynghylch diogelwch ar ffordd 
y B4340 
Nodwyd bod y deisebau uchod wedi dod i law ac yr ymdrinnid â hwy yn unol 
â chanllawiau’r Protocol Deisebau 
 

8 Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu. 
Dim. 
 

9 Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr 
agenda. 
Gweler penderfyniad 14. 
 

10 Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Ysgolion a Diwylliant ynghylch: Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol 
PENDERFYNIAD 

i. Cymeradwyo’r cynnig i ddileu’r ddarpariaeth sedd wag ac i 
gydymffurfio â Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth 
Cyhoeddus 2000 
ii. Cymeradwyo’r broses apeliadau ddiwygiedig i adlewyrchu 
gofynion Cyfansoddiad yr Awdurdod Lleol 
iii. Cymeradwyo’r Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol diwygiedig 
fel y’i cyflwynwyd. 
 

Rheswm dros y penderfyniad:- 
1. Cydymffurfio â Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth 
Cyhoeddus   2000 
2. Cydymffurfio â Rhan 7 Cyfansoddiad yr Awdurdod Lleol o ran aelodaeth 
o’r Panel Apeliadau Cludiant Addysg 
 

11 Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Ysgolion a Diwylliant ynghylch: Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar 
Gyrff Llywodraethol 
PENDERFYNIAD 
Cadarnhau enwebu’r sawl a enwir yn yr adroddiad yn gynrychiolwyr yr 
Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol yr ysgolion perthnasol. 
 
Rheswm dros y penderfyniad: 
Er mwyn enwebu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol. 
 

12 Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Ysgolion a Diwylliant ynghylch: Polisi Gwrth-fwlio Ysgolion Ceredigion. 
PENDERFYNIAD 
i. Cymeradwyo canllawiau ar gyfer Polisi Gwrth-fwlio Ceredigion 
Hawliau, Parch a Chydraddoldeb 2019; a 
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ii. Argymell bod Cyrff Llywodraethol Ysgolion Ceredigion yn mabwysiadu'r 
Polisi. 
 
Rheswm dros y penderfyniad:- 
Diweddaru a rhannu gwybodaeth gyda’r Cabinet ar y Dogfennau Canllawiau 
diweddaraf ar Wrth-fwlio yn Ysgolion Ceredigion. 
 

13 Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Cyllid a 
Chaffael ynghylch: Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a 
Lletygarwch 2021-22 Llywodraeth Cymru 
PENDERFYNIAD 
Mabwysiadu Cynllun Rhyddhad Ardrethi Annomestig - Manwerthu, Hamdden 
a Lletygarwch 2021-22 Llywodraeth Cymru fel Rhyddhad Ardrethi 
Annomestig Dewisol o dan Adran 47 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1988. 
 
Rheswm dros y penderfyniad:- 
Er mwyn cefnogi busnesau lleol gan ddefnyddio’r cyllid grant sydd ar gael. 
 

14 Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Pobl a 
Threfnidiaeth ynghylch: Polisi Adnoddau Dynol: Polisi’r Gofalwyr gan 
gynnwys adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol 
PENDERFYNIAD 
i. Argymell cymeradwyo’r Polisi Gofalwyr gan gynnwys yr 
ychwanegiadau canlynol fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Adnoddau Corfforaethol: 
a. Cynnwys rhif ffôn yr Uned Gofalwyr ym Mharagraff 11.2 
b. Cynnwys manylion cyswllt yr Uned Gofalwyr yn Adran 6 
c. Cynnwys rhifau ffôn Galw Iechyd Cymru yn Adran 6 
d.        Ychwanegu’r paragraff canlynol at Adran 9.1: 
‘Yn ystod argyfyngau, megis pandemig Covid-19, roedd gorfod gweithio 
gartref yn rhoi cyfle i rai gofalwyr gydbwyso eu gwaith a’u cyfrifoldebau 
gofalu. Roedd y profiad yn caniatáu gwell dealltwriaeth o'r hyblygrwydd sydd 
ar gael mewn unrhyw rôl benodol i'r gweithiwr a'r rheolwr llinell.’ 
ii. Nodi’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol 
 
Rheswm dros y penderfyniad:- 
Er mwyn cydnabod a chefnogi gweithwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu 
sylweddol ochr yn ochr â’u cyflogaeth â thâl. 
 

15 Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch: Mabwysiadu Coed 
y Bryn, Aberaeron 
PENDERFYNIAD 
i. Awdurdodi codi Hysbysiad Adran 228, ac 
ii. Os na ddaw gwrthwynebiadau, yn bwrw ymlaen â’r broses fabwysiadu. 
 
Rheswm dros y penderfyniad:- 
I sicrhau y cynhelir llesiant y trigolion drwy gydol y gwaith parhaus o arolygu 
a chynnal heol yr ystâd. 
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16 Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch: Cludo, didoli ac 
ailgylchu Deunydd Eildro Sych Cymysg 
PENDERFYNIAD 

i. Cytuno i ddyfarnu’r contract i’r Tendr Mwyaf Manteisiol yn 
Economaidd, yn amodol ar gyfnod segur statudol o 10 niwrnod. 
 

Rheswm dros y penderfyniad:- 
Galluogi cludo, didoli ac ailgylchu deunydd eildro sych cymysg a gesglir o 
ddrws i ddrws. 
 

17 Ystyried adroddiad er gwybodaeth y Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
ar gyfer Porth Cynnal ynghylch: Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol 
Lleol ar y Cyd-CYSUR/CWMPAS, Chwarter 3 2020-21 
PENDERFYNIAD 

i. Nodi’r adroddiad er gwybodaeth. 
 

18 Ystyried adroddiad er gwybodaeth  y Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
ar gyfer Porth Cynnal ynghylch: Adroddiad Rheoli Perfformiad y 
Gwasanaeth  Adolygu Annibynnol Chwarter 3, 2020/21 
PENDERFYNIAD 
i.              Nodi’r adroddiad er gwybodaeth. 
 

19 Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch: Caffael Contract 
Cludo, didoli ac ailgylchu Deunydd Eildro Sych Cymysg 
PENDERFYNIAD 

i. Peidio â gwahardd y cyhoedd a’r wasg o’r cyfarfod oherwydd ni  
thrafodwyd y ddogfen yn gyhoeddus.  

ii. Nodi’r wybodaeth o fewn yr adroddiad. 
 

20 Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Cabinet 
 
Dim. 
 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 

Dyddiad y Cyfarfod: 15 Mehefin 2021 

  

Teitl: Cytundeb Partneriaeth rhwng yr ALl ac Ysgolion 
2021-2024 
 

Pwrpas yr adroddiad: Cymeradwyo’r Cytundeb Partneriaeth rhwng yr ALl 
ac ysgolion ar gyfer 2021-24 
 

Er:  Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Cyngh. Catrin Miles - Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a 
                                         Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth 

                  
  

CEFNDIR 
Mae Adran 197 o Ddeddf Addysg 2002 yn ddarpariaeth ar gyfer Cymru’n unig, 
sy’n rhoi’r pŵer i Lywodraeth Cenedlaethol Cymru (“LlC”) ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau lleol wneud cytundeb partneriaeth gyda chorff llywodraethol pob 
ysgol a gynhelir gan yr awdurdod. Pwrpas y Cytundeb Partneriaeth yw gwella a 
chynnal gwaith partneriaeth rhwng yr ALl ac ysgolion.  
 
SEFYLLFA BRESENNOL 
Mae’r Cytundeb Partneriaeth yn nodi’r trefniadau ar gyfer adolygu’r cytundeb a 
rhaid iddo gael ei adolygu bob 3 blynedd. 
 
Bydd y Cytundeb Partneriaeth arfaethedig rhwng yr ALl a’r ysgolion yn rhedeg o 
Fedi 2021 tan Awst 2024. Mae’r Cytundeb Partneriaeth wedi’i gynnwys yn 
Atodiad A.  
 
Gellir crynhoi’r prif newidiadau i’r ddogfen fel y ganlyn: 
 

 Newidiadau i gysylltiadau Ceredigion/ manylion cyswllt 

 Newidiadau o achos newid mewn deddfwriaeth ee. Rhaglen Trawsnewid 
AAA/ Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) 

 Newidiadau i drefniadau Gwella ysgolion yn sgil Ceredigion yn tynnu’n ôl 
o Gonsortiwm ERW 

 
Mae’n bosib y bydd angen addasu ymhellach Adran 2 o’r Cytundeb Partneriaeth 
yn ystod cyfnod y cytundeb er mwyn cyfateb â ‘Chanllaw Gwella Ysgolion: 
Fframwaith ar gyfer Arfarnu, Gwella ac Atebolrwydd’ Llywodraeth Cymru. 
 

 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 

Na, gan nid yw’r 
adroddiad yma yn 
cyfeirio at Bolisi neu 
newid i’r gwasanaeth 

Crynodeb: 
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Hirdymor: Ddim yn berthnasol 

Cydweithio: Ddim yn berthnasol 

Cynnwys: Ddim yn berthnasol 

Atal: Ddim yn berthnasol 

Integreiddio: Ddim yn berthnasol 

 

Argymhelliad / 
Argymhellion: 

Cymeradwyo’r Cytundeb Partneriaeth rhwng yr ALl a’r 
Ysgolion ar gyfer 2021-24 
 
 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Er mwyn bwrw ymlaen â’r broses o gael Corff 
Llywodraethol pob ysgol i lofnodi’r Cytundeb fel ei fod yn 
weithredol o 1 Medi 2021 ymlaen. 

 

Trosolwg a Chraffu: 27 Mai 2021 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Ysgolion a Gynhelir (Cytundeb Partneriaeth) (Cymru) 
Rheoliadau 2007 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 
 

Buddsoddi yn nyfodol y bobl 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Ddim yn berthnasol 

Goblygiadau staffio: 
 

Ddim yn berthnasol 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 

Ddim yn berthnasol 

Risg(iau): 
 

Mae goblygiadau i fethu adolygu’r Cytundeb o fewn y 
tair blynedd 

Pwerau Statudol: Deddf Addysg 2002  
 

Papurau Cefndir: 
 

Ysgolion a Gynhelir (Cytundeb Partneriaeth) (Cymru) 
Rheoliadau 2007 

Atodiadau: 
 

Atodiad A – Cytundeb Partneriaeth 2021-24 

 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth 

Swyddog Adrodd: Eirian Davies 
 

Dyddiad: 30 Ebrill 2021 

 

Tudalen 12



Page 1 of 47 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CYNGOR SIR CEREDIGION 

a 

CHORFF LLYWODRAETHU YSGOL _______________ 

  

             

CYTUNDEB PARTNERIAETH YSGOLION  2021-2024 

o dan 

Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Cytundebau Partneriaeth) (Cymru) 2007 

 

 

Mrs Meinir Ebbsworth  

Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Ysgolion  

Cyngor Sir Ceredigion 

Canolfan Rheidol 

Rhodfa Padarn 

Llanbadarn Fawr 

Aberystwyth 

SY23 3UE 

 

 

 

 

CYTUNDEB PARTNERIAETH (2021-24) dyddiedig ___________________  2021 

 

 

Tudalen 13



Page 2 of 47 

 

 

RHWNG:  

 

(1) CYNGOR SIR CEREDIGION Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, 

SY23 3UE (‘ALl’) yn gweithredu  trwy Mrs  MEINIR EBBSWORTH Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol - Ysgolion  

  

a 

 

(2) CHORFF LLYWODRAETHU (‘y Corff Llywodraethu’)  YSGOL  ________________________  

(‘yr Ysgol’) yn gweithredu trwy ei gadeirydd ____________________________ [rhowch yr enw]                                                                                            

 

 

LLOFNODWYD ar gyfer ac ar ran CYNGOR SIR CEREDIGION gan Mrs Meinir Ebbsworth 

 

LLOFNODWYD ar gyfer ac ar ran BWRDD LLYWODRAETHWYR YSGOL  

________________________   

 

 ________________________  Cadeirydd y Llywodraethwyr 

 

 ________________________  Pennaeth yr Ysgol 

 

Tudalen 14



Page 3 of 47 

 

TABL CYNNWYS 

I. CEFNDIR CYFREITHIOL ....................................................................................................... 5 

II. PWRPAS Y DDOGFEN HON ................................................................................................ 5 

III. TYMOR .................................................................................................................................. 5 

IV. CYFRIFOLDEBAU’R  AWDURDOD LLEOL ......................................................................... 5 

V. CYFRIFOLDEBAU’R CORFF LLYWODRAETHU ................................................................ 6 

VI. ADOLYGU ............................................................................................................................. 7 

VII. HYSBYSIADAU RHYBUDDIO ............................................................................................... 8 

VIII. CYDWEITHIO ...................................................................................................................... 8 

IX. SWYDDOGAETHAU A PHROTOCOLAU ............................................................................. 8 

X. CYSWLLT .............................................................................................................................. 8 

1. TARGEDAU CYNNYDD DISGYBLION, PRESENOLDEB A GWAHARDDIADAU ................ 9 

1.1 CYNNYDD DISGYBLION ................................................................................................ 9 

2. HAWL YSGOLION I GAEL CYMORTH GAN YR ALL .......................................................... 10 

2.1  CAMAU A GYMERIR GAN YR ALL I FONITRO YSGOLION ...................................... 10 

2.2 CYMORTH I YSGOLION A OSODWYD MEWN CATEGORI STATUDOL GAN ESTYN11 

3. RÔL YR YSGOLION A’R ALL O RAN DATBLYGU PROSES BONTIO EFFEITHIOL ......... 13 

3.1 CYFNOD ALLWEDDOL 2 I GYFNOD ALLWEDDOL 3 .................................................. 13 

3.2  PONTIO I’R  HOLL GYFNODAU ALLWEDDOL ........................................................... 13 

4. CEFNOGI DYSGU PENODOL MEWN YSGOLION .............................................................. 14 

4.1 CYFNOD SYLFAEN ....................................................................................................... 14 

4.2 DARPARIAETH 14-19 ................................................................................................... 14 

5. CEFNOGI DISGYBLION AGORED I NIWED ........................................................................ 15 

5.1 PRESENOLDEB ............................................................................................................ 15 

5.2 YMDDYGIAD ................................................................................................................. 15 

5.3 POLISI  DARPARIAETH ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG YMHOB YSGOL...... 17 

5.4 CYMORTH I BLANT SY’N DERBYN GOFAL (LAC) ...................................................... 18 

5.5 CYMORTH I ddISGYBLION SYDD Â SAESNEG YN IAITH YCHWANEGOL (SIY) ...... 18 

5.6 DIOGELU PLANT .......................................................................................................... 19 

Tudalen 15



Page 4 of 47 

 

6. STRATEGAETH ADDYSG GYMRAEG ................................................................................ 20 

6.1 CEFNOGI CYNNYDD YN Y DDARPARIAETH CYFRWNG CYMRAEG A GWELLA 

SAFONAU’R GYMRAEG ...................................................................................................... 20 

7. CYMORTH BUSNES ............................................................................................................. 21 

7.1 DATA / GWYBODAETH ................................................................................................. 21 

7.2 MATERION SAFLEOEDD ............................................................................................. 22 

7.3 MATERION LANDLORDIAID A THENANTIAID ............................................................ 22 

7.4 MATERION YSWIRIANT ............................................................................................... 23 

7.5 RHEOLI SAFLEOEDD YSGOL ...................................................................................... 23 

7.6 MATERION IECHYD A DIOGELWCH ........................................................................... 24 

7.7 YMWELIADAU ADDYSGOL .......................................................................................... 25 

7.8 Y GWASANAETH ARLWYO .......................................................................................... 26 

7.9 MYNEDIAD I ADDYSG : POLISI DERBYN .................................................................... 27 

8. GWASANAETH CEFNOGI LLYWODRAETHWYR............................................................... 28 

9. STRATEGAETH CYFATHREBU AC YMGYSYLLTU ........................................................... 29 

9.1 TREFNIADAU CYFATHREBU ....................................................................................... 29 

9.2 CWYNION A CHANMOLIAETH ..................................................................................... 29 

9.3 RHYDDID GWYBODAETH ............................................................................................ 31 

9.4 DIOGELU DATA ............................................................................................................ 32 

9.5 MATERION DISGYBLU ................................................................................................. 33 

9.6 RECRIWTIO DIOGEL .................................................................................................... 34 

10. GWASANAETHAU CYLLID ................................................................................................ 36 

10.1 MATERION CYLLID ..................................................................................................... 36 

10.2 CYLLID CORFFORAETHOL ....................................................................................... 36 

10.3 CYFLOG, BUDDIANNAU A PHENSIYNAU ................................................................. 36 

11. CYMORTH BUSNES – CYTUNDEBAU LEFEL GWASANAETH ....................................... 37 

ATODIAD 1 – CYSYLLTIADAU CEREDIGION (EBRILL 2021) ............................................... 39 

 

  

Tudalen 16



Page 5 of 47 

 

ADRAN 1 
I. CEFNDIR CYFREITHIOL  

1.1 Drwy a.197 o Ddeddf Addysg 2002 mae gan Lywodraeth Cymru (‘LlC’) y pŵer i fynnu bod pob 

awdurdod lleol (‘ALl’) yng Nghymru yn ymgymryd â Chytundeb Partneriaeth â chorff llywodraethu pob 

ysgol a gynhelir gan yr ALl hwnnw. Y mae Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Cytundebau Partneriaeth) 

(Cymru) 2007 yn rheoleiddio cynnwys pob Cytundeb Partneriaeth.  

1.2 Bydd y Cytundeb Partneriaeth yn nodi sut y mae ALl a phob corff llywodraethu i gyflawni’i briod 

gyfrifoldebau mewn perthynas ag ysgol, boed y rheini wedi’u pennu gan ddeddfwriaeth neu wedi’u 

cytuno fel arall rhwng yr ALl a’r corff llywodraethu o dan Gytundeb Partneriaeth. 

1.3 Os bydd ALl a’i gorff llywodraethu’n methu â dod i gytundeb, caiff yr ALl, o dan a.197(3) o Ddeddf 

2002, lunio Datganiad yn nodi fel y bydd yr ALl a’r corff llywodraethu’n cyflawni’u priod gyfrifoldebau 

mewn perthynas ag ysgol. Bydd cynnwys Datganiad yr un fath â Chytundeb Partneriaeth. 

Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion. 

II. PWRPAS Y DDOGFEN HON 

2.1  Y mae’r ddogfen hon yn cynrychioli Cytundeb Partneriaeth o dan y ddeddfwriaeth uchod rhwng 

yr ALl a’r Corff Llywodraethu, er budd yr Ysgol.  

 

III. TYMOR  

3.1 Tymor y Cytundeb hwn yw 3 blynedd o 1 Medi 2021. 

 

IV. CYFRIFOLDEBAU’R  AWDURDOD LLEOL 

 

4.1 Sicrhau a hyrwyddo trefn lywodraethu, arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol o fewn ysgolion 

4.2 Ymyrryd mewn ysgolion pan fydd angen gwelliannau 

4.3 Cytuno ar dargedau heriol gydag ysgolion mewn perthynas â chyrhaeddiad, presenoldeb ac 

ymddygiad disgyblion 

4.4 Herio pob ysgol i wella, a darparu cymorth wedi’i raddoli yn ôl yr angen  

4.5 Cefnogi gwelliannau i’r dysgu a’r addysgu drwy fentrau lleol, partneriaethau a mentrau 

cenedlaethol 

4.6 Cynorthwyo a hyrwyddo’r broses o ledaenu arfer da rhwng holl ysgolion yr ardal, a darparu 

cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol 

4.7 Cynnig hyfforddiant, cyngor ac arweiniad i Gydlynydd Diogelu Plant/Pennaeth yr Ysgol a 

Llywodraethwr dynodedig Diogelu Plant yr Ysgol 

4.8 Cefnogi hyfforddiant craidd ar gyfer staff ysgol er mwyn cwrdd ag anghenion y disgyblion yn 

well 

4.9 Darparu data gwelliant disgyblion a dadansoddiadau safonol o berfformiadau ysgolion 
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4.10 Dilysu meysydd blaenoriaeth a phrosesau’r ysgol ac adrodd fel bo angen i ysgolion, cyrff 

llywodraethu, uwch swyddogion yr ALl ac aelodau etholedig 

4.11 Sicrhau bod trefniadau yn eu lle ar gyfer nodi a darparu ar gyfer disgyblion gydag anghenion 

addysgol arbennig 

4.12 Darparu cyngor, hyfforddiant ac adnoddau priodol i hyrwyddo datblygiad y Gymraeg mewn 

ysgolion, fel pwnc ac fel cyfrwng, yn unol â Strategaeth y Gymraeg mewn Addysg. 

4.13 Cynorthwyo ysgolion i gynnal lefelau presenoldeb uchel 

4.14 Cynigir cymorth a chyngor i benaethiaid i’w helpu i fodloni argymhellion LlC mewn perthynas 

â gwaharddiadau, a darparu addysg i ddisgyblion sydd wedi’u gwahardd yn barhaus o’r ysgol 

4.15 Darparu nifer priodol o lefydd dysgu, a sicrhau amgylchedd dysgu priodol ar gyfer pob disgybl 

4.16 Ariannu ysgolion gyda fformiwla dryloyw 

4.17 Darparu cludiant ysgol yn unol â pholisi trafnidiaeth yr ALl. 

 

V. CYFRIFOLDEBAU’R CORFF LLYWODRAETHU 

  

Gweithgareddau  Gwybodaeth a mewnbwn oddi wrth: 

5.1 Gosod nodau ac amcanion, polisïau 

a thargedau ar gyfer yr ysgol, cytuno 

ar flaenoriaethau ar gyfer gwella a 

mynd i’r afael â thanberfformiad, 

gyda chyngor y pennaeth. 

5.2 Sicrhau bod pob disgybl yn cael 

mynediad at gwricwlwm eang a 

chytbwys, a bod profiadau dysgu’r 

holl ddisgyblion yn seiliedig ar nod 

craidd o ddatblygu’u sgiliau 

llythrennedd, rhifedd a digidol, 

ynghyd â 4 egwyddor craidd y 

Cwricwlwm i Gymru 

5.3 Hyrwyddo lles a diogelwch 

disgyblion, gan gynnwys hybu 

bwyta’n iach a gofynion maeth. 

  Dadansoddiad o gynnydd disgyblion.  

 Dadansoddiad o wybodaeth gan ddisgyblion, 

rhieni, y gymuned, yr ALl, ysgolion sy’n 

bartneriaid ac eraill (holiaduron/arolygon/ 

adroddiadau’r Cyngor Ysgol/cyfarfodydd ag 

aelodau’r gymuned ac ati). 

 Adroddiadau tymhorol y Pennaeth ar berfformiad 

yr ysgol, gan gynnwys ymddygiad a 

phresenoldeb y disgyblion, a materion staffio a 

phresenoldeb. 

 Adolygu polisïau (adolygiad blynyddol o bolisïau 

statudol, polisïau eraill trwy gytundeb). 

 Yn dilyn trafodaeth gyda’r Pennaeth a 

chyfranogiad/ymgynghoriad â staff, disgyblion, 

rhieni a llywodraethwyr, cytuno ar, a llofnodi’r 

Cynllun Datblygu Ysgol (CDY) yn derfynol.  

Monitro ac adolygu cynnydd yn rheolaidd trwy 

gyfrwng pwyllgorau a chyfarfodydd y corff 

llywodraethu llawn. 

5.4 Gweithredu fel partner allweddol yn 

natblygiad yr ysgol, i gynorthwyo a 

herio’r pennaeth a’r uwch arweinwyr 

gyda gwelliant parhaus a 

swyddogaethau statudol. 

  Adolygu datblygiad yn erbyn blaenoriaethau’r 

ysgol yn rheolaidd. 

 Cysylltu cyfarfodydd llywodraethwyr â staff ysgol. 

 Adolygu Adroddiad Hunanarfarnu’r ysgol o leiaf 

unwaith y flwyddyn.  (Yr Adroddiad Hunanarfarnu 

yw trosolwg mewnol y corff llywodraethu a’r ysgol 

o’r cynnydd mewn perthynas â’u hamcanion a’u 

targedau, ac fe’i defnyddir fel sail ar gyfer y CDY.  

Mae’r Adroddiad Hunanarfarnu’n helpu’r  

llywodraethwyr i wybod beth yw blaenoriaethau 

gwella’r ysgol, fel y’u rhestrir yn y CDY.) 
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 Adolygu perfformiad y Pennaeth yn nhymor yr 

hydref bob blwyddyn, pan fydd ei amcanion a’i 

dargedau ef neu hi’n cael eu hadolygu a’u gosod. 

5.5 Bod yn atebol am unrhyw 

benderfyniadau a chamau a gymerir 

a bod yn barod i esbonio’i 

benderfyniadau a’i weithredoedd i 

unrhyw un perthnasol. 

  Bydd cofnodion cyfarfodydd, gan gynnwys 

dogfennau perthynol a drafodwyd, ar gael os 

bydd y cyhoedd am eu gweld.  

 Mae’r holl wybodaeth bersonol a gedwir gan yr 

ysgol yn ddiogel ac wedi’i hamddiffyn rhag 

mynediad heb awdurdod. 

 Paratoir adroddiad blynyddol i rieni/gofalwyr yn 

unol â’r canllawiau statudol. 

 Polisi Cydraddoldeb – Deddf Cydraddoldeb 2010 

5.6 Dileu unrhyw wahaniaethu yn yr 

ysgol a hyrwyddo cyfleoedd cyfartal 

a pherthynas dda rhwng pawb, 

waeth beth yw eu gwahaniaethau. 

 

5.7 Ethol cadeirydd ac is-gadeirydd bob 

blwyddyn. 

5.8 Adolygu strwythur, aelodaeth a 

chylch gorchwyl y pwyllgor. 

  http://www.legislation.gov.uk/wsi/2005/2914/cont

ents/made  

5.9 Cytuno ar strwythur staffio’r ysgol 

yn unol â chyllideb a meysydd 

blaenoriaeth yr ysgol. 

5.10 Penodi staff ar gyfer yr ysgol. 

5.11 Chwarae rôl arweiniol o ran recriwtio 

staff a rheoli perfformiad, yn unol ag 

egwyddorion recriwtio diogel a 

chyfraith a rheoliadau cyflogaeth, 

gan gynnwys cyflog, materion 

disgyblu a diswyddo, cwynion, a 

rheoli perfformiad. 

 

  Cyngor gan y Pennaeth.  

 Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 

2006 (fel y’u diwygiwyd).  Penodi panel o 

lywodraethwyr i ddelio â’r broses o benodi 

Pennaeth a Dirprwy Bennaeth.  Cytuno i 

ddirprwyo grym i’r Pennaeth (os yn briodol) ar 

gyfer rhai penodiadau. 

 Sicrhau bod yr holl staff yn cael profiadau dysgu 

proffesiynol a gwerthfawr. 

 

VI. ADOLYGU 

6.1  Cynhelir adolygiad o’r Cytundeb hwn gan yr ALl a’r Corff Llywodraethu heb fod yn llai na 6 

mis  cyn y dyddiad y bydd y cyfnod yn dod i ben, neu ar unwaith os digwydd unrhyw un o’r pethau 

 canlynol: 
 

 pryder difrifol ynghylch perfformiad yr Ysgol sy’n cyfiawnhau cyflwyno hysbysiad rhybuddio o 

dan gymal 8 isod 

 bod ysgol yn mynd i fesurau arbennig neu fod gwelliannau sylweddol yn cael eu nodi gan 

arolwg 

 bod Gweinidogion Cymru’n gorchymyn cau‘r ysgol 

 bod cynigion statudol yn cael eu gwneud ac yn dod i rym gan arwain at: 

o uno Ysgolion Cynradd 

o newidiadau i’r ddarpariaeth AAA 

o cyflwyno trefniadau caniataol ar gyfer dethol disgyblion (bandio disgyblion) 

o newid cyfrwng ieithyddol yr ysgol 

o lle bo ALl yn cyflwyno, neu Weinidog yn cymeradwyo, cynigion ar gyfer ad-drefnu 

ysgolion a allai olygu sefydlu, newid neu gau’r ysgol  
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 os  bydd yr ALl yn defnyddio’i bŵer i atal hawl y corff llywodraethu i gyllideb wedi’i dirprwyo 

 os bydd yr ALl yn defnyddio’i bŵer i benodi llywodraethwyr ychwanegol 

 bod cwynion cyson yn cael eu gwneud yn erbyn ysgol gan randdeiliaid. 

 

Pan geir amgylchiad sy’n ysgogi adolygiad, bydd yr ALl a’r Corff Llywodraethu, cyn pen 6 mis, yn 

gweithredu’r adolygiad ac, os bydd angen, yn diwygio’r Cytundeb hwn neu (os yn berthnasol) y 

Datganiad yn unol â hynny. 

 

VII. HYSBYSIADAU RHYBUDDIO 

 

7.1 O dan a.3 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, gall awdurdod lleol 

 gyflwyno hysbysiad  rhybuddio i gorff llywodraethu ysgol o dan unrhyw un o’r 

 amgylchiadau canlynol. 

 

 Sail 1: Mae safonau perfformiad y disgyblion yn yr ysgol yn annerbyniol o isel. 

 Sail 2: Bu chwalfa yn y ffordd y mae’r ysgol yn cael ei rheoli neu’i llywodraethu. 

 Sail 3: Mae ymddygiad disgyblion yn yr ysgol neu unrhyw beth a wneir gan y disgyblion hynny 

neu’u rhieni yn cael effaith andwyol ddifrifol, neu’n debygol o gael effaith andwyol ddifrifol, ar 

addysg unrhyw ddisgyblion yn yr ysgol. 

 Sail 4: Mae diogelwch disgyblion neu staff yn yr ysgol o dan fygythiad (boed drwy chwalfa 

mewn disgyblaeth neu fel arall). 

 Sail 5: Mae’r corff llywodraethu neu’r pennaeth wedi methu, neu’n debygol o fethu â 

chydymffurfio â dyletswydd o dan y Deddfau Addysg. 

 Sail 6: Mae’r corff llywodraethu neu’r pennaeth wedi gweithredu, neu’n bwriadu gweithredu’n 

afresymol, wrth gyflawni unrhyw un o’i swyddogaethau o dan y Deddfau Addysg. 

 

VIII. CYDWEITHIO 

8.1 Y mae’r ALl a’r Corff Llywodraethu’n cytuno y byddant yn cydweithio’n ddiffuant ac mewn 

 modd agored, cydweithredol ac adeiladol o dan y Cytundeb Partneriaeth hwn ac mewn  ysbryd 

o gyd-ymddiried, gan ymateb, y naill yn brydlon i bob cais rhesymol gan y llall. 

 

IX. SWYDDOGAETHAU A PHROTOCOLAU 

9.1 Y mae manylion swyddogaethau statudol ac anstatudol presennol yr ALl, a’r protocolau a’r 

gweithdrefnau o ran ei berthynas a’i gyfrifoldebau tuag at y Corff Llywodraethu a’r Ysgol (ac i’r 

gwrthwyneb), wedi’u nodi yn Adran 2 o’r Cytundeb hwn, ac fe’u hystyrir yn rhan o’r Cytundeb 

hwn. 

X. CYSWLLT 

10.1   Mae cyswllt Ceredigion ar gyfer pob adran wedi’i gynnwys yn Atodiad 1. 
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ADRAN 2  
1. TARGEDAU CYNNYDD DISGYBLION, PRESENOLDEB A GWAHARDDIADAU  

 

1.1 CYNNYDD DISGYBLION 

Mae sicrhau ac adrodd ar gynnydd disgyblion yn rhan annatod o strategaeth gwella pob ysgol a’r 

Awdurdod Lleol.  Mae hyn yn caniatáu targedu dysgu proffesiynol ac adnoddau ar y meysydd 

blaenoriaeth priodol. 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Trafodaeth broffesiynol ynghylch 

gwybodaeth yn seiliedig ar gynnydd 

disgyblion. 

 Darparu datblygiad proffesiynol ac arweiniad 

ar ddadansoddi cynnydd disgyblion. 

 Casglu a chydosod targedau disgyblion 

unigol bob blwyddyn ar gyfer y blynyddoedd 

ysgol statudol. [Sylwer nad yw’n ofyniad 

statudol i gasglu targedau ar gyfer 2021.  

Bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu wrth i 

arweiniad hirdymor gael ei gyhoeddi yn dilyn 

cyfnod Covid-19] 

 

 Dadansoddi cynnydd disgyblion ac addasu 

cynlluniau fel bo angen..  

 Darparu’r wybodaeth berthnasol i’r ALl ar ffurf 

electronig i adrodd ar gynnydd disgyblion.  

 Trefnu i gynrychiolwyr ysgolion fynychu sesiynau 

datblygiad proffesiynol a ddarperir gan yr ALl ar 

gynnydd disgyblion. 
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2. HAWL YSGOLION I GAEL CYMORTH GAN YR ALL  

 

2.1  CAMAU A GYMERIR GAN YR ALL I FONITRO YSGOLION 

Mae gan yr ALl rôl allweddol o ran monitro ysgolion.  

Gwneir y monitro drwy ymweliadau rheolaidd, a bydd adroddiad ar yr ymweliad yn cael ei rannu â’r ysgol 

a chyrff llywodraethu.  Bydd yr adroddiadau’n cynnwys manylion unrhyw gymorth dilynol gan yr 

Awdurdod Lleol.  Bydd yr ymweliadau’n canolbwyntio ar yr agweddau canlynol: 

 cynnydd disgyblion 

 ansawdd ac effaith yr addysgu 

 ansawdd ac effaith yr arweinyddiaeth 

 ansawdd y Cwricwlwm a gynigir 

 ansawdd ac effaith y ddarpariaeth Cynhwysiant a Lles 
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2.2 CYMORTH I YSGOLION A OSODWYD MEWN CATEGORI STATUDOL GAN ESTYN 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

Cydymffurfio â gofynion fel y’u nodir yng Nghylchlythyr Rhif: 28/03 gan LlC, sef Ysgolion y 

Cafwyd bod Angen Mesurau Arbennig neu Welliant Sylweddol Arnynt yn dilyn Arolygiad o 

dan Adran 28 o Ddeddf Addysg 2005.  

Fel mater o frys bydd yr ALl yn: 

 Sicrhau bod gan yr ysgol Gynllun Gweithredu Ôl-

arolwg priodol a manwl er mwyn mynd i’r afael â’r 

diffygion a nodwyd. 

 Cynnal adolygiad brys o strwythur staffio’r ysgol. 

 Cytuno ar lefel y cymorth i’r ysgol drwy gyfarfodydd 

cychwynnol a rheolaidd a fydd yn cynnwys y 

Pennaeth a Chadeirydd y Llywodraethwyr (a’r 

Esgobaeth yn achos ysgolion eglwysig).  

 Cynnig cymorth ysgol i ysgol lle bo’n briodol.   

 Sefydlu Bwrdd cynnydd yn unol â chylch gorchwyl 

cytunedig er mwyn cydweithio i gwrdd â’r 

argymhellion. 

 Darparu cymorth ychwanegol sylweddol gan y 

Gwasanaethau Dysgu cyfan er mwyn mynd i’r afael 

â diffygion penodol. 

 Ymgymryd â rôl fwy cadarn o ran monitro Cynllun 

Gweithredu Ôl-arolwg yr ysgol ac ymweliadau 

ychwanegol er mwyn asesu cynnydd yn rheolaidd. 

 Bydd yr ALl yn cynhyrchu Cynllun Gweithredu i 

gefnogi, herio a monitro cynnydd ysgol o ran symud 

allan o gategoreiddio statudol. 

 Bydd y Cynghorydd Cymorth Ysgolion yn darparu 

adroddiadau cyson ar gynnydd i’r Cyfarwyddwr 

Strategol Dysgu a Phartneriaethau a’r Swyddog 

Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Gwasanaethau 

Ysgolion, yn ogystal â Chadeirydd y Llywodraethwyr 

hyd nes y bernir bod yr ysgol yn barod i ddod allan 

o fesurau arbennig. 

 Lle nad yw ysgol yn gwella, bydd yr ALl yn 

defnyddio’i bwerau ymyrryd statudol.  

Fel mater o frys rhaid i’r ysgol wneud y 

canlynol:  

 Cydnabod y diffygion a nodwyd a llunio 

Cynllun Gweithredu Ôl-arolwg manwl 

mewn ymgynghoriad â’r Llywodraethwyr, 

er mwyn mynd i’r afael â’r diffygion hyn. 

 Darparu copi o’r Cynllun Gweithredu ar 

gyfer y Cynghorydd Cymorth Ysgolion. 

 Sefydlu system fonitro i sicrhau bod y 

Cynllun Gweithredu’n cael ei roi ar waith 

o fewn yr amserlen a gytunwyd. 

 Mynychu a chyfrannu at unrhyw fyrddau 

cynnydd a sefydlir. 

 Darparu adroddiadau cynnydd ar gyfer 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 

Cymunedau sy’n Dysgu yn ôl y gofyn. 

 

Sylwer bod gan yr ALl bwerau ymyrryd, sy’n dod yn weithredol pan fydd Estyn wedi enwi ysgol 

fel un sydd angen mesurau arbennig neu un sydd angen gwelliant sylweddol, neu pan fydd 

gan yr ALl bryderon difrifol ynghylch y canlyniad tebygol i’r ysgol oni cheir ymyrraeth. Mae’r 

pwerau ymyrryd hyn yn unol â Deddf Addysg ac Arolygu 2006 (Atodiad 7), ac fe’u gweithredir 

gan yr ALl yn unol â’r materion o bryder penodol a nodir yn yr ysgol. 
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Bydd yr ALl yn defnyddio’i bwerau ymyrryd mor gyflym â phosib, gan ddechrau gyda 

rhybuddion ffurfiol i wella, er mwyn sicrhau’r gwelliannau angenrheidiol cyn gynted â 

phosib. Dylai  hyn osgoi’r angen i Estyn osod yr ysgol mewn unrhyw gategori statudol. 

 

Dogfennau Ategol 

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer Ysgolion sy’n Achosi Pryder   
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3. RÔL YR YSGOLION A’R ALL O RAN DATBLYGU PROSES BONTIO EFFEITHIOL 

 

3.1 CYFNOD ALLWEDDOL 2 I GYFNOD ALLWEDDOL 3 

 

  ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Meithrin perthnasau 

gwaith agos rhwng y 

sector cynradd ac 

uwchradd drwy hyrwyddo 

a chefnogi arferion pontio 

effeithiol. 

 Sicrhau bod y Cynlluniau 

Pontio ar gyfer yr ardal 

yn addas ac yn cwrdd â’r 

gofynion statudol. 

 Trefnu bod data 

disgyblion yn cael ei 

drosglwyddo o’r sector 

cynradd i’r uwchradd. 

 

 Cynnal ac adolygu cynlluniau pontio mewn perthynas ag elfennau 

craidd: 

 Rheolaeth a chydlyniant; 

 Cynllunio cwricwlwm ar y cyd; 

 Dysgu ac addysgu; 

 Asesu, monitro a thracio safonau a lles disgyblion;  

 Pwyso a mesur effaith ar safonau; 

 Cysylltiadau bugeiliol; 

 Gwybodaeth am gyflawniadau, cyrhaeddiad, presenoldeb ac 

ymddygiad disgyblion; 

 Anghenion dysgu disgyblion unigol. 

 Datblygu dulliau cyson o ddysgu, addysgu ac asesu ar draws 

Cyfnod Allweddol 2 (CA2) a Chyfnod Allweddol 3 (CA3). 

 Helpu disgyblion i wneud gwell cynnydd drwy rannu arbenigedd a 

sicrhau parhad mewn cynlluniau gwaith o CA2 i CA3. 

 Ysgolion Uwchradd i dderbyn asesiad athro CA2 a Phrofion 

Safonol gan sicrhau trefniadau cymedroli cadarn sy’n dilyn 

asesiadau athrawon. 

 Sicrhau cydlyniant a chynnydd disgyblion 

 Darparu gwybodaeth lawn am gyfranogiad disgybl i grwpiau 

ymyrraeth sgiliau sylfaenol yn yr ysgol gynradd, er mwyn i’r ysgol 

uwchradd allu cynnal adolygiad priodol i sicrhau bod y cymorth yn 

parhau. 

 

3.2  PONTIO I’R  HOLL GYFNODAU ALLWEDDOL 

 

Mae Ysgolion Uwchradd yn ymwybodol o bwysigrwydd trefniadau pontio effeithiol rhwng yr holl 

gyfnodau allweddol.  Mae hyn hefyd yn cynnwys cynorthwyo pobl ifanc a’u rhieni i ddewis cyrsiau 

priodol yng Nghyfnod Allweddol 4 a 5. 

 

 

Dogfennau Ategol 

Canllawiau ar Baratoi Cynlluniau Pontio Cyfnod Allweddol 2 i Gyfnod Allweddol 3 (Cylchlythyr Rhif 

30/ 2006 Llywodraeth Cymru)  
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4. CEFNOGI DYSGU PENODOL MEWN YSGOLION 
 

4.1 CYFNOD SYLFAEN 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Cynorthwyo ysgolion i roi arfer da ar waith 

yn y Cyfnod Sylfaen a brocera cymorth 

ysgol i ysgol fel bo angen. 

 Monitro effaith hyfforddiant proffesiynol ac 

arfarnu ansawdd y ddarpariaeth yn y stafell 

ddosbarth. 

 Darparu cymorth ymgynghorol yn sgil 

dadansoddiad o anghenion. 

 Cynnig cymorth ymgynghorol yn dilyn 

asesiad o anghenion. 

 Cynnig datblygiad proffesiynol a chyngor ar 

arfer da wrth asesu i gynorthwyo pob 

dysgwr i wneud cynnydd.  

 Hysbysu ac arwain  ysgolion mewn 

perthynas â blaenoriaethau cenedlaethol 

a lleol.  

 

 Sicrhau bod pob aelod staff yn gallu rhoi arfer da 

ar waith o fewn y  Cyfnod Sylfaen 

 Monitro effaith hyfforddiant  proffesiynol yn y stafell 

ddosbarth a sicrhau gweithredu dilynol 

 Darparu cymorth, a sicrhau bod argymhellion y 

Tîm Ymgynghorol yn cael eu rhoi ar waith, a’u 

monitro. 

 Datblygu gweithdrefnau asesu sy’n rhan annatod 

o gynllun cwricwlwm sydd â’r nod cyffredinol o 

gynorthwyo pob dysgwr i wneud cynnydd.  

 Nodi blaenoriaethau’r ysgol drwy broses hunan-

werthuso a thargedu mentrau cenedlaethol a lleol 

i godi safonau a gwella ansawdd  

 

 

 

 

4.2 DARPARIAETH 14-19  

                             ALl               Ysgol/Corff Llywodraethu 

Sicrhau bod yr ysgolion yn gweithredu 

gofynion Mesur Dysgu a Sgiliau 2009 ac yn 

darparu Cwricwlwm Lleol addas. 

 Hyrwyddo cynhwysiant a sicrhau bod holl 

ddysgwyr Ceredigion yn cael cyfle cyfartal a 

theg i gael mynediad at ystod eang o 

lwybrau dysgu. 

 Sicrhau bod y cyrsiau a ddarperir yn 

cwrdd ag anghenion a datblygiad 

economaidd y Sir a’u bod â chyswllt â’r 

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau 

rhanbarthol. (Yn unol â’r ymchwil LMI). 

 Sicrhau bod dysgwyr 14-19 yn cael y 

cyfle i ddatgan barn drwy holiaduron 

‘Llais y Dysgwyr’. 

 Hybu a sicrhau cynnydd mewn 

cyfranogiad gan bobl 14-25 oed mewn 

addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. 

Sicrhau bod darpariaeth i ddysgwyr 14-19 oed yn 

cydymffurfio â Mesur Dysgu a Sgiliau 2009. 

 Drwy gydweithio â sefydliadau eraill, sicrhau bod 6 

elfen Allweddol Llwybrau Dysgu 14-19 yn hygyrch 

ac o fudd i bob dysgwr. 

 Hybu’r ysgol fel amgylchedd dysgu i bawb. 

Darparu hyfforddiant sgiliau priodol i’r dysgwyr 

drwy gydol eu gyrfa yn yr ysgol. 

 Sicrhau bod pob dysgwr yn gadael yr ysgol gyda 

chymwysterau. 

 Sicrhau bod ystod o weithgareddau a 

gwasanaethau o ansawdd uchel yn cael eu 

darparu ar gyfer y dysgwyr. 

 Sicrhau bod y ‘Cyngor Ysgol’ yn gynrychiadol ac yn 

gynhwysol, ac yn cyfrannu’n effeithiol at rediad yr 

ysgol. 
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5. CEFNOGI DISGYBLION AGORED I NIWED 

 

5.1 PRESENOLDEB 

Bydd ysgolion a’r ALl yn cytuno i osod a monitro targedau presenoldeb er mwyn cwrdd â thargedau 

meincnodi cenedlaethol. 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Gweithredu set gyson a chyffredin o 

weithdrefnau presenoldeb. 

 Monitro a dadansoddi cyfraddau 

presenoldeb, data a gwybodaeth a rennir 

gydag ysgolion. 

 Paratoi adolygiad hunanarfarnu 

presenoldeb blynyddol gyda phob ysgol. 

 Paratoi cynllun gweithredu ar gyfer ysgolion 

gyda phresenoldeb yn Chwarteli meincnodi 

PYDd 3 a 4 a’r ysgolion hynny nad ydynt yn 

rhoi gweithdrefnau presenoldeb cyson ar 

waith. 

 Paratoi adroddiadau presenoldeb bob 

hanner tymor ar gyfer Ysgolion Cynradd, 

gan dynnu sylw at ddisgyblion sydd â 

phroblemau presenoldeb ac achosion sy’n 

parhau. 

 Paratoi cofnodion o gyfarfodydd 

presenoldeb wythnosol gydag ysgolion 

uwchradd, gan dynnu sylw at ddisgyblion 

sydd â phroblemau presenoldeb ac 

achosion sy’n parhau. 

 Derbyn pob atgyfeiriad ar gyfer ymchwiliad 

yn unol â meini prawf Gwasanaeth 

Cynhwysiant Addysg yr ALl ar gyfer 

atgyfeirio. 

 Ymweld ag ysgolion (Swyddogion 

Cynhwysiant Addysg) yn rheolaidd i roi 

cyngor ac arweiniad ar wella presenoldeb a 

materion cysylltiedig. 

 Gweithredu set gyson a chyffredin o weithdrefnau 

presenoldeb. 

 Cadw cofrestr gyflawn a chywir o’r holl ddisgyblion 

cofrestredig (mae cofrestr yr ysgol yn ddogfen 

gyfreithiol a chyfrifoldeb y Pennaeth yw sicrhau ei 

bod wedi’i llenwi ac yn gywir). 

 Cofnodi presenoldeb pob disgybl ar y gofrestr.  

Dylid cofnodi bob sesiwn fore a phrynhawn yn 

ystod y tymor gan ddefnyddio’r system electronig. 

 Penaethiaid i wirio’r cofrestrau electronig ar 

ddiwedd bob wythnos i sicrhau nad oes ‘dim 

marciau coll’. 

 Monitro cofrestrau’n rheolaidd a nodi disgyblion 

sydd â chyfraddau presenoldeb o dan 90%.  Dilyn 

y gweithdrefnau priodol a rhannu’r wybodaeth â’r 

Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg. 

 Ymateb i adroddiadau presenoldeb hanner tymor 

o fewn 10 diwrnod gwaith (ysgolion cynradd yn 

unig). 

 Anfon cyfraddau presenoldeb at yr ALl yn 

electronig yn unol â chanllawiau LlC 

 Penaethiaid i gytuno targedau cyfanswm 

absenoldeb â chorff llywodraethu’u hysgol bob 

blwyddyn. 

 Penaethiaid i adolygu a monitro cyfraddau 

presenoldeb bob tymor a gweithredu pan fo 

angen. 

 Gweithredu’r adolygiad hunanarfarnu 

presenoldeb blynyddol a rhoi ar waith unrhyw 

gynllun gweithredu a all ddeillio o’r 

hunanarfarniad.  
 

 

Dogfennau Ategol 

Strategaeth Presenoldeb a Templed Polisi Presenoldeb  

 

5.2 YMDDYGIAD 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

Tudalen 27



Page 16 of 47 

 

 

 Ceisio gwella cyrhaeddiad addysgol drwy 

leihau nifer y dyddiau a gollir drwy 

waharddiadau drwy weithio dan arweiniad 

(Cytundebau Partneriaethau Rheoliadau 

Cymru 2007). 

 Cynnig cymorth a chyngor i athrawon, 

penaethiaid a Staff Ysgolion i’w helpu i 

gwrdd ag argymhellion LlC ynghylch 

gweithdrefnau gwahardd fel y’u hamlinellir 

yn ‘Gwahardd o Ysgolion ac Unedau 

Cyfeirio Disgyblion’; neu unrhyw 

ddogfennau perthnasol eraill gan LlC. 

Gweithio’n unol â’r agenda Teuluoedd yn 

Gyntaf, gan ystyried y dull Tîm o Amgylch y 

Teulu/Cofleidiol i gynorthwyo teuluoedd 

gydag anghenion. 

 Dadansoddi a lledaenu data cymharol am 

waharddiadau tymor penodol a pharhaol o 

Ysgolion Uwchradd. 

 Mynychu pob cyfarfod  Llywodraethwyr lle 

trafodir gwaharddiadau parhaol.  

 Herio ysgolion nad ydynt yn cwrdd â 

thargedau a/neu anghenion plant a phobl 

ifanc. 

 Cynnig darpariaeth integredig o gymorth 

cynnar cyffredinol a phenodol, gwybodaeth, 

cyngor ac ymyriadau ar gyfer pob oed. 

Gwella agweddau ar lesiant personol, 

cymdeithasol, addysgol, corfforol, 

meddyliol ac emosiynol unigolion. 

 Hyrwyddo cyfleoedd i ymgysylltu, drwy 

ddull cynhwysol, i hyrwyddo profiadau 

addysgol mynegiannol a phositif, drwy 

gwricwlwm amgen a chyfleoedd gwaith/ 

gwirfoddoli. 

 Sicrhau bod Confensiwn y Cenhedloedd 

Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) – 

Unicef UK yn cael ystyriaeth trwy gydol y 

broses hon. 

 Hyrwyddo a datblygu gwydnwch unigol a 

theuluol, grymusiad ac annibyniaeth, i wella 

cyrhaeddiad addysgol, ymgysylltiad, a 

phrofiadau addysgol positif. 

 Dilyn argymhellion LlC mewn perthynas â 

gweithdrefnau gwahardd a nodir yn  ‘Gwahardd 

o Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion’; neu 

unrhyw ddogfennau a ddaw wedi hynny gan 

LlC. 

 Gweithio gyda Porth Cymorth Cynnar i 

glustnodi a darparu cymorth staffio ac 

adnoddau i wella ansawdd y ddarpariaeth ar 

gyfer plant a phobl ifanc fel bo’n briodol. 

 Gweithio’n unol â Phanel Proffesiynol Porth 

Cymorth Cynnar fel yr amlinellir yn y Cylch 

Gorchwyl. 

 Gweithio er mwyn darparu cyfleoedd i blant a 

phobl ifanc fel yr amlinellir yn Cynhwysiant, lles, 

ymddygiad a phresenoldeb disgyblion / Is-bwnc 

/ LLYW.CYMRU. 

 Sicrhau bod Confensiwn y Cenhedloedd 

Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) – Unicef 

UK yn cael ystyriaeth trwy gydol y broses hon. 

 Cefnogi agenda Tîm o Amgylch y Teulu i 

weithredu’r dull Cofleidiol, a chyfathrebu â 

gwasanaethau ychwanegol i ddarparau 

cymorth fel bo’n briodol. 

 Helpu i sicrhau diogelwch a lles staff Porth 

Cymorth Cynnar drwy rannu gwybodaeth 

briodol, asesiadau risg cyfredol, a dilyn 

canllawiau iechyd a diogelwch. 

Mae gofyn yn ôl y gyfraith i’r Pwyllgor Disgyblu a Gwahardd Disgyblion fod â chlerc.  Gall y sawl sy’n 

clercio fod yr un person ag sy’n glerc i’r corff llywodraethu neu gall fod yn rhywun arall.  
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Dogfennau Ategol:  

https://gov.wales/pupil-inclusion-well-being-behaviour-and-attendance 

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/children-young-people-services/youth/.  

https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/ 

https://www.cwvys.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/YOUTH-WORK-IN-WALES-PRINCIPLES-

AND-PURPOSES.pdf 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-07/families-first-performance-management-

guidance-for-local-authorities_0.pdf;   

 

5.3 POLISI  DARPARIAETH ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG YMHOB YSGOL 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Cyfathrebu a chynnig arweiniad i ddarparwyr 

blynyddoedd cynnar o ran cwrdd ag 

anghenion disgyblion cyn-ysgol a chanddynt 

anghenion addysgol arbennig 

 Datblygu meini prawf i ysgolion glustnodi 

disgyblion ar bob cam o’r Gofrestr ADY, ac 

adolygu darpariaeth yn unol â Chod Ymarfer 

ADY Cymru 2002, ac yn unol â Strategaeth 

ADY yr ALl.   

 Cynnal cyfarfodydd cynllunio a gwerthuso 

darpariaeth ADY â phob Ysgol. 

 Cynnig arweiniad a chymorth i ysgolion o ran 

sut i gwrdd ag anghenion, drwy ymateb wedi’i 

raddoli. 

 Dosbarthu adnoddau i ysgolion i gyflawni’r 

lefel briodol o ddarpariaeth i gwrdd ag 

anghenion disgyblion yn unol â Strategaeth 

ADY yr ALl.   

 Darparu lefel uchel o ddysgu proffesiynol i 

ysgolion a staff, i gwrdd ag anghenion 

disgyblion yn unol â strategaeth ADY 

Ceredigion. 

 Cynnal Asesiadau Statudol o ADY fel bo 

angen. 

 Enwebu aelod o’r Corff Llywodraethu â 

chyfrifoldeb am Ddiogelu Plant ac ADY 

 Mynd ati mewn modd cynhwysol i gwrdd ag 

anghenion addysgol arbennig pob disgybl. 

 Clustnodi disgyblion y mae eu dysgu neu eu 

hymddygiad yn destun pryder ar bob lefel o 

God Ymarfer ADY Cymru 2002. 

 Sicrhau ymyrraeth gynnar i ddisgyblion sydd 

angen cymorth ychwanegol. 

 Darparu cymorth wedi’i raddoli i ddisgyblion. 

 Lle bo ysgolion yn bryderus am ddisgyblion 

unigol, yn sgil monitro ac adolygu, dylent 

gyfeirio at Banel Cymorth yr ALl, gan 

ddefnyddio’r ffurflen Cais am Gymorth 

Cynhwysiant. 

 Darparu cyngor addysgol o safon uchel fel 

rhan o’r asesiad statudol o anghenion plant. 

 Pan fydd y gyllideb Anghenion Addysgol 

Arbennig wedi’i dirprwyo i’r ysgol, mae’n rhaid 

i ysgolion sicrhau eu bod yn cwrdd ag 

anghenion pob disgybl yn yr ysgol. 

 

 

Dogfennau Ategol: 

Anghenion Addysgol Arbennig: Cod Ymarfer ar gyfer Cymru  

Polisi Anghenion Addysgol Arbennig/Strategaeth ADY Ceredigion  
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5.4 CYMORTH I BLANT SY’N DERBYN GOFAL (LAC) 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Gweithio’n agos fel partneriaid 

cynllunio cymunedol gan rannu’r 

cyfrifoldeb dros blant sy’n derbyn 

gofal. 

 Sefydlu gweledigaeth glir a 

blaenoriaethau i wella’r canlyniadau 

i blant sy’n derbyn gofal. 

 Sicrhau bod yna ddull trylwyr a 

systematig o fonitro cyrhaeddiad, 

cynnydd academaidd a 

phresenoldeb plant sy’n derbyn 

gofal. 

 Sicrhau bod yna ddull trylwyr a 

systematig o werthuso 

gwasanaethau ar gyfer plant sy’n 

derbyn gofal. 

 Darparu cyfleoedd dysgu 

proffesiynol i sicrhau bod yr holl staff 

perthnasol yn ymwybodol o’u 

cyfrifoldebau rhianta corfforaethol. 

 Sicrhau bod yna gyfrifoldeb ar y cyd dros nodi a chwrdd 

ag anghenion plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal, a 

chael gwared â’r rhwystrau sy’n eu hatal rhag llwyddo ym 

myd Addysg. 

 Sicrhau bod derbyniadau, rhaglenni dysgu a chymorth yn 

cael eu trefnu a’u cytuno gyda’r staff perthnasol yn ddi-

oed. 

 Gosod disgwyliadau uchel ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 

a sefydlu gwaith partneriaeth cadarn i gwrdd â’u 

hanghenion. 

 Hyrwyddo agweddau positif a disgwyliadau uchel ar gyfer 

plant sy’n derbyn gofal, a chydnabod a dathlu eu 

llwyddiannau. 

 Sicrhau bod Cynlluniau Addysg Unigol (CAU) yn cael eu 

cwblhau a bod modd mynychu’r cyfarfodydd adolygu aml-

asiantaeth. 

 Defnyddio gwaharddiad fel sancsiwn a defnydd o ddulliau 

eraill ar wahân i waharddiad cyfnod penodol. 

 Cynnwys Plant sy’n Derbyn Gofal a rhoi gwrandawiad 

iddyn nhw. 

 Rhaid bod gan bob ysgol gydlynydd LAC (Plant sy’n 

Derbyn Gofal) Dynodedig a rhaid i’r unigolyn hwnnw fod 

yn hysbys i’r holl staff. 
 

 

 
5.5 CYMORTH I DDISGYBLION SYDD Â SAESNEG YN IAITH YCHWANEGOL (SIY) 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Parhau i reoli elfen Lleiafrifoedd Ethnig y Grant 

Gwella Addysg ar ran ysgolion yr awdurdod. 

 Darparu cymorth rheolaidd i ysgolion priodol i 

fonitro cynnydd disgyblion SIY. 

 Darparu cyngor, cymorth a hyfforddiant ar 

gwrdd ag anghenion disgyblion o ran cael 

mynediad at y Cwricwlwm. 

 Cadw’n gyfredol â’r ymchwil a’r wybodaeth 

ddiweddaraf ynghylch SIY a rhannu arfer 

effeithiol. 

 Dosrannu cyllid i’r ysgolion sydd â’r niferoedd 

uchaf o ddisgyblion SIY i ddarparu cymorth 

priodol. Cymorth i ddarparu gwasanaethau 

 Rhoi gwybod i’r gwasanaeth ymgynghorol SIY 

pan fydd disgyblion newydd yn cyrraedd a bod 

angen gwasanaethau cymorth. 

 Cadw cofnodion cywir a chyfredol o 

ddisgyblion SIY a’u lefelau, a rhannu’r rhain â’r 

Gwasanaeth Ymgynghorol. Archwilio data 

perthnasol i nodi meysydd sy’n peri pryder ac 

ymateb yn briodol i’r her o fynd i’r afael â’r 

rhain. 

 Manteisio ar hyfforddiant a gynigir i ehangu’r 

sail wybodaeth a chynnig darpariaeth gyson a 

pharhaus ar draws ysgolion.  
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arbenigol yn ôl yr angen e.e. gwasanaethau 

cyfieithu, adnoddau dwyieithog. 

 Penaethiaid i sicrhau bod athrawon sydd â 

disgyblion SIY yn eu dosbarth yn cyfathrebu’n 

rheolaidd â staff cymorth i sicrhau bod y 

ddarpariaeth yn hybu cynnydd ac yn gwella 

mynediad at y cwricwlwm.    

 

5.6 DIOGELU PLANT 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Gall y Swyddog Diogelu Plant a enwir 

gan yr ALl gynnig cyngor ac arweiniad i 

Gydlynydd Diogelu Plant/Pennaeth yr 

Ysgol a Llywodraethwr Diogelu Plant 

Dynodedig y Corff Llywodraethu. 

 Bydd yr ALl yn cynnig hyfforddiant Lefel 

2 i Gadeirydd y Corff Llywodraethu a’r 

Llywodraethwr Diogelu Dynodedig 

mewn perthynas â recriwtio diogel a’r 

gweithdrefnau i’w dilyn os gwneir 

honiadau yn erbyn aelodau staff. 

 Bydd yr ALl yn trefnu hyfforddiant 

penodol ar gyfer Cydlynydd Diogelu 

Plant yr Ysgol yn rheolaidd.  

 Bydd y Swyddog Diogelu Plant a enwir 

gan yr ALl yn archwilio Polisïau Diogelu 

pob ysgol yn flynyddol. 

 Rhaid i’r Corff Llywodraethu enwebu Llywodraethwr 

Diogelu Plant, a rhaid i’r Ysgol gael aelod staff a enwir 

fel Cydlynydd Diogelu Plant o fewn yr ysgol.  Rhaid i’r 

Cydlynydd Ysgol a enwir fod yn hysbys i’r holl staff. 

 Bydd y Pennaeth yn sicrhau bod y Cadeirydd yn cael 

ei hysbysu am yr honiad a bydd yn gwahodd y 

cadeirydd i fynychu cyfarfodydd strategaeth o dan 

Adran 5 o ‘Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru 

Gyfan ‘ lle ystyrir honiadau/pryderon ynghylch 

ymarferwyr a Rhaid sydd mewn Swyddi o 

Ymddiriedaeth.  Gwahoddir y Cydlynydd Diogelu 

Plant/Pennaeth hefyd i bob cyfarfod strategaeth. 

 Bydd disgwyl i’r Cadeirydd a’r Llywodraethwr 

Dynodedig fynychu hyfforddiant lefel 2 er mwyn 

iddynt fod yn gyfarwydd â’u rôl a’u cyfrifoldebau. 

 Rhaid i’r Cydlynydd Ysgol a Enwir fynychu 

hyfforddiant Lefel 2 er mwyn iddo/iddi fod yn 

gyfarwydd â’i rôl a’i (ch)gyfrifoldebau. 

 Anogir pob Llywodraethwr i dderbyn hyfforddiant lefel 

1. 

 

 

Dogfennau Ategol 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-10/keeping-learners-safe-the-role-of-

local-authorities-governing-bodies-and-proprietors-of-independent-schools-under-the-

education-act.pdf  
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6. STRATEGAETH ADDYSG GYMRAEG 

 

6.1 CEFNOGI CYNNYDD YN Y DDARPARIAETH CYFRWNG CYMRAEG A GWELLA 

SAFONAU’R GYMRAEG 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Sicrhau a monitro bod pob ysgol yn darparu’r 

wybodaeth gywir am ei diffiniad ieithyddol ar 

CYBLD yn flynyddol; darparu gwybodaeth i’r 

cyhoedd am natur y ddarpariaeth ledled y sir yn 

unol â’r diffiniad perthnasol. 

 Adrodd ar gynnydd perthnasol yn erbyn y Cynllun 

Addysg Gymraeg a Chynllun Strategol y 

Gymraeg mewn Addysg. 

 Sicrhau bod Polisi Iaith Ysgolion Cyngor 

Ceredigion yn cael ei weithredu ymhob un o’i 

ysgolion. 

 Darparu gwasanaeth Athrawon Cefnogi’r 

Gymraeg i fonitro a chefnogi cynnydd yn y 

Gymraeg mewn ysgolion yn seiliedig ar angen. 

 Darparu cyfleoedd priodol i hwyrddyfodiaid 

oedran cynradd fynychu canolfannau iaith er 

mwyn cyflymu proses caffael iaith  

hwyrddyfodiaid. 

 Darparu cyngor,  hyfforddiant ac adnoddau 

priodol er mwyn hyrwyddo datblygiad y Gymraeg 

mewn ysgolion, fel pwnc ac fel cyfrwng. 

 Darparu diffiniad ieithyddol cywir ar CYBLD 

yn flynyddol, darparu gwybodaeth berthnasol 

i rieni am ddarpariaeth ieithyddol yr ysgol yn 

unol â’r diffiniad perthnasol a chytunedig. 

 Cydweithio a chyd-gynllunio â’r ALl ar 

dargedau’r Cynllun Strategol Addysg 

Gymraeg cyfredol (2022-2032).  

 Cydweithio â’r ALl i weithredu ei Bolisi Iaith 

Ysgolion yn llwyddiannus er mwyn cefnogi’r 

weledigaeth a’r nod o gael miliwn o bobl yn 

gallu mwynhau siarad a defnyddio’r Gymraeg 

erbyn 2050. 

 Ysgolion sy’n derbyn y gwasanaeth i 

gydweithio’n llawn ac yn effeithiol gydag 

Athrawon Cefnogi’r Gymraeg er mwyn codi 

safonau’r Gymraeg. 

 Ysgolion i drafod a hyrwyddo manteision 

Canolfannau Iaith gyda theuluoedd a 

disgyblion. Ysgolion i fonitro cynnydd 

hwyrddyfodiaid i’r Ysgol. 

 Ysgolion i nodi anghenion datblygu penodol 

a chlustnodi cyllidebau penodol i gwrdd â 

gofynion hyfforddi ac adnoddau.  
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7. CYMORTH BUSNES 

 

7.1 DATA / GWYBODAETH  

Gan gynnwys cyfrifoldeb yr ALl i gynnal a datblygu systemau gwybodaeth effeithiol gydag ysgolion, 

a dyletswydd yr ysgolion i gynnal, diweddaru a defnyddio data. 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Darparu arweiniad i ysgolion fel bod ganddynt 

ddealltwriaeth glir o’u rolau, cyfrifoldebau ac 

atebolrwydd mewn perthynas â chasglu, cadw a 

darparu data am ddisgyblion (Presenoldeb, 

Asesiadau a Thargedau Cyfnodau Allweddol, 

Canlyniadau Profion a data Cyfrifiadau 

Blynyddol). 

 Cynnal cronfa ddata ganolog o fanylion disgyblion 

a rheoli gwybodaeth am dderbyniadau, 

trosglwyddiadau, hawl i Brydau Ysgol am Ddim, 

statws ADY a LAC ac ati. (Gwybodaeth wedi’i 

chasglu oddi wrth Rieni ac Ysgolion). 

 Darparu data perfformiad o safon uchel i bob 

ysgol i ategu data Cenedlaethol. Mae hyn yn 

cynnwys:  

o Adroddiadau manwl yn dangos cynnydd ar 

draws y cyfnodau allweddol; 

o Cymorth ar gyfer systemau tracio disgyblion 

e.e. EhedLin a’r dangosydd CA4/5 newydd 

 Sicrhau bod adroddiadau a gwybodaeth 

berthnasol a dderbynnir oddi wrth LlC ar gael. 

 Ymgymryd â threfniadau asesu disgyblion 

yn unol â rhaglenni a gytunwyd, a darparu’r 

ALl â gwybodaeth am berfformiad i hwyluso 

dadansoddiad. 

 Ymgymryd ag arfarniad a dadansoddiad 

parhaus effeithiol o ddata er mwyn dangos 

cryfderau’r ysgol a’r meysydd sydd angen 

eu datblygu yn glir. Mynd i’r afael â nhw a’u 

cynnwys yn y Cynllun Datblygu Ysgol 

(CDY). 

 Anfon data cywir ymlaen at yr ALl o fewn yr 

amserlen benodedig. 

 Gwirio bod yr wybodaeth dros dro a 

ddarperir gan LlC (SSSP, a NEWBEs ac ati) 

yn gywir,  fel y bydd yn bwydo i mewn i 

Adroddiadau Terfynol yn gywir. 

 Diweddaru data disgyblion yn rheolaidd i 

sicrhau bod yr holl fanylion yn gywir.  

 Cofrestru ar gyfer Gwarchod Data. 

 

Mae’r ALl hefyd yn cynnig mynediad llawn at gofnodion canolog disgyblion drwy’r Ganolfan Athrawon 

(system wybodaeth ar gyfer rheoli ysgolion).  
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7.2 MATERION SAFLEOEDD  

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Darparu cyngor ac arweiniad ar faterion sy’n 

ymwneud â rheoli safleoedd ysgol. 

 Darparu cyllid yng nghyllidebau ysgolion at 

drwsio a chynnal a chadw, a chyllid at 

brosiectau cyfalaf. 

 Ymgymryd â gwaith cyfalaf mawr mewn 

perthynas â safleoedd ysgol. 

 Darparu arweiniad ynghylch dyletswydd y 

landlord a dyletswydd yr ysgol fel tenant o ran 

cynnal a chadw. 

 Cynghori ysgolion o ran eu cyfrifoldebau mewn 

perthynas â materion atgyweirio a chynnal a 

chadw, a chynnal a chadw tiroedd. 

 Ymgymryd â gwaith yn unol â’r Rhaniad 

Cyfrifoldebau rhwng yr ALl ac Ysgolion/ 

Llywodraethwyr fel y manylir arno yn y ddogfen 

“Cyfrifoldeb am Drwsio a Chynnal a Chadw yn 

Ysgolion y Sir”. 

 Trafod a chynghori ynghylch mân welliannau ar 

safleoedd ysgol. 

 Cynnal profion rheolaidd ar wahanol ddyfeisiau  

 Gwneud gwahanol asesiadau e.e. asbestos, 

legionela.  

 Monitro cyflwr safleoedd. 

 

 Rhoi gwybod i’r ALl cyn dechrau unrhyw waith 

cynnal a chadw sy’n golygu defnyddio offer 

pŵer.   

 Sicrhau bod y safle yn cael ei gadw mewn 

cyflwr da a’i fod yn cwrdd â gofynion 

Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch o ran 

safleoedd. 

 Pennu’r gyfran o’r gyllideb weithiol sydd i’w 

neilltuo at drwsio a chynnal a chadw. 

 Cytuno ar raglen cynnal a chadw 

 Dod â materion sy’n destun pryder mewn 

perthynas â rheoli safleoedd neu diroedd at 

sylw’r ALl. 

 Trafod materion sy’n destun pryder mewn 

perthynas â chynnal a chadw gyda’r 

Gwasanaethau perthnasol 

 Ymgymryd â gwaith cynnal a chadw yn unol â’r 

Rhaniad Cyfrifoldebau rhwng yr ALl ac 

Ysgolion/Llywodraethwyr fel y manylir arno yn 

y ddogfen “Cyfrifoldeb am Drwsio a Chynnal 

a Chadw yn Ysgolion y Sir”.  

 Rhoi ystyriaeth briodol i unrhyw asesiadau ar yr 

adeilad cyn ymgymryd â gwaith cynnal a 

chadw. 

Mae’r ALl hefyd yn cynnig cymorth, drwy’r CLG, gyda phob agwedd ar waith sy’n ymwneud â rheoli 

safle’r ysgol.  

Oherwydd y gofynion cyfreithiol a’r canlyniadau posib mewn perthynas â’r maes cyfrifoldeb hwn, 

mae gofyn i ysgolion/llywodraethwyr roi ystyriaeth o ddifrif i’r cwestiwn o lofnodi CLG a ddarperir 

gan yr ALl, a fydd yn amddiffyn ysgolion/llywodraethwyr os cwyd materion sy’n destun pryder. 

 

  

 

7.3 MATERION LANDLORDIAID A THENANTIAID 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Cynghori ysgolion ynghylch materion rheoli 

ystadau, gan gynnwys cwestiynau’n ymwneud â 
 Dod â materion sy’n destun pryder mewn 

perthynas â rheoli safleoedd neu diroedd at 
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ffiniau, perchnogaeth tir, hawliau tramwy, 

rhyddfreintiau, fforddfreintiau ac ati. 

 Trafod telerau a chaniatáu prydlesi a 

chytundebau gyda sefydliadau/partneriaid eraill 

e.e. Clybiau Cyn ac Ar Ôl yr Ysgol. 

 

sylw’r ALl, a chynghori ymlaen llaw ynghylch 

unrhyw gytundebau trydydd parti y bwriedir 

ymrwymo iddynt all effeithio ar y tir, adeiladau 

neu unrhyw hawliau a gedwir. 

 

 

 

7.4 MATERION YSWIRIANT  

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Darparu cyngor, a threfnu yswiriant ar gyfer 

adeiladau a’u cynnwys. 

 Trafod anghenion yswiriant gyda’r ALl. 

 

 
7.5 RHEOLI SAFLEOEDD YSGOL 

Yn achos yr holl ysgolion cymunedol ac ysgolion gwirfoddol a reolir, yr ALl sy’n berchen yr eiddo ac 

sydd â statws landlord; mae’r ysgol yn meddiannu ac yn defnyddio’r safle fel tenant.  NID yw’r ALl yn 

berchen ar yr eiddo yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir. 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Rhoi caniatâd ysgrifenedig, fel bo’n 

briodol, i’r Corff Llywodraethu i 

feddiannu a defnyddio’r safle. 

 Rhoi cyfarwyddyd penodol o dan y 

ddeddfwriaeth berthnasol am y 

defnydd o safleoedd mae’n berchen 

arnynt neu’n eu cynnal.  

 O dan amgylchiadau eithriadol, 

defnyddio’r pwerau sydd ar gael 

iddo i roi arweiniad ar y defnydd o 

ysgolion a gynhelir. 

 Darparu cyngor ac arweiniad ar 

faterion sy’n ymwneud â hurio 

safleoedd ysgol – Polisi Gosod 

Ysgolion. 

 Cadw mewn cof y budd o sicrhau bod y safle ar gael i’w 

ddefnyddio gan y gymuned. Fodd bynnag, ni chaiff y Corff 

Llywodraethu newid defnydd, na chael gwared ag unrhyw 

elfen o’r safle y mae’r Awdurdod yn berchen arni, e.e. 

caeau chwarae ac ati, heb gydsyniad ysgrifenedig yr 

Awdurdod. 

 Ystyried cytundeb trosglwyddo rheolaeth os mai ei ddiben 

yw hyrwyddo defnydd o safle’r ysgol gan y gymuned – yn 

amodol ar y rheoliadau a osodir yn Rheoliadau Rheoli 

Mangreoedd Ysgol (Cymru) 2008.  

 Cydymffurfio â pholisi ‘Gosod Ysgolion’ yr ALl gyda’r 

trefniadau ar gyfer pob defnydd tymor byr, sesiynol o 

safleoedd ysgolion a gynhelir (gan gynnwys defnydd sy’n 

gysylltiedig â dibenion yr ysgol, e.e. digwyddiadau’r 

gymdeithas rhieni ac athrawon i godi arian i’r ysgol ac ati, 

neu ddigwyddiadau sydd o fudd i’r gymuned e.e. 

gweithgareddau cynllun chwarae yn ystod y gwyliau ac 

ati). Dylai’r Corff Llywodraethu ystyried y canllawiau ar 

gyfer gosod y ffioedd am ddefnydd o’r fath cyn eu gosod, 

ynghyd ag unrhyw amodau ar ddefnydd.  

 

 

Dogfennau Ategol 

Rheoliadau Rheoli Mangreoedd Ysgol (Cymru)  2008 
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7.6 MATERION IECHYD A DIOGELWCH 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Darparu cyngor ac arweiniad ar 

bolisïau a gweithdrefnau iechyd a 

diogelwch. 

 Cynorthwyo ysgolion i gwrdd â’u 

dyletswyddau cyfreithiol mewn 

perthynas ag iechyd a diogelwch 

a diogelwch tân. 

 Monitro’r sefyllfa i sicrhau bod 

gofynion deddfwriaeth iechyd a 

diogelwch yn cael eu bodloni. 

 Cynnal archwiliadau iechyd a 

diogelwch. 

 Darparu cyngor ac arweiniad ar 

faterion iechyd a diogelwch. 

 Darparu cyngor a chymorth gyda 

gofynion hyfforddiant iechyd a 

diogelwch. 

 Cynorthwyo i gynnal asesiadau 

risg cymhleth. 

 Darparu cyngor ar amodau 

gwaith diogel ar gyfer gweithwyr, 

disgyblion, ymwelwyr ac eraill ar 

safle’r ysgol. 

 Gweithredu cyfrifoldeb cyflogwr 

am iechyd a diogelwch gweithwyr 

ar safle’r ysgol. 

 Cynorthwyo i gynnal 

ymchwiliadau cymhleth i 

ddigwyddiadau. 

 Cydweithio ag asiantiaethau  

gorfodi ar ran yr ysgol e.e. 

Gweithrediaeth Iechyd a 

Diogelwch, Heddlu Dyfed Powys, 

Gwasanaeth Tân ac Achub 

Gorllewin Cymru ac ati. 

 Cefnogi a chymryd rhan yn 

fforwm iechyd a diogelwch yr 

ysgol. 

 

 Datblygu trefniadau rheoli lleol er mwyn gweithredu polisïau 

a gofynion iechyd a diogelwch yr ALl. 

 Enwebu Llywodraethwr i fod yn gyfrifol am faterion Iechyd 

a Diogelwch yr ysgol. 

 Cynnal Archwiliad Iechyd a Diogelwch blynyddol yn ystod 

Tymor yr Hydref a sicrhau bod hwn yn cael ei ddychwelyd 

i’r ALl cyn gwyliau’r Nadolig. 

 Rheoli safle a/neu weithgareddau’r ysgol o ddydd i ddydd, 

gan fabwysiadu arferion diogel yn unol â’r asesiadau risg 

a/neu’r arweiniad a ddarperir gan yr ALl.   

 Cydweithio â’r ALl, gan gynnwys ei drefniadau monitro, a 

rhoi gwybod i’r Awdurdod am unrhyw faterion a allai beryglu 

ei allu, fel cyflogwr, i gydymffurfio â’i gyfrifoldebau iechyd a 

diogelwch.    

 Sicrhau bod pob damwain, digwyddiad neu amod peryglus 

yn cael ei hysbysu a’i archwilio yn unol â’r gweithdrefnau 

perthnasol. 

 Annog gweithwyr i gymryd rhan mewn rheoli iechyd, 

diogelwch a risgiau yn yr ysgol,  a bod pwyllgor iechyd a 

diogelwch effeithiol yn cwrdd yn rheolaidd i gefnogi 

ymdrechion rheolwyr i ddatblygu diwylliant iechyd a 

diogelwch cadarnhaol. 

 Sicrhau bod darpariaeth ar gyfer uwchraddio, atgyweirio a 

chynnal a chadw safle’r ysgol yn cadw’r ysgol yn ddiogel 

drwy:- 

o Sicrhau bod unrhyw ddiffygion a/neu amodau peryglus 

a nodir o fewn y gweithle(oedd) yn cael eu hysbysu a’u 

trin yn brydlon. 

o Cynnal archwiliadau a/neu gerdded o amgylch y safle 

o bryd i’w gilydd i sicrhau bod y mesurau i reoli peryglon 

yn dal i fod yn effeithiol, a bod allanfeydd diogel yn cael 

eu darparu a’u cynnal (e.e. bod llwybrau dianc rhag tân 

yn glir o rwystrau, a bod y system larwm tân yn 

gweithio). 

 Sicrhau bod materion iechyd a diogelwch yn cael eu 

hystyried wrth wneud y canlynol: 

o Penodi a/neu oruchwylio gweithwyr contract, a sicrhau 

mai dim ond contractwyr cymwys a gyflogir, yn unol â’r 

gweithdrefnau iechyd a diogelwch a/neu mynediad 

perthnasol, 

Tudalen 36



Page 25 of 47 

 

o Dewis, pennu, cyrchu a/neu gyflwyno offer a/neu 

sylweddau i’r gweithle. 

 Sicrhau bod gweithwyr neu ddisgyblion yn defnyddio 

unrhyw offer, peirianwaith, neu sylwedd peryglus yn unol 

â’r cyfarwyddyd a/neu’r hyfforddiant a gawsant. 

 Darparu offer amddiffynnol personol priodol ar gyfer 

gweithwyr a disgyblion, a sicrhau ei fod yn cael ei 

ddefnyddio. 

 Sicrhau bod staff a llywodraethwyr yn mynd ar gyrsiau 

hyfforddiant iechyd a diogelwch. 

 Gweithio mewn partneriaeth â’r ALl ar arolygon iechyd a 

diogelwch a dychwelyd ymatebion yn ôl yr amserlen. 

 Diogelu a Rheoli Safle 

 Darparu rhestr gyfredol o bersonél sydd wedi’u hyfforddi 

 Cynnal asesiadau risg addas a digonol gyda chymorth y tîm 

iechyd a diogelwch 

 Trafod materion iechyd a diogelwch sy’n achosi pryder 

gyda’r Awdurdod. 

. 

 

 

 

 

7.7 YMWELIADAU ADDYSGOL  

  

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Darparu cyngor ac arweiniad ar 

unrhyw weithgareddau antur ac 

ymweliadau addysgol tramor. 

 Cadw cofnodion cywir o’r holl 

weithgareddau antur ac 

ymweliadau addysgol tramor.  

 Cymeradwyo tripiau addysgol 

sy’n cynnwys gweithgareddau 

antur ac ymweliadau addysgol 

tramor.  

 Monitro samplau o wibdeithiau a 

thripiau. 

 Cynorthwyo gydag asesiadau 

risg pan fo angen. 

 Cynorthwyo i roi gwybod am, ac 

ymchwilio i ddigwyddiadau. 

 Cynorthwyo gyda’r monitro a 

helpu staff gyda’r system 

EVOLVE. 

 Sicrhau bod pob ymweliad addysgol yn cydymffurfio â 

Pholisi Ymweliadau Addysgol Cyngor Sir Ceredigion. 

 Hysbysu’r ALl ynghylch unrhyw ymweliadau tramor (o leiaf 

28 diwrnod cyn yr ymweliad). 

 Cael sêl bendith yr ALl ar gyfer unrhyw ymweliadau sy’n 

cynnwys gweithgareddau antur neu amgylcheddau anodd 

(o leiaf 28 diwrnod cyn yr ymweliad). 
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 Darparu hyfforddiant a chymorth 

i Gydlynwyr Ymweliadau 

Addysgol ar ddefnyddio’r system 

EVOLVE 

 

 

 

 

7.8 Y GWASANAETH ARLWYO 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Rhoi cyngor i staff ysgolion ar 

ddarparu bwydlen iach sy’n 

cydymffurfio â gofynion Mesur 

Bwyta’n Iach Mewn Ysgolion 

(Cymru) 2009. 

 Asesu safonau’r ddarpariaeth 

fwyd trwy gydol y diwrnod ysgol. 

 Paratoi bwydlen ar gyfer 

disgyblion sydd ag anghenion 

bwyd arbennig. 

 Ymchwilio i unrhyw gwynion 

ynghylch safon prydau ysgol. 

 Darparu sesiynau arbennig, er 

enghraifft coginio gyda’r 

disgyblion, sesiynau blasu, neu 

drefnu bwydlen arbennig i 

gefnogi’r cwricwlwm. 

 Mynychu cyfarfodydd rhieni a’r 

cyngor ysgol os oes angen. 

 Darparu bwydlenni a thaflenni 

gwybodaeth i rieni ynglŷn â 

bwyta’n iach. 

 Darparu cyngor ar becynnau 

bwyd iach. 

 Annog mwy o ddisgyblion i gael 

prydau ysgol. 

 Monitro’r Fenter Brecwast mewn 

Ysgolion Cynradd. 

 Casglu arian cinio a llenwi’r ffurflenni. 

 Anfon llythyrau hysbysu at rieni sydd ar ei hôl hi gyda 

thaliadau am brydau ysgol. 

 Cyfathrebu unrhyw ofidiau ynghylch y fwydlen neu safon y 

prydau bwyd. 

 Rhoi gwybod yn syth os nad yw hi’n bosibl coginio prydau 

poeth yn yr ysgol. 

 Sicrhau bod y Ffurflen Diet Sydd Wedi’i Rhagnodi’n 

Feddygol wedi’i llenwi a’i gwirio gan feddyg ar gyfer plant ag 

anghenion diet arbennig, ac anfon copi at yr Awdurdod Lleol 

yn ddi-oed.  

https://www.ceredigion.gov.uk/SiteCollectionDocuments/Res

ident/Schools%20and%20Education/School%20Information/

School%20Meals/special-diet-leaflet-cymraeg.pdf 

 Cynnwys yn adroddiad y llywodraethwyr wybodaeth am y 

camau a gymerwyd i hybu bwyta ac yfed yn iach ymhlith 

disgyblion yr ysgol. 

 Annog pobl i gymryd prydau bwyd ysgol a llaeth ysgol a 

chymryd camau rhesymol i sicrhau bod pob disgybl sydd â 

hawl i dderbyn cinio ysgol a llaeth ysgol am ddim yn eu 

derbyn. 

 Sicrhau bod ceginau’n cwrdd â safonau glendid bwyd ar gyfer 

ysgolion sydd wedi optio allan o’r gwasanaeth arlwyo. 

 Cymryd camau i sicrhau bod disgyblion sy’n dod â 

phecynnau cinio o gartref yn cydymffurfio â Mesur Bwyta’n 

Iach Mewn Ysgolion (Cymru) 2009 ar gyfer ciniawau ysgol a’r 

Cynllun Ysgolion Iach. 

 Sicrhau bod dŵr yfed ffres ar gael am ddim i’r disgyblion bob 

amser. 

 Sicrhau bod Gwasanaeth Arlwyo’r ALl yn cael ei hysbysu os 

derbynnir cais i hurio cegin, ac eithrio mewn ysgolion 

gwirfoddol a gynorthwyir. 

Bydd yr ALl yn mynd i’r afael â’r materion canlynol o ran 

ysgolion sy’n mabwysiadu CLG Arlwyo’r ALl: 
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 Sicrhau bod ceginau’n cwrdd â safonau glendid bwyd ac 

yn gweithio gyda’r ysgolion mewn unrhyw drafodaethau 

gydag Iechyd yr Amgylchedd. 

 Darparu bwydlenni a thaflenni gwybodaeth ar gyfer rhieni 

ar fwyta’n iach trwy wefan y Cyngor/Ysgol. 

 Sicrhau defnydd o gyflenwyr cymeradwy’r ALl, sydd 

wedi’u harchwilio gan drydydd parti. 

 Darparu trefniadau amgen i sicrhau bod disgyblion yn 

cael prydau oer os bydd toriad yn y cyflenwad trydan neu 

os bydd yr offer yn methu. 

 Darparu’r staff â hyfforddiant Iechyd a Diogelwch.  

 

Ar gyfer Ysgolion sydd wedi ymrwymo i’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth: 

Ar yr ALl y disgyn y cyfrifoldeb statudol am unrhyw faterion glendid bwyd sy’n codi a’r cyfrifoldeb am 

gydymffurfio â dyletswydd statudol Mesur Bwyta’n Iach Mewn Ysgolion (Cymru) 2009. 

 

Ar gyfer Ysgolion nad ydynt wedi ymrwymo i’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth: 

Ar y Corff Llywodraethu a’r pennaeth y disgyn y cyfrifoldeb statudol am unrhyw faterion glendid 

bwyd sy’n codi a’r cyfrifoldeb am gydymffurfio â dyletswydd statudol Mesur Bwyta’n Iach Mewn 

Ysgolion (Cymru) 2009.  

 

 

Dogfennau Ategol 

Cynllun Gweithredu Blas am Oes  

 

7.9 MYNEDIAD I ADDYSG : POLISI DERBYN  

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Darparu ystod a nifer priodol o leoedd ysgol. 

 Cydlynu trefniadau effeithiol ar gyfer derbyn plant 

i ysgolion. 

 Cyfrifo rhif capasiti a rhif derbyn ar gyfer yr ysgol 

a sicrhau nad yw ysgolion y sir wedi’u gorlenwi. 

 Paratoi a chyflwyno achosion yr ALl gerbron y 

Panel Apeliadau Derbyn i Ysgolion. 

 Cynrychioli’r ALl yn y Fforymau Derbyn i Ysgolion 

– a gynhelir ddwywaith y flwyddyn. 

 Dilyn polisi Derbyn yr ALl.  Dim ond derbyn 

disgyblion sydd wedi’u derbyn gan Awdurdod 

Derbyn yr ALl. 

 Cytuno niferoedd derbyn blynyddol gyda’r 

Awdurdod. 

 Rheoli maint dosbarthiadau mewn ffordd 

briodol. 

 

 

 

Dogfennau Ategol: Polisi Derbyn Disgyblion gan gynnwys Capasiti a Niferoedd Ysgolion  
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8. GWASANAETH CEFNOGI LLYWODRAETHWYR  

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Darparu gwasanaeth i sefydlu 

Cyrff Llywodraethu/Cyrff 

Llywodraethu Cysgodol sy’n 

golygu paratoi a diweddaru 

Offerynnau Llywodraeth. 

 Darparu help a chyngor i 

Lywodraethwyr a Phenaethiaid ar 

reoli materion rheoleiddiol a 

gweithdrefnol i’w helpu i 

gyflawni’u swyddogaethau. 

 Arwain  Fforymau i friffio 

llywodraethwyr ar fentrau lleol a 

chenedlaethol newydd, ac i rannu 

arfer gorau. 

 Darparu rhaglen hyfforddiant 

gydlynol ar gyfer Llywodraethwyr, 

sy’n cydymffurfio â chanllawiau 

deddfwriaeth ALl/LlC. 

 Cynnig cyngor, cymorth a 

hyfforddiant i Gyrff Llywodraethu 

a/neu’u clercod.  

 Darparu polisïau, canllawiau ac 

adnoddau. 

 Cynnig arweiniad a chyngor ar y 

broses o gynnal etholiadau 

llywodraethwyr. 

 

 Cydymffurfio â ‘Canllaw i’r Gyfraith i Lywodraethwyr 

Ysgolion’ Llywodraeth Cymru. 

 Hwyluso trefniadau partneriaeth da ag ysgolion eraill, Cyrff 

Llywodraethu a’r ALl. 

 Gweithio gyda’r ALl i wella gweithdrefnau recriwtio a dewis, 

a sicrhau bod swyddi gwag yn cael eu llenwi ar y cyfle cyntaf 

gan bersonél cymwys. 

 Gweinyddu gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

(DBS) ar gyfer y llywodraethwyr angenrheidiol. 

 Gweinyddu’r broses o benodi llywodraethwyr yr awdurdod, 

a llywodraethwyr ysgol o blith athrawon, staff, rhieni, ac 

unigolion a gyfetholwyd. 

 Diweddaru’r ALl ynghylch manylion aelodaeth y Corff 

Llywodraethu yn ystod tymor yr Hydref ac wrth i’r 

newidiadau ddigwydd. 

 Gweithredu unrhyw ofynion deddfwriaethol newydd a 

gyflwynir gan LlC/ALl o fewn y fframiau amser penodedig. 

 Sefydlu Is-bwyllgorau gorfodol a sicrhau eu bod yn cyflawni 

eu dyletswyddau dirprwyedig. 

 Cwblhau’r Adroddiad Blynyddol i Rieni, ei osod ar wefan yr 

ysgol a’i gyflwyno i’r ALl. 

 Darparu a chymeradwyo cyllidebau ysgol. 

 Llunio adroddiad tymhorol hyd y safon ofynnol (fel y’u bernir 

gan yr Awdurdod Lleol) a’i gyflwyno i’r ALl a’r holl 

Lywodraethwyr bythefnos cyn cyfarfod y Corff 

Llywodraethu. 

 Sicrhau bod yr holl Lywodraethwyr yn mynychu hyfforddiant 

gorfodol a ystyrir yn statudol gan LlC neu’r ALl. 

 Pennu llywodraethwyr i fynychu cyrsiau hyfforddiant arbenigol 

fel bo’n ofynnol. 

 Cadw cofnodion llywodraethwyr:  aelodaeth, telerau 

gwasanaeth a chofnodion cyfarfodydd, ac anfon y rhain at 

yr ALl bob tymor. 

 Casglu gwybodaeth yn ystod cyfarfodydd tymhorol 

llywodraethwyr ynghylch nifer yr achosion o fwlio yn yr ysgol, 

a rhoi gwybod i’r Bwrdd Diogelu Plant Lleol amdanynt. 

CLG 

Os bydd yr ysgol wedi ymrwymo i’r CLG, darperir gwasanaeth clercio llawn, fel arall Clerc y Corff 

Llywodraethu fydd yn gyfrifol am yr holl Wasanaethau Clercio ar gyfer Llywodraethwyr. 

 

Dogfennau Ategol: Gwefan Llywodraethwyr Ceredigion 
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9. STRATEGAETH CYFATHREBU AC YMGYSYLLTU 

 

9.1 TREFNIADAU CYFATHREBU  

 

Caiff cymorth i wella ysgolion ei reoli mewn partneriaeth go iawn rhwng ysgolion, yr awdurdod, a’r 

gymuned ehangach, fel bod gwaith y gwasanaeth yn adlewyrchu cyd-ddealltwriaeth a chyd-

ymrwymiad.  Mae grwpiau ymgynghori a llywio, gan gynnwys swyddogion yr Awdurdod a 

chynrychiolwyr ysgolion yn cwrdd yn rheolaidd i nodi anghenion, pennu’r ddarpariaeth o 

wasanaethau, a monitro safon y ddarpariaeth honno. 

 

Mae cyfathrebu’r ALl ag ysgolion yn cynnwys: 

 

 Mynediad i’r Ganolfan Athrawon a SIMS (sy’n cadw data disgyblion unigol ac ysgolion) 

 Cyfarfodydd busnes a chynadleddau rheolaidd â phenaethiaid 

 Fforymau e.e. Llywodraethwyr, Cyllid a Derbyn 

 Cymorth a chyfarfodydd tymhorol ag ysgolion a’r Cynghorydd Cymorth Ysgolion 

 Grŵp Ffocws Penaethiaid 

 Cyfathrebu ag ysgolion drwy e-bost/cylchlythyr a Teams - Uwchradd, Cynradd a Chanol 

 Cylchlythyr chwarterol ar gyfer Llywodraethwyr 

 Diweddariadau rheolaidd drwy Swyddfa’r Wasg Ceredigion. 

 

Mewn cydweithrediad â’r grwpiau hyn, cynhyrchir cynlluniau strategol a gweithredol sy’n dangos 

blaenoriaethau, targedau a pherfformiad yn flynyddol. Gwneir defnydd helaeth hefyd o gyfarfodydd 

Cyrff Llywodraethu ar gyfer gwella ysgolion drwy osod eitemau rheolaidd ar agendâu. 

Defnyddir y fframwaith hwn o ymgynghori ar ddarpariaeth gwasanaethau i ddylanwadu ar gynllunio 

yn y dyfodol o ran gosod blaenoriaethau, gweithredu strategaethau cyflawni, a sefydlu targedau a 

meini prawf llwyddiant perthynol. Mae gwybodaeth yn cael ei sianelu drwy gyfarfodydd staff rheolaidd 

gan sicrhau’r cyfranogiad mwyaf posib gan weithwyr. Mae swyddogion y Gwasanaeth Ysgolion a 

Diwylliant yn chwarae rhan arweiniol o fewn y fframwaith hwn o ymgynghori a darparu gwasanaethau. 

Bydd yr ALl yn nodi rhanddeiliaid perthnasol ac yn penderfynu ar y modd mwyaf priodol o gyfathrebu 

â’r rhanddeiliaid hyn. 

 

Cysylltiadau Ceredigion: 

 

Dogfennau Ategol 

Strategaeth Iaith Ceredigion  

Cod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru  

 

 

9.2 CWYNION A CHANMOLIAETH  

 

Y Corff Llywodraethu sydd â chyfrifoldeb statudol dros ddatrys cwynion ynghylch ysgolion.  Fodd 

bynnag, gall Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yr ALl ddarparu cyngor a chymorth i’r Corff 
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Llywodraethu os oes angen i sicrhau bod cwynion yn cael eu rheoli’n effeithiol ac yn unol â pholisi 

cwynion yr ysgol ei hun.  Rhaid i bob ysgol fod â pholisi cwynion gyfredol sy’n cydymffurfio â 

‘Gweithdrefnau cwyno cyrff llywodraethu ysgolion yng Nghymru (cylchlythyr rhif 011/2012)  

Llywodraeth Cymru ac sydd ar gael i’r cyhoedd.   
 

Gellir cynnig cyngor a chymorth yn ystod unrhyw gam o’r weithdrefn gwyno ynghylch y broses 

ymchwilio, sut mae cwynion yn cael eu rheoli a/neu’u hanfon ymlaen, sut i ganolbwyntio ar ddatrysiad, 

dysgu gwersi o gwynion, a hefyd i ddarparu arweiniad ar ysgrifennu adroddiad neu ymateb clir a 

chadarn i gŵyn.  Mae Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yr ALl hefyd ar gael i ddarparu arweiniad 

cyffredinol ar egwyddorion ac arferion trafod cwynion yn effeithiol.  Bydd yr ALl yn darparu hyfforddiant 

trafod cwynion i’r Corff Llywodraethu yn flynyddol neu os derbynnir  cais o’r fath. 
 

Y Corff Llywodraethu fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch cwyn (yn unol â chanllawiau 

LlC) ac ni fydd unrhyw fecanwaith apelio ar gael i achwynwyr trwy’r ALl.  Fodd bynnag, os pennir 

anghenion hyfforddiant ar unrhyw adeg mewn perthynas â’r ddarpariaeth trafod cwynion, bydd hwn 

yn cael ei drefnu ar gais y Corff Llywodraethu.  Os bydd yr ALl yn dod i’r casgliad bod y broses a 

ddilynwyd mewn achos penodol yn ddiffygiol, mi all ofyn i’r Corff Llywodraethu i ail-ystyried y mater. 
 

Rhaid rhoi gwybod i’r ALl am unrhyw gwynion ynghylch y Corff Llywodraethu cyfan, neu mewn 

perthynas â throsedd honedig (megis yn adrannau 4.11 a 4.12 o ganllawiau LlC). 
 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Darparu cymorth, arweiniad a 

hyfforddiant i ysgolion a Chyrff 

Llywodraethu er mwyn iddyn nhw allu 

delio’n effeithiol â chwynion. 

 Darparu arweiniad ac enghreifftiau o 

ymatebion i gwynion er mwyn sicrhau 

safon uchel o ymateb i gwynion. 

 Cyngor mewn achosion lle gall fod angen 

archwiliad annibynnol (yn enwedig os 

ydy’r gŵyn yn ymwneud â’r Corff 

Llywodraethu cyfan). 

 

 Mabwysiadu polisi cwynion sy’n cydymffurfio â 

chanllawiau LlC a sicrhau mynediad llawn i bob 

rhanddeiliad. 

 Dilyn polisïau, gweithdrefnau ac arferion 

mabwysiedig wrth ddelio â chwynion. 

 Gofyn am gymorth os bydd cwynion yn rhai cymhleth 

a/neu os bernir bod angen cymorth ychwanegol oddi 

wrth yr ALl. 

Sicrhau bod cwyn yn cael ei hanfon ymlaen i’r ALl os 

bydd cwyn wedi’i gwneud yn erbyn y Corff 

Llywodraethu cyfan. 

 

 

Dogfennau Ategol: 

Gweithdrefnau Cwynion  Cyrff Llywodraethu Ysgolion LlC   

Tudalen 42

http://gov.wales/docs/dcells/publications/121002complaintsschoolsen.pdf


Page 31 of 47 

 

9.3 RHYDDID GWYBODAETH 

Mae gan bob ysgol gyfrifoldeb statudol dros ddelio â cheisiadau am wybodaeth a dderbynnir gan 

aelodau o’r cyhoedd dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.  Mae gweithgaredd y Ddeddf Rhyddid 

Gwybodaeth yn cael ei reoleiddio gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sydd hefyd yn 

goruchwylio ceisiadau am wybodaeth mewn perthynas â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 

(GDPR) – gweler canllawiau ar wahân yn 9.4 isod. 

 

Amcan deddfwriaeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yw hyrwyddo gweithredu agored a thryloyw ac 

mae’n gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau cyhoeddus (megis ysgolion a gynhelir) i ddatblygu a chadw 

at gynllun cyhoeddi a gymeradwywyd gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, a rhoi hawl i’r 

cyhoedd yn gyffredinol i gael mynediad at wybodaeth a ddelir gan awdurdodau cyhoeddus.   

 

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol i’r holl wybodaeth a gofnodir ac a gedwir gan yr 

ysgol, ac mae’n gosod sut y dylech ymateb i geisiadau am gael gweld yr wybodaeth honno.  Cofiwch 

fod unrhyw gais am ryddhau gwybodaeth dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn gofyn i’r ysgol 

ryddhau’r wybodaeth i’r cyhoedd yn gyffredinol, ac nid i’r sawl sy’n gwneud y cais yn unig.  Gellir ond 

cadw gwybodaeth yn ôl dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth os oes yna eithriad priodol perthnasol 

sy’n gwneud hi’n anghyfreithlon neu’n rhagfarnllyd rhyddhau’r wybodaeth honno i’r cyhoedd.  Gellir 

hefyd dibynnu ar eithriadau gwahanol i hyn, yn dibynnu ar y rhesymau a roir dros beidio â datgelu, a 

gall Prawf Lles y Cyhoedd fod yn ofynnol ar gyfer rhai o’r rhain. 

 

Gall Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yr ALl ddarparu cyngor i’r Corff Llywodraethu ar reoli 

ceisiadau a dderbynnir dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, yn arbennig mewn achosion lle gall fod 

yna eithriad sy’n atal datgelu’r wybodaeth.  Gall yr ALl hefyd ddarparu hyfforddiant ar y Ddeddf 

Rhyddid Gwybodaeth i’r Corff Llywodraethu fel bo angen.  Fodd bynnag, Corff Llywodraethu’r ysgol 

sydd â chyfrifoldeb statudol dros y penderfyniad terfynol ynghylch datgelu gwybodaeth dan y Ddeddf, 

a’r modd y mae’r ysgol yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth. 

 

 

Canllawiau Ychwanegol: Canllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth parthed Rhyddid 

Gwybodaeth i Ysgolion  

 

  

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Darparu cyngor neu arweiniad i 

ysgolion a Chyrff Llywodraethu 

ynghylch eithriadau i’r Ddeddf 

Rhyddid Gwybodaeth 

 Darparu hyfforddiant ar y Ddeddf os 

oes angen. 

 Darparu cymorth i gydnabod, 

prosesu ac ymateb i geisiadau dan 

y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

 Delio â cheisiadau am wybodaeth mewn ffordd agored a 

thryloyw. 

 Sicrhau bod yr ysgol yn cydymffurfio â 

deddfwriaeth/gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, a’i 

bod yn gwybod y gwahaniaeth rhwng yr hyn sy’n ofynnol 

dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r hyn all fod yn 

ofynnol dan y GDPR (sydd ychydig yn wahanol). 

 Gofyn am gyngor/cymorth oddi wrth yr ALl ynghylch rheoli 

ceisiadau am wybodaeth dan y Ddeddf. 
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9.4 DIOGELU DATA 
 

Mae’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn rheoliad Ewropeaidd sy’n rheoli dulliau o 

ddefnyddio a phrosesu data personol ar draws yr UE ac o fewn unrhyw sefydliadau sy’n prosesu data 

dinasyddion yr UE.  Bydd ei ddarpariaeth yn dod yn rhan o gyfraith y DU ar ôl Brexit yn GDPR y DU. 

 

Deddf Diogelu Data 2018 yw Deddf Seneddol y DU a wnaeth ddarpariaethau GDPR yr UE yn rhan o 

gyfraith y DU.  Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw’r awdurdod goruchwylio sy’n monitro’r 

cydymffurfio ac yn derbyn adroddiadau am achosion difrifol o dor-rheoliadau data. 

 

Mae ysgolion yn awdurdodau cyhoeddus ac maent dan ofyniad cyfreithiol i benodi Swyddog Diogelu 

Data i sicrhau bod y sefydliad yn cwrdd â gofynion y GDPR, a’i fod yn cydymffurfio â’r Rheoliad.  Ar 

hyn o bryd, mae ysgolion yn llofnodi cytundeb gyda’r awdurdod lleol, sy’n cyflawni’r swyddogaeth 

diogelu data ar eu rhan. 

 

Bydd angen i’r ysgol sicrhau ei bod yn dilyn y gweithdrefnau ac yn rhoi cefnogaeth lawn i’r Swyddog 

Diogelu Data, gan ddarparu tystiolaeth ac adnoddau fel bo angen. 

 

Mae angen i ysgolion fod yn ymwybodol mai nhw, yn aml, fydd y pwynt cyswllt cyntaf i unigolion sydd 

am gael mynediad at ddata personol, ac mae’n hanfodol eu bod yn rhoi gwybod i’r Tîm Diogelu Data 

am hyn mewn da bryd. 

 

Mae ysgolion yn casglu ac yn defnyddio amrywiaeth eang o wybodaeth am unigolion er mwyn 

cyflawni eu swyddogaethau.  Gwybodaeth sy’n caniatáu i unigolyn byw gael ei adnabod yw data 

personol yr unigolyn hwnnw. 

 

Dylid ond prosesu data personol os oes gan yr ysgol sail gyfreithiol dros gyflawni’r prosesu hwnnw.  

Rhaid cyfyngu data personol i’w brosesu i’r hyn sy’n angenrheidiol at ddibenion y prosesu, dylid ond 

ei ddefnyddio at y diben y’i cafwyd, rhaid ei brosesu’n ddiogel, ac ni ddylid ei gadw am gyfnod hirach 

nag sydd angen.  Rhaid i ddata personol gael ei brosesu mewn modd agored, ac yn hynny o beth, 

dylai ysgolion sicrhau bod hysbysebion preifatrwydd, yn amlinellu eu dulliau prosesu, ar gael yn 

gyhoeddus i unigolion eu darllen. 

 

Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn gwarchod hawl pobl i breifatrwydd, yn gosod rheolau ar sut y dylai 

sefydliadau ymhob sector drafod gwybodaeth am unigolion y gellir eu hadnabod, ac yn rhoi hawliau i 

unigolion mewn perthynas â sut mae eu data’n cael ei brosesu. 

 

Mae gan unigolion yr hawl (yn amodol ar rai eithriadau a nodir yn y Ddeddf Diogelu Data) i ofyn am 

gael gweld gwybodaeth a gedwir amdanynt.  Dylai unrhyw Geisiadau Mynediad at Ddata o’r fath gael 

eu cofnodi ar lefel gorfforaethol a’u cyfeirio ar unwaith at sylw swyddog(ion) perthnasol y Tîm Diogelu 

Data, er mwyn gweithredu arnynt.  Mae prydloneb yn arbennig o bwysig oherwydd rhaid i’r Cyngor 

ymateb i gais dilys o fewn terfynau amser cyfreithiol penodedig.  Mae tîm diogelu data’r Awdurdod 

Lleol yn cynorthwyo ysgolion a chyrff llywodraethu ysgolion i gwrdd â’r ymrwymiadau statudol hyn.  I 

gynorthwyo ysgolion i gwrdd â’u hymrwymiadau statutol, bydd y tîm diogelu data o bryd i’w gilydd yn 

cynnal archwiliadau o ddulliau prosesu data personol ysgolion. 
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Mae angen rhoi gwybod i’r Tim Diogelu Data am unrhyw achos o dor-diogelwch data, a bydd angen 

i’r Swyddog Diogelu Data gynnal asesiad i benderfynu a ddylid rhoi gwybod i wrthrych y data a/neu 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am y tor-diogelwch.  Pan fydd y tor-diogelwch yn ddigon difrifol 

i warantu rhoi gwybod i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, rhaid i’r tîm diogelu data wneud hynny 

o fewn 72 awr o’r tor-diogelwch.  Mae’n hanfodol felly, os bydd yna achos o dor-diogelwch, bod tîm 

diogelu data’r Awdurdod yn cael gwybod cyn gynted â phosib. 

 

Gall Tîm Diogelu Data yr ALl ddarparu cyngor ac arweiniad i’r Corff Llywodraethu os oes angen 

ynghylch unrhyw faterion diogelu data.  Gall yr ALl hefyd ddarparu hyfforddiant ar ddiogelu data i’r 

Corff Llywodraethu fel bo angen. 

 

 

 

Canllawiau Ychwanegol: 

 

Canllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i Ysgolion 

 

9.5 MATERION DISGYBLU 

 

Cynghorir y Pennaeth a’r Corff Llywodraethu’n gryf i ofyn cyngor yr ALl a’i Swyddogion Adnoddau 

Dynol cyn i’r ysgol gychwyn ar unrhyw weithdrefnau disgyblu mewn achosion o gamymddwyn difrifol, 

ac yn ystod pob cam wedi hynny. Dylid dilyn ‘Canllawiau Diogelu Plant Cymru’n Un’ a ‘Gweithdrefnau 

Llywodraeth Cymru ar gyfer Disgyblu a Diswyddo Staff Ysgol’ wrth ddelio â digwyddiadau disgyblu 

sy’n ymwneud ag Amddiffyn Plant. Mae hyn yn cynnwys yr angen am ymchwiliad allanol lle bo’n 

briodol. 

 

Does dim rhaid i ysgolion weithredu yn ôl cyngor Adnoddau Dynol mewn materion disgyblu a materion 

cyflogaeth eraill. Fodd bynnag, os na fydd yr ysgol yn gweithredu yn ôl y cyngor a bod costau’n deillio 

o hynny, gellir hawlio’r costau yn ôl gan yr ysgol.    
 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Darparu cyngor neu arweiniad i 

ysgolion a Chyrff Llywodraethu 

ynghylch Diogelu Data. 

 Darparu hyfforddiant ar y GDPR, 

GDPR y DU a Deddf Diogelu Data 

2018 os oes angen. 

 Cynorthwyo ysgolion i gwrdd â’u 

hymrwymiadau dan ddeddfwriaeth 

Diogelu Data. 

 Ymateb i dor-diogelwch data ar ran 

ysgolion. 

 Cyfeirio ceisiadau am wybodaeth at sylw Tîm Diogelu 

Data’r ALl. 

 Gofyn am gyngor/cymorth gan yr ALl mewn perthynas â 

rheoli ceisiadau am wybodaeth dan Ddeddf Diogelu 

Data 2018. 

 Rhoi gwybod i Dîm Diogelu Data’r ALl am unrhyw 

achosion o dor-diogelwch data. 
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 Datblygu polisïau, 

gweithdrefnau ac arferion 

enghreifftiol fel bod ysgolion 

yn cael cyngor a chefnogaeth 

dda ar faterion cyflogaeth. 

 Hybu a monitro polisïau ac 

arferion sy’n sicrhau 

cyfleoedd cyfartal.  

 Os hysbysir yr ALl fod 

honiadau wedi’u gwneud yn 

erbyn aelod staff, bydd yr ALl 

yn cynnig cyngor i’r Corff 

Llywodraethu. 

 

 Mabwysiadu rheolau a gweithdrefnau i reoli ymddygiad a 

disgyblaeth holl staff yr ysgol (gall ysgolion fabwysiadu polisïau’r 

ALl neu’u polisïau’u hunain). 

 Dilyn y polisïau, gweithdrefnau ac arferion a fabwysiadwyd wrth 

ymdrin â materion disgyblu. 

 Cadw at delerau ac amodau’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth 

(CLG) Adnoddau Dynol i ddatblygu polisïau, gweithdrefnau ac 

arferion rheoli effeithiol mewn perthynas ag Adnoddau Dynol. 

 Sicrhau cyfleoedd cyfartal i bob aelod o’r staff a phob myfyriwr. 

 Ni ddylai’r Corff Llywodraethu fel cyflogwr dderbyn 

ymddiswyddiad gan aelod o’r staff sy’n destun ymchwiliadau 

amddiffyn plant neu ymchwiliadau troseddol.  Yn hytrach, dylai’r 

corff llywodraethu ddilyn gweithdrefnau disgyblu i sicrhau bod 

cofnod cyflogaeth ffurfiol o’r ymchwiliad a’r canlyniad ar gael. 
 

Dogfennau Ategol 

disciplinary-and-dismissal-procedures-for-school-staff_0.pdf (gov.wales) 

Polisi Disgyblu’r Ysgol 

 

 

9.6 RECRIWTIO DIOGEL 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Yn unol â phrotocolau recriwtio diogel – cynnal 

gwiriadau cyn penodi, gan gynnwys DBS, 

geirda a gwiriadau Meddygol ar gyfer pob aelod 

staff. 

 Dilyn y polisïau, gweithdrefnau ac arferion a 

fabwysiadwyd wrth ddelio â materion 

recriwtio diogel. 

 

Penderfyniad yr ysgol, fodd bynnag, yw sut mae'n rheoli ei chyflenwad staffio, ond, mae risgiau o 

ddefnyddio asiantaethau cyflenwi nad ydynt ar y fframwaith gan nad yw'n ofynnol iddynt ddilyn 

rheolau llym sy'n gysylltiedig â diogelu, cyflog teg i staff addysgu, sicrwydd yswiriant ac ati.  Mae 

hefyd yn golygu y byddai'n rhaid i'r ysgol wneud y gwiriadau canlynol bob tro y mae'n defnyddio 

gweithiwr cyflenwi o asiantaeth nad yw ar y fframwaith: 

- gwirio am dystiolaeth o gydnabyddiaeth yr Asiantaeth gan y Cydffederasiwn Recriwtio a 

Chyflogaeth https://www.rec.uk.com/membership/member-directory 

- gwirio bod telerau ac amodau'r contract gyda'r Asiantaeth Gyflenwi yn datgan mai'r Asiantaeth 

sy'n gyfrifol am yswiriant atebolrwydd ac nid yr Ysgol 

- gwirio pwy yw’r unigolyn trwy gyfrwng ID gwreiddiol, priodol â llun 

- gwirio tystysgrif wreiddiol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

- gwirio hawl yr unigolyn i weithio yn y DU (cysylltwch ag Adnoddau Dynol os oes angen cymorth 

arnoch o ran cadarnhau dogfennau) 

- gwirio bod geirdaon priodol wedi'u casglu a'u cadarnhau gan yr asiantaeth 

- gwirio bod yr asiantaeth wedi cyflawni hanes llawn o ran cyflogaeth 

- gwirio bod yr asiantaeth wedi cynnal gwiriad iechyd 

- gwirio bod yr asiantaeth wedi cadarnhau pob tystysgrif 

- gwirio bod yr unigolyn wedi cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg 
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Dogfennau Ategol 

DBS: Canllawiau Polisi Recriwtio Diogel ar gyfer Penaethiaid a Llywodraethwyr   

 

Cadw Dysgwyr yn Ddiogel 
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10. GWASANAETHAU CYLLID 

 

10.1 MATERION CYLLID 

 

Mae gosod targedau ar lefel y cohort unigol, yr ysgol a’r awdurdod yn rhan annatod o strategaeth yr 

Awdurdod i wella ysgolion. 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Dosrannu adnoddau ariannol i ysgolion yn 

unol â fformiwlâu cyllido. 

 Cadw cofnod o ddosraniadau cyllid a 

chrynodeb o berfformiadau ariannol pob 

ysgol sy’n defnyddio system gyfriflyfr yr ALl. 

 Rhoi atodlen perfformiad ariannol blynyddol 

unigol i bob ysgol sy’n defnyddio system 

cyfriflyfr yr ALl ar gyfer ardystiad. 

 Herio ysgolion sydd mewn diffyg ariannol 

neu yn ei wynebu. 

 

 Paratoi cyllideb weithiol gytbwys yn unol â’r 

Cynllun ar gyfer Ariannu Ysgolion a Gynhelir. 

 Monitro perfformiad ariannol yn gyson i sicrhau 

bod y gyllideb ar darged. 

 Llofnodi a dychwelyd yr atodlen perfformiad 

ariannol flynyddol. 

 Cynnal lefel hyfyw o gronfeydd ariannol wrth 

gefn. 

 Hysbysu’r ALl yn syth o unrhyw ddiffyg ariannol 

a ddaw i’r amlwg. 

 Sicrhau bod yr holl ddogfennau absenoldeb 

salwch a thaliadau’n cael eu hanfon yn brydlon. 

 

 

Dogfennau Ategol 

Cynllun Ariannu Ysgolion a Gynhelir  

 

10.2 CYLLID CORFFORAETHOL 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Cynnig mynediad i ysgolion i’r systemau 

rheoli cyllid corfforaethol. 

 Cynnig gwasanaethau bancio, cyflogres a 

thaliadau credydwyr i ysgolion. 

 Sicrhau bod yr holl ddogfennau absenoldeb a 

thaliadau salwch yn cael eu cofnodi ar system 

Ceri. 

 

 

10.3 CYFLOG, BUDDIANNAU A PHENSIYNAU 

 

ALl YSGOL/CORFF LLYWODRAETHU 

 Cynnig gwasanaeth cyflogres lawn i 

ysgolion gan gynnwys yr holl daliadau a 

didyniadau, a chynhyrchu slipiau talu misol. 

 Gweinyddu’r Pensiwn Athrawon a 

Chynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol ar 

ran staff ysgolion. 

 Sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei darparu 

mewn da bryd (er enghraifft, staff newydd, staff 

sy’n gadael a newidiadau i gytundebau). 

 Sicrhau bod pob gwybodaeth am absenoldeb 

yn cael ei chofnodi drwy’r system Ceri. 
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 Cwblhau adroddiadau statudol mewn 

perthynas â thâl a buddiannau. 

 Sicrhau bod yr holl wybodaeth am ffurflenni 

oriau a threuliau’n cael ei hawdurdodi a’i 

darparu trwy’r sianeli gofynnol. 

 

 

11. CYMORTH BUSNES – CYTUNDEBAU LEFEL GWASANAETH 

 

Mae’r ALl yn cydnabod y gofynion a osodir ar ei Benaethiaid a’i Lywodraethwyr, yn enwedig mewn 

perthynas â’u cyfrifoldebau cyfreithiol, ac yn hyn o beth y mae wedi datblygu nifer o Gytundebau Lefel 

Gwasanaeth i ddarparu’r cymorth sydd ei angen. 

Mae’r CLGau yn lleihau’r baich o ddilyn protocolau a gytunwyd ac yn sicrhau bod camau gweithredu 

a gymerir yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, ac felly’n amddiffyn Penaethiaid a Llywodraethwyr lle 

gallai canlyniadau eu gweithredoedd, petai’r gwaethaf yn digwydd, gael eu herio mewn llys barn. 

Yn y cyd-destun hwn mae’r ALl yn cynghori Llywodraethwyr Ysgol yn gryf i lofnodi’r CLGau a 

ddarperir, oherwydd gallai peidio â gwneud hynny arwain at oblygiadau cyfreithiol sylweddol i 

Benaethiaid a Llywodraethwyr.  

 

Mae CLGau ar gael i gynorthwyo ysgolion i reoli:  

 Safleoedd 

 Cyllid  

 Materion Cyfreithiol 

 Adnoddau Dynol a’r Gyflogres 

 TGCh 

 Llywodraethu 

 Arlwyo  

 Yswiriant Staff Cyflenwi 

 

Mae manylion pellach a chynnwys CLGau unigol ar gael drwy’r adrannau perthnasol. 

 

I Ysgolion a ymrwymodd i Gytundebau Lefel Gwasanaeth: 

Os caiff canlyniadau camau gweithredu a gymerwyd eu herio, neu mewn achosion o anffawd, ar yr 

ALl y disgyn y cyfrifoldeb cyfreithiol. 

 SYLWER:  Os caiff ysgol gosbau ariannol o ganlyniad i ddilyn cyngor o dan CLG, bydd y Cyngor yn 

digolledu’r ysgol fel bo’n briodol.  Os na fydd yr ysgol/corff llywodraethu yn dilyn y cyngor bydd y corff 

llywodraethu’n agored i bob cosb bosib a geir o ganlyniad i’w weithredu/ diffyg gweithredu.  

 

I Ysgolion nas ymrwymodd i Gytundebau Lefel Gwasanaeth: 

Os caiff canlyniadau camau gweithredu a gymerwyd eu herio, neu mewn achosion o anffawd, ar y 

Corff Llywodraethu a’r Pennaeth y disgyn y cyfrifoldeb cyfreithiol. 

 

Optio allan o Gytundeb Lefel Gwasanaeth 
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Bydd y cytundeb yn para o un flwyddyn ariannol i’r nesaf nes bod y naill ochr neu’r llall yn rhoi gwybod 

ei fod am dynnu’n ôl o’r cytundeb gan roi o leiaf tri mis o rybudd (h.y. cyn 1af o Ionawr ar gyfer y 

flwyddyn ariannol ganlynol).   

Caiff yr ysgol sy’n rhan o’r cytundeb ei hysbysu cyn y dyddiad hwn o’r dull arfaethedig o gyfrifo cost y 

cytundeb ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol. 

 

Rhoi Cytundebau Lefel Gwasanaeth i Ysgolion ar waith  

1 Does dim gorfodaeth ar ysgolion i ymrwymo i’r Cytundebau Lefel Gwasanaeth a gynigir gan yr ALl.  

Mae ysgolion sy’n ymrwymo i CLG gyda’r ALl yn rhwym i’r telerau a geir ym mhob CLG, a all 

ganiatáu amrywio telerau ac amodau. 

2 Bydd gofyn i ysgolion sy’n optio allan o unrhyw Gytundeb Lefel Gwasanaeth yn groes i’r telerau ac 

amodau a gytunwyd i gwrdd ag unrhyw gostau neu rwymedigaethau ychwanegol a geir o ganlyniad i 

hynny.  Gall ysgolion fod yn rhwym hefyd i rai contractau a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru 

am wasanaethau, p’un ai ydy’r ysgolion yn cytuno i hynny ai peidio. 

3 Dylai ysgolion nodi, er bod gan gyrff llywodraethu’r pŵer o dan bara 3 a. 10 o’r Ddeddf Safonau a 

Fframwaith Ysgolion i ymrwymo i gytundebau lefel gwasanaeth neu gontractau, eu bod  yn gwneud 

hynny yn y rhan fwyaf o achosion ar ran yr ALl, fel cynhaliwr yr ysgol a pherchennog y cyllid sy’n rhan 

o’r gyfran gyllidol.  Pan fydd gan y  corff llywodraethu ddyletswyddau statudol clir, e.e. contractau a 

wneir gan ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ar gyfer cyflogi staff, gellir  gwneud y cytundeb ar ran y 

corff llywodraethu’n unig. 
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ATODIAD 1 – CYSYLLTIADAU CEREDIGION (EBRILL 2021) 

 Adran Enw a teitl swydd  Ffôn ac Ebost 

1.1 Cynnydd disgyblion – presenoldeb a 

Gwaharddiadau 

Gillian Evans 

Rheolwr Corfforaethol – 

Cynhwysiant a Lles 

 01970 633 605  

 gillian.evans@ceredigion.gov.uk 

1.1 Cynnydd disgyblion -  Data Gwion Dafydd  

Rheolwr Corfforaethol – 

Atebolrwydd a Chynnydd 

 01970 633630 

 gwion.dafydd@ceredigion.gov.uk   

2.1 Camau a Gymerir gan yr ALl i fonitro 

Ysgolion 

Mary Davies 

Rheolwr Corfforaethol – Gwella 

Ysgolion 

 01970 633 686 

 mary.davies@ceredigion.gov.uk 

 

2.2  Cymorth i ysgolion a osodwyd mewn 

categori statudol gan estyn 

Mary Davies 

Rheolwr Corfforaethol – Gwella 

Ysgolion 

 01970 633 686 

 mary.davies@ceredigion.gov.uk 

 

3.1 Cyfnod allweddol 2 i gyfnod allweddol 3 Mary Davies 

Rheolwr Corfforaethol – Gwella 

Ysgolion 

 01970 633 686 

 mary.davies@ceredigion.gov.uk 
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3.2 Pontio i’r  holl gyfnodau allweddol yn yr 

Uwchradd 

Gareth Lanagan 

Cydlynydd Cwricwlwm ôl -14  

 01970 633 147  

 gareth.lanagan@ceredigion.gov.uk 

 

4.1 Cyfnod Sylfaen Vanessa Bowen 

Uwch Athrawes Ymgynghorol – 

Cyfnod Sylfaen 

 

 01545 574 277   

 Vanessa.bowen@ceredigion.gov.uk 

 

4.2 Darpariaeth 14-19  Gareth Lanagan 

Cydlynydd Cwricwlwm ôl -14 

 01970 633 147  

 gareth.lanagan@ceredigion.gov.uk 

 

5.1 Presenoldeb Catrin Petche 

Arweinydd Tîm, Gwasanaeth 

Cynhwysiant Addysg 

 01970 633 619 

 Catrin.petche@ceredigion.gov.uk 

 

5.2  Ymddygiad Gethin Jones 

Rheolwr Corfforaethol – Porth 

Cymorth Cynnar Cymorth ac 

Ymyrraeth 

 01545 572 355 

 Gethin.jones@ceredigion.gov.uk 
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David Jones 

Rheolwr Cefnogi Ymddygiad – 

Porth Cymorth Cynnar Cymorth 

ac Ymyrraeth 

 01545 572 319 

 david.jones2@ceredigion.gov.uk 

 

 

5.3 Polisi  darpariaeth anghenion addysgol 

arbennig 

Gillian Evans 

Rheolwr Corfforaethol – 

Cynhwysiant a Lles 

 01970 633 605  

 gillian.evans@ceredigion.gov.uk 

5.4  Cymorth i blant sy’n derbyn gofal (LAC) Gillian Evans 

Rheolwr Corfforaethol – 

Cynhwysiant a Lles  

Catrin Petche 

Arweinydd Tîm, Gwasanaeth 

Cynhwysiant Addysg  

 

Clair Grainger 

Swyddog Cynhwysiant a Lles 

Plant sy’n derbyn gofal  

 01970 633 605  

 gillian.evans@ceredigion.gov.uk 

 

 01970 633 619 

 Catrin.petche@ceredigion.gov.uk 

 

 01970 633685  

 clair.grainger@ceredigion.gov.uk 

 

 

5.5  Cymorth i ddisgyblion sydd â saesneg yn 

iaith ychwanegol (SIY) 

Carole Price  01545 5702700 

 carole.price@ceredigion.gov.uk   
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Uwch Athrawes Ymgynghorol - 

Llythrennedd 

5.6 Diogelu Plant Kizzie Garner-Hughes 

Swyddog enwebedig a hyfforddi 

Amddiffyn Plant  Gwasanaethau 

Dysgu 

 

 01970 633 668 / 07977 510 316   

  Kizzie.garner@ceredigion.gov.uk 

 

6.1  Cefnogi cynnydd yn y ddarpariaeth cyfrwng 

Cymraeg a gwella safonau’r Gymraeg 

Menna Jones 

Uwch Athrawes Fro 

 01970 6333611 

 menna.beaufortjones 

@ceredigion.gov.uk 

7.1 Data/ Gwybodaeth Gwion Dafydd  

Rheolwr Corfforaethol – 

Atebolrwydd a Chynnydd 

 01970 633630 

 gwion.dafydd@ceredigion.gov.uk   

 

Desg gymorth  01970 633664 (Oriau 

swyddfa) 

7.2 Materion safleoedd Nia James 

Rheolwr Corfforaethol – 

Adnoddau Dysgu 

Andrew Ginn 

 01970 633364 

 Nia.James@ceredigion.gov.uk 

 

 01970 6333460 
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Rheolwr Gweithrediadau, Yr 

Economi ac Adfywio 

Eirian Jones  

Rheolwr Cynnal a Chadw 

Adeiladau       

 Andrew.ginn@ceredigion.gov.uk 

 

 

 01970 633909 

 eirian.jones@ceredigion.gov.uk 

7.3 Materion landlordiaid a thenantiaid Andrew Harries 

Prif Swyddog ystadau 

 01545 572452             

 andrew.harries@ceredigion.gov.uk 

7.4 Materion yswiriant Heather Thornton 

Rheolwr Cyllid (Yswiriant a 

Chefnogi Busnes) 

 01970 633330 

 heather.thornton2@ceredigion.gov.uk 

 

7.5 Rheoli safleoedd ysgol Nia James 

Rheolwr Corfforaethol – 

Adnoddau Dysgu 

 01970 633364 

 Nia.James@ceredigion.gov.uk 

7.6  Materion Iechyd a Diogelwch Nia James 

Rheolwr Corfforaethol – 

Adnoddau Dysgu 

Ann Lloyd 

 01970 633364 

 Nia.James@ceredigion.gov.uk 

 

 01970 633841 
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Ymgynghorydd Iechyd a 

Diogelwch 

Donna Hughes 

Rheolwr Iechyd a Diogelwch 

Tîm Iechyd a Diogelwch 

  ann.lloyd@ceredigion.gov.uk 

 

 07989474261              

  Donna.Hughes@ceredigion.gov.uk 

  Healthandsafety@ceredigion.gov.uk 

7.7 Ymweliadau addysgol Mererid Watson 

Ymgynghorydd Iechyd a 

Diogelwch ar gyfer ymweliadau 

addysgol 

Chris Near 

Ymgynghorydd ymweliadau 

addysgol 

07966841533    

  mererid.watson2@ceredigion.gov.uk 

 

07811228585     

   Chris.Near@ceredigion.gov.uk 

7.8 Gwasanaeth Arlwyo Gill Jones 

Rheolwr Gwasanaethau Arlwyo 

Mandy Jones 

Rheolwr Gwasanaethau Arlwyo 

 01970 633679 

 gill.jones2@ceredigion.gov.uk 

 01970 633915  

 mandy.jones@ceredigion.gov.uk 

7.9 Mynediad i Addysg: Polisi Derbyn  Gwion Dafydd 

Rheolwr Corfforaethol – 

Atebolrwydd a Chynnydd  

 01970 633 630 

 gwion.dafydd@ceredigion.gov.uk  
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Cheryl Evans 

Cynorthwyydd Gweinyddol 

Derbyniadau 

 01970 633672      

 Cheryl.evans@ceredigion.gov.uk 

8.1 Gwasanaeth Cefnogi Llywodraethwyr Pauline Lucas 

Uwch Swyddog Cefnogi 

Llywodraethwyr 

 01970 633676 

 pauline.lucas@ceredigion.gov.uk 

 

9.1  Trefniadau cyfathrebu Meinir Ebbsworth 

Prif Swyddog Arweiniol – 

Ysgolion 

 01970 633631 

 Meinir.ebbsworth@ceredigion.gov.uk 

 

9.2 Cwynion Marie-Neige Hadfield 

Rheolwr Cwynion a Rhyddid 

Gwybodaeth  

 01545 574151. 

 complaints@ceredigion.gov.uk 

 

9.3 Rhyddid Gwybodaeth Marie-Neige Hadfield 

Rheolwr Cwynion a Rhyddid 

Gwybodaeth 

 01545 574151 

 complaints@ceredigion.gov.uk 

 

9.4 Diogelu data Robert Bennett 

Swyddog Diogelu data 

 01970 633573     

 data.protection@ceredigion.gov.uk 
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9.5  Materion disgyblu Geraint Edwards 

Prif Swyddog Arweiniol – Pobl a 

trefniadaeth  

Nia Roberts  

Prif Swyddog AD 

 01545 57019 

 geraint.edwards2@ceredigion.gov.uk 

 

 01970 633683 

 Nia.Roberts@ceredigion.gov.uk 

 

9.6  Recriwtio Diogel Geraint Edwards 

Prif Swyddog Arweiniol – Pobl a 

threfniadaeth  

Nia Roberts  

Prif Swyddog AD 

 01545 57019 

 geraint.edwards2@ceredigion.gov.uk 

 

 01970 633683 

 Nia.Roberts@ceredigion.gov.uk 

 

10.1 Materion Cyllid Chris Hywel Macey 

Cyfrifydd Gwasanaeth 

Carys Fowles 

Cynorthwyydd Cyfrifeg 

 01970 633583 

 ChrisHywel.Macey@ceredigion.gov.uk 

 01970 633681 

 Carys.Fowles@ceredigion.gov.uk 
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10.2 Cyllid Corfforaethol Clint Middleton 

Prif Swyddog AD – Cyflog a 

budd-daliadau, , Gwasanaeth 

Pobl a Threfniadaeth  

 01970 633933 

 clint.middleton@ceredigion.gov.uk 

 

 

10.3 Tâl, Budd-daliadau a Phensiynau Clint Middleton 

Prif Swyddog AD – Cyflog a 

budd-daliadau, , Gwasanaeth 

Pobl a Threfniadaeth 

 01970 633933 

 clint.middleton@ceredigion.gov.uk 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15 Mehefin 2021 
  
Teitl: Polisi Adolygu Ysgolion 

 
Diben yr adroddiad: Ceisio cymeradwyaeth i’r Polisi Adolygu Ysgolion 

gael ei ddisodli gan y Llawlyfr Trefniadaeth Ysgolion 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Catrin Miles,  
Aelod Cabinet ar gyfer Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a 
Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth. 
 

 
 
Cefndir 
 
Mae'r Polisi Adolygu Ysgolion presennol (Atodiad A) wedi bod mewn bodolaeth ers 
mis Rhagfyr 2014 ac mae'n nodi'r broses wrth gynnal naill ai adolygiad ardal neu 
adolygiad o ysgolion unigol os bydd dirywiad yn nifer y disgyblion, ansawdd a 
safonau addysg, sefyllfa ariannol neu gyflwr adeilad ysgol. 
 
I gychwyn adolygiad, cyflwynir papur ymgynghori i Banel Adolygu Ysgolion yn y lle 
cyntaf. Mae'r panel yn cynnwys yr Aelod Cabinet dros y Gwasanaeth Ysgolion, 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu, a dau 
Gynghorydd arall. Yn dilyn adolygiad manwl gan y panel, cyflwynir eu 
hargymhelliad i'r Cabinet i benderfynu a ddylid bwrw ymlaen â'r cynnig ai peidio. 
 
Ym mis Tachwedd 2018, diweddarodd Llywodraeth Cymru ei chod statudol 
(Atodiad B) o ran trefniadaeth ysgolion a chyflwynodd gymal rhagdybiaeth yn 
erbyn cau ar gyfer ysgolion gwledig. Mae diffiniad ysgol wledig wedi'i bennu gan 
Lywodraeth Cymru gan ddefnyddio categorïau gwledig a threfol y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol, ac o ganlyniad, mae 28 o ysgolion yng Ngheredigion wedi'u 
diffinio fel ysgolion gwledig. 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Mae'r cod statudol yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol ddilyn cyfres o 
weithdrefnau a gofynion manylach wrth lunio cynnig i gau ysgol wledig, wrth 
ymgynghori ar y cynnig hwnnw, ac wrth benderfynu a ddylid gweithredu’r cynnig i 
gau ysgol wledig. 
 
Cyn penderfynu a ddylid mynd ati i gynnal ymgynghoriad, mae’n rhaid paratoi a 
chyflwyno papur cynnig i’r Ffrwd Waith Cymunedau sy’n Dysgu. Yn dilyn cyfarfod y 
Ffrwd Waith Craffu, cyflwynir y papur cynnig i’r Cabinet i ystyried a ddylid: 

a) Cymeradwyo’r cynnig a mynd ati i gynnal ymgynghoriad statudol 
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b) Gwrthod y cynnig 

c) Cynnig opsiwn amgen 

Yna bydd y papur cynnig yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu Cymunedau sy'n 
Dysgu cyn cynnal Ymgynghoriad Statudol. 
Yn sgil cyflwyno’r cod statudol, nid yw’r Polisi Adolygu Ysgolion bellach yn 
gydnaws â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru ac felly caiff ei 
ddisodli gan y Llawlyfr Trefniadaeth Ysgolion (Atodiad C) sy’n darparu crynodeb o’r 
gofynion mewn perthynas ag unrhyw gynnig yn y dyfodol sy’n ymwneud â 
threfniadaeth ysgolion.   
 
 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os na, nodwch 
pam 

Amherthnasol 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 
Argymhellion: Gofynnir i’r aelodau wneud y canlynol: 

1. Cymeradwyo dileu’r Polisi Adolygu Ysgolion 

(Atodiad A) 

2. Cymeradwyo’r Llawlyfr Trefniadaeth Ysgolion 

(Atodiad C) 

 
 

Y rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn cydymffurfio â Chanllawiau Statudol 
Llywodraeth Cymru – 'Cod Trefniadaeth Ysgolion' 
011/2018 
 
 
 

 
Trosolwg a Chraffu: Cyflwynwyd i’r Ffrwd Waith Cymunedau sy’n Dysgu – 27 

Ionawr 2021 
Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

Goblygiadau cyllid a 
chaffael: 

Amherthnasol 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
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Goblygiadau staffio: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau o ran 
eiddo / asedau: 
 

Amherthnasol 

Risgiau:  
 

Amherthnasol 

Pwerau Statudol: 
 

Cod Trefniadaeth Ysgolion – 011/2018 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol 

Atodiadau: Atodiad A – Polisi Adolygu Ysgolion 
Atodiad B – Cod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth 
Cymru 011/2018 
Atodiad C – Llawlyfr Trefniadaeth Ysgolion 
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth 
 

Swyddog Adrodd: Nia James 
 

Dyddiad: 21 Ebrill 2021 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 

Gwasanaethau Dysgu 

POLISI ADOLYGU 
YSGOLION 

Cymeradwywyd: Rhagfyr 2014 

Mr J E Evans B.Add., Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Dysgu a 
Phartneriaethau 
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DATGANIAD POLISI 

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn adolygu’i ysgolion yn rheolaidd er mwyn 

cynllunio’n effeithiol ac ailstrwythuro ar gyfer y dyfodol. 

 

1. Cefndir a Chyd-destun: 

Mae addysg bob amser wedi bod yn flaenoriaeth i Gyngor Sir Ceredigion ac mae’n parhau i 

fod felly.  Fodd bynnag, mae newidiadau o ran demograffeg wedi gorfodi’r Cyngor i ail-

ystyried sut y gellir cyflenwi addysg mewn ffordd fwy cost effeithiol, gan barhau i godi 

safonau a deilliannau pob dysgwr. 

 

Er mwyn cynllunio a rheoli gwasanaeth addysg yn y dyfodol sy’n dal i ganolbwyntio ar y 

dysgwr, ond mewn amgylchedd a chyda chyfleoedd sy’n cwrdd â sialensiau’r 21ain Ganrif, 

bydd y Cyngor yn adolygu’i holl ysgolion yn rheolaidd gyda’r bwriad o sicrhau fod yna ddull 

rhagweithiol o reoli newid yng ngoleuni amgylchiadau economaidd, demograffig ac 

addysgol. 

 

Er bod Llywodraeth Cymru’n gosod y fframwaith polisïau a deddfau cyffredinol ar gyfer 

trefniadaeth ysgolion, mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am gynllunio a rheoli lleoedd ysgol, 

a rhaid iddynt ddiogelu’r ddarpariaeth mewn modd effeithlon er mwyn canolbwyntio 

adnoddau ar wella deilliannau addysgol pobl ifanc. 

 

Egwyddorion Adolygu Ysgolion   

 

Mae’r Polisi Adolygu Ysgolion yn ymdrechu i adeiladu ar yr egwyddorion a osodwyd yn y 

polisi blaenorol (Rhagfyr 2012) a ddatblygwyd yn dilyn adroddiad allanol annibynnol (a 

gyhoeddwyd yn Hydref 2012) ac a gadarnhawyd gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 

Cymunedau sy’n Dysgu a’r Cabinet. 

 

Dylid cyfeirio hefyd at yr egwyddorion a nodir yn y ddogfen ‘Datblygu Addysg yng 

Ngheredigion: Cynllunio’r Ddarpariaeth Addysg hyd 2020’. 

 

Dethol a blaenoriaethu ar gyfer Adolygu Ysgolion 

 

Caiff pob un o’r chwe dalgylch yng Ngheredigion eu hadolygu o bryd i’w gilydd.  Byddir yn 

sefydlu’r adolygiadau hyn er mwyn cwrdd â’r nodau canlynol: 

 

 sicrhau dull rhagweithiol o reoli newid a datblygiad yng ngoleuni amgylchiadau 

economaidd, demograffig ac addysgol; 

 lleihau nifer y lleoedd gwag; 
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 parhau i osgoi  trefniant ‘unffurf’ a rhoi ystyriaeth ofalus i amgylchiadau a chyd-

destun lleol. 
 

Mewn perthynas â’r ddarpariaeth Addysg Uwchradd, mae yna ymrwymiad i barhau i 

gefnogi Addysg Uwchradd ym mhob un o’r chwe phrif dref farchnad cyhyd â’i fod yn 

gynaliadwy bosibl fel y nodwyd yn y ddogfen, “Datblygu Addysg yng Ngheredigion: 

Cynllunio’r Ddarpariaeth Addysg hyd 2020”. 

 

Wrth gynnal yr adolygiadau ardal, bydd ystyriaeth hefyd yn cael ei rhoi i weledigaeth yr 

Awdurdod Lleol trwy ddarparu gwerth am arian a gwasanaethau cyhoeddus cynaliadwy 

sy’n cefnogi economi gref ac amgylchfyd iach, a thrwy hybu lles ein pobl a’n cymunedau fel 

y nodwyd yn y Strategaeth Gorfforaethol 2013-17. 

 

Pan fo adolygiad dalgylch yn cael ei gynnal, caiff adroddiad ei gyflwyno i’r Cabinet i 

gychwyn, a chaiff yr argymhelliad ei rannu gyda’r Panel Adolygu Ysgolion a fydd yn dilyn y 

weithdrefn a amlinellwyd o dan “2. Y Broses Adolygu Ysgolion” isod. 

 

Fodd bynnag, petai yna ostyngiad yn nifer y disgyblion, ansawdd a safonau addysgu, y 

sefyllfa ariannol a/neu gyflwr adeiladau unrhyw ysgol, mae’r Awdurdod Lleol yn cadw’r hawl 

i argymell yn syth i Banel Adolygu Ysgolion Ceredigion bod ysgol yn cael ei hadolygu. 

 

 

2. Y Broses Adolygu Ysgolion 

Bydd y broses adolygu ysgolion yn un agored a chynhwysol a bydd Panel Adolygu Ysgolion 

Ceredigion yn gweithredu i hwyluso’r broses. 

 

Pwrpas a chylch gwaith y Panel Adolygu Ysgolion yw ystyried y wybodaeth a ddarparwyd 

yn Adroddiadau Adolygu Ysgolion, h.y. Dogfennau Ymgynghorol (nodwyd cynnwys y 

dogfennau ar dudalennau 4-5 isod), a gwneud argymhellion i’r Cabinet.  Bydd hyn yn 

sicrhau tryloywder.  

 

Bydd Panel Adolygu Ysgolion Ceredigion yn cynnwys: 

 

 yr Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros Addysg 

 tri aelod etholedig o’r Cyngor i’w penodi gan y Cabinet ac i gynnwys Cadeirydd y 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Cymunedau sy’n Dysgu a 2 Gynghorydd arall, er 

cydbwysedd Gwleidyddol 

 

Yn ychwanegol, bydd y canlynol yn bresennol: 

 Swyddogion y Gwasanaeth (i ddarparu gwybodaeth a chynghori) 
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 gwahoddir yr aelod etholedig lleol i gymryd rhan mewn trafodaethau (fel arsylwr) ac 

ni fydd yn bresennol pan fo’r Panel wrthi’n llunio argymhelliad. 

 mae Pennaeth a Chadeirydd unrhyw ysgol sy’n destun adolygiad yn cael cyfle i 

annerch y Panel Adolygu.  Ni fyddant yn bresennol pan fo’r Panel yn llunio’i 

benderfyniad. 

 

Gweithdrefnau 

 

Bydd Cyfarwyddwr Strategol y Gwasanaethau Dysgu a Phartneriaethau’n darparu 

adroddiad ar gyfer Panel Adolygu Ysgolion Ceredigion, h.y. Adroddiad yr Ymgynghoriad. 

 

 Bydd yr adroddiad a gyflwynir i’r Panel Adolygu Ysgolion yn cynnwys y wybodaeth 

ganlynol:   

 

o Disgrifiad a Buddiannau – disgrifiad manwl o’r sefyllfa fel y mae, disgrifiad 

manwl o’r cynnig, buddiannau ac anfanteision tebygol y cynnig, unrhyw risgiau a 

nodwyd, a manylion unrhyw opsiynau eraill a ystyriwyd. 

 

o Manylion yr ysgolion a effeithir – enw, lleoliad, categori, nifer disgyblion, 

rhagolygon pum mlynedd, capasiti, cyfrwng ieithyddol (gan gynnwys unrhyw 

effaith ar Ddarpariaeth y Gymraeg) 

 

o Ansawdd a safonau addysg - effaith tebygol ar ddeilliannau, y ddarpariaeth, 

arweinyddiaeth a rheolaeth.  Caiff gwybodaeth o adroddiad diweddaraf Estyn ei 

chynnwys yn ogystal ynghyd â manylion am gategori iaith yr ysgol.  Dylid tynnu 

sylw at yr effaith a gaiff unrhyw gynnig ar grwpiau bregus megis plant ag 

Anghenion Addysg Arbennig (AAA).  Byddir yn cynnwys gwybodaeth ar allu’r 

ysgol/ysgolion sy’n destun cynnig i gyflwyno cwricwlwm llawn yn y cyfnod sylfaen 

a phob cyfnod allweddol addysg, yn ogystal â gwybodaeth ar effaith y cynnig ar 

gyflawniad addysgol ymhlith plant o gefndiroedd economaidd difreintiedig. 

 

o Cyllid – cost ariannol y cynnig ac arbedion posib gan gynnwys y canlynol: 

 
 A fydd y cynnig yn sicrhau bod cyllid yn cael ei ddosbarthu’n decach 

 Pa effaith fydd y cynnig yn ei gael ar ddarpariaeth dros ben yn yr ardal 

 A fydd (ac os felly, sut fydd) y cynnig yn ffurfio rhan o Raglen Buddsoddi 

mewn Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif ac yn cyfrannu at greu ysgolion 

cynaliadwy ar gyfer yr 21ain ac at wella rheolaeth strategol eu hystâd drwy 

gael gwared ag ôl-groniadau cynnal a chadw ac adeiladau ysgol sy’n 

aneffeithlon neu mewn cyflwr gwael 
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o Tir ac adeiladau – ansawdd yr adeiladau, hygyrchedd, a’r posibilrwydd o orfod

trosglwyddo neu gael gwared â thir, gan dalu sylw arbennig at unrhyw faterion

allai godi ynghylch ymddiriedolaeth

o Cludiant - dylid rhoi ystyriaeth i natur y teithiau i ddarpariaethau amgen a’r

amserau teithio i ddisgyblion, gan gynnwys disgyblion AAA; yn enwedig, a fydd

disgyblion cynradd yn cael siwrneiau unffordd o fwy na 45 munud neu

ddisgyblion uwchradd yn cael siwrneiau unffordd o fwy nag awr

o Asesiadau Effaith – bydd y rhain yn mesur effaith y cynnig ar y Gymraeg, y

Gymuned a Chydraddoldeb

o Bydd angen rhoi ystyriaeth i ffactorau penodol ychwanegol ynglŷn â’r

canlynol:

 cau Ysgolion

 ychwanegu neu waredu dosbarthiadau meithrin

 ad-drefnu ysgolion uwchradd neu ychwanegu neu waredu

dosbarthiadau’r chweched

 cynigion i gynyddu darpariaethau o fewn ysgolion gwirfoddol neu

sefydlu ysgol wirfoddol newydd

 newid cyfrwng iaith a/neu gategori ysgol

 ad-drefnu’r ddarpariaeth AAA

Caiff yr adroddiad ei ystyried gan y Panel Adolygu Ysgolion a chaiff penderfyniad ei lunio yn 

unig ar y wybodaeth a gynhwyswyd yn yr adroddiad (fel yr amlinellwyd uchod ac yng Nghod 

Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru - Gorffennaf 2013).  

Bydd cyfarfod cyntaf Panel Adolygu Ysgolion y Sir â’r Corff Llywodraethu’n edrych ar 

opsiynau’r ysgol ar gyfer y dyfodol, yn unol â gweledigaeth hirdymor yr Awdurdod ar gyfer y 

gwasanaeth addysg yng Ngheredigion, er mwyn galluogi’r ysgol i gwrdd â sialensiau’r 

dyfodol. 

Yn dilyn unrhyw gyfarfodydd â’r Pennaeth a’r Corff Llywodraethu, bydd Aelodau’r Panel yn 

trafod pob ysgol yn unigol, a phan fo angen, yn ymweld â safleoedd, cyn gwneud unrhyw 

farn am eu dyfodol.  

Gall y Panel argymell un o’r canlynol: 

 cytuno â’r argymhelliad a nodwyd yn yr adroddiad;

 gwrthod yr argymhelliad a nodwyd yn yr adroddiad; neu

 gwneud cynigion pellach.
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 Bydd argymhelliad y Panel Adolygu’n cael ei gyflwyno i’r Pennaeth a Chadeirydd y

Llywodraethwyr yn ystod Cyfarfod Adborth.

 Yn dilyn y broses uchod, cyflwynir adroddiad i’r Cabinet er mwyn iddo roi ystyriaeth lawn

i adroddiad ac argymhelliad perthnasol y Panel Adolygu a byddant yn penderfynu a

ddylid cefnogi argymhelliad y Panel.

 Os bydd y Cabinet yn penderfynu symud ymlaen gyda’r argymhellion, byddant yn dilyn y

canllawiau fel y’u diffinnir yn nogfennau Llywodraeth Cymru sef y Cod Trefniadaeth

Ysgolion -  Gorffennaf 2013 a’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Cyfeiriadau: 

Polisi Adolygu Ysgolion ar Wefan y Cyngor: 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/school-organisation-

code/?lang=en 

Gwe-dudalen y Cyngor ar Gynllunio Darpariaeth Addysg: 

http://www.ceredigion.gov.uk/English/Resident/Schools-Education/Planning-Education-

Provision/Pages/default.aspx 
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Cod Trefniadaeth Ysgolion

Cod Statudol
Dogfen Cod Statudol: rhif 011/2018 
Dyddiad cyhoeddi: Tachwedd 2018
Yn disodli dogfen cod ymarfer: rhif 006/2013
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Crynodeb 

Gwneir y Cod hwn ar Drefniadaeth Ysgolion (“y Cod”) o dan adrannau 38 a 39 o 
Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (“Deddf 2013”).  

Mae adran 38 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod a all 
osod gofynion a chynnwys canllawiau mewn perthynas â threfniadaeth ysgolion ar y 
canlynol (a elwir gyda'i gilydd yn y Cod hwn yn "gyrff perthnasol"): 

 Gweinidogion Cymru;

 awdurdodau lleol;

 cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir1;

 hyrwyddwyr cynigion i sefydlu ysgolion gwirfoddol.

Mae’r Cod yn gymwys i gynigion sy’n ymwneud ag ysgolion a gynhelir fel y’u diffinnir 
yn adran 98 o Ddeddf 2013, hynny yw ysgolion yng Nghymru, sy’n ysgolion 
cymunedol, sefydledig neu wirfoddol, yn ysgolion arbennig cymunedol neu’n 
ysgolion meithrin a gynhelir. Nid yw hyn yn cynnwys unedau cyfeirio disgyblion. 

Daeth fersiwn gyntaf y Cod i rym ar 1 Hydref 2013 ac roedd yn gymwys mewn 
perthynas â'r holl gynigion yn ymwneud â threfniadaeth ysgolion a gyhoeddir ar ffurf 
hysbysiad statudol ar neu ar ôl y diwrnod hwnnw. Dyma ail fersiwn y Cod ac fe ddaw 
i rym ar 1 Tachwedd 2018 ac yn dod i’r rym ar unwaith yn amodol ar y paragraff 
canlynol.  

Os yw cynigydd wedi dechrau ymgynghori cyn 1 Tachwedd 2018 bydd rhaid i’r 
cynnig â gyhoeddwyd ei benderfynu yn unol â fersiwn gyntaf y Cod. Ystyrir y bydd 
ymgynghoriad wedi dechrau pan fydd dogfen ymgynghori, fel sy’n ofynnol gan adran 
3.2 o’r fersiwn gyntaf o’r cod, wedi’i chyhoeddi. 

Mae'r Cod yn cynnwys yr elfennau canlynol: 

1. Mae'n gosod gofynion y mae'n rhaid i gyrff perthnasol (neu bersonau
sy'n cyflawni swyddogaeth at ddiben cyflawni'r swyddogaethau yn Rhan 2
(newidiadau sy’n gofyn am gynigion) gan awdurdod lleol neu gorff
llywodraethu ysgol a gynhelir) weithredu yn unol â hwy.  Os bydd corff
perthnasol yn methu â chydymffurfio â'r gofynion a nodir yn y Cod hwn, gall
arwain at gyflwyno cwyn i Weinidogion Cymru neu Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Pan osodir gofynion gorfodol gan y Cod
neu gan Ddeddf 2013 neu statud neu offeryn statudol arall, nodir bod yn rhaid
i'r cyrff perthnasol gydymffurfio â'r ddarpariaeth benodol.  Pan waherddir
arferion, nodir bod yn rhaid i'r cyrff perthnasol beidio ag arddel yr arferion
hyn.

1
 Dyma’r categorïau o ysgolion a gynhelir yng Nghymru: ysgol gymunedol, ysgol wirfoddol a reolir, 

ysgol wirfoddol a gynorthwyir, ysgol sefydledig ac ysgol arbennig gymunedol. 
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2. Mae'n cynnwys y canllawiau statudol y mae'n rhaid i gyrff perthnasol roi 
sylw dyledus iddynt ac mae'n gosod y cyd-destun polisi, yr egwyddorion 
cyffredinol a'r ffactorau y dylai'r rhai sy'n cyflwyno cynigion i ad-drefnu 
darpariaeth ysgolion a'r rhai sy'n gyfrifol am benderfynu ar gynigion eu 
hystyried. Lle mae’r Cod yn cynnig canllawiau, nodir y dylai cyrff perthnasol 
ddilyn y canllawiau hyn oni allant ddangos bod cyfiawnhad dros beidio â 
gwneud hynny. 

 
3. Mae'n rhoi disgrifiad o'r gofynion statudol a nodir yn Neddf 2013. 

 
Mae'r Cod yn adeiladu ar arferion da sy'n bodoli eisoes ymhlith awdurdodau lleol ac 
eraill, ond nid yw'n ceisio rhoi canllawiau hollgynhwysfawr ar bob agwedd ar 
drefniadaeth ysgolion. Bydd angen i awdurdodau lleol ac eraill sicrhau, wrth iddynt 
gyflawni eu swyddogaethau trefniadaeth ysgolion, eu bod yn gweithredu bob amser 
mewn ffyrdd sy'n rhesymol ac sy'n seiliedig ar fuddiannau'r dysgwyr. 
 
Mae'r Cod wedi'i gynllunio'n bennaf i gael ei ddefnyddio gan y cyrff perthnasol ond 
efallai y bydd o ddefnydd i bawb sydd â diddordeb mewn materion trefniadaeth 
ysgolion. 
 
Rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig 
 
Mae ail fersiwn y Cod yn gwneud trefniadau arbennig ar gyfer ysgolion gwledig (a 
ddiffinnir o fewn y Cod), gan sefydlu rhagdybiaeth weithdrefnol yn erbyn cau ysgolion 
gwledig. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gynigwyr ddilyn cyfres fanylach o 
weithdrefnau a gofynion wrth lunio cynnig i gau ysgol wledig, wrth ymgynghori ar 
benderfyniad ynghylch a ddylid gweithredu cynnig i gau ysgol wledig ac wrth wneud 
y penderfyniad. Nodir y rhain yn adran 1.8 yn bennaf a sonnir ymhellach amdanynt 
yn adrannau 3, 5, 7 ac Atodiad A y Cod hwn. 
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1. Datblygu ac ystyried cynigion 

1.1 Egwyddorion a pholisïau cefndir allweddol 

Mae'r broses o gynllunio a datblygu cynigion trefniadaeth ysgolion effeithiol yn 
hanfodol er mwyn cyflawni amcan Llywodraeth Cymru i weddnewid addysg 
yng Nghymru a darparu gwell deilliannau addysgol.  
 
Dylai cyrff perthnasol geisio sicrhau bod cynigion yn cefnogi ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i wella effeithiolrwydd ysgolion a lleihau'r 
anghydraddoldeb o ran cyflawniad rhwng ardaloedd, grwpiau ac unigolion 
breintiedig a difreintiedig. 
 
Yn Atodiad E mae rhestr o ddeddfwriaeth, egwyddorion a pholisïau cyffredinol 
a fydd o gymorth i gynigwyr wrth ddatblygu ac ystyried cynigion. Nid yw’r 
rhestr hon yn gyflawn. 
 

1.2 Ffactorau i’w hystyried wrth lunio, cyhoeddi, 
cymeradwyo neu benderfynu ar gynigion trefniadaeth 
ysgolion  

Mae'r paragraffau canlynol yn nodi'r ffactorau y dylai cyrff perthnasol eu 

hystyried wrth gyflawni eu swyddogaethau o ran llunio a chyhoeddi cynigion 
trefniadaeth ysgolion, neu eu cymeradwyo/penderfynu arnynt. Yn achos pob 
un o’r cynigion, mae paragraffau 1.3 i 1.6 yn berthnasol. 
 

1.3 Ansawdd a safonau mewn addysg 

Dylai cyrff perthnasol roi buddiannau dysgwyr uwchlaw popeth arall. Gan 
gyfeirio at bum maes arolygu Fframwaith Arolygu Cyffredin Swyddfa Prif 
Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn) (o 
fis Medi 2017), dylent ystyried effaith debygol y cynigion ar: 

 

 safonau a chynnydd cyffredinol grwpiau penodol ac o ran sgiliau; 

 llesiant ac agweddau at ddysgu; 

 profiadau addysgu a dysgu (ansawdd yr addysgu; ystod, 
cydbwysedd a phriodoldeb y cwricwlwm, a’r ddarpariaeth sgiliau); 
 

 arweiniad a chymorth gofal (tracio, monitro a darparu cymorth 
dysgu, datblygiad personol a gwarchod disgyblion); 
 

 arweinyddiaeth a rheolaeth (ansawdd ac effeithiolrwydd arweinwyr 
a rheolwyr, prosesau hunanwerthuso a chynllunio gwelliant, dysgu 
proffesiynol, a defnyddio adnoddau) 

 
yn yr ysgol neu'r ysgolion sy’n destun y cynigion ac unrhyw ysgol neu 
sefydliad addysgol arall y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni/arno. 
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Dylai cyrff perthnasol roi sylw arbennig i effaith y cynigion ar grwpiau agored i 
niwed, gan gynnwys plant ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)2. 
 
Dylai cyrff perthnasol hefyd ystyried gallu’r ysgol neu’r ysgolion sy’n destun 

cynnig i ddarparu’r cwricwlwm llawn yn y cyfnod sylfaen ac ym mhob cyfnod 
allweddol addysgol. Dylai’r ystyriaeth hon gynnwys ansawdd darpariaeth y 

cwricwlwm a’r graddau y mae strwythur neu faint yr ysgol yn effeithio ar hyn.3 
 
Pan fydd cynigion yn golygu trosglwyddo dysgwyr i ddarpariaeth amgen, fel 
arfer dylid bod tystiolaeth y byddai'r ddarpariaeth amgen yn sicrhau'r 

deilliannau ac yn cynnig darpariaeth sydd o leiaf yn cyfateb i'r hyn sydd ar 
gael i'r dysgwyr hynny ar y pryd (gan gynnwys dysgwyr ag AAA). Gellid 
defnyddio cyngor gan Estyn yn rhesymol fel tystiolaeth mewn perthynas â 
darpariaeth amgen sy’n newydd sbon. Dylai cynigwyr sicrhau bod hyn yn 

tarfu cyn lleied â phosibl ar ddysgwyr. 
 
Wrth asesu effaith cynigion ar ansawdd a safonau mewn addysg a pha mor 
effeithiol mae’r cwricwlwm yn cael ei ddarparu, dylai cyrff perthnasol ystyried 

unrhyw gyngor perthnasol gan Estyn, cyfeirio at adroddiadau diweddaraf 
Estyn neu dystiolaeth arall sy’n deillio o waith monitro perfformiad ac ystyried 
unrhyw wybodaeth arall sydd ar gael yn gyffredinol am effeithiolrwydd ysgol.  

 

1.4 Yr angen am leoedd a’r effaith ar hygyrchedd ysgolion 

Rhaid i awdurdodau lleol sicrhau bod digon o ysgolion yn darparu addysg 
gynradd ac uwchradd yn eu hardal. Ystyrir bod ysgolion yn ddigonol os oes 
nifer ddigonol ohonynt, eu bod o’r cymeriad iawn a bod ganddynt ddigon o 
gyfarpar i ddarparu cyfleoedd addysg priodol i bob disgybl4. Er mwyn 
cyflawni’r dyletswyddau hyn, rhaid i awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn 
cynllunio’n drylwyr ac yn ymgysylltu’n llawn â phartneriaid perthnasol, gan 
gynnwys y cyrff crefyddol priodol5 ar gyfer ysgolion â chymeriad crefyddol 
dynodedig yn eu hardal. 
 
Yng ngoleuni'r uchod, dylai cyrff perthnasol roi sylw i’r ffactorau canlynol: 

   

Lle cynigir cau ysgol6, lleihau ei chapasiti neu leihau ei hystod oedran:  

                                            
 
2
 Mae’n bosibl y caiff y term Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) ei newid i Anghenion 

Ychwanegol (AY) yn y dyfodol. 
3
 Mae deddfwriaeth sylfaenol yn nodi amcanion statudol y cwricwlwm ysgol yng Nghymru yn adran 

99 o Ddeddf Addysg 2002. 
4
 Adran 14 o Ddeddf Addysg 1996. 

5
 Corff crefyddol priodol yw, yn achos ysgol yr Eglwys yng Nghymru neu ysgol Gatholig, yr 

awdurdod esgobaethol priodol, neu yn achos ysgolion eraill, y corff sy’n cynrychioli’r grefydd a’r 
enwad crefyddol a nodir mewn perthynas â’r ysgol mewn gorchymyn a wnaed o dan adran 69(3) o 
Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998. 
6
 Mae pob cyfeiriad at ‘gau ysgol’ yn y ddogfen hon yn golygu terfynu ysgol a gynhelir, fel y’i nodir 

yn adran 40 o Ddeddf 2013. 
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 a fydd gan ddarpariaeth ysgol amgen ddigon o gapasiti ac a fydd yn 
darparu adeiladau ac ystafelloedd o ansawdd cystal, man lleiaf, ar 
gyfer niferoedd disgyblion presennol yr ysgol a’r niferoedd a ragwelir; 

Wrth ystyried cynigion, dylai cyrff perthnasol roi sylw i’r Rheoliadau 
Adeiladu perthnasol a Bwletinau Adeiladu cysylltiedig, a chylchlythyr 
Llywodraeth Cymru ‘Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru’ 
(Cylchlythyr Rhif: 021/2011). Yn ogystal â hyn, mae Rheoliadau 
Addysg (Mangreoedd Ysgolion) 1999 yn nodi'r safonau ar gyfer 
safleoedd ysgolion, gan gynnwys yr ardaloedd lleiaf ar gyfer meysydd 
chwarae gemau tîm y mae'n rhaid i ysgolion allu manteisio arnynt. 
Dylai cynigion statudol sicrhau y caiff y safonau hyn eu bodloni. 

 gan gyfeirio at natur yr ysgolion sy’n destun cynigion, a yw’r 
ddarpariaeth ysgol amgen yn ddigonol i ateb y galw presennol a’r 
galw a ragwelir am ysgolion o’r un: 

 
a. categori iaith fel yr amlinellir yn “Diffinio ysgolion yn ôl y 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg”, dogfen wybodaeth Llywodraeth 
Cymru Rhif: 023/2007; neu unrhyw ddogfennau olynol; ac 

b. (os yn berthnasol) cymeriad crefyddol dynodedig;  
 

Dylai cynigion sicrhau bod cydbwysedd y ddarpariaeth ysgolion yn 
adlewyrchu cydbwysedd y galw. Mae hyn yn golygu, os bydd 
darpariaeth ysgol yn cael ei lleihau neu ei dileu, y dylid sicrhau bod 
darpariaeth ysgol amgen o’r un natur (categori iaith neu, os yn 
berthnasol, cymeriad crefyddol) ar gael ac yn hwylus i’w chyrraedd i 
ddisgyblion yn yr ardal leol, lle bynnag y bo hynny’n bosibl. Fodd 
bynnag, mewn rhai ardaloedd, efallai na fydd parhau i gynnal 
mynediad i ysgolion o’r un natur yn gydnaws â darpariaeth addysg 
gosteffeithiol. 
 
Ym mhob achos lle cynigir cau ysgol, lleihau ei chapasiti neu leihau’r 
ystod oedran, rhaid i ddisgyblion yr ysgol sydd o oedran ysgol 
gorfodol allu parhau i dderbyn addysg yn eu cyfrwng iaith presennol. 
Efallai y bydd angen gwneud trefniadau pontio penodol er mwyn 
cyflawni hyn. 

 
Pan fydd cynigion yn effeithio ar ysgolion lle mae'r Gymraeg yn 
gyfrwng addysgu (ar gyfer pynciau heblaw Cymraeg) drwy'r amser 
neu beth o’r amser, dylai awdurdodau lleol gynnal Asesiad o'r Effaith 
ar y Gymraeg. 
 
Ym mhob achos, dylai awdurdodau lleol ystyried: 

 i ba raddau y byddai’r cynnig yn cefnogi’r targedau yn y Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg a gymeradwywyd 

 sut y byddai’r cynnig yn ehangu neu’n lleihau’r ddarpariaeth 
Gymraeg, ac yn yr achosion lle byddai’n lleihau’r ddarpariaeth, 
nodwch pam bydd y ddarpariaeth yn cael ei lleihau. 
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Yn achos cynlluniau i gau ysgolion, dylai awdurdodau lleol ystyried: 
 

 natur siwrneiau i ddarpariaeth amgen ac amseroedd teithio i 
ddisgyblion, gan gynnwys disgyblion AAA; yn benodol, p’un a fydd 
gan ddisgyblion cynradd siwrneiau un ffordd o fwy na 45 munud, neu 
gan ddisgyblion uwchradd siwrneiau un ffordd o fwy nag awr.  

 
Dylai trefniadau ar gyfer cael mynediad i ddarpariaeth amgen annog 
trafnidiaeth gynaliadwy; a dylent fynd i’r afael ag effaith bosibl unrhyw 
anawsterau o ran trafnidiaeth ar bresenoldeb disgyblion yn yr ysgol a’r 
graddau y gallant fanteisio arni. Dylid asesu diogelwch a hygyrchedd llwybrau 
cerdded neu feicio posibl cyn cyflwyno unrhyw gynigion.7 
 
Lle cynigir agor ysgol newydd, cynyddu capasiti neu ehangu ystod oedran; 
  

 bod yna dystiolaeth o angen/galw yn yr ardal ar hyn o bryd neu yn y 
dyfodol am leoedd ychwanegol, gan gyfeirio at gategori iaith a 
chymeriad crefyddol dynodedig yr ysgol neu’r ysgol arfaethedig, a’i 
threfniadau derbyn o ran y rhywiau (h.y. cydaddysgol/un rhyw); 
 
Dylid asesu’r galw am ddarpariaeth ychwanegol o unrhyw fath yn yr 
ardal a darparu tystiolaeth o’r galw hwnnw. (Yn achos darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg, bydd hyn yn cynnwys asesiad o’r galw am addysg 
cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn unol ag unrhyw reoliadau a wnaed o 
dan adran 86 o Ddeddf 2013). 

 

 a fydd y cynigion yn gwella mynediad i ddisgyblion anabl yn unol â 
gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010. 

 

1.5 Adnoddau addysg a goblygiadau ariannol eraill 

Mae’n bwysig bod cyllid ar gyfer addysg yn gosteffeithiol. Dylai cyrff 
perthnasol ystyried y ffactorau canlynol mewn perthynas â’r adnoddau 
addysg: 
 

 pa effaith y bydd cynigion yn ei chael ar nifer y lleoedd sydd dros 
ben yn yr ardal; 

 
Mae angen rhai lleoedd gwag fel y gall ysgolion ymdopi ag 
amrywiadau mewn niferoedd disgyblion, ond mae gormod o leoedd 
gwag, y gellid eu dileu, yn golygu bod adnoddau’n cael eu 
gwastraffu’n ddiangen.  

 
Os oes mwy na 10% o leoedd gwag mewn ardal yn gyffredinol, 
dylai awdurdodau lleol adolygu eu darpariaeth ac ystyried os y 
dylent  wneud cynigion ar gyfer cael gwared arnynt, os y bydd yn 

                                            
 
7
 Pennod 5 o Ddarpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol Mehefin 2014 ynghylch y 

Mesur Teithio gan Ddysgwyr. 

Tudalen 81



9 

gwella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd darpariaeth. Diffinnir lefel 
sylweddol o ddarpariaeth dros ben fel 25% neu fwy o gapasiti ysgol 
(fel y’i diffinnir yng Nghylchlythyr 21/2011) ac o leiaf 30 o leoedd 
gwag. 

Er y gofynnir i awdurodau lleol reoli gormodedd o leoedd 
ychwanegol, nid yw hyn yn golygu cau ysgolion yn awtomatig. Mae 
adrannau 1.7 ac 1.8 o’r Cod yn annog cynigwyr i ystyried yr 
opsiynau eraill sydd ar gael iddyn nhw a’u hysgolion, ee clystyru, 
cydweithio neu ffedereiddio gydag ysgolion eraill er mwyn gwneud 
yr ysgol yn fwy hyfyw, neu wneud defnydd o’r adeiladau presennol 
fel adnodd cymunedol. Cânt eu hannog hefyd i ad-drefnu gofod 
ysgolion drwy gydleoli gwasanaethau o fewn yr ysgol er mwyn 
arbed costau. 

Fel arfer, ni ddylid bod angen darparu lleoedd ychwanegol mewn 
ysgolion os oes gan ysgolion eraill o’r un fath leoedd gwag o fewn 
pellter rhesymol. Fodd bynnag efallai y bydd cynigion i gynyddu 
nifer y lleoedd mewn ymateb i’r galw am fath arbennig o 
ddarpariaeth e.e. cyfrwng Cymraeg, yn dal yn briodol - yn enwedig 
os oes darpariaeth effeithiol o leoedd wedi’i chynllunio ar gyfer ardal 
yr awdurdod lleol. 

 a yw cynigion yn rhan o Raglen Fuddsoddi’r awdurdod lleol o dan y
fenter Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, ac felly’n cyfrannu at
ddarpariaeth ysgolion cynaliadwy ar gyfer yr 21ain Ganrif, ac at well
rheolaeth strategol ar ystad yr ysgolion.

Dylai cyrff perthnasol hefyd ystyried y ffactorau canlynol mewn perthynas â 

chyllid: 

 costau rheolaidd cynigion dros gyfnod o 3 blynedd, man lleiaf, ac a
yw'r cyllid rheolaidd angenrheidiol ar gael;

 costau cludiant ychwanegol sy’n codi o ganlyniad i gynigion;

Dylai cynigwyr ystyried y gofyniad ar awdurdodau lleol i ddarparu
cludiant am ddim o dan y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008
a dylent gael cyngor gan adran drafnidiaeth yr awdurdod lleol
perthnasol ar yr effaith y gall y cynnig ei chael ar y costau cludiant
perthnasol a’u fforddiadwyedd.

 costau cyfalaf cynigion ac a yw'r cyllid cyfalaf angenrheidiol ar gael;

 maint unrhyw arbedion net arfaethedig (gan ystyried costau refeniw,
cludiant a chyfalaf ysgolion);
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Mewn perthynas â chynigion lle mae angen buddsoddiad cyfalaf 
sylweddol ymlaen llaw (er enghraifft i ategu gwaith ailfodelu 
sylweddol, gwaith adnewyddu neu brosiect adeiladu o’r newydd), 
dylid cyfrifo costau ac arbedion y cynigion dros oes yr adeilad 
perthnasol, a'u cymharu â'r costau a'r arbedion sy'n gysylltiedig â 
chynnal y sefyllfa sydd ohoni. 

 a fyddai'r ysgolion yr effeithir arnynt yn wynebu diffyg cyllidebol heb y 
cynigion; 

 a gaiff unrhyw arbedion mewn costau rheolaidd eu cadw yng 
nghyllideb ysgolion lleol yr awdurdod lleol; 

 a fyddai'r enillion (derbyniadau cyfalaf) o werthu safleoedd diangen ar 
gael i dalu costau’r cynnig neu’n cyfrannu at gostau cynigion yn y 
dyfodol a fydd yn hybu'r broses o reoli lleoedd ysgolion yn effeithiol. 

Yn gyffredinol, dylai awdurdodau lleol geisio ailgylchu asedau o 
unrhyw adeiladau a safleoedd ysgolion dros ben sy’n eiddo iddynt i 
wella eu hadeiladau ysgolion yn gyffredinol yn hytrach na neilltuo'r 
enillion hynny i brosiectau y tu allan i'r portffolio addysg, er mai 
awdurdodau lleol sy'n gwneud y penderfyniadau hyn yn y pen draw. 

 

1.6 Ffactorau cyffredinol eraill 

Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau cyffredinol canlynol: 
 

 yr effaith y bydd cynigion yn ei chael ar gyrhaeddiad addysgol ymhlith 
plant o gefndiroedd difreintiedig yn economaidd;  

 

 unrhyw faterion o ran cydraddoldeb, gan gynnwys y rhai a nodir yn 
sgil asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb; 

 

 a yw’r ysgol neu’r ysgolion yn destun unrhyw ymddiriedolaeth neu 
fuddiannau elusennol y gallai’r cynigion effeithio arnynt, er enghraifft 
mewn perthynas â defnyddio neu waredu tir.  

 
Rhaid i gynigion sy’n effeithio ar elusennau gyd-fynd â’r gyfraith 
elusennau neu â’r diben a ddatganwyd ar gyfer yr ymddiriedolaeth 
elusennol.8 Os oes unrhyw ansicrwydd, dylid cael cyngor gan y 
Comisiwn Elusennau neu Weinidogion Cymru (fel Prif Reoleiddiwr 
cyrff llywodraethu sy’n elusennau). 
 
O dan adran 82 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, mae 
gan Weinidogion Cymru y pŵer i orchymyn addasu gweithred 
ymddiriedolaeth. Pŵer i’w ddefnyddio yn ôl disgresiwn yw hwn, ac fel 

                                            
 
8
 Mae cyrff llywodraethu ysgolion sefydledig a gwirfoddol yn elusennau o dan adran 23 o Ddeddf 

Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, a gall safleoedd ysgolion cymunedol fod yn ddarostyngedig i 
fuddiannau elusennol hefyd. 

Tudalen 83



11 

arfer byddai Gweinidogion Cymru yn disgwyl i ymddiriedolwyr drafod 
gyda’r Comisiwn Elusennau yn gyntaf. 

1.7 Ffactorau penodol wrth ystyried cau ysgolion 

Prif ddiben ysgolion yw darparu addysg a dylai unrhyw achos dros gau ysgol 
fod yn gadarn ac er budd y ddarpariaeth addysgol yn yr ardal. Serch hynny, 
mewn rhai ardaloedd, efallai mai ysgol fydd y prif ganolbwynt ar gyfer 
gweithgarwch cymunedol hefyd, a gallai ei chau arwain at oblygiadau y tu 
hwnt i ddarparu addysg. Gall hyn fod yn nodwedd benodol mewn ardaloedd 
gwledig os defnyddir adeiladau ysgolion fel man i ddarparu gwasanaethau i'r 
gymuned leol.  

Dylai'r achos a gaiff ei baratoi gan y rhai sy'n cyflwyno'r cynigion ddangos 
bod effaith cau'r ysgol ar y gymuned wedi'i hasesu drwy lunio Asesiad o'r 
Effaith ar y Gymuned, a dangos sut y gellid cynnal unrhyw gyfleusterau 
cymunedol a ddarperir gan yr ysgol ar hyn o bryd.  

Wrth ystyried a yw'n briodol cau ysgol, dylid rhoi sylw arbennig i’r opsiynau 
canlynol: 

 a ellid ystyried sefydlu ysgolion â mwy nag un safle fel ffordd o gadw
adeiladau, neu'r rhesymau dros beidio â dewis yr opsiwn hwn;

 a ellid ystyried posibiliadau amgen heblaw cau’r ysgol, megis
clystyru, cydweithredu neu ffedereiddio ag ysgolion eraill (gan
ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio cysylltiadau TGCh rhwng
safleoedd ysgolion), neu’r rhesymau dros beidio ag ystyried y rhain
fel opsiwn amgen yn lle cau'r ysgol;

 a ellid archwilio’r posibiliadau o wneud defnydd llawnach o'r
adeiladau presennol fel adnodd cymunedol neu addysgol;

(Dylai awdurdodau lleol ystyried a fyddai'n ddichonadwy ac yn
ddarbodus cydleoli gwasanaethau lleol yn yr ysgol i wrthbwyso
costau cynnal yr ysgol);

 effaith gyffredinol cau'r ysgol ar y gymuned leol (gan gynnwys colli
cyfleusterau yn yr ysgol a ddefnyddir gan y gymuned leol);

 sut y gellid cefnogi'r rhieni a'r disgyblion i fanteisio ar yr ysgol amgen
ac unrhyw gyfleusterau y gall eu cynnig (ee sut y cynorthwyir
disgyblion, yn enwedig y rhai sydd o dan anfantais, i gymryd rhan
mewn gweithgareddau ar ôl ysgol).

Er nad yw’r gofyniad i ymgynghori yn berthnasol i gynigion i gau ysgolion 
bach a oedd â llai na 10 o ddisgyblion adeg Cyfrifiad y mis Ionawr blaenorol o 
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dan Ddeddf 20139, eto i gyd mae’n rhaid i awdurdodau lleol a chyrff 
llywodraethu sy’n dwyn ymlaen gynigion o’r fath ystyried y ffactorau a nodir yn 
y Cod hwn. 

 

1.8 Rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig 

Mae’r ail fersiwn hon o’r Cod yn gwneud trefniadau arbennig mewn perthynas 
ag ysgolion gwledig, gan sefydlu rhagdybiaeth weithdrefnol yn erbyn eu cau. 
Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gynigwyr ddilyn cyfres fanylach o 
weithdrefnau a gofynion wrth lunio cynnig i gau ysgol wledig, wrth ymgynghori 
ar benderfyniad ynghylch a ddylid gweithredu cynnig i gau ysgol wledig ac 
wrth wneud y penderfyniad. 
 
Nid yw hyn yn golygu na fydd ysgol wledig byth yn cau, ond bod yn rhaid i’r 
achos dros ei chau fod yn gryf, a bod pob opsiwn ymarferol arall wedi’u 
hystyried yn gydwybodol gan y cynigydd, gan gynnwys ffedereiddio. 
 
Dynodi ysgol yn ‘ysgol wledig’ at ddibenion y rhagdybiaeth yn erbyn ei 
chau 
 

Nodir ysgol yn ysgol wledig at ddibenion y rhagdybiaeth yn erbyn ei chau gan 
ddefnyddio categorïau gwledig a threfol y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Bydd 
yn ysgol a leolir mewn pentref gwledig prin ei phoblogaeth, mewn pentref 
bach iawn neu ardal ynysig arall sy’n brin ei phoblogaeth, neu mewn pentref 
bach iawn neu ardal ynysig arall sy’n llai prin ei phoblogaeth. 
 
Ar sail y categorïau hyn, mae rhestr o ysgolion yn Atodiad F. Dylai cynigwyr 
gyfeirio at y dynodiad a’r rhestr o ysgolion i sefydlu a yw’r cynnig dan sylw i 
gau ysgol yn ymwneud ag ysgol wledig ac a yw’r rhagdybiaeth weithdrefnol yn 
erbyn ei chau yn gymwys. 
 
Camau pellach penodol y mae’n ofynnol i’r cynigydd eu cymryd wrth 
lunio cynnig i gau ysgol wledig 
 

Yn ogystal â rhoi ystyriaeth i’r ffactorau ym mhennod 1 (paragraffau 1.3 i 1.6) 
sy’n berthnasol yn achos pob cynnig, mae gofyn i’r cynigiwr ddilyn y camau 
pellach isod os yw’r cynnig yn ymwneud â’r posibilrwydd o gau ysgol wledig. 
 
Llunio’r cynnig 
 
Lle bydd y cynigydd yn ystyried llunio cynnig i gau ysgol wledig, rhaid i’r 
cynigydd nodi’n glir y rhesymau dros y cynnig, hynny yw y prif heriau sy’n 
wynebu’r ysgol ac y bydd y cynigydd am geisio ymateb iddynt drwy gynnig 
cau’r ysgol. 
 

                                            
 
9
 At ddibenion penderfynu p’un a oes angen ymgynghori, mae adran 56 o Ddeddf 2013 yn 

diffinio ‘ysgol fach’ fel ysgol a oedd â llai na 10 o ddisgyblion wedi’u cofrestru ar y trydydd 
dydd Mawrth ym mis Ionawr yn union cyn y dyddiad y gwneir y cynigion. 
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Bydd yn ofynnol i’r cynigydd ystyried y rhesymau hyn wrth wneud ei 
benderfyniad ar gynnig neu unrhyw opsiynau rhesymol eraill, felly mae’n 
bwysig eu bod mor glir a phenodol â phosibl - ee nifer y disgyblion yn lleihau, 
trafferthion o ran cyflwyno’r cwricwlwm, neu bryderon am adeilad yr ysgol. 
 
Yn hytrach na nodi nad yw’r ysgol yn hyfyw bellach, dylai’r cynigydd ystyried 
yn ofalus a nodi’r rhesymau pam mae o’r farn nad yw’n ymarferol ei chadw. 
 
Nodi opsiynau rhesymol eraill 
 
Rhaid i’r cynigydd nodi unrhyw opsiynau rhesymol eraill a allai ddatrys y 
broblem a nodwyd fel y rheswm dros y cynnig. Mae’n bwysig sicrhau bod pob 
opsiwn rhesymol arall a nodwyd yn cael ei ystyried cyn i’r cynigydd 
benderfynu mynd ati i ymgynghori ar gau’r ysgol. 
 
Y nod yw sicrhau, pan gynigir cau ysgol wledig, mai dim ond ar ôl ystyriaeth 
ofalus iawn y penderfynir ymgynghori ar yr opsiwn hwnnw, a hynny ar ôl 
ystyried pob opsiwn rhesymol arall a chynnal asesiad clir o ddilysrwydd y 
rhesymeg ac o gwestiwn ymarferoldeb. 
 
Dangoswyd bod ffedereiddio yn dod â manteision arbennig i ysgolion gwledig. 
Rhaid i gynigwyr ddangos sut maent wedi ystyried ffedereiddio fel opsiwn 

posibl yn hytrach na chau ysgol wledig. 
 
Mae ysgolion yn asedau cyhoeddus a chymunedol pwysig; mae’n bwysig 
ystyried eu dyfodol, nid dim ond o safbwynt addysg, ond o safbwynt holl 
gyfrifoldebau awdurdod lleol. Ymhlith yr opsiynau i’w hystyried yn hytrach na 
chau ysgol, gellid trafod a oes lle i’r ysgol gael ei hintegreiddio’n well i broses 
ehangach o fewn yr awdurdod lleol i reoli asedau a chynllunio cymunedau. 
Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, creu cysylltiadau effeithiol â strategaethau 
lleol i adfywio cymunedau. 
 
Dyma rai enghreifftiau o opsiynau posibl y gallai fod yn werth eu hystyried: 
 

 clystyru, cydweithio ag ysgolion eraill (gan ystyried y posibiliadau o ran 
defnyddio cysylltiadau TGCh rhwng safleoedd ysgolion); 
 

 defnyddio’r ysgol fel canolfan gymunedol i gynnal a chefnogi ystod o 
wasanaethau cymunedol, ee iechyd, cyfleusterau gofal plant, dysgu i 
deuluoedd ac oedolion, addysg gymunedol, chwaraeon, 
gweithgareddau hamdden, gweithgarwch cymdeithasol ac ati; 

 

 a fyddai’n ymarferol ac yn gwneud synnwyr yn economaidd cydleoli 
gwasanaethau lleol o fewn yr ysgol i wrthbwyso costau cynnal yr ysgol;  

 

 a ellid ystyried sefydlu ysgolion ar fwy nag un safle er mwyn cadw 
adeiladau. 

 
Fel yn achos pob cynnig i gau ysgol, rhaid i’r cynigydd baratoi asesiad o’r 
effaith gymunedol, er mwyn ystyried effaith gyffredinol a hirdymor cau’r ysgol 
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wledig ar bobl a’r gymuned, ac effaith colli’r adeilad fel cyfleuster cymunedol. 
Yn Atodiad C, mae enghreifftiau o’r hyn y dylai’r cynigydd ei ystyried fel rhan 

o’r Asesiad o’r Effaith Gymunedol. 

Unwaith bydd y cynigydd wedi nodi’r holl opsiynau rhesymol eraill, rhaid i’r 
cynigydd asesu, yn achos pob opsiwn: 

o yr effaith debygol ar Ansawdd a Safonau Addysg;
o yr effaith debygol ar y gymuned;
o yr effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio.

Paratoi papur cynnig ar gyfer y penderfynwr 

Cyn penderfynu a ddylid mynd ati i gynnal ymgynghoriad yn unol â phennod 3 
y cod hwn, rhaid rhoi papur (“papur cynnig”) i’r unigolyn/unigolion sy’n 
penderfynu ar hynny. Yn ogystal â manylion y ffactorau cyffredinol ym 
mharagraffau 1.3 i 1.6 o Bennod 1 y Cod hwn, bydd rhaid i’r papur gynnwys 
hefyd: 

o Y rheswm dros y cynnig i gau’r ysgol
o Rhestr o’r opsiynau rhesymol eraill a nodwyd
o Asesiad o’r canlynol ar gyfer pob un o’r opsiynau rhesymol eraill a

nodwyd:

o Yr effaith debygol ar Ansawdd a Safonau Addysg
o Yr effaith debygol ar y gymuned
o Yr effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio.

Ni ddylai’r cynigydd wneud penderfyniad ynghylch a ddylid mynd ati i 
ymgynghori hyd nes y bydd y gofynion hyn wedi’u cyflawni gyntaf, ac oni bai 
ei fod yn fodlon mai gweithredu yw’r ymateb mwyaf priodol er mwyn goresgyn 
y prif heriau a nodwyd fel y rheswm dros gynnig dod â’r ysgol i ben. 

Er nad yw Deddf 2013 yn ei gwneud yn ofynnol ymgynghori ar gynigion i gau 
ysgolion bach oedd â llai na 10 o ddisgyblion pan gynhaliwyd cyfrifiad y mis 
Ionawr cynt10, dylai awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu sy’n dwyn ymlaen 
gynigion o’r fath ystyried y ffactorau a nodir ym Mhennod 1 y Cod hwn wrth 
ddatblygu ac ystyried cynigion. Os yw’r ysgol ar restr yr “ysgolion gwledig”, 
mae hyn yn cynnwys bodloni’r gofynion yn 1.8, sef “Rhagdybiaeth yn erbyn 
cau ysgolion gwledig”. 

1.9 Ffactorau penodol i'w hystyried ar gyfer cynigion i 
ychwanegu neu ddileu dosbarthiadau meithrin  

Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau penodol canlynol: 

10
 At ddibenion penderfynu a oes angen ymgynghoriad, mae adran 56 o Ddeddf 2013 yn 

diffinio ‘ysgol fach’ fel ysgol sydd â llai na 10 o ddisgyblion wedi’u cofrestru ar y trydydd 
dydd Mawrth ym mis Ionawr yn union cyn y dyddiad y gwneir y cynigion. 
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 safon yr addysg feithrin a digonolrwydd yr adeiladau, yr ystafelloedd
a'r cyfleusterau a gynigir, yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr awyr
agored, a hyfywedd unrhyw ysgol sy’n dymuno ychwanegu lleoedd
meithrin;

 a oes angen lleoedd meithrin ychwanegol yn yr ardal;

 lefel y galw am fathau penodol o addysg feithrin, ee addysg feithrin
cyfrwng Cymraeg neu ddarpariaeth â chymeriad crefyddol;

 effaith y cynigion ar sefydliadau eraill, gan gynnwys darparwyr preifat
a thrydydd sector;

 i ba raddau y bydd y cynigion yn integreiddio addysg y blynyddoedd
cynnar â gwasanaethau gofal plant neu i ba raddau y maent yn gyson
â dull gweithredu integredig.

1.10 Ffactorau penodol i'w hystyried ar gyfer cynigion i ad-
drefnu ysgolion uwchradd neu ychwanegu neu ddileu 
chweched dosbarth  

Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau penodol canlynol: 

 a fydd cynigion yn arwain at wella cyflawniadau addysgol neu
hyfforddiant unigolion sy’n hŷn na’r oedran ysgol gorfodol ond sy’n
iau na 19 oed;

 a fydd cynigion yn cyfrannu at amrywiaeth briodol o gyrsiau a
chymwysterau perthnasol a llwybrau dysgu galwedigaethol o
ansawdd uchel, sy’n seiliedig ar anghenion cyflogwyr ac sydd wedi’u
hanelu at ddisgyblion o bob gallu, a hefyd yn cynnal cyrsiau TGAU,
Lefel UG/Lefel Uwch a chyrsiau sefydledig eraill yn ôl y gofyn o dan
Fesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 ar gyfer dysgwyr 14-19 oed;

 a yw’r cynigion yn debygol o gynyddu nifer y dysgwyr sy'n parhau i
ddysgu ar ôl oedran ysgol gorfodol, gan ystyried materion a chostau
cludiant i’r dysgwr ac eraill, fforddiadwyedd costau o’r fath a’r
tebygolrwydd y bydd dysgwyr yn barod i deithio;

 i ba raddau y mae cynigion yn cyfrannu at yr agenda 14-19 gan
ystyried barn rhwydweithiau 14-19 rhanbarthol;

 effaith cynigion ar ddarpariaeth 11-16 mewn ysgolion;

 sut y byddai cynigion yn effeithio ar hyfywedd sefydliadau sydd
eisoes yn darparu addysg ôl-16 safonol, gan gynnwys chweched
dosbarth mewn ysgolion, Sefydliadau Addysg Bellach a sefydliadau
hyfforddi preifat;
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 sut y gallai’r cynigion effeithio ar gynaliadwyedd y ddarpariaeth
cyfrwng Cymraeg yn y rhwydwaith 14-19 rhanbarthol a'r ardal
ehangach, neu’r gwaith i’w gwella, a hyrwyddo mynediad i'r cyrsiau
cyfrwng Cymraeg sydd ar gael mewn addysg ôl-16;

 i ba raddau y bydd y cynigion yn rhoi manteision ychwanegol i
ddysgwyr o gymharu â chadw’r sefyllfa bresennol a dewisiadau
posibl eraill ar gyfer trefniadaeth ôl-16;

 sut y gall cynigion effeithio ar y ddarpariaeth cludiant ddewisol y gall
awdurdod lleol ei darparu i ddysgwyr11 sy’n hŷn na’r oedran ysgol
gorfodol.

1.11 Ffactorau penodol i'w hystyried ar gyfer cynigion i 
gynyddu'r ddarpariaeth mewn ysgolion gwirfoddol neu i 
sefydlu ysgol wirfoddol newydd 

Dylai'r cyrff perthnasol ystyried y canlynol: 

 a yw'r awdurdod lleol wedi cadarnhau y bydd yn ysgwyddo ei
gyfrifoldeb i gynnal yr ysgol;

 y bydd corff llywodraethu ysgol wirfoddol a gynorthwyir yn gallu
ysgwyddo ei gyfrifoldebau ariannol ar gyfer atgyweiriadau a gwaith
cyfalaf;

 bod y trefniadau arfaethedig ar gyfer deiliadaeth y tir yn rhoi sicrwydd
digonol y bydd yr ysgol yn cadw'r safle.

Lle na bydd trefniadau deiliadaeth tir wedi’u cadarnhau, gallai'r rhai
sy'n penderfynu ar gynigion nodi eu bod yn gogwyddo o blaid
cymeradwyo’r cynigion, yn amodol ar ddatrys y materion hynny yn
foddhaol. Gallai penderfyniad o'r fath fod yn briodol pan na fydd
hyrwyddwyr yn fodlon ysgwyddo costau cyfreithiol i ddatrys y mater
deiliadaeth tan iddynt gael gwybod bod y cynigion yn debygol iawn o
gael eu cymeradwyo.

1.12 Ffactorau penodol wrth ystyried cynigion i newid iaith y 
ddarpariaeth 

Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau penodol canlynol: 

11
 Mae adran 6 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn rhoi grym i awdurdod lleol 

ddarparu cludiant dewisol lle maent hwy yn gweld yn dda i hwyluso trefniadau teithio 
dysgwyr. Mae paragraffau 1.98 – 1.105 o Ddarpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol 
2014 ynghylch y Mesur Teithio gan Ddysgwyr yn darparu canllawiau pellach ar y 
ddarpariaeth hon. 
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 i ba raddau y mae'r ddarpariaeth bresennol gan yr awdurdod addysg 
lleol drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu’r Saesneg yn fwy neu'n llai na'r 
galw neu'r galw a ragwelir gan rieni ar gyfer darpariaeth o’r fath, a 
chyfraniad y cynnig at unioni’r sefyllfa honno. 
 

 i ba raddau y byddai’r cynnig yn cefnogi’r targedau yng Nghynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdod lleol. 

 

1.13 Ffactorau penodol wrth ystyried cynigion i newid 
categori ysgol 

Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau penodol canlynol: 
 

 mae pob categori ysgol - cymunedol, sefydledig, gwirfoddol a reolir 
neu wirfoddol a gynorthwyir - yn gydradd o ran statws;  

 

 caiff pob cynnig a ganiateir i newid categori ysgol ei ystyried yn 
unol â’i rinweddau ei hun12; 

 

 a ellir nodi unrhyw fanteision. 
 

Gallai newid categori darfu ar y broses o redeg yr ysgol a/neu osod 
baich ychwanegol ar y corff llywodraethu a/neu ychwanegu 
cymhlethdod at drefniadau ad-drefnu neu dderbyn yr ysgol. Felly, 
dylid bod rhagdybiaeth yn erbyn newidiadau pan na ellir nodi 
manteision. 
 

●        a yw unrhyw weithred ymddiriedolaeth sy’n ymwneud â’r ysgol yn 
caniatáu iddi newid categori. Os oes unrhyw amheuaeth, neu os 
yw’n amlwg bod angen gwneud amrywiad i’r weithred 
ymddiriedolaeth, dylai’r cynigwyr gysylltu â’r Comisiwn 

Elusennau’n ddi-oed. 
 
 
 
 

1.14 Ffactorau ychwanegol i'w hystyried wrth lunio, 
cyhoeddi, cymeradwyo neu benderfynu ar gynigion i ad-
drefnu'r ddarpariaeth AAA 

Polisïau ac egwyddorion 
 
Dylid ystyried yr egwyddorion a'r cynlluniau a nodir mewn mannau eraill o'r 
Cod hwn wrth ystyried cynigion i ad-drefnu ysgolion arbennig a gynhelir ac 
unedau adnoddau arbenigol mewn ysgolion prif ffrwd. 
 

                                            
 
12

 Ni chaniateir i ysgolion newid eu categori i fod yn ysgolion sefydledig ac ni chaniateir i ysgolion â 
chymeriad crefyddol ddod yn ysgolion cymunedol. 
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Dylai cyrff perthnasol ystyried sut mae cynigion yn ategu cynlluniau'r 
awdurdod lleol i hyrwyddo cynhwysiant (h.y. darparu ar gyfer cyfran uwch o 
ddisgyblion ag AAA i fynychu lleoliadau prif ffrwd) lle bynnag y bo'n briodol i 
ddiwallu anghenion unigol plentyn neu berson ifanc, a chyda’i strategaeth 
gyffredinol ar gyfer sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer yr amrywiaeth lawn o 
AAA. 
 
Dylai cyrff perthnasol roi sylw i’r ffactorau a nodir isod mewn perthynas â 

chynigion sy'n effeithio ar ysgolion arbennig ac unedau adnoddau arbenigol 
mewn ysgolion prif ffrwd. 
 
Safonau'r ddarpariaeth 

 
Yn ogystal â'r ystyriaethau arferol mewn perthynas â safonau'r ddarpariaeth, 
dylai cyrff perthnasol ystyried: 
 

 a fydd cynigion yn gwella safonau'r adeiladau a’r ystafelloedd i 
ddisgyblion ag AAA, gan gynnwys gwella hygyrchedd yr adeilad; 

 

 sut y bydd cynigion yn ymdrin ag unrhyw faterion o ran iechyd, 
diogelwch a lles; 

 

 sut y bydd cynigion yn hyrwyddo rhagor o gynhwysiant, lle y bo’n 
briodol; 

 

 effaith cynigion ar ddarpariaeth AAA arall yn ardal agos ac ehangach 
yr awdurdod lleol gan gynnwys y tu allan i'r sir lle y bo'n briodol. 

 
Yr angen am leoedd a’r effaith ar hygyrchedd ysgolion 

 
Yn ogystal â’r ystyriaethau a restrir yn 1.4, dylai cyrff perthnasol ystyried:  

 

 a oes angen am fath penodol o ddarpariaeth AAA yn yr ardal;  
 

 a oes gormod o ddarpariaeth AAA yn yr ardal; 
 

 a fyddai'r ddarpariaeth AAA yn fwy effeithiol neu effeithlon pe bai 
darpariaeth ranbarthol yn cael ei gwneud; ac 
 

 effaith y cynigion hynny ar gludiant dysgwyr ag AAA. 
 

Ffactorau eraill 
 
Dylai cyrff perthnasol ystyried: 

 

 sut y bydd newidiadau i ddarpariaeth AAA mewn ysgolion yn debygol 
o effeithio ar yr holl wasanaethau eraill a ddarperir mewn ardal ar 
gyfer disgyblion ag anableddau a/neu AAA. 
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1.15 Ffactorau i'w hystyried wrth gymeradwyo/penderfynu ar 
gynigion trefniadaeth ysgolion 

Wrth gymeradwyo cynigion, rhaid i’r cyrff perthnasol sy’n eu cynnig: 
 

 ystyried a oes unrhyw gynigion cysylltiedig eraill; 

 sicrhau bod yr ymgynghoriad statudol wedi'i gynnal yn unol â'r Cod 
hwn (nid yw'r gofyniad i ymgynghori yn gymwys i gynigion i gau ysgol 
sy'n ysgol fach); 

 sicrhau bod y cynnig wedi'i gyhoeddi yn unol â'r Cod hwn a bod yr 
hysbysiad yn cynnwys yr holl wybodaeth ofynnol; 

 ystyried y ddogfen ymgynghori a'r adroddiad ar yr ymgynghoriad; 

 ystyried y gwrthwynebiadau a'r adroddiad gwrthwynebu ac unrhyw 
ymatebion i’r hysbysiad sy’n cefnogi’r cynigion; 
 

 dylai’r cyrff perthnasol ystyried a oes unrhyw fanteision, yn achos 
cynnig i newid categori ysgol. Os na ellir nodi unrhyw fanteision, ni 
ddylid cymeradwyo cynigion o'r fath; 

 

  peidio â chymeradwyo cynigion i newid categori lle mae angen 

gwneud amrywiad i weithred ymddiriedolaeth, os nad yw’r amrywiad 
hwnnw wedi ei wneud eto. 

 
Wrth benderfynu ar gynigion, rhaid i’r cyrff perthnasol: 
 

 ystyried a oes unrhyw gynigion cysylltiedig eraill; 

 ystyried i ba raddau y mae’r ymgynghoriad statudol wedi'i gynnal yn 
unol â'r Cod hwn (nid yw'r gofyniad i ymgynghori yn gymwys i 
gynigion i gau ysgol sy'n ysgol fach); 

 ystyried i ba raddau y mae’r cynnig wedi'i gyhoeddi yn unol â'r Cod 
hwn ac a yw’r hysbysiad yn cynnwys yr holl wybodaeth ofynnol; 

 ystyried y ddogfen ymgynghori a'r adroddiad ar yr ymgynghoriad; 

 ystyried y gwrthwynebiadau a'r adroddiad gwrthwynebu ac unrhyw 
ymatebion i’r hysbysiad sy’n cefnogi’r cynigion; 
 

 dylai’r cyrff perthnasol ystyried a oes unrhyw fanteision, yn achos 
cynnig i newid categori ysgol. Os na ellir nodi unrhyw fanteision, ni 
ddylid cymeradwyo cynigion o'r fath; 
 

 peidio â chymeradwyo cynigion i newid categori lle mae angen 

gwneud amrywiad i weithred ymddiriedolaeth, os nad yw’r amrywiad 
hwnnw wedi ei wneud eto. 

Tudalen 92



21 
 

 

2. Newidiadau y mae angen cynigion ar eu cyfer 

 
Fel arfer, mae angen gweithdrefnau statudol i wneud newidiadau sylweddol i 
ysgolion. Mae'r gweithdrefnau wedi'u cynllunio i’w gwneud yn bosibl gwneud 
newidiadau pan ystyrir bod y newidiadau hynny yn angenrheidiol, ond mewn 
ffordd sy'n diogelu buddiannau dysgwyr ac yn rhoi'r cyfle i’r sawl sydd â 
diddordeb leisio barn ar y broses. 
 

2.1 Elfennau ad-drefnu ysgolion y mae angen cyhoeddi 
cynigion ar eu cyfer 

 
Rhaid i gynigion gael eu cyhoeddi ar gyfer yr elfennau canlynol o ran ad-

drefnu ysgolion: 
 

1. agor ysgol a gynhelir (gan gynnwys ysgol arbennig); 

2. cau ysgol a gynhelir (gan gynnwys ysgol arbennig); 

3. gwneud newid a reoleiddir i ysgol a gynhelir; 

4. newid categori ysgol a gynhelir13. 

 

2.2 Cynigion i newid categori ysgol 

Caiff cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir wneud cynigion i newid categori eu 
hysgol. Fodd bynnag, dylid nodi na cheir gwneud unrhyw newid i ysgol a 
gynhelir sy’n newid ei chymeriad crefyddol dynodedig neu sy’n peri bod iddi 
wedyn gymeriad crefyddol dynodedig nad oedd iddi cynt, neu ei bod yn colli ei 
chymeriad crefyddol dynodedig. Ni chaniateir cymeriad crefyddol i ysgolion 
cymunedol. Nid yw hi’n bosibl i ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, ysgolion 
gwirfoddol a reolir nac ysgolion sefydledig, os oes ganddynt gymeriad 
crefyddol dynodedig, ddod yn ysgolion cymunedol trwy gynnig i newid 
categori. Yn ogystal â hyn, ni all ysgolion cymunedol ddod yn ysgolion 
gwirfoddol sydd â chymeriad crefyddol dynodedig. Ni cheir gwneud cynigion i 
ysgol o unrhyw gategori gael ei newid i fod yn ysgol sefydledig. 
 

2.3 Newidiadau a reoleiddir 

Mae Atodlen 2 o Ddeddf 2013 yn disgrifio nifer o newidiadau a reoleiddir i 
ysgolion a gynhelir (gan gynnwys ysgolion arbennig) na cheir eu cyflawni oni 
bai bod yr awdurdod lleol perthnasol a/neu’r corff llywodraethu wedi 
cydymffurfio â’r gofynion a osodir gan y Cod hwn. Er bod y newidiadau a 
reoleiddir wedi’u disgrifio isod, dylid cyfeirio hefyd at Atodlen 2 o Ddeddf 2013. 
 

                                            
 
13

 Ac eithrio ysgol sefydledig – mae Deddf 2013 yn gwahardd ysgolion rhag newid eu categori i fod 
yn ysgolion sefydledig. 
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Newidiadau a reoleiddir i ysgolion cymunedol, sefydledig, gwirfoddol, 
ysgolion arbennig cymunedol ac ysgolion meithrin a gynhelir 

 trosglwyddo ysgol i safle neu safleoedd newydd oni fyddai prif
fynedfa’r ysgol ar ei safle newydd o fewn 1.609344 cilometr (un filltir)
o brif fynedfa’r ysgol ar ei safle a safleoedd presennol;

 newid ysgol (gan gynnwys ysgol arbennig) o fod yn ysgol un rhyw i
fod yn ysgol gymysg, neu i’r gwrthwyneb. (Ystyrir bod ysgol yn
derbyn disgyblion o un rhyw yn unig os cyfyngir y disgyblion a
dderbynnir o'r rhyw arall i ddisgyblion sy'n hŷn na'r oedran ysgol
gorfodol, ac nad yw nifer y disgyblion hynny yn fwy na 25% o'r grŵp
oedran dan sylw).

Newidiadau a reoleiddir i ysgolion cymunedol, sefydledig, gwirfoddol, ac 
ysgolion arbennig cymunedol 

 newid yn ystod oedran ysgol (gan gynnwys ysgol arbennig) o
flwyddyn neu fwy (heb gynnwys cyflwyno Addysg Bellach ran amser
neu lawn amser neu ddod â’r addysg honno i ben a heb gynnwys
newidiadau i'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sy'n hŷn na'r oedran
ysgol gorfodol sy'n ailadrodd cwrs addysg a gwblhawyd cyn iddynt
gyrraedd yr oedran ysgol gorfodol);

 cyflwyno darpariaeth chweched dosbarth mewn ysgol neu ddod â’r
ddarpariaeth honno i ben;

 newid cyfrwng addysgu dosbarth o ddisgyblion mewn grŵp neu
grwpiau oedran (gan gynnwys disgyblion meithrin) mewn ysgol
gynradd (neu addysg gynradd mewn perthynas ag ysgolion canol neu
ysgolion arbennig) o fod y perthyn i'r disgrifiad yng ngholofn 1 o’r tabl
isod i fod yn perthyn i'r disgrifiad yn y cofnod cyfatebol yng ngholofn
2.

Colofn 1 Colofn 2 

Gwneir o leiaf 20% ond dim mwy 
nag 80% o'r addysgu drwy gyfrwng 
y Saesneg. 

Cynnydd neu ostyngiad o fwy nag 
20% yn yr addysgu a wneir drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Gwneir o leiaf 20% ond dim mwy 
nag 80% o'r addysgu drwy gyfrwng 
y Gymraeg. 

Cynnydd neu ostyngiad o fwy nag 
20% yn yr addysgu a wneir drwy 
gyfrwng y Saesneg. 

Gwneir mwy nag 80% o'r addysgu 
drwy gyfrwng y Saesneg, a gwneir 
rhywfaint o'r addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Cynnydd o fwy na 10% yn yr addysgu 
a wneir drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Gwneir mwy nag 80% o'r addysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg, a gwneir 
rhywfaint o'r addysgu drwy 
gyfrwng y Saesneg. 

Cynnydd o fwy na 10% yn yr addysgu 
a wneir drwy gyfrwng y Saesneg. 

Ni wneir unrhyw addysgu drwy Gwneir mwy na 10% o'r addysgu 
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gyfrwng y Gymraeg. drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ni wneir unrhyw addysgu drwy 
gyfrwng y Saesneg. 

Gwneir mwy na 10% o'r addysgu 
drwy gyfrwng y Saesneg. 

Gwneir rhywfaint o'r addysgu drwy 
gyfrwng y Saesneg. 

Ni wneir unrhyw addysgu drwy 
gyfrwng y Saesneg. 

Gwneir rhywfaint o'r addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Ni wneir unrhyw addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 newid cyfrwng addysgu disgyblion mewn grŵp blwyddyn mewn ysgol
uwchradd (neu addysg uwchradd mewn perthynas ag ysgolion canol
neu ysgolion arbennig) o fod yn perthyn i'r disgrifiad yng ngholofn 1
o’r tabl isod i fod yn perthyn i'r disgrifiad yn y cofnod cyfatebol yng
ngholofn 2.

Colofn 1 Colofn 2 

Addysgir pum pwnc perthnasol 
neu fwy (yn gyfan gwbl neu'n 
bennaf) drwy gyfrwng y Gymraeg i 
unrhyw ddisgyblion. 

Gostyngiad o bedwar pwnc 
perthnasol neu fwy a addysgir (yn 
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy 
gyfrwng y Gymraeg i unrhyw 
ddisgyblion. 

Addysgir pum pwnc perthnasol 
neu fwy (yn gyfan gwbl neu'n 
bennaf) drwy gyfrwng y Saesneg i 
unrhyw ddisgyblion. 

Gostyngiad o bedwar pwnc 
perthnasol neu fwy a addysgir (yn 
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy 
gyfrwng y Saesneg i unrhyw 
ddisgyblion. 

Addysgir pob pwnc perthnasol (yn 
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy 
gyfrwng y Gymraeg i'r holl 
ddisgyblion. 

Addysgir tri phwnc perthnasol neu fwy 
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy 
gyfrwng y Saesneg i unrhyw 
ddisgyblion. 

Addysgir pob pwnc perthnasol (yn 
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy 
gyfrwng y Saesneg i'r holl 
ddisgyblion. 

Addysgir tri phwnc perthnasol neu fwy 
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy 
gyfrwng y Gymraeg i unrhyw 
ddisgyblion. 

Addysgir un pwnc perthnasol neu 
fwy (yn gyfan gwbl neu'n bennaf) 
drwy gyfrwng y Gymraeg i unrhyw 
ddisgyblion. 

Nid addysgir unrhyw bwnc perthnasol 
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy 
gyfrwng y Gymraeg i unrhyw 
ddisgyblion. 

Addysgir un pwnc perthnasol neu 
fwy (yn gyfan gwbl neu'n bennaf) 
drwy gyfrwng y Saesneg i unrhyw 
ddisgyblion. 

Nid addysgir unrhyw bwnc perthnasol 
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy 
gyfrwng y Saesneg i unrhyw 
ddisgyblion. 

(Diffinnir pynciau perthnasol fel unrhyw bynciau ar wahân i Gymraeg a 
Saesneg a addysgir mewn ysgol.) 

Newidiadau a reoleiddir i ysgolion cymunedol, sefydledig a gwirfoddol 

 ehangu safle ysgol (ac eithrio ysgolion meithrin ac ysgolion arbennig),
a fyddai'n cynyddu capasiti'r ysgol gan o leiaf 25% neu 200 o
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ddisgyblion, o gymharu â chapasiti'r ysgol ar y dyddiad priodol. Wrth 
benderfynu ar gynnydd mewn capasiti, rhaid ystyried pob achos o 
ehangu ysgol sydd wedi digwydd ers y dyddiad priodol ynghyd â'r 
gwaith ehangu arfaethedig.  Y "dyddiad priodol" yw'r dyddiad 
diweddaraf o blith: 

- y dyddiad sydd bum mlynedd cyn y dyddiad y bwriedir gweithredu'r
cynigion i ehangu'r ysgol;
- y dyddiad pan dderbyniodd yr ysgol ddisgyblion gyntaf;
- y dyddiad (neu'r dyddiad diweddaraf) pan weithredwyd unrhyw
gynigion statudol blaenorol a oedd yn golygu ehangu safle'r ysgol.
Mae hyn yn cynnwys lle gwelwyd lleihad blaenorol yng nghapasiti
ysgol yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

At ddibenion ehangu safle ysgol, pennir "capasiti" yn unol â'r fformiwlâu 
a nodir o bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef, ar hyn o bryd, 
Cylchlythyr Rhif: 21/2011); 

“Ehangu dros dro” yw ehangu mangre ysgol y rhagwelir y bydd yr 
ehangiad, ar yr adeg y’i gwneir, yn ei le am lai na thair blynedd. 

 gwneud ehangiad dros dro o'r ysgol yn ehangiad parhaol, pan fyddai'r
ehangiad dros dro hwnnw wedi bod yn newid a reoleiddir oni bai am y
ffaith mai dros dro ydoedd;

 lleihau capasiti ffisegol ysgol brif ffrwd, ac eithrio pan fydd y capasiti
arfaethedig yn fwy na nifer uchaf y disgyblion ar y gofrestr yn yr ysgol
ar unrhyw bryd yn ystod y ddwy flynedd ysgol flaenorol cyn
cyhoeddi'r cynnig. Yn y cyd-destun hwn, pennir "capasiti" yn unol â'r
fformiwlâu a nodir o bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef, ar
hyn o bryd, Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif:  21/2011 Mesur
Capasiti Ysgolion yng Nghymru)14;

 cyflwyno neu ddileu darpariaeth AAA neu newid y math o
ddarpariaeth.  Dyma lle mae'r ddarpariaeth mewn ysgol brif ffrwd ond
mae'r disgyblion a dderbynnir yn ychwanegol at nifer derbyn yr ysgol.
Hefyd, rhaid i'r awdurdod lleol gydnabod bod y ddarpariaeth wedi'i
chadw'n ôl ar gyfer disgyblion ag AAA;

 cyflwyno neu derfynu trefniadau bandio ar gyfer derbyn disgyblion i
ysgol brif ffrwd (o dan adran 101 o Ddeddf Safonau a Fframwaith
Ysgolion 1998 (Deddf 1998));

 cyflwyno neu derfynu darpariaeth breswyl, neu gynnydd neu
ostyngiad gan 50 o ddisgyblion neu 50% o'r capasiti yn y

14
 Effaith hyn yw y bydd ysgolion â chapasiti dros ben yn gallu dileu’r capasiti hwnnw heb 

yr angen am gynnig statudol. Fodd bynnag, os bydd ysgolion yn llawn neu bron yn llawn, 
rhaid cyhoeddi cynnig i leihau capasiti’r ysgol. 
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ddarpariaeth breswyl mewn ysgolion prif ffrwd, pa un bynnag sydd 
fwyaf; 

Newidiadau a reoleiddir i ysgolion arbennig cymunedol 

 ar gyfer ysgolion arbennig (ac eithrio os yw'r ysgol mewn ysbyty),
cynnydd yn nifer y disgyblion y mae'r ysgol yn gwneud darpariaeth ar
eu cyfer a fyddai, ar y cyd â phob cynnydd blaenorol o'r fath yn nifer y
disgyblion, yn cynyddu 10 % ar nifer y disgyblion neu nifer perthnasol
y disgyblion o'r fath (pa un bynnag sydd leiaf).  Y nifer perthnasol yw
5 os mai dim ond darpariaeth breswyl a gynigir gan yr ysgol, ac 20
mewn achosion eraill. Ystyrir unrhyw gynnydd blaenorol yn nifer y
disgyblion o'r dyddiad priodol. Y dyddiad priodol yw'r dyddiad
diweddaraf o blith y canlynol:

– 19 Ionawr 2012;
– y dyddiad pan dderbyniodd yr ysgol ddisgyblion gyntaf;
– y dyddiad (neu'r dyddiad diweddaraf) pan weithredwyd unrhyw
gynigion statudol blaenorol a oedd yn golygu ehangu safle'r ysgol.

 ar gyfer ysgol arbennig, cyflwyno neu derfynu'r ddarpariaeth breswyl,
neu newid y ddarpariaeth breswyl fel bod nifer y disgyblion y gwneir
darpariaeth ar eu cyfer yn cynyddu neu'n gostwng gan 5 disgybl;

 newid yn y math o anghenion addysgol arbennig y mae ysgol
arbennig yn gwneud darpariaeth ar eu cyfer;

Newidiadau a reoleiddir i ysgolion meithrin a gynhelir 

 ehangu'r gofod addysgu, neu wneud ehangiad dros dro yn ehangiad
parhaol, mewn ysgol feithrin, a hynny o 50% neu ragor;

 ychwanegu neu ddileu darpariaeth (mewn ysgol feithrin) y mae'r
awdurdod lleol yn cydnabod ei bod wedi'i chadw'n ôl ar gyfer
disgyblion ag anghenion addysgol arbennig, neu unrhyw newid yn y
math o ddarpariaeth o’r fath;

 ar gyfer ysgol feithrin lle yr addysgir grŵp o ddisgyblion yn gyfan gwbl
neu'n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, newid fel bod yr holl
ddisgyblion yn cael eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n bennaf drwy
gyfrwng y Saesneg;

 ar gyfer ysgol feithrin lle yr addysgir grŵp o ddisgyblion yn gyfan gwbl
neu'n bennaf drwy gyfrwng y Saesneg, newid fel bod yr holl
ddisgyblion yn cael eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n bennaf drwy
gyfrwng y Gymraeg.
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2.4 Pwy all wneud cynnig? 

Gall awdurdod lleol wneud cynigion i: 

 sefydlu neu gau ysgolion cymunedol neu ysgolion meithrin a gynhelir 
neu wneud newid a reoleiddir iddynt (gweler 3.3 o’r Cod) 

 cau ysgol wirfoddol neu sefydledig 

 cynyddu neu leihau capasiti ysgol sefydledig neu wirfoddol heb 
gymeriad crefyddol. 
 

Gall cyrff llywodraethu ysgolion sefydledig neu wirfoddol wneud cynigion i: 

 gau eu hysgol 

 gwneud newid a reoleiddir i’w hysgol. 
 
Gall unrhyw un wneud cynigion i sefydlu ysgol wirfoddol newydd. Fodd 
bynnag, dylai awdurdodau lleol gydweithio â’r corff crefyddol perthnasol pan 
mai cynnig i sefydlu ysgol wirfoddol o natur grefyddol sydd dan sylw. 
 
Ni cheir sefydlu ysgol sefydledig nac ysgol arbennig sefydledig newydd yng 
Nghymru. 
 
Gall awdurdodau lleol hefyd wneud cynigion i ychwanegu neu gael gwared ar 
ddosbarthiadau chwech mewn ysgolion uwchradd gwirfoddol a sefydledig, 
ond dim ond os ydynt yn gyntaf wedi cael caniatâd Gweinidogion Cymru i 
wneud hynny. Rhaid cael caniatâd drwy wneud cais ysgrifenedig sy’n nodi’n 

glir resymeg yr awdurdod lleol dros y cynnig. 
 
Yn ogystal â hyn, mae Deddf 2013 yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru 
gyhoeddi cynigion i:  
 

a) unioni darpariaeth ormodol neu annigonol o leoedd mewn ysgolion (lle 
maent eisoes wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i awdurdod lleol neu gorff 
llywodraethu i’r perwyl hwnnw) (adran 59); 
 

b) sicrhau darpariaeth ranbarthol ar gyfer anghenion addysgol arbennig 
(lle maent eisoes wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i awdurdod 
lleol/awdurdodau lleol/cyrff llywodraethu i’r perwyl hwnnw) (adran 68), 
ac 
 

c) ychwanegu neu ddileu chweched dosbarth mewn ysgol (adran 71). 
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3. Ymgynghori 

3.1 Egwyddorion 

Mae adran 48 o Ddeddf 2013 yn nodi bod yn rhaid cynnal ymgynghoriad ar 

gynigion trefniadaeth ysgolion cyn eu cyhoeddi o dan adrannau 41-45. Yn 
ogystal â hyn, mae’n rhaid cynnal ymgynghoriad hefyd ar gynigion a 

gyhoeddir gan Weinidogion Cymru o dan adran 68 i sicrhau darpariaeth 
ranbarthol ar gyfer anghenion addysgol arbennig neu o dan adran 71 i ad-
drefnu chweched dosbarth.  
 
Nid yw'r gofyniad i ymgynghori yn gymwys i gynigion i gau ysgol fach15 a 
wneir o dan adran 43. Fodd bynnag, dylai awdurdodau lleol a chyrff 

llywodraethu sy’n dwyn ymlaen gynigion i gau ysgol fach sydd â llai na 10 o 
ddisgyblion, a honno’n ysgol sydd wedi’i dynodi’n ysgol wledig, ddal i ystyried 
y ffactorau sydd wedi’u pennu ym Mhennod 1 y Cod hwn, gan gynnwys y 
gofynion pellach sy’n ymwneud â chau ysgolion gwledig yn 1.8 “Rhagdybiaeth 
yn erbyn cau ysgolion gwledig”. 
 
Mae’r gyfraith achosion wedi pennu y dylai’r broses ymgynghori: 
 

 gael ei chynnal pan fydd cynigion yn dal ar gam ffurfiannol; 

 cynnwys digon o wybodaeth a rhesymau dros gynigion penodol er 
mwyn sicrhau ystyriaeth ac ymateb deallus; 

 rhoi digon o amser i ystyried y cynigion ac ymateb iddynt; 

 sicrhau y caiff yr hyn sy'n deillio o'r ymgynghoriad ei ystyried mewn 
ffordd gydwybodol pan wneir y penderfyniad yn y pen draw. 

 
Mae'r broses a'r canllawiau canlynol wedi'u datblygu gan roi sylw dyledus i'r 
egwyddorion a restrir uchod. Bydd angen i'r rhai sy'n ystyried cyflwyno 
cynigion fod yn gwbl ymwybodol o'r broses hon a'r canllawiau hyn. Fodd 
bynnag, rhaid i gynigwyr gofio'r pedair egwyddor sylfaenol a chymryd unrhyw 

gamau ychwanegol angenrheidiol i sicrhau y cynhelir yr egwyddorion hynny. 
 

3.2 Sylw i’r manylion 

Mae’n hanfodol bod cynigwyr yn anelu at gyflwyno gwybodaeth o safon uchel 
ac yn sicrhau safon uchel, ar gyfer ymgyngoriadau ysgol a dogfennau 
ymgynghori a gaiff eu cyhoeddi. Caiff y rhain eu hystyried yn ofalus gan 
gymunedau, staff ysgolion a rhieni, a gall camgymeriadau yn y manylion 
danseilio eu hyder yn y cynnig. Os na ddarperir dogfennau ymgynghori cywir, 
o ansawdd uchel, efallai y bydd yn rhaid rhoi’r gorau i ymgyngoriadau, efallai 

                                            
 
15

 Mae Deddf 2013 yn diffinio ysgol fach fel ysgol â llai na 10 disgybl cofrestredig ar y trydydd dydd 
Mawrth yn y mis Ionawr yn union cyn y dyddiad y gwneir y cynigion. Dewiswyd y dyddiad hwn 
oherwydd mai dyma’r dyddiad y mae gofyn i bob ysgol yng Nghymru gyflwyno’r Cyfrifiad Ysgolion 
Blynyddol ar Lefel Disgyblion i Lywodraeth Cymru, sy’n cynnwys nifer y disgyblion ar y gofrestr.  
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y bydd y broses yn cymryd lawer yn hirach na’r disgwyl a gallai gynyddu’r 
gwrthdaro â chymunedau. 
 
O bryd i’w gilydd, bydd cynigwyr wedi cynnal ymgynghoriad ‘anffurfiol’ gyda 
rhai rhanddeiliaid penodol ynghynt yn y broses o ddatblygu cynigion. Rhaid 
peidio ag ystyried bod ymgynghoriad o’r fath yn disodli unrhyw ran o’r 

prosesau ymgynghori ffurfiol a amlinellir isod.   
 

3.3 Gweithdrefnau 

Nid yw'n ofynnol i gynigwyr gynnal cyfarfodydd ymgynghori er y bydd 
amgylchiadau lle y bydd cynigwyr o'r farn y bydd cyfarfod â grwpiau penodol o 
ymgyngoreion o gymorth mawr wrth ledaenu gwybodaeth ac yn rhoi llwyfan 
addas i ymgyngoreion leisio eu barn.  
 
Gall cynigwyr ddefnyddio ffyrdd eraill o ymgysylltu ag ymgyngoreion, fel sy'n 
briodol yn eu barn hwy. Er enghraifft, gallai diwrnodau agored neu sesiynau 
'galw heibio' fod yn ffordd gyfleus i’r sawl sydd â diddordeb gael gwybodaeth, 
holi am eglurhad a rhoi sylwadau. 
 
Yn achos cynigion i ad-drefnu ysgolion y mae tir a/neu adeiladau’n a gedwir 
ar ymddiriedolaeth, neu ysgolion â chymeriad crefyddol dynodedig, rhaid i’r 

cynigydd gynnal ymgynghoriad â’r ymddiriedolwyr a/neu’r corff crefyddol 
priodol cyn cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori. Rhaid i’r cynigydd ganiatáu 28 
diwrnod ar gyfer derbyn sylwadau a rhaid iddo roi sylw priodol i’r sylwadau 
hynny cyn gwneud unrhyw benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyffredinol. 
 
Pan fydd opsiwn newydd yn dod i'r amlwg yn ystod ymgynghoriad ac y mae'r 
cynigwyr yn penderfynu ei ystyried, rhaid iddynt ymgynghori eto ar yr opsiwn 
hwn cyn symud ymlaen i gyhoeddi'r cynigion. 

 
3.4 Dogfen ymgynghori 

Rhaid i'r rhai sy'n cyflwyno cynigion statudol gyhoeddi dogfen ymgynghori ar 

ffurf copi caled ac ar ffurf electronig ar eu gwefan neu wefan yr awdurdod lleol 
perthnasol. Rhaid i gopïau caled fod ar gael ar gais. Dylid ystyried cyhoeddi 

mewn fformatau eraill os bydd hygyrchedd yn peri pryder. 
 
Rhaid cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori ar un o ddiwrnodau ysgol yr ysgol 
neu’r ysgolion y mae’r cynnig yn ymwneud â hi/nhw, a rhaid rhoi o leiaf 42 o 

ddiwrnodau i bobl ymateb i’r ddogfen, gydag 20 o’r rhain yn ddiwrnodau 
ysgol16. Ni ddylid cyhoeddi dogfennau ymgynghori ar ddiwrnod ysgol sy’n 
cynnwys sesiwn ysgol sydd wedi’i neilltuo (yn llwyr neu’n bennaf) i wella 
safonau addysgu neu arferion rheoli staff yr ysgol (diwrnodau hyfforddiant 
mewn swydd).   
                                            
 
16

 Diffinnir diwrnod ysgol yn adran 579 o Ddeddf Addysg 1996 fel unrhyw ddiwrnod pan 
fydd sesiwn ysgol yn yr ysgol honno. Gall sesiwn ysgol fod yn sesiwn bore neu’n sesiwn 
prynhawn, felly mae diwrnod ysgol yn golygu unrhyw ddiwrnod pan fydd yr ysgol yn 
cyfarfod am y diwrnod cyfan neu am ran o’r diwrnod. 
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Rhaid anfon llythyr neu e-bost i’r canlynol ynghylch y ddogfen ymgynghori, 

gan roi gwybod iddynt bod modd iddynt ofyn am gopi caled (ond gweler hefyd 
adran 3 ar Ymgynghori â Phlant â Phobl Ifanc): 
 

 rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid, a 
staff yr ysgolion y mae’r cynigion yn effeithio arnynt; 

 yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni 
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer 
yn trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno; 

 awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol 
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni; 

 unrhyw awdurdod lleol arall (gan gynnwys y rheini yn Lloegr lle bo’n 
briodol) y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arno - gan gynnwys, yn 
achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw awdurdod sy'n gosod neu 
sy'n debygol o osod disgyblion ag AAA ynddi; 
 

 Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar 
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o 
effeithio arni; 

 unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r 
cynigion yn debygol o effeithio arni; 

 corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;  

 cyrff llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion, ym marn y 
cynigydd, yn debygol o effeithio arnynt; 

 Gweinidogion Cymru*; 

 Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol y Cynulliad (ACau) ac Aelodau 
Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli ardaloedd a wasanaethir neu y 
bwriedir eu gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun cynigion; 

 Estyn; 

 undebau’r athrawon ac undebau staff sy’n cynrychioli athrawon a staff 
eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion; 

 y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol; 

 Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y 
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun 
cynigion; 

 unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu 
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun 
cynigion; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, neu unrhyw 
ddarparwyr annibynnol neu wirfoddol y gall y cynigion effeithio arnynt, 
gan gynnwys Mudiad Meithrin; 
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 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli;

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant yn y cynigion;

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol; ac

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth Gymraeg,
Comisiynydd y Gymraeg.

*Yn achos Gweinidogion Cymru, dylid anfon negeseuon e-bost i’r blwch
canlynol sydd gan Lywodraeth Cymru:
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Nid oes angen anfon negeseuon
e-bost at Weinidogion unigol.

Yn achos pob cynnig, rhaid i'r ddogfen ymgynghori gynnwys yr wybodaeth 

ganlynol: 

Disgrifiad a manteision 

 disgrifiad manwl o’r sefyllfa bresennol, sy’n amlinellu
cryfderau a gwendidau a’r rhesymau pam yr ystyrir bod
angen newid;

 disgrifiad manwl o'r cynnig neu gynigion (gall cynigydd
ymgynghori ar fwy nag un cynnig posibl), yr amserlen
arfaethedig ar gyfer gweithdrefnau statudol ac ar gyfer
gweithredu'r cynigion ac unrhyw drefniadau interim
arfaethedig y gellid bod angen eu gweithredu. Wrth
ddisgrifio’r cynigion, fel arfer dylai cynigwyr gyfeirio atynt gan

ddefnyddio’r termau a amlinellir yn y Cod hwn (ee ‘cau
ysgolion’), ond os bydd dwy ysgol bresennol neu fwy yn
uno’n un ysgol sy’n gweithredu ar fwy nag un safle (ee os
bydd hen ysgol babanod ac ysgol iau yn uno i greu ysgol
gynradd), gellid defnyddio’r term ‘uno’;

 manteision disgwyliedig y cynigion ac anfanteision o
gymharu â’r sefyllfa bresennol;

 unrhyw risgiau sy’n gysylltiedig â’r cynigion ac unrhyw
fesurau sy’n ofynnol i reoli’r rhain;

 disgrifiad o unrhyw ddewisiadau amgen a ystyriwyd a’r
rhesymau dros eu gwrthod (ond gweler para 1.8 i gael
gwybod am y gofynion pellach o ran cau ysgol wledig);
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 gwybodaeth am unrhyw newidiadau i drefniadau teithio gan 
ddysgwyr pe bai’r cynigion yn cael eu gweithredu a’r effaith 
ar hygyrchedd y ddarpariaeth. 

 
Manylion yr ysgolion y mae'r cynnig yn effeithio arnynt 

 

 enwau, lleoliadau a chategorïau (hy cymunedol, gwirfoddol a 
reolir, gwirfoddol a gynorthwyir, sefydledig) pob ysgol 
bresennol y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni (er 
enghraifft, yn achos cynnig i gau ysgol, dylid rhoi 

gwybodaeth am yr holl ysgolion cyfagos y gellid ystyried yn 
rhesymol y bydd disgyblion yn dymuno trosglwyddo iddynt); 

 

 nifer y disgyblion ar y gofrestr ar hyn o bryd17 a'r ffigurau a 
gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad ysgolion blynyddol 
blaenorol ymhob un o’r ysgolion presennol y mae'r cynigion 
yn debygol o effeithio arnynt;  

 

 rhagolygon pum mlynedd o'r disgyblion ar y gofrestr ymhob 
un o’r ysgolion presennol y mae'r cynigion yn debygol o 
effeithio arnynt, a hynny ar hyn o bryd (h.y. yn seiliedig ar y 
ffordd y mae ysgolion wedi'u trefnu ar hyn o bryd) a phe 
gweithredid y cynigion; 

 

 capasiti lleoedd disgyblion18 ymhob un o’r ysgolion presennol 
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arnynt; 

 

 nifer y lleoedd meithrin ymhob un o’r ysgolion presennol y 
mae'r cynigion yn debygol o effeithio arnynt; 

 

 gwybodaeth am ansawdd adeiladau ac ystafelloedd ym 
mhob un o’r ysgolion presennol y mae'r cynigion yn debygol 
o effeithio arnynt, gan gynnwys cyfeiriad at arolwg 
diweddaraf yr awdurdod lleol o gyflwr yr ysgol, gan 
ddefnyddio categorïau’r Arolwg Ysgolion gwreiddiol ar gyfer 
yr 21ain Ganrif; 

 

 cyfrwng iaith pob un o’r ysgolion presennol y mae'r cynigion 
yn debygol o effeithio arnynt (gan ddefnyddio Cylchlythyr 
Llywodraeth Cymru 23/2007 "Diffinio ysgolion yn ôl y 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg").   

 
Ansawdd a safonau mewn addysg 
 

                                            
 
17

 Ar gyfer ysgolion cynradd, dylid dangos nifer y disgyblion meithrin ar wahân ac ni ddylid eu 
cynnwys mewn rhagolygon.  
18

 Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 21/2011 "Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru". 
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 dadansoddiad o effaith debygol y cynigion ar ansawdd y
canlynol (cyfeirir at bum maes arolygu perthnasol Estyn
mewn cromfachau):

a) safonau (safonau a chynnydd cyffredinol grwpiau penodol ac o ran
sgiliau); llesiant ac agweddau at ddysgu;

b) profiadau addysgu a dysgu (ansawdd yr addysgu; ystod,
cydbwysedd a phriodoldeb y cwricwlwm, a’r ddarpariaeth sgiliau);

c) arweiniad a chymorth gofal (tracio, monitro a darparu cymorth
dysgu, datblygiad personol a gwarchod disgyblion);

d) arweinyddiaeth a rheolaeth (ansawdd ac effeithiolrwydd arweinwyr
a rheolwyr, prosesau hunanwerthuso a chynllunio gwelliant, dysgu
proffesiynol, a defnyddio adnoddau)

yn yr ysgol neu'r ysgolion sy’n destun cynigion ac unrhyw ysgol neu
sefydliad addysgol arall y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
arni/arno.

 gwybodaeth o adroddiadau diweddaraf Estyn ar gyfer pob
ysgol y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;

 effaith debygol y cynigion ar allu ysgol neu ysgolion sy’n
destun cynigion neu unrhyw ysgol arall sy’n debygol o gael ei
heffeithio i ddarparu’r cwricwlwm llawn yn y cyfnod sylfaen
ac ym mhob cyfnod allweddol addysgol.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 

 i ba raddau y byddai’r cynnig yn cefnogi’r targedau yn y Cynllun
Strategol Cymraeg mewn Addysg a gymeradwywyd.

 sut y byddai’r cynnig yn ehangu neu’n lleihau’r ddarpariaeth Gymraeg.
Os mai lleihau’r ddarpariaeth y bydd, nodwch pam y bydd y
ddarpariaeth yn cael ei lleihau.

Cyllid  

 costau ariannol ac arbedion y cynnig ac unrhyw arbedion
posibl (gan gynnwys, lle bo’n briodol, y costau presennol yn
ôl disgybl a’r costau a amcanestynnir unwaith y gweithredid y
cynnig) - cyfalaf a rheolaidd (gan gynnwys costau cludiant a
staff yr ysgol);

 ffynonellau cyllid cyfalaf;
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 sut y caiff unrhyw dderbyniadau cyfalaf neu arbedion costau 
rheolaidd eu defnyddio. 

 
Tir ac adeiladau 
 

●     manylion unrhyw dir neu adeiladau y gellid bod angen eu 
trosglwyddo neu eu gwaredu o ganlyniad i’r cynigion.  

 
Manylion ymgynghori 

 

 manylion o ran sut y gall pobl leisio eu barn gan gynnwys y 
cyfeiriad ar gyfer cyflwyno sylwadau ysgrifenedig a'r dyddiad 
cau ar gyfer derbyn y sylwadau hynny; 
 

 manylion o ran sut y gall pobl ofyn cwestiynau eraill am y cynigion 
neu awgrymu opsiynau eraill;  

 

 datganiad i'r perwyl na chaiff ymatebion i'r ymgynghoriad eu 
cyfrif yn wrthwynebiadau i'r cynnig ac mai dim ond ar ôl 
cyhoeddi'r hysbysiad y gall gwrthwynebiadau gael eu cofrestru;  
 

 esboniad o’r broses gyhoeddi, sut i gyflwyno gwrthwynebiadau a 
sut y penderfynir ar gynigion cyhoeddedig; 
 

 gofod i ymateb i’r ymgynghoriad 
 

 cyfle i’r rheini yr ymgynghorir â nhw i nodi eu dymuniad i gael 
eu hysbysu pan gaiff yr adroddiad ar yr ymgynghoriad ei 
gyhoeddi.  

 
Pan fydd cynigion yn cynnwys sefydlu ysgol newydd, rhaid cynnwys yr 

wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori hefyd: 
 

 Ar gyfer yr ysgol newydd: 
 

a. y nifer derbyn a'r trefniadau derbyn arfaethedig; 

b. ystod oedran; 

c. capasiti lleoedd disgyblion a/neu nifer y lleoedd meithrin;  

d. lleoliad; 

e. categori (h.y. cymunedol, gwirfoddol a gynorthwyir neu wirfoddol 
a reolir); 

f. categori iaith (yn ôl y diffiniad yn Nogfen Wybodaeth Rhif 
023/2007);  

g. manylion yr adeiladau a'r ystafelloedd arfaethedig, gan gynnwys 
rhestr o'r cyfleusterau arfaethedig; 
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h. yn achos uned adnoddau anghenion addysgol arbennig mewn 
ysgol brif ffrwd neu ysgol arbennig, gwybodaeth am anghenion 
arbennig y disgyblion y cynigir eu derbyn; 
 

i. trefniadau cludiant rhwng y cartref a’r ysgol (gan gynnwys 
unrhyw drefniadau pontio) a pholisi cludiant yr awdurdod lleol.19 

 
Pan fydd cynigion yn cynnwys cau ysgol, rhaid cynnwys yr wybodaeth 

ganlynol yn y ddogfen ymgynghori:  
 

 manylion unrhyw opsiynau amgen sydd wedi'u hystyried yn 
lle cau'r ysgol, a'r rhesymau dros beidio â bwrw ati â’r rhain 
(ond gweler para 1.8 i gael gofynion pellach mewn perthynas 
â chau ysgol wledig); 

 

 effaith y cynigion ar y gymuned leol, yr effaith debygol ar 
staff yr ysgolion a enwir mewn cynigion; 

 

 yn achos darpariaeth amgen: 
 

a. enw a lleoliad y ddarpariaeth amgen arfaethedig; 

b. cymhariaeth o ansawdd a safon yr addysg a ddarperir yn yr 
ysgol y byddai'r disgyblion yn trosglwyddo ohoni a'r ysgol neu 
ysgolion amgen arfaethedig ac amlinelliad o unrhyw gamau y 
mae angen eu cymryd i sicrhau yr eir i’r afael ag unrhyw 
ddiffygion yn yr opsiwn amgen; 

c. trefniadau derbyn yr ysgol amgen arfaethedig; 

d. cymhariaeth o ansawdd yr adeiladau a'r ystafelloedd yn yr ysgol 
y byddai'r disgyblion yn trosglwyddo ohoni a'r dewis arfaethedig 
ac amlinelliad o unrhyw gamau y mae angen eu cymryd i 
sicrhau yr ymdrinnir ag unrhyw ddiffygion yn y dewis amgen; 

e. gwybodaeth am unrhyw waith adeiladu sydd ei angen i sicrhau y 
gall plant sy'n trosglwyddo gael lle yn y ddarpariaeth amgen; 

f. yr effaith ar amseroedd teithio disgyblion i’r ysgol ac ar gostau 
cludiant i'r ysgol; 
 

g. gwybodaeth am lwybrau cerdded sydd ar gael i’r ddarpariaeth 
amgen;  
  

h. cyfrwng iaith yr ysgol amgen arfaethedig. 
 
Pan fydd cynigion yn ymwneud â chau ysgol wledig a phenderfyniad wedi’i 
wneud i ymgynghori ar y cynnig, rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y 

                                            
 
19

 Mae adran 3 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn nodi trothwy ar gyfer hawl i 
ddarpariaeth cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol, sef 2 filltir neu fwy ar gyfer addysg 
gynradd a 3 milltir neu fwy ar gyfer addysg uwchradd orfodol. 
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ddogfen ymgynghori ynghyd â’r wybodaeth y mae’n rhaid ei chynnwys ar 
gyfer pob cynnig: 
 

 Y rheswm dros y cynnig i gau’r ysgol (hy disgrifiad o’r prif heriau sy’n 
wynebu’r ysgol ac y mae’r cynigydd am geisio ymateb iddynt); 

 Yr opsiynau eraill a nodwyd ac asesiad o’r opsiynau hyn, gan 
gynnwys: 

 
o yr effaith debygol ar ansawdd a safonau addysg, 
o yr effaith debygol ar y gymuned, 
o yr effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio. 

 
Hefyd, rhaid rhoi gwybod i’r rheini yr ymgynghorir â nhw y gallant: 
 

 wneud sylwadau ynghylch yr opsiynau eraill a nodwyd gan y cynigydd 
yn ogystal ag ynghylch y prif gynnig; 
 

 awgrymu opsiynau eraill a fyddai’n goresgyn y problemau sydd y tu ôl 
i’r cynnig i gau’r ysgol (hy y prif heriau sy’n wynebu’r ysgol y mae’r 
cynigydd am geisio ymateb iddynt). 

 
Pan fydd y cynnig yn ymwneud ag ychwanegu neu gael gwared ar 
ddarpariaeth feithrin. Rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y ddogfen 

ymgynghori: 
 

 digonolrwydd yr adeiladau a’r ystafelloedd a gynigir, yn y dosbarth ac 
yn yr awyr agored, a hyfywedd unrhyw ysgol sydd am ychwanegu 
lleoedd meithrin; 
 

 a oes angen lleoedd meithrin ychwanegol yn yr ardal; 
 

 lefel y galw am fathau penodol o addysg feithrin, ee darpariaeth 
Gymraeg neu ddarpariaeth â chymeriad crefyddol; 

 

 effaith y cynigion ar sefydliadau eraill, gan gynnwys darparwyr preifat 
a thrydydd sector; 

 

 i ba raddau y bydd y cynigion yn integreiddio addysg y blynyddoedd 
cynnar â gwasanaethau gofal plant neu i ba raddau y maent yn gyson 
â dull gweithredu integredig. 

 
Pan fydd y cynnig yn ymwneud ag ychwanegu neu gael gwared ar 
ddarpariaeth chweched dosbarth. Rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y 

ddogfen ymgynghori: 
 

 a fydd cynigion yn arwain at wella cyflawniadau addysgol neu 
hyfforddiant unigolion sy’n hŷn na’r oedran ysgol gorfodol ond sy’n iau 
na 19 oed yn yr ardal; 
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 a fydd cynigion yn cyfrannu at amrywiaeth briodol o gyrsiau a
chymwysterau perthnasol a llwybrau dysgu galwedigaethol o ansawdd
uchel, sy’n seiliedig ar anghenion cyflogwyr ac sydd wedi’u hanelu at
ddisgyblion o bob gallu, a hefyd yn cynnal cyrsiau TGAU, Lefel
UG/Lefel Uwch a chyrsiau sefydledig eraill yn ôl y gofyn o dan Fesur
Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 ar gyfer dysgwyr 14-19 oed;

 a yw’r cynigion yn debygol o gynyddu nifer y dysgwyr sy’n parhau i
ddysgu ar ôl oedran ysgol gorfodol, gan ystyried materion a chostau
cludiant i’r dysgwr ac eraill, fforddiadwyedd costau o’r fath, a’r
tebygolrwydd y bydd dysgwyr yn barod i deithio;

 i ba raddau y mae cynigion yn cyfrannu at yr agenda 14-19 gan
ystyried barn rhwydweithiau 14-19 a phartneriaethau dysgu lleol;

 effaith cynigion ar ddarpariaeth 11-16 mewn ysgolion;

 sut y byddai cynigion yn effeithio ar hyfywedd sefydliadau sydd eisoes
yn darparu addysg ôl-16 safonol, gan gynnwys chweched dosbarth
mewn ysgolion, Sefydliadau Addysg Bellach a sefydliadau hyfforddi
preifat;

 sut y gallai’r cynigion effeithio ar gynaliadwyedd y ddarpariaeth
cyfrwng Cymraeg yn y rhwydwaith 14-19 lleol a’r ardal ehangach,
neu’r gwaith i’w gwella, a hyrwyddo mynediad i’r cyrsiau cyfrwng
Cymraeg sydd ar gael mewn addysg ôl-16;

 i ba raddau y bydd y cynigion yn rhoi manteision ychwanegol i
ddysgwyr o gymharu â chadw’r sefyllfa bresennol a dewisiadau posibl
eraill ar gyfer trefniadaeth ôl-16;

 sut y gall cynigion effeithio ar y ddarpariaeth cludiant ddewisol y gall
awdurdod lleol ei darparu i ddysgwyr20 sy’n hŷn na’r oedran ysgol
gorfodol.

Pan fydd cynigion yn ymwneud ag ysgol arbennig neu'n cynnwys unedau 
adnoddau arbenigol sydd wedi'u hatodi i ysgolion prif ffrwd, rhaid cynnwys yr 
wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori: 

 yr effaith ar ddarpariaeth AAA;

 sut y bydd cynigion yn cyfrannu'n fwy cyffredinol at wella
ansawdd yr addysg a'r cymorth i blant ag AAA.

20
 Mae adran 6 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn rhoi grym i awdurdod lleol 

ddarparu cludiant dewisol lle maent hwy yn gweld yn dda i hwyluso trefniadau teithio 
dysgwyr. Mae paragraffau 1.98 – 1.105 o Ddarpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol 
2014 ynghylch y Mesur Teithio gan Ddysgwyr yn darparu canllawiau pellach ar y 
ddarpariaeth hon. 
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Pan fydd y cynnig yn ymwneud â newid cyfrwng iaith. Rhaid cynnwys 
yr wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori: 

 y galw a ragwelir ymhlith rhieni am y math o ddarpariaeth a
gynigir; ac

 i ba raddau y mae’r ddarpariaeth bresennol, o’r math a gynigir,
yn cynnig mwy neu lai na’r hyn y mae galw amdani neu’r galw a
ragwelir.

Pan fydd unrhyw ysgol sy'n rhan o gynnig neu y mae cynnig yn effeithio arni 
yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol 
yn y ddogfen ymgynghori: 

 asesiad o effaith y cynnig ar y Gymraeg (rhaid cynnwys asesiad
o’r effaith ar y Gymraeg, naill ai ym mhrif ran y ddogfen
ymgynghori neu fel atodiad);

 esboniad o sut mae’r cynnig yn ffurfio rhan o’r Cynllun Strategol
Cymraeg mewn Addysg.

Pan fydd y cynnig yn ymwneud ag ysgol â chymeriad crefyddol dynodedig, 
rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori; 

 yr effaith ar argaeledd a mynediad i leoedd mewn ysgol â’r
un cymeriad crefyddol dynodedig.

Pan fydd y cynnig yn ymwneud â newid categori, rhaid cynnwys yr 

wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori: 

 effaith y newid categori ar drefniadau llywodraethu a
phwerau’r corff llywodraethu mewn perthynas â pholisïau a
threfniadau derbyn, cyflogaeth a chwricwlwm;

 unrhyw newidiadau arfaethedig i bolisïau a threfniadau
derbyn, cyflogaeth a chwricwlwm.

O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd cynigwyr o'r farn ei bod yn briodol 
ymgynghori ar amrywiaeth o opsiynau yn hytrach nag un cynnig penodol, ond, 
ym mhob achos, rhaid i'r holl wybodaeth uchod gael ei darparu mewn 
perthynas â phob un o'r opsiynau a nodwyd. 

3.5 Ymgynghori â phlant a phobl ifanc 

Rhaid i gynigwyr wneud trefniadau addas hefyd i ymgynghori â disgyblion 

unrhyw ysgol y bydd y cynigion yn effeithio arni (neu ran o ysgol yn achos 
darpariaeth sy’n unswydd ar gyfer plant ag AAA) a, lle y bo'n bosibl, blant a 
phobl ifanc sy'n debygol o fynychu'r ysgolion hynny. Rhaid i hyn gynnwys, 
man lleiaf, ymgynghoriad â chynghorau ysgol yr ysgolion y mae'r cynigion yn 
effeithio arnynt, a dylai hefyd gynnwys ymgynghoriad â dysgwyr unigol pan 
fydd hyn yn briodol ac yn ymarferol.  Rhaid i gyrff llywodraethu helpu i 

hwyluso'r agwedd hon ar yr ymgynghoriad. 
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Rhaid i'r wybodaeth a roddir i blant a phobl ifanc gael ei chyflwyno mewn 

ffordd sy'n berthnasol i'w hoedran a'u lefel dealltwriaeth debygol ac yn eu 
galluogi i lunio barn ddeallus. Mae’r safonau cenedlaethol y cytunwyd arnynt 
ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru ar gael ar wefan 
Llywodraeth Cymru; dylai cynigwyr gyfeirio at y rhain a gweithredu’n unol â 

nhw.  

https://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-
people/rights/ParticipationforChildrenandYoungPeople/?lang=cy  

Os ymgynghorir â dysgwyr unigol, dylai cynigwyr gynhyrchu a dosbarthu 

fersiwn neu fersiynau o’r ddogfen ymgynghori sy’n briodol i oed/oedrannau’r 
plant a phobl ifanc yr effeithir arnynt. Dylai’r ddogfen ymgynghori esbonio’n 

glir i blant a phobl ifanc y gwahaniaeth rhwng y cyfnod ymgynghori a’r cyfnod 
gwrthwynebu ynghyd â sut a phryd y gallant wrthwynebu cynigion. Os bydd 
angen, dylai cynigwyr helpu plant a phobl ifanc sydd am gyflwyno ymateb i’r 
ymgynghoriad. 

3.6 Adroddiadau ymgynghori 

Rhaid i'r cynigydd gyhoeddi adroddiad ar yr ymgynghoriad ar ei wefan neu 
wefan yr awdurdod lleol perthnasol. Rhaid cyhoeddi’r adroddiad o leiaf ddwy 

wythnos cyn cyhoeddi hysbysiad statudol. Dylai: 

 grynhoi pob un o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion;

 ymateb i'r rhain ar ffurf esboniad, diwygiad i'r cynnig neu
wrthod y pryderon, gan nodi rhesymau i gefnogi hynny;

 nodi ymateb Estyn i’r ymgynghoriad yn llawn;

 ymateb i ymateb Estyn ar ffurf esboniad, diwygiad i’r cynnig
neu wrthod y pryderon, gan nodi rhesymau i gefnogi hynny.

Gallai'r adroddiad ar yr ymgynghoriad hefyd wneud argymhellion - er 
enghraifft, i weithrediaeth yr awdurdod lleol neu'r corff llywodraethu - ynghylch 
sut i fwrw ymlaen, h.y. cyhoeddi'r cynigion yr ymgynghorwyd arnynt gydag 
unrhyw addasiadau priodol, rhoi'r gorau i'r cynigion a chadw'r sefyllfa 
bresennol neu ailwampio’r cynigion ac ailymgynghori arnynt. 

Rhaid i gynigwyr sicrhau y tynnir sylw yn yr adroddiad ar yr ymgynghoriad at 
unrhyw safbwyntiau a fynegir gan blant a phobl ifanc y mae'r cynigion yn 
effeithio arnynt, a sicrhau bod yr adroddiad ar gael i’r plant a’r bobl ifanc 
hynny.  

Pan fydd y cynnig yn ymwneud â chau ysgol wledig, yn ogystal â’r camau i’w 
cymryd o ran yr adroddiad ymgynghori i bob ysgol, mae’r gofynion arbennig 
canlynol yn gymwys: 
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Yn dilyn y cyfnod ymgynghori, pan fydd y cynigydd yn adolygu’r cynnig cyn ei 
gyhoeddi, bydd yn ofynnol i’r cynigydd gynnal asesiad pellach o’r cynnig ac o 
bob un o’r opsiynau eraill a nodwyd yn y papur cynnig. Bydd hyn yn 
cwmpasu’r un materion â’r rheini yr oedd yn ofynnol i’r cynigydd eu hasesu 
wrth lunio’r cynnig: 

 yr effaith debygol ar ansawdd a safonau addysg

 yr effaith debygol ar y gymuned

 yr effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio.

Diben yr asesiad pellach hwn yw ystyried unrhyw wybodaeth bellach a ddaeth 
i law yn sgil yr ymgynghoriad neu fel arall. 

Yn ei adroddiad ymgynghori, bydd gofyn i’r cynigydd esbonio ei asesiad o’r 
cynnig a’r opsiynau rhesymol eraill a nodwyd, sut mae’r asesiad hwn yn 
wahanol i’w asesiad cynharach (os o gwbl) a’i asesiad o unrhyw opsiynau 
rhesymol pellach. Yn olaf, bydd gofyn i’r cynigydd gadarnhau a yw o’r farn mai 
gweithredu’r cynnig (yn llawn neu’n rhannol) yw’r ymateb mwyaf priodol i’r 
rhesymau a nodwyd dros y cynnig a rhoi rhesymau dros ei gasgliad. 

Er nad yw Deddf 2013 yn ei gwneud yn ofynnol ymgynghori ar gynigion i gau 
ysgolion bach oedd â llai na 10 o ddisgyblion pan gynhaliwyd cyfrifiad y mis 
Ionawr cynt21, dylai awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu sy’n dwyn ymlaen 
gynigion o’r fath ystyried y ffactorau a nodir ym Mhennod 1 y Cod hwn wrth 
ddatblygu ac ystyried cynigion. Os yw’r ysgol ar restr yr “ysgolion gwledig”, 
mae hyn yn cynnwys bodloni’r gofynion yn 1.8, sef “Rhagdybiaeth yn erbyn 
cau ysgolion gwledig”. 

Rhaid i'r adroddiad ar yr ymgynghoriad gael ei gyhoeddi'n electronig, naill ai 
ar wefan y cynigydd neu ar wefan yr awdurdod lleol perthnasol. Yn ogystal â 
hyn, rhaid i gopïau caled fod ar gael ar gais. Rhaid i hyn ddigwydd cyn 
cyhoeddi unrhyw gynnig.  

Rhaid i’r canlynol gael gwybod, drwy lythyr neu e-bost, bod yr adroddiad ar yr 

ymgynghoriad ar gael: 

 rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff ysgolion sy’n destun cynigion;

 yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer yn
trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno;

 ymgyngoreion a oedd wedi gofyn am gael eu hysbysu.

21
 At ddibenion penderfynu a oes angen ymgynghoriad, mae adran 56 o Ddeddf 2013 yn 

diffinio ‘ysgol fach’ fel ysgol sydd â llai na 10 o ddisgyblion wedi’u cofrestru ar y trydydd 
dydd Mawrth ym mis Ionawr yn union cyn y dyddiad pan wneir y cynigion. 
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 awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol 
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni; 

 unrhyw awdurdod lleol arall (gan gynnwys y rheini yn Lloegr, lle bo’n 
briodol) y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arno - gan gynnwys, yn 
achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw awdurdod sy'n gosod neu 
sy'n debygol o osod disgyblion â datganiad ynddi; 
 

 Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar 
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o 
effeithio arni; 

 unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r 
cynigion yn debygol o effeithio arni; 

 corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;  

 cyrff llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion, ym marn y 
cynigydd, yn debygol o effeithio arnynt; 

 Gweinidogion Cymru*; 

 Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol y Cynulliad (ACau) ac Aelodau 
Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli ardaloedd a wasanaethir neu y 
bwriedir eu gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun cynigion; 

 Estyn; 

 undebau’r athrawon ac undebau staff sy’n cynrychioli athrawon a staff 
eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion; 

 y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol; 

 Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y 
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun 
cynigion; 

 unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu 
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun 
cynigion; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw 
ddarparwyr annibynnol neu wirfoddol y gall y cynigion effeithio arnynt, 
gan gynnwys Mudiad Meithrin; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth 
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd 
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff 
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant yn y cynigion; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw 
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol; ac 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth Gymraeg, 
Comisiynydd y Gymraeg. 
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*Yn achos Gweinidogion Cymru, dylid anfon negeseuon e-bost i’r blwch 
canlynol sydd gan Lywodraeth Cymru: 
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru  Nid oes angen anfon negeseuon 
e-bost at Weinidogion unigol. 

 
Oni bai bod cynigwyr wedi gwneud cais am estyniad amser a'i fod wedi'i roi 
gan Weinidogion Cymru, rhaid cyhoeddi cynigion cyn pen 26 wythnos o 
ddiwedd y cyfnod a ganiateir ar gyfer ymatebion i'r ymgynghoriad, fel arall 
bydd y cynigion yn methu a rhaid cyhoeddi dogfen ymgynghori newydd er 
mwyn eu hatgyfodi. 
 
Rhaid gwneud cais ysgrifenedig i Weinidogion Cymru am estyniad amser cyn 
i'r cyfnod 26 wythnos ddod i ben a rhaid iddo nodi'r rhesymau pam yr ystyrir 
bod angen estyniad. Wrth benderfynu a ddylent gymeradwyo estyniad, bydd 
Gweinidogion Cymru yn ystyried y rhesymau a roddir dros y cais, natur y 
cynigion ac unrhyw ffactorau perthnasol eraill. Byddai Gweinidogion Cymru yn 
annhebygol o gymeradwyo unrhyw gais a fyddai'n arwain at fwy na blwyddyn 
rhwng diwedd y cyfnod a ganiateir ar gyfer ymatebion i'r ymgynghoriad a 
chyhoeddi hysbysiad statudol.  
 
Weithiau, cyflwynir cynigion statudol o ganlyniad i adolygiadau strategol o’r 
ddarpariaeth ysgolion gan awdurdodau lleol. Er ei bod hi’n arfer da 
ymgynghori ar adolygiadau o’r fath, rhaid i ymgynghoriad o’r fath beidio â 
chymryd lle'r ymgynghoriad ffurfiol sydd ei angen ar gynigion unigol yn unol 
â'r Cod. 
 
Pan nad awdurdod lleol yw'r darpar gynigydd dylai’r cynigydd fynd ati’n 
gynnar, h.y. cyn i'r ymgynghoriad ffurfiol ddechrau, i drafod ei fwriadau â'r 
awdurdod lleol a fyddai'n cynnal unrhyw ddarpariaeth newydd neu 
ddarpariaeth ddiwygiedig arfaethedig.  
 
Ni ddylai cynigwyr gyfeirio at y cyfnod a ganiateir ar gyfer gwrthwynebiadau 

fel y cyfnod ymgynghori. Dim ond i'r cyfnod cyn y gwneir penderfyniadau 
terfynol i fwrw ati i gyhoeddi cynnig y mae'r term ‘ymgynghori’ yn gymwys.  
 
Gall ymgyngoreion gyflwyno barn o blaid neu yn erbyn cynnig. Dylid hysbysu 

ymgyngoreion na chaiff sylwadau anffafriol a wneir yn ystod y cyfnod 
ymgynghori eu trin fel gwrthwynebiadau ac, os dymunant wrthwynebu, fod 
angen iddynt wneud hynny’n ysgrifenedig yn ystod y cyfnod gwrthwynebu 
statudol. Os bydd ymgyngoreion yn cyflwyno cais yn ystod y cyfnod 
gwrthwynebu yn gofyn i ymateb a gyflwynir yn ystod y cam ymgynghori gael 
ei ystyried yn wrthwynebiad, fel arfer dylai hyn gael ei dderbyn. Dylai'r rhai 

sy'n gyfrifol am gyhoeddi cynigion wneud pob ymdrech i sicrhau y bydd y rhai 
sydd wedi gwrthwynebu neu wedi mynegi pryder yn ystod y cyfnod 
ymgynghori yn ymwybodol bod hysbysiadau statudol wedi'u cyhoeddi.  
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4. Cyhoeddi cynigion statudol

4.1 Sut y cyhoeddir cynigion 

Os bydd y cynigydd yn penderfynu bwrw ymlaen â chynnig, rhaid iddo 
gyhoeddi'r cynnig22 ar ffurf hysbysiad (y cyfeirir ato yn y Cod hwn fel 
“hysbysiad statudol”).  

Rhaid i’r hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi ar ddiwrnod ysgol, ond nid ar 
ddiwrnod ysgol sy’n cynnwys sesiwn sydd wedi’i neilltuo (yn llwyr neu’n 
bennaf) i wella safonau addysgu neu arferion rheoli staff yn yr ysgol 
(diwrnodau hyfforddiant mewn swydd).  
Rhaid i’r cyfnod gwrthwynebu (gweler  4.2) gynnwys 15 diwrnod ysgol23 (yn 
ychwanegol at y diwrnod y cyhoeddir yr hysbysiad).   

Rhaid i'r hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi: 

i. ar wefan y cynigydd (os oes un ganddo);

ii. ar wefan yr awdurdod lleol cynhaliol presennol/arfaethedig, os nad
yr awdurdod lleol yw’r cynigydd;

iii. drwy gael ei osod wrth neu ger y brif fynedfa i unrhyw ysgol sy’n
destun cynnig, neu, os oes mwy nag un brif fynedfa, bob un
ohonynt;

iv. lle mae ysgol newydd yn cael ei sefydlu, mewn man amlwg yn yr
ardal a wasanaethir gan yr ysgol;

v. drwy roi copïau o'r hysbysiad i unrhyw ysgol sy’n destun cynigion
i'w dosbarthu i ddisgyblion, rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff yr ysgol (gall yr ysgolion ddosbarthu'r hysbysiad drwy e-bost);

vi. yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel
arfer yn trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno.

Yn ogystal â hyn, ar y diwrnod y caiff yr hysbysiad statudol ei gyhoeddi, rhaid 

anfon naill ai gopi caled o’r hysbysiad, neu e-bost yn cynnwys dolen i’r wefan 
berthnasol, i: 

 awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;

 unrhyw awdurdod lleol arall (gan gynnwys, lle bo’n briodol, awdurdod
lleol yn Lloegr) y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arno - gan

22
 Adran 48 o Ddeddf 2013. 

23
 Diffinnir diwrnod ysgol yn adran 579 o Ddeddf Addysg 1996 fel unrhyw ddiwrnod pan 

fydd sesiwn ysgol yn yr ysgol honno. Gall sesiwn ysgol fod yn sesiwn bore neu’n sesiwn 
prynhawn, felly mae diwrnod ysgol yn golygu unrhyw ddiwrnod pan fydd yr ysgol yn 
cyfarfod am y diwrnod cyfan neu am ran o’r diwrnod. 
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gynnwys, yn achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw awdurdod 
sy'n gosod neu sy'n debygol o osod disgyblion ag AAA ynddi; 
 

 Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar 
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o 
effeithio arni; 

 unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r 
cynigion yn debygol o effeithio arni; 

 corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;  

 cyrff llywodraethu ysgolion eraill y mae’r cynnig, ym marn y cynigydd, 
yn debygol o effeithio arnynt; 

 Gweinidogion Cymru; 

 Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol y Cynulliad (ACau) ac Aelodau 
Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli ardaloedd a wasanaethir neu y 
bwriedir eu gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun cynigion; 

 Estyn; 

 undebau’r athrawon ac undebau staff sy’n cynrychioli athrawon a staff 
eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion; 

 y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol; 

 Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y 
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun 
cynigion; 

 unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu 
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun 
cynigion; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw 
ddarparwyr annibynnol neu wirfoddol y gall y cynigion effeithio arnynt, 
gan gynnwys Mudiad Meithrin; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth 
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd 
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gyrff 
iechyd neu gyrff trydydd sector perthnasol â buddiant yn y cynigion; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw 
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol; ac 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth Gymraeg, 
Comisiynydd y Gymraeg. 

 

*Yn achos Gweinidogion Cymru, dylid anfon negeseuon e-bost i’r blwch 
canlynol sydd gan Lywodraeth Cymru: 
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Nid oes angen anfon negeseuon 
e-bost at Weinidogion unigol. 
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Nid yw'n ofynnol cyhoeddi'r cynnig mewn papur newydd mwyach.   

 
4.2 Hyd y cyfnod gwrthwynebu 

Mae Deddf 2013 yn darparu y caiff unrhyw un sydd am gyflwyno 
gwrthwynebiadau i gynnig trefniadaeth ysgolion y cyfle i wneud hynny. Er 
mwyn eu hystyried yn wrthwynebiadau statudol, rhaid cyflwyno 

gwrthwynebiadau’n ysgrifenedig neu mewn e-bost, a'u hanfon at y cynigydd 
cyn pen 28 diwrnod o'r dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiad ("y cyfnod 
gwrthwynebu").  
 

4.3 Cynnwys hysbysiad statudol cyhoeddedig 

Rhaid i'r hysbysiad statudol cyhoeddedig gynnwys yr wybodaeth ganlynol: 
 

 enw'r personau neu'r corff sy'n cyhoeddi'r cynnig; 

 dyddiad arfaethedig gweithredu’r cynnig (neu’r dyddiadau, os bwriedir 
gweithredu’r cynnig fesul cam); 

 manylion sut i gael copi o'r adroddiad ar yr ymgynghoriad; 

 y dyddiad olaf ar gyfer anfon gwrthwynebiadau a'r cyfeiriad y dylid eu 
hanfon iddo, gan gynnwys cyfeiriadau e-bost perthnasol. 

 
Yn ogystal â hyn 
 

 rhaid i hysbysiad statudol am gynigion i sefydlu ysgol newydd nodi: 
 

–  categori iaith arfaethedig yr ysgol yn ôl y diffiniad yn Nogfen 
Wybodaeth Rhif 023/2007; 

–  enw'r awdurdod lleol cynhaliol arfaethedig; 

–  lleoliad safle'r ysgol (a’r cyfeiriad post lle y bo'n briodol); 

–  a fydd yr ysgol yn ysgol un rhyw neu'n ysgol gymysg; 

–  ystod oedran yr ysgol; 

–  categori'r ysgol - cymunedol, gwirfoddol a gynorthwyir, 
gwirfoddol a reolir, arbennig cymunedol;  

–  ai'r corff llywodraethu neu'r awdurdod lleol fydd yr awdurdod 
derbyn; 

–  y trefniadau arfaethedig ar gyfer cludo'r disgyblion; 

–  nifer y disgyblion i'w derbyn ar gyfer pob grŵp oedran perthnasol 
yn y flwyddyn gyntaf o weithredu'r cynigion ar bob cam o'r 
broses weithredu - pennir nifer y disgyblion i'w derbyn, sef y 
“nifer derbyn”, yn unol â'r cyfrifiad a nodir o bryd i'w gilydd gan 
Weinidogion Cymru (sef, ar hyn o bryd, Cylchlythyr Llywodraeth 
Cymru Rhif: 21/2011); 
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–  capasiti arfaethedig yr ysgol - pennir "capasiti" yn unol â'r 
fformiwlâu a nodir o bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef, 
ar hyn o bryd, Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif: 21/2011); 

–  ar gyfer ysgol arbennig, gwybodaeth am y math o AAA y gwneir 
darpariaeth ar ei gyfer; 

–  a fydd gan yr ysgol gymeriad crefyddol, ac os felly, natur y 
cymeriad hwnnw a’r corff crefyddol priodol arfaethedig;  

–  a fydd trefniadau derbyn yr ysgol yn gwneud unrhyw 
ddarpariaeth ar gyfer dethol yn ôl gallu, a ganiateir gan adran 
101 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (bandio 
disgyblion); 

 
_ yn achos ysgol wirfoddol newydd, a fydd y cynigion yn cael eu 

gweithredu gan yr awdurdod lleol neu’r hyrwyddwyr ac, os caiff y 
cynigion eu gweithredu gan y ddau, i ba raddau y cânt eu 
gweithredu gan y ddau gorff. 
 

 Rhaid i hysbysiad statudol am gynigion i newid ysgol neu newid ei 

chategori nodi: 
 

–  enw a chyfeiriad yr ysgol sy’n destun cynnig; 

–  enw'r awdurdod lleol cynhaliol; 

–  disgrifiad o'r newid arfaethedig neu’r newid categori; 

–  pan fydd y newid yn cynnwys ehangu’r ysgol, neu leihau 
capasiti, nifer presennol y disgyblion, capasiti'r ysgol a'r capasiti 
arfaethedig - pennir "capasiti" yn unol â'r fformiwlâu a nodir o 
bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef, ar hyn o bryd, 
Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif: 21/2011);  

–  nifer y disgyblion i'w derbyn ym mhob grŵp oedran perthnasol 
yn y flwyddyn gyntaf o weithredu'r cynigion neu ar bob cam o'r 
broses weithredu; 

–  yn achos newid y math o ddarpariaeth AAA, y ddarpariaeth 
amgen i'r disgyblion a'r effaith ar gludiant i'r ysgol; 

 
_    goblygiadau posibl y newid ar ddarpariaeth cludiant rhwng y 

cartref a’r ysgol. 
 

 Rhaid i hysbysiad statudol am gynigion i gau ysgol nodi: 

 
–  enw a chyfeiriad yr ysgol i'w chau; 

–  enw'r awdurdod lleol cynhaliol; 

_    cymeriad crefyddol yr ysgol os oes ganddi un ac, os felly, y corff 
crefyddol priodol; 

–  manylion yr ysgol/ysgolion amgen y gall y disgyblion ei/eu 
mynychu, gan gynnwys unrhyw drefniadau interim a chategori 
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iaith yr ysgol/ysgolion amgen fel y’i diffinnir gan Ddogfen 
Wybodaeth Rhif: 023/2007; 

– manylion unrhyw fesurau a gymerir i gynyddu nifer y lleoedd
sydd ar gael mewn ysgolion amgen;

– y trefniadau ar gyfer cludo'r disgyblion i ysgolion amgen.

Noder: Weithiau, bydd angen i gynnig gynnwys dwy elfen ar wahân, e.e. 
gallai ysgol gael ei throsglwyddo i safle newydd a chael ei hehangu hefyd. Yn 
yr achos hwn, efallai y bydd angen dau gynnig, y gellir eu cynnwys mewn un 
hysbysiad statudol. 

Mae Atodiad B yn cynnwys sawl templed enghreifftiol ar gyfer hysbysiadau 
statudol a all fod o ddefnydd i gynigwyr wrth iddynt lunio hysbysiad statudol. 
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5. Penderfynu ar gynigion (ac eithrio cynigion a
wnaed gan Weinidogion Cymru)

5.1 Adroddiadau gwrthwynebu 

O dan adran 49 o Ddeddf 2013, pan fydd gwrthwynebiadau wedi dod i law, 
rhaid i gynigwyr gyhoeddi crynodeb o'r gwrthwynebiadau statudol ac ymateb 
y cynigydd i'r gwrthwynebiadau hynny ("yr Adroddiad Gwrthwynebu"). Rhaid 

gwneud hyn: 

(a) yn achos awdurdod lleol y mae’n rhaid iddo bennu ei gynigion ei hun
o dan adran 53 o’r Ddeddf (gweler 5.4 isod), cyn pen 7 diwrnod o
ddyddiad y penderfyniad; ac

(b) ym mhob achos arall, cyn pen 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.

Rhaid cyhoeddi'r adroddiad gwrthwynebu drwy ei roi: 

i. ar wefan y cynigydd (os oes un ganddo);

ii. ar wefan yr awdurdod lleol cynhaliol presennol/arfaethedig, os yw’n
wahanol i (i.) uchod.

Yn ogystal â hyn, rhaid i gopïau caled fod ar gael ar gais. 

Rhaid i’r canlynol gael gwybod, drwy lythyr neu e-bost, bod yr Adroddiad 
Gwrthwynebu ar gael: 

 Rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff ysgolion sy’n destun cynigion;

 yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer yn
trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno.

 awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;

 unrhyw awdurdod lleol arall (gan gynnwys, lle bo’n briodol, awdurdod
lleol yn Lloegr) y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arno - gan
gynnwys, yn achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw awdurdod
sy'n gosod neu sy'n debygol o osod disgyblion ag AAA ynddi;

 Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;

 unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r
cynigion yn debygol o effeithio arni;

 corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;

Tudalen 119



49 
 

 cyrff llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion, ym marn y 
cynigydd, yn debygol o effeithio arnynt; 

 Gweinidogion Cymru*; 

 Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol y Cynulliad (ACau) ac Aelodau 
Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli ardaloedd a wasanaethir neu y 
bwriedir eu gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun cynigion; 

 Estyn; 

 undebau’r athrawon ac undebau staff sy’n cynrychioli athrawon a staff 
eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion; 

 y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol; 

 Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y 
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun 
cynigion; 

 unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir neu 
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun 
cynigion; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw 
ddarparwyr annibynnol neu wirfoddol y gall y cynigion effeithio arnynt, 
gan gynnwys Mudiad Meithrin; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth 
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd 
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff 
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant ac, yn achos 
cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw sefydliadau 
addysg bellach sy’n gwasanaethu ardal yr ysgol; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw 
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol; ac 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth Gymraeg, 
Comisiynydd y Gymraeg. 

 

*Yn achos Gweinidogion Cymru, dylid anfon negeseuon e-bost i’r blwch 
canlynol sydd gan Lywodraeth Cymru: 
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Nid oes angen anfon negeseuon 
e-bost at Weinidogion unigol. 
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5.2 Cymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru (adran 50 o 
Ddeddf 2013) 

Bydd yn ofynnol cael cymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru ar gyfer 
cynigion, o dan adran 50 o Ddeddf 2013: 

(a) os ydynt yn effeithio ar addysg chweched dosbarth; neu

(b) os ydynt wedi’u gwneud gan rywun heblaw’r awdurdod lleol perthnasol
a bod yr awdurdod hwnnw wedi cyflwyno gwrthwynebiad nad yw wedi’i
dynnu’n ôl yn ysgrifenedig cyn pen 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.

Bydd cynigion yn effeithio ar addysg chweched dosbarth: 

(a) os ydynt yn gynigion i sefydlu neu gau ysgol sy’n darparu addysg sy’n
addas yn unig i ofynion unigolion hŷn na’r oedran ysgol gorfodol; neu

(b) os ydynt yn gynigion i wneud newid a reoleiddir i ysgol a fyddai’n
cynyddu neu’n lleihau’r ddarpariaeth addysg sy’n addas i ofynion
unigolion hŷn na’r oedran ysgol gorfodol.

Pan fydd yn ofynnol i Weinidogion Cymru gymeradwyo cynnig, rhaid i'r 
cynigwyr hysbysu Gweinidogion Cymru cyn pen 35 diwrnod o ddiwedd y 
cyfnod gwrthwynebu ac anfon atynt gopïau o'r gwrthwynebiadau statudol yn 
ogystal â'r adroddiad gwrthwynebu a nodir ym mharagraff 5.1. Rhaid i’r 

cynigydd hefyd anfon at Weinidogion Cymru unrhyw gynigion sydd, yn ei dyb 
ef, yn gysylltiedig â’r cynigion y mae angen gwneud penderfyniad arnynt. Yna, 
bydd Gweinidogion Cymru’n penderfynu a fydd angen iddynt wneud 
penderfyniad ynglŷn â’r cynigion eraill hyn hefyd. 

Ystyrir bod cynnig yn “gysylltiedig” os byddai ei weithredu (neu os byddai 
peidio â’i weithredu) yn atal neu’n tanseilio gweithredu cynnig arall yn 
effeithiol. Lle bydd cynigion yn “gysylltiedig”, dylai’r penderfyniadau fod yn 
gydnaws. 

Gall Gweinidogion Cymru benderfynu cymeradwyo'r cynigion, eu gwrthod neu 
eu cymeradwyo ag addasiadau.  

Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu 
niferoedd derbyn y byddai addasiadau yn ymwneud â hwy. Rhaid i 
Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a fyddai i bob diben yn 
cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd. Cyn gwneud unrhyw 
addasiad, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori'n gyntaf â'r cynigydd a'r 
corff/cyrff llywodraethu perthnasol a'r awdurdod lleol (pan nad hwy yw'r 
cynigwyr), a sicrhau bod y cynigydd yn cydsynio â'r addasiad. 

Gall cymeradwyaeth fod yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd 
erbyn dyddiad penodol. 

Tudalen 121



51 

5.3 Cymeradwyaeth gan yr awdurdod lleol (adran 51 o 
Ddeddf 2013) 

Mae angen cymeradwyo cynigion a gyhoeddir o dan adran 48, a hynny o dan 
adran 51 o Ddeddf 2013: 

(a) os nad ydynt yn gofyn am gymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru;

(b) os ydynt wedi’u gwneud gan gynigydd heblaw’r awdurdod lleol
perthnasol; ac

(c) os oes gwrthwynebiad wedi’i wneud i’r cynigion ac nad yw wedi’i
dynnu’n ôl yn ysgrifenedig cyn pen 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.

Gweithdrefnau 

Os bydd angen i’r awdurdod lleol gymeradwyo cynigion, rhaid i’r cynigydd 

hysbysu’r awdurdod lleol am gynnig y mae angen ei gymeradwyo ac anfon y 
dogfennau a restrir isod ato cyn pen 35 diwrnod o ddiwedd y cyfnod 
gwrthwynebu: 

 copi o’r ddogfen ymgynghori;

 copi o’r adroddiad ar yr ymgynghoriad;

 copi o’r hysbysiad a gyhoeddwyd;

 copi o’r adroddiad gwrthwynebu;

 copïau o’r gwrthwynebiadau statudol;

 copïau o’r uchod mewn perthynas ag unrhyw gynigion sy’n
gysylltiedig â’r cynigion y mae angen eu cymeradwyo.

Rhaid i awdurdodau lleol benderfynu a oes angen iddynt gymeradwyo unrhyw 

gynigion cysylltiedig a anfonir atynt. 

Rhaid iddynt drafod cynigion y mae angen eu cymeradwyo yn ddi-oed, cyn 
belled â bod hynny’n gydnaws â rhoi ystyriaeth briodol i’r materion. Ym mhob 
achos, rhaid i’r awdurdod lleol gyhoeddi ei benderfyniad cyn pen 16 wythnos 
(112 diwrnod) o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. Fodd bynnag, ni fydd methu 
â chydymffurfio â’r amserlen honno’n effeithio ar ddilysrwydd unrhyw 
benderfyniad a wneir. 

Rhaid i awdurdodau lleol benderfynu a ddylid cymeradwyo’r cynigion, eu 

gwrthod neu eu cymeradwyo ag addasiadau.  

Dim ond newidiadau fel amseriad gweithredu’r cynigion neu niferoedd derbyn 
y gall addasiadau ymwneud â hwy. Rhaid i’r awdurdod lleol beidio â gwneud 

addasiadau a fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle’r cynnig a 
gyhoeddwyd. Cyn gwneud unrhyw addasiad, rhaid i’r awdurdod lleol 

ymgynghori’n gyntaf â’r cynigydd a sicrhau bod y cynigydd yn cydsynio â’r 
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addasiad. Rhaid iddynt hefyd gael cydsyniad Gweinidogion Cymru. Os na ellir 
cael cydsyniad, ac os bydd yr awdurdod lleol o’r farn nad yw’r cynigion yn 
dderbyniol ar y ffurf y cyhoeddwyd hwy, rhaid iddo wrthod y cynigion. Rhaid 
i’r awdurdod lleol hefyd ymgynghori â chorff llywodraethu unrhyw ysgol y 
mae’r cynigion yn berthnasol iddi (os nad y corff llywodraethu yw’r cynigydd).   

Gall cymeradwyaeth fod yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd 
erbyn dyddiad penodol. 

5.4 Penderfyniad gan gynigwyr (adran 53 o Ddeddf 2013) 

Os nad oes angen cymeradwyo cynigion o dan adrannau 50 a 51 o Ddeddf 
2013, y cynigydd fydd yn penderfynu arnynt. 

O dan adran 53 o Ddeddf 2013, rhaid i’r cynigydd wneud penderfyniad cyn 

pen 16 wythnos (112 diwrnod) o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. Os bydd y 
cynigydd yn methu â phenderfynu ar y cynnig cyn pen 16 wythnos, ystyrir ei 
fod wedi tynnu’r cynnig yn ôl a bydd angen iddo ailgyhoeddi’r cynigion os 
hoffai barhau.  

Os bydd gwrthwynebiadau wedi dod i law i gynigion awdurdod lleol, a bod 
angen penderfyniad o dan adran 53 o Ddeddf 2013, rhaid i’r awdurdod lleol 
beidio ag ystyried y cynigion hynny gyda meddwl caeedig. Rhaid i’r 
gwrthwynebiadau gael eu hystyried yn gydwybodol ochr yn ochr â’r dadleuon 
mewn perthynas â’r cynigion ac yng ngoleuni’r ffactorau a amlinellir yn adran 
1.3 – 1.14 o’r Cod hwn. Yn yr achosion hyn, rhaid cyhoeddi’r adroddiad 

gwrthwynebu ar yr un pryd â’r penderfyniad, yn hytrach na chyn pen 28 
diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

5.5 Gwneud penderfyniadau ar lefel awdurdod lleol 

Os bydd angen i awdurdodau lleol gymeradwyo neu benderfynu ar gynigion y 
daeth gwrthwynebiad i law yn eu cylch, bydd diwygiad24 i Atodlen 2 
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau 
a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007 (fel y’u diwygiwyd) yn caniatáu i weithrediaeth 
yr awdurdod lleol gyflawni’r swyddogaeth hon. Mae’r weithrediaeth a/neu’r 
Cabinet  eisoes yn gyfrifol am oruchwylio cynlluniau trefniadaeth ysgolion, gan 
gynnwys penderfyniadau i ymgynghori ar gynigion trefniadaeth ysgolion a’u 
cyhoeddi. Felly, bydd ganddynt ddealltwriaeth dda o faterion trefniadaeth 
ysgolion. Bydd y ddealltwriaeth hon, ynghyd â’u profiad mwy cyffredinol o 
wneud penderfyniadau a’r ffaith eu bod yn atebol yn ddemocrataidd i’r 
etholaeth leol, yn golygu bod y weithrediaeth yn y sefyllfa ddelfrydol i 
benderfynu a ddylid cymeradwyo cynigion trefniadaeth ysgolion ai peidio. 

Fodd bynnag, os byddant yn dewis gwneud hynny, ni fydd Atodlen 2 y 
rheoliadau perthnasol yn atal awdurdodau lleol rhag mabwysiadu prosesau 

24
 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a 

Chyfrifoldebau) (Cymru) (Diwygio) 2013 Rhif 2438 (Cy. 235). 
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amgen y cytunwyd arnynt yn lleol i wneud penderfyniadau o’r fath. Gall y rhain 
gynnwys creu pwyllgor penderfynu lleol mewn cydweithrediad ag awdurdodau 
lleol eraill yn eu rhanbarth.  

Os bydd awdurdodau lleol yn dewis dilyn y trywydd hwn, bydd angen iddynt 
ystyried yn ofalus sut y byddant yn sicrhau bod cyrff o’r fath yn gwneud 
penderfyniadau teg a chadarn.  

Mae Atodiad D yn darparu manylion model posibl ar gyfer pwyllgor 
penderfynu lleol. 

5.6 Hysbysiad o benderfyniad 

Rhaid gwneud a chyflwyno penderfyniadau (mewn perthynas â chynigion sy’n 
gofyn am gymeradwyaeth neu benderfyniad) ar ffurf llythyr penderfyniad. 
Rhaid i’r llythyr penderfyniad nodi'r rhesymau dros y penderfyniad yn glir, gan 
gyfeirio at adrannau 1.3 i 1.6 y Cod hwn a’r ystyried 
 yn adrannau 1.7 i 1.14 [sy’n cynnwys y ffactorau ychwanegol i’w hystyried a’r 
gofynion mewn perthynas â chau ysgolion gwledig]. 

Yn ogystal, rhaid i lythyr penderfyniad ynghylch cynnig i gau ysgol a 
ddynodwyd yn ysgol wledig nodi pam mae’r cynigydd yn fodlon mai 
gweithredu’r cynnig yw’r ymateb mwyaf priodol i’r rhesymau a nodwyd dros 
lunio’r cynnig. 

Rhaid cyhoeddi llythyrau penderfyniad yn electronig ar wefan y cynigydd (os 

oes ganddo un) ac ar wefan yr awdurdod lleol perthnasol (os yw’n wahanol). 

Rhaid i’r canlynol gael gwybod, drwy lythyr neu e-bost, bod y llythyr 
penderfyniad ar gael: 

 Rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff ysgolion sy’n destun cynigion;

 Yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer yn
trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno;

 awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;

 unrhyw awdurdod lleol arall (gan gynnwys, lle bo’n briodol, awdurdod
lleol yn Lloegr) y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arno - gan
gynnwys, yn achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw awdurdod
sy'n gosod neu sy'n debygol o osod disgyblion ag AAA ynddi;

 Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;
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 unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r 
cynigion yn debygol o effeithio arni; 

 corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;  

 cyrff llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion, ym marn y 
cynigydd, yn debygol o effeithio arnynt; 

 Gweinidogion Cymru; 

 Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol y Cynulliad (ACau) ac Aelodau 
Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli ardaloedd a wasanaethir neu y 
bwriedir eu gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun cynigion; 

 Estyn; 

 undebau’r athrawon ac undebau staff sy’n cynrychioli athrawon a staff 
eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion; 

 y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol; 

 Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y 
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun 
cynigion; 

 unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu 
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun 
cynigion; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw 
ddarparwyr annibynnol neu wirfoddol y gall y cynigion effeithio arnynt, 
gan gynnwys Mudiad Meithrin; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth 
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd 
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff 
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant; 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw 
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol; ac 

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth Gymraeg, 
Comisiynydd y Gymraeg. 

 

*Yn achos Gweinidogion Cymru, dylid anfon negeseuon e-bost i’r blwch 
canlynol sydd gan Lywodraeth Cymru: 
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Nid oes angen anfon negeseuon 
e-bost at Weinidogion unigol. 
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5.7 Atgyfeirio penderfyniadau awdurdodau lleol i 
Weinidogion Cymru  

O dan adran 54 o Ddeddf 2013, os yw cynigion wedi’u cymeradwyo neu eu 
gwrthod gan awdurdod lleol, gall y cyrff canlynol atgyfeirio’r cynigion, cyn pen 
28 diwrnod o ddiwrnod y penderfyniad, i Weinidogion Cymru eu hystyried: 

i Awdurdod lleol arall y mae’r cynigion yn effeithio arno; 
ii Y corff crefyddol priodol ar gyfer unrhyw ysgol yr effeithir arni; 
iii Corff llywodraethu ysgol wirfoddol neu sefydledig sy’n destun cynigion; 
iv Ymddiriedolaeth sy’n dal eiddo ar ran ysgol wirfoddol neu sefydledig 

sy’n destun cynigion; 
v Sefydliad addysg bellach y mae’r cynigion yn effeithio arni. 

Dylid atgyfeirio penderfyniadau drwy e-bost i flwch Llywodraeth Cymru, 
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Dylai’r corff sy’n atgyfeirio’r 

penderfyniad roi gwybod i’r awdurdod lleol perthnasol am yr atgyfeiriad. 

Bydd angen i’r corff sy’n atgyfeirio nodi mewn llythyr pam ei fod o’r farn bod y 
penderfyniad a wnaeth yr awdurdod lleol yn anghywir. 

Bydd Gweinidogion Cymru yn penderfynu a ydy’r cynigion yn effeithio ar y 
cyrff y cyfeirir atynt yn i, ii a iv, ac felly bod angen iddynt ystyried y cynigion. 

Os oes gofyn i Weinidogion Cymru ystyried cynnig rhaid i’r awdurdod lleol 
ddarparu iddynt, ar gais, gopïau o’r gwrthwynebiadau statudol ac unrhyw 
wybodaeth arall y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried ei bod yn hanfodol. 

Gall Gweinidogion Cymru benderfynu a ddylid cymeradwyo neu wrthod y 
cynigion, neu eu cymeradwyo gydag addasiadau.  

Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu 
niferoedd derbyn y byddai addasiadau yn ymwneud â hwy. Rhaid i 
Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a fyddai i bob diben yn 

cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd. Cyn gwneud unrhyw 
addasiad, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori'n gyntaf â'r cynigydd a'r 

corff/cyrff llywodraethu perthnasol a'r awdurdod lleol (pan nad hwy yw'r 
cynigwyr), a sicrhau bod y cynigydd yn cydsynio â'r addasiad. 

Gall cymeradwyaeth fod yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd 
erbyn dyddiad penodol. 

Ni ellir atgyfeirio cynigion i gau ysgol fach25 i Weinidogion Cymru. 

25
 O dan adran 54 o Ddeddf 2013, ni cheir atgyfeirio cynigion a wnaed o dan adrannau 43 

neu 44 i gau ysgol sy’n ysgol fach (gweler adran 56) i Weinidogion Cymru o dan yr adran 
hon. Mae adran 56 yn diffinio ‘ysgol fach’ fel ysgol a oedd â llai na 10 o ddisgyblion wedi’u 
cofrestru ar y trydydd dydd Mawrth ym mis Ionawr yn union cyn dyddiad y cynigion. 
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6. Gweithredu cynigion

6.1 Gweithredu – cyffredinol 

Fel arfer, rhaid i gynigion gael eu gweithredu yn unol â'r hyn y penderfynwyd 
arno neu a gymeradwywyd (gyda neu heb addasiadau). Dylai cynigwyr roi 

gwybod i Weinidogion Cymru drwy e-bost pan gaiff cynnig ei weithredu. Dylid 
anfon negeseuon e-bost i’r blwch canlynol yn Llywodraeth Cymru: 
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Nid oes angen anfon negeseuon 
e-bost at Weinidogion unigol.

Fodd bynnag, o dan adran 55 o Ddeddf 2013, os bydd cynigydd yn fodlon, ar 
ôl ymgynghori ag unrhyw gorff llywodraethu yr effeithir arno, y byddai'n 
afresymol o anodd gweithredu cynnig ar y dyddiad gweithredu gwreiddiol, neu 
fod yr amgylchiadau wedi newid cymaint ers i'r cynnig gael ei gymeradwyo ei 
bod yn amhriodol ei weithredu ar y dyddiad gwreiddiol, gall addasu'r cynnig fel 
bod y broses o'i weithredu yn cael ei gohirio am hyd at dair blynedd. 

Os bydd cynigydd yn fodlon, ar ôl ymgynghori ag unrhyw gorff llywodraethu yr 
effeithir arno, y byddai'n afresymol o anodd gweithredu'r cynigion neu fod yr 
amgylchiadau wedi newid cymaint ers i'r cynigion gael eu cymeradwyo y 
byddai'n gwbl amhriodol eu gweithredu, gall benderfynu y dylid rhoi'r gorau i'r 
cynigion. 

Yn achos cynigion i gau ysgol, ac ar ôl ymgynghori ag unrhyw gorff 
llywodraethu yr effeithir arno, gall cynigydd hefyd benderfynu dwyn dyddiad 
gweithredu'r cynigion yn ei flaen hyd at 13 wythnos. Rhaid mai dim ond os 
nad oes gan ysgol unrhyw ddisgyblion ar y gofrestr, neu bod ganddi gyn lleied 
o ddisgyblion fel bod amheuon difrifol a elllid darparu’r cwricwlwm, y dylid
dwyn y dyddiad gweithredu yn ei flaen.

Pan fydd cynigion wedi'u cymeradwyo gan yr awdurdod lleol (o dan adran 51 
o Ddeddf 2013) neu Weinidogion Cymru (o dan adran 50 o Ddeddf 2013),
rhaid mai dim ond gyda chytundeb Gweinidogion Cymru y caiff cynigwyr

benderfynu gohirio cynnig, dwyn ei ddyddiad gweithredu yn ei flaen neu roi'r
gorau iddo.  Rhaid i unrhyw gais o'r fath am gytundeb gael ei wneud yn

ysgrifenedig gan nodi rhesymau'r cynigydd yn glir.

Pan fydd awdurdod lleol wedi penderfynu ynghylch cynnig o dan adran 53 o 
Ddeddf 2013, gall yr awdurdod lleol ei hun benderfynu gohirio, prysuro neu 
roi’r gorau i’r cynnig. 

Rhaid hysbysu partïon perthnasol gan gynnwys Gweinidogion Cymru, Estyn, 
yr awdurdod lleol cynhaliol, a chyrff llywodraethu, rhieni, disgyblion a staff 
unrhyw ysgol y mae cynnig yn effeithio arni, fel y bo'n briodol, o unrhyw 
benderfyniad i ohirio cynnig, dwyn ei ddyddiad gweithredu yn ei flaen neu roi'r 
gorau iddo cyn saith diwrnod o'r ddyddiad y penderfyniad hwnnw. Rhaid i'r 
hysbysiad nodi'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw yn gryno. 
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Os bydd cynnig wedi'i gymeradwyo gan Weinidogion Cymru neu gan 
awdurdod lleol yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd erbyn 
dyddiad penodol, ac nas bodlonir yr amod hwnnw erbyn y dyddiad hwnnw, 
rhaid i'r cynigion gael eu hystyried fel eu bod wedi’u gwrthod, oni bai bod 

Gweinidogion Cymru neu’r awdurdod lleol wedi cytuno i ganiatáu i’r cynigydd 
amrywio’r amod hwnnw drwy osod dyddiad ddiweddarach. 

 
6.2 Gweithredu – newid categori 

Mae Rhan 3 o Atodlen 5 i Ddeddf 2013 yn nodi’r manylion llawn mewn 
perthynas â throsglwyddo tir. Bydd unrhyw drosglwyddiadau’n digwydd ar y 
dyddiad gweithredu. Os bydd ysgol gymunedol yn dod yn ysgol wirfoddol a 
gynorthwyir neu’n ysgol wirfoddol a reolir, bydd unrhyw dir heblaw caeau 
chwarae sy’n eiddo i awdurdod lleol yn trosglwyddo’n awtomatig i 
ymddiriedolwyr yr ysgol. 
 
Os bydd ysgol sefydledig, ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol wirfoddol a 
reolir heb gymeriad crefyddol yn dod yn ysgol gymunedol, bydd unrhyw dir a 
ariennir yn gyhoeddus yn trosglwyddo’n awtomatig i’r awdurdod lleol. Diffinnir 
tir a ariennir yn gyhoeddus yn Atodlen 4 o Ddeddf 2013 ac mae’n cynnwys tir 
a ddarperir gan yr awdurdod lleol neu drwy grant cyfalaf (yn ystyr Pennod 6 o 
Ran 3 o Ddeddf Addysg 1996). Rhaid i unrhyw dir arall sy’n eiddo i 

ymddiriedolwyr neu’r corff llywodraethu gael ei drosglwyddo i’r awdurdod lleol 
trwy gytundeb trosglwyddo a gaiff ei lunio gan y partïon. Efallai y bydd 
trosglwyddiad o’r fath yn cynnwys taliad, y cytunwyd arno, gan yr awdurdod 
lleol. Os na all y partïon gytuno ar drosglwyddiad, gall y naill barti neu’r llall 
ofyn i Weinidogion Cymru eithrio trosglwyddo unrhyw ddarn o dir. Yna, rhaid i 
Weinidogion Cymru’n penderfynu a ddylid cyfarwyddo eithrio’r darn hwnnw o 
dir ai peidio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen 128



58 
 

7. Cau ysgol â llai na deg disgybl cofrestredig 

Os oes gan ysgol lai na 10 disgybl cofrestredig (neu os nad oes unrhyw 
ddisgyblion ar ôl mewn ysgol) pan gynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr, mae 
Deddf 2013 yn caniatáu i gyrff llywodraethu/awdurdodau lleol ddilyn 
gweithdrefn symlach er mwyn cau’r ysgol yn swyddogol26.   
 
Yr unig beth y byddai’n ofynnol iddynt ei wneud o dan y weithdrefn honno 
fyddai cyhoeddi’r hysbysiad cau – byddai’r gofyniad i ymgynghori’n gyffredinol 
yn cael ei hepgor, cyhyd â bod digon o leoedd mewn ysgolion cyfatebol 
wedi'u nodi a fyddai'n rhesymol hygyrch i’r disgyblion hynny sydd wedi’u 
dadleoli neu a allai gael eu dadleoli. Os daw gwrthwynebiadau i law, y 
cynigydd fyddai'n ystyried y cynnig ym mhob achos. Fodd bynnag, cyn 
cyflwyno cynigion o’r fath, rhaid i gynigwyr ofyn am farn unrhyw 

ymddiriedolaeth sydd â budd yn yr ysgol, neu’r corff crefyddol priodol, ac 
ystyried y safbwyntiau hyn cyn symud ymlaen.  
 
Yn achos ysgolion lle mae rhai disgyblion ar ôl, rhaid i gynigwyr sicrhau y 

caiff yr hysbysiad cau ei ddwyn i sylw'r disgyblion, y caiff ei ystyr ei egluro 
iddynt, ac y caiff camau priodol eu cymryd i alluogi'r disgyblion hyn i ymateb i'r 
hysbysiad os dymunant wneud hynny. Mae'n hanfodol bod disgyblion yn cael 
y cyfle i gyfrannu at y broses benderfynu a rhaid i gynigwyr sicrhau yr ystyrir 

unrhyw farn a fynegir ganddynt yn llawn cyn y gwneir penderfyniad terfynol.  
 
Anogir cynigwyr i rannu gwybodaeth â rhieni ac ysgolion eraill a dylent 
sicrhau eu bod yn cael copi o'r hysbysiad. Yn ogystal â hyn, rhaid hysbysu 

unrhyw ysgolion y nodir eu bod fwyaf tebygol o dderbyn disgyblion. 
 
Nid yw bodolaeth gweithdrefnau symlach mewn perthynas â’r bwriad i gau 
ysgolion â llai na 10 o ddisgyblion cofrestredig yn golygu ei bod yn ofynnol i 
gyrff llywodraethu neu awdurdodau lleol gyflwyno cynigion i gau ysgolion o’r 
fath yn ddi-oed.  
 
Dylid ystyried cau ysgolion o’r fath yng ngoleuni’r ffactorau a amlinellir yn 

adran 1. Os bydd yr ysgol ar restr yr “ysgolion gwledig”, mae hyn yn cynnwys 
ystyried y ffactorau a bodloni’r gofynion yn adran 1.8, “Rhagdybiaeth yn erbyn 
cau ysgolion gwledig” cyn cyhoeddi hysbysiad ynghylch cau’r ysgol. Mae hyn 
yn golygu y dylai’r cynigydd hefyd: 
 

 nodi rhesymau clir a phenodol dros lunio’r cynnig; 
 

 nodi unrhyw opsiynau rhesymol eraill a fyddai hefyd efallai yn mynd i’r 
afael â’r problemau y tu ôl i’r cynnig a darparu tystiolaeth i ddangos ei 
fod wedi ystyried yn ofalus bob opsiwn ymarferol arall (gan gynnwys 
ffedereiddio), gydag asesiad clir o’u rhinweddau a’u hymarferoldeb, 
gan gynnwys: 

 

                                            
 
26
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 y manteision tebygol o ran addysg;
 yr effaith debygol ar y gymuned;
 yr effaith debygol ar drefniadau teithio; ac

 amlinellu yn y papur cynnig (sef papur i’w gyflwyno i’r sawl sy’n
penderfynu) yr opsiynau eraill a nodwyd, rhoi asesiad o’r rhain ac
esbonio pam mae’r cynigydd o’r farn, yng ngoleuni’r asesiad, nad
gweithredu’r cynnig i gau’r ysgol fyddai’r ymateb mwyaf priodol i’r
rhesymau dros y cynnig.
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8. Cynigion gan Weinidogion Cymru i resymoli
lleoedd mewn ysgolion

Os bydd Gweinidogion Cymru wedi cyfarwyddo awdurdod lleol neu gorff 
llywodraethu yn y gorffennol i gyflwyno cynigion i unioni darpariaeth ormodol 
neu annigonol o leoedd mewn ysgolion, gallant gyhoeddi eu cynigion eu 
hunain i’r diben hwnnw. 

Byddai’r meini prawf penodol y gallai Gweinidogion Cymru eu defnyddio i 
benderfynu cyhoeddi cyfarwyddyd neu gynnig yn amrywio, gan ddibynnu ar yr 
amgylchiadau yn yr ardal dan sylw ond, yn gyffredinol, pwerau i’w defnyddio 
pan fetho popeth arall yw’r rhain a byddent yn cael eu defnyddio pan fyddai 
awdurdod lleol wedi methu â sicrhau: 

 bod ei ardal yn cael ei gwasanaethu gan ysgolion sy’n ddigonol o ran
nifer, cymeriad a chyfarpar i ddarparu cyfleoedd addysg priodol i bob
disgybl; neu

 bod gan bob plentyn yn ei ardal fynediad rhesymol at un o’r ysgolion
hynny; neu

 bod cyllid ar gyfer addysg yn gosteffeithiol a bod adnoddau’n cael eu
defnyddio i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau posibl i blant a phobl
ifanc.

Rhaid i’r cynigion gael eu cyhoeddi’n unol â’r darpariaethau ym Mhennod 4 

uchod. 

Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynigion o fewn y cyfnod gwerthwynebu o 28 
diwrnod. Os derbynnir gwrthwynebiadau, rhaid i Weinidogion Cymru beri 
cynnal ymchwiliad lleol i ystyried y cynigion. Rhaid i unrhyw gynigion eraill i 
ad-drefnu ysgolion, a gyhoeddwyd ond na phenderfynwyd arnynt eto, gael eu 
hatgyfeirio i’r ymchwiliad lleol os yw Gweinidogion Cymru o’r farn eu bod yn 
gysylltiedig â’r cynnig sy’n cael ei wrthwynebu (ac oni bai bod Gweinidogion 
Cymru o’r farn y dylid eu gweithredu). 

Rhaid i’r ymchwiliad lleol gael ei gynnal gan unigolyn a benodwyd i’r diben 
hwnnw gan Weinidogion Cymru ac yn unol ag unrhyw weithdrefnau a 
amlinellir ganddynt adeg sefydlu’r ymchwiliad lleol. 

Os bydd ymchwiliad lleol wedi’i gynnal, rhaid i Weinidogion Cymru ystyried 
adroddiad y sawl a gynhaliodd yr ymchwiliad lleol. Yna, gallant wneud un o’r 
canlynol: 

1. ei fabwysiadu gyda neu heb addasiadau, neu benderfynu peidio â
mabwysiadu unrhyw un o’r cynigion a wnaed gan Weinidogion Cymru;

2. ei gymeradwyo gyda neu heb addasiadau, neu wrthod unrhyw gynigion
eraill a atgyfeiriwyd i’r ymchwiliad lleol;
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3. gwneud cynigion pellach i resymoli lleoedd mewn ysgolion.

Os bydd Gweinidogion Cymru’n penderfynu gwneud cynigion pellach, ni fydd 
gofyniad i beri cynnal ymchwiliad lleol arall. 

Os na fydd y cynigion pellach hyn a wnaed gan Weinidogion Cymru wedi’u 
hatgyfeirio i ymchwiliad lleol, gall Gweinidogion Cymru, ar ôl ystyried unrhyw 
wrthwynebiadau: 

1. fabwysiadu’r cynnig gyda neu heb addasiadau;

2. penderfynu peidio â mabwysiadu’r cynnig.

Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu 
niferoedd derbyn y dylai addasiadau a wnaed gan Weinidogion Cymru 
ymwneud â hwy. Rhaid i Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a 
fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd.  

Gellir cymeradwyo cynigion neu eu mabwysiadu yn amodol ar rywbeth 
penodol a fydd yn digwydd erbyn dyddiad penodol. 

Rhaid i gynigion a gymeradwyir neu a fabwysiedir gael eu gweithredu’n unol 
â Phennod 6 uchod. 
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9. Cynigion gan Weinidogion Cymru mewn 
perthynas â darpariaeth ranbarthol ar gyfer anghenion 
addysgol arbennig  

Os bydd Gweinidogion Cymru wedi gwneud gorchymyn yn y gorffennol yn 
cyfarwyddo awdurdod lleol neu gorff llywodraethu i gyflwyno cynigion i ad-
drefnu ysgolion at ddiben sicrhau darpariaeth ranbarthol i blant ag anghenion 
addysgol arbennig, gallant gyhoeddi eu cynigion eu hunain i’r diben hwnnw. 
 
Rhaid ymgynghori ar y cynigion yn unol â Phennod 3 uchod, a rhaid iddynt 

gael eu cyhoeddi’n unol â Phennod 4. 
 
Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynigion o fewn y cyfnod gwrthwynebu o 28 
diwrnod. 
 
Ar ôl ystyried unrhyw wrthwynebiadau, gall Gweinidogion Cymru; 
 

1. fabwysiadu’r cynigion gyda neu heb addasiadau; 

2. penderfynu peidio â mabwysiadu’r cynigion. 
 
Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu 
niferoedd derbyn y dylai addasiadau a wnaed gan Weinidogion Cymru 
ymwneud â hwy. Rhaid i Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a 
fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd.  
 
Gellir cymeradwyo cynigion neu eu mabwysiadu yn amodol ar rywbeth 
penodol a fydd yn digwydd erbyn dyddiad penodol. 
 
Rhaid i gynigion a fabwysiedir gael eu gweithredu’n unol â Phennod 6 uchod. 
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10. Cynigion gan Weinidogion Cymru i ailstrwythuro
addysg chweched Dosbarth

O dan adran 71 o Ddeddf 2013, gall Gweinidogion Cymru wneud cynigion 
sy’n: 

1. galw ar awdurdod lleol i sefydlu ysgol neu ysgolion i
ddarparu addysg uwchradd sy’n addas i ofynion disgyblion
chweched dosbarth yn unig (‘ysgol chweched dosbarth’);

2. cyflwyno neu ddileu darpariaeth chweched dosbarth mewn
ysgol, neu;

3. gau ysgol chweched dosbarth.

Rhaid ymgynghori ar y cynigion yn unol â Phennod 3 uchod, a rhaid iddynt 

gael eu cyhoeddi’n unol â Phennod 4. 

Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynigion o fewn y cyfnod gwerthwynebu o 28 
diwrnod. 

Ar ôl ystyried unrhyw wrthwynebiadau, gall Gweinidogion Cymru; 

1. fabwysiadu’r cynigion gyda neu heb addasiadau;

2. penderfynu peidio â mabwysiadu’r cynigion.

Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu 
niferoedd derbyn y dylai addasiadau a wnaed gan Weinidogion Cymru 
ymwneud â hwy. Rhaid i Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a 
fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd.  

Gellir cymeradwyo cynigion neu eu mabwysiadu yn amodol ar rywbeth 
penodol a fydd yn digwydd erbyn dyddiad penodol. 

Rhaid i gynigion a fabwysiedir gael eu gweithredu’n unol â Phennod 6 uchod. 
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11. Hysbysiad o fwriad corff llywodraethu i gau ysgol 
sefydledig neu wirfoddol  

Mae adran 80 o Ddeddf 2013 yn caniatáu i gorff llywodraethu ysgol sefydledig 
neu wirfoddol gau’r ysgol trwy roi dwy flynedd o rybudd i Weinidogion Cymru 
a’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal yr ysgol o’i fwriad i wneud hynny. 
Cyn rhoi’r rhybudd, +: 
 

1. gael cydsyniad Gweinidogion Cymru os yw Gweinidogion Cymru neu’r 
awdurdod lleol wedi gwario arian ar safle’r ysgol (ac eithrio mewn 
cysylltiad â gwaith atgyweirio); 

2. ymgynghori â Gweinidogion Cymru pe byddai cau’r ysgol yn effeithio ar 
gyfleusterau ar gyfer addysg lawn amser sy’n addas i unigolion sy’n 
hŷn na’r oedran ysgol gorfodol ond sy’n iau na 19 oed; 

3. ymgynghori â’r ymddiriedolwyr ynghylch unrhyw dir neu adeiladau a 
gedwir ar ymddiriedolaeth, a/neu’r corff crefyddol priodol os oes gan yr 
ysgol gymeriad crefyddol dynodedig, a rhoi sylw priodol i unrhyw 
sylwadau a dderbynnir. 

 
Os bydd angen cyngor ar gyrff llywodraethu mewn perthynas ag eiddo a 
gedwir ar ymddiriedolaeth elusennol, dylent gysylltu â’r Comisiwn Elusennau. 
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Atodiad A: Siart llif enghreifftiol ar gyfer cynigion 
statudol 

Cam 1 

Dylai’r cynigydd gyfeirio at y rhestr o ysgolion gwledig i gael gwybod a yw’r 
ysgol y mae am ei chau yn ysgol wledig ac a yw’r rhagdybiaeth yn erbyn cau 

ysgolion gwledig a amlinellir yn y Cod hwn yn berthnasol. 

▼ 

Cam 2 

Dylai’r cynigydd gyfeirio at adran 1 o'r Cod Trefniadaeth Ysgolion (y Cod) sy’n 
nodi’r ffactorau y mae angen eu hystyried wrth baratoi, cyhoeddi, cymeradwyo 

neu benderfynu ar bob cynnig ynghylch trefniadaeth ysgolion. 

▼ 

Cam 3 

Yn achos cynigion i ad-drefnu ysgolion y mae eu tir a/neu eu hadeiladau yn 
cael eu dal ar ymddiried, neu sydd â chymeriad crefyddol dynodedig, rhaid i’r 

cynigydd ymgynghori â’r ymddiriedolwyr a/neu â’r corff crefyddol priodol cyn i’r 
ymgynghoriad gael ei gyhoeddi a chaniatáu 28 diwrnod i dderbyn sylwadau, a 

rhaid iddo roi sylw dyledus i’r sylwadau hynny cyn y gwneir unrhyw 
benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyffredinol. 

▼ 

Cam 4 

Dylid cael cymeradwyaeth i fynd ati i ymgynghori’n ffurfiol. Lle mai’r awdurdod 
lleol yw’r cynigydd, y pwyllgor gweithredol neu’r cabinet sy’n gwneud y 
penderfyniad fel arfer. Lle mai corff llywodraethu ysgol yw’r cynigydd, rhaid i’r 
corff llywodraethu wneud y penderfyniad. 

▼ 

Cam 5 
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Rhaid i’r cynigydd gyhoeddi dogfen ymgynghori ar ei wefan a sicrhau ei bod 
ar gael ar ffurf copi caled. Os nad yr awdurdod lleol yw’r cynigydd, gellir 
cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori ar wefan yr awdurdod lleol perthnasol hefyd. 
Rhaid cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori yn ystod y tymor ysgol a rhaid i’r sawl 
yr ymgynghorir â nhw gael o leiaf 42 diwrnod i ymateb gydag o leiaf 20 o’r 
rhain yn ddiwrnodau ysgol. Mae adran 3 o’r Cod yn nodi’r wybodaeth y mae’n 
rhaid i’r holl ddogfennau ymgynghori a’r wybodaeth ychwanegol ynghylch 
cynigion i gau ysgolion gwledig ei chynnwys, ac mae’n darparu rhestr o’r 
partïon hynny y mae’n rhaid anfon copi neu ddolen i’r wefan berthnasol atynt. 
Rhaid i’r cynigydd wneud trefniadau addas i ymgynghori â disgyblion unrhyw 
ysgol yr effeithir arni. 

 
  

 
▼ 
 
 

Cam 6 
 

Rhaid i’r cynigydd gyhoeddi crynodeb o sylwadau’r sawl yr ymgynghorwyd â 
nhw ynghyd ag ymatebion y cynigydd ei hun i’r sylwadau (yr adroddiad ar yr 

ymgynghoriad) o leiaf dau wythnos cyn cyhoeddi’r hysbysiad. Mae adran 3 o’r 
Cod yn darparu gwybodaeth am yr adroddiad ar yr ymgynghoriad ac yn 

rhestru’r partïon y mae’n rhaid anfon copi neu ddolen i’r wefan berthnasol 
atynt. 

 
▼ 

 
 

Cam 7 
 

Os mai’r awdurdod lleol yw’r cynigydd, fel arfer bydd y pwyllgor gweithredol 
neu’r cabinet yn cyfarfod i ystyried yr ymgynghoriad ac a ddylid symud ymlaen 

gyda’r cynnig ai peidio. Os mai corff llywodraethu ysgol yw’r cynigydd, dylai 
gyfarfod i ystyried yr ymgynghoriad a phenderfynu a ddylid symud ymlaen. Os 
penderfynant fwrw ymlaen, cymerir Cam 7. Os daw opsiwn newydd i’r amlwg 

yn ystod ymgynghoriad y mae’r cynigwyr yn dymuno ei ystyried, yna 
ailadroddir Camau 1-5. 

 
 
 
 

▼ 
 
 

Cam 8 
 

Rhaid cyhoeddi cynigion o fewn 26 wythnos i ddiwedd y cyfnod ymgynghori a 
ganiateir ar gyfer ymatebion. Fel arall, bydd yn rhaid cynnal ymgynghoriad 

arall. 
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Os bydd y cynigydd yn penderfynu symud ymlaen â’r cynnig, rhaid i’r 
cynigydd gyhoeddi hysbysiad statudol ynghylch darparu cyfnod gwrthwynebu 

o 28 diwrnod. Rhaid cyhoeddi’r hysbysiad ar ddiwrnod ysgol, gyda 15 o

ddiwrnodau ysgol (heb gynnwys y diwrnod cyhoeddi) o fewn y cyfnod. Mae 
adran 4 o’r Cod yn nodi’r wybodaeth y mae’n rhaid i hysbysiad ei chynnwys 

ac mae’n esbonio sut mae’n rhaid ei gyhoeddi. 

▼ 

Cam 9a 

Os nad oes unrhyw wrthwynebiadau 
ac nad oes angen i Weinidogion 
Cymru gymeradwyo’r cynnig. Os 

mai’r awdurdod lleol yw’r cynigydd, fel 
arfer bydd y pwyllgor gweithredol 

neu’r cabinet yn cyfarfod i benderfynu 
a ddylid symud ymlaen. Os mai corff 
llywodraethu’r ysgol yw’r cynigydd, 
dylai’r corff llywodraethu gyfarfod a 

phenderfynu a ddylid symud ymlaen. 

Cam 9b 

Os daw gwrthwynebiadau i law, rhaid 
i’r cynigwyr gyhoeddi crynodeb o’r 

gwrthwynebiadau a’u hymatebion i’r 
gwrthwynebiadau hynny (yr 

adroddiad ar y gwrthwynebiadau). 

▼ 

Cam 10a 

Os nad oes angen 
cymeradwyaeth gan 
Weinidogion Cymru 

neu’r awdurdod lleol ar 
y cynnig, rhaid i'r 
cynigwyr wneud 

penderfyniad terfynol ar 
y cynnig cyn pen 16 
wythnos o ddiwedd y 
cyfnod gwrthwynebu.  

Cam 10b 

Os oes angen 
penderfyniad gan 

Weinidogion Cymru ar y 
cynnig, rhaid i'r 

cynigydd anfon y 
gwrthwynebiadau a'r 

adroddiad gwrthwynebu 
at Weinidogion Cymru 
cyn pen 35 diwrnod o 

ddiwedd y cyfnod 
gwrthwynebu.  
Fel arfer, bydd 

Gweinidogion Cymru yn 
bwriadu penderfynu ar 
gynigion cyn pen 16 
wythnos o ddiwedd y 
cyfnod gwrthwynebu. 

Cam 10c 

Os oes angen 
penderfyniad gan yr 
awdurdod lleol ar y 

cynnig, rhaid i'r 

cynigydd anfon y 
ddogfen ymgynghori, yr 

adroddiad ar yr 
ymgynghoriad, yr 

hysbysiad a 
gyhoeddwyd, y 

gwrthwynebiadau a'r 
adroddiad gwrthwynebu 

i'r awdurdod lleol cyn 
pen 35 diwrnod o 
ddiwedd y cyfnod 

gwrthwynebu.  
Rhaid i'r awdurdod lleol 

wneud penderfyniad 
cyn pen 16 wythnos o 

ddiwedd y cyfnod 
gwrthwynebu. 
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Cyn pen 28 diwrnod o 
ddyddiad penderfyniad 
yr awdurdod lleol, gall 

cynigion gael eu 
hatgyfeirio i 

Weinidogion Cymru gan 
y canlynol: 

i Awdurdod lleol 
arall; 

ii Y corff crefyddol 
priodol ar gyfer 
unrhyw ysgol yr 
effeithir arni (yr 
awdurdod 
esgobaethol); 

iii Corff 
llywodraethu 
ysgol wirfoddol 
neu sefydledig 
sy’n destun 
cynigion; 

iv Ymddiriedolaeth 
sy’n dal eiddo ar 
ran ysgol 
wirfoddol neu 
sefydledig sy’n 
destun cynigion; 

v Sefydliad addysg 
bellach y mae’r 
cynigion yn 
effeithio arni. 

▼ 

Cam 11 

Os caiff y cynigion eu cymeradwyo neu os bydd y cynigydd yn penderfynu eu 
gweithredu, dylent gael eu gweithredu yn unol â'r dyddiad a roddwyd yn yr 

hysbysiad statudol, neu unrhyw ddyddiad a addaswyd wedi hynny. 

Atodiad B: Enghreifftiau o hysbysiadau statudol 

Enghraifft o hysbysiad statudol i sefydlu ysgol gymunedol neu 
wirfoddol newydd 
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[Nodwch enw a chyfeiriad y rhai sy'n cyhoeddi'r cynigion]. 
 
Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 41 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013 a'r Cod Trefniadaeth Ysgolion fod [enw'r cynigydd], ar 
ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, yn cynnig sefydlu ysgol 
[nodwch y categori iaith27] newydd i'w chynnal gan [nodwch enw'r awdurdod 
lleol cynhaliol] yn [nodwch y lleoliad a, lle y bo'n briodol, y cyfeiriad post] ar 
gyfer [bechgyn]/ [merched] /[bechgyn a merched] [nodwch yr ystod oedran] 
oed. 
 
Cynhaliodd [nodwch enw'r cynigydd] gyfnod ymgynghori cyn penderfynu 
cyhoeddi'r cynnig hwn. Mae adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys 
crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion, ymatebion y cynigydd ac 
ymateb llawn Estyn ar gael ar [nodwch wefan y cynigydd neu, os nad oes un 
ar gael, wefan yr awdurdod lleol perthnasol].  
 
Cynigir gweithredu'r cynnig ar [nodwch y dyddiad]. [Pan fwriedir gweithredu'r 
cynnig fesul cam, dylid nodi'r dyddiad y bwriedir gweithredu pob cam].  
 
Bydd yr ysgol newydd a gynigir yn ysgol [nodwch ysgol gymunedol neu ysgol 
wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol wirfoddol a reolir]. 
 
[nodwch y corff llywodraethu neu enw'r awdurdod lleol] fydd yr awdurdod 
derbyn. 
 
[Nodwch y nifer derbyn] fydd y nifer derbyn ar gyfer [nodwch y grŵp oedran 
neu'r grwpiau oedran perthnasol28] yn yr ysgol newydd yn y flwyddyn ysgol 
gyntaf y mae'r cynigion wedi'u gweithredu. [Pan fwriedir gweithredu'r cynigion 
fesul cam, rhaid rhoi'r nifer derbyn yn y flwyddyn ysgol gyntaf y mae pob cam 
wedi'i weithredu]. [Os bydd nifer derbyn ar wahân ar gyfer y chweched 
dosbarth, dylid cynnwys y nifer hwnnw]. 

 
[Nodwch y ffigur capasiti29] fydd capasiti disgyblion yr ysgol newydd. [Byddai'n 
ddefnyddiol hefyd cynnwys nifer y lleoedd meithrin a ddarperir os yw'n 
briodol]. 
 
[Ar gyfer ysgol arbennig, gwybodaeth am anghenion addysgol arbennig y 
disgyblion y gwneir darpariaeth ar eu cyfer].  
 

                                            
 
27

 Dylai'r cynigwyr gyfeirio at ddogfen wybodaeth Llywodraeth Cymru 23/2007 ‘Diffinio 
ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’. 
28

 Diffinnir "grŵp oedran perthnasol" yn adran 142(1) o Ddeddf 1998 fel a ganlyn: "an age 
group in which pupils are normally admitted (or, as the case may be, will normally be 
admitted) to the school". Felly, gellid bod mwy nag un grŵp oedran perthnasol, ac yn yr 
achos hwnnw rhaid rhoi’r nifer derbyn mewn perthynas â phob grŵp oedran perthnasol o'r 
fath. 
29

 Dylai'r cynigwyr gyfeirio at Gylchlythyr Llywodraeth Cymru 21/2011 ‘Mesur capasiti 
ysgolion yng Nghymru’ neu unrhyw ddogfen olynol. 
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[Rhowch wybodaeth o ran p'un a gynigir y bydd trefniadau derbyn yr ysgol 
newydd yn gwneud darpariaeth ar gyfer bandio disgyblion]. 

[Yn achos ysgol wirfoddol newydd, rhowch wybodaeth am ei chymeriad 
crefyddol a’i chorff crefyddol priodol arfaethedig os bydd ganddi gymeriad 
crefyddol]. 

[Rhowch wybodaeth am y trefniadau arfaethedig i gludo'r disgyblion i'r ysgol 
newydd]. 

[Yn achos cynigion i sefydlu ysgol wirfoddol newydd, nodwch p'un a fwriedir i'r 
awdurdod addysg lleol neu'r hyrwyddwyr weithredu'r cynigion, ac, os bwriedir 
i'r ddau barti weithredu'r cynigion, i ba raddau y bydd y ddau gorff yn eu 
gweithredu]. 

Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o 
ddyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw erbyn [nodwch ddyddiad]. 

Dylid anfon gwrthwynebiadau at [enw a chyfeiriad y cynigydd]. 

Llofnodwyd …............................................. 

Ar ran [yr awdurdod lleol]. 

[Dyddiad - dylai hwn fod yr un dyddiad â'r dyddiad cyhoeddi]. 

NODYN ESBONIADOL 

[Efallai y bydd yn ddefnyddiol cynnwys Nodyn Esboniadol sy'n esbonio'r 
cynigion mewn iaith syml ac sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a chefndir i'r 
cynigion].  
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Enghraifft o hysbysiad statudol i gau ysgol gymunedol a gynhelir, ysgol 
sefydledig, ysgol wirfoddol neu ysgol feithrin 

[Nodwch enw a chyfeiriad y rhai sy'n cyhoeddi'r cynigion]. 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 43 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013 a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion fod [enw'r cynigydd], ar 
ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, yn cynnig cau [enw a 
chyfeiriad yr ysgol].  Cynhelir yr ysgol gan [nodwch enw'r awdurdod lleol 
cynhaliol] [ac os yn berthnasol, nodwch gymeriad crefyddol yr ysgol]. 

Cynhaliodd [nodwch enw'r cynigydd] gyfnod ymgynghori cyn penderfynu 
cyhoeddi'r cynnig hwn. Mae adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys 
crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion, ymatebion y cynigydd ac 
ymateb llawn Estyn ar gael ar [nodwch wefan y cynigydd neu, os nad oes un 
ar gael, wefan yr awdurdod lleol perthnasol].   

Cynigir gweithredu'r cynigion ar [nodwch y dyddiad] (2). 

[Nodwch fanylion yr ysgolion y gall y disgyblion yn yr ysgol i'w chau fynd 
iddynt, gan gynnwys unrhyw drefniadau interim a chategori iaith yr ysgolion 
amgen fel y’i diffinnir gan Ddogfen Wybodaeth Rhif: 023/2007].  

[Nodwch fanylion unrhyw fesurau eraill y bwriedir eu cymryd i gynyddu nifer y 
lleoedd sydd ar gael mewn ysgolion o ganlyniad i'r cynnig i gau'r ysgol]. 

[Nodwch fanylion y trefniant arfaethedig i gludo'r disgyblion i ysgolion eraill]. 

[Rhaid i gynigion i gau ysgol wledig nodi’r rhesymau pam mae’r cynigydd yn 
fodlon mai cau’r ysgol yw’r ymateb mwyaf priodol i’r rhesymau a nodwyd gan 
y cynigydd wrth lunio’r cynnig]. 

Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o 
ddyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw erbyn [nodwch ddyddiad]. 

Dylid anfon gwrthwynebiadau at [enw a chyfeiriad y cynigydd]. 

Llofnodwyd …............................................. 

Ar ran [yr awdurdod lleol neu'r corff llywodraethu]. 

[Dyddiad - dylai hwn fod yr un dyddiad â'r dyddiad cyhoeddi]. 

 NODYN ESBONIADOL 

[Efallai y bydd yn ddefnyddiol cynnwys Nodyn Esboniadol sy'n esbonio'r 
cynigion mewn iaith syml ac sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a chefndir i'r 
cynigion]. 
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Enghraifft o hysbysiad statudol i wneud newid a reoleiddir i ysgol 
gymunedol a gynhelir, ysgol sefydledig, ysgol wirfoddol neu ysgol 
feithrin 
 
Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion 2013 a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion fod [enw'r cynigydd], ar ôl 
ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, yn cynnig newid [enw a 
chyfeiriad yr ysgol] fel ei bod [ychwanegu disgrifiad o'r newid/newidiadau 
arfaethedig].  Cynhelir yr ysgol/ysgolion gan [nodwch enw'r awdurdod lleol 
cynhaliol]. 
 
Cynhaliodd [nodwch enw'r cynigydd] gyfnod ymgynghori cyn penderfynu 
cyhoeddi'r cynnig hwn.  Mae adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys 
crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion, ymatebion y cynigydd ac 
ymateb llawn Estyn ar gael ar [nodwch wefan y cynigydd neu, os nad oes un 
ar gael, wefan yr awdurdod lleol perthnasol].   
 
Cynigir gweithredu'r cynnig ar [nodwch y dyddiad]. [Pan fwriedir gweithredu'r 
cynnig fesul cam, dylid nodi'r dyddiad y bwriedir gweithredu pob cam].  
 
[Pan fydd y newid yn cynnwys ehangu, neu leihau capasiti, nodwch] Nifer y 
disgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd yw [nodwch nifer], capasiti disgyblion yr 
ysgol yw [nodwch gapasiti lleoedd disgyblion30] a'r capasiti arfaethedig ar ôl 
gweithredu'r cynnig fydd [nodwch y capasiti arfaethedig]. 
 
[Pan fydd y newid yn cynnwys ehangu, neu leihau capasiti nodwch] [Nodwch 
y nifer derbyn] fydd y nifer derbyn ar gyfer [nodwch y grŵp oedran neu'r 
grwpiau oedran perthnasol31] yn yr ysgol newydd yn y flwyddyn ysgol gyntaf y 
mae'r cynigion wedi'u gweithredu [Dylech gynnwys nifer chweched dosbarth 
ar wahân os yw'n briodol]. [Pan fwriedir gweithredu'r cynigion fesul cam, rhaid 
rhoi'r nifer derbyn yn y flwyddyn ysgol gyntaf y mae pob cam wedi'i 
weithredu]. [os yn briodol] Bydd xx o leoedd meithrin. 

 
[Pan fydd y newid yn golygu newid y math o ddarpariaeth, rhowch wybodaeth 
am y ddarpariaeth amgen i'r disgyblion a'r effaith ar gludiant i'r ysgol]. 
 
Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o 
ddyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw erbyn [nodwch ddyddiad].  
 
Dylid anfon gwrthwynebiadau at [enw a chyfeiriad y cynigydd].  
 
  

                                            
 
30

 Dylai'r cynigwyr gyfeirio at Gylchlythyr Llywodraeth Cymru 21/2011 ‘Mesur capasiti ysgolion yng 
Nghymru’ neu unrhyw ddogfen olynol. 
31

 Diffinnir "grŵp oedran perthnasol" yn adran 142(1) o Ddeddf 1998 fel a ganlyn: "an age 
group in which pupils are normally admitted (or, as the case may be, will normally be 
admitted) to the school". Felly, gellid bod mwy nag un grŵp oedran perthnasol, ac yn yr 
achos hwnnw rhaid rhoi’r nifer derbyn mewn perthynas â phob grŵp oedran perthnasol o'r 
fath. 
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Llofnodwyd …............................................. 

Ar ran [yr awdurdod lleol neu'r corff llywodraethu].  

[Dyddiad - dylai hwn fod yr un dyddiad â'r dyddiad cyhoeddi]. 

NODYN ESBONIADOL 

[Efallai y bydd yn ddefnyddiol cynnwys Nodyn Esboniadol sy'n esbonio'r 
cynigion mewn iaith syml ac sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a chefndir i'r 
cynigion].  
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Atodiad C: Asesiadau o'r effaith ar y gymuned a'r 
effaith ar y Gymraeg 

Mae Llywodraeth Cymru o'r farn na ddylai'r gofyniad i gynnal asesiadau fod 
yn rhy feichus ac nid yw’n ystyried bod angen comisiynu gwaith o'r fath gan 
ymgynghorwyr allanol. Mae dyletswydd ar awdurdodau lleol eisoes i gynnal 
asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb, a allai fod yn sail i'r asesiadau effaith a 
nodir yn y canllawiau hyn. 

Effaith ar y Gymuned 

Yn ddelfrydol, dylai asesiadau effaith gael eu cynnwys mewn dogfennau 

ymgynghori. Er nad yw'r nodiadau hyn yn rhagnodi'r hyn y dylid ei gynnwys 
mewn asesiad o'r effaith ar y gymuned, gallai cynigwyr gynnwys y canlynol: 

 gwybodaeth am gyfran y disgyblion o'r dalgylch sy'n
mynychu'r ysgol;

 gwybodaeth am gyfran y disgyblion o'r tu allan i'r dalgylch
sy'n mynychu'r ysgol;

 gwybodaeth am unrhyw gyfleusterau eraill a ddarperir yn yr
ysgol e.e. clwb ieuenctid/cylch chwarae;

 gwybodaeth am unrhyw gyfleusterau neu wasanaethau eraill
y mae'r ysgol yn eu darparu e.e. clybiau ar ôl ysgol, llyfrgell
gymunedol;

 os darperir adeiladau, ystafelloedd, cyfleusterau neu
wasanaethau gan ysgol, ble y byddent yn cael eu darparu os
caiff ysgol ei chau;

 p'un a gaiff neu p'un a ellid gwella'r cyfleusterau eraill sydd ar
gael yn y gymuned leol neu'r gymuned ehangach pe cai’r
ysgol ei chau (e.e. gwella neuaddau pentref, meysydd
chwarae, y cynlluniau chwarae a ddarperir yn ystod y
gwyliau);

 gwybodaeth am y cyfleusterau a'r gwasanaethau a ddarperir
mewn unrhyw ysgol amgen;

 gwybodaeth am bellter ac amser teithio i ysgol amgen yn yr
un categori iaith;

 sut y gellid cefnogi'r rhieni a'r disgyblion i fanteisio ar yr ysgol
amgen ac unrhyw gyfleusterau y gall eu cynnig (e.e. sut y
cynorthwyir disgyblion (yn enwedig y rhai sydd o dan
anfantais) i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar ôl ysgol);

 yr effaith ar iechyd a llesiant, ee pe bai disgyblion yn llai abl i
gerdded neu feicio i’r ysgol;
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 gwybodaeth am oblygiadau ehangach y newidiadau ar 
ddarpariaethau trafnidiaeth gyhoeddus; 

 

 gwybodaeth am faterion diogelwch cymunedol ehangach.  
 

Mae yna lawer o ystyriaethau eraill sydd hefyd yn debygol o fod yn berthnasol 
o ran asesu effaith cau ysgol wledig, er enghraifft: 
 

 a fyddai cau’r ysgol yn annog teuluoedd â phlant o oedran ysgol i 
adael y gymuned neu’n golygu bod teuluoedd ifanc yn llai tebygol o 
symud i’r gymuned; 

 pa effaith y gallai cau’r ysgol ei chael ar wasanaethau eraill a 
ddarperir yn lleol, er enghraifft os mai’r ysgol yw’r unig adeilad 
cyhoeddus yn y gymuned; 

 ai’r ysgol yw gwir ganolbwynt bywyd y gymuned ai peidio, ac yn cael 
ei defnyddio at ddibenion eraill – megis cyfarfodydd cyhoeddus, 
digwyddiadau lleol, ffeiriau, cyngorfeydd a chynulliadau eraill – a fyddai 
naill ai’n dod i ben neu’n dioddef o gael eu symud i rywle arall; 

 a fydd colli’r ysgol, a theuluoedd o bosibl, yn cael effaith andwyol ar 
economi ehangach y gymuned; 

 sut gellid cefnogi cysylltiad rhieni a disgyblion â’r ysgol newydd ac 
unrhyw gyfleusterau y mae’n eu cynnig (ee sut y cynorthwyir 
disgyblion, yn enwedig y rhai sydd o dan anfantais, i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau ar ôl ysgol); 

 effaith gyffredinol cau’r ysgol ar y gymuned leol (gan gynnwys colli 
cyfleusterau’r ysgol a ddefnyddir gan y gymuned leol). 

 
Mae mynd ati cyn gynted â phosibl i ymgysylltu a chyfathrebu â’r gymuned 
leol yn ffordd dda o gael gwybod am yr holl ffactorau perthnasol a’u deall. 
 
Effaith ar y Gymraeg 
 

Nid yw'r nodiadau hyn yn rhagnodol nac yn hollgynhwysfawr ond gallai'r 
asesiad o'r effaith mewn perthynas â'r Gymraeg gynnwys y canlynol: 
 

 gwybodaeth am gategori iaith yr ysgol; 
 

 gwybodaeth am gategori iaith unrhyw ysgol amgen; 

 gwybodaeth am safonau'r Gymraeg yn yr ysgol ac mewn 
unrhyw ysgol amgen; 

 gwybodaeth am weithgareddau ar ôl ysgol sy'n rhoi 
cyfleoedd ychwanegol i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol ac 
mewn unrhyw ysgol amgen (e.e. clybiau’r Urdd, clybiau 
Mentrau Iaith); 

 gwybodaeth ynghylch a yw'r ysgol yn darparu cyfleusterau i 
aelodau'r gymuned ddysgu Cymraeg, neu gyfleusterau 
iddynt ymgymryd â gweithgareddau trwy gyfrwng y 
Gymraeg, a lle y gellid darparu unrhyw gyfleusterau amgen; 
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 a allai fod yn briodol darparu cyfleusterau ychwanegol ar ôl
ysgol mewn unrhyw ysgol amgen i atgyfnerthu safonau'r
Gymraeg;

 sut y gellid cefnogi'r rhieni a'r disgyblion i fanteisio ar unrhyw
ysgol amgen ac unrhyw welliant penodol o ran darpariaeth
ieithyddol y mae'r ysgol honno yn ei gynnig (e.e. sut y
cynorthwyir disgyblion i gymryd rhan yng nghlybiau’r Urdd,
clybiau Mentrau Iaith);

 Sylwadau a ddarperir gan fforwm addysg Gymraeg yr
awdurdod lleol (os oes un ganddo)(32);

 gwybodaeth ynghylch sut mae'r cynnig yn cyd-fynd â
Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yr awdurdod ac
unrhyw gamau y bydd angen eu cymryd yn y dyfodol o
ganlyniad i'r newid i barhau i gydymffurfio â'r cynllun neu
gyrraedd targedau'r cynllun.

(32) Mae Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw am
Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013 yn darparu diffiniad o fforwm addysg Gymraeg. 
Fodd bynnag, dylid nodi nad yw’n ofynnol i awdurdod lleol i gael fforwm o’r fath. 
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Atodiad D: Pwyllgor penderfynu lleol 

Mae’r model a amlinellir isod yn un ffordd bosibl o sefydlu ‘pwyllgor 
penderfynu lleol’. 

Byddai maint y pwyllgor yn dylanwadu’n arwyddocaol ar ei effeithiolrwydd. Pe 
bai’n rhy fawr, byddai’n drwsgl a byddai’n anodd cael consensws. Pe bai’n rhy 
fach, efallai na fyddai digon o ddadlau a gallai’r safbwynt fod yn rhy gul. Efallai 
mai pwyllgor â phum aelod fyddai’r maint delfrydol. 

Bydd cyfansoddiad y pwyllgor hefyd yn bwysig ac yn dylanwadu ar sut y bydd 
yn cael ei weld gan bobl. Os mai’r bwriad yw pwysleisio ei annibyniaeth ar 
weithrediaeth yr awdurdod lleol, efallai y bydd angen ‘anghymwyso’ aelodau’r 
weithrediaeth ac unrhyw un sydd â chysylltiad â’r awdurdod lleol, y cynigydd 
(os yw’n wahanol i’r awdurdod lleol) neu’r ysgol y mae’r cynigion yn 
berthnasol iddynt, a all godi amheuon ynglŷn â’u gallu i weithredu’n ddiduedd 
mewn perthynas â’r cynnig.  

Cyn belled nad ydynt wedi’u ‘hanghymwyso’, gall awdurdodau lleol 
benderfynu penodi pwyllgorau sy’n cynnwys aelodau awdurdodau lleol yn 
unig, neu bobl nad ydynt yn gysylltiedig â’r awdurdod lleol (gan gynnwys 
aelodau awdurdod lleol arall), neu unrhyw gyfuniad o’r ddau. 

Os bydd ysgol â chymeriad crefyddol Catholig neu’r Eglwys yng Nghymru 
(neu y bwriedir iddi fod â chymeriad crefyddol o’r fath) yn destun cynnig, gall 
yr awdurdod lleol wahodd Bwrdd Addysg Esgobaethol esgobaeth berthnasol 
yr Eglwys yng Nghymru neu Esgob esgobaeth berthnasol yr Eglwys Gatholig i 
enwebu cynrychiolydd i fod yn un o aelodau’r pwyllgor. Yn achos unrhyw 
ysgol wirfoddol arall â chymeriad crefyddol dynodedig, gall yr unigolyn neu’r 
bobl sy’n penodi’r llywodraethwyr sefydledig gael eu gwahodd i enwebu 
cynrychiolydd.  

Efallai y bydd awdurdodau lleol am sicrhau bod gan o leiaf un aelod o’r 
pwyllgor brofiad uniongyrchol o weithio yn y sector addysg. Gall aelod neu 
gyn-aelod o dîm uwch reoli ysgol neu lywodraethwr ysgol profiadol fod yn 
addas yn hyn o beth. 

Os bydd y pwyllgor yn cynnwys aelodau’r awdurdod lleol yn unig, efallai yr 
hoffai’r awdurdod lleol ystyried ei wneud yn fwy cytbwys o safbwynt 
gwleidyddol yn y ffordd a amlinellir yn adrannau 15 a 16 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol a Thai 1989.  

Hwyrach y bydd yr awdurdod lleol am recriwtio, hyfforddi a chadw cronfa o 
unigolion cymwys a phenodi i bwyllgor yn ôl yr angen. Byddai nifer o 
fanteision i hyn, gan gynnwys lleihau’r amser sydd ei angen i sefydlu pwyllgor 
yn ôl yr angen a byddai’n helpu’r awdurdod lleol i sicrhau bod darpar 
aelodau’r pwyllgor wedi derbyn hyfforddiant digonol.  

Gallai awdurdodau lleol gydweithredu hefyd i ddatblygu cronfeydd 
rhanbarthol. Byddai hyn yn cynyddu nifer yr ymgeiswyr cymwys a phrofiadol 
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ac yn darparu mwy o gyfleoedd i aelodau’r pwyllgor ennill profiad a datblygu 
arbenigedd wrth wneud penderfyniadau am drefniadaeth ysgolion. Fodd 
bynnag, wrth benodi paneli o unrhyw gronfa ranbarthol o’r fath, efallai yr hoffai 
awdurdodau lleol sicrhau bod gan rai aelodau o leiaf wybodaeth leol benodol. 

Byddai’r awdurdod lleol am sicrhau bod holl aelodau’r pwyllgor yn derbyn 
hyfforddiant priodol cyn ystyried unrhyw gynigion a bod aelodau profiadol yn 
cael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau i ganllawiau ac yn cael 
cyfle i loywi eu hyfforddiant. Nid oes angen i’r hyfforddiant fod yn 
hollgynhwysfawr ond hwyrach y dylai geisio sicrhau bod aelodau’r pwyllgor yn 
gyfarwydd â’r canllawiau yn y Cod a’r rhannau perthnasol o Ddeddf 2013. 
Gallai dau awdurdod lleol neu fwy gydweithredu i ddarparu hyfforddiant a allai 
gyflwyno manteision megis rhannu arferion da yn eang, yn ogystal â sicrhau 
arbedion ariannol posibl.  

Byddai’n fuddiol i’r pwyllgor sicrhau bod yr awdurdod lleol yn darparu 
gwasanaethau clerc. Er na fyddai’r clerc yn aelod o’r pwyllgor, gall weithredu 
fel ffynhonnell cyngor annibynnol. Er mwyn gallu gwneud hyn, byddai angen 
i’r clerc fod â dealltwriaeth dda o’r Cod a’r rhannau perthnasol o Ddeddf 2013, 
a’i fod wedi derbyn hyfforddiant priodol. Byddai angen i’r awdurdod lleol 
ddarparu cyngor cyfreithiol priodol i’r pwyllgor yn ôl yr angen. Ni ddylai’r clerc 
fod wedi ymwneud ag unrhyw ran o’r cynnig y mae’r pwyllgor yn ei ystyried ac 
ni ddylai fod ag unrhyw fuddiant mewn unrhyw benderfyniad a wneir gan 
aelodau’r pwyllgor. 

Byddai tasgau allweddol y clerc yn cynnwys: 

 gwneud y trefniadau gweinyddol angenrheidiol ar gyfer y pwyllgor;

 bod yn ffynhonnell cyngor annibynnol ar weithdrefnau, y Cod a’r
rhannau perthnasol o Ddeddf 2013;

 cofnodi’r trafodion, y penderfyniad a’r rhesymau drosto;

 sicrhau bod y penderfyniad yn cael ei hysbysu a’i gyhoeddi yn unol
â pharagraff 5.13.

Er mwyn i’r pwyllgor allu gwneud penderfyniad deallus, byddai angen 
i’r awdurdod lleol anfon y dogfennau a amlinellir ym mharagraff 5.3 
uchod at y clerc penodedig yn fuan ar ôl diwedd y cyfnod 
gwrthwynebu. Dylai’r pwyllgor seilio ei benderfyniad ar y dystiolaeth 
ysgrifenedig hon yn hytrach na cheisio neu ystyried gwybodaeth 
newydd (oni bai ei fod o’r farn y bydd yn helpu i wneud ei benderfyniad 
o fewn yr amserlen) neu ystyried sylwadau ar lafar.
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Atodiad E: Deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol a 
fydd yn help wrth ddatblygu cynigion 

 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (gweler isod)

 Cymraeg 2050, Miliwn o Siaradwyr

 Cynllun Gweithredu Cymraeg 2050

 Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned: cynllun datblygu cynaliadwy newydd
ar gyfer Cymru, Mai 2009, neu unrhyw strategaeth olynol

 Strategaeth Tlodi Plant Cymru (a gyhoeddwyd Chwefror 2011, Dogfen
wybodaeth rhif 95/2011), neu unrhyw strategaeth olynol

 Ffydd mewn Addysg

 Cynlluniau lleol ar gyfer datblygiad economaidd neu dai

 Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (a wnaed o dan ran 4 o
Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013)

 Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc (neu gynlluniau olynol)

 Ysgolion y 21ain Ganrif – Rhaglen Fuddsoddi Cyfalaf, ac unrhyw
fuddsoddiadau perthnasol

 Darpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol 2014 ynghylch y
Mesur Teithio gan Ddysgwyr

 Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru, Cylchlythyr Rhif: 021/2011

 Y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (‘Deddf 2015’) yn 
amlinellu ffyrdd newydd o weithio – o gynllunio a gwneud penderfyniadau – ar 
gyfer awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill y mae’n eu rhestru. Y nod yw 
gwella llesiant cyffredinol yng Nghymru drwy’r pethau y mae cyrff cyhoeddus, 
ar y cyd, yn eu gwneud. Mae’r Ddeddf a’r canllawiau statudol yn ei gwneud yn 
glir bod yn rhaid i awdurdodau lleol, yn eu cynllunio corfforaethol a’r ffordd 
maent yn gweithredu’r cynlluniau hynny, wneud y canlynol: 

 cydbwyso anghenion tymor byr â’r gallu i ddiwallu anghenion
hirdymor;
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 ystyried effaith eu hamcanion ar amcanion sefydliadau eraill, ac ar
lesiant yng Nghymru, mewn ffordd integredig;

 cynnwys pobl sy’n adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth y maent yn ei

gwasanaethu yn y prosesau hynny;

 cydweithio â sefydliadau eraill er mwyn cyflawni amcanion ei gilydd yn

well;

 defnyddio eu hadnoddau i atal problemau rhag gwaethygu neu rhag

codi yn y lle cyntaf.

Mae’r canllawiau statudol ar gyfer sefydliadau y mae’r Ddeddf yn berthnasol 
iddynt yn amlinellu’r disgwyliadau o ran sut y dylid cyflawni’r dyletswyddau:  

https://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-
act/?lang=cy  

Mae’r Ddeddf ei hun ar gael i’w gweld ar-lein: 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted/welsh 

Yr arfer presennol o ran defnyddio adeiladau ysgol gwag, Dogfen wybodaeth 
rhif 158/2014   
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Atodiad F: Rhestr o ysgolion gwledig 

Rhif yr ysgol Enw’r ysgol Awdurdod Lleol 

6602133 Ysgol Gymuned Bodffordd Ynys Môn 

6602135 Ysgol Gymuned Bryngwran Ynys Môn 

6602141 Ysgol Gynradd Garreglefn Ynys Môn 

6602142 Ysgol Gymuned y Ffridd Ynys Môn 

6602145 Ysgol Gymuned Moelfre Ynys Môn 

6602146 Ysgol Gynradd Llanbedrgoch Ynys Môn 

6602153 Ysgol Gymuned Llanfechell Ynys Môn 

6602155 Ysgol Gynradd Llangoed Ynys Môn 

6602156 Ysgol Henblas Ynys Môn 

6602157 
Ysgol Gymuned Llannerch-y-
Medd Ynys Môn 

6602160 Ysgol Pencarnisiog Ynys Môn 

6602162 Ysgol Penysarn Ynys Môn 

6602163 Ysgol Santes Gwenfaen Ynys Môn 

6602165 Ysgol Gynradd Rhosybol Ynys Môn 

6602173 Ysgol Gynradd y Tywyn Ynys Môn 

6602227 Ysgol Rhyd y Llan Ynys Môn 

6605200 Ysgol Caergeiliog Ynys Môn 

6612008 Ysgol Gynradd Abererch Gwynedd 

6612010 Ysgol Beddgelert Gwynedd 

6612015 Ysgol Gynradd Borth-y-Gest Gwynedd 

6612017 Ysgol Brynaerau Gwynedd 

6612036 Ysgol Gynradd Chwilog Gwynedd 

6612039 Ysgol Crud-y-Werin Gwynedd 

6612046 Ysgol Gynradd Edern Gwynedd 

6612048 Ysgol Bro Plenydd Gwynedd 

6612049 Ysgol Gynradd Garndolbenmaen Gwynedd 

6612059 Ysgol Gynradd Llanaelhaearn Gwynedd 

6612060 Ysgol Gynradd Llanbedrog Gwynedd 

6612066 Ysgol Gynradd Llangybi Gwynedd 

6612070 Ysgol Gynradd Llanllyfni Gwynedd 

6612075 Ysgol Babanod Morfa Nefyn Gwynedd 
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6612078 Ysgol Baladeulyn Gwynedd 

6612081 Ysgol Gynradd Nebo Gwynedd 

6612093 Ysgol Gynradd Pentreuchaf Gwynedd 

6612103 Ysgol Sarn Bach Gwynedd 

6612110 Ysgol y Gorlan Gwynedd 

6612111 Ysgol yr Eifl Gwynedd 

6612112 Ysgol Gynradd Tudweiliog Gwynedd 

6612185 Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas Gwynedd 

6612189 Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy Gwynedd 

6612190 Ysgol Bro Cynfal Gwynedd 

6612192 Ysgol Edmwnd Prys Gwynedd 

6612194 Ysgol Gynradd Llanbedr Gwynedd 

6612198 Ysgol y Garreg Gwynedd 

6612199 Ysgol O M Edwards Gwynedd 

6612207 Ysgol Gynradd Pennal Gwynedd 

6612210 Ysgol Talsarnau Gwynedd 

6612211 Ysgol Gynradd Tanygrisiau Gwynedd 

6612213 Ysgol Bro Hedd Wyn Gwynedd 

6612214 Ysgol Bro Tryweryn Gwynedd 

6612220 Ysgol Ffridd y Llyn Gwynedd 

6612228 Ysgol Craig y Deryn Gwynedd 

6612229 Ysgol Bro Llifon Gwynedd 

6613004 Ysgol Pont y Gof Gwynedd 

6613010 Ysgol Foel Gron Gwynedd 

6613018 Ysgol Gynradd Llandwrog Gwynedd 

6613023 Ysgol Gynradd Llanystumdwy Gwynedd 

6622012 Ysgol Betws y Coed Conwy 

6622043 Ysgol Dolwyddelan Conwy 

6622086 Ysgol Penmachno Conwy 

6622107 Ysgol Tal-y-Bont Conwy 

6622123 Ysgol Cerrigydrudion Conwy 

6622222 Ysgol Capel Garmon Conwy 

6622270 Ysgol Pentrefoelas Conwy 

6623021 Ysgol Llangelynnin Conwy 

6623032 Ysgol Ysbyty Ifan Conwy 

6623039 Ysgol Llanddoged Conwy 

6623340 Ysgol y Plas Conwy 

6632070 Ysgol Bodfari Sir Ddinbych 

6632124 Ysgol Cefn Meiriadog Sir Ddinbych 

6632164 Ysgol Gellifor Sir Ddinbych 

6632168 Ysgol Pentrecelyn Sir Ddinbych 

6632214 Ysgol Betws Gwerful Goch Sir Ddinbych 

6632216 Ysgol Caer Drewyn Sir Ddinbych 

6632267 Ysgol Bro Dyfrdwy Sir Ddinbych 
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6633044 Ysgol Llanbedr Sir Ddinbych 

6633045 Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd Sir Ddinbych 

6633057 Ysgol Pant Pastynog Sir Ddinbych 

6642050 Ysgol Rhos Helyg Sir y Fflint 

6642064 Ysgol y Foel Sir y Fflint 

6642065 Ysgol Brynffordd Sir y Fflint 

6652140 Ysgol Llanarmon DC Wrecsam 

6653042 Ysgol Eyton Wrecsam 

6653054 Ysgol Borderbrook Wrecsam 

6653326 Ysgol St Chad Wrecsam 

6653347 Ysgol St Paul Wrecsam 

6662002 Ysgol Abermule Powys 

6662003 Ysgol Arddlin Powys 

6662004 
Ysgol Gynradd Gymunedol 
Dyffryn Banw Powys 

6662005 Ysgol Gynradd Aberriw Powys 

6662008 Ysgol Caersws Powys 

6662009 Ysgol Gynradd Carno Powys 

6662018 Ysgol Gynradd Tre’r Llai Powys 

6662019 Ysgol Llanbrynmair Powys 

6662020 Ysgol Llandinam Powys 

6662021 Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion Powys 

6662033 Ysgol Meifod Powys 

6662041 Ysgol Pontrobert Powys 

6662044 Ysgol Dyffryn Trannon Powys 

6662049 Ysgol Cegidfa Powys 

6662051 Ysgol Gynradd Buttington Trewern Powys 

6662053 Ysgol Brynhafren Powys 

6662054 Ysgol Churchstoke Powys 

6662057 Ysgol Gynradd Llanfyllin Powys 

6662058 Ysgol Gynradd Glantwymyn Powys 

6662059 Ysgol Pennant Powys 

6662066 Ysgol Pontffranc Powys 

6662068 Ysgol Llanbister Powys 

6662071 Ysgol Llanfihangel Rhydithon Powys 

6662076 Ysgol Radnor Valley Powys 

6662077 Ysgol Crossgates Powys 

6662084 Ysgol Dolafon Powys 

6662092 Ysgol Gynradd Pontsenni Powys 

6662115 Ysgol Cradoc Powys 

6662122 Ysgol Dyffryn Irfon Powys 

6662129 Ysgol Rhiw-Bechan Powys 

6662146 
Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym 
Mochnant  Powys 

6663000 Ysgol Llanfechain Powys 
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6663002 Ysgol Trefaldwyn Powys 

6663016 Ysgol Ffordun Powys 

6663021 Ysgol Llandysilio Powys 

6663022 Ysgol Castell Caereinion Powys 

6663026 
Ysgol Gynradd Llanfair Llwyth 
Yfnwg Powys 

6663031 Ysgol Bontnewydd Powys 

6663033 Ysgol Clyro Powys 

6663036 Ysgol Gynradd Rhayader Powys 

6663037 Ysgol Llanelwedd Powys 

6663046 Ysgol Llangedwyn Powys 

6663301 Ysgol St. Michael's Powys 

6663303 Ysgol Llansantffraid Powys 

6663316 Ysgol Llanbedr Powys 

6663317 
Archdeacon Griffiths Primary 
School Powys 

6665200 Ysgol Gynradd Llanerfyl Powys 

6672284 Ysgol Cilcennin Ceredigion 

6672285 Ysgol Ciliau Parc Ceredigion 

6672288 Ysgol Gynradd Dihewyd Ceredigion 

6672289 Ysgol Felinfach Ceredigion 

6672291 Ysgol Gynradd Llanarth Ceredigion 

6672293 Ysgol Llannon Ceredigion 

6672298 Ysgol Talgarreg Ceredigion 

6672303 Ysgol Comins Coch Ceredigion 

6672308 Ysgol Llanfarian Ceredigion 

6672309 Ysgol Llanfihangel-y-Creuddyn Ceredigion 

6672310 Ysgol Llangwyryfon Ceredigion 

6672311 Ysgol Gynradd Llanilar Ceredigion 

6672312 Ysgol Mynach Ceredigion 

6672313 Ysgol Penllwyn Ceredigion 

6672315 Ysgol Syr John Rhys Ceredigion 

6672316 Ysgol Rhydypennau Ceredigion 

6672317 Ysgol Tal y bont Ceredigion 

6672320 Ysgol Beulah Ceredigion 

6672323 Ysgol Gynradd Llechryd Ceredigion 

6672324 Ysgol Gynradd Penparc Ceredigion 

6672345 Ysgol Trewen Ceredigion 

6672353 Ysgol Pontrhydfendigaid Ceredigion 

6672362 Ysgol Craig yr Wylfa Ceredigion 

6672363 Ysgol Penrhyn coch Ceredigion 

6672366 Ysgol Y Dderi Ceredigion 

6672367 Ysgol Cenarth Ceredigion 

6672369 Ysgol Bro Siôn Cwilt Ceredigion 

6672371 Ysgol Llew Jones Ceredigion 
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6672372 Ysgol Rhos Helyg Ceredigion 

6672373 Ysgol Dyffryn Cledlyn Ceredigion 

6673058 Ysgol Myfenydd Ceredigion 

6682209 Ysgol Eglwyswrw Sir Benfro 

6682223 Ysgol Brynconin Sir Benfro 

6682231 Ysgol Llanychllwydog Sir Benfro 

6682233 Ysgol Maenclochog Sir Benfro 

6682242 Ysgol Narberth Sir Benfro 

6682250 Ysgol Casmael Sir Benfro 

6682253 Ysgol Llandudoch Sir Benfro 

6682254 Ysgol Casblaidd Sir Benfro 

6682261 Ysgol Gynradd Tredeml Sir Benfro 

6682266 Ysgol Tafarnspite Sir Benfro 

6682270 Ysgol Croesgoch Sir Benfro 

6682273 Ysgol Gynradd y Garn Sir Benfro 

6682384 Ysgol y Glannau Sir Benfro 

6682385 Ysgol Clydau Sir Benfro 

6682390 Ysgol y Frenni Sir Benfro 

6683035 Ysgol Cilgerran Sir Benfro 

6683036 Ysgol Cosheston Sir Benfro 

6683050 Ysgol Gynradd Spittal Sir Benfro 

6683058 Ysgol Ger Y Llan Sir Benfro 

6683315 Ysgol Sant Aidan Sir Benfro 

6683321 Ysgol Sant Oswald Sir Benfro 

6692002 Ysgol Maesybont Sir Gaerfyrddin 

6692014 Ysgol Gynradd Peniel Sir Gaerfyrddin 

6692034 Ysgol Bancyfelin Sir Gaerfyrddin 

6692037 Ysgol Meidrim Sir Gaerfyrddin 

6692065 Ysgol Gynradd Talyllychau Sir Gaerfyrddin 

6692067 Ysgol Cwrt Henri Sir Gaerfyrddin 

6692080 Ysgol Gynradd Llangadog Sir Gaerfyrddin 

6692104 Ysgol Gynradd Brynsaron Sir Gaerfyrddin 

6692109 Ysgol Llanpumsaint Sir Gaerfyrddin 

6692119 Ysgol Llanmiloe Sir Gaerfyrddin 

6692166 Ysgol Llansteffan Sir Gaerfyrddin 

6692170 Ysgol Gynradd Abernant Sir Gaerfyrddin 

6692180 Ysgol Beca Sir Gaerfyrddin 

6692182 Ysgol Hafodwenog Sir Gaerfyrddin 

6692184 Ysgol Llanybydder Sir Gaerfyrddin 

6692185 Ysgol y Fro Sir Gaerfyrddin 

6692187 Ysgol Cynwyl Elfed Sir Gaerfyrddin 

6692384 Ysgol Griffith Jones Sir Gaerfyrddin 

6692386 Ysgol Carreg Hirfaen Sir Gaerfyrddin 

6692387 Ysgol Cae'r Felin Sir Gaerfyrddin 
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6692389 Ysgol Bro Brynach Sir Gaerfyrddin 

6693000 Ysgol Abergwili Sir Gaerfyrddin 

6693002 Ysgol Tremoilet Sir Gaerfyrddin 

6693003 Ysgol Talacharn Sir Gaerfyrddin 

6693013 Ysgol Glanyfferi Sir Gaerfyrddin 

6693026 Ysgol Llanllwni Sir Gaerfyrddin 

6693307 Ysgol Penboyr Sir Gaerfyrddin 

6702133 Ysgol Gynradd Felindre Abertawe 

6702167 Ysgol Penclawdd Abertawe 

6702217 Ysgol Knelston Abertawe 

6722275 Ysgol Tynyrheol Pen-y-bont ar Ogwr 

6732126 Ysgol Llancarfan Bro Morgannwg 

6762108 Ysgol Gynradd Fochriw Caerffili 

6792305 Ysgol Cross Ash Sir Fynwy 
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SENARIO 1 – Adolygu’r Ysgol (h.y. cau’r ysgol a chynnig darpariaeth amgen 
mewn ysgolion sy’n bodoli eisoes neu gau’r ysgol ac agor ysgol ardal newydd)  

Cam 1 - Ffrwd Waith Ad-drefnu Ysgolion  – Mae hon yn cynnwys detholiad o 
Gynghorwyr o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu. Byddant yn 
ystyried y cynnig yn fanwl cyn ei gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu. 

Cam 2 – Papur Cynnig – Mae'n ofynnol i'r Awdurdod Lleol baratoi Papur Cynnig ar 
gyfer pob ysgol ar y rhestr rhagdybiaeth yn erbyn cau h.y. mae 28 o ysgolion yng 
Ngheredigion wedi’u diffinio fel ysgolion gwledig gan Lywodraeth Cymru (gweler 
Atodiad F Cod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru*)  

Mae’n rhaid i’r papur cynnig gynnwys: 

• Ansawdd a safonau mewn addysg 
• Yr angen am leoedd a’r effaith ar hygyrchedd ysgolion (h.y. nifer y disgyblion 

ac amcanestyniadau)  
• Adnoddau addysg (h.y. lleoedd dros ben) a goblygiadau ariannol 
• Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
• Anghenion Dysgu Ychwanegol 
• Gallu’r ysgolion i ddarparu’r cwricwlwm yn llawn yn ystod y Cyfnod Sylfaen ac 

ym mhob Cyfnod Allweddol addysgol  
• Holiadur cymunedol 
• Y rheswm dros y cynnig i gau’r ysgol 
• Rhestr o’r opsiynau eraill a nodwyd; ac 
• Asesiad o’r canlynol ar gyfer pob un o’r opsiynau rhesymol eraill a nodwyd: 

o Yr effaith debygol ar ansawdd a safonau mewn addysg 
o Yr effaith debygol ar y gymuned 
o Yr effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio.  

 
Dylid cyflwyno'r papur cynnig i'r Cabinet a dylid gwneud penderfyniad ynghylch a 
ddylid mynd ati i gynnal ymgynghoriad statudol. Ni ddylai'r Cabinet wneud 
penderfyniad ynghylch a ddylid mynd ati i gynnal ymgynghoriad hyd nes y bydd y 
gofynion rhagarweiniol hyn wedi'u cyflawni, ac oni bai eu bod yn fodlon mai 
gweithredu yw'r ymateb mwyaf priodol er mwyn goresgyn y prif heriau a nodwyd fel y 
rheswm dros gynnig cau’r ysgol. Os bydd y Cabinet yn penderfynu ar opsiwn arall, 
bydd angen i'r Awdurdod Lleol fynd yn ôl i gam 1 a chyflwyno'r opsiwn 'newydd' hwn 
i Ffrwd Waith y pwyllgor Craffu. 
  
Cam 3 - Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu  – Mae hwn yn 
cynnwys 17 Cynghorydd a fydd yn craffu ar y cynnig ac yn cynnig unrhyw opsiynau 
eraill. 

Cam 4 – Ymgynghoriad Statudol – Mae hyn yn golygu bod yr Awdurdod Lleol yn 
cyhoeddi dogfen ymgynghori yn manylu ar y cynnig. Rhaid cyhoeddi'r ddogfen 
Ymgynghori ar ddiwrnod ysgol. Rhaid rhoi o leiaf 42 diwrnod i ymgyngoreion ymateb 
i'r ddogfen, gydag 20 o'r rhain yn ddiwrnodau ysgol. Mae Adran 3.4 o god 
trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru* yn cynnwys rhestr o'r holl ymgyngoreion – 
mae’n rhaid i'r rhain dderbyn copi o'r ddogfen ymgynghori. Mae’n rhaid i'r cam hwn 
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gynnwys (man lleiaf) ymgynghoriad â chynghorau ysgol yr ysgolion yr effeithir 
arnynt. 

Cam 5 – Adroddiad Ymgynghori – Mae’n rhaid i'r Adroddiad Ymgynghori gynnwys 
y prif faterion a godwyd gan ymgyngoreion ac ymateb yr Awdurdod Lleol i'r rhain. 
Dylai'r ddogfen hon gael ei chyflwyno i'r Cabinet a dylid gwneud penderfyniad 
ynghylch a ddylid bwrw ymlaen â'r cynnig a chyhoeddi'r hysbysiad statudol. Os bydd 
y Cabinet yn penderfynu cynnig opsiwn arall, bydd angen i’r Awdurdod Lleol fynd yn 
ôl i gam 1 a chyflwyno’r opsiwn ‘newydd’ hwn i Ffrwd Waith y pwyllgor Craffu. 

Cam 6 - Hysbysiad Statudol – Os bydd y Cabinet yn penderfynu bwrw ymlaen â'r 
cynnig, mae’n rhaid cyhoeddi'r Hysbysiad Statudol ar ddiwrnod ysgol. Mae’n rhaid i'r 
cyfnod gwrthwynebu bara 28 diwrnod, gan gynnwys 15 diwrnod ysgol (yn ogystal â'r 
diwrnod y cafodd ei gyhoeddi). Mae Adran 4.1 o God Trefniadaeth Ysgolion 
Llywodraeth Cymru* yn cynnwys rhestr o'r holl ymgyngoreion – mae’n rhaid i'r rhain 
dderbyn copi o'r Hysbysiad Statudol. Er mwyn cael eu hystyried yn Wrthwynebiadau 
Statudol, mae’n rhaid cyflwyno gwrthwynebiadau yn ysgrifenedig neu drwy e-bost a'u 
hanfon at y cynigydd cyn diwedd y 28 diwrnod sy'n dechrau ar y diwrnod y 
cyhoeddwyd yr hysbysiad. Rhestrir cynnwys hysbysiad statudol cyhoeddedig yn 
adran 4.3 o God Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru*. 

Cam 7 – Cyflwyno Adroddiad Gwrthwynebu i’r Cabinet – Rhaid cyflwyno'r 
Adroddiad Gwrthwynebu drafft i'r Cabinet er gwybodaeth yn unig.   

Cam 8 – Cyflwyno Adroddiad Gwrthwynebu i’r Cyngor – Rhaid cyflwyno'r 
Adroddiad Gwrthwynebu drafft i'r Cyngor er penderfyniad (h.y. pob un o'r 42 
Cynghorydd). Rhaid cyhoeddi’r Adroddiad Gwrthwynebu a’r llythyr penderfyniad ar 
wefan yr Awdurdod Lleol cyn pen 7 diwrnod ar ôl gwneud y penderfyniad. Mae adran 
5.1 o God Trefniadaeth Ysgolion LlC * yn cynnwys rhestr o'r rhai y mae'n rhaid rhoi 
gwybod iddynt bod yr Adroddiad Gwrthwynebiad ar gael. 
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SENARIO 2 – Newidiadau i Iaith, Ystod Oedran, Cael Gwared ar 6ed Dosbarth, 
neu Ychwanegu Dosbarth Meithrin 

Cam 1 – Ffrwd Waith Ad-drefnu Ysgolion – Mae hon yn cynnwys detholiad o 
Gynghorwyr o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu. Byddant yn 
ystyried y cynnig yn fanwl cyn ei gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu. 

Cam 2 – Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu – Mae hwn yn 
cynnwys 17 o Gynghorwyr a fydd yn craffu ar y cynnig cyn gwneud argymhelliad i'r 
Cabinet. 

Cam 3 - Cabinet – Mae'r Cabinet yn cynnwys 8 Cynghorydd sydd â'r pŵer i wneud 
penderfyniadau (y pwyllgor gweithredol). Bydd angen iddynt ystyried y cynnig ac 
argymhelliad y pwyllgor Craffu a bydd angen iddynt benderfynu a ddylid mynd ati i 
gynnal ymgynghoriad statudol. 

Cam 4 – Ymgynghoriad Statudol – Mae hyn yn golygu bod yr Awdurdod Lleol yn 
cyhoeddi dogfen ymgynghori yn manylu ar y cynnig. Rhaid cyhoeddi'r ddogfen 
Ymgynghori ar ddiwrnod ysgol. Rhaid rhoi o leiaf 42 diwrnod i ymgyngoreion ymateb 
i'r ddogfen, gydag 20 o'r rhain yn ddiwrnodau ysgol. Mae Adran 3.4 o god 
trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru* yn cynnwys rhestr o'r holl ymgyngoreion – 
mae’n rhaid i'r rhain dderbyn copi o'r ddogfen ymgynghori. Mae’n rhaid i'r cam hwn 
gynnwys (man lleiaf), ymgynghoriad â chynghorau ysgol yr ysgolion yr effeithir 
arnynt. 

Cam 5 – Adroddiad Ymgynghori – Rhaid i'r Adroddiad Ymgynghori gynnwys y prif 
faterion a godwyd gan ymgyngoreion ac ymateb yr Awdurdod Lleol i'r rhain. Dylid 
cyflwyno'r ddogfen hon i'r Cabinet a gwneud penderfyniad ynghylch a ddylid bwrw 
ymlaen â'r cynnig a chyflwyno'r hysbysiad statudol. 

Cam 6 – Hysbysiad Statudol – Os bydd y Cabinet yn penderfynu bwrw ymlaen â'r 
cynnig, mae’n rhaid cyhoeddi'r Hysbysiad Statudol ar ddiwrnod ysgol. Mae’n rhaid i'r 
cyfnod gwrthwynebu bara 28 diwrnod, gan gynnwys 15 diwrnod ysgol (yn ogystal â'r 
diwrnod y cafodd ei gyhoeddi). Mae Adran 4.1 o God Trefniadaeth Ysgolion 
Llywodraeth Cymru* yn cynnwys rhestr o'r holl ymgyngoreion – mae’n rhaid i'r rhain 
dderbyn copi o'r Hysbysiad Statudol. Er mwyn cael eu hystyried yn Wrthwynebiadau 
Statudol, mae’n rhaid cyflwyno gwrthwynebiadau yn ysgrifenedig neu drwy e-bost a'u 
hanfon at y cynigydd cyn diwedd y 28 diwrnod sy'n dechrau ar y diwrnod y 
cyhoeddwyd yr hysbysiad. Rhestrir cynnwys hysbysiad statudol cyhoeddedig yn 
adran 4.3 o God Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru*.  

Cam 7 ac 8 – Adroddiad Gwrthwynebu  - Rhaid cyflwyno'r Adroddiad 
Gwrthwynebu drafft i'r Cabinet i'w gymeradwyo. Rhaid cyhoeddi'r Adroddiad 
Gwrthwynebu a'r llythyr penderfyniad ar wefan yr Awdurdod Lleol cyn pen 7 diwrnod 
ar ôl gwneud y penderfyniad. Mae Adran 5.1 o God Trefniadaeth Ysgolion 
Llywodraeth Cymru* yn cynnwys rhestr o'r rhai y mae'n rhaid rhoi gwybod iddynt bod 
yr Adroddiad Gwrthwynebu ar gael. 
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* Dolen at God Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru 011/2018: 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-10/cod-trefniadaeth-
ysgolion-fersiwn-diwygiedig.pdf  
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 15.6.21 
  
Teitl: Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 

 
Pwrpas yr adroddiad: Darparu gwybodaeth am y cynllun a chael cytundeb i 

weithredu proses o ymgynghori ar y ddogfen am 8 
wythnos yn ystod Hydref 2021.   
 

Er:  Mae’r ddogfen yn un statudol y bydd angen ei chyflwyno 
i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Ionawr 2022. 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Catrin Miles 

 
Mae’r cynllun yn gynllun 10 mlynedd. Mae’n ddogfen statudol sy’n nodi’r gofyniad i osod 
targedau strategol uchelgeisiol gyda’r nod yn y pendraw o gyrraedd miliwn o siaradwyr 
erbyn 2050. Un targed allweddol yng Ngheredigion, ac a nodwyd gan Llywodraeth Cymru, 
yw’r disgwyliad bod 87% o ddisgyblion Blwyddyn 1 yn cael addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 
2032. Yn bresennol(2019) mae’r ganran yna yn 72.9%. Mae disgwyl i’r ddogfen 
adlewyrchu’r nod i gynyddu nifer y dysgwyr ysgol sy’n cael y cyfle i feithrin medrau Cymraeg 
yn yr ysgol a’r cyfle i ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd, a hynny’n sylweddol. 
 
Cynllunir yn unol â 7 deilliant statudol er mwyn datblygu a chryfhau lle’r Gymraeg. 
 

Deilliant 1: Mwy o blant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 
Deilliant 2: Mwy o blant dosbarth derbyn/ pump oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg 
Deilliant 3: Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un 
cyfnod o'u haddysg statudol i un arall 
Deilliant 4: Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a 
phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg 
Deilliant 5: Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destunau 
gwahanol yn yr ysgol 
Deilliant 6: Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag 
anghenion dysgu ychwanegol (“ADY”) (yn unol â'r dyletswyddau a bennir gan y Ddeddf 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018) 
Deilliant 7: Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) a 
thrwy gyfrwng y Gymraeg   

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad 
Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? 
Os na, 
esboniwch pam 

Oes 

Crynodeb: Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ledled Cymru a 
enwir yn y ddeddf weithio tuag at gyflawni saith nod llesiant, gan 
gynnwys 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu'. 
Ceir hefyd sail statudol i'r system ar gyfer cynllunio darpariaeth 
addysg cyfrwng Cymraeg. Mae dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i 
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hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ac i weithio tuag at 
gyflawni'r nodau llesiant. 
Hirdymor: Bydd CySGA 2022-32 Sir Ceredigion yn ddogfen 

fydd yn nodi’r camau i gyflawni’r nod o gynyddu 
nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn 2032 o fewn y sir. 
Bydd targedau byr a hir dymor a chamau 
gweithredu pendant yn y byr a’r hir dymor wedi eu 
nodi dros y cyfnod o ddeg mlynedd. 

Cydweithio: Bydd cydweithio rhwng partneriaid a rhan-
ddeiliaid yn greiddiol i’r cynllun. Y cydweithio 
pennaf fydd rhwng swyddogion yr awdurdod a’r 
ysgolion a’u cyrff llywodraethol yn ogystal â rhieni 
drwy ymgynghoriadau lleol. 

Cynnwys: Bydd rhan-ddeiliaid a phartneriaid yn cael eu 
cynnwys ar hyd y cyfnod cynllunio ac ymgynghori. 

Atal: Bydd y dulliau gweithredu fydd yn atal unrhyw 
broblemau allai godi neu waethygu drwy gyfnod y 
cynllun, wedi eu nodi ynddo. 

Integreiddio: Yn ei hanfod mae’r cynnig am gefnogi dyhead 
Cyngor Sir Ceredigion i gryfhau sefyllfa’r 
Gymraeg drwy ei Strategaeth Iaith. Mae’r cynnig 
hefyd yn cefnogi Amcanion Strategol y Cyngor a 
Strategaeth Miliwn Siaradwyr 2050 Llywodraeth 
Cymru. 

 
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 

I gymeradwyo’r cynllun a chytundeb i weithredu cyfnod 
ymgynghori yn ystod Hydref 2021 am yr wyth wythnos 
gofynnol. 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Yn unol â ‘Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg 
mewn Addysg (2019) Llywodraeth Cymru’. 

 
Trosolwg a Chraffu: Cyflwynwyd y ddogfen i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 

Cymunedau sy’n Dysgu ddydd Iau 27 Mai. 
Fframwaith Polisi: 
 

Mae adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013 (“Deddf 2013”) yn ei gwneud yn 
ofynnol i awdurdod lleol lunio cynllun strategol Cymraeg 
mewn addysg. Mae adran 85 o Ddeddf 2013 yn ei 
gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol gyflwyno ei gynllun i 
Weinidogion Cymru i’w gymeradwyo cyn i’r cynllun 
hwnnw gael ei gyhoeddi. 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 

Buddsoddi yn nyfodol y bobl 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Er nad yw’n ofyniad, bydd Cyngor Ceredigion yn cyflwyno  
adroddiad o’r goblygiadau cyllidol i’r cynllun hwn i 
Lywodraeth Cymru fel atodiad i’r CSGA ym mis Ionawr 
2022 a hynny os cymeradwyir y ddogfen ac yn sgil 
ymatebion y cyfnod ymgynghori.  

Goblygiadau 
cyfreithiol: 

Amherthnasol 

Goblygiadau staffio: Amherthnasol 
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Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Amherthnasol 

Risg(iau): 
 

Amherthnasol 

Pwerau Statudol: Côd Trefniadaeth Ysgolion – Côd Statudol Llywodraeth 
Cymru – 006/2013 
 

Papurau Cefndir: 
 

Copi Drafft CSGA 2022-32 

Atodiadau: 
 

Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 
(2019) Llywodraeth Cymru.  

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth 

Swyddog Adrodd: Meinir Ebbsworth 
 

Dyddiad: 25.5.21 
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CYNLLUN 
STRATEGOL 

CYMRAEG MEWN 
ADDYSG   

 
 
 
 

Enw’r Awdurdod Lleol 

Ceredigion 

Cyfnod y Cynllun hwn 

2022-32 

 
 
 
 

Mae'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hwn yn cael ei wneud o dan 
adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac mae’r 
cynnwys yn cydymffurfio â Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 
Addysg (Cymru) 20191-2.   Rydym wedi rhoi sylw dyledus i'r canllawiau 
statudol a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru wrth bennu ein targedau.   
 

Llofnod:    Meinir Ebbsworth Dyddiad: 31 Ionawr 2022 

 
(Mae angen i'r Prif Swyddog Addysg yn eich awdurdod lleol lofnodi'r Cynllun hwn) 

                                            
1 Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019  
2 Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020  
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Cofiwch ddileu y testun glas 
 cyn cyflwyno eich Cynllun 
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Nodiadau i’ch cynorthwyo 

Bydd angen i chi amlinellu gweledigaeth addysg cyfrwng Cymraeg eich 

awdurdod lleol dros y deng mlynedd nesaf a’r prif amcanion strategol ar 

gyfer y cyfnod hwn.  Dangoswch sut y byddwch yn cyflawni Deilliant 1-7 gan 

gyfeirio at y Canllawiau. 

Cyn cwblhau’r templed hwn, cyfeiriwch yn benodol at Rhan 2 o’r Canllawiau 

ar Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg. 

https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg  

Mae’r rhan hon yn nodi'r gofynion statudol ar gyfer yr hyn y mae'n rhaid ei 

gynnwys yn eich Cynllun (fel yr amlinellir yn Atodlen y Rheoliadau 

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019). Yn ogystal â'ch 

targed 10 mlynedd cyffredinol, mae rhai datganiadau yn yr Atodlen yn gofyn i 

chi osod targedau eraill, ac os felly, dylech hefyd gyfeirio at y rheini. 
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Ein gweledigaeth deng mlynedd ar gyfer cynyddu a 

gwella'r cynllunio darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg 

yn ein hardal 

 
TARGED 10 MLYNEDD O RAN NIFER Y PLANT BLWYDDYN 1 A ADDYSGIR 
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG 
 
Erbyn mis Medi 2032, dyhead Cyngor Sir Ceredigion yw y bydd pob disgybl yn 
ysgolion yr awdurdod yn derbyn addysg drochi cyfrwng Cymraeg hyd nes y bydd yn 
saith oed. Bydd derbyn sylfaen ragorol wrth siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg yn 
cynyddu ar ddewis a hyder y disgybl i ddilyn trywydd cwbl ddwyieithog drwy weddill 
ei yrfa addysgol ac wrth wynebu byd gwaith a bywyd cymdeithasol y dyfodol. Bydd 
hyn nid yn unig yn llesol i’r unigolyn ac i sefyllfa’r Gymraeg yng Ngheredigion fel iaith 
gymunedol, bydd hefyd yn cyfrannu’n gadarnhaol iawn tuag at nodau llesiant 
cenedlaethol Cymru ac at nod Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg i filiwn erbyn 2050. 
 
Mae’r datblygiadau hyn hefyd yn mynd law yn llaw gyda thri nod strategol 
‘Strategaeth Iaith Ceredigion’ sef: 
 

 Cynyddu sgiliau iaith trigolion Ceredigion 

 Cynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yng Ngheredigion 

 Sicrhau amodau cymdeithasol sy’n galluogi’r Gymraeg i ffynnu bydd hefyd yn 
cyfrannu’n gadarnhaol iawn tuag at nodau llesiant    

 
Ym mis Medi 2020 nodwyd bod 72.9% o ddisgyblion Blwyddyn 1 ysgolion 
Ceredigion yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Erbyn 2032, dyhead Cyngor Sir 
Ceredigion, a hynny drwy ymgynghori’n llawn â rhan-ddeiliaid ar hyd y daith, yw 
bod y targed o 87% (Ystod Uchaf) a awgrymwyd gan Llywodraeth Cymru yn cael ei 
ragori ymhellach i 100%.     
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Deilliant 1 

Mwy o blant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y 

Gymraeg  

Ble rydym ni nawr? 

Darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg 

 Mae llawer o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael yng Ngheredigion ar 
gyfer yr oedran cyn-ysgol oherwydd nifer y Cylchoedd Meithrin a darpariaeth 
gofal plant eraill sy’n weithredol yma.  

 Mae angen mwy o warchodwyr plant sy'n siarad Cymraeg, yn enwedig yng 
ngogledd y sir. Mae Aberystwyth ac Aberaeron wedi cael eu nodi fel dwy 
ardal lle mae angen mwy o ddarpariaeth gwarchodwyr plant Cymraeg.  

 Ceir 872 (data Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017-2022) o leoedd 
cyn-ysgol/meithrinfa/Cylch Meithrin ar gyfer plant 3 oed yng Ngheredigion. 
Mae 81% ohonynt mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg ac mae'r gweddill yn 
ddwyieithog neu'n gyfrwng Saesneg. Mae dewis o ddarparwyr gofal sesiynol 
ar draws y sir. Mae'r mwyafrif ohonynt yn leoliadau Cymraeg.  

 Mae'r isod yn cynnig dadansoddiad o'r math o ofal plant a ddefnyddir a 
chyfrwng iaith y darparwr. Gofal plant cyfrwng Cymraeg ddefnyddir amlaf o'r 
holl fathau o ofal plant. Mae hyn ar ei uchaf ar gyfer gofal sesiynol trwy'r 
Cylchoedd Meithrin a'r clybiau brecwast am ddim sydd ar gael yn yr 
ysgolion. Mae'r rhan fwyaf o ysgolion Ceredigion yn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg. 

 
 
 
Nifer y darparwyr gofal plant yn ôl iaith y ddarpariaeth (Rhagfyr 2019): 
 

 Cymraeg Cymraeg 
a 
Saesneg 

Saesneg 
gydag 
elfennau o 
Gymraeg 

Saesneg    Cyfanswm 
lleoliadau  

Nifer gwarchodwyr 
cofrestredig 

12 12 16 11 51 

Nifer Meithrinfeydd 
Dydd cofrestredig  

3 4 0 1 8 

Nifer Gofal Sesiynol 
cofrestredig 

25 2 0 0 27 

Nifer lleoliadau ôl 
ysgol cofrestredig 

9 6 0 3 18 

Cyfanswm 49 24 16 15 104 
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Mae 21 o leoliadau nas cynhelir yn darparu addysg i blant 3 oed ar draws y sir. 
 

Enw’r lleoliad Cyfrwng Iaith y Darparwr 

CM Penparc Cymraeg  

Meithrinfa Camau Bach (Aberystwyth) Cymraeg 

Meithrinfa Plas Gogerddan   Saesneg a Cymraeg yn ôl 
dewis 

Mês Bach (Blynyddoedd Cynnar Cymru) Saesneg a rhai elfennau 
dwyieithog 

Grŵp Chwarae Padarn Sant (Blynyddoedd 
Cynnar Cymru) 

Saesneg a rhai elfennau 
dwyieithog 

CM Trefeurig Cymraeg 

CM Felinfach Cymraeg 

CM Talybont Cymraeg 

CM Ffrindiau Bach Tegryn (Aberporth) Cymraeg 

Grŵp Chwarae Dwyieithog Aberporth 
(Blynyddoedd Cynnar Cymru) 

Saesneg a rhai elfennau 
dwyieithog 

CM Llechryd Cymraeg 

CM Llangeitho Cymraeg 

CM Llanilar Cymraeg 

CM Llanarth Cymraeg 

CM Cei Newydd Cymraeg 

CM Llangwyryfon Cymraeg 

CM Llanrhystud (Glan y Môr) Cymraeg 

CM Llanfarian Cymraeg 

CM Pontrhydfendigaid Cymraeg 

CM Penllwyn Cymraeg 

CM Talgarreg Cymraeg 

 
Data Dilyniant Mudiad Meithrin i addysg cyfrwng Cymraeg (data 2019/20): 

 
Mae mwyafrif helaeth y plant sy’n mynychu Cylch Meithrin yn trosglwyddo i addysg 
cyfrwng Cymraeg. Er hyn, yn 2019/20 mae cyfradd dilyniant Cylch Meithrin Cei 
Newydd i addysg Gymraeg yn 25%, Camau Bach (Aberystwyth) yn 97.74%, CM 
Penllwyn yn 87.5%, CM Talybont yn 90%, 0% y CM Pontrhydfendigaid (1 plentyn 
oedd yn trosglwyddo i’r cynradd), CM Glan y Môr (Llanrhystud) yn 92.31%.  
Mae Cylch Meithrin Cei Newydd (cyfrwng Cymraeg) yn nalgylch Ysgol Cei Newydd 
sydd yn ysgol sydd wedi ei diffinio fel ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn bennaf 
ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg. 
 
Blynyddoedd Cynnar Cymru a gofal preifat 
Nid oes data pendant am drosglwyddiad plant o Meithrinfa Plas Gogerddan, Gofal 
Plant Mês Bach, Grŵp Chwarae Padarn Sant nac o Grŵp Chwarae Dwyieithog  
Aberporth i addysg cyfrwng Cymraeg. Mae Grŵp Chwarae Dwyieithog Aberporth 
yn nalgylch ysgol cyfrwng Cymraeg sef Ysgol Gynradd Aberporth. Gwasanaeth 
Saesneg/dwyieithog sy’n cael ei gynnig gan y lleoliadau hyn. 
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Ysgolion sy’n darparu addysg i blant 3 oed (dosbarth meithrin) 

 

Ysgol Cyfrwng 

Dyffryn Cledlyn  Cymraeg 

Aberteifi Cymraeg 

Plascrug* Saesneg 

Llwyn yr Eos* Saesneg 

Rhydypennau Cymraeg 

Y Dderi Cymraeg 

Bro Teifi Cymraeg 

Aberaeron Cymraeg 

Henry Richard Cymraeg 

T Llew Jones Cymraeg 

Ysgol Gymraeg Cymraeg 

Cenarth Cymraeg 

Bro Pedr Cymraeg 

Bro Sion Cwilt Cymraeg 

 
Mae 12 o'r ysgolion felly yn ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwy ysgol* yn ardal 
Aberystwyth wedi'u diffinio’n bresennol fel ysgolion cyfrwng Saesneg gyda defnydd 
sylweddol o'r Gymraeg. 
 

 Mae Dechrau'n Deg yn darparu gofal plant sesiynol am ddim i bob plentyn 2 
- 3 oed sy'n byw yn ardaloedd daearyddol Dechrau'n Deg o fewn lleoliadau 
gofal plant cymeradwy. Mae pob un o’r lleoliadau yma yn rhai cyfrwng 
Cymraeg gan gynnwys y ddarpariaeth yn ‘Ffrindiau Bach yr Eos’ 
(Penparcau/Llwyn yr Eos - Aberystwyth).  

 

 Mae mwyafrif o’r darparwyr gofal plant wedi cofrestru ar gyfer darparu 
‘Cynnig Gofal Plant 30 awr’ Llywodraeth Cymru i blant 3-4 oed 
 

 Mae angen denu mwy o bobl i fod yn warchodwyr plant yn yr ardaloedd lle 
mae diffyg darpariaeth. Mae hyn yn arbennig o wir am warchodwyr plant 
sy’n siarad Cymraeg.  
 

 Mae annog staff mewn lleoliadau gofal plant i ddilyn hyfforddiant i wella eu 
sgiliau Cymraeg yn parhau i fod yn her oherwydd byddai'n well gan staff fod 
yr hyfforddiant ar gael iddynt pan fyddant gyda'r plant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen 175



Cofiwch ddileu y testun glas 
 cyn cyflwyno eich Cynllun 

6 
 

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

 Llunio ymgyrch flynyddol er mwyn annog mwy o warchodwyr Cymraeg eu 
hiaith (o fis Medi 2022 ymlaen). 

 Gwyntyllu’r posibilrwydd o geisio cynyddu nifer y darparwyr/gwarchodwyr 
plant sydd ar gael i ddarparu gwasanaeth Cymraeg drwy eu cefnogi/talu am 
fynychu cyrsiau dysgu/gloywi Cymraeg.  

 Ehangu ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym mhob darpariaeth gofal 
plant yn ardal Aberystwyth (gan gynnwys gwarchodwyr, Meithrinfeydd Dydd, 
Gofal sesiynol a Clybiau ar ôl Ysgol/Gwyliau (gofal cofleidiol). 

 Sicrhau partneriaeth agos gydag ysgolion uwchradd a cholegau addysg 
bellach Ceredigion a chynlluniau/prentisiaethau Mudiad Meithrin er mwyn 
cael gweithlu digonol cyfrwng Cymraeg yn y sector gofal plant (mis Medi 
2022 ymlaen).  

 Anelu at ddilyniant 100% cyfrwng Cymraeg o’r cylchoedd meithrin MM 
presennol i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg meithrin a derbyn ysgolion cylch 
Aberystwyth yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun hwn. 

 Ymgynghori gyda’r nod o greu dosbarth meithrin CC yn Ysgol Cei Newydd, 
Comins Coch ac Ysgol Padarn Sant yn ogystal ag ymgynghori i gynllunio 
darpariaeth meithrin cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Llwyn yr Eos ac Ysgol 
Plascrug yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun hwn, gan hwyluso dilyniant 
ieithyddol ar draws y cyfnod sylfaen. (Mae’r uchod yn golygu y byddai pob 
plentyn sy’n mynychu darpariaeth Cylchoedd Meithrin (MM)/Grwpiau 
Chwarae (BCC) eraill ar draws y sir yn dilyn llwybr mamiaith gan mai 
darpariaeth CC fyddai yn nghyfnod sylfaen pob ysgol). 

 Sicrhau y byddwn yn cydweithio gyda ‘Dechrau’n Deg’ gyda’r nod o 
gynyddu’r lleoedd ar gael yn y ddarpariaeth CC i blant 2-3 oed ym 
Mhenparcau (Ffrindiau Bach yr Eos) o fis Medi 2022 ymlaen. 

 Llunio rhaglen flynyddol o hyfforddiant gloywi iaith i weithlu gofal plant 
presennol (a’r dyfodol) yn benodol yn ardal Aberystwyth pan bydd cyllid yn 
caniatáu. 

 Cynllunio rhaglen gefnogol o ddysgu proffesiynol am ddulliau trochi iaith 
effeithiol yn y blynyddoedd cynnar.  

 Rhoi sylw i'r diffyg gwarchodwyr plant sy'n siarad Cymraeg drwy barhau i 
ymgyrchu ac annog mwy o unigolion sy'n siarad Cymraeg i ymuno â'r 
proffesiwn. 

 Cydweithio gyda phartneriaid yn y colegau addysg bellach ayyb er mwyn 
hyrwyddo manteision y Gymraeg yn y gweithle ac yn benodol o ran yr angen 
am warchodwyr/gweithlu gofal plant Cymraeg eu hiaith yn y dyfodol. 

 Sicrhau dosbarth sy’n darparu addysg 3 oed mewn ysgol cyfrwng Cymraeg 
newydd sy’n gwasanaethu ysgolion Dyffryn Aeron (Felinfach, Ciliau Aeron a 
Dihewyd). Yn bresennol cylchoedd meithrin lleol sy’n darparu hynny. Mae 
‘Grant Cyfalaf Cynnig Gofal Plant’ wedi sicrhau cyllid i ddarparu gofod ar 
gyfer darpariaeth Cylch Meithrin/gofal cofleidiol.   

 Dros gyfnod y cynllun, bydd pob ysgol gynradd newydd a gynllunnir, yn 
darparu addysg cyfrwng Cymraeg i blant 3 oed. Bydd yr awdurdod yn 
cydweithio gyda Mudiad Meithrin i geisio sicrhau lleoliad i wasanaethu plant 
2-3 oed a gofal cofleidiol ar y safle. 
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 Parhau i gydweithio gyda’r Mudiad Meithrin i ehangu’r ddarpariaeth ar gyfer 
plant cyn oed ysgol (2-3 oed) drwy eu prosiect ‘Sefydlu a Symud’. 

 Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i annog a hyrwyddo manteision y 
Gymraeg ac amlieithrwydd drwy wefan Cyngor Sir Ceredigion a thrwy 
ddolenni sy’n arddangos adnoddau penodol e.e. Byw a Bod, Cymraeg i 
Blant, Cylchoedd Ti a Fi, Gofal Plant Ceredigion, Mudiad Meithrin, Cered, 
Sianel ‘You-Tube’ y Gymraeg ayyb.  

 Uned Gofal Plant – trwy’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant, nodi a 
chynllunio mesurau i gryfhau ac ehangu darpariaeth gofal plant cyfrwng 
Cymraeg yn yr ardal i sicrhau llwybr di-dor tuag at addysg cyfrwng Cymraeg. 
Byddwn yn sicrhau bod Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd ar gyfer 
rhieni/gofalwyr a darpar rieni/gofalwyr yn darparu gwybodaeth am fanteision 
magu plant yn ddwyieithog a defnyddio’r Gymraeg gartref drwy wefan 
DEWIS Cymru a FIS. 

 Yn dilyn y prosesau ymgynghori perthnasol, bydd cyswllt CLIC y cyngor yn 
cyfeirio rhieni newydd at swyddog Derbyniadau’r awdurdod fydd yn nodi mai 
addysg cyfrwng Cymraeg fydd holl ddarpariaeth meithrin yr awdurdod a 
hynny wedi ei gynllunio ar gyfer hanner cyntaf oes y cynllun hwn. 

 Bydd unrhyw rieni newydd o’r tu allan i’r awdurdod yn cael eu cyfeirio at 
swyddog Derbyniadau’r awdurdod fydd yn dosbarthu gwybodaeth unffurf 
fydd yn nodi mai darpariaeth drochi cyfrwng Cymraeg fydd y blynyddoedd 
cynnar i ddisgyblion hyd 7 oed. Bydd hefyd yn nodi manteision 
dwyieithrwydd a byw mewn cymdeithas ddwyieithog yn y dyfodol. Bydd hyn 
yn weithredol yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun hwn.   

 Wrth i rieni ddewis ysgol i’w plentyn, mae’n ddyletswydd o dan Adran 10 o’r 
Mesur i hyrwyddo mynediad at addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Mae adran 6 o’r Mesur yn rhoi grym i awdurdodau lleol ddarparu 
trefniadau trafnidiaeth i ddysgwyr nad ydynt o reidrwydd yn mynychu eu 
hysgol agosaf oherwydd dewis iaith.  
 
Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol / Coleg: 
 
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/ 

 

 Gweithio mewn partneriaeth gyda Blynyddoedd Cynnar Cymru (sy’n 
cefnogi’r lleoliadau) a Phwyllgorau Rheoli perthnasol er mwyn sicrhau bod y 
ddarpariaeth yn eu grwpiau chwarae ar gyfer plant 2-3 oed (yn y pendraw) 
h.y. Padarn Sant, Aberporth a Mês Bach yn ddarpariaeth gyda phwyslais 
cyfrwng Cymraeg gan ystyried y bydd y plant i gyd yn trosglwyddo i 
ddarpariaeth CC meithrin 3 oed yn yr ysgolion lleol yn sgil proses 
ymgynghori yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun hwn.   

 Mae plant Grŵp Chwarae Aberporth yn trosglwyddo i addysg CC ar hyn o 
bryd felly byddwn yn cydweithio i weld datblygiad ieithyddol sydd â gogwydd 
gynyddol o safbwynt y Gymraeg yno o fis Medi 2022 ymlaen. 

 Cydweithio gyda grwpiau gofal plant preifat e.e. Meithrinfeydd Dydd er 
mwyn sicrhau cynnydd yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a hynny er 
mwyn hwyluso dilyniant i addysg feithrin/derbyn cyfrwng Cymraeg yn 
ysgolion cylch Aberystwyth. 
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 Parhau i gyd weithio gyda Mudiad Meithrin, Cymraeg i Blant, Cylchoedd Ti a 
Fi, Canolfannau Teulu a Dechrau’n Deg i gefnogi rhieni a phlant i ddechrau’r 
daith o addysg cyfrwng Cymraeg trwy’r dull trochi. 

 Parhau i gyd weithio gyda Mudiad Meithrin  a thrwy hynny gyda’r Cylchoedd 
Meithrin i ddarparu gwasanaethau Dechrau’n Deg, Cynnig Gofal Plant a 
gofal cofleidiol. 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

Bod holl blant Ceredigion yn/wedi cael mynediad lawn i addysg cyfrwng Cymraeg 
o’r blynyddoedd cynnar(3 oed) hyd 7 oed yn ddi-wahân gan adeiladu ar y dewis 
hwnnw wrth symud ymlaen i gyfnodau nesaf eu haddysg a’u bywyd cymdeithasol 
hyd 11 oed a thu hwnt. 

Data Allweddol 

 
Yn y tabl isod nodir canran y plant 3 oed hynny fydd mewn addysg CC yn ysgolion 
Ceredigion ac mewn lleoliadau nas-cynhelir CC. Yn 2020/21 roedd y ganran honno 
oddeutu 79%. Erbyn diwedd y cynllun hwn bydd y ganran wedi cynyddu ac yn 
cynnwys y dosbarthiadau meithrin 3 oed sydd wedi eu datblygu i fod yn rhai CC. 
 

Niferoedd a % y plant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg 

2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026 2026 - 2027 

 
80 -
85%  

80 - 
85%  

80 - 
85%  

80 - 
90%  

85 -
95% 

2027 - 2028 2028 - 2029 2029 - 2030 2030 - 2031 2031 - 2032 

 
85 -
95%  

90 – 
100%  

95 – 
100%  

95 – 
100%  

95 – 
100% 
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Deilliant 2 

Mwy o blant dosbarth derbyn/ pump oed yn cael eu haddysg drwy 

gyfrwng y Gymraeg  

Ble rydym ni nawr? 

Yn y flwyddyn ysgol 2020/2021, mae 72.9% o holl ddisgyblion Blwyddyn 1 ysgolion 
Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. 
 
Bydd disgyblion Blwyddyn 1 Ysgol Bro Pedr yn ymddangos yn y data ym Medi 
2022 gan eu bod eisoes wedi mynd drwy’r broses o ddatblygu’n ieithyddol yn y 
cyfnod sylfaen. Dosbarth meithrin 2020/21 yw’r disgyblion cyntaf i ddilyn y 
continwwm CC yn y cyfnod sylfaen.      
 

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

Mae Cymraeg 2050 yn nodi'n glir mai addysg drochi lawn yn y Gymraeg – hynny 
yw, addysg mewn lleoliad cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Cymraeg yn bennaf – 
yw'r ffordd fwyaf dibynadwy o greu unigolion gyda’r sgiliau a’r hyder i ddefnyddio’r 
iaith yn gyfforddus yn eu bywydau pob dydd. 
 

 Drwy broses ymgynghori a chydweithio gyda phenaethiaid, cyrff 
llywodraethol a holl ran-ddeiliaid Ysgol Cei Newydd, Ysgol Plas-crug, Ysgol 
Padarn Sant, Ysgol Llwyn yr Eos ac Ysgol Comins Coch, gweld datblygiad 
i’r drefn bresennol gan gynnig dewis ieithyddol ehangach i holl blant yr 
ysgolion yma. Byddai’r datblygiad yma’n golygu sefyllfa drochi ieithyddol yn 
y blynyddoedd cynnar hyd saith oed ym mhob un o’r ysgolion gan gynnwys 
sefydlu dosbarth meithrin newydd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Comins Coch, 
Ysgol Padarn Sant ac Ysgol Cei Newydd. 

 Ymgynghori ar greu darpariaeth meithrin a chyfnod sylfaen CC yn Ysgol 
Comins Coch, Ysgol Padarn Sant ac Ysgol Cei Newydd i gyd- redeg gyda’r 
isod. 

 Cynnal proses ymgynghori yn ardal Aberystwyth yn benodol yn ystod 
hanner cyntaf oes y cynllun hwn ar weld datblygiad ieithyddol yn y Cyfnod 
Sylfaen. 
Ysgol Plascrug (darpariaeth meithrin presennol) 
Ysgol Comins Coch (cynnig darpariaeth meithrin)  
Ysgol Llwyn yr Eos (darpariaeth meithrin presennol) 
Ysgol Padarn Sant (cynnig darpariaeth meithrin) 
Ysgol Cei Newydd (cynnig darpariaeth meithrin) 

 
Y plant cyntaf fyddai’n cael eu hystyried ar lwybr CC fyddai’r rhai sy’n cael 
mynediad i’r dosbarth meithrin ym mhob ysgol (Ysgol Plascrug, Ysgol Llwyn yr 
Eos, Ysgol Comins Coch, Ysgol Padarn Sant ac Ysgol Cei Newydd) a hynny ar yr 
un pryd e.e. Medi 2024. Gweithredir ar hyn yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun 
hwn.    
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Bydd unrhyw geisiadau am gyllid grant gan LlC mewn cysylltiad ag ysgolion yn 
ystyried y targed i gynyddu nifer y plant Blwyddyn 1 a addysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  
 
Bydd ysgol newydd yn Nyffryn Aeron yn darparu addysg feithrin mewn dosbarth 
pwrpasol, ond ni fydd yn ychwanegu cynnydd at y nifer/% presennol disgyblion 
Blwyddyn 1 gan fod yr holl ysgolion fydd yn trosglwyddo iddi yn rhai cyfrwng 
Cymraeg (YG Felinfach, YG Dihewyd, YG Ciliau Parc). 
 
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-ddarpariaeth-
addysg/ 
 

Bydd Ceredigion yn cydweithio’n agos gyda Cyngor Sir Powys, Sir Gâr a Phenfro 
er mwyn sicrhau bod disgyblion sy’n mynychu ysgolion trawsffiniol e.e. Ysgol y 
Preseli, Ysgol Gyfun Emlyn yn parhau i ddilyn llwybr cyfrwng Cymraeg (os yn 
berthnasol). 
 
Canolfannau Iaith 
Ceir mynediad i ganolfannau trochi i hwyrddyfodiaid Bl2-6 mewn dau leoliad 
parhaol yn y sir sef Canolfan y Castell (Aberteifi) a Chanolfan y Felin (Felinfach). 
Mae darpariaeth y sir ar gyfer hwyrddyfodiaid ar darged. Mae hwn yn ddarpariaeth 
arbennig i ddisgyblion sydd wedi symud i mewn i’r ardal yn ddiweddar ac yn cael ei 
gynllunio yn ôl yr angen.  
 
Mae Canolfan Iaith ar gyfer Cylch Aberystwyth yn estyniad Ysgol Gymraeg 
Aberystwyth yn gais gan Geredigion ar gyfer grant cyfalaf y Gymraeg 2021 i gwrdd 
â’r angen cynyddol fydd yng ngogledd y sir o ganlyniad i’r ymgynghoriadau a nodir 
yn y cynllun hwn.  
 
Bydd y cais ar gyfer estyniad Ysgol Gymraeg Aberystwyth (uchod) yn ychwanegu 
30 o lefydd ychwanegol yno ac yn cynnwys Canolfan Iaith.  
 
Mae ymateb i’r galw e.e. wrth sefydlu cefnogaeth gloywi uwchradd i hwyrddyfodiaid 
(Bl7 ac 8 yn bennaf) yn Ysgol Bro Teifi hefyd yn rhan o’r strategaeth presennol a’r 
dyfodol.  
Drwy fuddsoddiad ariannol sylweddol a chefnogaeth bendant Cyngor Sir 
Ceredigion, bydd y ddarpariaeth ar draws yr holl ganolfannau iaith yn parhau. 
 
 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

 
Bod holl blant Ceredigion yn/wedi cael mynediad lawn i addysg cyfrwng Cymraeg 
o’r blynyddoedd cynnar hyd 7 oed yn ddi-wahân gan adeiladu ar y dewis hwnnw 
wrth symud ymlaen i gyfnodau nesaf eu haddysg a’u bywyd cymdeithasol hyd 11 
oed a thu hwnt. 
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Data Allweddol 

Targedau cynnydd i ddangos canran y plant 5 oed (Blwyddyn 1) sy’n derbyn eu 
haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 

Niferoedd a % y plant 5 oed sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 

2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026 2026 - 2027 

 78%  80%  82%  85%  100% 

2027 - 2028 2028 - 2029 2029 - 2030 2030 - 2031 2031 - 2032 

 100%  100%  100%  100%  100% 
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Deilliant 3 

Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth 

drosglwyddo o un cyfnod o'u haddysg statudol i un arall   

Ble rydym ni nawr? 

Nodwyd y sefyllfa gyfredol ac fel y bydd y sefyllfa’n datblygu ymhellach dros oes y 
cynllun hwn (o ran plant dan 5) yn neilliant 1 a 2 (uchod). 
 

72.9% o ddisgyblion Blwyddyn 1 Ceredigion sydd yn dilyn llwybr addysg CC yn 
2020/21.  
 

Data CA2 –  Nifer/% sy’n cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg ers 2017/18 fel 
cyfanswm a chanran o holl ddisgyblion CA2:  
 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Nifer CC 496 
(allan o 685) 
% = 72.4 
 
 

Nifer CC 483 
(allan o 648) 
% = 74.5 
 

Nifer CC 411 (allan 
o 571)  
% = 72.0 
 

(answyddogol, o 
ganlyniad i Covid) 

Nifer CC (allan 
o……..) 
% = 
PLASC 2021 

(ar gael Mehefin 2021) 

 

Data CA3 – Mae’r nifer a chyfanswm y disgyblion sy’n cael eu hasesu yn y Gymraeg 
fel pwnc Iaith 1af ym mlwyddyn 9 fel a ganlyn ers 2017/18: 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020(COVID-19) 2020/21(COVID-19) 

Targed: 66% 

Canlyniad: 64% 

Nifer y disgyblion 

(allan o’r cyfanswm 

yn y flwyddyn) 

=  469/732 

Targed: 68% 

Canlyniad: 66% 

Nifer y disgyblion 

(allan o’r 

cyfanswm yn y 

flwyddyn) 

= 479/728 

Targed : 70% 

Canlyniad : 72% 

Nifer y disgyblion 

(allan o’r cyfanswm yn 

y flwyddyn) = 458/633 

(answyddogol, o ganlyniad  

i Covid) 

Targed : 70% 

Canlyniad : N/A 

Nifer y disgyblion (allan 

o’r cyfanswm yn y 

flwyddyn) = N/A 

(ar gael Gorffennaf 2021) 

 

Blwyddyn 9: Asesiad Ail Iaith 

2017/18 2018/19 2019/20(COVID-19) 2020/21(COVID-19) 

Nifer/% y disgyblion 

(allan o’r cyfanswm 

yn y flwyddyn) 

= 36% (263/732) 

Nifer/% y 

disgyblion (allan 

o’r cyfanswm yn y 

flwyddyn) = 34% 

(249/728) 

Nifer/% y disgyblion 

(allan o’r cyfanswm yn 

y flwyddyn) = 26% 

(165/633) 

(answyddogol, o ganlyniad  

i Covid) 

Nifer/% y disgyblion 

(allan o’r cyfanswm yn y 

flwyddyn) = N/A 

 

(ar gael Gorffennaf 2021) 
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Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru) 

Yn unol â’r arweiniad yn nogfen ganllaw ‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg’ Llywodraeth Cymru bydd yr awdurdod yn mapio’r ddarpariaeth 
addysg bresennol yn ôl gweithgarwch addysgu a dysgu Cymraeg, gan ddefnyddio 
data CYBLD fel gwaelodlin o fis Gorffennaf 2021 ymlaen.  
 

Erbyn Gorffennaf 2022 bydd yr awdurdod yn cytuno â llywodraethwyr pob ysgol a 
gynhelir pa gategori sy'n disgrifio'r ysgol orau o ran y weledigaeth yn y CySGA i’w 
datblygu’n ieithyddol gan gynnwys y categorïau trosiannol. 
 

Bydd yr awdurdod yn cyd-weithio gyda’r ysgolion wrth weithredu i gwrdd â’r 
canlyniadau addysgol/ieithyddol perthnasol a disgwyliedig wrth weld cynnydd tuag at 
y Gymraeg yn ei hysgolion hyd 2032 a thu hwnt.     
 

Targed 
Cynnydd canrannol yn nifer y disgyblion sy’n trosglwyddo o’r ysgolion cynradd 
cyfrwng Cymraeg presennol i addysg cyfrwng Cymraeg uwchradd (yn ardal 
Aberystwyth). 
 

Roedd 79% o ddisgyblion Blwyddyn 6 wedi trosglwyddo i addysg CC uwchradd ym 
mis Medi 2020 o’r ysgolion hyn.  
 

Targed Medi 2021: 80%    
Targed Medi 2022: 82%    
Targed Medi 2023: 84%  
Targed Medi 2024: 82% 
Targed Medi 2025: 90% 
 

Targed 
Adeiladu ar y sail gadarn a osodwyd yn y cyfnod sylfaen fel bod disgyblion 7-11oed 
Ysgol Plascrug, Ysgol Padarn Sant, Ysgol Llwyn yr Eos, Ysgol Comins Coch ac 
Ysgol Cei Newydd yn medru parhau i ddatblygu eu medrau ieithyddol. Y nod yw 
sicrhau eu bod yn deall a siarad y Gymraeg yn hyderus yn unol â’r dyhead ym 
mhedwar diben Cwricwlwm i Gymru ac er mwyn cynnig y dewis iddynt o ran cyfrwng 
ieithyddol addysg uwchradd yn y dyfodol.        
 

Targed 
Cydweithio gyda’r rhan-ddeiliaid perthnasol er mwyn sicrhau dilyniant ieithyddol o’r 
cynradd i’r uwchradd mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth yn Ysgol Penweddig (hyn 
i gyd-fynd gyda chontinwwm ieithyddol Cwricwlwm i Gymru).  
 

Targed 
Cynyddu’r dilyniant ieithyddol o ran y meysydd sy’n cael eu cynnig a’u hasesu drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn CA3 ar draws Ysgol Bro Pedr, Ysgol Henry Richard, Ysgol 
Uwchradd Penglais, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Ysgol Uwchradd Aberteifi ac Ysgol 
Uwchradd Penweddig. 
 

Targed 
Ymgynghori gyda’r rhan-ddeiliaid perthnasol er mwyn cynllunio datblygiad a dilyniant 
ieithyddol Categori 3 yng nghyfnodau allweddol 3 a 4 Ysgol Henry Richard 
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(‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ - Llywodraeth 
Cymru) gyda hynny’n weithredol yn ystod hanner cyntaf y cynllun strategol hwn.  
 

Targed 
Cynllunio cynnydd pendant yn nifer y disgyblion sy’n astudio ar gyfer cymwysterau 
ac sy’n cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws yr ysgolion uwchradd. 
Adeiladu ar hyder disgyblion CA3 drwy gefnogaeth hyfforddiant sirol, cefnogaeth 
allgyrsiol, cefnogaeth gwaith cartref (datblygiad ‘ap’ ar lefel sirol/genedlaethol), 
hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i staff a disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 ayyb) gyda 
chysywllt pendant yma gydag ymgyrch HYDER sirol (gweler Deilliant 5). 
 

Targed 
Yn unol â’r hyn a nodir yn arweiniad ‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru), ymgynghori gyda holl ran-ddeiliad Ysgol 
Uwchradd Penglais er mwyn cynllunio datblygiad ieithyddol dros gyfnod 10 mlynedd 
y cynllun hwn. Y nod yw sicrhau dilyniant ieithyddol o’r cynradd yn unol â gofynion y 
pedwar diben a Cwricwlwm i Gymru.       
 

Targed 
Sicrhau bod dogfen ‘Datblygu Addysg yng Ngheredigion 2022-32' yn alinio gyda 
CySGA 2022/32 o ran sicrhau darpariaeth lawn CC ôl 16 yn y sir. 
 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

Dros y ddegawd nesaf, bwriedir ymgynghori yn unol â’r arweiniad yn ‘Categoreiddio 
ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru) gyda 
rhanddeiliaid yr ysgolion uwchradd canlynol: Ysgol Uwchradd Aberaeron, Ysgol 
Uwchradd Aberteifi, Ysgol Henry Richard ac Ysgol Bro Pedr fel eu bod yn cwrdd â 
gofynion C3 i’r mwyafrif llethol o ddisgyblion erbyn 2032. 
 

(Bydd y rhaglen o ymgynghori uchod yn dechrau yn rhan gyntaf y cynllun hwn ar 
gyfer Ysgol Henry Richard, gyda’r ysgolion eraill uchod i ddilyn).      
 

Data Allweddol 

Ym Medi 2020 trosglwyddodd 387 (70%) o ddisgyblion Blwyddyn 6 ar draws 
ysgolion cynradd Ceredigion i addysg cyfrwng Gymraeg uwchradd. Trosglwyddodd 
168 (30%) o’r un fintai i addysg cyfrwng Saesneg uwchradd h.y. o CA2 i CA3. 
 

Nifer a chanran y disgyblion Blwyddyn 1 – 6 sydd yn mynychu addysg cyfrwng 
Cymraeg a chyfrwng Saesneg yn Ionawr 2020 (CYBLD 2020)  
 

 Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 Blwyddyn 4 Blwyddyn 5 Blwyddyn 6 

Cyfrwng 
Cymraeg 
 

465 73% 500 76% 520 74% 503 75% 533 72% 459 74% 

Cyfrwng 
Saesneg 

170 27% 154 24% 178 26% 171 25% 207 28% 160 26% 

(gall fod rhai disgyblion ar goll o’r mintai llawn oherwydd na dderbyniwyd y data yn ystod cyfnod cofnodi’r ddogfen hon) 
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Niferoedd a % y dysgwyr sy’n parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o 
un cyfnod o’u haddysg statudol i un arall 

2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026 2026 - 2027 

 72%  75%  75%  75%  76% 

2027 - 2028 2028 - 2029 2029 - 2030 2030 - 2031 2031 - 2032 

 76%  78%  79%  80%  81% 
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Deilliant 4 

Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel 

pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg  

Ble rydym ni nawr? 

Y Gymraeg fel pwnc 

Mae polisi iaith Ceredigion yn nodi dilyniant cryf o ran astudio’r Gymraeg fel pwnc. 
Mae disgyblion sydd wedi mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y cynradd neu 
sydd wedi treulio cyfnod allweddol cyfan yn astudio mamiaith yn dilyn yr un llwybr 
trwy’r cyfnodau allweddol uwchradd.   

Nifer a chanran y disgyblion sy’n astudio manyleb mamiaith yn 2020/2021 

CA3 - Oherwydd cyfyngiadau Covid mae’r data ar gyfer CA3 YN ANGHYFLAWN. 

CA4 - Yn Haf 2020, astudiodd 63.5% ar gyfer cymhwyster TGAU mamiaith (453 o 
ddisgyblion). 

CA5 - Yn Haf 2020, astudiodd 7.81% o’r disgyblion cymwys (oedd wedi astudio 
TGAU mamiaith yn flaenorol), y Gymraeg fel pwnc safon uwch. 

 

Nifer a chanran disgyblion sy’n astudio manyleb ail iaith yn 2020/2021 

CA3  - Oherwydd cyfyngiadau Covid mae’r data ar gyfer CA3 YN ANGHYFLAWN 

CA4  Yn Haf 2020, astudiodd 29% ar gyfer cymhwyster TGAU ail iaith (207 o 
ddisgyblion) 

CA5 - Yn Haf 2020, astudiodd 1.97 o’r disgyblion cymwys ( oedd wedi astudio 
TGAU ail iaith yn flaenorol), Cymraeg ail iaith fel pwnc safon uwch. 

 

PYNCIAU TRWY GYFRWNG Y GYMRAEG 

Ar hyn o bryd, mae pob disgybl sy’n mynychu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn  
cael profiad o’r meysydd dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg (CS) ac mae o leiaf 70% 
o’r addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn CA2. 

Anelir at addysgu 40% o’r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg yn y CS yn yr 
ysgolion cynradd ‘Cyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r 
Gymraeg’ a 30% ohono yn CA2. 

CA 3 - Oherwydd cyfyngiadau Covid mae’r data ar gyfer CA3 YN ANGHYFLAWN 

CA4 –Yn Haf 2020, roedd 57% o ddisgyblion Ceredigion  wedi llwyddo i astudio 2 
neu fwy o gymwysterau TGAU  trwy gyfrwng y Gymraeg  a 33% wedi astudio 5 neu 
fwy trwy gyfrwng y Gymraeg. 

CA5 – Yn Haf 2020, safwyd 1309 o gymwysterau gan ddisgyblion Ceredigion. 
Roedd 317 o’r rheiny trwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys 157 o gymhwyster y 
fagloriaeth Gymreig. Rhydd hyn ganran o 24% o ddisgyblion safon Uwch yn 
astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. 
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Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

 Bydd angen sicrhau yr un cadernid o ran llwybr ieithyddol wrth arwain 

ysgolion drwy newid yn y system dynodiadau ysgolion. 

 Bydd angen cefnogi ysgolion uwchradd  wrth iddynt annog disgyblion i  

barhau gyda’u llwybr mamiaith. 

 Targedu mwy o ddisgyblion o ysgolion cynradd Cymraeg i barhau gydag 

addysg cyfrwng yn enwedig yng nghylch Aberystwyth. 

 Darparu hyfforddiant Gloywi Iaith ar gyfer yr athrawon hynny sy’n ddi-hyder 

yn eu defnydd o’r iaith. 

 Bydd angen sicrhau hefyd bod ysgolion yn deall anghenion newydd 

cymwysterau TGAU yn sgil Cwricwlwm i Gymru. 

 Bydd angen cadarnhad pellach wedi ymgynghoriad Cymwysterau Cymru ar 

y cynnig bod Cymraeg TGAU yn gyfwerth ag un TGAU a hanner. Bydd 

canlyniad yr ymgynghoriad yn cael effaith ar y data a’n targedau. 

 Yn yr un modd bydd angen ystyried darpariaeth ysgolion o bynciau cyfrwng 

Cymraeg wrth eu gosod yn y dynodiad cywir. Bydd nifer o’n hysgolion yn 

syrthio rhwng dau gategori a bydd angen cefnogaeth pellach er mwyn 

symud ysgolion ar hyd y llwybr sy’n cynyddu canran y pynciau a gynigir, 

astudir ac asesir  trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

TGAU 
mamiaith 

63%     

TGAU ail 
iaith 

29%     

Safon 
Uwch 
mamiaith 

7.81%     

Safon 
Uwch ail 
iaith 

1.97%     

Mae opsiynau disgyblion o astudio mwy na 10 cymhwyster yn amrywio o ysgol i 

ysgol ac yn ôl blociau opsiwn a phynciau galwedigaethol. Rydym felly wedi 

penderfynu defnyddio canrannau o’r cymwysterau yn hytrach na rhif absoliwt. 

 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

20% o’r 
cymwysterau 
a astudir trwy 
gyfrwng y 
Gymraeg ar 
wahân i’r 
Gymraeg a 
Chymraeg 
Llên 

     

40% o’r 
cymwysterau 
a astudir trwy 
gyfrwng y 
Gymraeg ar 
wahân i’r 
Gymraeg a 
Chymraeg 
Llên  

     

50% o’r 
cymwysterau  
a astudir trwy 
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gyfrwng y 
Gymraeg ar 
wahân i’r 
Gymraeg a 
Chymraeg 
Llên 
100% o’r 
cymwysterau 
a astudir trwy 
gyfrwng y 
Gymraeg ar 
wahân i’r 
Gymraeg a 
Chymraeg 
Llên 

     

Sut byddwn yn cefnogi ysgolion Uwchradd i gymryd camau i gynyddu nifer y 

cymwysterau y gall dysgwyr eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg? 

 Sicrhau bod darn penodol o waith yn rhan o swydd newydd y Cydlynydd 

Cwricwlaidd Uwchradd i fonitro’r ddarpariaeth a chasglu gwybodaeth 

ynghylch cyfradd  astudio cyfrwng CA4 a CA5. Bydd y cydlynydd yn medru 

casglu data cyfredol o ba fwrdd arholi/cymwysterau mae ysgolion yn eu 

dewis e.e. ambell ysgol yn newid o ddysgu safon Uwch i ddarparu cwrs 

BTEC. 

 Ymgynghori ar newid categori un ysgol uwchradd i ddynodiad 3 yn unol â 

‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth 

Cymru) 

 Parhau i ddosrannu arian y Gymraeg er mwyn sicrhau dosbarthiadau 

pynciau cyfrwng Cymraeg yn CA4 – Monitro a chyfiawnhau’r gwariant hwn 

cyn , yn ystod ac ar ddiwedd y cyfnodau arian.  

 Dylid sicrhau adrodd ar y camau yma o ychwanegu at yr arlwy o bynciau 

cyfrwng Cymraeg yn flynyddol yn CDY pob ysgol.  

 Sefydlu pwyllgor a chyfarfodydd ar gyfer Llywodraethwyr sydd â chyfrifoldeb 

dros y Gymraeg  er mwyn mireinio eu rôl a chryfhau atebolrwydd. 

 Defnyddio system e-sgol i gefnogi pynciau TGAU ac ehangu ar fwydlen e-

ddysgu o ran pynciau cyfrwng Cymraeg safon Uwch.  

 Sicrhau bod pob disgybl sy’n astudio cymhwyster mamiaith yn cael ei asesu 

ar gyfer y Fagloriaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 Cefnogi’r athrawon hynny sy’n ddi-hyder yn ieithyddol i fynychu’r cwrs 

sabothol a darparu sesiynau gloywi ar eu cyfer yn fewnol. Cwrs 

Cymorthyddion (Pasg ‘21) ac athrawon yn barod (Medi ‘21). Bydd penodiad 

newydd o swyddog Cefnogi Gyrfa Gynnar athrawon hefyd yn helpu i 

flaenoriaethu targedau personol yr athrawon hyn a’u harwain at y cyrsiau 

perthnasol nid yn unig o fewn eu blwyddyn gyntaf ond y tu hwnt i hynny 

hefyd. Bydd yn gaffaeliad i baratoi’r gweithle ar gyfer medru darparu 

cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 Casglu data cyfredol o ba fwrdd arholi/cymwysterau mae ysgolion yn eu 

dewis e.e. ambell ysgol yn newid o ddysgu safon Uwch i ddarparu cwrs 

BTEC. 

 Cynnal Ffair Yrfaoedd/Byd Gwaith – rhannu pwysigrwydd dwyieithrwydd – 

modd gwneud hyn trwy gyfres o ffilmiau byrion o brofiadau pobl go iawn yn 

ogystal â thrwy’r Ymgyrch Hyder (gweler Deilliant 5). 
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 Cefnogi’r ysgolion gyda Cwricwlwm i Gymru – edrych ar is-bennawd y 4 

diben - “Bydd ein holl blant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi i ddatblygu yn 

ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n ... gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn 

gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg”. Defnyddio 

uned ‘Troi’r trai mewn trideg mlynedd’ y Coleg Cymraeg fel modiwl gyda’r 

holl ddisgyblion. 

 Cefnogi llysgenhadon ysgol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyda’u gwaith. 

 Cefnogi ysgolion wrth gynllunio dilyniant addas ar hyd llwybr ieithyddol 

disgyblion o naill sector i’r llall yn unol â Chwricwlwm i Gymru. 

 Cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg a Cered i barhau i fynychu nosweithiau 

agored ysgolion uwchradd a hyrwyddo astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a 

siarad Cymraeg. Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg o fewn Addysg a Cered i 

gydweithio ar amserlen a chynllun cefnogi’r Uwchradd. 

 Sefydlu perthynas agos a chynllunio gyda Gyrfa Cymru er mwyn lledaenu 

negeseuon cadarnhaol. 

 Sicrhau bod prentisiaethau a swyddi’r sir yn nodi pwysigrwydd/angen y 

Gymraeg. 
Sut byddwn ni’n cydweithio gydag ysgolion i sicrhau bod y Gymraeg yn cael 

ei chynnig fel pwnc safon Uwch mewn ysgolion gan gefnogi ysgolion i 

gynnal dosbarthiadau llai os oes rhaid er mwyn diogeli’r pwnc? 

 Bydd modd rhannu arbenigedd rhwng ysgolion trwy e-sgol. 

 Hyrwyddo sesiynau meistr a gynhelir trwy gynllun Y Coleg Cymraeg a’r 

prifysgolion. 

 Cydweithio gyda phenaethiaid adrannau  i adnabod  darpar ddisgyblion 

Safon Uwch. 

 Ail sefydlu a chryfhau rhwydwaith penaethiaid adrannau er mwyn cyd  
           weithio a chadw golwg fanylach ar y rhifau. 

Sut byddwn ni’n cydweithio ag ysgolion i hyrwyddo manteision astudio’r 

Gymraeg fel pwnc ymhlith disgyblion a rhieni/gofalwyr?  

 Rhannu fideos LlC  - https://www.youtube.com/cymraeg ar gyfer 

nosweithiau opsiynau ac i’w hyrwyddo ymysg rhieni ac ar Cardi Iaith. 

 Creu fideos astudiaethau achos ein hunain yn olrhain gyrfa hyd yma y 

disgyblion hynny sydd wedi astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch.    

 Creu Fideo astudiaethau achos– Manteision dilyn llwybr aelod o staff sydd 

wedi astudio’r Gymraeg. Cydweithio gyda’n rhan-ddeiliaid, Y Coleg 

Cymraeg, Cered, Gyrfa Cymru a SAB. 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

 Rydym yn disgwyl, ar ddiwedd y cynllun 10 mlynedd, y bydd 6 o’r 7 ysgol 

Uwchradd yn cwrdd â gofynion dynodiad 3 (‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ – LlC). 

 Rydym yn disgwyl gweld canran y cymwysterau a astudir trwy gyfrwng y 

Gymraeg yn codi’n raddol bob blwyddyn.  

 Rydym yn disgwyl gweld cynnydd yn hyder disgyblion a rhieni i ddewis 

addysg Gymraeg. 

 Yng nghanlyniadau cyfrifiad 2031 byddwn yn disgwyl gweld canran uwch  o 

ddisgyblion rhwng 5 a 15 oed yn medru siarad Cymraeg. 
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 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 
TGAU 
mamiaith 

    72% 

TGAU ail 
iaith 

    28% 

Safon Uwch 
mamiaith 

    20% 

Safon Uwch 
ail iaith 

    10% 

20% cyfrwng     65% 
40% cyfrwng     48% 
50% cyfrwng     45% 
100%cyfrwng 
( ac eithrio 
Saesneg fel 
pwnc) 

    25% 
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Deilliant 5 

Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-

destunau gwahanol yn yr ysgol  

Ble rydym ni nawr? 

Penodwyd Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg Mewn Addysg ym mis Medi 2020 i 
arwain ar waith y Siarter Iaith (cynradd ac uwchradd) ac i gydweithio gydag amryw 
o ran-ddeiliaid gyda’r nod penodol o annog defnydd o’r Gymraeg yn anffurfiol 
ymysg disgyblion Ceredigion. 
 
Mae’r Adran Diwylliant bellach yn rhan o’r Adran Ysgolion yng Ngheredigion gan 
felly gynnig cyfleoedd pellach i gyd-weithio ar gyfleoedd allgyrsiol a chymdeithasol 
o ran y Gymraeg.   
 
Mae’r deilliant hwn yn cysylltu’n uniongyrchol â strategaeth hyrwyddo 5 mlynedd 
Ceredigion (sy’n ofyniad dan Safonau’r Gymraeg):  
 
Nod Strategol 1 - Cynnal a chynyddu sgiliau iaith Gymraeg trigolion Ceredigion.  
 
1.3 Amcanion - Sicrhau cyfleoedd digonol i bobl ifanc ac oedolion gaffael a 
datblygu eu sgiliau Cymraeg: yn y gweithle ac yn y gymuned. 
 
gan blethu hefyd gyda: 
 
Nod Strategol 2 - Cynnal a chynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
amrywiol gyd-destunau. 
 
2.1 - Cynnal a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol. 
 
Data Cered 
 

 

Data CERED 

2019-20.docx
 

 
Data Theatr Felinfach 
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Arad Goch 
Perfformiad i ddisgyblion CA3 - HUDO 

 
Perfformiad i ddisgyblion CA2 – Tu fewn Tu-Fas 
 

 
 
Clybiau ôl ysgol cofrestredig 
 

 Cymraeg Cymraeg 
a 
Saesneg 

Saesneg 
gydag 
elfennau o 
Gymraeg 

Saesneg    Cyfanswm 
lleoliadau  

Nifer lleoliadau ôl 
ysgol cofrestredig 

9 6 0 3 18 

 
 
Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion 
Mae gan yr Urdd, Clwb Ffermwyr Ifanc, Ieuenctid Tysul, Sgowtiaid Ceredigion, 
Girlguiding Cymru a Ray Ceredigion gytundeb lefel gwasanaeth gyda Gwasanaeth 
Ieuenctid Ceredigion. Maent yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 11-25 oed. Mae 
gan y Cytundebau hyn y targedau canlynol i’w cwrdd er mwyn hyrwyddo a 
chefnogi’r Gymraeg: 
 

• Gweithio tuag at y nifer o Achrediadau Cenedlaethol a ddarperir drwy 
gyfrwng y Gymraeg (mae’n rhaid i’r CLG ddarparu o leiaf 20 i gwrdd â’u targedau) 
 

• Y nifer o sesiynau sydd wedi eu darparu i ddatblygu ymwybyddiaeth ymysg 
plant a phobl ifanc o werth cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd yr iaith 
Gymraeg (mae’n rhaid i’r CLG ddarparu o leiaf 10 i gwrdd â’u targedau)  
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Sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8 (Ysgol Penweddig yn 
ystod Tymor yr Hydref 2020) 
30  Tachwedd  (blwyddyn 7) - 50 yn bresennol (dros 2 sesiwn) 
1 Rhagfyr (blwyddyn 7) - 50 yn bresennol (dros 2 sesiwn) 
7 Rhagfyr (blwyddyn 8) - 50 yn bresennol (dros 2 sesiwn) 
10 Rhagfyr -(blwyddyn 8) - 75 yn bresennol (dros 3 sesiwn) 
 

Data Siarter Iaith 
Llwyn yr Eos – tuag at yr Efydd, Padarn Sant – Efydd, Comins Coch – Arian, Cei 
Newydd – Arian, Plascrug – Arian.  
(Cymraeg Campus)  
 

Efydd: Llanarth, Felinfach, Pontrhydfendigaid, Llangwyryfon, Cenarth, Bro Sion 
Cwilt, Ciliau Parc, Dihewyd, Y Dderi, Aberporth, Dyffryn Cledlyn, Craig yr Wylfa, 
Llanfarian, Penparc 
 

Tuag at ar yr arian: Aberaeron, Talybont, Rhydypennau, Rhos Helyg, Myfenydd, 
Mynach, Llanfihangel y Creuddyn, Bro Teifi, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Henry 
Richard 
 

Arian: Llanilar, Talgarreg, Syr John Rhys, Bro Pedr, Llanon, Llechryd, T Llew Jones 
 
Ysgolion Gydol Oed - Ysgol Bro Teifi (CS a CA2: tuag at yr Arian, CA3 a CA4: Efydd) 
                                        Ysgol Henry Richard (CS a CA2: tuag at yr Arian, CA3 a CA4: Efydd) 
                                        Ysgol Bro Pedr ((CS a CA2: tuag at yr Arian, CA3 a CA4: Efydd) 
 

Uwchradd: Penweddig – Efydd, Penglais, Aberaeron, Aberteifi – tuag at yr Efydd  

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

 Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg Mewn Addysg (benodwyd i’w swydd ym mis 
Medi 2020) i arwain ar waith y Siarter Iaith (cynradd ac uwchradd) ac i 
gydweithio gydag amrywiaeth o ran-ddeiliaid gyda’r nod penodol o annog 
defnydd o’r Gymraeg yn anffurfiol ymysg disgyblion Ceredigion. 

 YMGYRCH HYDER (Medi 2022 ymlaen) - Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg i 
gydweithio gyda’n ysgolion uwchradd yn benodol, Ceredigion Actif, Y 
Gwasanaeth Ieuenctid, Cered, Theatr Felinfach, Gwasanaeth Athrawon 
Cefnogi’r Gymraeg (hyfforddiant gloywi, datblygu medrau llafar uchel a 
soffistigedig yn null School21, targedu disgyblion Blwyddyn 7,8 a 9 ayyb 
ayyb). Y nod yw cael siaradwyr hyderus sy’n fwy tebygol o ddefnyddio’r 
Gymraeg yn gymdeithasol mewn gwahanol gyd-destunau (yn enwedig os 
ydynt o gartrefi di-Gymraeg ac yn ddisgyblion sydd wedi ennyn ymdeimlad o 
berthyn ac integreiddio i'w cymunedau. Defnyddio tystiolaeth ymchwil o 
brosiect hyder ardal Bangor a Mentrau Iaith Cymru i gynyddu defnydd y 
Gymraeg ymysg siaradwyr di-hyder e.e. defnyddio technegau seicoleg iaith i 
ddarganfod a goresgyn rhwystrau’r unigolyn a llunio cynllun hyder unigol a 
rhoi cymorth iddynt i weithredu’n gadarnhaol. 

 Llunio holiadur fel gwaelodlin i’r uchod i’w gwblhau gan ddisgyblion ysgolion 
uwchradd y sir o ran hyder a chanfyddiad wrth ddefnyddio’r Gymraeg.    

 Cydweithio o fis Medi 2022 ymlaen gydag Ysgol Henry Richard (yn benodol) 
gan ddefnyddio a rhannu tystiolaeth o brosiect ymchwil ‘Astudiaeth o allfudo 
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a dyheadau pobl ifanc o’r bröydd Cymraeg’ i ddatblygu ymhellach ar 
agweddau cadarnhaol wrth ddefnyddio’r Gymraeg. 

 Llunio a dadansoddi holiadur y Gymraeg mewn addysg bob dwy flynedd er 
mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth am anghenion ysgolion, tueddiadau 
ieithyddol, rhwystrau, manylion y siarter ayyb. Bydd yr holiadur yn cynnig 
targedau gweithredu ymarferol dros gyfnod. 

 Sefydlu, o’r newydd, fforwm ar gyfer monitro gweithredu’r CySGA gyda sylw 
penodol i’r elfen o ddefnydd anffurfiol o’r Gymraeg. 

 Cydweithio gyda darparwyr cyfrwng Cymraeg er mwyn ehangu darpariaeth 
lle gall disgyblion cael mynediad i weithgareddau allgyrsiol cyfrwng Cymraeg 
e.e. Urdd Gobaith Cymru, CFFI, Theatr Felinfach (sydd wedi datblygu 
platfform digidol creadigol yn ystod cyfod COVID), Cered (hefyd wedi 
datblygu elfen ddigidol yn ystod COVID sef ‘Cica Corona’), Mudiad Meithrin, 
Cwmni Theatr Arad Goch, Gwasanaeth Ieuenctid, Ceredigion Actif. 

 Llunio ‘Cynllun Chwaraeon’ fydd yn weithredol o fis Medi 2021.  
Sefydlu fforwm i hyrwyddo’r Gymraeg ym maes Chwaraeon – i gynnwys 
cynrychiolaeth o wasanaethau hamdden Ceredigion, 1 Pennaeth Uwchradd, 
2 Athro Chwaraeon Uwchradd, 2 o dîm datblygu’r Gymraeg, Cered, Urdd a 
chlybiau lleol. Nod y cynllun fydd magu hyder staff a phobl ifanc i  
ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol ac i glywed y Gymraeg fel iaith fyw. 
Mae gan hyfforddwyr / athrawon chwaraeon rôl flaenllaw ym mywydau plant 
a phobl ifanc a gallent ennyn diddordeb a dylanwadu. Trwy gydweithio’n 
draws adrannol mae modd ymledu’r neges am bwysigrwydd y Gymraeg a 
chyfleoedd i’n disgyblion i’w defnyddio o fewn gwersi nofio, dosbarthiadau 
ffitrwydd, clybiau cymunedol ayyb. Byddwn yn creu Ap y Gymraeg ym myd 
chwaraeon fydd ar gael i’w lawrlwytho er budd hyfforddwyr, disgyblion a 
staff. Bydd yn hyrwyddo’r defnydd o dermau a geirfa chwaraeon Cymraeg/ 
dwyieithog bydd o fudd wrth hyfforddi. Bydd hefyd yn  cynorthwyo gyda’r 
geirfa allweddol ar gyfer disgyblion sy’n astudio TGAU/cymhwyster Addysg 
Gorfforol, yn cynnig templedi ar gyfer cyflwyno datganiadau i’r wasg yn 
Gymraeg, cymorth i gyhoeddi sylwebaeth/canlyniadau gemau ar y cyfryngau 
cymdeithasol yn Gymraeg ayyb.  

 O fewn 5 mlynedd, ein dymuniad yw gweld bod mwy o ddisgyblion yn 
astudio Addysg Gorfforol trwy gyfrwng y Gymraeg a bod holl staff. 
Gwasanaethau Hamdden y Sir â hyder i ddysgu/hyfforddi yn ddwyieithog. 

 Parhau gyda chyfarfodydd rhwydwaith ar gyfer arweinyddion y Siarter Iaith  i 
rannu syniadau, rhannu rhwystredigaethau ac arfer dda, i gydweithio ac i 
gynllunio ar y cyd ayyb (cyfarfod cyntaf 10fed o Ragfyr 2020). 

 Darparu gweithgareddau ar gyfer diwrnodau penodol i hyrwyddo’r Gymraeg 
megis Diwrnod Shwmae, Dydd Miwsig Cymru, Gŵyl Ddewi ayyb.  

 Cardi-Iaith (@Cardiiaith): sefydlu tudalen ‘Facebook’ i rannu gwybodaeth, 
cyflwyno sgiliau iaith, patrymau iaith, ymglymiad a chefnogaeth i rieni, 
hyrwyddo cyfleoedd Cymraeg o fewn y sir o fewn addysg a rhannu 
gweithgareddau sefydliadau/mudiadau Cymraeg eraill.  

 Prosiect Cerddoriaeth – Selar bach, gigs, hyrwyddo’r sîn roc Gymraeg drwy 
ledaenu gwybodaeth am a cherddoriaeth bandiau/artistiaid cyfoes, Jambori, 
a chynllun i gydweithio â Gwasanaeth Cerdd y Sir er sicrhau elfen gynyddol 
Gymreig yn y ddarpariaeth. 
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 Darparu hyfforddiant ar lein fydd yn hyrwyddo elfennau o’r Gymraeg yn 
ddigidol e.e. Podlediadau, darparu adnoddau ayyb. 

 Cydweithio gyda phartneriaid y Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol i weld 
yr hyn sy’n bosibl o ran y defnydd o gemau cyfrifiadurol, dylanwadau a 
dylanwadwyr (‘influencers’) y cyfryngau cymdeithasol  ayyb drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

 Law yn llaw gyda phartneriaid allweddol byddwn yn parhau i ddiwygio’n map 
darpariaeth yn flynyddol fel cofnod o’r hyn sydd ar gael i blant oed ysgol er 
mwyn iddynt ddefnyddio’u medrau Cymraeg yn gymunedol a chymdeithasol.  

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

Dros deng mlynedd y cynllun, drwy’r gweithgareddau uchod, law yn llaw gyda 
datblygiad Cwricwlwm i Gymru ac elfennau o’r pedwar diben (h.y. Bydd ein holl blant 

a phobl ifanc yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd: yn gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn 
gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg yn ogystal â Bydd ein holl blant a 
phobl ifanc yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd: yn wybodus am eu diwylliant, eu 

cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn awr ac yn y gorffennol) rydym am weld hyder a balchder 
cynyddol ymysg disgyblion yn eu gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg ac 
mewn amlieithrwydd cyffredinol. Bydd sicrhau bod y Gymraeg yn berthnasol, yn 
fywiog, cyfoes a chynhwysol yn egwyddorion holl bwysig i lwyddiant y 
gweithredoedd hyn dros gyfnod y CySGA.  
 
Bydd holl ysgolion uwchradd Ceredigion wedi ymgysylltu’n llawn gyda nodau’r 
Siarter Iaith ac yn gynyddol ymateb i’r gofynion datblygol sydd yn yr amrywiol 
gamau.  
 
Bydd arlwy o weithgareddau allgyrsiol cymdeithasol wedi ei lunio ar y cyd gyda’n 
rhan-ddeiliaid er mwyn datblygu ymhellach y cyfleoedd sydd ar gael i ddisgyblion o 
bob oed i ddefnyddio’u Cymraeg.    
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Deilliant 6 

Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag 

anghenion dysgu ychwanegol (“ADY”) (yn unol â'r dyletswyddau a bennir 

gan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 

2018) 

Ble rydym ni nawr? 

 Rydym yn gallu darparu’r rhan fwyaf o gefnogaeth ADY yn ddwyieithog. Yr 
unig fylchau, erbyn hyn, yw cefnogaeth ar gyfer dysgwyr gyda nam ar y clyw 
neu gydag amhariad aml-synhwyraidd. Mae’r awdurdod yn talu am 
wasanaeth athrawes arbenigol amhariad aml-synhwyraidd ar lefel ranbarthol 
ond does dim gwasanaeth ar gael trwy’r Gymraeg. Mae’r awdurdod yn 
cyflogi aelod staff sydd ag achrediad arbenigol nam ar y golwg sy’n gallu 
gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngheredigion. 

 Dros y tair blynedd ddiwethaf, rydym wedi cynllunio i benodi a hyfforddi 
athrawes ymgynghorol i allu darparu cefnogaeth ar gyfer dysgwyr gyda nam 
ar y golwg trwy’r iaith Gymraeg. 

 Mae pob aelod o’r tîm AAA canolog yn siarad Cymraeg oni bai am un 
athrawes ymgynghorol ar gyfer nam ar y clyw. Mae ein cydlynydd 
trawsnewid ADY wedi bod yn dysgu Cymraeg ers iddi gael ei phenodi.  

 Mae cyfarfodydd tîm yn cael eu cynnal trwy’r iaith Gymraeg. 
 Mae’r holl hyfforddiant wyneb yn wyneb rydym yn ei gynnig i staff ysgolion 

yn gallu cael ei gyflwyno trwy’r Gymraeg.  
 Mae’r holl hyfforddiant digidol rydym wedi ei greu ar gyfer staff ysgolion ers 

y cyfnod clo ar gael yn ddwyieithog. 
 Mae pob ymyrraeth rydym yn ei gefnogi o fewn ein hysgolion yn gallu cael ei 

ddarparu yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Iaith y dosbarth sydd yn cael ei 
flaenoriaethu ar gyfer rhaglenni ymyrraeth llythrennedd, rhifedd, sgiliau cyd-
lynedd corfforol a chymdeithasol. Yr unig eithriad yw rhaglenni iaith a 
lleferydd sydd yn blaenoriaethu iaith y cartref gan mai polisi’r gwasanaeth 
iechyd yw targedu hyn fel datblygu sgil bywyd yn hytrach na sgil addysg.  

 Mae pob cydlynydd AAA yn gallu siarad Cymraeg heblaw am ddwy. Mae 
hyn yn golygu bod rhwydweithiau CAAA yn cael eu cyflwyno’n ddwyieithog. 

 Prif iaith gweithredu ein canolfannau arbenigol (SRC) yw Saesneg ond 
maent i gyd yn addysgu’r Gymraeg fel ail iaith. Pan fo disgybl sydd angen y 
ddarpariaeth arbenigol trwy’r Gymraeg yn cael ei leoli yn un o’r SRC, rydym 
yn darparu hyn trwy sicrhau cefnogaeth agos cymhorthydd dysgu (CD) sydd 
yn siarad Cymraeg. 

 Mae nifer o’n gwarchodwyr plant yn cynnig darpariaeth trwy’r Saesneg. Gall 
hyn fod yn anhawster wrth i blant drosglwyddo i ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

 Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn cael ei gofnodi fel sgil hanfodol yn y broses 
recriwtio ar gyfer pob swydd newydd o fewn y tîm AAA/ADY. Pan fo’ lefel yr 
arbenigedd yn golygu nad oes ymgeiswyr yn meddu ar y sgiliau iaith 
(Cymraeg) angenrheidiol, mae cynnig y swydd yn ddibynnol ar gytundeb i 
ddatblygu’r rhain o fewn dwy flynedd. 
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 Mae pob ysgol yn sicrhau bod rhieni’n deall bod unrhyw ddarpariaeth ac 
ymyrraeth ar gael yn y Gymraeg a bod datblygu iaith y dosbarth yn 
flaenoriaeth dros ddatblygu iaith y cartref gyda’r ymyraethau ieithyddol 
(heblaw am raglenni iaith a lleferydd). 

 Mae rhieni’n derbyn y wybodaeth o ran opsiynau darpariaeth ieithyddol wrth 
ddewis ysgol a lleoliad arbenigol. 

 Mae’r holl adnoddau rydym yn eu creu er mwyn cefnogi ysgolion ar gael yn 
ddwyieithog. Mae’r rhain yn cael eu rhannu ar ‘Teams’. Pan mae’r 
adnoddau’n cyd-fynd gydag ymyrraeth sydd yn hybu datblygiad sgiliau iaith 
penodol, sicrheir cydraddoldeb ieithyddol o ran nifer ac ansawdd yr 
adnoddau. 

 Nid oes digon o asesiadau safonol ar gael trwy’r Gymraeg ond mae’r tîm 
seicolegwyr addysg yn gallu cyflwyno asesiadau safonol Saesneg trwy’r 
Gymraeg ar lafar. Y gwendid gyda hyn yw nad yw’r canlyniadau’n gallu cael 
eu cofnodi fel rhai safonol wedyn. Mae unrhyw ddatblygiad yn y maes yma 
yn fater cenedlaethol. 

 Rydym wedi cynnal awdit o’r adnoddau a’r asesiadau sydd ar gael yn 
Gymraeg ac wedi cyfieithu rhai Saesneg ble roedd yna fwlch. Mae bwlch 
mawr yn parhau o ran asesiadau seicometrig, ond mae defnyddio’r iaith 
Gymraeg wrth eu gweinyddu yn ddigon ymarferol – ond nid yw’n ddigonol. 
Mater cenedlaethol yw datblygu’r maes yma. 

 Gan mai dim ond un asesiad sillafu Cymraeg safonol sydd ar gael, a dydy 
hwnnw ddim yn ddigon addas ar gyfer cael ei ddefnyddio ar draws y 
cyfnodau allweddol, rydym wedi cydweithio er mwyn datblygu asesiad sillafu 
o fewn Ceredigion. Er nad yw’n asesiad safonol, mae’n cael ei ddefnyddio 
fel rhan o gynllun er mwyn adnabod a chryfhau gwendidau sillafu penodol. 
Mae unrhyw ddatblygiad yn y maes yma yn fater cenedlaethol. 

 Rydym yn edrych ar ail ysgrifennu ‘Strategaeth a Pholisi AAA Ceredigion’ i 
gyd-fynd gyda’r Ddeddf a’r Cod ADY newydd. Bydd y gwaith yma’n cael ei 
orffen pan fydd y Cod ADY yn cael ei gyhoeddi yng Ngwanwyn 2021. 
Byddwn yn sicrhau bod yr holl ddogfennaeth, gan gynnwys y meini prawf, yn 
ddwyieithog. 

 Rydym wedi rhannu adnoddau hyfforddiant ADY dwyieithog o ansawdd 
uchel gydag ALl o fewn y rhanbarth. 

 Rydym hefyd wedi cydweithio gyda’r rhanbarth wrth ddatblygu adnoddau 
hyfforddiant ADY dwyieithog o ansawdd uchel. 

 Rydym wedi cyfieithu rhaglen asesu sgiliau iaith a lleferydd (Wellcomm) er 
mwyn iddo fod yn addas ar gyfer ei ddefnyddio o fewn Ceredigion. 

 Rydym wedi addasu a chyfieithu rhestrau chwarae hyfforddiant a oedd wedi 
cael eu rhannu gan Sir Abertawe. 

 Mae’r cyfarfodydd ‘Cynllun Cyfeirio’ aml-asiantaethol yn cael eu cynnal 
trwy’r Gymraeg. 

 Pan rydym yn trefnu cynhadledd aml-asiantaethol, rydym yn darparu  
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd. 
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Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

 Parhau gyda’r sefyllfa bresennol o ran sicrhau darpariaeth Cymraeg o fewn 
ein hysgolion ac adnoddau priodol i gefnogi hyn. 

 Datblygu’r sefyllfa o ran hyfforddiant gan greu cyflwyniadau digidol/rhithwir 
mwy arbenigol yn y ddwy iaith fel bod staff ysgolion yn gallu dewis yr iaith 
maent am ei defnyddio ar sail unigol. 

 Rhoi darpariaeth trwy’r Gymraeg yn ei le ym mhob achos gan gynnwys 
mewnbwn gan yr athrawes ymgynghorol ar gyfer amhariad clyw trwy wneud 
addasiadau rhesymol e.e. sicrhau partneriaeth gyda Chymhorthydd Dysgu 
Cymraeg fel cyfieithydd a defnyddio therapydd iaith a lleferydd ble fo angen 
arwyddo. 

 Datblygu’r ddarpariaeth Cymraeg ar gyfer anghenion synhwyraidd trwy 
gynllunio i hyfforddi athrawes ymgynghorol fel athrawes arbenigol ar gyfer 
nam clyw. Mae’r ddarpariaeth arbenigol ar gyfer amhariad aml-synhwyraidd 
yn gyfrifoldeb rhanbarthol gan fod ALl y rhanbarth yn rhannu’r arbenigedd 
yma. 

 Sicrhau fod unrhyw staff newydd sydd yn cael eu penodi yn gallu siarad 
Cymraeg a darparu mewnbwn trwy’r iaith Gymraeg. Ble nad yw hyn yn 
bosibl oherwydd arbenigedd y sgiliau proffesiynol, bod y staff yn ymrwymo i 
ddysgu Cymraeg o fewn dwy flynedd o gael eu hapwyntio. 

 Codi ymwybyddiaeth a disgwyliadau’r gweithlu blynyddoedd cynnar o ran 
datblygu sgiliau iaith Cymraeg a chyfeirio nhw at ddatblygiad proffesiynol 
sydd ar gael am ddim. Cynnwys y wybodaeth yma yn y gynhadledd 
flynyddol. 

 Datblygu ein systemau er mwyn gweithredu ar ofynion a goblygiadau’r 
Ddeddf a’r Cod ADY o fewn ein hysgolion yn ogystal â’n darpariaeth 
canolog. 

 Parhau i gydweithio a rhannu arfer dda gydag ALl eraill yn y rhanbarth er na 
fyddwn, fel sir, yn parhau i fod yn aelod o ERW. 

 Cydweithio gyda’r DECLO ac asiantaethau eraill o ran pwysigrwydd sgiliau 
iaith Cymraeg y gweithlu a’r ddarpariaeth. 

 Cydweithio ar draws rhanbarth Hywel Dda ar effaith gadarnhaol y 
strategaeth blynyddoedd cynnar a’r system integreiddio ar ddatblygiad 
sgiliau’r Gymraeg. 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

 Cynllunio er mwyn sicrhau bod y tîm ADY canolog yn parhau i gynnwys ystod 
eang o sgiliau arbenigol yn ogystal â’r gallu i weithio a darparu gwasanaeth 
trwy’r Gymraeg wrth i nifer o aelodau’r tîm presennol gyrraedd oed ymddeol.  

 Parhau gyda’r sefyllfa bresennol o ran sicrhau darpariaeth Cymraeg o fewn ein 
hysgolion ac adnoddau a hyfforddiant priodol i gefnogi hyn. 

 Cynnal awdit o anghenion dysgwyr yng Ngheredigion yn ogystal ag awdit o’r 
ddarpariaeth er mwyn sicrhau ein bod yn cynllunio ymlaen yn effeithiol. 

 Cydweithio yn amlasiantaethol yn y Gymraeg ble fo’n bosib ac yn briodol. 
 Sicrhau bod LlC yn arwain ar ddatblygu mwy o adnoddau arbenigol, gan 

gynnwys cynllun sillafu Cymraeg strwythuredig ac asesiadau safonol, gan 
gynnwys prawf/profion sillafu Cymraeg safonol er mwyn cefnogi ALl ac 
ysgolion. 
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Deilliant 7 

Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel 

pwnc) a thrwy gyfrwng y Gymraeg    

Ble rydym ni nawr? 

Data diweddaraf am y gweithlu addysg yng Ngheredigion (Ionawr 2021) 
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Gweithlu addysg Ysgolion Uwchradd Ceredigion 
 
Nifer o athrawon yn ôl eu gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg 
 

Ysgolion 
Uwchradd 
ac 
Ysgolion 
Gydol 
Oed (o 
ddechrau 
CA3 
ymlaen) 

Addysgu/Gweithio 
drwy gyfrwng y 

Gymraeg 

Yn gallu 
addysgu/gweithio 
drwy gyfrwng y 
Gymraeg ond 

ddim yn gwneud 

Ddim yn gallu 
addysgu/gweithio 
drwy gyfrwng y 

Gymraeg 

Yn 
addysgu’r 
Gymraeg 
fel pwnc 
yn unig 

Cyfanswm 

 
 

229 

 
 

31 

 
 

90 

 
 
4 

 
 

354 
 

 
 
Nifer yr athrawon yn ôl eu gallu yn y Gymraeg  
 

Ysgolion 
Uwchradd 
ac 
Ysgolion 
Gydol 
Oed (o 
ddechrau 
CA3 
ymlaen) 

Dim 
sgiliau 

 
 
 

Lefel 
Mynediad 

Lefel 
Sylfaen 

Lefel 
Ganolradd 

Lefel 
Uwch 

Lefel 
Hyfedr 

Ni chafwyd 
gwybodaeth 

Cyfanswm 

 
 

21 

 
 

31 

 
 

22 

 
 

21 

 
 

46 

 
 

198 

 
 

15 

 
 

354 

 
 

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym yn 
bwriadu cyrraedd yno? 

 Sicrhau llwybr gyrfa a chefnogaeth i’r athrawon/dirprwy brifathrawon/uwch 
athrawon hynny sy’n dymuno datblygu’n benaethiaid o fewn yr awdurdod ac sy’n 
arweinwyr yn y sector cyfrwng Cymraeg drwy e.e. gymhwyster CPCP. 

 Bydd adran Adnoddau Dynol yr awdurdod yn diwygio’i threfniadau ar gyfer 
cynllunio’r gweithlu addysg dros y cyfnod nesaf er mwyn sicrhau gweithlu digonol i 
ddiwallu’r galw yn y sector Gymraeg/dwyieithog.  

 Cydweithio gydag Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol Cymru er mwyn denu 
penaethiaid posibl i Geredigion pan bydd rhai o’r rhai presennol yn ymddeol. 

 Adnabod a sicrhau cefnogaeth lawn i’r gweithlu perthnasol fydd angen eu uwch-
sgilio drwy’r Cynllun Sabothol (yn enwedig yn ysgolion cylch Aberystwyth) dros 
gyfnod y cynllun.  

 Llunio rhaglen dreigl er mwyn cefnogi staff addysgu a chynorthwyol y sector 
uwchradd i ddysgu’r Gymraeg neu i ennyn hyder pellach ynddi (drwy'r Cynllun 
Sabothol). Adnabod o leiaf 3 – 4 o ymarferwyr yn flynyddol ar gyfer hyn.  

 Llunio ‘Polisi Iaith’ enghreifftiol at ddefnydd pob ysgol yn fewnol gan gynnwys e.e. 
y disgwyliad pan yn recriwtio o safbwynt y Gymraeg, disgwyliad o ran defnydd o’r 
Gymraeg, ymddygiad proffesiynol a’r Gymraeg ayyb.    
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 Cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn hyrwyddo manteision 
astudio’r Gymraeg fel pwnc ac ennill cymhwyster ar bob lefel ynddi e.e. defnyddio 
deunyddiau hyrwyddo yn nosweithiau agored a nosweithiau opsiynau’r ysgolion 
uwchradd, hyfforddi arweinwyr ysgol ar bob lefel am yr angen i hyrwyddo’r 
Gymraeg fel pwnc.   

 Cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Sefydliadau Hyfforddi 
Athrawon er mwyn annog disgyblion i ystyried a dilyn gyrfa yn y byd addysg  
(er mwyn addysgu yn y sector dwyieithog ac i addysgu’r Gymraeg fel pwnc). 

 Targedu, cysgodi a mentora disgyblion blwyddyn 10-13 er mwyn eu denu i weld 
addysgu yn y sector dwyieithog fel gyrfa ddeniadol.    

 Mynychu ffeiriau addysg sefydliadau hyfforddi athrawon er mwyn ceisio denu 
unigolion i addysgu yn Ngheredigion (Bangor, Aberystwyth a Caerfyrddin yn 
bennaf). 

 Cydweithio gyda cholegau addysg bellach er mwyn annog myfyrwyr yno i 
fanteisio a gwella’u sgiliau iaith er mwyn ennill cyflogaeth yn ysgolion Ceredigion 
fel cymorthyddion dysgu. 

 Sicrhau hyfforddiant lefel uchel i athrawon ar ‘Maes Dysgu a Phrofiad - Ieithoedd, 
Llythrennedd a Chyfathrebu’ yn ogystal â’r Gymraeg ar draws yr holl feysydd 
dysgu a phrofiad eraill. 

 Llunio cynllun o hyfforddiant blynyddol ar fethodoleg dysgu dwyieithog 
llwyddiannus.  

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

 Bod gweithlu addysg ALl Ceredigion yn gynyddol ei allu i addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg ac i addysgu’r Gymraeg fel pwnc. 

 Bod cyflenwad o athrawon i allu addysgu’r pynciau presennol sy’n anodd i 
recriwtio ar eu cyfer e.e. Cymraeg, Gwyddoniaeth(-au), Mathemateg, Ieithoedd 
Modern, Dylunio a Thechnoleg. 

 Bod y gweithlu hwnnw yn ymwybodol o’i rôl wrth gynnig hyder i ddisgyblion i 
siarad a defnyddio’r Gymraeg yn academaidd (llafar, darllen ac ysgrifennu) ond 
hefyd yn gymdeithasol (yn siaradwyr hyderus sy’n teimlo’n rhan/wedi eu 
hintegreiddio i’w bröydd). 

 Bod y gweithlu cyfan yn ysgolion Ceredigion yn gweld y rôl bwysig sydd ganddynt 
wrth greu disgyblion sy’n siaradwyr hyderus ac sy’n gweld y Gymraeg fel iaith 
gynhwysol a pherthnasol mewn byd o ieithoedd pwysig eraill.    
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Sut y byddwn yn gweithio gydag eraill i gyflawni ein gweledigaeth 

 
Bydd y Fforwm yn cyfarfod i gynnig eu barn wrth gynllunio cychwynnol y ddogfen a 
hynny’n gyntaf ym mis Mai 2021. Unwaith y bydd y ddogfen yn cael ei chymeradwyo 
gan Lywodraeth Cymru bydd y fforwm yn cyfarfod unwaith bob tymor (ysgol) er mwyn 
goruchwylio ei gweithredu a’i gwerthuso.  
 
Bydd oddeutu 10 aelod i’r fforwm gan gynnwys rhan-ddeiliaid y sectorau addysg 
perthnasol – un pennaeth cynradd ac uwchradd, aelodau o’r tîm addysg sirol, Swyddog 
Polisi’r Gymraeg a Chydraddoldeb, Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg a chynrychiolwyr o 
fudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg, y Mudiad Meithrin, Blynyddoedd Cynnar Cymru, 
Hyfforddiant Ceredigion, Coleg Ceredigion ac Adran Addysg Prifysgol Aberystwyth.  
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2019 Rhif (Cy. ) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Cynlluniau Strategol 

Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 

2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 

Ysgolion (Cymru) 2013 (“Deddf 2013”) yn ei gwneud 

yn ofynnol i awdurdod lleol lunio cynllun strategol 

Cymraeg mewn addysg (“cynllun”). Mae adran 85 o 

Ddeddf 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod 

lleol gyflwyno ei gynllun i Weinidogion Cymru i’w 

gymeradwyo cyn i’r cynllun hwnnw gael ei gyhoeddi. 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud o dan 

adrannau 84 a 87 o Ddeddf 2013. Maent yn gwneud 

darpariaeth i awdurdod lleol lunio cynllun deng 

mlynedd, y cyntaf i gael effaith o 1 Medi 2021, yn 

ddarostyngedig i gymeradwyaeth Gweinidogion 

Cymru. Maent hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer y 

materion a ganlyn: 

(a) ffurf a chynnwys y cynllun (rheoliad 3); 

(b) cyfnod para’r cynllun (rheoliad 4); 

(c) y dyddiad erbyn pryd y mae rhaid cyflwyno’r 

cynllun i Weinidogion Cymru i’w 

gymeradwyo (rheoliad 5); 

(d) cymeradwyo cynllun (rheoliad 6); 

(e) amserlenni ar gyfer adolygu’r cynllun ac â 

phwy y mae rhaid ymgynghori, ynghyd â 

threfniadau ar gyfer diwygio’r cynllun 

(rheoliad 7); 

(f) y personau a’r cyrff y mae rhaid i awdurdod 

lleol ymgynghori â hwy ynghylch y cynllun 

drafft (rheoliad 8); 

(g) y dyddiad erbyn pryd y mae rhaid cyhoeddi’r 

cynllun (rheoliad 9); 

(h) dull cyhoeddi cynllun (rheoliad 10); 

(i) dirymu, gydag arbedion, Reoliadau 

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 
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ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng 

Cymraeg (Cymru) 2013 (rheoliad 11). 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Y Gangen Lles 

Disgyblion, Yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr, 

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 

3NQ. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif (Cy. ) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Cynlluniau Strategol 

Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 

2019 

Gwnaed *** 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru *** 

Yn dod i rym                                                 *** 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan reoliadau 84 a 87 o Ddeddf Safonau 

a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013(1), yn 

gwneud y Rheoliadau a ganlyn: 

Enwi, cychwyn a chymhwyso 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 

2019 a deuant i rym ar [**]. 

(2) Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru. 

Dehongli 

2. Yn y Rheoliadau hyn— 

ystyr “athro neu athrawes ysgol” (“school 
teacher”) yw person sydd wedi ei gofrestru â 

Chyngor y Gweithlu Addysg yng nghategori athro 

neu athrawes ysgol fel y’i disgrifir o dan dabl 1 o 

Atodlen 2 i Ddeddf 2014; 

ystyr “blwyddyn 1” (“year 1”) yw grŵp blwyddyn 

y bydd mwyafrif y plant, yn ystod y flwyddyn 

ysgol, yn cyrraedd 6 oed; 

ystyr “blwyddyn derbyn” (“reception”) yw grŵp 

blwyddyn y bydd mwyafrif y plant, yn ystod y 

flwyddyn ysgol, yn cyrraedd 5 oed; 

                                                                            
(1) 2013 dccc 1. Gweler adran 98 am y diffiniad o 

“rhagnodedig”. 
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ystyr “blwyddyn ysgol” (“school year”) yw’r 

cyfnod sy’n dechrau â’r tymor ysgol cyntaf i 

ddechrau ar ôl Gorffennaf ac sy’n dod i ben â 

dechrau’r tymor cyntaf o’r fath i ddechrau ar ôl y 

Gorffennaf canlynol; 

ystyr “cynllun” (“plan”) yw cynllun strategol 

Cymraeg mewn addysg fel y’i disgrifir gan adran 

84(1) o Ddeddf 2013; 

ystyr “Deddf 1998” (“the 1998 Act”) yw Deddf 

Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998(1); 

ystyr “Deddf 2013” (“the 2013 Act”) yw Deddf 

Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013; 

ystyr “Deddf 2014” (“the 2014 Act”) yw Deddf 

Addysg (Cymru) 2014(2); 

ystyr “fforwm cynllunio Cymraeg mewn addysg” 

(“Welsh in education planning forum”) yw corff a 

sefydlir gan awdurdod lleol at ddiben gwella 

darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg, y mae ei 

aelodau yn swyddogion i’r awdurdod lleol ac 

unrhyw bersonau eraill y mae’r awdurdod lleol yn 

ystyried eu bod yn briodol; 

ystyr “grŵp blwyddyn” (“year group”) yw grŵp o 

blant mewn ysgol y bydd y mwyafrif ohonynt, 

mewn blwyddyn ysgol benodol, yn cyrraedd yr un 

oedran; 

ystyr “gweithiwr cymorth dysgu mewn ysgol” 

(“school learning support worker”) yw person 

sydd wedi ei gofrestru â Chyngor y Gweithlu 

Addysg yng nghategori gweithiwr cymorth dysgu 

mewn ysgol fel y’i disgrifir o dan dabl 1 o Atodlen 

2 i Ddeddf 2014; 

ystyr “SAB” (“FEI”) yw sefydliad o fewn y sector 

addysg bellach yng Nghymru fel y diffinnir 

“institutions within the further education sector” 

gan adran 91(3) o Ddeddf Addysg Bellach ac 

Uwch 1992(3). 

Ffurf a chynnwys 

3. Rhaid i bob cynllun gynnwys darpariaeth sy’n 

ymdrin â’r materion a nodir yn yr Atodlen. 

Cyfnod para cynlluniau deng mlynedd 

4.—(1) Mae’r cynllun deng mlynedd cyntaf yn cael 

effaith am y cyfnod sy’n dechrau ar 1 Medi 2021 ac 

sy’n dod i ben ar 31 Awst 2031. 

(2) Mae pob cynllun deng mlynedd dilynol yn cael 

effaith am y cyfnod o ddeng mlynedd sy’n dechrau ar 

                                                                            
(1) 1998 p. 31. 
(2) 2014 dccc 5. 

(3) 1992 p. 13. 
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1 Medi yn y flwyddyn pan fydd y cynllun deng 

mlynedd blaenorol yn dod i ben. 

(3) Mae paragraffau (1) a (2) yn ddarostyngedig i 

reoliadau 6 (cyflwyno cynlluniau deng mlynedd i 

Weinidogion Cymru) a 7 (adolygu a diwygio 

cynlluniau). 

Cyflwyno cynlluniau deng mlynedd i Weinidogion 

Cymru 

5.—(1) Rhaid i awdurdod lleol gyflwyno ei gynllun 

deng mlynedd cyntaf i Weinidogion Cymru i’w 

gymeradwyo heb fod yn hwyrach na 31 Ionawr 2021. 

(2) Rhaid i awdurdod lleol gyflwyno pob cynllun 

deng mlynedd dilynol i Weinidogion Cymru i’w 

gymeradwyo heb fod yn hwyrach na 31 Mawrth yn y 

flwyddyn y bydd y cynllun yn cymryd effaith. 

Cynlluniau deng mlynedd nad ydynt wedi eu 

cymeradwyo erbyn 1 Medi 

6.—(1) Os nad yw Gweinidogion Cymru yn 

cymeradwyo cynllun deng mlynedd erbyn 1 Medi yn y 

flwyddyn y mae’r cynllun hwnnw i gael effaith ynddi, 

yna mae’r cynllun hwnnw yn cael effaith un mis 

calendr ar ôl i Weinidogion Cymru gymeradwyo’r 

cynllun. 

(2) Nid yw paragraff (1) yn effeithio ar y dyddiad y 

bydd y cynllun deng mlynedd yn dod i ben arno (fel 

y’i hamlinellir o dan reoliad 4), oni bai bod y cynllun 

yn cael ei ddisodli gan gynllun diwygiedig yn unol â 

rheoliad 7. 

Adolygu a diwygio cynlluniau 

7.—(1) Rhaid i awdurdod lleol, heb fod yn hwyrach 

na 31 Gorffennaf bob blwyddyn, gan ddechrau yn 

2022— 

(a) adolygu ei gynnydd yn erbyn y targedau a 

nodir yn y cynllun; a 

(b) cyflwyno adroddiad i Weinidogion Cymru 

sy’n amlinellu’r cynnydd a wnaed yn erbyn y 

targedau hyn. 

(2) Wrth gynnal adolygiad, caiff yr awdurdod lleol 

ymgynghori ag unrhyw bersonau y mae’n ystyried eu 

bod yn briodol. 

(3) Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu diwygio 

ei gynllun yn dilyn adolygiad o dan baragraff (1)(a), 

rhaid iddo gyflwyno’r cynllun diwygiedig i 

Weinidogion Cymru i’w gymeradwyo heb fod yn 

hwyrach na 4 mis calendr ar ôl i’r adroddiad o dan 

baragraff (1)(b) gael ei gyflwyno. 

(4) Mae’r cynllun sy’n cael ei ddisodli gan y cynllun 
diwygiedig yn peidio â chael effaith un mis calendr ar 

ôl cymeradwyo’r cynllun diwygiedig. 
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(5) Mae’r cynllun diwygiedig yn cael effaith un mis 

calendr ar ôl cymeradwyo’r cynllun diwygiedig, ac yn 

cael effaith am weddill y cyfnod yr oedd y cynllun 

sy’n cael ei ddisodli ganddo yn cael effaith yn 

wreiddiol. 

Llunio ac ymgynghori 

8.—(1) Y personau rhagnodedig at ddibenion adran 

84(4)(f) o Ddeddf 2013 (personau y mae rhaid i 

awdurdod lleol ymgynghori â hwy wrth lunio cynllun 

deng mlynedd neu gynllun diwygiedig(1)) yw— 

(a) Comisiynydd y Gymraeg (o fewn ystyr adran 

2 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011); 

(b) Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar 

a Gofal Plant (o fewn ystyr “Early Years 

Development and Childcare Partnership” yn 

adran 119 o Ddeddf 1998); 

(c) Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a 

Hyfforddiant yng Nghymru; 

(d) darparwyr hyfforddiant y gweithlu addysg; 

(e) unrhyw sefydliadau sy’n darparu 

gwasanaethau i blant a phobl ifanc y mae’r 

awdurdod lleol yn ystyried eu bod yn briodol; 

ac 

(f) unrhyw bersonau neu gyrff eraill yr 

ymddengys i’r awdurdod lleol eu bod yn 

briodol. 

Amseriad cyhoeddi 

9. Rhaid i awdurdod lleol gyhoeddi ei gynllun (neu 

ei gynllun diwygiedig) ar neu cyn y dyddiad y mae’r 

cynllun yn cymryd effaith. 

Dull cyhoeddi 

10. Rhaid i awdurdod lleol gyhoeddi ei gynllun 

(neu ei gynllun diwygiedig) drwy— 

(a) ei roi ar ei wefan; a 

(b) rhoi copïau o’r cynllun ar gael i’r cyhoedd 

edrych arnynt yn— 

(i) pob un o’i swyddfeydd sydd ar agor i’r 

cyhoedd; 

(ii) unrhyw le arall y mae’n ystyried ei fod 

yn briodol. 

                                                                            
(1) Mae’r personau hyn yn ychwanegol at y rheini a restrir yn 

adran 84(4) o Ddeddf 2013. 
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Dirymu ac arbedion 

11.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), mae 

Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 

Addysg ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng 

Cymraeg (Cymru) 2013(1) wedi eu dirymu. 

(2) Bydd cynlluniau sydd mewn effaith yn union cyn 

i’r Rheoliadau hyn ddod i rym yn parhau i gael effaith 

tan 31 Awst 2021. 

 

 

 

Y Gweinidog Addysg, un o Weinidogion Cymru 

Dyddiad 

 

                                                                            
(1) O.S. 2013/3048 (Cy. 307). 
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 YR ATODLEN Rheoliad 3 

1.—(1) Targed sy’n amlinellu’r cynnydd 

disgwyliedig mewn plant Blwyddyn 1 a addysgir drwy 

gyfrwng y Gymraeg yn ardal yr awdurdod lleol yn 

ystod oes y cynllun. 

(2) Wrth gyfrifo’r targed, rhaid i awdurdodau lleol 

roi sylw i ganllawiau a ddyroddir gan Weinidogion 

Cymru o dan adran 87(4) o Ddeddf 2013. 

2. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod lleol 

yn cyflawni’r cynnydd disgwyliedig mewn plant 

Blwyddyn 1 a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg yn 

ystod oes y cynllun. 

3. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod lleol 

yn defnyddio data sy’n deillio o’i adolygiad o 

ddigonolrwydd darpariaeth gofal plant ar gyfer ei ardal 

(o dan ddyletswyddau a nodir yn rheoliad 3 o 

Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau 

Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016(1)) er mwyn 

cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg. 

4. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod lleol 

yn cynyddu nifer y plant yn y flwyddyn derbyn a 

addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg. 

5. Datganiad sy’n nodi sut y bydd unrhyw geisiadau 

y mae’r awdurdod lleol yn eu gwneud am gyllid grant 

gan Weinidogion Cymru mewn cysylltiad â gwariant 

ar ysgolion a gynhelir yn ei ardal yn ystyried targed yr 

awdurdod lleol i gynyddu nifer y plant Blwyddyn 1 a 

addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod oes y 

cynllun. 

6. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod lleol 

yn cydweithio ag awdurdodau lleol eraill drwy arfer eu 

swyddogaethau ar y cyd er mwyn sicrhau parhad 

mewn trefniadau ar gyfer personau sy’n cael addysg 

cyfrwng Cymraeg y tu allan i’r sir y maent yn byw 

ynddi. 

7. Datganiad sy’n nodi trefniadau’r awdurdod lleol o 

ran ei ddarpariaeth ar gyfer hwyrddyfodiaid(2) i 

addysg cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys sut a phryd y 

mae gwybodaeth yn cael ei rhoi i rieni a 

gwarcheidwaid. 

8. Datganiad sy’n nodi sut y mae’r awdurdod lleol 

wedi gweithio mewn partneriaeth â’i fforwm cynllunio 

Cymraeg mewn addysg (os yw wedi ei sefydlu yn 

                                                                            
(1) O.S. 2016/88 (Cy. 42). 

(2)  Plant (sy’n 7 oed neu drosodd) nad ydynt yn siarad Cymraeg 
ond sy’n dymuno cael addysg cyfrwng Cymraeg ar ôl 

diwedd y cyfnod sylfaen. 
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ardal yr awdurdod lleol) i lunio cynllun yr awdurdod a 

goruchwylio ei weithredu a’i werthuso. 

9. Datganiad sy’n nodi— 

(a) sut y bydd yr awdurdod lleol yn rhoi 

gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid o ran 

argaeledd addysg cyfrwng Cymraeg a’r math 

o addysg cyfrwng Cymraeg a gynigir; 

(b) sut y bydd yn rhoi gwybodaeth i rieni a 

gwarcheidwaid sy’n datgan bod addysg 

cyfrwng Cymraeg yn opsiwn i bersonau ni 

waeth beth fo’u cefndir ieithyddol; 

(c) sut y bydd yn gwneud y defnydd gorau o 

wybodaeth ynghylch y manteision a all ddaw 

yn sgil dwyieithrwydd ac amlieithrwydd. 

10. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn sicrhau bod personau a addysgir yn Gymraeg 

yn parhau i gael eu haddysgu felly wrth drosglwyddo o 

un grŵp blwyddyn i grŵp blwyddyn arall, a chynllunio 

yn unol â hynny os yw’r cyfraddau cadw yn destun 

pryder i’r awdurdod. 

11. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn cynyddu faint o addysg cyfrwng Cymraeg a 

ddarperir mewn unrhyw ysgolion a gynhelir ganddo ac 

sy’n darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a’r 

Saesneg. 

12. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn cynyddu nifer a chanran y personau 15 oed a 

throsodd ym mhob lleoliad ysgol uwchradd a 

gynhelir sy’n astudio am gymwysterau drwy gyfrwng 

y Gymraeg ac sy’n cael eu hasesu drwy gyfrwng y 

Gymraeg. 

13. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn rhoi cymorth i barhau â’r addysg cyfrwng 

Cymraeg a ddarperir ar gyfer personau 14 i 19 oed 

drwy gydweithio ag ysgolion eraill a SABau eraill os 

bydd angen. 

14. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn darparu mwy o Gymraeg fel pwnc i bersonau 

sydd dros 15 oed ym mhob lleoliad ysgol uwchradd a 

gynhelir, gan gydweithio ag ysgolion eraill a SABau 

eraill os bydd angen. 

15. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn gwella safonau addysg cyfrwng Cymraeg 

drwy gynyddu’r cyfleoedd i bersonau siarad 

Cymraeg mewn unrhyw ysgol a gynhelir ganddo. 

16. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn defnyddio canfyddiadau ei adolygiadau o dan 

adran 63 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 
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a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018(1) er mwyn 

llywio’r cynllun mewn perthynas â deilliannau ar 

gyfer personau ag anghenion dysgu ychwanegol ac ar 

gyfer cynllunio’r gweithlu o fewn y sector anghenion 

dysgu ychwanegol. 

17. Datganiad sy’n nodi ymrwymiad yr awdurdod 

lleol i ymdrin â chynllunio’r gweithlu addysg cyfrwng 

Cymraeg ar gyfer ysgolion a gynhelir yn ei ardal, gan 

gydweithio ag awdurdodau lleol eraill a darparwyr 

cyrsiau neu raglenni hyfforddiant cychwynnol 

athrawon ysgol. 

18. Datganiad sy’n nodi ymrwymiad yr awdurdod 

lleol i gydweithio ag awdurdodau lleol eraill drwy 

arfer eu swyddogaethau ar y cyd wrth gynllunio a 

darparu cymorth i— 

(a) gwella sgiliau Cymraeg athrawon ysgol a 

gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion, 

mewn ysgolion a gynhelir yn ei ardal; 

(b) gwella sgiliau addysgu yr athrawon ysgol 

hynny a’r gweithwyr cymorth dysgu hynny 

mewn ysgolion, sy’n darparu addysg cyfrwng 

Cymraeg mewn ysgolion a gynhelir yn ei 

ardal. 

19. Datganiad sy’n nodi ymrwymiad yr awdurdod 

lleol, gan gydweithio ag awdurdodau lleol eraill ac 

asiantaethau eraill, i sicrhau bod y cynllun yn cael ei 

ystyried yn ystod ystyriaethau ynghylch safonau 

addysgol cyfrwng Cymraeg ysgolion a gynhelir yn ei 

ardal. 

20. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn hybu mynediad i addysg a hyfforddiant drwy 

gyfrwng y Gymraeg mewn perthynas â chludiant i 

ddysgwyr yn unol â’r ddyletswydd a nodir o dan adran 

10 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008(2). 

 

                                                                            
(1) 2018 dccc 2. 

(2) 2008 mccc 2.  
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Mae’r Asesiad Effaith Integredig hwn yn cynnwys nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yr egwyddorion Datblygu 
Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010, Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau’r Gymraeg), ac ystyriaethau Rheoli Risg, i osod sylfaen ar gyfer 
proses benderfynu effeithiol ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol. 

 

1.  MANYLION Y CYNNIG: (Polisi / Newid amcan / Arbed arian) 

Teitl y cynnig Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Ceredigion 2022-2032 
 

Maes 
gwasanaeth 

Ysgolion a Diwylliant 
Pennaeth y 
Gwasanaeth 

Meinir Ebbsworth 
Cyfarwyddwr 
Strategol 

Barry Rees 

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI 

Silyn Roberts E-bost silyn.roberts@ceredigion.gov.uk Ffôn 07890540487 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ledled Cymru a enwir yn y ddeddf weithio 
tuag at gyflawni saith nod llesiant, gan gynnwys 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu'. Ceir hefyd sail statudol i'r system ar 
gyfer cynllunio darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg. Mae dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ac i 
weithio tuag at gyflawni'r nodau llesiant. 
 
Cyhoeddwyd Symud Cymru Ymlaen 2016-2021 ym mis Medi 2016, a'i nod yw llywio gwelliannau i economi a gwasanaethau cyhoeddus Cymru er 
mwyn creu Cymru sy'n ffyniannus a diogel, yn iach ac egnïol, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, ac sydd wedi'i huno a'i chysylltu. Mae'r ddogfen hon yn 
amlinellu blaenoriaethu'r Llywodraeth ar gyfer cyflawni'r gwelliannau hyn. Maent yn fesurau uchelgeisiol a fydd yn cael effaith ar bawb ar bob cam 
o'u bywyd. 
 
Mae hefyd yn nodi uchelgais Llywodraeth Cymru o ran cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg a nifer y bobl sy'n ei siarad, yn ogystal â'i hymrwymiad i 
sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac i barhau i annog mwy o bobl i ddefnyddio a siarad Cymraeg yn eu bywydau bob dydd. 
 
Cyhoeddwyd strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru ym mis Awst 2017. Am y tro cyntaf, gosodwyd gweledigaeth ar gyfer Cymru lle mae 
ei hiaith yn ffynnu. Un o nodau allweddol y strategaeth yw creu system addysg statudol sy'n cynyddu nifer y siaradwyr hyderus. Er mwyn 
cyflawni'r nod hwn, rhaid i ni gynyddu nifer y disgyblion ysgol sy'n cael y cyfle i feithrin sgiliau Cymraeg yn yr ysgol a'r cyfle i ddefnyddio'r iaith yn 
eu bywydau bob dydd, a hynny'n sylweddol. Dyma'r sbardun ar gyfer dymuniad Llywodraeth Cymru i atgyfnerthu'r fframwaith deddfwriaethol sy'n 
cefnogi'r ffordd y caiff y Gymraeg a darpariaeth Cymraeg eu cynllunio yn ein system addysg statudol yng Nghymru. 
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Cymraeg 2050 yw'r prif bolisi sy'n llywio'r newidiadau i'r broses statudol o gynllunio addysg cyfrwng Cymraeg. Yn ôl strategaeth Cymraeg 2050, 
addysg ymdrochi cyfrwng Cymraeg yw’r prif ddull o sicrhau bod plant yn gallu meithrin eu sgiliau Cymraeg, ac o greu siaradwyr newydd. Mae 
data ysgolion yn dweud wrthym faint o blant sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, Maent yn ddangosydd allweddol o ran y twf sy'n 
ofynnol ac yn dangos pwysigrwydd sicrhau ymrwymiad y system addysg i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg. Maent hefyd yn tynnu sylw at 
bwysigrwydd y sector blynyddoedd cynnar fel pwynt mynediad cynnar i addysg ymdrochi, ac fel ffordd o gynyddu'r galw am addysg cyfrwng 
Cymraeg. 
 
Bydd angen cynyddu nifer y dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg sy'n dysgu Cymraeg yn llwyddiannus drwy ddatblygu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg yn y cyfnod statudol hyd 7 oed. Bydd y Gymraeg hefyd yn rhan annatod o'r cwricwlwm newydd a fydd yn cynnwys un continwwm ar 
gyfer ei dysgu. Drwy gyflwyno'r cwricwlwm newydd o fis Medi 2022 ymlaen, y nod yw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg sy'n rhan o'r system 
addysg statudol a sicrhau bod pob dysgwr, yn y dyfodol, yn gallu defnyddio'r Gymraeg ar ôl iddo adael yr ysgol. 
 
Bydd y cynnig yn sicrhau bod Sir Ceredigion yn gallu cyflawni ei dyletswyddau statudol mewn perthynas ag addysg cyfrwng Cymraeg drwy ei 
Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Y cynllun hwn yw'r adnodd cynllunio iaith hirdymor ar gyfer awdurdodau lleol ac mae’n pennu'r 
cyfeiriad strategol ar gyfer cynllunio ac ehangu addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn galluogi awdurdod lleol Ceredigion i gynllunio addysg 
cyfrwng Cymraeg yn ei hardaloedd mewn ffordd sy'n cyflawni nodau Cymraeg 2050. 
 
Bydd targedau lleol mewn Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn seiliedig ar y targed hirdymor cyffredinol i sicrhau miliwn o siaradwyr. 
Mae Cymraeg 2050 yn amlinellu'r ymrwymiad i gynyddu cyfran y disgyblion ym mhob blwyddyn ysgol sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg o 22% i 
30% erbyn 2032, a bydd y cynnydd cenedlaethol hwn o 8% yn sail i dargedau pob awdurdod lleol yn ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg.  
 
Bydd y cynnig hefyd yn cyfrannu at wireddu tri nod strategol ‘Strategaeth Iaith Ceredigion’ sef: 
 
• Cynyddu sgiliau iaith trigolion Ceredigion 
• Cynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yng Ngheredigion 
• Sicrhau amodau cymdeithasol sy’n galluogi’r Gymraeg i ffynnu bydd hefyd yn cyfrannu’n gadarnhaol iawn tuag at nodau llesiant 
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Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio’n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy’n defnyddio’r 
ffyrdd, pobl sy’n defnyddio parciau gwledig, pobl sy’n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy’n meddu ar y nodweddion gwarchodedig a 
nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae’n rhaid i’r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw). 

 
Bydd y cynnig yn cael effaith ar ddisgyblion o fewn oedran statudol addysg yn ysgolion Ceredigion. 
 
Bydd y cynnig hwn yn cael effaith gadarnhaol ar blant a phobl ifanc yng Ngheredigion drwy gynnig dewisiadau ychwanegol o ran addysg cyfrwng 
Cymraeg a dwyieithog a mwy o gyfleoedd a chymorth i bawb fanteisio arni. Yn ei dro, bydd hyn yn cynnig sgiliau Cymraeg i blant a phobl ifanc y 
gallant eu defnyddio ym mhob agwedd ar fywyd ac, yn enwedig, pan fyddant yn gadael yr ysgol ac yn dechrau gweithio. Bydd hefyd yn rhoi mwy 
o gyfleoedd i'r rhai mewn ysgolion cyfrwng Saesneg wella eu sgiliau Cymraeg. 
 
Bydd y cynnig hwn hefyd yn galluogi awdurdod lleol Ceredigion i gynyddu'r ddarpariaeth a gynigir, a'i gwella, a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar 
blant a phobl ifanc ledled y sir, heb ystyried y gymdeithas y maent yn byw, eu cefndir nac iaith y teulu, gan sicrhau bod mwy a mwy o blant a 
phobl ifanc yn meithrin sgiliau Cymraeg y gallant eu defnyddio mewn bywyd bob dydd. 
 
Disgwyliwn i unrhyw effeithiau fod yn rhai cadarnhaol, a hynny oherwydd y canlynol: 
 
Bydd plant a phobl ifanc yn gallu manteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog ni waeth ym mha gymuned y maent yn byw. 
 
Bydd nodau'r cynnig hwn yn cefnogi Cyngor Sir Ceredigion i gyflawni ei ymrwymiadau o ran y Gymraeg, siaradwyr Cymraeg a chymunedau sy'n 
siarad Cymraeg. 
 
Mae’r rhan fwyaf o athrawon a chymorthyddion ysgolion cynradd Ceredigion yn gallu siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg. Bydd cefnogaeth lawn 
yn cael ei gynnig i aelodau staff ysgolion wrth weld y cynnydd yn y ddarpariaeth o safbwynt y Gymraeg.   
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RHEOLI’R DDOGFEN: Dylid defnyddio’r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses benderfynu. 
Mae’n bwysig cadw cofnod o’r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg a 
chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd. 

Awdur Cam yn y broses 
benderfynu 

Rhif y fersiwn Dyddiad trafod Disgrifiad cryno o unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl 
trafod 

Bydd hyn yn dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy ym mhob cam o’r broses o ddatblygu’r cynnig. Ydych chi wedi ystyried yr egwyddorion datblygu 
cynaliadwy a’r nodau llesiant, a’u rhoi ar waith? 

Silyn Roberts Gweithdy Rhanddeiliaid 
Allweddol 

1 27.02.2020  

Silyn Roberts Cyfarfod:  
Grŵp Gorchwyl a Gorffen i 
drafod drafft cyntaf CySGA 
2022 - 2032 

2 08.02.2021  

Silyn Roberts Cyfarfod Arbennig o’r 
Pwyllgor Iaith: i dderbyn 
sylwadau 

3 17.05.2021  

Silyn Roberts Pwyllgor Craffu: er 
cymeradwyo’r drafft terfynol 
o’r ddogfen 

4 27.05.2021  

Silyn Roberts Cabinet: er trafod a 
chymeradwyo’r ddogfen a 
chaniatâd i ymgynghoriad 
cyhoeddus ffurfiol/statudol  

5 15.06.2021  

Silyn Roberts Cyfnod Ymgynghori 
Statudol yn dechrau 

5 Medi 2021 (8 
wythnos) 

 

Silyn Roberts Pwyllgor Iaith: i dderbyn 
sylwadau am unrhyw 
newidiadau i gynnwys y 
ddogfen yn sgil yr 
ymgynghoriad 

6 Rhagfyr 2021  

Silyn Roberts Cyflwyno’r ddogfen i 
Lywodraeth Cymru  

7 31.01.2022  

Silyn Roberts Cyflwyno ffurf derfynol y 
CySGA i’r Pwyllgor 
Craffu/Cabinet/Cyngor cyn 
ei gyhoeddi yn swyddogol 
ym mis Medi 2022 

8 Gwanwyn a Haf 
2022 
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AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae’r cynnig yn mynd i’r afael ag ef, a sut? 

Hybu'r Economi 
 

Bydd Ceredigion yn awdurdod lleol bywiog gyda gweithlu hyblyg ac aml-fedrus. 
Bydd y cynnig yn cyfrannu at aml-fedrusrwydd drwy sicrhau medrau iaith ac amlieithrwydd ymysg 
disgyblion a gweithlu’r dyfodol. Bydd y cynnig hefyd yn cyfrannu at gyfleoedd cyflogaeth ehangach i nifer 
gynyddol o drigolion Ceredigion yn y dyfodol. 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

Bydd Ceredigion yn parhau i fod yn gartref bywiog ar gyfer yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. 
Bydd dysgwyr y Gymraeg yn y pendraw yn ennill y setiau sgiliau y mae eu hangen arnynt er mwyn bod yn 
weithwyr hyblyg, dwyieithog a gallu addasu i ofynion unrhyw ddarpar gyflogwr. 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd  
 

Bydd gan ddinasyddion o bob oed well ansawdd bywyd. 
Bydd y cynnig yn cyfrannu at well ansawdd bywyd drwy ehangu ar gyfleoedd a chynyddu’r gallu i gyfrannu 
at gymuned a chymdeithas ddwyieithog. 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 

Bydd cymunedau Ceredigion yn dangos gwell cydnerthedd wrth ddelio â heriau amgylcheddol a 
chymdeithasol. 
Bydd y cynnig yn cyfrannu tuag at feithrin ymdeimlad cynyddol o falchder yn ein cymunedau lle mae 
rhwydweithiau yn cydweithio i gefnogi ei gilydd a lle mae gwarchod a hyrwyddo’r Gymraeg a’r amgylchedd 
naturiol yn cael eu gwneud law yn llaw â’i gilydd a gyda’r un arddeliad.  

 

SYLWCH: Wrth i chi lenwi’r ffurflen hon, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ategu’ch safbwyntiau. Bydd angen i chi gynnwys eich safbwynt 
cychwynnol, y mesurau a’r astudiaethau sydd wedi llywio’ch ffordd o feddwl, a’r farn rydych chi wedi dod iddi. O wneud hyn, bydd modd i chi nodi 
a fydd unrhyw newidiadau a fydd yn deillio o roi’r argymhelliad ar waith yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. Ymhlith y ffynonellau data mae: 

• Data meintiol – data sy’n darparu gwybodaeth rifyddol e.e. ffigurau poblogaeth, nifer y defnyddwyr, nifer y bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
• Data ansoddol – data sy’n darparu tystiolaeth o argraffiadau pobl o’r gwasanaeth/polisi a’u barn amdano e.e dadansoddiad o gŵynion, canlyniadau grwpiau 

ffocws, arolygon  
• Data am y boblogaeth leol, gan gynnwys ffigurau’r cyfrifiad (megis Proffil Iaith Ceredigion a Data Cydraddoldeb Ceredigion) 
• Data o’r Arolwg Cenedlaethol o Aelwydydd 
• Data am ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Adborth o ymgynghoriadau ac ymgyrchoedd ymgysylltu 
• Argymhellion pwyllgor craffu 
• Cymariaethau â pholisïau tebyg awdurdodau eraill 
• Cyhoeddiadau academaidd, adroddiadau ymchwil, adroddiadau ymgynghorwyr ac adroddiadau am unrhyw ymgynghoriad ag e.e. undebau llafur neu’r 

sectorau gwirfoddol a chymunedol, dogfen ‘A yw Cymru’n Decach’ 
• Data Sgiliau Iaith Gymraeg staff y Cyngor 
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2.  EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY:  Ym mha ffordd mae’r pum egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y’u nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi’u hymgorffori a’u blaenoriaethu yn natblygiad eich cynnig? 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Ydy’r cynnig yn dangos eich bod wedi 
bodloni’r egwyddor hon? Os yw’n 
gwneud hynny, disgrifiwch sut. Os nad 
yw’n gwneud hynny, eglurwch pam. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

Hirdymor  
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a’r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

Bydd CySGA 2022-32 Sir Ceredigion yn 
ddogfen fydd yn nodi’r camau i gyflawni’r 
nod o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2031 o fewn y sir. Bydd targedau byr 
a hir dymor a chamau gweithredu pendant 
yn y byr a’r hir dymor wedi eu nodi dros y 
cyfnod o 10 mlynedd. 
 

Drwy adeiladu ar CySGA 
2014-17 a CySGA 2017-20 
bydd y CySGA 10 mlynedd 
hwn yn gosod amserlen 
bendant fydd yn gweithredol, 
ymarferol a chynaliadwy i 
gyflawni’r nod.  

Ni ragwelwn y bydd effeithiau negyddol i’r 
camau y byddwn yn eu cymryd. Bydd 
ymgysylltu’n gadarnhaol gyda’n holl 
bartneriaid a rhanddeiliaid, ar hyd y cyfnod, 
yn hynod bwysig wrth i ni weld y 
datblygiadau yn cael eu gweithredu.    

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

Bydd cydweithio rhwng partneriaid a 
rhanddeiliaid yn greiddiol i’r cynllun. Y 
cydweithio pennaf fydd rhwng swyddogion 
yr awdurdod a’r ysgolion a’u cyrff 
llywodraethol yn ogystal â rhieni. 
 

Dyma hanfod y cynllun - 
bydd yr enghreifftiau o 
gydweithio wedi eu nodi 
drwyddo. 

I sicrhau cydweithio cadarnhaol, cyson a 
pharhaus drwy’r gweithredoedd fydd wedi 
eu nodi yn y cynllun.  

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Bydd rhanddeiliaid a phartneriaid yn cael 
eu cynnwys ar hyd y cyfnod cynllunio ac 
ymgynghori. Cynhelir gweithdy  i’r rheiny 
sydd â diddordeb yn gynnar yn y broses 
(26 Chwefror 2020)er mwyn casglu barnau 
ac unrhyw faterion perthnasol. Bydd y 
wybodaeth a gesglir bryd hynny yn cael ei 
ddosbarthu i’r mynychwyr yn y pendraw, er 
sylwadau pellach. Bydd y broses 
ymgynghori (Hydref 2021) ei hun yn 
ymgysylltu â phobl â nodweddion 
gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010 drwy’r ymgynghoriad chyhoeddus 
statudol. Bydd cyfle i unrhyw aelod o’r 
cyhoedd i fynegi barn am y cynnig bryd 
hynny. Bydd prif randdeiliaid yn derbyn 

Bydd amserlen y cynnig a’r 
angen i ymateb i’r broses 
ddemocrataidd ar ei hyd yn 
sicrhau cynnwys barn 
partneriaid a rhanddeiliaid.   

Sicrhau bod y broses gynllunio ac ymateb 
yn dilyn ‘Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer 
Ymgysylltu gyda’r Cyhoedd yng Nghymru’.    
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adroddiadau parhaus ar y cynllun ar hyd y 
cyfnod cynllunio (gweler yr amserlen), a 
hynny hefyd yn sgil unrhyw newidiadau 
posibl. Bydd y cynnig terfynol, i’w gyflwyno 
i Lywodraeth Cymru ar 31 Ionawr 2022 
wedi cynnwys barnau a syniadau 
rhanddeiliaid yn sgil cyflwyno copïau drafft 
o’r cynnig ac yn sgil yr yngynghoriad 
cyhoeddus.  
 

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 

Bydd y dulliau gweithredu fydd yn atal 
unrhyw broblemau allai godi neu waethygu 
drwy gyfnod y cynllun, wedi eu nodi ynddo.  

Nodir yr adnoddau fydd eu 
hangen i atal problemau rhag 
codi yn glir yn y 
gweithredoedd drwy’r 
cynllun.  
 

Ymateb i unrhyw bryderon a ddaw drwy 
ymgysylltu’n barhaus ac yn eglur gyda 
rhanddeiliaid a phartneriaid ar hyd y cyfnod 
cynllunio ac ymgynghori.   

Integreiddio 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

Yn ei hanfod mae’r cynnig am gefnogi 
dyhead Cyngor Sir Ceredgion i gryfhau 
sefyllfa’r Gymraeg drwy ei Strategaeth 
Iaith. Mae’r cynnig hefyd yn cefnogi 
Amcanion Strategol y Cyngor a Strategaeth 
Miliwn Siaradwyr 2050 Llywodraeth Cymru. 

Mae’r Gymraeg yn greiddiol i 
weithrediad Cyngor Sir 
Ceredigion ac yn ei 
amcanion strategol.  

Ni ragwelir y bydd yna effeithiau negyddol i’r 
cynnig.  

 
 

3.  NODAU LLESIANT:  Ydy’r cynnig yn cyflawni unrhyw rai o’r saith nod llesiant cenedlaethol a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015? Eglurwch yr effaith (gadarnhaol a negyddol) yr ydych yn ei disgwyl, ac awgrymwch sut i liniaru unrhyw effaith negyddol neu i 
gyfrannu’n well at y nod. Mae angen i ni sicrhau nad yw’r camau rydyn ni’n eu cymryd i gyflawni un o’r nodau’n niweidio’r camau i gyflawni nod arall. 

Nod llesiant Ydy’r cynnig yn cyfrannu at y nod hwn? 
Disgrifiwch yr effeithiau cadarnhaol neu 
negyddol. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

3.1. Cymru lewyrchus 
Defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon, datblygu poblogaeth 
fedrus ac addysgiedig, creu 
cyfoeth, darparu swyddi 

Nod hir dymor y cynnig yw cyfrannu at yr 
egwyddor o ddatblygu poblogaeth fedrus 
ac addysgedig mewn economi sy’n 
cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd 
cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar 
y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar 

Mae digon o dystiolaeth i 
ddangos manteision 
economaidd y Gymraeg, 
boed hynny ar lefel bersonol 
neu ar lefel fusnes a 
hyrwyddo.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig.  
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 waith addas. Mae’r Gymraeg yn hanfodol 
i’r egwyddor yma.  

3.2. Cymru gydnerth 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau sy’n ategu 
cydnerthedd ac sy’n gallu addasu i 
newid (e.e. newid hinsawdd) 
 

Ni fydd y cynnig hwn yn integreiddio 
bioamrywiaeth yn uniongyrchol. Fodd 
bynnag, mewn ffordd anuniongyrchol, 
bydd yn gwella'r modd y mae Cyngor Sir 
Ceredigion, drwy'r system addysg statudol, 
yn adlewyrchu ein cymunedau ac yn 
sicrhau bod y system yn cynrychioli 
blaenoriaethau a phrofiadau amrywiol pob 
cymuned. Gall y cynnig hwn helpu i ymdrin 
ag addysg mewn modd sy’n seiliedig ar 
leoedd. Darpariaeth gymunedol yw 
rhywfaint o'r ddarpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg y cyfeirir ati yn y cynnig hwn, er 
enghraifft canolfannau trochi Cymraeg. 
Defnyddir dull gweithredu sy'n seiliedig ar 
leoedd fel bod y plant sy'n mynychu'r 
ganolfan yn gallu meithrin eu sgiliau 
Cymraeg er mwyn iddynt allu integreiddio i 
mewn i system addysg yr awdurdod lleol 
yn ogystal ag i mewn i'r cymunedau sy'n 
siarad Cymraeg y maent yn rhan ohonynt. 

Bydd gweithredoedd y 
CySGA yn nodi hyn. 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig. 

3.3. Cymru iachach 
Mae llesiant corfforol a meddyliol 
pobl cystal â phosibl ac mae pobl 
yn deall yr hyn sy’n effeithio ar 
iechyd 
 

Nid oes effeithiau uniongyrchol a fydd yn 
effeithio ar iechyd yn y cynnig. Fodd 
bynnag, y mae’r gallu i fod yn rhan o 
gymuned, o ymdeimlad o berthyn a 
theimlo’r gallu i gyfrannu i’r gymuned 
honno yn bwysig o ran iechyd meddwl yr 
unigolyn. Mae’r cynnig yn nodi 
pwysigrwydd y Gymraeg yn hyn o beth. 
Mae cryn dystiolaeth bod amlieithrwydd yn 
ymestyn ar alluoedd ymenyddol yr 
unigolyn.   

Ymchwil rhyngwladol o’r hyn 
sy’n sicrhau llesiant 
meddyliol yr unigolyn.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig. 

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 

Bydd y cynnig yn galluogi plant i gyflawni 
eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu 
eu hamgylchiadau. Bydd y cynnig yn 

Bydd ehangu darpariaeth y 
Gymraeg yn sicrhau y bydd 
mwy o blant yn caffael ar 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 

gyda’r cynnig. 
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Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

sicrhau bod bob plentyn yn cael mynediad 
llawn i ddysgu’r Gymraeg gan ehangu felly 
ar ei ddewis ac i’w rymuso ar lefel bersonol 
ac ar lefel economaidd yn y dyfodol. Bydd 
y cynnig yn sicrhau cydlynedd cymunedol 
drwy ehangu’r defnydd o’r Gymraeg a 
sicrhau ymglymiad cymuned ehangach 
iddi fel iaith leiafrifol.  

fedrau fydd yn eu galluogi, 
yn y dyfodol i fod yn aelodau 
llawn o’r gymuned maent yn 
byw ac yn gweithio ynddi. 
Bydd rhoi'r cynnig hwn ar 
waith yn galluogi Cyngor Sir 
Ceredigion i newid y ffordd y 
caiff darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg ei chynllunio a'i 
chyflwyno, a fydd yn 
cynyddu nifer y plant a'r bobl 
ifanc sy'n meithrin sgiliau 
Cymraeg ac yn rhoi'r dewis 
iddynt fanteisio ar gyfleoedd 
diwylliannol cyfrwng 
Cymraeg.    

3.5. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 
Rhoi sylw i’r effaith ar lesiant byd-
eang wrth ystyried llesiant 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol lleol 
 

Drwy gryfhau sefyllfa’r Gymraeg yng 
Ngheredigion a Chymru mi fydd yna 
gyfraniad cadarnhaol at fywyd diwylliannol 
a ieithyddol fyd-eang/rhyngwladol. Mae 
hyrwyddo defnydd o iaith leiafrifol fel y 
Gymraeg yn cael ei weld gan y 
Cenhedloedd Unedig fel nod holl bwysig. 
Mae amddiffyn iaith leiafrifol yn 
ddyletswydd o dan hawliau dynol ac yn ran 
greiddiol o lywodraethiant da. Mae’n fodd o  
greu cymdeithas sy’n gymdeithasol ac yn 
wleidyddol fwy cyfartal. 
 

Mae ieithoedd lleiafrifol, gan 
gynnwys y Gymraeg wedi eu 
gwarchod dan ddeddfwriaeth 
genedlaethol a rhyngwladol 
e.e. y CU a’r Undeb 
Ewropeaidd.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig. 

 

3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
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Yn yr adran hon mae angen i chi ystyried yr effaith ar 
grwpiau cydraddoldeb, y dystiolaeth ac unrhyw gamau yr 
ydych yn eu cymryd ar gyfer gwella. 
Ydych chi wedi ystyried sut allai’r cynnig effeithio ar 
grwpiau cydraddoldeb fel y’u diffinnir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010?  Mae’r rhain yn cynnwys y grwpiau a 
ganlyn:  oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 
neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu 
bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth. 
 
Ystyriwch y canllaw a ganlyn hefyd: 
Comisiwn Cydraddoldeb - Asesu Effaith a Dyletswydd 
Cydraddoldeb 
 

Gan ddefnyddio eich tystiolaeth, 
ystyriwch yr effaith ar bob un o’r 
grwpiau gwarchodedig. Bydd 
angen i chi ystyried a yw’r grwpiau 
hyn yn cael mynediad cyfartal at y 
gwasanaeth, neu a oes angen 
iddyn nhw gael y gwasanaeth 
mewn ffordd wahanol i bobl eraill 
oherwydd eu nodweddion 
gwarchodedig? Nid yw’n 
dderbyniol dweud yn syml y bydd 
y cynnig yn fanteisiol/anfanteisiol i 
bawb. Dylech ddangos eich bod 
wedi ystyried yr holl dystiolaeth 
sydd ar gael a rhoi sylw i unrhyw 
fylchau neu anghyfartaledd a 
ddaeth i’r amlwg. 

Mae’n hollbwysig casglu data a 
thystiolaeth cydraddoldeb ar gyfer 
AEI. Dylech ystyried pwy sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth neu bwy 
sy’n debygol o’i ddefnyddio. Os 
na fyddwch yn defnyddio data nac 
yn ymgysylltu os ydych yn 
bwriadu cyflwyno newid, gallai 
penderfyniadau wynebu her 
gyfreithiol. Dylech gyplysu hyn â’r 
blwch cynnwys yn y templed 
hwn. Dylech hefyd ystyried y 
canllawiau cyffredinol. 

 

 
Gall y camau hyn gynnwys amryw 
o gamau cadarnhaol a fydd yn 
sicrhau bod modd i’r sefydliad drin 
unigolion yn unol â’u hanghenion, 
hyd yn oed os bydd hynny’n 
golygu ei fod yn trin rhai pobl yn 
fwy ffafriol nag eraill er mwyn 
iddyn nhw gael canlyniad da. 
Gallech hefyd gymryd camau i 
bennu unrhyw fylchau yn y data 
neu gamau i ymgysylltu â’r rheini 
y bydd y cynnig yn effeithio arnynt 
neu y mae’n debygol o effeithio 
arnynt. Mae angen cyplysu’r 
camau hyn ag adran 4 yn y 
templed hwn. 

Oedran 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hoedran? (Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud â'r 
cyfnod addysg statudol yn unig. 
  

Nododd Comisiynydd Plant 
Cymru fod y Gymraeg a 
darpariaeth gwasanaethau 
cyfrwng Cymraeg yn fater o 
hawliau, ac yn berthnasol i nifer 
o erthyglau Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn. Hefyd, nododd 
y Comisiynydd fod cyswllt clir 
rhwng iaith a hunaniaeth, ac nad 
yw'n bosibl gwahanu unrhyw un 
o erthyglau Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn oddi wrth 
ystyriaethau ieithyddol. 
 
 

Ymgynhorir gyda chynghorau 
ysgol (cynradd ac uwchradd) yn 
ystod datblygiad y cynnig. Bydd 
y cyhoedd yn gyffredinol yn cael 
eu gwahodd i fynegi barn yn 
ystod y cyfnod ymgynghori yn yr 
Hydref 2021.  
Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol ar hawliau plant na'u 
gallu i gymryd rhan ac arfer eu 
hawliau. Mae addysg cyfrwng 
Cymraeg yn agored i bawb, ac 
mae dyletswydd ar awdurdodau 
lleo, fel un Ceredigion, i 
hyrwyddo mynediad i bawb, yn 
ogystal â chynnig cymorth a 
chyfleoedd anffurfiol i'r rhai 
hynny sy'n dymuno manteisio 
arni. 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol gyda’r cynnig. 

Plant a phobl 
ifanc hyd at 
18 oed 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 18-50 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl hŷn 50+ 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Anabledd 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hanabledd? (Ticiwch )  

Bydd y cynnig hwn yn rhoi'r 
cyfle i blant a phobl ifanc 
ddysgu a meithrin sgiliau 
Cymraeg ac yn sicrhau eu bod 
yn cael cymorth i wneud hynny 
drwy gydol eu taith addysg. 
 
Un o'r deilliannau yn y 
Cynlluniau Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg yw gwella'r 
ddarpariaeth a'r cymorth ar 
gyfer anghenion dysgu 
ychwanegol, gan alluogi mwy o'r 
rhai hynny y mae angen y 
cymorth penodol hwnnw arnynt i 
fanteisio arno drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 

Nodir y gweithredoedd fydd yn 
sicrhau cydraddoldeb i blant 
gydag ADY o dan un deilliant 
penodol yn y cynnig. 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol gyda’r cynnig. 

Nam ar y 
clyw 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam 
corfforol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam ar y 
golwg 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Anabledd 
dysgu 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Salwch 
hirdymor 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iechyd 
meddwl 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Arall Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Trawsrywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

  

Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Priodas neu bartneriaeth sifil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar briodas neu 
bartneriaeth sifil? (Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

  

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Beichiogrwydd neu famolaeth 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd 
neu famolaeth? (Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

  

Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Hil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? ( Ticiwch ) 

Bydd y cynnig hwn yn rhoi'r 
cyfle i blant a phobl ifanc 
ddysgu a meithrin sgiliau 
Cymraeg ac yn sicrhau eu bod 
yn cael cymorth i wneud hynny 
drwy gydol eu taith addysg. 
Fel rhan o'r cynnig hwn, bydd 
Cyngor Sir Ceredigion yn 
sicrhau bod darpariaeth drochi 
ar gael i newydd-ddyfodiaid a 
hwyrddyfodiaid i addysg 
cyfrwng Cymraeg.  
Bydd y ddarpariaeth hon yn 
golygu bod pob plentyn a 
pherson ifanc yn gallu cael 
addysg cyfrwng Cymraeg, ac y 
bydd y cymorth angenrheidiol ar 
gael iddo os bydd yn dewis 
gwneud hynny.  
Bydd y ffocws cynyddol ar greu 
darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg yn rhoi mwy o 
ddewisiadau i bobl o bob hil o 
ran addysg eu plant, yn ogystal 
â'r opsiwn i integreiddio i mewn 

Mae canolfannau iaith/trochi 
Cyngor Sir Ceredigion eisoes 
yn darparu’r gefnogaeth yma.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol gyda’r cynnig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gwyn 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig 
cymysg / aml-
ethnig 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Du / 
Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Crefydd neu ddim cred 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 
(Ticiwch ) 

 
Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

  

Cristnogion 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Bwdhyddion 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hindŵiaid 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dyneiddwyr 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iddewon 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mwslimiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

i gymunedau sy'n siarad 
Cymraeg. 
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Rhyw 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

  

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Cyfeiriadedd rhywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol gyfeiriadedd rhywiol? (Ticiwch ) 

 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

 

  

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 
i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu’n eich rhwystro rhag gwneud hynny. 

3.6.2. Sut allai/mae’r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn:  ● Dileu neu leihau anfantais  ● Diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol  ● Annog 

pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran 

Bydd rhoi'r cynnig hwn ar waith drwy'r ‘Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg’ yn sicrhau bod mwy o blant a phobl ifanc yn cael mynediad cyfartal i 
addysg cyfrwng Cymraeg yng Ngheredigion.Bydd yn cynyddu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n meithrin medrau Cymraeg ac yn rhoi'r dewis iddynt fanteisio ar 
gyfleoedd diwylliannol cyfrwng Cymraeg.  Bydd y cynnig yn annog Cyngor Sir Ceredigion i hybu'r Gymraeg drwy'r system addysg statudol, yn ogystal â helpu i 
feithrin sgiliau Cymraeg y gellir eu defnyddio yn y gweithle yn y dyfodol. O ganlyniad, mae'n bosibl y bydd y plant hynny'n gallu ymgeisio am swyddi lle mae'r 
Gymraeg yn ddymunol neu'n hanfodol, gan eu galluogi i fanteisio ar ran o'r farchnad lafur na fyddai fel arall wedi bod yn agored iddynt.Yn ei dro, bydd hyn yn 
cyfrannu at yr agenda trechu tlodi. Hefyd, bydd y cynnig hwn yn hyrwyddo'r Gymraeg a'r cyfleoedd diwylliannol sy'n gysylltiedig â hi, ac yn annog pob plentyn a 
pherson ifanc i fanteisio arnynt. 
 

3.6.3. Sut allai/mae’r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon?  
Dylech ystyried a oes tystiolaeth ar gael sy’n dangos:  ● Y gall y cynnig beri i bobl â nodweddion penodol gael eu trin yn llai ffafriol  ● Y gallai’r cynnig arwain at 

wahaniaethu anuniongyrchol  ● Bod y cynnig yn fwy tebygol o’ch cynorthwyo i wneud addasiadau rhesymol neu’ch rhwystro rhag gwneud hynny 

Bydd y cynnig yn sicrhau bod pawb yn cael mynediad cyfartal i ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ni waeth beth fo'u cefndir, yn unol â'r nod llesiant o 
sicrhau Cymru fwy cyfartal. Bydd y cynnig hefyd yn sicrhau bod mwy o bobl yn cael y cyfle i fwynhau'r iaith a'r cyfleoedd diwylliannol amrywiol y mae'r iaith yn 
eu cynnig yng Nghymru, a fydd hefyd yn cyfrannu at un o nodau Bil Cenedlaethau'r Dyfodol o weld pobl yng Nghymru yn cymryd rhan yn ein diwylliant a rennir 
lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. Mae hyn hefyd yn gyson â'r nod llesiant o feithrin iaith, diwylliant a chymunedau gwydn. 
 

3.6.4. Sut allai/mae’r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn :  ● Mynd i’r afael â rhagfarn   ● Hybu dealltwriaeth 

Drwy gynyddu a hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg, ochr yn ochr â gweithio i gynyddu lle'r Gymraeg yn ein cymunedau, gallai'r cynnig helpu i sicrhau 
cydlyniant cymunedol rhwng pobl o gefndiroedd ethnig, crefyddau a hiliau gwahanol. 
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3.7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 
Mae diwylliant a threftadaeth Cymru a’r Gymraeg yn cael 
eu hybu a’u gwarchod. 
Yn yr adran hon, mae angen i chi ystyried yr effaith, y dystiolaeth 
ac unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i wella. Dylech wneud hyn 
i sicrhau nad yw’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n dewis byw eu 
bywydau a defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
waeth na’r cyfleoedd sydd ar gael i’r rheini sy’n dewis gwneud 
hynny drwy gyfrwng y Saesneg, a hynny yn unol â Mesur y 
Gymraeg 2011. 

Disgrifiwch pam y bydd 
yn cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu 
fawr ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 

Pa gam (gamau) allwch chi 
ei gymryd (eu cymryd) i 
liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n 
well at yr egwyddor hon? 

A fydd y cynnig yn cael ei 
roi ar waith yn 
ddwyieithog (Cymraeg a 
Saesneg)? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Cyflwynir y ddogfen 
(CySGA) a’r holl papurau 
perthnasol yn y Gymraeg a’r 
Saesneg drwy’r cyfnod 
cynllunio a’r ymgynghori. 

Bydd gofynion y broses yn 
arwain hyn.  

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol yn hyn o 
beth.     

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Nod y cynnig fydd cynyddu 
defnydd o’r Gymraeg ar 
draws y sector addysg a 
hynny yn y pendraw yn cael 
effaith gadarnhaol ar ei 
defnydd yn gymdeithasol ac 
yn gymunedol. Bydd yr holl 
ddeilliannau, sy’n greiddiol 
i’r cynllun, yn cyfrannu at y 
nod hwn.  

Mae'r system addysg yn 
allweddol i gyflawni'r targed o 
filiwn o siaradwyr Cymraeg a 
nodir yn Strategaeth 
Cymraeg 2050, ac mae'n 
hollbwysig ein bod yn creu 
system addysg statudol sy'n 
cynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg hyderus. Mae'r 
cynnig hwn, sy'n ceisio 
atgyfnerthu'r broses statudol 
gyfredol a ddefnyddir gan 
awdurdod lleol Ceredigion i 
gynllunio addysg cyfrwng 
Cymraeg, yn rhan hollbwysig 
o'r broses hon, a bydd yn 
parhau felly drwy gydol y 
cyfnod hyd at 2050. 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol yn hyn o 
beth.    
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A fydd y cynnig yn 
cynyddu neu’n lleihau’r 
cyfleoedd i bobl gael 
gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r cynnig hwn yn 
ymwneud â'r cyfnod addysg 
statudol yn unig. 
 
Effaith gadarnhaol fydd ar y 
Gymraeg gan fod y cynnig 
yn rhan bwysig o 
strategaeth Miliwn 
Siaradwyr 2050 
Llywodraeth Cymru.  
 
Bydd Deilliant 6 y cynnig yn  
benodol yn cynllunio ar 
gyfer gwed cynnydd yn y 
ddarpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg i 
ddisgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol (“ADY”) 
(yn unol â'r dyletswyddau a 
bennir gan y Ddeddf 
Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a'r Tribiwnlys 
Addysg (Cymru) 2018)   
 
 

Bydd y cynnig yn nodi’r 
gwasanaethau sydd ar gael 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Bydd hefyd yn nodi’r 
gweithredoedd angenrheidiol 
fydd eu hangen i gryfhau 
unrhyw un o’r gwasanaethau 
fel bod modd eu cynnig drwy 
gyfrwng y Gymraeg.    

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

   

Sut fydd y cynnig yn 
sicrhau nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin 
yn llai ffafriol na’r 
Saesneg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r cynnig hwn yn 
ymwneud â'r cyfnod addysg 
statudol yn unig. 

Holl bwrpas y cynnig yw i 
gynyddu defnydd y 
Gymraeg yn ysgolion 
Ceredigion. 

Bydd y cynnig yn nodi drwy’r 
gweithredoedd yn y saith 
deilliant a nodir sut y bydd y 
Gymraeg yn cael ei hyrwyddo 
a’i chryfhau. 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

   

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 

Cadarn
haol 

 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae’r cynnig yn rhan o 
weledigaeth Llywodraeth 
Cymru a nodir yn 

Bydd y cynnig yn nodi drwy’r 
gweithredoedd yn y saith 
deilliant a nodir sut y bydd y 
Gymraeg yn cael ei 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 
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diwylliant a threftadaeth 
lleol? 

strategaeth Cymraeg 2020. 
Mae’r welediagaeth yn 
dymuno gweld Cymru lle 
mae ei hiaith yn ffynnu. Un 
o nodau allweddol y 
strategaeth yw creu system 
addysg statudol sy'n 
cynyddu nifer y siaradwyr 
hyderus. Er mwyn cyflawni'r 
nod hwn, rhaid i ni gynyddu 
nifer y disgyblion ysgol sy'n 
cael y cyfle i feithrin sgiliau 
Cymraeg yn yr ysgol a'r 
cyfle i ddefnyddio'r iaith yn 
eu bywydau bob dydd, a 
hynny'n sylweddol. Mae’r  
cynnig yn annog awdurdod 
lleol Ceredigion i hybu'r 
Gymraeg drwy'r system 
addysg statudol, yn ogystal 
â helpu i feithrin sgiliau 
Cymraeg y gellir eu 
defnyddio yn y gweithle yn y 
dyfodol. Bydd y cynnig 
hefyd yn hyrwyddo'r 
Gymraeg a'r cyfleoedd 
diwylliannol sy'n gysylltiedig 
â hi, ac yn annog pob 
plentyn a pherson ifanc i 
fanteisio arnynt. 

gwarchod, ei chryfhau a’i 
hybu. 
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4.  ATGYFNERTHU’R CYNNIG: Os yw’r cynnig yn debygol o effeithio’n negyddol ar unrhyw rai o’r materion uchod (gan gynnwys unrhyw rai o’r 
nodweddion gwarchodedig), pa gamau ymarferol/newidiadau allai helpu i liniaru neu i ddileu unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd yn adrannau 2 a 
3? 

4.1 Camau  

Beth fyddwch chi’n ei wneud? Pryd fyddwch chi’n ei wneud? Pwy sy’n gyfrifol? Cynnydd 

Amherthnasol    

    

    

4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru’r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i’r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio’r cynnig.) 

Gwelwn mai ychwanegu at y ddarpariaeth y bydd y cynnig hwn yn hytrach na chael unrhyw effaith negyddol.  

4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

Byddwn yn monitro'r ymgynghori a'r ymgysylltu am unrhyw effeithiau annisgwyl. 
 

Byddwn yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda rhanddeiliaid e.e. Fforwm y CySGA, Pwyllgor Iaith, trafodaethau oddi mewn i’r adran addysg (gan 
gynnwys penaethiaid cynradd ac uwchradd) ayyb.  
 

Cyflwynir adroddiad cynnydd blynyddol i Lywodraeth Cymru.  
 

 

5.  RISG:  Beth yw’r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   

Meini prawf 
asesu effaith 

1 – Isel iawn 2 – Isel  3 – Canolig  4 – Uchel  5 – Uchel iawn 

Meini prawf  
asesu 
tebygolrwydd 

1 – Annhebygol o 
ddigwydd 

2 – Llai tebygol o 
ddigwydd 

3 – Yr un mor debygol 
o ddigwydd ac o beidio 
digwydd 

4 – Mwy tebygol o 
ddigwydd 

5 – Tebygol o 
ddigwydd 
 

Disgrifiad o’r risg Effaith (difrifoldeb) Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg 
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Bydd angen sicrhau cyllid a 
chapasiti staffio digonol er mwyn 
gwireddu’r cynllun yn llawn 

4 3 12 

    

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

Na  
 

 

6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth Meinir Ebbsworth   

Pennaeth y Gwasanaeth Meinir Ebbsworth   

Y Cyfarwyddwr Strategol Barry Rees   

Deiliad y Portffolio Y Cynghorydd Catrin Miles   
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Cyngor Sir CEREDIGION  
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

15 Mehefin 2021 

LLEOLIAD: ZOOM  
 

TEITL: 
 

Adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Sy’n 
Dysgu ynghylch y Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg 2022-32 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi adborth cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Sy’n Dysgu a gynhaliwyd ar 27 Mai 2021 

 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Sy’n Dysgu a gynhaliwyd ar 27 
Mai 2021, ystyriodd yr Aelodau’r Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32. 
 

Rhoddodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Ysgolion wybodaeth am y broses o roi Cynllun 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar waith gan gynnwys y prosesau democrataidd ac 
ymgynghori. Dywedwyd mai cynllun 10 mlynedd oedd y CySGA ar gyfer y cyfnod rhwng 2022 
a 2032 ac y byddai’n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Ionawr 2022. Roedd 
angen cynllunio yn unol â 7 deilliant statudol er mwyn datblygu a chryfhau lle’r Gymraeg o 
fewn addysg. 
  
Deilliant 1: Mwy o blant meithrin / tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 
Deilliant 2: Mwy o blant dosbarth derbyn / 
pump oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 
Deilliant 3: Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod o
'u haddysg statudol i un arall 
Deilliant 4: Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) 
a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg 
Deilliant 5: Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-
destunau gwahanol yn yr ysgol 
Deilliant 6: Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion d
ysgu ychwanegol (“ADY”) 
(yn unol â'r dyletswyddau a bennir gan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys 
Addysg (Cymru) 2018) 
Deilliant 7: Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) 
a thrwy gyfrwng y Gymraeg 
  
Rhoddodd  ddiweddariad i’r Aelodau am sefyllfa ysgolion Ceredigion o 
ran pob un o’r deilliannau uchod a'r data 
i gefnogi’r sefyllfa bresennol a’r hyn fyddai’n digwydd yn y dyfodol. 
  
Yn dilyn cyflwyniad manwl a chwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD i argymell i’r Cabinet bod 
y cynllun yn destun ymgynghoriad cyhoeddus 
 

Y Cynghorydd Wyn Thomas 
 Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Sy’n Dysgu 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet. 

 
Dyddiad y cyfarfod:  15 Mehefin 2021. 

 
Teitl:  Polisi Derbyn Ysgolion 2022/2023. 

 
Pwrpas yr Adroddiad:  I fabwysiadu’r trefniadau derbyn 2022/2023 fel polisi. 

 
Er:  Penderfyniad. 

 
Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

 
Cyng Catrin Miles. 
 

Mae’r trefniadau derbyn a gynigwyd ar gyfer 2022/2023 nawr wedi mynd trwy’r 
broses ymgynghorol, fel y pennwyd yn Nghod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru. 
 
Atgynhyrchir y polisi arfaethedig yn ddogfen atodedig. 
 

Lles Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  
Os na, nodwch pam 

  
Dim yn Berthnasol. 

Crynodeb: 
Tymor Hir:  
Integreiddio:  
Cydweithio:  
Cyfranogiad:  
Atal:  

 
Argymhelliad: Gofynnir i’r aelodau gadarnhau’r Polisi derbyn 

disgyblion 2022/2023. 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

  
I gael polisi mewn lle ar gyfer 2022/2023. 

 
Trosolwg a Chraffu:  Dim yn Berthnasol.  

 
Fframwaith Polisi: 
 

 Y Cod Derbyn I Ysgolion: Dogfen Cod Statudol  
rhif: 005/2013. 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

  
Mae’r polisi’n berthnasol i Amcan Strategol y Cyngor: 

 

 Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl. 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

  
Dim yn Berthnasol. 
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Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 
Goblygiadau staffio: 
 
Goblygiadau 
eiddo/asedau: 
 
Risg(iau): 
 
Pwerau Statudol: 
 

 
Methu â chydymffurfio â gofyniad statudol. 
 
Dim yn Berthnasol. 
 
 
Dim yn Berthnasol. 
 
Methu â chydymffurfio â gofyniad statudol. 
 
Y Cod Derbyn I Ysgolion: Dogfen Cod Statudol  
rhif: 005/2013. 
 

Papurau Cefndir: 
 

Cabinet 09/06/2020 – Polisi Derbyn Ysgolion 
2021/2022 – Cadarnhau’r Polisi Derbyn Disgyblion ar 
gyfer 2021/2022. 
 

Atodiadau: Polisi Derbyn Ysgolion 2022-2023. 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

 
Meinir Ebbsworth. 
 

Swyddog Adrodd: Gwion Dafydd; 
Rheolwr Corfforaethol: Atebolrwydd a Chynnydd. 
 

Dyddiad: 03/06/2021. 
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DERBYN 

Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn pennu swyddogaethau i Awdurdodau 
Derbyn, Paneli Apêl a Fforymau Derbyn mewn perthynas â derbyn disgyblion i ysgolion. 
 
Awdurdod Lleol (ALl) Ceredigion yw’r Awdurdod Derbyn ar gyfer yr holl ysgolion a gynhelir 
ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir yng Ngheredigion. 
 
Gydag Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir, mae’r Corff Llywodraethu’n gweithredu fel 
Awdurdod Derbyn.  Mae Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yn ysgol a ariannir gan y 
wladwriaeth lle mae sefydliad neu ymddiriedolaeth (sefydliad crefyddol fel arfer) yn 
cyfrannu at y costau adeiladu ac yn cael dylanwad sylweddol ar y ffordd mae’r ysgol yn 
cael ei rhedeg. 
 
Mae gan bob un o’r cyrff hyn ddyletswydd statudol i “weithredu” yn unol â’r Cod Derbyn i 
Ysgolion a’r Cod Apelau Derbyn i Ysgolion. 

AWDURDODAU DERBYN 

Ar gyfer Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir 
 
Mae holl ysgolion Ceredigion (ac eithrio Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant) yn dod o 
fewn y categori hwn, a rheolir y broses dderbyn gan ALl Ceredigion, nid yr Ysgolion neu’u 
Cyrff Llywodraethu.  Gydag ysgolion o’r fath, dylid gwneud pob cais i’r ALl ac nid i’r Ysgol 
am mai’r ALl yw’r unig gorff a all gynnig lleoedd ysgol. 
 
Mae manylion cyswllt yr Awdurdod Derbyn fel a ganlyn: 
 

Tîm Derbyniadau 

Gwasanaeth Ysgolion 
Canolfan Rheidol 
Rhodfa Padarn 
Llanbadarn Fawr 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 3UE 
 
Dylid gwneud ceisiadau trwy ddefnyddio’r ffurflen dderbyn ar-lein, sydd ar gael ar 
wefan Ceredigion (www.ceredigion.gov.uk). 
 
Ar gyfer Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir 

 
Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant yw’r unig ysgol o’i math yng Ngheredigion.  Dylid 
gwneud ymholiadau derbyn i’w Chorff Llywodraethu, er y bydd unrhyw ffurflenni ar-lein a 
dderbynnir gan yr ALl yn cael eu hanfon ymlaen i’r ysgol.  Mae cyfeiriad yr ysgol fel a 
ganlyn: 
 
Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant 
Ffordd Llanbadarn 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 1EZ 
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GWYBODAETH DDEFNYDDIOL 

Fforwm Derbyn 

Mae Fforwm Derbyn Ceredigion yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i drafod materion derbyn 

lleol.  Cynrychiolir Penaethiaid, Llywodraethwyr, Rhieni ac Awdurdodau Esgobaethol. 

Mae cofnodion y cyfarfodydd ar gael ar wefan Ceredigion. 

 

Trwy gydol y ddogfen hon bydd y gair Rhieni yn golygu nid yn unig y rhieni ond unrhyw 

berson(au) sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol fel rhiant plentyn. 

 

Cludiant 

Mae’r ALl yn darparu cludiant am ddim i’r ysgol ar gyfer plant oed ysgol statudol (y tymor 
ar ôl eu 5ed pen-blwydd) ar sail y canlynol: 
 

 Disgyblion oed cynradd sy’n byw dros ddwy filltir i ffwrdd o’r ysgol gynradd addas 
agosaf; 

 

 Disgyblion oed uwchradd sy’n byw dros dair milltir i ffwrdd o’r ysgol uwchradd 
addas agosaf. 

 
Mesurir y pellter yn ôl y llwybr cerdded byrraf rhwng yr ysgol â’r cartref.  O’r ffordd fawr 

agosaf at yr eiddo at brif fynedfa’r ysgol.   

Mae gwybodaeth bellach ar gael oddi wrth yr Uned Cludiant (01545 570881). 

Addysg Ddewisol yn y Cartref 

Gall rhieni hefyd ddewis addysgu’u plant gartref.  Gelwir hyn yn Addysg Ddewisol yn y 
Cartref.  Mae angen meddwl yn ofalus cyn penderfynu addysgu gartref, am ei fod yn gofyn 
llawer yn nhermau ymrwymiad, amser a chost. 
 
Cynghorir rhieni sy’n ystyried yr opsiwn hwn i gysylltu â’r ALl, a gofyn am arweiniad oddi 
wrth y Swyddog Addysg Ddewisol yn y Cartref, ar 01970 633624. 
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1. OED Y GALL PLANT DDECHRAU YSGOL 

 
1.1 Plant Oed Meithrin – 3 Oed 

Oed Dyddiad y mae’n rhaid cyrraedd yr oed 
priodol 

Tymor Derbyn 

 
3 
 
 

 
31 Rhagfyr 2021 
31 Mawrth 2022 

31 Awst 2022 
 

 
Gwanwyn 2022 

Haf 2022 
Hydref 2022 

 
Nid yw bod yn ddisgybl mewn Dosbarth Meithrin yn golygu bod plentyn yn gymwys i gael 
ei dderbyn i’r Dosbarth Derbyn.  Bydd angen i Rieni/Gwarcheidwaid wneud cais ar wahân. 
 
1.2 Plant Oed Cynradd - 4 Oed 

Oed Dyddiad y mae’n rhaid cyrraedd yr oed 
priodol 

Tymor Derbyn 

 
4 
 
 

 
31 Rhagfyr 2021 
31 Mawrth 2022 

31 Awst 2022 
 

 
Gwanwyn 2022 

Haf 2022 
Hydref 2022 

 
Nid yw deddfwriaeth yn gwneud hi’n ofynnol i blentyn ddechrau ysgol tan y tymor ar ôl ei 
bumed pen-blwydd, a gall y rhiant ohirio’r mynediad tan yr oed hwnnw.  Fodd bynnag, 
rhaid cyflwyno ceisiadau am dderbyn gohiriedig erbyn yr un dyddiad cau â cheisiadau 
arferol (gweler adran 2 am fanylion dyddiadau cau). 
 
1.3 Plant Oed Uwchradd – 11 Oed 

Oed Dyddiad y mae’n rhaid cyrraedd yr oed 
priodol 

Tymor Derbyn 

 
11 
 

 
31 Awst 2022 

 

 
Hydref 2022 

 
Gwahoddir rhieni disgyblion blwyddyn 6 i fynegi’u dewis o Ysgol Uwchradd yn Nhymor yr 
Hydref yn y flwyddyn cyn y trosglwyddo. 
 
Ni fydd disgyblion Blwyddyn 6 sy’n mynychu Ysgol Ganol ac sy’n bwriadu aros yn yr ysgol 
honno yn gorfod gwneud cais ar gyfer y cyfnod Uwchradd. 
 

Gweler Atodiad A am enwau Ysgolion Ceredigion a’r math o ddarpariaeth a gynigir h.y.  

Meithrin, Cynradd neu Uwchradd. 
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2. AMSERLEN DDERBYN 

 
Darpariaeth Oed Dechrau 

Ysgol 
Dyddiad 
Cau ar 
gyfer 
Ceisiadau 

Dyddiad 
Cynnig/ 
Hysbysu  

Dyddiad 
Cau ar 
gyfer 
Apelio 

Plant Oed 
Meithrin. 
 

3ydd 
Penblwydd 
1af Medi 
2021 i 31ain 
Awst 2022 
 
 

Ionawr, Ebrill, 
Medi 2022 

29ain  
Ionawr 
2021 

16eg  
Ebrill 2021 

Dim hawl 
i Apelio  

Plant Oed 
Cynradd. 
 
(Does dim 
trosglwyddo 
awtomatig o’r 
ddarpariaeth 
Feithrin – bydd 
angen gwneud 
cais ar wahân).   
 
 
  

4ydd 
Penblwydd 
1af Medi 
2021 i 31ain 
Awst 2022 
 
 

Ionawr, Ebrill, 
Medi 2022 

29ain  
Ionawr 
2021 

16eg  
Ebrill 2021 

10 
Diwrnod 
Gwaith o 
dderbyn y 
Llythyr 
Gwrthod. 

Plant Oed 
Uwchradd. 
 
(Ceisiadau ar 
gyfer disgyblion 
cynradd sy’n 
dechrau 
Blwyddyn 7 yn 
yr uwchradd). 
 
 

Penblwydd 
yn 11 oed 
1af Medi 
2021 i 31ain 
Awst 2022 
 
 

Medi 2022 17eg 

Rhagfyr 
2021 

1af  
Mawrth 
2022 

10 
Diwrnod 
Gwaith o 
dderbyn y 
Llythyr 
Gwrthod. 
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3. Y BROSES DDERBYN 

3.1  DEWIS Y RHIENI 

Er bod y rhan fwyaf o rieni’n anfon eu plentyn i’r ysgol agosaf, mae ganddynt yr hawl i 
ddewis unrhyw ysgol yng Ngheredigion. 
 
Gellir gwneud newidiadau i’r dewis o ysgol ar unrhyw adeg hyd at y dyddiad cau (gweler y 
Tabl Derbyn yn adran 2) – bydd angen i rieni wneud hyn yn ysgrifenedig (i’r Tîm Derbyn) 
yn ogystal â chyflwyno cais newydd. 
   
Bydd unrhyw newid o ran y dewis o ysgol ar ôl y dyddiad cau yn cael ei drin fel cais hwyr.  

Gellir dewis tair ysgol (gan nodi trefn blaenoriaeth).  Os na fydd yr ALl yn gallu cynnig lle 
yn y dewis cyntaf, yna ystyrir yr ail ddewis ac yn y blaen. 

3.2 DEWIS YSGOL 

Pa bynnag ysgol a ddewisir gan y rhieni, argymhellir eu bod yn cysylltu, yn trafod, ac yn 
ymweld â’r ysgol(ion) a ddewiswyd er mwyn cael gwybod pa gyfleusterau a chyfleoedd 
sydd ar gael. 
 

3.3 GWNEUD CAIS AM LE MEWN YSGOL 

Bydd angen i bob cais gael eu gyflawni a’u gyflwyno erbyn y dyddiadau cau a osodir yn yr 
Amserlen Dderbyn yn Adran 2.  Ar ôl y dyddiad cau, bydd yr holl geisiadau a dderbyniwyd 
erbyn y dyddiad cau’n cael eu prosesu.  Bydd unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y 
dyddiad cau’n cael eu hystyried ar ôl yr holl geisiadau a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau, 
oni bai bod yna resymau eithriadol dros gyflwyno cais hwyr 
 
e.e. pan fydd y teulu wedi symud i’r ALl rhwng y dyddiad cau a’r dyddiad cynnig lle (ac os 
felly bydd angen tystiolaeth o’r newid cyfeiriad) neu pan fydd yna resymau eithriadol dros 
fethu â chyflwyno cais ar amser. 

Rhaid nodi rhesymau dros geisiadau hwyr yn ysgrifenedig gyda’r cais, gan gynnwys 
unrhyw ddogfennau/datganiadau ategol priodol.   
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3.4 DYRANNU LLEOEDD 

Bydd yr ALl yn derbyn plant hyd at nifer derbyn yr ysgol a ffefrir.  Serch hynny, pan fydd y 

lle olaf a ddyrannir (hyd at y nifer derbyn) yn un o enedigaeth luosog, bydd yr ALl hefyd yn 

derbyn y brawd/chwaer neu frodyr/chwiorydd arall/eraill. 

Mae’r Nifer Derbyn yn nodi nifer y disgyblion y gellir eu derbyn i bob grŵp blwyddyn yn yr 

ysgol. 

Mae’r Nifer Derbyn ar gyfer pob ysgol i’w weld yn Atodiad A:  Niferoedd Derbyn a 

Chapasiti Ysgolion. 

Cyfrifir y nifer gan ddefnyddio fformiwla Llywodraeth Cymru - ‘Mesur capasiti ysgolion yng 

Nghymru’. Mae’r ddogfen hon ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru ar www.wales.gov.uk. 

3.5 MEINI PRAWF GORDANYSGRIFIO 

Mewn achosion lle mae nifer y ceisiadau’n fwy na’r Nifer Derbyn yna bydd y lleoedd ysgol 
yn cael eu dyrannu yn ôl y meini prawf gordanysgrifio isod (a restrir yn nhrefn 
blaenoriaeth): 
 

 plant sy’n derbyn gofal neu a oedd yn arfer derbyn gofal (sydd wedi’u mabwysiadu 
neu’n destun gorchymyn preswyl neu orchymyn gwarcheidwaeth arbennig yn union ar 
ol bod mewn gofal).  Bydd angen tystiolaeth bod y plentyn yn arfer derbyn gofal; 

 

 yr ysgol a ffefrir yw’r ysgol addas agosaf ac mae gan y plentyn frawd neu chwaer yn 
mynychu’r ysgol pan fyddant hwy’n dechrau ei mynychu;  

 

 yr ysgol a ffefrir yw’r ysgol addas agosaf;  
 

 plant nad yr ysgol honno yw’r ysgol addas agosaf atynt, ond sydd â brawd neu chwaer 
yn mynychu’r ysgol pan fyddant hwy’n dechrau ei mynychu. 

 

Diffinnir brodyr a chwiorydd fel a ganlyn:  disgyblion gyda brodyr neu chwiorydd llawn, 
hanner brodyr neu chwiorydd, llys frodyr neu chwiorydd, neu blant a fabwysiadwyd neu 
blant maeth sy’n mynychu’r ysgol a ffefrir, ac sy’n byw ar yr un aelwyd. 
 

 
Pan fod mwy nag un plentyn yn cwrdd â’r meini prawf hyn a bod yna ymgeiswyr ar ôl o 
hyd, yna bydd y plentyn sy’n byw agosaf at yr ysgol yn cael ei dderbyn.  Mesurir pob 
pellter yn ôl y llwybr cerdded byrraf (gan ddefnyddio Google Maps) rhwng prif gât yr ysgol 
â’r man lle mae cartref y plentyn yn cwrdd â’r briffordd. 
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3.6 CYFEIRIAD CARTREF 

 
Cyfeiriad cartref y disgybl yw’r eiddo preswyl sy’n unig gartref neu’n brif gartref swyddogol 
iddo/iddi, sydd un ai: 
 

 yn berchen i’r rhiant/rhieni neu’r sawl sydd â chyfrifoldeb rhiant dros y plentyn; neu 

 ar brydles neu’n cael ei rentu gan riant/rhieni’r plentyn neu’r sawl sydd â 

chyfrifoldeb rhiant dan gytundeb rhentu ysgrifenedig. 

Pan fydd y cyfrifoldeb rhiant yn cael ei rannu, a bod y plentyn yn byw gyda’r ddau riant neu 

berson sydd â chyfrifoldeb rhiant, am ran o’r wythnos, yna ystyrir mai’r cartref swyddogol 

yw’r cyfeiriad y mae’r plentyn yn byw ynddo am y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol (h.y. 3 allan 

o 5 diwrnod). 

Mae’r ALl yn cadw’r hawl i ofyn am brawf o gyfeiriad ar unrhyw adeg yn ystod y broses 
dderbyn. 

3.7 NEWID CYFEIRIAD 

 
Pan fydd teulu’n symud a bod y rhieni’n gwneud cais am dderbyn plentyn i ysgol ar sail eu 

cyfeiriad newydd, gall yr ALl gymryd camau i wirio’r trefniadau.  Bydd yr ALl yn derbyn un 

ai: 

 llythyr cyfreithiwr yn nodi bod cytundeb wedi’i gyfnewid ynghyd â dyddiad cwblhau;  

 cytundeb tenantiaeth sydd wedi’i lofnodi a’i ddyddio. 

Os na ellir darparu prawf o’r cyfeiriad newydd, yna seilir y cais ar y cyfeiriad presennol. 

3.8  TEULUOEDD GWEITHWYR LLUOEDD ARFOG Y D.U. A GWEISION ERAILL Y 

GORON (gan gynnwys DIPLOMYDDION) 

Mae’r teuluoedd uchod yn tueddu i symud yn aml o fewn y Deyrnas Unedig ac o dramor, a 

hynny’n aml ar rybudd cymharol fyr.  O ganlyniad, bydd ceisiadau am leoedd ar gyfer y 

flwyddyn ysgol sydd i ddod yn cael eu hystyried os byddant yn dod gyda llythyr swyddogol 

gan y Weinyddiaeth Amddiffyn neu’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad, yn nodi dyddiad 

dychwelyd.  Yna dyrannir lleoedd ysgol os byddai’r ymgeisydd yn cwrdd â’r meini prawf ar 

ôl symud i’r cyfeiriad newydd. 

Bydd cyfeiriadau post unedau’n cael eu derbyn hefyd ar gyfer ceisiadau oddi wrth y 
lluoedd arfog, yn absenoldeb cyfeiriad post newydd. 

3.9 DISGYBLION A WAHARDDWYD 

Os bydd disgybl eisoes wedi’i wahardd yn barhaol o ddwy ysgol neu ragor, er y gall rhiant 
nodi ei fod yn ffafrio ysgol benodol ar gyfer addysg y plentyn, does dim rhaid i’r ALl 
gydymffurfio â’r dymuniad hwnnw am gyfnod o ddwy flynedd o ddyddiad y gwaharddiad 
diweddaraf. 
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4. CYNNIG LLE MEWN YSGOL (RHOI GWYBOD AM GYNNIG) 

Bydd rhieni’n derbyn e-bost yn cadarnhau, neu beidio, bod lle ar gael yn yr ysgol ac yn 
cynnig cyfle iddyn nhw dderbyn y lle hwnnw. 
 
Anfonir ebysts ynghylch penderfyniadau ceisiadau Ysgolion Uwchradd ar y 1af o Fawrth 
2022 ac ar gyfer ceisiadau Ysgolion Cynradd ar y 16eg Ebrill 2021. 
 
Bydd angen derbyn yr holl gynigion.  Mi fydd yr ebost a anfonir atoch yn cynnwys dolen a 

fydd yn caniatáu i chi wneud hynny. 

Os nad yw’r cynnig yn cael ei dderbyn, yna gall y lle hwnnw gael ei dynnu’n ôl a’i gynnig i 

ddisgybl arall. 

4.1 YSGOL AML-SAFLE 

Bydd cynigion Ysgol sy’n gweithredu ar fwy nag un safle ar gyfer yr Ysgol ac nid ar gyfer 

safle penodol. 

Mater ar gyfer trefniadaeth fewnol yr ysgol yw’r safle a fynychir gan y plant.  Ni ellir apelio 

yn erbyn y safle a ddyrannir. 

4.2 GRWPIAU BLWYDDYN 

Bydd disgyblion yn cael eu derbyn i’r grŵp blwyddyn sy’n briodol ar gyfer eu hoed 
cronolegol.  Mae hyn yn gyson gyda Pholisi Anghenion Addysg Arbennig Ceredigion 
(http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/anghenion-addysg-arbennig-
aaa/), sy’n datgan y gall ysgol ei chael yn briodol i gynnig gwersi penodol i ddisgyblion, am 
gyfnod cyfyngedig, mewn grwpiau addysgu is neu uwch fel rhan o wahaniaethu arferol o 
fewn y brif ffrwd, ond ni ddylid gosod disgyblion yn barhaol mewn grwpiau cofrestru hŷn 
neu iau na’u hoed cronolegol. 
 
Nid oes unrhyw hawl i apelio os bydd lle wedi’i gynnig, ond nid yn y grŵp blwyddyn a 

ddymunir. 

4.3 DECHRAU YSGOL 

Oni bai bod yna resymau eithriadol, disgwylir i’r plentyn ddechrau’r ysgol ar y 
dyddiad a nodir yn y cynnig.  Bydd angen trafod unrhyw oedi o ran dechrau gyda’r Ysgol 
oherwydd ni fydd modd cadw’r lle am gyfnod amhenodol.  Gwneir penderfyniadau 
ynghylch pa mor hir y dylid cadw lle fesul achos, ac mewn ymgynghoriad â’r rhieni a’r 
ysgol.  Fodd bynnag, ni ragwelir y bydd lle’n cael ei gadw am fwy na 6 wythnos. 

4.4 TYNNU’R CYNNIG O LE YN ÔL  

Bydd y cynnig o le mewn ysgol yn cael ei dynnu’n ôl ar sail y canlynol: 
 

 Darganfod ar ôl gwneud y cynnig bod y cais yn un twyllodrus neu’n fwriadol 
gamarweiniol (megis rhoi cyfeiriad ffug sy’n agosach at yr ysgol). 

 

 Cadarnhad bod y lle’n cael ei dderbyn heb ei ddychwelyd i’r ALl erbyn y dyddiad a 
nodwyd yn y cynnig. 
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5. CEISIADAU AFLWYDDIANNUS 

Os na fydd rhieni’n llwyddo i gael lle i’w plentyn yna byddant yn cael gwybod beth yw’r 

rheswm am hynny, a’u hawl i wneud apêl annibynnol. 

5.1 APELIADAU 

Bydd angen i’r rhieni anfon llythyr yn gofyn am apêl i Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 

Ysgolion o fewn 10 diwrnod o’r dyddiad y cawsant eu hysbysu bod eu cais am le’n 

aflwyddiannus. 

Gwneir trefniadau i’r panel apêl gwrdd trwy adran Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir 

Ceredigion. 

Nid oes unrhyw hawl i apelio yn erbyn darpariaeth feithrin anstatudol. 

Nid yw’r penderfyniad i wrthod yn cael ei wneud yn ysgafn, ac fe’i gwneir pan fydd y nifer 
derbyn wedi’i gyrraedd yn unig a/neu pan fydd dosbarth babanod (h.y. blwyddyn derbyn, 
blwyddyn 1 a blwyddyn 2) yn croesi’r trothwy 30.  Mae Rheoliadau Llywodraeth Cymru’n 
gofyn bod Awdurdodau’n cyfyngu maint dosbarthiadau babanod i 30 o ddisgyblion.  
Byddai derbyn mwy na hynny’n creu rhagfarn maint dosbarth, hynny yw, yn rhagfarnu yn 
erbyn addysg effeithlon neu ddefnydd effeithlon o adnoddau.  Ni fyddai rhagfarn maint 
dosbarth babanod i’w gael mewn achosion lle nad oedd nifer derbyn yr ysgol wedi’i 
gyrraedd. 

Mae yna, fodd bynnag, eithriadau i’r rheoliadau hyn (a elwir yn “ddisgyblion a eithrir”) a all 
ganiatáu croesi’r trothwy o 30 disgybl mewn dosbarth.  Ceir rhestr lawn o ‘ddisgyblion a 
eithrir’ yn Atodiad B. 

5.2 RHESTRAU AROS 

Bydd unrhyw blentyn sydd ddim yn cael cynnig lle yn ei ddewis cyntaf o ysgol yn cael ei 
gadw ar restr aros tan 30ain Medi yn y flwyddyn academaidd berthnasol. 

Os bydd lleoedd yn dod ar gael yna byddant yn cael eu dyfarnu yn unol â’r meini prawf 
gordanysgrifio, yn hytrach na maint yr amser ers cyflwyno’r cais. 
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6. GWNEUD CAIS Y TU ALLAN I’R ROWND DERBYN ARFEROL 

6.1 SYMUD I’R ARDAL 

Dylai rhieni sy’n symud i’r ardal gyflwyno cais ddim cynharach na thymor cyn y dyddiad y 
rhagwelir y bydd eu plentyn/plant yn dechrau 
 
e.e. os oes angen lle yn nhymor y gwanwyn yna dylid cyflwyno’r cais ddim cynharach na 
dechrau tymor yr hydref blaenorol. 
 
Bydd ceisiadau a gyflwynir dros dymor ymlaen llaw’n cael eu cadw tan yr adeg briodol. 

Gall oedi o ran symud i’r ardal arwain at dynnu cynigion yn ôl. 

6.2 NEWID YSGOL YN YSTOD Y FLWYDDYN 

Mae angen ystyried yn ofalus cyn newid ysgol a dylid trafod y mater yn llawn gyda 
Phennaeth ysgol bresennol y plentyn yn y lle cyntaf.  
 
Os bydd rhieni’n dal i fod angen symud eu plentyn o un ysgol i un arall, yna rhaid iddyn 

nhw gyflwyno cais i wneud hynny. 

6.3 LLEOEDD CHWECHED DOSBARTH 

Mae holl Ysgolion Uwchradd ac Ysgolion Canol Ceredigion yn gyfrifol am eu derbyniadau 
6ed dosbarth eu hunain a dylech gyflwyno bob cais yn uniongyrchol i’ch dewis ysgol. 
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ATODIAD A – Niferoedd Derbyn a Chapasiti Ysgolion 

  
 

Ysgol Gynradd (Ysgol 3 – 11 gyda Darpariaeth Feithrin) 

 

Ysgol  Capasiti Nifer Derbyn 

Aberaeron 201 28 

Aberteifi 421 60 

Bro Sion Cwilt 147 21 

Cenarth 73 10 

Dyffryn Cledlyn 120 17 

Llwyn-Yr-Eos 219 31 

Plascrug 409 58 

Rhydypennau 193 27 

T. Llew Jones 180 25 

Y Dderi 133 19 

Y Gymraeg 370 52 
 

Bydd angen i ddisgyblion Meithrin wneud cais ar gyfer y Cyfnod Cynradd. 

 

Ysgol Gynradd (Ysgol 4 – 11 heb Ddarpariaeth Feithrin) 

Ysgol  Capasiti Nifer Derbyn 

Aberporth 159 22 

Cei Newydd 98 14 

Ciliau Parc 68 9 

Comins Coch 185 26 

Craig yr Wylfa 74 10 

Dihewyd 35 5 

Felinfach 60 8 

Llanarth 86 12 

Llanfarian 56 8 

Llanfihangel-y-Creuddyn 37 5 

Llangwyryfon 55 7 

Llanilar 129 18 

Llanon 59 8 

Llechryd 99 14 

Myfenydd 91 13 

Mynach 51 7 
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Padarn Sant 134 19 

Penllwyn 55 7 

Penparc 146 20 

Penrhyncoch 110 15 

Pontrhydfendigaid 74 10 

Rhos Helyg  104 14 
- Campws Llangeitho Mae Rhos Helyg yn gweithredu ar ddau safle. Bydd y lleoedd a 

gynigir ar gyfer yr ysgol yn hytrach na safle penodol.  Mater ar gyfer 

trefniadaeth fewnol yr ysgol fydd y safle a fynychir gan y plant.  
- Campws Rhos Y Wlad  

Syr John Rhys 39 5 

Talgarreg 63 9 

Talybont 127 18 
   

Ysgol Ganol 3 - 16  

   Ysgol  Capasiti Nifer Derbyn 

Henry Richard    

Henry Richard 3 - 11 120 17 

Henry Richard 11 – 16  373 74 

 

Ysgolion Ganol 3 - 19 

   Ysgol  Capasiti Nifer Derbyn 

Bro Pedr   
Bro Pedr (3-11) 376 53 
Bro Pedr (11-19) 841 150 (Bl. 7 – 11) 

Bro Teifi   
Bro Teifi (3-11) 360 51 
Bro Teifi (11 – 19) 678 111 (Bl. 7 – 11) 

 

Ni fydd disgyblion oed Cynradd (4 – 11) sy’n bwriadu aros yn eu hysgol yn gorfod gwneud 
cais i’r Cyfnod Uwchradd. 
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Ysgolion Uwchradd 

   Ysgol  Capasiti Nifer Derbyn (Bl. 7 – 11) 

Aberaeron  965 156 

Aberteifi 691 115 

Penglais 1336 209 

Penweddig 1070 170 
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ATODIAD B – EITHRIADAU I’R FENTER MAINT DOSBARTHIADAU 

BABANOD 

 Plant y mae eu datganiadau AAA yn nodi y dylent gael eu haddysgu yn yr ysgol dan 
sylw, ac a dderbyniwyd i’r ysgol y tu allan i rownd dderbyn arferol. 

 Plant y mae awdurdodau lleol yn gofalu amdanynt (plant sy’n derbyn gofal), neu nad 
ydynt yn cael gofal bellach (plant oedd yn arfer derbyn gofal) am eu bod wedi’u 
mabwysiadu neu’u gosod gyda theulu, neu wedi cael gwarcheidwad arbennig, ac sy’n 
cael eu derbyn i’r ysgol y tu allan i rownd dderbyn arferol. 

 Plant na chafodd eu derbyn i ysgol yn y lle cyntaf, ond a gafodd gynnig lle wedi hynny 
yn sgil cyfarwyddyd panel apeliadau derbyn, neu am fod y sawl oedd yn gyfrifol am 
wneud y penderfyniad gwreiddiol yn cydnabod bod camgymeriad wedi’i wneud wrth 
weithredu trefniadau derbyn yr ysgol. 

 Plant a dderbynnir y tu allan i’r rownd dderbyn arferol: 

- y mae’r awdurdod lleol cynhaliol wedi cadarnhau na allant gael lle mewn unrhyw 
ysgol addas arall o fewn pellter rhesymol i’w cartref am eu bod wedi symud i’r ardal 
y tu allan i rownd dderbyn arferol, neu 

- sydd am gael addysg grefyddol neu addysg Gymraeg, ac mai’r ysgol dan sylw yw’r 
unig ysgol addas o fewn pellter rhesymol. 

 Plant a dderbyniwyd i’r ysgol y tu allan i rownd dderbyn arferol y trefnodd yr ysgol ei 
dosbarthiadau yn ei sgil ac ar ôl diwrnod cyntaf y flwyddyn ysgol, y byddai ei effaith yn 
golygu y byddai’r ysgol yn gorfod cymryd mesur perthnasol os nad oedd y plant yn 
ddisgyblion a eithrir. 

 Plant gweithwyr y lluoedd arfog a dderbynnir y tu allan i rownd dderbyn arferol. 

 Plant y mae eu hefaill neu frawd neu chwaer o enedigaeth luosog wedi’u derbyn fel y 
disgybl(ion) nas eithrir olaf cyn croesi’r trothwy nifer derbyn. 

 Plant sy’n ddisgyblion cofrestredig mewn ysgolion arbennig, ond sy’n cael rhan o’u 
haddysg mewn ysgol brif ffrwd. 

 Plant gydag AAA sydd fel arfer yn cael eu haddysgu mewn uned arbennig o fewn ysgol 
brif ffrwd, sy’n derbyn rhan o’u gwersi mewn dosbarth nad yw’n un arbennig. 

Bydd disgyblion a eithrir yn parhau felly, unwaith eu bod wedi’u derbyn, am weddill eu 
hamser mewn dosbarth babanod, neu nes bod y nifer yn y dosbarth yn gostwng a bod 
modd eu trefnu i gydymffurfio â’r cyfyngiad ar faint dosbarthiadau babanod.  Er enghraifft, 
os bydd plentyn nas eithrir yn gadael dosbarth, bydd un lle ychwanegol yn y dosbarth 
babanod, neu os penodir athro ychwanegol, yna ni fydd y plentyn hwnnw’n ddisgybl a 
eithrir bellach.  Rhaid trefnu dosbarthiadau i gydymffurfio a’r cyfyngiadau lle bynnag y bo’n 
bosib. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 17 Mehefin 2021 
  
Teitl: Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg 2020-21 

 
Pwrpas yr adroddiad: Cyflwyno at sylw Cabinet, Adroddiad Monitro Safonau’r 

Gymraeg 2020-21, sy’n amlinellu cynnydd wrth weithredu 
gofynion Safonau’r Gymraeg.  Yn unol a Safon 158 mae’n 
ofynnol cyhoeddi’r adroddiad erbyn 30 Mehefin 2021 
 

Er:  Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet ar gyfer Polisi, 
Perfformiad a Phartneriaethau 
 

 
Cefndir 
 
Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn sefydlu fframwaith gyfreithiol i osod 
dyletswydd ar Gyngor Sir Ceredigion, i gydymffurfio ȃ Safonau yn ymwneud ȃ’r Iaith 
Gymraeg.  Mae’n ofynnol i’r Cyngor gyhoeddi adroddiad blynyddol at sylw 
Comisiynydd y Gymraeg yn amlinellu cynnydd, mae’r  adroddiad amgaeedig yn 
canolbwyntio ar y cyfnod 1 Ebrill 2020 - 31 Mawrth 2021. 
 
Mae 5 Prif Safon gyda chyfanswm o 167 is-safonau wedi’u gosod ar Gyngor Sir 
Ceredigion, gyda’r dyddiad gweithredu  cyntaf  30 Fawrth  2016.   Mae rhestr lawn y 
Safonau mae gofyn i Gyngor Sir Ceredigion gydymffurfio ȃ nhw ar gael ar wefan 
gorfforaethol y Cyngor, ac ar Cardinet ar gyfer aelodau staff.   
 
Mae’r adroddiad yn nodi y camau gweithredu sydd wedi’u cymryd er mwyn 
cydymffurfio gyda gofynion y Safonau, ac wedi’i drefnu o dan y 5 maes gweithredu 
canlynol: 
 

 Safonau Cyflenwi Gwasanaethau 
 Safonau Llunio Polisi  
 Safonau Gweithredu Mewnol  
 Safonau Hybu  
 Safonau Cadw cofnodion. 

 
Prif Gyflawniadau  
 

Ceir manylion pellach yn yr Adroddiad Blynyddol, ond dyma rhai o’r Prif Gyflwyniadau 
yn ystod 2020-21: 

 Arloesi, gan addasu’r gyflym i argyfwng y Coronafeirws, trwy ddatblygiadau 
technolegol  gan greu dulliau cyfathrebu dwy-ieithog effeithiol 

 Hyrwyddo ymwybyddiaeth o wasanaethau Cymraeg trwy Clic gan greu 
canllawiau Safonau’r Gymraeg, a chynhyrchu posteri digidol sy’n procio’r cof o 
ran gofynion y Safonau 
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 Paratoi adroddiad ‘Cyfleoedd i Ddefnyddio’r Gymraeg yn Ystod y Cyfnod Clo’ 
trwy gydweithrediad y Fforwm Dyfodol Dwyieithog 

 Cyhoeddi dogfen ‘Terminoleg Cofid’ 
 Nifer fawr o ddatganiadau i’r wasg, negeseuon cyfryngau cymdeithasol, baneri, 

posteri ayb dwy-ieithog yn hysbysu’r cyhoedd ynghylch y pandemig 
 Gweithgareddau rhithiol gan gynnwys Diwrnod Shwmae, Dydd Gŵyl Dewi a 

Diwrnod Hawliau’r Gymraeg 
 Dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Cymraeg Gwaith y Ganolfan Genedlaethol 

 

Blaenoriaethau ar gyfer 2020/21 
 

Dyma restru rhai o’r blaenoriaethau: 
 Datblygu cynllun ar gyfer adnewyddu  tudalennau ‘Iaith ar Waith’ ar fewnrwyd 

y Cyngor, a datblygu deunydd cymorth i gynorthwyo staff i ddefnyddio’r 

Gymraeg. 

 Cyflwyno cynllun sy’n argymell gwelliannau i gyflawni gofynion y Safonau 

Gweithredu -  defnyddio'r Gymraeg yn fewnol ȃ hyrwyddo'r cysyniad o weithle 

dwyieithog  

 Cydlynu a chefnogi gweithredoedd Strategaeth Iaith Ceredigion, a datblygu 

cynllun i asesu effaith gweithredu’r Strategaeth ar sefyllfa’r Gymraeg yng 

Ngheredigion 

 Cydlynu grŵp prosiect i ddatblygu ‘Pecyn Croeso’ mewn ymgais i geisio 

cymhathu mewnfudwyr gwaith yn deillio o Fforwm Dyfodol Dwyieithog 

 Prosiect hyrwyddo ymwybyddiaeth o ddiwylliant a Chymreictod mewn cartrefi 

preswyl  

 Adolygu gofynion Safonau Polisi, er mwyn sicrhau bod defnydd y Gymraeg yn 

rhan o gynlluniau gweithredu holl wasanaethau’r Cyngor, ynghyd ag adnabod 

cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn unrhyw benderfyniadau polisi 

 

Cyflwynwyd yr Adroddiad Drafft yn Pwyllgor Iaith Gymraeg y Cyngor ar y 17eg o Fai 

2021 

 
 
 
 
 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 
 
Crynodeb:  
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys: 
Atal: 
Integreiddio: 

Ddim yn berthnasol 
oherwydd adroddiad 
monitro yw hwn nid polisi, 
cynllun neu fenter newydd 
/ diwygiedig. 
 

Cymru â diwylliant bywiog 
lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 

 
Argymhelliad  
Argymhellion: 

 

 I’r Cabinet gymeradwyo’r Adroddiad Monitro Blynyddol 
Safonau’r Gymraeg Cyngor Sir Ceredigion (2020-21) i’w 
ghyhoeddi ar wefan corfforaethol y Cyngor.  
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Rheswm / 
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Dyletswydd Statudol yn unol â Mesur y Gymraeg 
2011. 
 

 

 
Trosolwg a Chraffu: Cyflwynwyd yr Adroddiad Drafft yn Pwyllgor Iaith 

Gymraeg y Cyngor ar y 17eg o Fai 2021.  
 

Fframwaith Polisi: 
 

Safonau’r Gymraeg 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 
 

Buddsoddi yn nyfodol y Bobl 
 

Goblygiadau 
Ariannol: 

Nid oes unrhyw oblygiadau cost uniongyrchol i'r 
adroddiad hwn 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Nid oes unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol i'r 
adroddiad hwn 
 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau eiddo / 
asedau:  
 

Dim 

Risg(iau):  
 

Goblygiadau o fethu cyflwyno’r adroddiad mewn modd 
amserol yn unol a’r gofynion statudol 
 

Pwerau Statudol: Mesur y Gymraeg 2011 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: 
 

 Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg 2020-21 

 Atodiad 1: Sgiliau Iaith Gymraeg y Gweithlu 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards 

Swyddog Adrodd: Carys Morgan 
 

Dyddiad: 24 Mai 2021 
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Adroddiad Monitro Blynyddol 
Safonau’r Gymraeg 

 
Ebrill 2020 – Mawrth 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Awdur: Carys Lewis Morgan, Gwasanaethau Democrataidd  

Dyddiad Cyhoeddi: 

Pwyllgor Iaith: 17/05/2021 

Cymeradwywyd gan y Cabinet: 15/06/2021 
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Mae’r adroddiad hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg. 
Gallwn ddarparu’r adroddiad hwn mewn fformatau eraill ar gais.  Cysylltwch â’r 
Swyddog Polisi Iaith fel y nodir isod os gwelwch yn dda: 
 
Carys Lewis Morgan 
Swyddog Polisi Iaith Gymraeg / Welsh Language Policy Officer 
 
Cyngor Sir Ceredigion County Council 
Neuadd Cyngor Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
SA46 0PA 
 
E bost:     carys.morgan@ceredigion.gov.uk 
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ADRAN 1:  Cyd-destun 

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn sefydlu fframwaith gyfreithiol i osod dyletswydd ar 

Gyngor Sir Ceredigion, ymhlith sefydliadau eraill, i gydymffurfio ȃ Safonau yn ymwneud ȃ’r 

Iaith Gymraeg.   Pwrpas y Safonau yw: 

 Rhoi mwy o eglurder i sefydliadau ar eu dyletswyddau am yr Iaith Gymraeg 

 Rhoi mwy o eglurder i siaradwyr Cymraeg am y gwasanaethau y gallant ddisgwyl eu 

cael yn Gymraeg 

 Sicrhau mwy o gysondeb o wasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd  

Mae dyletswydd ar Gyngor Sir Ceredigion sy’n deillio o ofynion Safonau’r Gymraeg, sy’n 

golygu:  

 na ddylai’r Cyngor drin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg 

 bod angen i’r Cyngor hybu a hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg, gan ei gwneud yn 

haws i bobl ddefnyddio eu sgiliau iaith Gymraeg yn eu  bywyd bod dydd. 

Mae 5 Prif Safon gyda chyfanswm  o 167 is-safonau wedi’u gosod ar Gyngor Sir Ceredigion 

drwy Hysbysiad Cydymffurfio, gyda’r dyddiad gweithredu  cyntaf  30 Fawrth  2016.   Mae 

rhestr lawn y Safonau mae gofyn i Gyngor Sir Ceredigion gydymffurfio ȃ nhw ar gael ar wefan 

gorfforaethol y Cyngor; dyma’r ddolen ar ein gwefan: 

 http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/strategaethau-cynllunio-a-pholisiau/iaith-gymraeg/ 

Cydnabyddir bod y broses o weithredu’r Safonau yn un parhaus, gyda’r nod o sicrhau bod y 

gofynion yn cael eu prif llifo’n naturiol i waith y Cyngor, a bod gwasanaethau Cymraeg ar gael 

yn ddiofyn. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i barhau i gyflawni gwelliannau, ac i weithredu er 

mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn cyrraedd gofynion Safonau’r Gymraeg yn llawn. 

Pwrpas yr Adroddiad 

Dyma’r bumed blwyddyn lawn o roi Safonau’r Gymraeg ar waith yn unol â Mesur y Gymraeg 

(Cymru) 2011.  Mae’n ofynnol bod yr Adroddiad Blynyddol hwn yn cael ei gyhoeddi erbyn 30 

Mehefin, yn unol â Safonau 158 a 164.  Mae’r Adroddiad yn nodi sut mae’r Cyngor wedi 

cydymffurfio a’r dosbarth o Safonau fel a ganlyn: 

 Safonau Darparu Gwasanaethau 

 Safonau Llunio Polisi 

 Safonau Gweithredu Mewnol 

 Safonau Hybu  

 Safonau Cadw Cofnodion. 

Mae’r adroddiad hefyd yn cyflwyno data ar y dangosyddion perfformiad gofynnol, hynny yw:  

Sgiliau Iaith Staff : Nifer y staff sydd a sgiliau yn y Gymraeg, fesul lefel ALTE, yn ystod y 

flwyddyn dan sylw 

Recriwtio i Swyddi Gwag:Nifer y swyddi a hysbysebwyd yn ystod y flwyddyn sy’n gofyn 

am sgiliau iaith Gymraeg, ac a gategoreiddiwyd gyda’g lefelau ALTE 

Hyfforddiant Dysgu neu Wella Sgiliau Iaith: Nifer yr aelodau staff a fynychodd gyrsiau 

hyfforddi naill ai i ddysgu neu wella eu sgiliau iaith Gymraeg 

Darpariaeth Hyfforddiant Cyfrwng Cymraeg: Nifer y staff a fynychodd gyrsiau 

hyfforddiant a gynigiwyd gan y Cyngor yn Gymraeg yn ystod y flwyddyn. 

Cwynion gan Aelodau’r Cyhoedd:  Nifer y cwynion a dderbyniwyd sy’n Gysylltiedig ȃ’r 

Iaith Gymraeg   
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Trefniadau Goruchwylio Cydymffurfiaeth 

Casglwyd y wybodaeth sy’n cael ei chynnwys yn yr adroddiad hwn o ganlyniad i’r monitro 

parhaus y mae’r Cyngor yn ei gynnal ar ei Wasanaethau.  

Mae cyfrifoldeb strategol am yr Iaith Gymraeg gyda’r Gwasanaeth Democrataidd.  Y Swyddog 

Arweiniol Corfforaethol yw Lowri Edwards, a’r Aelod Arweiniol Gwleidyddol yw Arweinydd y 

Cyngor, Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn. Mae’r gwaith o ymdrin yn weithredol â materion y 

Gymraeg o ddydd i ddydd yn gyfrifoldeb y Swyddog Polisi Iaith Gymraeg, Carys Lewis 

Morgan.  Caiff Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg ei graffu gan Aelodau’r Pwyllgor Iaith, 

a fydd yn argymell cynigion i Gabinet y Cyngor.  Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar 

Wefan y Cyngor, at hyn bydd yr adroddiad yn cael ei gynnwys fel rhan o Agenda'r Grŵp 

Arweiniol. 

Pwyllgor Iaith: 

Mae’r pwyllgor yn darparu cyfeiriad gwleidyddol ar gyfer hybu a hwyluso'r Iaith Gymraeg yng 

Ngheredigion, ac i gefnogi ei ymdrechion i wella defnydd o’r Gymraeg drwy’r sefydliad.  Mae’r 

Pwyllgor yn cynnwys 6 Aelod Etholedig sy’n cynrychioli’r pleidiau gwleidyddol, ac mae’r 

Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor yn gyfrifol am gadeirio’r Pwyllgor. Gall y 

Pwyllgor fynnu bod unrhyw aelod neu swyddog o'r Cyngor yn bresennol i ateb cwestiynau a 

gall hefyd wahodd personau eraill i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor.  Mae’r pwyllgor yn cwrdd 

yn chwarterol. Yn ogystal â chydymffurfiaeth gyda’r Safonau, mae’r pwyllgor yn derbyn 

adroddiadau ar y Fframwaith Strategol Mwy Na Geiriau, Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 

Addysg, gweithredoedd Cered a Theatr Felin-fach wrth hybu a hwyluso’r Gymraeg. Mae’r 

Pwyllgor hwn, yn argymell cynigion i Gabinet y Cyngor. 

Fforwm Dyfodol Dwyieithog: 

Mae Fforwm Dyfodol Dwyieithog Ceredigion wedi’i sefydlu er mwyn cefnogi’r gwaith i gyflawni 

Strategaeth Iaith Ceredigion.  Mae Strategaeth Iaith Ceredigion yn amlinellu sut bydd 

gwasanaethau’r Cyngor ynghyd ȃ sefydliadau partner yn cyd-weithio er mwyn hybu a 

hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn ehangach ar draws y Sir.  Mae’r  fforwm  hefyd yn  caniatáu 

trafodaeth gynhwysol am fuddiannau’r Gymraeg, yn fforwm sy’n hwyluso camau i rannu 

gwybodaeth ac arfer da, ac sy’n meithrin cydweithredu er budd y Gymraeg.  Mae’r aelodaeth 

yn cynnwys sefydliadau partner Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn ogystal ag  

ystod o sefydliadau ar draws y Sir, sydd wedi ymrwymo i’r weledigaeth ar gyfer Ceredigion 

gwirioneddol ddwyieithog. Caiff y Fforwm ei gadeirio gan y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, 

Arweinydd y Cyngor.  Yn y cyfnod gweithredu nesaf, mae’n fwriad sefydlu ffrydiau gwaith, hyn 

er mwyn trefnu grwpiau llai sy’n medru mynd i’r afael gyda’r 3 Nod Strategol sydd wedi’u 

hadnabod yn Strategaeth Iaith Ceredigion 2018-23. 

Hunanreoleiddio 

Yn ei Adroddiad Sicrwydd ‘Cau’r Bwlch’ mae Comisiynydd y Gymraeg yn gosod disgwyliad ar 

y Cyngor i hunanreoleiddio ei berfformiad yn erbyn gofyniad Safonau’r Gymraeg.  Unwaith yn 

rhagor, yn dilyn cydsyniad gan y Grŵp Arweiniol, fe wnaethom gynnal adolygiad ynghylch 

detholiad o Safonau sy’n ymwneud ȃ darparu gwasanaeth, yn ogystal ȃ rhai o’r Safonau 

Gweithredu sy’n ymwneud ȃ gweinyddiaeth fewnol. Gofynnwyd i bob Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol sgorio eu gwasanaethau gyferbyn ag agweddau o’r Safonau Iaith, er mwyn 

ceisio mesur cydymffurfiaeth gyfredol.  Y prif ganfyddiad oedd, bod y Cyngor yn perfformio yn 

eithaf da gyferbyn gofynion y Safonau hynny sy’n ymwneud ȃ darparu gwasanaethau 

sylfaenol, hynny yw  gall defnyddwyr fod yn hyderus o gael gwasanaethau dros y ffôn, 

gwasanaethau ysgrifenedig, a gwasanaethau y gellir eu cynllunio ar eu cyfer yn Gymraeg.  

Mae defnyddiwr yn llai tebygol o allu cael gwasanaethau mwy personol neu wasanaeth wyneb 
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yn wyneb yn y Gymraeg.  Mae’r canfyddiad  hwn yn unol ȃ chanfyddiadau cenedlaethol sydd 

wedi’i gasglu gan Gomisiynydd y Gymraeg: Adroddiad Sicrwydd ‘Cau’r Bwlch’. 

Yn dilyn yr ymarfer mesur perfformiad, bu’n gyfle da i gynnal adolygiad trylwyr ynghylch ein 

sefyllfa gyfredol gyferbyn gofynion Safonau’r Gymraeg.  Ers i’r Cyngor dderbyn yr Hysbysiad 

Cydymffurfio Safonau’r Gymraeg yn 2016, mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi 

cyhoeddi nifer fawr o ganllawiau ynghyd ȃ Chod Ymarfer, sy’n dehongli rhai o’r safonau, yn 

darparu rhagor o fanylder a chynghorion parthed cyflawni gofynion y Safonau.  Rydym wedi 

mynd ati i lunio papur trafod ynghyd ȃ chynllun gweithredu drafft, er mwyn pennu cyfeiriad 

strategol y Cyngor yn y blynyddoedd sydd i ddod, wrth weithredu ymhellach gofynion 

Safonau’r Gymraeg. Byddwn yn cynnal trafodaethau yn fewnol ar y cynllun gweithredu yn y 

cyfnod nesaf. Bydd y gwaith hwn hefyd yn plethu gyda’r saith nod strategol mae’r  Cyngor 

eisoes wedi ymrwymo iddo drwy ei Ddatganiad Polisi Iaith Gymraeg, a gafodd ei gyhoeddi ym 

mis Rhagfyr 2017.  Mae dolen at y Datganiad Polisi  hwnnw isod: 

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/strategaethau-cynllunio-a-pholisiau/iaith-

gymraeg/datganiad-polisi-a-hawliau-defnyddior-gymraeg/ 

 

Adran 2: Crynodeb Gweithredol 

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn flwyddyn o ymateb i ddigwydiadau, wrth i argyfwng digynsail 

y Coronofeirws, Cofid 19 effeithio ar ein holl weithgaredd.  Ond mae hefyd wedi bod yn 

flwyddyn o arloesedd, wrth i’r Cyngor orfod addasu yn gyflym, a thrwy hynny achub ar nifer o 

gyfleoedd newydd.  Erbyn 23ain o Fawrth 2020 roedd y sefydliad i gyd yn gweithio o gartref; 

roedd uwch dȋm rheoli wedi ei sefydlu, a hynny  i wneud penderfyniadau amser real ynghyd ȃ 

sicrhau bod gan y Cyngor ddulliau cyfathrebu effeithiol.  Mae’r Cyngor wedi gwneud 

newidiadau syfrdanol gan ddefnyddio technoleg at bwrpas darparu gwasanaethau; at hyn mae 

MS Teams wedi ei gyflwyno ar draws y sefydliad er mwyn sicrhau bod cyfathrebu mewnol 

effeithlon yn parhau. Drwy ddarganfod dulliau amgen o ddarparu gwasanaethau mae’r Cyngor 

wedi llwyddo i gyflawni mwyafrif ei weithgareddau hanfodol i gwsmeriaid, yn ddiogel, yn y 

ffordd newydd hon o weithio.   

Yn  ystod yr argyfwng mae Cyngor Sir Ceredigion yn cydnabod na fu erioed adeg mor bwysig 

i siaradwyr Cymraeg gael derbyn gwasanaethau yn eu mamiaith; wrth ystyried yr ymbellhau 

cymdeithasol, y diffyg cyswllt wyneb yn wyneb a’r effaith a gaiff hynny ar iechyd a llesiant 

personau.  Mewn sefyllfa o’r fath mae medru cyfathrebu  yn eich iaith naturiol yn ysgogi 

teimladau cyfarwydd o berthyn ac yn eich cynnal ar adegau tywyll. Felly, yn ystod y cyfnod 

clo, mae Gwasanaeth Gofal Cwsmer Clic wedi gweithredu fel un pwynt mynediad i 

wasanaethau’r Cyngor, naill ai dros y ffôn neu’n ddigidol; ac fe gaiff ddefnyddwyr gwasanaeth 

y dewis i gysylltu gyda’r Cyngor yn y Gymraeg neu’r Saesneg.  At hyn rydym wedi bod yn 

hyrwyddo ymwybyddiaeth o wasanaethau Cymraeg mae’r Cyngor yn eu cynnig a rhoi gwybod 

i drigolion am eu hawliau i dderbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Fodd bynnag, mae’n ofid bod yr encilio cyhoeddus,  a’r diffyg cymdeithasu diwylliannol yn cael 
effaith ar ein defnydd o’r iaith Gymraeg ar draws y Sir.   Mae’n bosib iawn na fydd  nifer fawr 
o bersonau yn  gweld, clywed nac yn siarad Cymraeg am gyfnodau hir, ac fe all hyn gael 
effaith niweidiol ar yr iaith Gymraeg.  Rydym yn bryderus y gallai’r pandemig arafu ein 
cynlluniau, ac ar ein gallu i gyrraedd nod Strategaeth Iaith Ceredigion. Mae hyn yn ategu’r 
pryder yn genedlaethol, dywedodd Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg “Mae’r argyfwng 
wedi cael effaith pellgyrhaeddol ar yr iaith. .. Dwi’n poeni y gallai'r pandemig gael effaith ar y 
nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050”  
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Hybu a Hwyluso Defnydd o’r Gymraeg 

Rydym wedi cymryd nifer o gamau gweithredol i hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn 

ystod y cyfnod adrodd, amlinellir isod: 

 

Canllaw Safonau’r Gymraeg: Yr hyn sydd angen i mi ei wneud: 

Er mwyn sicrhau fod y staff i gyd yn 
ymwybodol o’r Safonau Cyflenwi 
Gwasanaethau, rydym wedi bod yn 
dosbarthu canllaw sy’n rhoi arweiniad sut i  
ddarparu gwasanaethau Cymraeg. Mae 
dyletswydd ar bob Swyddog Arweinol 
Corfforaethol a Rheolwr Corfforaethol i  
sicrhau fod eu gwasanaethau yn 
cydymffurfio gyda’r gofynion. I gyd-fynd ȃ’r 
lansiad fe wnaethom greu fideo, ac mae’r 
fideo hwn bellach yn cael ei ddefnyddio 
mewn sesiynau anwytho i roi gwybod am 
ofyniad gweithredu Safonau’r Gymraeg.  
 

 

Posteri: Safonau’r Gymraeg Canllaw Cyflym ar gyfer Swyddogion y Cyngor 

     

Mae posteri wedi’u 

cynhyrchu ac ar gael ar 

CeriNet (y fewnrwyd) ar 

gyfer eu lawr lwytho.  Mae’r 

posteri yn arf defnyddiol i 

brocio’r cof o ran gofynion 

Safonau’r Gymraeg. Gan fod 

pawb bellach yn gweithio o 

gartref, mae’n ddull syml o 

atgoffa staff o’u 

dyletswyddau i wneud 

defnydd o’r Gymraeg. 
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Adroddiad: Cyfleoedd i Ddefnyddio’r Gymraeg yn Ystod y Cyfnod Clo 

 
Yn dilyn pryder aelodau Fforwm Dyfodol 
Dwyieithog ynghylch effaith yr argyfwng ar 
ein defnydd o’r iaith Gymraeg, aethpwyd ati 
i gasglu tystiolaeth ynghylch  sut mae 
sefydliadau a chymdeithasau wedi mynd ati 
i ailfeddwl yn sylweddol am y ffyrdd y maent 
yn gweithredu ac yn darparu gwasanaethau 
a digwyddiadau yn Gymraeg ar gyfer ein 
trigolion.   
Mae’r adroddiad hwn yn gyfle euraidd i 
rannu ychydig o’r cyfleoedd newydd sydd 
wedi codi yn sgil y pandemig, gan geisio codi 
ymwybyddiaeth o’r pwysigrwydd i roi lle 
canolog i’r Gymraeg. 
 

 
 

Dogfen Terminoleg Covid.  Ar gais sawl gwasanaeth o fewn y Cyngor ynghyd â sefydliadau 

unigol, aethpwyd ati i gasglu ynghyd rhai o’r termau newydd sydd wedi’u bathu yn ystod cyfnod 

Coronafeirws, a’u dwyn ynghyd mewn un dogfen. Mae cyfnod y pandemig wedi bod yn gyfnod 

o newid arferion, ac yn anochel wrth gyfathrebu negeseuon a chyfarwyddyd allweddol, mae 

geiriau newydd wedi cael eu bathu a’u safoni yn rhan o iaith bob dydd, ac mae’r geiriau hyn 

yr un mor bwysig yn y 

Gymraeg wrth gyfathrebu 

negeseuon allweddol. Cafodd 

y ddogfen gryn dipyn o sylw 

ar y cyfryngau gan hyd yn oed 

gyrraedd y wasg yn Lloegr. Y 

nod yw bod y ddogfen ar gael 

yn gyhoeddus oddi ar wefan y 

Cyngor, fel bod Swyddogion y 

Cyngor ac swyddogion o 

sefydliadau eraill, gan 

gynnwys trigolion y Sir yn medru gwneud defnydd o’r ddofen, gan sicrhau fod y geirfa newydd 

yr un mor hwylus yn y Gymraeg ac yn y Saesneg.  Gellir chwilio o’r Gymraeg i’r Saesneg, neu 

o’r Saesneg i’r Gymraeg.  Mae dolen at y ddogfen isod: 

http://www.ceredigion.gov.uk/media/7295/terminoleg-covid-19-cymraeg-saesneg.pdf 

 

Gwasanaeth Y Wasg 
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Mae 160 o ddatganiadau i’r wasg 

dwyieithog  yn ymwneud ȃ’r pandemig 

corornafeirws wedi eu rhannu o fewn 

y flwyddyn.   

At hyn mae oddeutu  10 o faneri 

gwahanol wedi cael eu creu’n 

ddwyieithog ar gyfer eu gosod mewn 

trefi ar draws y Sir, sy’n rhoi gwybod i’r 

cyhoedd ynghylch y rheolau.  Mae 

nifer helaeth o bosteri dwyieithog 

wedi’u creu ar gyfer busnesau er 

mwyn eu cynorthwyo i ddelio gyda’r 

argyfwng. 

 

Rydym wedi bod yn defnyddio digwyddiadau nodedig yn ystod y flwyddyn i godi 

ymwybydiaeth. 

 

Diwrnod Shwmae 2020 

Yn ogystal ȃ rhoi gwybod am y dulliau eang sydd ar gael ar gyfer dysgu Cymraeg ac annog 
eu defnydd; fe wnaethom gynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth, yn gofyn i aelodau staff a’r 
cyhoedd greu y gair Shwmae allan unrhyw ddeunydd o’u dewis, gan ddanfon llun o’r 
campwaith at ein sylw. Cafwyd nifer o geisiadau creadigol dros ben, ac oherwydd hyn fe 
wnaeth gwasanaeth Cardi Iaith greu fideo er mwyn arddangos ceisiadau’r buddugwyr.  

Dydd Gŵyl Dewi 2021  

  

Ar ddydd Gŵyl Dewi fe wnaethom lansio fideo sy’n rhoi gwybod pam bod trigolion Ceredigion 

yn dymuno siarad Cymraeg wrth gysylltu gyda’r Cyngor. At hyn fe wnaethom lansio sialens i 

godi hwyliau trigolion Ceredigion; sef  annog cymaint o bobl â phosibl i wneud fideo ohonynt 

eu hunain i’w roi ar y cyfryngau cymdeithasol yn taflu cenhinen, ei  thaflu yn bell, yn uchel, yn 

gyflym neu mewn unrhyw ffordd ddigri. 

Ymgyrch ‘Mae gen i hawl’ 

Ar y 7fed o Ragfyr 2020, bu sefydliadau cyhoeddus ar draws Cymru am yr ail flwyddyn yn 

olynol yn gweithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i gynnal ‘Diwrnod Hawliau’r Gymraeg’. 

Diwrnod yw hwn i ddathlu’r gwasanaethau Cymraeg mae sefydliadau’n eu cynnig, a’r hawliau 

sydd gan bobl i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddelio gyda nhw. Roedd yn gyfle i hyrwyddo 
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gwasanaethau Cymraeg ac i geisio cynyddu’r nifer sy’n dewis eu defnyddio. Dewiswyd y 

dyddiad er mwyn nodi’r dyddiad y cafodd y ddeddfwriaeth iaith ei phasio gan y Cynulliad yn 

2010. Y nod yw gwneud hon yn ymgyrch flynyddol.  Fe wnaethom greu fideo byr oedd yn  

nodi’r hawliau, gan bostio ar ein cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â rhannu negeseuon 

mewnol gyda’n staff i nodi’r gwahanol hawliau sydd ganddynt hwythau. 

 Llwyddiant yng Ngwobrau Cymraeg Gwaith y Ganolfan Genedlaethol 

Mae’r Cyngor yn falch iawn o lwyddiant ein darpariaeth dysgu Cymraeg i staff, ac wedi cael 

cydnabyddiaeth o hynny ar lefel cenedlaethol drwy ennill 3 gwobr fel a ganlyn:  

1af Dysgwr sydd wedi gwneud y cynnydd gorau ar lefelau Sylfaen+ 
2il Dysgwr lefel Sylfaen+ sy'n gwneud y Defnydd Gorau o'r Gymraeg at bwrpas Gwaith 
2il Tiwtor Cymraeg Gwaith y Flwyddyn. 
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ADRAN 3: Trefniadau Cydymffurfio 

Cydymffurfio â Safonau Cyflenwi Gwasanaethau (Safonau 1-87) 

Mae’r set o safonau hyn nodi sut mae’n ofynnol i’r Cyngor ddefnyddio’r Gymraeg mewn 

gwahanol sefyllfaoedd, fel bod modd i siaradwyr Cymraeg gael mynediad di-rwystr at 

wasanaethau Cymraeg.; er enghraifft wrth anfon gohebiaeth, delio a galwadau ffôn, darparu 

gwasanaethau ar-lein neu wyneb yn wyneb. 

Er mwyn cydymffurfio gyda’r dosbarth o Safonau yn ymwneud â darparu gwasanaethau, mae’r 

Cyngor wedi cymryd y camau gweithredu canlynol: 

Rhif  

Safon 

Gofyniad y Safon a  

Throsolwg o’r camau a gymerwyd i gydymffurfio 

7,64,67,68 Darparu’r Cynnig Rhagweithiol               

 Mae bathodynnau iaith gwaith ar gael i holl staff sy’n medru’r Gymraeg 
neu’n dysgu Cymraeg, er mwyn rhoi gwybod i ddefnyddwyr gwasanaeth 
bod modd defnyddio eu Cymraeg. 

 Mae’r cyfeirlyfr ffôn electronig yn arddangos bathodynnau iaith gwaith 
gyferbyn ȃ pob Swyddog sy’n medru cyfathrebu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

 Mae papur pennawd corfforaethol yn ogystal ag e-byst allanol y Cyngor 
yn cynnwys datganiad sy’n croesawu defnyddio’r Gymraeg 

 Pan fydd derbynfeydd ar agor. Mae posteri Iaith Gwaith yn cael eu 
harddangos ymhob ardal derbynfa, ac mae gweithwyr sy’n siarad 
Cymraeg a dysgwyr Cymraeg yn gwisgo’r cordyn gwddf a/neu fathodyn 
Iaith Gwaith.  

1-7 

8-22 

37+38 

40-49 

50-51 

69-70 

Darparu Gwasanaeth wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu’n ysgrifenedig.                                                   
 

 Mae gwasanaeth gofal cwsmer Clic yn rhoi’r dewis iaith o’r cyswllt cyntaf, 
ac mae pob aelod o’r Tȋm wedi derbyn cyfarwyddiadau ynghylch darparu 
gwasanaeth yn Gymraeg. 

 Mae gwasanaeth Clic yn cofnodi dewis iaith, ond bydd angen ysytyried yn 
y cyfnod nesaf sut mae gwasanaethau eraill y Cyngor yn cofnodi dewis 
iaith. 

 Mae Canllaw a chyfarwyddiadau i staff ynghylch cydymffurfio gyda 
Safonau’r Gymraeg wedi’u cyhoeddi a’u rhannu 

 Darparwyd sesiynau hyfforddiant i staff ynghylch ymwybyddiaeth iaith a 
gofynion Safonau’r Gymraeg  

 Mae tudalen  wedi’i neilltuo ar fewnrwyd y Cyngor, sef ‘Iaith ar Waith’ sy’n 
darparu cymorth i staff i ddefnyddio’r Gymraeg, fodd bynnag bydd hwn yn 
cael ei ddiweddaru a’i wella yn y cyfnod adrodd nesaf. 

24-29 

30-38 

87 

Cynnal cyfarfodydd a threfnu digwyddiadau cyhoeddus 

 Arfer sefydlog y Cyngor yw cynnal cyfarfodydd Democrataidd y Cyngor 
yn Gymraeg (80% o gyfarfodydd Democrataidd y Cyngor yn cael eu 
Caderio drwy gyfrwng y Gymraeg). Mae gwasanaeth cyfieithu ar y pryd 
ymhob cyfarfod Democrataidd y Cyngor er mwyn hwyluso defnydd iaith.  

 Ar wahân i’r cyfarfodydd Democrataidd  mae’r Cyngor yn trefnu nifer o 
gyfarfodydd gydag unigolion, aelodau’r cyhoedd a swyddogion o 
sefydliadau eraill, mae canllaw cynnal cyfarfodydd sy’n amlinellu gofynion 
Safonau’r Gymraeg wedi ei gyhoeddi a’i rannu. 

 Bydd angen mireinio canllawiau yn y cyfnod nesaf, ynghylch cyfarfodydd 
sy’n cael eu trefnu ag unigolion, yn arbennig cyfarfodydd sy’n ymwneud ȃ 
llesiant person.. 
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38, 40, 

47-51 

Agendȃu, Cofnodion a Dogfennau Cyhoeddus eraill  

 Mae llunio agendâu, cofnodion a phapurau atodol ar gyfer Cabinet a 
Phwyllgorau Craffu yn Gymraeg a Saesneg yn arfer sefydlog, ac mae’r 
rhain oll ar gael ar wefan gorfforaethol y Cyngor. 

 Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu’r egwyddor, nad oes modd cyhoeddi 
dogfen at ddefnydd cyhoeddus oni bai bod fersiwn gorffenedig Saesneg a 
Cymraeg ar gael i’w gyhoeddi ar yr un pryd. 

 Os oes angen llunio dogfen Cymraeg a Saesneg ar wahân, mae’n 
ofynnol gosod ymwadiad ‘Mae’r ddogfen/ffurflen hefyd ar gael yn 
Gymraeg.’ 

52 

55-56 

58-59 

Gwefannau, apiau a gwasanaethau ar-lein, ynghyd ȃ’r defnydd o’r cyfryngau 
cymdeithasol 

 Rheolir cynnwys y wefan gan y Gwasanaeth TG er mwyn monitro 
ansawdd, ac ni chaiff unrhyw wybodaeth ei gyhoeddi hyd nes bod fersiwn 
Cymraeg a Saesneg cyflawn ar gael. 

 Rheolir y prif gyfrif cyfryngau cymdeithasol y Cyngor gan Dîm y Wasg, 
gyda chyfrif Saesneg a chyfrif Cymraeg ar wahân. 

 Mae ‘Polisi Golygyddol a Gweinyddol ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol’ 
wedi ei rannu’n eang, sydd hefyd yn egluro’r sut i hwyluso’r defnydd o’r 
Gymraeg. 

 Er mwyn ceisio codi ymwybyddiaeth ac annog defnyddwyr yn Gymraeg 
mae’r canlynol wedi’i gyflawni: 
o Ar neges proffil trydar a facebook mae dolen i’r ffrwd Gymraeg, oddi 

ar y dudalen Saesneg. 
o Yn chwarterol danfonir  neges ar dudalennau facebook Saesneg y 

Cyngor yn rhoi gwybod bod  y ffrwd ar gael yn Gymraeg 
Cyfrif Facebook:   
1,868 o ddilynwyr  cyfrif Cymraeg; 13% o’r holl ddilynwyr; 650 yn fwy o 
ddilynwyr oddi ar Fawrth 2020. 
Cyfrif Twitter:   
2,458  o ddilynwyr cyfrif Cymraeg; 29% o’r holl ddilynwyr; 126 yn fwy o 
ddilynwyr oddi ar Fawrth 2020. 
Cyfrif Instagram ddwyieithog: 1,074 o ddilynwyr 

61-63,70   Arwyddion  a Hysbysiadau 

 Mae pob arwydd y Cyngor yn ddwyieithog, gyda’r testun Cymraeg yn cael 
ei osod mewn ffordd sy’n golygu ei bod yn debygol o gael ei ddarllen 
gyntaf 

 Mae pob hysbyseb wedi’i gyhoeddi yn ddwyeithiog yn ystod y pandemig, 
gan gynnwys ar y radio, yn y papur, mewn papur hysbysebion misol, 
sgrîns digidol, baneri a thudalennau gwe. 

 Mae 160 o ddatganiadau i’r wasg dwyieithog  yn ymwneud ȃ’r pandemig 
corornafeirws wedi eu rhannu o fewn y flwyddyn. 

71-75  

94 

Dyfarnu Grantiau 

 Mae’r polisi ar ddyfarnu grantiau cymunedol wedi’i ddiwygio er mwyn 
cynnwys gofynion Safonau’r Gymraeg, ac wedi ei gyhoeddi ar y wefan 
gorfforaethol.  

 Mae’r meini prawf ynghlwm wrth unrhyw gais am grantiau cymunedol, yn 
holi am dystiolaeth ynghylch cyfleoedd defnyddio’r Gymraeg 

76-80   Dyfarnu Contractau 

Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda’r gwasanaeth caffael i sicrhau bod 
gofynion Safonau’r Gymraeg wedi’i ymgorffori wrth gontractio neu gomisiynu 
gwasanaeth. Mae’r gwasanaeth yn medru cynghori swyddogion  o’r math o 
gymalau y mae angen iddynt eu cynnwys wrth gomisiynu neu gontractio 
gwaith er mwyn sicrhau cydymffurfiad.    
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84 a 86 Cyrsiau Addysg sy’n agored i’r cyhoedd 

 Mae canllaw 9 Cam wedi’i rannu gyda’r Gwasanaeth Dysgu Bro 
(Gwasanaeth Addysg Oedolion yn y Gymuned)  a’r Gwasanaeth 
Hamdden, er mwyn helpu’r gwasanaeth i asesu lefel y galw am y cwrs yn 
Gymraeg. 

 Gofynnir i ddefnyddwyr gwasanaeth a ydynt yn dymuno derbyn y cwrs yn 
Gymraeg adeg cofrestru. 

81 -82 Codi Ymwybyddiaeth am y Gwasanaethau Cymraeg 

  Mae gwybodaeth am holl  wasanaethau'r Cyngor  ar wefan y Cyngor yn 
ddwyieithog. 

 Ceir dogfen ar y wefan yn nodi’r Safonau y mae’n ofynnol i’r Cyngor 
gydymffurfio  ȃ hwy.   

 Mae dogfen Datganiad Polisi Y Cyngor hefyd ar gael i’w lawr lwytho ar 
wefan y Cyngor, sy’n nodi ymrwymiad y Cyngor i gefnogi’r iaith Gymraeg 
a’r diwylliant Cymraeg, gan sicrhau bod ei wasanaethau a’i 
weithgareddau yn hyrwyddo ac yn hybu defnydd o’r Gymraeg ledled y 
Sir.   

 Mae’r Cyngor wedi trefnu ymgyrchoedd er mwyn rhoi gwybod am y 
gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael, gan ddefnyddio diwrnodau 
penodedig i wneud hynny ee:   Diwrnod Shwmae , Dydd Gŵyl Dewi a 
Diwrnod Hawliau.  

 

Cydymffurfio â Safonau Llunio Polisi (Safon 88-89) 

Safonau Llunio Polisi - yn canolbwyntio ar gyflawni asesiad effaith o’r iaith Gymraeg wrth 

wneud penderfyniadau polisi, a chymryd camau cadarnhaol i hyrwyddo defnydd o’r iaith 

 

Er mwyn cydymffurfio gyda’r dosbarth o Safonau yn ymwneud â llunio polisïau, mae’r Cyngor 

wedi cymryd y camau gweithredu canlynol: 

 

Rhif  

Safon 

Trosolwg o’r camau a gymerwyd i gydymffurfio 

88-90  

94 

Llunio neu Adnewyddu Polisi:   

 Rhaid  asesu effaith unrhyw benderfyniad polisi, ar allu siaradwyr Cymraeg 

i ddefnyddio’r iaith Gymraeg, ac er mwyn gwneud hyn, rydym wedi 

datblygu templed a chanllawiau Asesu Effaith Integredig.  Mae’r templed 

asesu effaith yn adlewyrchu gofynion y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol, Deddf Cydraddoldeb ynghyd â Deddfwriaeth yr Iaith Gymraeg.  

 Rhaid cyflwyno’r ddogfen Asesiad Effaith gydag unrhyw ddogfen bolisi sy’n 

cael ei hystyried gan Gabinet y Cyngor- mae hyn yn darparu gwarant bod 

ystyriaethau yn ymwneud ȃ’r iaith Gymraeg wedi’u hystyried wrth lunio’r 

ddogfen; a bod mesurau lliniaru wedi eu nodi er mwyn mynd i’r afael ag  

unrhyw effeithiau negyddol ar yr iaith Gymraeg. 

92-93 Cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus 

 Mae’n ofynnol bod Swyddogion yn (i) ystyried effaith y penderfyniad 
ymgynghorol, ar y defnydd o’r iaith Gymraeg, ac (ii) mae’n rhaid holi barn y 
cyhoedd ynghylch unrhyw effaith y penderfyniad arfaethedig ar yr iaith 
Gymraeg. 
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 Er mwyn cefnogi swyddogion i weithredu’r gofyniad, rydym wedi datblygu 

set o gwestiynau y gellid eu defnyddio wrth ymgymryd ag unrhyw 

ymgynghoriad.  

 At hyn, rydym wedi gosod y drefn bod rhaid cysylltu fel y cam cyntaf mewn 

unrhyw brosiect ymgynghori, gyda’r Swyddog Ymgysylltu a 

Chydraddoldeb, er mwyn sicrhau rheolaeth gorfforaethol. 

95-97 Cynnal ymarferion ymchwil  

 Canllaw wedi ei gyhoeddi ar CeriNet ynghylch holi barn ar y defnydd o’r iaith 
Gymraeg mewn unrhyw waith ymchwil 

 

Cydymffurfiaeth â Safonau Gweithredu (99-144)   

Mae’r set o Safonau Gweithredol (98-144), yn  ymdrin â'r ffordd y mae'r Cyngor yn 
defnyddio'r Gymraeg yn fewnol, ac yn darparu hawliau i weithwyr yng nghyd-destun derbyn 
eu gwasanaeth adnoddau dynol yn eu dewis iaith.  Mae’r set o Safonau yn gofyn i’r Cyngor 
edrych ar ddulliau i gynyddu a hwyluso defnydd y Gymraeg yn fewnol, er mwyn cyfrannu 
at  weledigaeth Llywodraeth Cymru i weld mwy o bobl yn siarad ac yn  defnyddio’r Gymraeg 
o dydd i ddydd.   
 
Er mwyn cydymffurfio gyda’r dosbarth o Safonau yn ymwneud â gweithredu mewnol, mae’r 

Cyngor wedi cymryd y camau gweithredu canlynol: 

Rhif  

Safon 

Trosolwg o’r camau a gymerwyd i gydymffurfio 

98 Polisi Hwyluso Defnydd o’r Gymraeg yn Fewnol 

Mae’r Cyngor  wedi llunio Polisi er mwyn hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r 
Gymraeg mewn gweinyddiaeth fewnol, ac mae’r ddogfen hon wedi ei 
chyhoeddi ar Cardinet (mewnrwyd y Cyngor). At hyn mae rheolwyr a staff wedi 
cael gwybod am y Safonau Gweithredol a hawliau gweithwyr.  

99-104 Darparu dogfennau cyflogaeth yn Gymraeg 

 Mae’r Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn cynhyrchu contractau cyflogaeth 
yn ddwyieithog. 

 Gofynnir i staff ym mha iaith yr hoffent dderbyn gohebiaeth bersonol yn 

ymwneud ȃ chyflogaeth. 
 Rhoddir dewis iaith i staff y Cyngor wrth geisio mynediad i system ddigidol 

adnoddau dynol; yn unol ȃ hyn mae staff yn medru archebu gwyliau, 
cofnodi absenoldeb o’r gwaith a chofnodi oriau hyblyg yn y Gymraeg. 

 Mae dogfennaeth arfarnu blynyddol ar gael yn Gymraeg, mae’r 
Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn gweithio i sicrhau bod y ffurflen yn 
gweithio’n ddigidol hefyd. 

105-111 Darparu Polisïau Adnoddau Dynol yn Gymraeg 

Holl bolisïau adnoddau dynol yn cael ei darparu’n ddwyieithog i staff ar Cerinet 
(mewnrwyd y Cyngor) 

112-119 Y drefn gwyno a disgyblu 

Mae’r polisi ynghylch y drefn gwyno a phroses disgyblu yn rhoi gwybod i staff 
bod ganddynt hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg 

120-126 Y fewnrwyd ac adnoddau TGCh 

 Mae CeriNet, mewnrwyd y Cyngor yn gwbl ddwyieithog.   

 Mae Newyddion HR News yn cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg, ac 
mae staff yn medru dewis iaith ar gyfer derbyn yr ohebiaeth. 
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 Mae tudalen ddynodedig ar gael ar CeriNet i gynorthwyo staff i ddefnyddio’r 
Gymraeg yn y gwaith.  Bydd hwn yn cael ei ddiweddaru yn y cyfnod adrodd  

 Mae meddalwedd Cysgliad, er mwyn gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg 
ar gael ar bob cyfrifiadur. 

127 Asesu Sgiliau Iaith y Gweithlu 

Mae sgiliau iaith staff yn cael ei gofnodi yn ystod y broses recriwtio a’r 
gwerthusiad blynyddol.  Cedwir cofnod o’r sgiliau iaith ar CeriNet.  Ceir 
dadansoddiad o ganlyniad  sgiliau iaith y gweithlu ar gyfer y flwyddyn adrodd  
yn Adran 4,  a cheir adroddiad llawn sgiliau iaith yn Atodiad 1. 

128-133 Safonau ynghylch meithrin sgiliau yn y Gymraeg drwy gynllunio a hyfforddi’r 
gweithlu 

 Drwy bartneriaeth gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol cyflogir 
Tiwtor Cymraeg Gwaith i ddarparu hyfforddiant ar ystod o wahanol lefelau 
i ddysgu Cymraeg  

 Darperir hyfforddiant i ddatblygu a chodi hyder siaradwyr Cymraeg, er 
mwyn eu hannog i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith.   

 Mae’r hyfforddiant anwytho yn cyfeirio at y gofyniad i gydymffurfio gyda 
Safonau’r Gymraeg. 

 Mae hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith ynghyd ȃ gweithredu Safonau’r 
Gymraeg ar gael i staff 

 Mae trefniadau yn eu lle fel bod staff yn gallu gwneud cais i dderbyn cyrsiau 
hyfforddi corfforaethol drwy gyfrwng y Gymraeg; byddwn yn gweithio i wella 
ar y ddarpariaeth yn y cyfnod adrodd nesaf. 

Ceir dadansoddiad o ganlyniad hyfforddiant y gweithlu ar gyfer y flwyddyn 
adrodd  yn Adran 4. 

134-135 Geiriad a logo ar gyfer llofnod e-bost staff 

Dosbarthwyd cyfarwyddiadau ar sut i osod logo iaith gwaith ar lofnodion e-
byst, sut i osod cyfeiriad dwyieithog ynghyd ag awgrymiadau ar osod 
negeseuon allan o’r swyddfa ddwyieithog i’r staff. 

136-137 Recriwtio ac apwyntio 

 Mae'n ofynnol i Reolwyr Recriwtio asesu'r Lefel ALTE sydd ei hangen ar 
gyfer pob swydd, a darparu'r rhesymeg dros ganlyniad yr asesiad fel rhan 
o'r broses Caniatâd i Lenwi Swyddi Newydd 

 Bydd y lefel sgil sydd ei hangen ar gyfer y 4 sgil (siarad, ysgrifennu a 
darllen) i’w gweld yn y swydd ddisgrifiad. 

 Mae sgiliau cwrteisi sylfaenol yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer pob 

 swydd newydd o fewn y  Cyngor. Mae'n rhaid i ymgeisydd llwyddiannus 
ennill leiaf Lefel 1 o fewn 6 mis i’w benodiad, a chaiff gefnogaeth i wneud 
hynny. 

 Mewn achosion lle na fu'n bosibl penodi swyddog sy'n bodloni'r gofynion 
iaith yn llawn, gosodir cymal yn y cytundeb cyflogaeth ynghylch yr 
ymrwymiad fydd ei angen i gyrraedd y lefel sgiliau Cymraeg disgwyliedig. 

137-140 Ffurflenni Cais a Threfniadau Cyfweliad am Swydd 

  Mae ffurflenni cais ar gael yn ddwyieithog drwy’r system electronig e-
recriwtio Ceri, ac mae ymgeisydd yn gallu gwneud cais am unrhyw swydd 
yn ei ddewis iaith.   

 Mae llythyrau cynnig i gyfweliad yn rhoi lle i unigolion nodi os ydynt yn 
dymuno defnyddio’r iaith Gymraeg mewn cyfweliad.   

 Polisi y Cyngor yw ceisio sicrhau bod o leiaf un siaradwr Cymraeg ar y 
Panel Cyfweld, lle nad yw hyn yn bosib darperir gwasanaeth cyfieithu ar y 
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pryd os yw’r ymgeisydd wedi nodi dymuniad i ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
cyfweliad 

141-144 Arwyddion a chyhoeddiadau a arddangosir yn y gweithle 

Polisi y Cyngor yw gosod pob pob arwydd (neu gyhoeddiad dros offer sain) yn  
ddwyieithog, gyda’r testun Cymraeg yn cael ei osod mewn ffordd sy’n golygu 
ei bod yn debygol o gael ei ddarllen gyntaf. Mae hyn yn cynnwys arwyddion 
dros dro ac arwyddion sefydlog. 

 
Cydymffurfiaeth a’r Safonau Hybu (Safonau 145-146) 

Camau gweithredu a gymerwyd i gydymffurfio gyda’r Safonau Hybu. 

Yn 2018 cafodd Strategaeth Iaith Ceredigion 2018-23 newydd y Cyngor ar gyfer hybu’r 

Gymraeg ei gyhoeddi yn unol â’r gofyniad yn y Safonau. Mae’r Strategaeth yn esbonio sut 

bydd y Cyngor ar y cyd gyda sefydliadau partner eraill (Aelodau Fforwm Dyfodol Dwyieithog 

Ceredigion) yn mynd ati i hybu’r Gymraeg, ac i hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn ehangach 

o fewn yr ardal ac yn gosod targed ar gyfer cynyddu neu gynnal nifer y siaradwyr Cymraeg.  

Mae’r weledigaeth wedi’i osod erbyn Cyfrifiad 2021 i weld cynnydd yn y nifer sy’n siarad 

Cymraeg a bod y ganran yn codi o 47.3% i o leiaf 48.5% (sef oddeutu 1,500 yn fwy o siaradwyr 

Cymraeg). 

Ar gyfer y strategaeth hon, cytunodd Fforwm Dyfodol Dwyieithog Ceredigion i ganolbwyntio 

ar 3 nod strategol, fel a ganlyn: 

Nod Strategol 1:  Cynnal a chynyddu sgiliau iaith Gymraeg trigolion Ceredigion 
Nod Strategol 2:  Cynnal a chynyddu’r cyfleodd i ddefnyddio’r Gymraeg yng  
                              Ngheredigion 
Nod Strategol 3:  Sicrhau amodau cymdeithasol sy’n galluogi’r Gymraeg i ffynnu yng   
                              Ngheredigion. 
Gellir gweld copi o’r Cynllun Gweithredu yma:  
 

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/strategaethau-cynllunio-a-pholisiau/iaith-

gymraeg/hyrwyddo-a-hwyluso-r-iaith-gymraeg/ 

 

Mae Fforwm Dyfodol Dwyieithog yn gweithio er mwyn sicrhau cyflawniad y Strategaeth Iaith, 

ac mae’r aelodau yn cynnwys Swyddogion y Cyngor ynghyd ȃ Swyddogion o sefydliadau 

partner sydd wedi ymrwymo i gyd-weithio er budd yr iaith Gymraeg ar draws y Sir.  Oherwydd 

y sefyllfa gyda Cofid 19, mae’r Cyngor yn bryderus y gallai’r pandemig arafu ein cynlluniau, 

ac ar ein gallu i gyrraedd ein targed i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg ynghyd ȃ’r nifer sy’n 

defnyddio’r Gymraeg yng Ngheredigion, erbyn diwedd oes y Strategaeth gyfredol. Oherwydd 

hyn mae Aelodau’r Fforwm Dyfodol Dwyieithog  wedi cydsynio i drefnu is-grwpiau gwaith er 

mwyn mynd i’r afael gyda’r 3 Nod Strategol yn y Strategaeth Iaith, ac er mwyn edrych ar 

brosiectau penodol.  At yn, yn dilyn pryder bod cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn lleihau 

yn ystod y cyfnod clo, fe aethpwyd ati i gasglu tystiolaeth a chyflwyno adroddiad yn seiliedig 

ar y pwyntiau canlynol: 

 cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn ystod y cyfnod clo  

 yr heriau neu rwystrau 

 cynllunio ar gyfer y cyfnod addasu, ynghyd â’r cyfnod adfer tymor hir. 

 ystyried beth allwn ni ei wneud yn well  er mwyn cynyddu'r cyfleoedd i ddefnyddio’r 
Gymraeg 

Daeth yr adroddiad i gasgliad taw'r her fwyaf yw sicrhau fod tlodi digidol yn cael sylw. Bod 

angen trefnu rhaglenni hyfforddiant er mwyn cyrraedd ein trigolion sy’n swil o ddefnyddio 

technoleg. Sicrhau bod ein gweithgareddau yn gynhwysol, a bod mwy o sylw yn cael ei roi ar 
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gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer pobl hŷn ein cymdeithas; yn ogystal â sicrhau bod 

plant a phobl ifanc yn cael cyfleoedd cymdeithasol amgen yn ystod y cyfnod clo.   

Prif gyflawniadau Strategaeth Iaith Ceredigion 2020-21 o dan amgylchiadau Covid-19.   

Nod Strategol 1: Cynnal a chynyddu sgiliau iaith Gymraeg trigolion Ceredigion 

Mae’r cyfnod adrodd hwn yn cwmpasu cyfnod anferthol o heriol ar gyfer ein Gwasanaeth 
Addysg, wrth geisio dygymod gyda sefyllfa’r pandemig, ac addasu’n gyflym i weithdrefnau 
amgen. Lles staff a disgyblion fu’n flaenoriaeth bennaf ar ddechrau’r cyfnod clo, gyda’r 
awdurdod yn sefydlu canolfannau gofal i blant gweithwyr allweddol a’r plant mwyaf bregus 
mewn cymdeithas. Roedd y rhan fwyaf o’r rhain yn gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg. Bu i 
nifer o swyddogion a gweithlu’r awdurdod gael eu hadleoli i reoli yn ogystal â staffio’r 
canolfannau hyn. Yn ystod y cyfnod clo bu’n rhaid ymateb yn barhaus i sefyllfa oedd yn newid 
yn gyflym gan gefnogi ysgolion i ddarparu adnoddau a mesurau amrywiol i’w disgyblion wrth 
iddynt eu haddysgu o bell. 

Yn ystod y cyfnod hefyd, mae’r gwasanaeth wedi bod yn gweithio’n ddiwyd i gyflawni’r 
addewidion yn ei Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg; ac at hyn yn gweithio i baratoi 
Cynllun Strategol newydd ar gyfer y cyfnod 2022-2033 sy’n adeiladu ar y gwaith da sydd 
eisoes mewn lle.  Gweledigaeth y gwasanaeth yw bod pob plentyn yn cael cyfleoedd i 
ddatblygu yn ddinasyddion dwyieithog hyderus sy’n ymfalchïo yn eu diwylliant Cymreig ac yn 
eu Cymreictod.   

Yn unol ȃ’r addewidion sydd wedi’i gosod yn Strategaeth Iaith Ceredigion mae’r gwasanaeth 
wedi bod yn rhoi’r pwyslais ar gynyddu defnydd o’r Gymraeg ar draws ystod ei wasanaethau.  
Ers 1af o Fedi 2019 mae’r gwasanaeth wedi penodi Swyddog Datblygu’r Gymraeg mewn 
Addysg, sydd ȃ chyfrifoldeb o arwain yn strategol ar Siarter Iaith Ysgolion. Nod y Siarter Iaith 
yw dylanwadu’n bositif ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg; mewn gair, cael y plant i 
siarad Cymraeg yn naturiol ymysg ei gilydd.  Mae cyfanswm o 39 o Ysgolion Cynradd o fewn 
y Sir, ac mae llwyddiannau cyrraedd y siarter iaith fel hyd yma fel a ganlyn:  
 
 
Ysgolion Cynradd Ail Iaith: 
Gweithio tuag at yr Efydd: 1 ysgol                                                  Ysgol Gydol Oes 
Wedi cyrraedd lefel Efydd: 1 ysgol                                                 Gweithio tuag ar yr Arian: 3 

Wedi cyrraedd lefel Arian: 3 ysol                                                    Ysgolion Uwchradd 

Ysgolion Cymraeg                                                                         Gweithio tuag ar yr Efydd: 3 
Wedi cyrraedd lefel Efydd: 14 ysgol                                               Wedi cyrraedd yr Efydd: 1  

Gweithio Tuag at Arian: 10 ysgol 

Wedi cyrraedd Arian: 7 ysgol 

 

Prosiect allweddol arall yw lansio tudalen facebook Cardi Iaith,  ar 
ddiwrnod Shwmae 15 hydref;  gyda’r pwrpas o hyrwyddo’r Gymraeg 
yn gymdeithasol, dathlu llwyddiannau’r Siarter Iaith a chynnig 
cyfleoedd ac adnoddau i blant, pobl ifanc a rhieni dros y cyfnod clo. 
Mae gan y safle 958 o ddilynwyr a 913 o hoffwyr hyd yma.  Wedi 
cynnal Eisteddfod Cardi Iaith, ac wedi dathlu diwrnodau 
cenedlaethol ee Dydd Miwsig Cymru ar y platform digidol, ymysg 
amryw o weithgareddau eraill er budd ennyn diddordeb i 
ddefnyddio’r Gymraeg.  

 

Tudalen 204



 

18 
 

Mae’r Gwasanaeth wedi bod yn cynnal  3 canolfan iaith; Canolfan y Castell, Aberteifi a 
Chanolfan y Felin yn Felinfach  yn darparu gwersi ar gyfer hwyrddyfodiaid cynradd. Bu’r 
ganolfan arall (a sefydlwyd dros dro yn Ysgol Bro Teifi) yn cynorthwyo’r disgyblion hynny oedd 
naill ai angen ymarfer sgiliau neu oedd yn arafach yn caffael yr iaith. Fodd bynnag oherwydd 
argyfwng y pandemig, gorfu newid cynlluniau’n gyflym i greu man canolog i gefnogi’r 
disgyblion a hynny drwy rhwydwaith MS Teams dros y cyfnod clo.Cefnogwyd 18 hwyddyfodwr 
cynradd a 29 o ddisgyblion Uwchradd trwy ddefnyddio’r system hon.  

Wrth i’r sefyllfa barhau a gyda mwy o hwyrddyfodiaid yn cyrraedd ein hysgolion ym mis Medi, 
sylweddolwyd na fyddai’n bosibl rhedeg canolfan newydd wyneb yn wyneb, felly gan ddilyn yr 
un egwyddorion, sefydlwyd grwpiau bach o ddisgyblion  trwy MS Teams. Roedd y grwpiau 
yma yn llai o lawer na’r grwpiau wyneb yn wyneb ond gallwyd grwpio’r disgyblion wrth eu 
hoedrannau a oedd yn fuddiol.  Mae 44  o ddisgyblion yn elwa  o’r cynllun. Dyfyniad gan Rieni: 
“Ydy, mae wedi bod yn ffordd dda a hwyliog o ddysgu patrymau iaith.”  
“Mae fy mhlentyn wedi elwa'n fawr o'r gwersi ar -lein.” 
“Ydyn, yn fuddiol dros ben. Mae'r disgybl wedi magu hyder wrth siarad gyda chyfoedion a gwella ei 
dealltwriaeth ar lawr y dosbarth. Mae'n hapus iawn i ymateb yn y dosbarth yn y Gymraeg yn gyntaf 
yn awr. “ 
 
Noder mae’r gwasanaeth addysg o’r farn nad yw’r system hwn yn medru cymharu gyda’r 
system drochi wyneb yn wyneb. Nid yw’r datblygiad na chyflymder y datblygiad hwnnw cystal 
am fagu hyder a defnydd o batrymau addas mewn awyrgylch ddiogel lle mae pawb yn yr un 
man. Fodd bynnag, wrth ystyried y cyfyngiadau, mae’r cwrs hwyrddyfodiaid wedi caniatáu 
mynediad i ddisgyblion i’r Gymraeg ac wedi bod o gymorth i’r ysgolion i gefnogi’r disgyblion ar 
eu taith ieithyddol mewn cyfnod anodd iawn. 

Mae’r gwasanaeth eisoes wedi cyhoeddi a 
rhannu’n eang canllaw ‘Byw a Bod’, sy’n 
darparu gwybodaeth ynghylch byw yn y 
Gymraeg ac yn ddwyieithog yng Ngheredigion.  
Isod ceir linc ar gyfer fideo Byw a Bod sydd wedi 
bod yn arf llwyddiannus wrth annog rhieni a 
disgyblion i dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg 
ac i leddfu ar unrhyw bryderon. Rhannwyd hwn 
ar ddechrau’r cwrs gyda’r disgyblion eu rhieni 
a’r ysgolion. 

 https://youtu.be/-5-YpvvL2vg   

 
Nod Strategol 2: Cynnal a chynyddu’r cyfleodd i ddefnyddio’r Gymraeg yng 
Ngheredigion 
 

Yn dilyn ail-strwythuro o fewn Cyngor Sir Ceredigion, sefydlwyd Gwasanaeth Diwylliant, er 

mwyn cydlynu gwaith cymunedol wrth hyrwyddo diwylliant ynghyd ȃ’r iaith Gymraeg ar draws 

y Sir; mae Menter Iaith Cered, ynghyd ȃ Theatr Feflinfach yn rhan o’r gwead newydd hwn 

ymysg mentrau diwylliannol eraill mae’r Cyngor yn eu cefnogi. Bu 2020-21 yn gyfnod heriol i’r 

Gwasanaeth Diwylliant  ac fel pob Gwasanaeth arall fe’u gorfodwyd i adolygu ag ail asesu er 

mwyn canfod ffyrdd newydd i ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd a  pharhau i hyrwyddo a 

hybu’r Gymraeg a diwylliant Cymreig.   Yn dilyn cau’r holl ganolfannau ddechrau mis Ebrill 

aethpwyd ati i gynllunio ar gyfer creu darpariaeth ddigidol gan geisio sicrhau darpariaeth ar 

gyfer pobl o bob oed.  
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Un o’r datblygiadau pwysig i CERED oedd llunio tudalen Facebook ar y cyd gyda Menter Iaith 

Sir Benfro. Y bwriad oedd creu amserlen o weithgaredd bob wythnos gan gydweithio er mwyn 

osgoi dyblygu ac er mwyn rhannu arbenigedd. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae tudalen “Cica 

Corona” wedi cyhoeddi amserlen o weithgaredd lawn bob wythnos gydag amrywiaeth eang o 

weithgareddau i bob oed. Rhannwyd y gweithgareddau hynny ar dudalen Facebook CERED 

yn ogystal. Mae’r arlwy wedi cynnwys eitemau sy’n cynnig ffeithiau diddorol, cystadlaethau, 

gweithgareddau hwyl, gemau a phosau. Mae’r dudalen wedi parhau yn boblogaidd trwy gydol 

y flwyddyn. 

Dros y flwyddyn mae tudalen Facebook Cica Corona wedi sicrhau cyrhaeddiad o 103,020 ac 

ymgysylltiadau o 1,305,662 a thudalen CERED wedi sicrhau cyrhaeddiad o 14,080 ac 

ymgysylltiadau o 293,756.  

Yn ogystal bu tudalen Cica Corona yn sail i weithgareddau byw trwy gyfrwng Zoom gan 

gynnwys gweithgareddau i deuluoedd a phlant dan 4 oed megis Sesiynau Siani Sionc a Do 

Re Mi ac yna sesiynau i blant yn cynnwys Gwener Grwfi, Sesiynau Disgo a Chlwb Criw Creu 

yn cynnig amrywiaeth o weithgaredd byw cerddorol a chreadigol. 

Yn yr un modd datblygwyd platfform digidol Dychmygus ar dudalennau cymdeithasol Theatr 

Felinfach yn bennaf ar gyfer plant a phobl ifanc ond gan gynnwys peth gweithgaredd ar gyfer 

oedolion a phobl hŷn hefyd.  Cynigwyd gweithgareddau amrywiol fel Dramâu Meicro, Sesiynau 

Dawns a Choluro a sesiynau drama. 

Sefydlwyd Gŵyl yr Enfys yn ystod 2020 gan y Theatr – gŵyl ddigidol gan dynnu dros 20 o 

bartneriaid amrywiol at ei gilydd i gyfrannu cynnwys ar themâu, Iechyd Da Ceredigion, 

Ceredigion Greadigol, Cymunedau Ceredigion a Dathlu Ceredigion.  Cymraeg oedd prif iaith 

yr ŵyl, gyda rhai cyfraniadau dwyieithog a Saesneg.  Cyrhaeddodd yr ŵyl dros 80,000 o bobl 

drwy ymweliadau i wefan gwylyrenfys.cymru ac i’n tudalennau cymdeithasol.   

Ar gyfer y boblogaeth hŷn mae CERED hefyd wedi cynnig profiadau cyfranogol trwy gyfrwng 

Zoom er mwyn tynnu pobl at ei gilydd i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r arlwy 

hynny wedi cynnwys : 

 Prosiectau Theatr Soffa –cyfle i dynnu pobl at ei gilydd gyda’r nod o berfformio drama 

i gynulleidfaoedd trwy gyfrwng Zoom. Cafwyd dau berfformiad o Dan y Wenallt yn 

ystod misoedd yr haf ac yna perfformiad o dair gomedi Gymraeg “Bynji Jymping” ym 

mis Mawrth eleni. 

 Sesiynau Sgyrsio trwy Zoom– sesiynau Dished am Ddau bob dydd rhwng mis Ebrill a 

mis Gorffennaf gan roi cyfle i unrhyw rai ymuno mewn sgwrs dros baned. Yn yr un 

modd cynhelir sesiwn sgyrsio i Siaradwyr Newydd mewn partneriaeth a Hwb 

Penparcau bob bore Llun ac mae’r sesiynau hynny yn parhau. .    

 Iwcazoomadwli – mae cerddorfa Iwcadwli wedi cyfarfod trwy gyfrwng Zoom ar hyd y 

flwyddyn 

 Cwmni ‘Rôl Cinio – cyfweliadau bob dydd Iau gydag unigolion adnabyddus trwy 

gyfrwng Zoom yn cael eu cyhoeddi yn fyw ar Cica Corona. Gwesteion amrywiol gan 

gynnwys Mererid Hopwood, Adam yn yr Ardd, Eddie Ladd a Meleri Wyn James.   

Mewn blwyddyn arferol un o uchafbwyntiau’r Theatr o ran darpariaeth Gymraeg yw y 

Pantomeim ac felly un o’r heriau mwyaf eleni oedd creu a darlledu pantomeim cymunedol, 

digidol wedi ei datblygu, ei sgriptio a’i pherfformio gan wirfoddolwyr o’r gymuned.  Serch y 

sialens o greu fersiwn ddigidol o sioe fawr, fyw, bu’n brofiad gwerthfawr i’r cast a chriw a 

denwyd dros 2,600 o wylwyr/cynulleidfa. 
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Mae gwasanaeth Helo Blod wedi parhau i gynnig cyngor a chymorth i fusnesau ar ddefnydd 

o’r Gymraeg drwy gyfarfodydd ar lein a thrwy gynnal gwahanol weithgareddau ar dudalennau 

cyfryngau cymdeithasol CERED. Derbyniodd 46 Busnes cymorth dwys gan y Swyddog Helo 

Blod lleol a chyfeiriwyd 159 busnes at wasanaeth cyfieithu y Llywodraeth.  

Wrth edrych i’r dyfodol a chan obeithio y bydd modd dechrau cynnal gweithgareddau wyneb 

yn wyneb unwaith eto mae’r Gwasanaeth yn cynllunio ar gyfer darpariaeth sydd yn adeiladu 

ar lwyddiannau 2020-21 ond yn cymryd i ystyriaeth y gwersi a ddysgwyd sef:    

 Mae gwerth i ddarpariaeth ddigidol a chyfle i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd 

 Mae modd creu darpariaeth ddigidol gyffrous ac arloesol 

 Mae tlodi digidol yn gwadu cyfleoedd i rai 

 Mae rhai elfennau o weithgaredd arferol y gwasanaeth yn anodd ei gynnig yn ddigidol   

 Mae blinder digidol yn gallu effeithio defnyddwyr a darparwyr 

Rhagwelir y bydd ein darpariaeth i’r dyfodol yn gyfuniad o weithgaredd wyneb i wyneb a 

gweithgaredd ddigidol, gan sicrhau ystod eang o gyfleoedd difyr a diddorol er mwyn gwarchod 

defnydd y Gymraeg ar draws cymunedau yng Ngheredigion.  

 
Nod Straegol 3. Sicrhau amodau cymdeithasol sy’n galluogi’r Gymraeg i ffynnu yng  
Ngheredigion 
 
Rhoi Hwb i Economi Ceredigion Strategaeth ar gyfer Gweithredu 2020-35 

Dros gyfnod Rhagfyr 2020 ac Ionawr 2021 ymgynghorodd Cyngor Sir Ceredigion â thrigolion 

a busnesau ar Strategaeth Economaidd ddrafft ar gyfer y cyfnod 2020 i 2035. Mae’r 

Strategaeth Economaidd wedi adnabod pwysigrwydd iaith a diwylliant Cymraeg y Sir gan nodi 

y rôl y gall hyn chwarae yn natblygiadau economaidd y sir.  Mae’r Strategaeth hon hefyd  yn 

cefnogi ein hamcanion o ran gwarchod cymunedau, a sicrhau diwylliant bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu.  Mae’r Strategaeth yn nodi camau gweithredu er mwyn mynd i’r afael ȃ  

chryfhau sgiliau yn lleol, sicrhau gwaith o safon i bobl yn lleol, cynlluniau ar gyfer datblygu a 

chefnogi mentergarwch, ynghyd ȃ chryfhau cysylltedd digidol.  Yn ei hanfod, bydd hyn yn cael 

ei gyflawni trwy sicrhau bod gan y rhai sy’n siarad Cymraeg yr hyder, y sgiliau a’r cyfleoedd i 

ddatblygu busnesau, i weithio mewn swyddi o werth uwch, ac i weld Ceredigion fel lle 

ffyniannus ac egnïol i fyw a gweithio ynddo. 

Cyngor Sir Ceredigion wedi gweinyddu Grant Cyfalaf Busnesau Bach (Ionawr i Fawrth 

2021) 

Nod y Grant Cyfalaf Busnesau Bach oedd cynorthwyo busnesau newydd a busnesau bach 

presennol gyda’u cynlluniau twf a/neu adfer yn ystod pandemig Covid-19, drwy roi cyfraniadau 

ariannol tuag at wariant cyfalaf. Roedd y cynllun grant wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth 

Cymru a’i gyflenwi gan Gyngor Sir Ceredigion.  Yn rhan o’r pecyn dyfarnu’r grantiau, 

penderfynodd y Cyngor holi ynghylch defnydd iaith; mae’r cam hwn wedi cael cydnabyddiaeth 

o arfer da gan Lywodraeth Cymru.  Wrth wneud hyn, mae’n bosib cael braslun o’r modd mae 

cwmnïau’n gwneud defnydd o’r Gymraeg; ac os yw’r defnydd yn cael ei hystyried yn isel mae 

modd eu hatgyfeirio at gynllun Helo Blod yn ddiweddarach.   

 

Cynllun Cynnal y Cardi 

Mae Cynllun Cynnal y Cardi yn parhau i holi darpar ymgeiswyr ynghylch sut bydd eu cynlluniau 

arfaethedig yn cyfrannu at hybu a hwyluso defnydd y Gymraeg. Dyma grynodeb o rai o’r 

prosiectau llwyddiannus: 

 Mae ‘Prosiect Fory’ yn cael ei arwain gan Radio Beca; gyda’r bwriad i greu grwpiau 

Darlledu Cymdeithasol yng nghymdogaethau traddodiadol Gymraeg sir Benfro, sir 

Tudalen 207



 

21 
 

Gaerfyrddin a Cheredigion. Mae wedi galluogi datblyiad grwpiau trafod sydd wedi ysgogi 

trafodaeth o amgylch nifer o agweddau sy’n effeithio ar gymunedau gwledig Ceredigion.  

 Creu adnoddau digidol ar-lein er mwyn medru parhau i ddarparu cefnogaeth i  

Ddefnyddwyr gwasanaeth (i) Peilota cyrsiau digidol yn ymwneud â coetir e.e. Rheoli Coetir 

Cynaliadwy, Gwaith Coedwigaeth. (ii) peilota seminarau digidol i weithwyr iechyd 

proffesiynol yn ymwneud â phresgripsiynau cymdeithasol gwyrdd er mwyn gwella 

cyfathrebu a dysgu am y pwnc, yn ogystal ȃ chreu adnoddau ar-lein a fydd yn medru cael 

eu rhannu’n eang a’u defnyddio yn y dyfodol. 

 Cydweithio gyda mentrau sy’n edrych i ddatblygu adeiladau cymunedol ar gyfer 

perchnogaeth gymunedol.  Adeiladau y gall fod o dan fygythiad i gau, yn hyn o beth mae 

angen  cefnogaeth er mwyn adnabod y posibiliadau ar gyfer datblygu menter cymunedol. 

Bydd hyn yn cyfrannu at gynaliadwyedd a hyfywedd ein cymunedau gwledig gydag iaith a 

diwylliant yn rhan ganolog o’r cynlluniau arfaethedig. 

 Dysgu gan ardaloedd a rhannu arfer da yng nhyd destun iaith a diwylliant. Roedd bwriad 

yn 2020 i ymweld ag ardal Cernyw er mwyn dysgu a thrafod rhai themâu megis ‘Tai, Iaith 

a Gwaith’, a hynny mewn ardal sydd ȃ thebygrwydd o ran polisi gwledig a thwristiaid.  Yn 

anffodus oherwydd Covid bu raid gohirio, ond y bwriad yw i ail drefnu ar gyfer Hydref 2021. 

 

“Cysylltu Ceredigion”  

Cynllun a ariennir yn rhannol gan Cynnal y Cardi ac Ardal  Twf a Menter i gyflogi Swyddog 

Datblygu Digidol ar gyfer Ceredigion, er mwyn gweithio gydag unigolion, cymunedau, 

sefydliadau a busnesau i wella mynediad a’u defnydd o dechnoleg ddigidol. 

 

 

Cynllun dros ddwy flynedd i dreialu dulliau arloesol o hyrwyddo entrepreneuriaeth, twf busnes, 

cydnerthedd cymunedol a'r Gymraeg yn rhanbarth Arfor (siroedd Ceredigion, Caerfyrddin, 

Gwynedd ac Ynys Môn.)  Ers dechrau’r cynllun mae Ceredigion wedi dyrannu gwerth 

£475,000 o grantiau i 31 o fusnesau yng Ngheredigion.   Mae’r cynllun Mentro Mewn Busnes, 

wedi helpu  17 o gwmnïau  i  sefydlu o’r newydd, at hyn mae 14 o gwmnïau wedi derbyn 

cymorth o dan y cynllun Mynd am Dwf.  Mae’r sefydliadau oll wedi cael eu gwirio o ran eu 

defnydd o’r iaith Gymraeg, neu wedi eu cyfeirio at gynllun Cymraeg Busnes ‘Helo Blod’ er 

mwyn medru gosod cynlluniau arfaethedig i wneud defnydd o’r Gymraeg.  O ran adborth mae’r 

busnesau a gafodd eu cymeradwyo cyn  ac ar ddechrau’r  cyfnod clo  wedi nodi  bod Cynllun 

Arfor wedi’u galluogi i ymateb yn rhagweithiol i’r pandemig, ac maent wedi llwyddo i addasu  

eu cynlluniau busnes yn gyflym iawn.  Bydd rhaglen Arfor yn cael ei gwerthuso’n fanwl, ac fe 

gyflwynir adroddiad terfynol ar ddiwedd y cynllun ym mis Ebrill 2021 

Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion:  Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

Bydd y Cyngor Sir yn hybu ac yn cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg trwy ddynodi Ceredigion, yn 

ei chyfanrwydd, yn sensitif yn ieithyddol. Darperir  ar gyfer Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith 

Gymraeg (trwy ddull priodol) o ddatblygu annisgwyl trwy bolisi DM01 a hybu ymdeimlad 

unigryw o le trwy bolisi arwyddion dwyieithog cryfach DM08.  

Tudalen 208

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rhaglenarfor.cymru%2F&psig=AOvVaw3QvD03oGLLDJwkFcucxGrm&ust=1600447461246000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKje9cnR8OsCFQAAAAAdAAAAABAD


 

22 
 

Y diweddariad o ran datblygu cynllun newydd ar gyfer Ceredigion. Mae Llywodraeth Cymru 

wedi cyhoeddi Cymru’r Dyfodol y Cynllun Cenedlaethol 2040 fel canllawiau cynllunio 

cenedlaethol swyddogol; mae’r canllaw hwn yn newid y strwythur ar gyfer y prosesau llunio 

polisi cynllunio, ac yn cyflwyno  dyfodol llunio cynlluniau ar sail ranbarthol.  Mae hyn wedi  

arwain at ddadl dros statws cynlluniau datblygu lleol, cydamseru eu paratoad mewn perthynas 

â Chynllun Datblygu Strategol.   Mae Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion yn agosáu at ddiwedd 

ei gyfnod penodol fel y cynllun (2022). Oherwydd hyn, mae  Llywodraeth Cymru wedi 

penderfynu y bydd Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion yn aros fel y cynllun datblygu 

mabwysiedig statudol nes bydd cynllun newydd yn cael ei fabwysiadu.  

Er bod y prosesau swyddogol o lunio cynllun newydd wedi’u gohirio, mae gwaith yn mynd 
rhagddo ar hyn o bryd i ailasesu methodoleg yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg sy'n 
briodol ar bob cam proses y cynllun datblygu.  Roedd y Strategaeth a Ffefrir 2019 ac ataliwyd 
dros dro yn destun Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg mewn ymateb i baragraff 2.1.5 yn 
y TAN20 diweddaraf, dadansoddiad yn seiliedig ar fethodoleg 'Iaith Gymraeg - Y Ffordd 
Ymlaen' 2005 a ddefnyddiwyd yn helaeth ond na chafodd ei chymeradwyo gan Lywodraeth 
Cymru.  Mae tîm y CDLl yn cynnal adolygiad o fethodoleg amgen gan y Ganolfan Iaith sy'n 
darparu ar gyfer asesiad risg o effeithiau daroganol o ystyried mentrau polisi cyhoeddus a 
nodau ar gyfer yr iaith Gymraeg ac yn sicrhau perthynas agos rhwng asesiad o gydnerthedd 
y Gymraeg a phob elfen proses cynhyrchu CDLl, nid yn unig ar effaith dyraniadau tir. Mae tîm 
y CDLl hefyd yn paratoi tystiolaeth o gynaliadwyedd aneddiadau gwledig yng Ngheredigion, 
sy'n cynnwys asesiad o gydnerthedd yr iaith Gymraeg yn ein cymunedau, i'w hadolygu'n 
feirniadol. Felly mae agwedd ddwyochrog at y darn hwn o waith, sy'n canolbwyntio ar 
gymunedau ac ar broses y CDLl. 

   
O ran Tai Fforddiadwy, mae ymchwil yn parhau trwy'r Asesiad o'r Farchnad Dai Leol a'i 

adolygiad a'i gasgliadau gyda chymhariaeth gyd-destunol â model Asesiad o'r Farchnad Dai 

Leol Llywodraeth Cymru i'w gyflwyno yn ystod haf 2021, sydd wedi darparu gofynion Cymru’r 

Dyfodol, lle mae'r ffocws ar angen am dai fforddiadwy. 
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ADRAN 3:  Asesiad ar Berfformiad 

Cydymffurfiaeth â’r Safonau Cadw Cofnodion (147-154) 

BETH SYDD ANGEN ADRODD ARNO? 

Sgiliau Iaith Staff : Nifer y staff sydd â sgiliau yn y Gymraeg, fesul lefel ALTE, yn ystod y 

flwyddyn dan sylw 

Recriwtio i Swyddi Gwag: Nifer y swyddi a hysbysebwyd yn ystod y flwyddyn sy’n gofyn 

am sgiliau iaith Gymraeg, ac a gategoreiddiwyd gyda lefelau ALTE 

Hyfforddiant Dysgu neu Wella Sgiliau Iaith:Nifer yr aelodau staff a fynychodd gyrsiau 

hyfforddi naill ai i ddysgu neu wella eu sgiliau iaith Gymraeg 

Darpariaeth Hyfforddiant Cyfrwng Cymraeg:Nifer y staff a fynychodd gyrsiau 

hyfforddiant a gynigiwyd gan y Cyngor yn Gymraeg yn ystod y flwyddyn. 

Cwynion gan Aelodau’r Cyhoedd:Nifer y cwynion a dderbyniwyd sy’n Gysylltiedig ȃ’r 

Iaith Gymraeg   

 

Sgiliau Iaith Staff : 

Nifer y staff sydd â sgiliau yn y Gymraeg, fesul lefel ALTE, yn ystod y flwyddyn dan 

sylw. 

Gwahoddwyd staff y Cyngor i hunanasesu eu sgiliau iaith gan ddefnyddio Fframwaith Lefelau 

Iaith ALTE mewn 3 sgil, sef siarad, ysgrifennu a darllen. Caiff sgiliau iaith eu cofnodi yn y 

broses recriwtio ac adolygu yn ystod y broses gwerthuso flynyddol.  Mae cyfanswm o 2007 o 

staff wedi hunanasesu eu sgiliau iaith ac wedi cofnodi hynny ar system Ceri, hyn gan eithrio 

staff mewn ysgolion.  Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn defnyddio datganiadau medru, sy’n deillio 

o’r fframwaith ALTE, The Association of Language Testers in Europe, set o safonau cyffredin 

i asesu gallu ieithyddol sydd wedi’i fabwysiadu ar draws gwledydd Ewrop.  Gweler y 

datganiadau medru yn atodiad 2. 

Ceir y canlyniadau wedi’u crynhoi yn y tabl 1 isod, ar gyfer y data fesul gwasanaeth, gweler 

Atodiad 1. 

Tabl 1: Canlyniad Archwiliad Sgiliau Iaith Gymraeg Trosolwg Staff 2020-21 

 

 

Gwrando / Siarad 
  

Ysgrifennu 
  

Darllen 
 

Lefel 
 

Nifer y 
Staff 

% 
  

Lefel 
 

Nifer y 
Staff 

% 
  

Lefel 
 

Nifer y 
Staff 

% 
 

Dim sgiliau 75 4%  Dim sgiliau 185 9%  Dim sgiliau 167 8% 

Lefel 1 396 20%  Lefel 1 440 22%  Lefel 1 392 20% 

Lefel 2 293 14%  Lefel 2 331 17%  Lefel 2 317 16% 

Lefel 3 299 15%  Lefel 3 259 13%  Lefel 3 245 12% 

Lefel 4 276 14%  Lefel 4 283 14%  Lefel 4 304 15% 

Lefel 5 668 33%  Lefel 5 509 25%  Lefel 5 582 29% 

CYFANSWM 2007 100%  CYFANSWM 2007 100%  CYFANSWM 2007 100% 
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Y Prif Benawdau: 

 Mae  668 (33%) o staff sydd yn dweud eu bod yn rhugl yn y Gymraeg, ALTE Lefel 5, mae 

hyn yn gyson a phroffiliau blaenorol o sgiliau’r gweithle. 

 Fodd bynnag, mae nifer y staff sydd wedi dweud nad oes ganddynt sgiliau Cymraeg wedi 

cynyddu rhyw ychydig o gymharu â’r flwyddyn adrodd ddiwethaf; 4% o’r gweithlu wedi 

dweud nad oes ganddynt sgiliau Cymraeg llafar. Er mwyn ceisio lleihau’r nifer o weithwyr 

sydd yn nodi nad oes ganddynt unrhyw sgiliau Cymraeg, bydd y Cyngor yn annog 

Swyddogion i gwblhau’r pecyn e-ddysgu 10 awr ‘Croeso Cymraeg’ swydd wedi ei 

ddatblygu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, hyn fel bod modd datblygu 

sgiliau cwrteisi iaith sylfaenol. 

 Mae sgiliau llafar staff sydd wedi dweud eu bod yn rhugl yn y Gymraeg yn llawer uwch 

na’u gallu i ysgrifennu yn Gymraeg.   Sgiliau llafar Rhugl: 33%; Sgiliau Ysgrifennu Rhugl: 

25%.  Er mwyn gwella ar y canfyddiad hwn, bydd y Cyngor yn rhoi fwy o bwyslais ar y 

Cyrsiau Gloywi a Gwella Cymraeg Ysgrifenedig. 

 Mae 4 Gwasanaeth o fewn y Cyngor gyda 40% neu fwy o’r staff sydd wedi dweud bod 

ganddynt sgiliau rhugl yn y Gymraeg sef ALTE lefel 5 (Y Gwasanaethau Democrataidd; 

Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth; Porth Cymorth Cynnar a Gwasanaeth Ysgolion a 

Diwylliant).  

 Mae’r niferoedd sydd ȃ sgiliau rhugl yn y Gymraeg o fewn y sector gofal yn parhau  i fod 

yn destun pryder, mae hyn hefyd yn adlewyrchu’r prinder sgiliau Cymraeg ar draws y 

sector yn genedlaethol.  Er mwyn mynd i’r afael ȃ hyn, mae’r Cyngor yn ceisio datblygu ei 

weithlu cyfredol.  

 

Recriwtio i Swyddi Gwag: 

Nifer y swyddi a hysbysebwyd yn ystod y flwyddyn sy’n gofyn am sgiliau iaith Gymraeg, 

ac a gategoreiddiwyd gyda lefelau ALTE 

Mae’r Cyngor yn ymwybodol iawn o’i ddyletswydd i gynllunio’r gweithlu, er mwyn sicrhau bod 

y bobl iawn, sy’n meddu ar y sgiliau iawn, ar yr adeg iawn. I gyflawni hyn o safbwynt ieithyddol 

ac i sicrhau bod modd darparu gwasanaethau dwyieithog ar gyfer trigolion Ceredigion, mae’r 

Cyngor yn anelu at sicrhau bod ganddo ddigon o weithwyr sy’n gymwys o ran siarad ac 

ysgrifennu Cymraeg . Gwenir hyn drwy asesu pob swydd newydd neu wag ar gyfer y sgiliau 

iaith Gymraeg sydd eu hangen er mwyn medru cyflawni’r swydd. 

Yn rhan o’r Polisi Hybu a Hwyluso’r Defnydd o’r Gymraeg yn Fewnol (Rhagfyr 2017)  cafwyd 

penderfyniad bod angen i bob gweithiwr fodloni gofynion Lefel 1 ‘siarad a gwrando’ sef cwrteisi 

iaith sylfaenol  o leiaf pan fydd yn cael ei benodi, neu cyn pen chwe mis ar ôl hynny. Bydd y 

Cyngor yn annog Swyddogion i gwblhau’r pecyn e-ddysgu 10 awr ‘Croeso Cymraeg’ sydd 

wedi ei ddatblygu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, hyn fel bod modd iddynt 

ddatblygu sgiliau cwrteisi iaith sylfaenol.  Yn dilyn y penderfyniad hwn, mae sgiliau iaith 

Gymraeg yn hanfodol ar gyfer pob swydd, ac felly mae’n rhaid pennu’r lefel iaith sydd ei angen 

ar gyfer cyflawni’r swydd honno drwy ddefnyddio’r fframwaith ALTE (y datganiadau medrau);a 

chofnodi hynny ar y ffurflen ‘Caniatâd i Lenwi Swydd Newydd’. Mewn achosion penodol os 

yw’n amhosib recriwtio ar y lefel ALTE disgwyliedig, ceir cytundeb i osod amod hyfforddiant 

yn y contract cyflogaeth. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gyrraedd y safon ALTE 

angenrheidiol o fewn 2 flynedd i’r apwyntiad. Disgwylir y bydd rheolwr llinell yn monitro hyn, 

ac yn cofnodi cynnydd drwy’r broses arfarnu flynyddol. Yn ystod y cyfnod, nodwyd amod i 
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ddysgu’r Gymraeg mewn 157 o gytundebau gwaith, ac rydym yn gallu adrodd bod 49 eisoes 

wedi’u cofrestru ar gyrsiau dysgu Cymraeg. 

Hysbysebwyd 286 o swyddi newydd rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020 gyda’r gofyniad ALTE 

canlynol: 

 

Nifer o swyddi a gafodd eu hysbysebu rhwng Ebrill 2020 
a Mawrth 2021 yn gofyn am: 

ALTE 1 51 

ALTE 2 13 

ALTE 3 143 

ALTE 4 37 

ALTE 5 42 

 

Mae’r Cyngor yn parhau i hysbysebu am sgiliau iaith Gymraeg rhugl, ALTE 5 mewn nifer o 

swyddi (42%); yn gyfredol hysbysebir y nifer uchaf o swyddi drwy ofyn am lefel iaith ALTE 3 

(143) . Mae ALTE lefel 3 yn gofyn bod person  yn medru deall a chymryd rhan mewn sgyrsiau 

arferol o ddydd i ddydd yn y swyddfa, lle mae lefel 5 yn golygu rhuglder llwyr yn y Gymraeg. 

Yn ystod y cyfnod adrodd nesaf, mae’n fwriad creu canllaw sy’n esbonio’r lefelau iaith, ac i 

arwain swyddogion recriwtio i wneud penderfyniadau fwy gwybodus o ran anghenion sgiliau 

iaith. 

Eleni, rydym wedi mynd ati i fesur nifer sy’n gofyn am gynnal eu cyfweliad penodiad i swydd 

yn Gymraeg:  

Ymgeisydd: Dewis Iaith Mewn Cyfweliad 

Saesneg 2868 82% 

Cymraeg 627 18% 

Cyfanswm 3495  

 

Nifer o staff CSC sydd wedi cofrestru i ddefnyddio’r System Hunanwasanaeth Ceri (Adnoddau 

Dynol) yn Gymraeg  /  neu nifer o ‘hits’ i system hunanwasanaeth Ceri yn y Gymraeg. 

Cyfanswm Defnyddwyr: 3653 

Saesneg:   2636 

Cymraeg:     177  

Heb ei Nodi:      840  

 

Nifer o staff CSC sydd yn dewis derbyn Newyddion HR News (i) yn Gymraeg, (ii) yn 

Saesneg (iii) yn ddwyieithog  

Cyfanswm Staff:  4373 

Saesneg                733 

Cymraeg                  93 

Dwyieithog             318 

Heb Nodi              3229 
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Hyfforddiant Dysgu Cymraeg a Gwella Sgiliau Iaith 

Nifer yr aelodau staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi naill ai i ddysgu neu wella eu sgiliau 

iaith Gymraeg: 

Mae’r Cyngor wedi sefydlu partneriaeth gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol er 

mwyn ariannu Tiwtor Cymraeg Gwaith. Mae medru cyflogi Tiwtor Dysgu Cymraeg yn y 

gweithle wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ddarpariaeth dysgu Cymraeg y Cyngor; eleni mae’r 

rhaglen wedi darparu addysg ar 5 lefel i fyny o 4 lefel yn 2019/20, a 3 lefel yn 2018/19.  Mae’r 

Cyngor yn hynod o falch bod 15 myfyriwr wedi dilyn y cyrsiau lefelau Uwch eleni. Mae 13 o’r 

rhain, wedi cyrraedd y lefelau hyn drwy astudio ar gyrsiau’r rhaglen Cymraeg Gwaith yn y 

blynyddoedd cynt.  Yn ystod y flwyddyn, fe wnaeth Tiwtor Cymraeg Gwaith y Cyngor, addasu 

cynlluniau’n  gyflym, a threfnu bod yr holl ddosbarthiadau yn cael eu cyflwyno’n rhithiol. Mae 

hyn yn cynnwys cynnal y Clwb Cinio yn rhithiol, gyda’r prif bwrpas o roi cyfle i’r dysgwyr gwrdd 

â sgwrsio yn anffurfiol mewn awyrgylch hamddenol y tu allan i’r dosbarth ffurfiol. 

At hyn hefyd, mae Tiwtor Cymraeg gwaith wedi medru gweithio’n benodol gyda Rheolwyr  

Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid, er mwyn cynllunio rhaglen hyfforddi wedi ei deilwra 

ar 3 lefel gwahanol;  yn cwmpasu gofynion darparu’r cynnig rhagweithiol, ymgyfarwyddo a 

thermau ac ymadroddion perthnasol i’r MCA a DOLS a dod yn hyderus wrth eu defnyddio. 

Nifer y gweithwyr sy’n mynychu hyfforddiant dysgu Cymraeg ar wahanol lefelau: 
 

Teitl y 
Cwrs 

Nifer 
mynych
u 

Adborth gan Ddysgwyr 
 

Cwrs 
Mynediad 

12 “I am now beginning to have introductory conversations in 

Welsh with my work colleagues.  I am also using greetings in 

my emails” 

Cwrs 
Sylfaen  
 

31 “It’s made me more confident that I can at least start a 

conversation in welsh and chat briefly. That is helpful with 

meetings especially online. I try and use welsh when 

speaking to colleagues where possible, and locally in shops.” 

Cwrs 
Canolradd  
 

12 “This level has really helped me develop within my new role 

and communicating internally with staff and colleagues. I can 

comfortably respond to simpler emails in Welsh via email and 

understand better when listening. I have gained much more 

confidence this year. I’m not afraid to attempt Welsh with my 

colleagues and ask for their assistance. I now communicate 

as much as a can with my line manager in Welsh and 

responding to Welsh emails when dealing with Covid related 

staff referrals.” 

Cwrs 
Uwch 

15 “Dw i wedi dod yn fwy hyderus i siarad Cymraeg gyda 
chwsmeriaid a chydweithwyr. Dw i’n fwy parod i ddechrau 
sgyrsiau yn y Gymraeg a dw i’n dal i siarad Cymraeg drws y 
sgwrs 

Cyfanswm 
Dysgwyr  

70  
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Mae’r Cyngor hefyd yn ymwybodol iawn o’r angen ar gyfer cynnig cyrsiau i wella sgiliau 
Cymraeg, ac i godi hyder i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle: 
 

Teitl y Cwrs  Nifer  

Gwella sgiliau 
cyfathrebu ysgrifenedig 
Cymraeg 

Cyflwynwyd 1 cwrs yn rhithiol , mynychodd 9 aelod o staff 

Cwrs Preswyl Tystysgrif 
Sgiliau Iaith 
23 Mawrth 2020  
Y Ganolfan Dysgu 
Cymraeg  

4 wedi cofrestru ond gorfu gohirio oherwydd Covid. 

Cwrs Preswyl  
Defnyddio Cymraeg 
Gwaith. 
27 Mawrth 2020 
Y Ganolfan Dysgu 
Cymraeg  

4 wedi cofrestru ond gorfu gohirio oherwydd Covid. 

 
 
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith a Gofynion Safonau’r Gymraeg 
 
 

Hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth Iaith ac 
o Safonau’r Gymraeg  

3 sesiwn, gohiriwyd 1 oherwydd diffyg niferoedd.  11 wedi 

mynychu 

 

Sesiwn Ymwybyddiaeth 
Iaith ar gyfer Porth 
Cymorth Cynnar 

Cafodd y Gwasanaeth hwn ei sefydlu fel gwasanaeth 

newydd yn ystod y cyfnod adrodd, ac felly rhoddwyd sesiwn 

wedi ei deilwra yn arbennig ar ofynion Safonau’r Gymraeg ar 

gyfer Rheolwyr y Gwasanaeth. 20 wedi mynychu. 

Rhaglen e-ddysgu 
Ymwybyddiaeth Iaith  

Mae hwn yn gwrs gorfodol ar gyfer y gweithle cyfan. Mae 
cyfanswm o 1896 staff  wedi cwblhau’r rhaglen e-ddysgu ers 
ei lansiad, gyda 476 wedi cwblhau yn ystod y cyfnod adrodd :  

Rhaglen Anwytho  

Mae elfen o ymwybyddiaeth iaith ynghyd a gofynion Safonau’r 
Gymraeg yn rhan o’r cwrs yma.  Yn y cyfnod adrodd mae 143 
o staff wedi mynychu’r sesiwn. 

 
 
Darpariaeth Hyfforddiant Corfforaethol Cyfrwng Cymraeg: 

Oherwydd effaith y pandemig, ym mis Mawrth 2020 cafodd yr holl hyfforddiant wyneb yn 

wyneb a drefnwyd ei ganslo, ac yn ei le addaswyd a rhoddwyd blaenoriaeth i ddatblygu 

rhaglenni e-ddysgu hanfodol i gynorthwyo staff sy'n cael eu hadleoli i wasanaethau rheng 

flaen ym maes gofal cymdeithasol. Gan fod staff yn gweithio o gartref bu’n fwy anodd cyflawni 

addasiadau ar gyfer rhai cyrsiau; ac at hyn roedd nifer o swyddogion hyfforddiant  y Cyngor 

wedi  gorfod mynd ati i ddatblygu cyrsiau amgen yn ymwneud ȃ delio gyda’r argyfwng. Felly 

ni fu'n bosibl yn 20/21 i gynnig yr ystod o hyfforddiant yn Gymraeg neu yn Saesneg fel y 

byddem yn ei wneud mewn amgylchiadau arferol.  

Mae Safon 128 yn gofyn i’r cyngor i ddarparu hyfforddiant yn Gymraeg yn y meysydd a ganlyn, 

os ydych yn darparu hyfforddiant o’r fath yn Saesneg (a) recriwtio a chyfweld; (b) rheoli 

perfformiad; (c) gweithdrefn cwyno a disgyblu; (ch) ymsefydlu; (d) delio ȃ’r cyhoedd ac (dd) 

iechyd a diogelwch. Oherwydd effaith yr argyfwng a’r newidiadau yn ein trefniadau, ni fu’n 
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bosib darparu unrhyw gyrsiau rheoli perfformiad ynghyd ȃ chyrsiau cwyno a disgyblu.  Yn 

ystod y cyfnod nesaf byddwn yn adolygu'r cynlluniau hyn, ac yn rhoi cynlluniau ar waith i 

sicrhau bydd staff yn medru cyfranogi yn eu hiaith ddewisol. 

Math o hyfforddiant Nifer a fynychodd 
fersiwn Cymraeg  

Nifer a fynychodd 
fersiwn Saesneg 

Canran a fynychodd  
Fersiwn Cymraeg 

Sgiliau Recriwtio a 
Chyfweld 

0 19 0% 

Rheoli Perfformiad heb gyflwyno heb  gyflwyno 0% 

Gweithdrefn Gwyno 
a Disgyblu 

gohiriwyd oherwydd 
Covid 

gohiriwyd oherwydd 
Covid 

0% 

Sesiynau Anwytho 0 143 0% 

Delio gyda’r 
Cyhoedd 

0 26 0% 

Iechyd a Diogelwch 0 40 Siaradwyr Cymraeg 
yn cael cynnig 
defnyddio’u 
Cymraeg  

 

Mae Safon 152 yn gofyn i’r Cyngor adrodd  (i) nifer y gweithwyr a fynychodd gyrsiau trwy 

gyfrwng y Gymraeg a (ii) canran o gyfanswm y staff a fynychodd (y fersiwn Cymraeg).Yn 

ystod 2020-21 cofrestrodd 5,402 o fynychwyr ar gyrsiau hyfforddiant corfforaethol, ac fe 

wnaeth 156 o gyfranogwyr ddilyn eu cyrsiau hyfforddi lle cynigwyd y dysgu yn y Gymraeg. 

O’r holl staff sydd wedi dilyn cyrsiau hyfforddi, mae 3% o’r mynychwyr wedi derbyn eu 

hyfforddiant yn Gymraeg.  

Caiff cyfleoedd a digwyddiadau hyfforddiant eu hysbysebu trwy Cerinet, system fewnrwyd y 

Cyngor. Rhoddir opsiwn i staff ddewis chwilio’r wefan yn Gymraeg neu yn Saesneg. Gallant 

weld ac archebu eu lle ar gyrsiau hyfforddi neu gofrestru eu diddordeb trwy roi eu henw ar 

restr aros. Dangosir teitlau cyrsiau yn Gymraeg a Saesneg ac fe amlygir  y rhai a gyflwynir 

trwy gyfrwng Cymraeg.  Mae rhestrau aros yn cael eu monitro'n rheolaidd a phan bydd galw 

digonol am gwrs bydd y  tîm Dysgu a Datblygu yn ceisio ei drefnu cyn gynted â phosibl. Mae’r 

Cyngor yn gweithio’n ddiwyd i geisio darparu fwy o gyrsiau ar gyfer staff yn yr iaith Gymraeg, 

ac yn nodi yn y Polisi Hybu a Hwyluso’r Defnydd o’r Gymraeg yn Fewnol:  “Bydd hyfforddiant 

arbenigol hefyd yn cael ei ddarparu yn Gymraeg mewn meysydd penodol sy'n berthnasol i 

waith y Cyngor. Gwneir hyn lle bynnag y mae hyfforddwyr Cymraeg addas ar gael, ac yn unol 

â’r Canllawiau Cenedlaethol ar Gaffael Hyfforddwyr ar gyfer Awdurdodau Cyhoeddus” 

Mae’r tablau isod yn adrodd niferoedd cyrsiau cyfrwng Cymraeg sydd wedi’u darparu ar gyfer 

staff y Cyngor yn ystod y cyfnod adrodd.   At hyn, mae unrhyw becyn e-ddysgu sy’n cael ei 

gynhyrchu gan y Cyngor ar gyfer staff, yn cael ei gynhyrchu yn Gymraeg a Saesneg, a chaiff 

y cyfranogwyr ddewis iaith eu hyfforddiant. 

Hyfforddiant Corfforaethol Nifer % o’r holl 

gyfranogwyr 

Hyfforddiant 

Gweithdrefnau Diogelu 

Newydd  Modiwl 1 A & 1B 

 2 sesiwn yn Gymraeg: 

24 wedi mynychu sesiynau Cymraeg 

6.5% 

Hyfforddiant 

Gweithdrefnau Diogelu 

Modiwl 2 

1 sesiwn yn Gymraeg: 

28 wedi mynychu sesiynau Cymraeg 

10% 
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Hyfforddiant 

Gweithdrefnau Diogelu 

Modiwl 3 

1 sesiwn yn Gymraeg: 

28 wedi mynychu sesiwn Cymraeg 

11% 

Hyfforddiant 

Gweithdrefnau Diogelu 

Modiwl 4 

1 sesiwn yn Gymraeg: 

29 wedi mynychu  sesiwn Cymraeg 

11% 

Diogelu ac Amddiffyn 

Plant Lefel 2 

5 sesiwn Cymraeg, cafodd 1 ei 

ganslo oherwydd niferoedd 

annigonol a 2 wedi'u canslo 

oherwydd Covid. 

31 wedi mynychu sesiynau Cymraeg 

23% 

Cyflwyniad i Microsoft 

Teams 

2 sesiwn Gymraeg, cafodd 1 ei  

ganslo oherwydd niferoedd 

annigonol 

7 wedi mynychu sesiwn Cymraeg 

2% 

 
Mae gan y Cyngor hefyd nifer o raglenni e-ddysgu ac mae’r niferoedd a’r % sy’n defnyddio’r 
fersiynau Cymraeg fel a ganlyn: 
 

Programme Name Cyfanswm nifer y staff 
a gwblhawyd yn ystod 
y flwyddyn 

cyfanswm a 
gwblhawyd 
yn  Gymraeg 

% o'r 
cyfanswm 
yn 
Gymraeg 

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol (G) 

272 59 22% 

Ymwybyddiaeth o Ofalwyr 79 2 3% 

Hylendid Bwyd 166 17 10% 

Mae'ch Presenoldeb yn Bwysig 123 5 4% 

Offer Arddangos Sgrin 717 47 7% 

Anawsterau iechyd meddwl mewn 
plant a phobl ifanc 

276 34 12% 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (g) 

469 91 19% 

Chwythu’r Chwiban (g) 357 77 22% 

Diogelu Oedolion – Ymwybyddiaeth 
Sylfaenol 

385 58 15% 

Amddiffyn Plant  615 117 19% 

Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg a’r 
Safonau (g) 

476 96 20% 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (g) 416 66 16% 

Diogelu Data (g) 496 73 15% 

Diogelwch Gwybodaeth (g) 516 32 6% 

Iechyd a Diogelwch (g) 542 71 13% 

Dychwelyd yn Ddiogel i'r Ysgol 547 175 32% 

Dychwelyd yn Ddiogel i'r Gwaith 803 51 6% 

Cyfanswm 7255 1071 14.76% 
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Cwynion gan Aelodau’r Cyhoedd: 

Nifer y cwynion a dderbyniwyd sy’n Gysylltiedig ȃ’r Iaith Gymraeg   

Mae’r cyngor wedi cyhoeddi ‘Polisi Pryderon a Chwynion Corfforaethol’ ynghyd ȃ chanllaw 

‘Sut i Wneud Cwyn’, sydd wedi ei gyhoeddi ar wefan gorfforaethol y Cyngor. 

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/sylwadau-canmoliaeth-a-chwynion/cwynion-

corfforaethol/ 

Mae’r Polisi hwn yn cyfeirio at ddyletswydd y Cyngor sy’n ymwneud ȃ derbyn a thrafod 

cwynion.  Mae defnyddwyr gwasanaeth yn medru cyflwyno eu pryderon drwy weithdrefn 

Cwynion Corfforaethol y Cyngor, gellir gwneud hynny yn Gymraeg neu’n Saesneg yn unol â 

dewis iaith.  Mae’r polisi hefyd yn nodi, os bydd yr achwynydd yn anfodlon â'r ymateb gan y 

Cyngor, gall yr achwynydd ofyn am gyngor pellach gan Gomisiynydd y Gymraeg. 

At hyn mae dolen ar dudalen Safonau’r Gymraeg  y Cyngor yn rhoi gwybod i aelodau’r 

cyhoedd sut gallant wneud cwyn ynghylch cydymffurfiaeth gyda’r Safonau neu fethiant i 

dderbyn gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. Gweler y testun isod: 

 

Dyma’r ddolen at y manylion oddi ar wefan y Cyngor:  

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/strategaethau-cynllunio-a-pholisiau/iaith-

gymraeg/safonau-r-gymraeg/ 

Fel rhan o drefn Cwynion Corfforaethol y Cyngor, caiff Swyddog Polisi Iaith Gymraeg wybod 

ynghylch pob cwyn sy’n ymwneud ȃ’r Iaith Gymraeg; a hynny er mwyn cynghori swyddogion 

ac ystyried camau gweithredu pellach.  

Yn rhan o raglen hyfforddiant cwynion corfforaethol y Cyngor, rhoddir gwybod i swyddogion 

ynghylch y drefn i ddelio gyda chwynion ynghylch materion iaith Gymraeg. Er bod 6 sesiwn 

cyfrwng Cymraeg wedi’u trefnu ar gyfer y flwyddyn adrodd, cafodd y rhain eu gohirio oherwydd 

argyfwng Covid.   

 

Cwynion a Dderbyniwyd 

Yn ystod y cyfnod adrodd, ni dderbyniwyd unrhyw gwyn yn uniongyrchol, fodd bynnag 

derbyniwyd 1 cwyn drwy sylw Comisiynydd y Gymraeg. 

Cwynion a dderbyniwyd yn uniongyrchol 

Dosbarth o safonau Nifer 

Safonau cyflenwi gwasanaethau 1 

Safonau llunio polisi 0 

Safonau gweithredu 0 

 

Cwynion at sylw’r Cyngor drwy Gomisiynydd y Gymraeg 

Cyf: 
Dyddiad  

Dosbarth o safonau Natur Y Gŵyn 
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Gwasanaeth 

CSG721 
24/03/2020 
Gwasanaeth Cyllid 

Safonau cyflenwi 
gwasanaethau 

Gohebiaeth awtomatig uniaith 
Saesneg gwasanaeth ar-lein: 

 Registration Activation 

 Cais am Ddebyd Uniongyrchol 

Canlyniad: Sut cafodd y mater ei ddatrys 

Yn dilyn ymchwiliad gan Gomisiynydd y Gymraeg gorfodwyd camau pellach ar y Cyngor 
sef:  
1. Dylai’r Cyngor gymryd camau i adnabod pob gohebiaeth ddwyieithog a gynhyrchir 
ganddo’n awtomatig er mwyn sicrhau nad ydynt yn debygol o gael eu heffeithio gan yr un 
broblem a effeithiodd y negeseuon e-bost dan sylw yn yr ymchwiliad hwn.  
2. Rhaid i’r cyngor ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig sy’n bodloni Comisiynydd y Gymraeg 
ei fod wedi cwblhau cam gorfodi 1. 
Oherwydd Argyfwng Covid, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cytuno i roi estyniad hyd 1af 
Gorffennaf 2021 i’r Cyngor ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig. 

 

ADRAN 5: Casgliadau 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein cynnydd er mwyn cyflawni gofynion Safonau’r Gymraeg 

ynghyd ȃ chyflwyno’r data penodol yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21.  Rydym yn falch o’r 

cynnydd rydym wedi ei wneud ond yn cydnabod bod yna welliannau i’w gwneud o hyd, er 

mwyn gwella darpariaeth cyfrwng Cymraeg ein gwasanaethau. Yn ystod y flwyddyn i ddod 

byddwn yn anelu at ganolbwyntio ar y canlynol: 

 Datblygu cynllun ar gyfer adnewyddu  tudalennau ‘Iaith ar Waith’ ar fewnrwyd y 

Cyngor, cynnwys canllawiau cyfredol   a datblygu deunydd cymorth atodol sydd ei 

angen  i hybu’r Gymraeg ac i gynorthwyo staff i ddefnyddio’r Gymraeg. 

 Cyflwyno cynllun sy’n argymell gwelliannau i gyflawni gofynion y Safonau Gweithredu 

-  defnyddio'r Gymraeg yn fewnol ȃ hyrwyddo'r cysyniad o weithle dwyieithog  

 Cydlynu a chefnogi gweithredoedd Strategaeth Iaith Ceredigion, a datblygu cynllun i 

asesu effaith gweithredu’r Strategaeth ar sefyllfa’r Gymraeg yng Ngheredigion erbyn 

diwedd Mawrth 2022.  Paratoi ar gyfer datblygu Strategaeth newydd ar gyfer 2023-28 

(Cyfrifiad 2021 – angen dadansoddi’r canlyniadau) 

 Cydlynu grŵp prosiect i ddatblygu ‘Pecyn Croeso’ mewn ymgais i geisio cymhathu 

mewnfudwyr gwaith yn deillio o Fforwm Dyfodol Dwyieithog 

 Prosiect hyrwyddo ymwybyddiaeth o ddiwylliant a Chymreictod mewn cartrefi preswyl 

(dechrau 2019 ond gohirio oherwydd Covid-19). Asesu a fydd modd ail ddechrau’r  

prosiect.   

 Adolygu gofynion Safonau Polisi, er mwyn sicrhau bod defnydd y Gymraeg yn rhan o 

gynlluniau gweithredu holl wasanaethau’r Cyngor, ynghyd ag adnabod cyfleoedd i 

ddefnyddio’r Gymraeg mewn unrhyw benderfyniadau polisi  (hy Adolygu Asesiad 

Effaith Integredig)  
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Atodiad 1:  Data Sgiliau Iaith 2020-21 fesul Gwasanaeth 

 

Gwasanaeth Cyswllt Cwsmeriaid: 136 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 3 10 22 15 34 52 

 3% 7% 16% 11% 25% 38% 

 

Gwasanaethau Democrataidd: 116 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 2 12 14 20 20 48 

 2% 10% 12% 17% 17% 42% 

 

Gwasanaethau Economi a Menter: 223 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 13 72 35 35 23 45 

 6% 32% 16% 16% 10% 20% 

 

Gwasanaethau Cyllid a Chaffael: 100 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 2 18 19 19 16 26 

 2% 18% 19% 19% 16% 26% 

 

Gwasanaethau Priffyrdd a Gwasnaethau Amgylcheddol: 255 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 6 68 37 36 49 59 

 2% 27% 15% 14% 19% 23% 

 

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu: 19 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 2 1 2 6 4 4 

 11% 5% 11% 31% 21% 21% 
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Gwasanaethau Pobl a Threfniadaeth: 55 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 1 2 9 9 9 25 

 2% 4% 16% 16% 16% 46% 

 

Gwasanaethau Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd: 115 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 3 11 13 24 26 38 

 3% 10% 11% 21% 22% 33% 

 

Gwasanaethau Porth Cymorth Cynnar: 226 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 4 28 28 28 39 99 

 2% 12% 12% 12% 18% 44% 

 

Gwasanaethau Porth Cynnal: 128 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 5 35 20 22 12 34 

 4% 27% 16% 17% 9% 27% 

 

Gwasanaethau Gofal: 351 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 30 76 63 65 27 90 

 9% 22% 18% 18% 8% 25% 

 

Gwasanaethau Ysgolion a Diwylliant: 331 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 4 76 42 29 25 155 

 2% 23% 13% 8% 7% 47% 

 

Gwasanaethau Arweinyddiaeth : 3 o weithwyr 

Lefel 
ALTE 

Dim 
Sgiliau 

1 2 3 4 5 

Nifer 0     3 

      100% 
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Fframwaith ALTE ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion 

Datganiadau Medru... 

 

Lefel Gwrando/Siarad Darllen Ysgrifennu 

 

1 

 

 

 

 Medru ynganu enwau llefydd ac enwau 
personol yn gywir. 

 Medru cyfarch cwsmeriaid mewn derbynfa 
neu ar y ffôn. 

 Medru agor a chloi sgwrs.  

 Medru deall testun byr ynglŷn â phwnc 
cyfarwydd pan wedi ei gyfleu mewn iaith syml, 
e.e. arwyddion elfennol, cyfarwyddiadau syml, 
cynnwys agenda. 

 Medru ysgrifennu enwau personol, enwau 
llefydd, teitlau swyddi ac enwau adrannau’r 
Cyngor. 

 Medru ysgrifennu cais syml i gydweithiwr, e.e. 
Hwn a hon wedi galw. 

 

2 

 

 

 Medru deall craidd sgwrs. 

 Medru derbyn a deall negeseuon syml ar 
batrymau arferol, e.e. amser a lleoliad 
cyfarfod, cais am siarad gyda rhywun. 

 Medru cyfleu gwybodaeth elfennol a 
chyfarwyddiadau syml. 

 Medru agor a chau sgwrs a chyfarfod yn 
ddwyieithog. 

 Medru deall y rhan fwyaf o adroddiadau 
byrion a chyfarwyddiadau arferol o fewn 
arbenigedd y gwaith, â bod digon o amser 
wedi ei ganiatáu. 

 Medru llunio neges fer syml ar bapur neu 
ebost i gydweithiwr o fewn y Cyngor neu 
gyswllt cyfarwydd y tu allan i’r Cyngor. 

 

3 

 

 

 

 Medru deall a chymryd rhan yn y rhan fwyaf o 
sgyrsiau arferol o ddydd i ddydd yn y swyddfa. 

 Medru cynnig cyngor i’r cyhoedd ar faterion 
cyffredinol mewn perthynas â’r swydd, er yn 
gorfod troi i Saesneg ar gyfer termau 
technegol neu arbenigol.  

 Medru cyfrannu i gyfarfod neu gyflwyniad ar 
faterion cyffredinol mewn perthynas â’r 
swydd, er yn gorfod troi i Saesneg ar gyfer 
termau technegol neu arbenigol. 

 Medru deall y rhan fwyaf o’r adroddiadau, 
dogfennau a gohebiaeth y byddai disgwyl eu 
trafod yng nghwrs arferol y gwaith. 

 Medru llunio negeseuon ac adroddiadau 
anffurfiol at ddefnydd mewnol. 
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4 

 

 

 Medru cyfrannu’n effeithiol mewn 
cyfarfodydd mewnol ac allanol yng nghyd-
destun y pwnc gwaith. 

 Medru deall gwahaniaethau cywair a 
thafodiaith. 

 Medru dadlau o blaid ac yn erbyn achos 
penodol. 

 Medru cadeirio cyfarfodydd ac ateb 
cwestiynau o’r Gadair yn hyderus. 

 Medru deall gohebiaeth ac adroddiadau pwnc 
wedi eu llunio mewn cywair safonol. 

 Medru llunio gohebiaeth fusnes, adroddiadau 
byr, negeseuon ebost a llenyddiaeth 
hysbysrwydd gyda chymorth golygyddol. 

 

5 

 

 

 Medru cyfrannu’n rhugl a hyderus yng 
nghyswllt pob agwedd ar y gwaith beunyddiol, 
gan gynnwys trafod a chynghori ar faterion 
technegol, arbenigol neu sensitif. 

 Medru cyfrannu i gyfarfodydd a darparu 
cyflwyniadau yn rhugl a hyderus. 

 Medru deall adroddiadau, dogfennau ac 
erthyglau y byddai disgwyl eu darllen yng 
nghwrs arferol y gwaith, gan gynnwys 
cysyniadau cymhleth a fynegir mewn iaith 
astrus. 

 Medru llunio gohebiaeth fusnes, adroddiadau 
byr, negeseuon e-bost a llenyddiaeth 
hysbysrwydd i safon dderbyniol gyda 
chymorth cymhorthion iaith. 

 Medru llunio nodiadau manwl tra’n cymryd 
rhan lawn mewn cyfarfod. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15/06/2021 
  
Teitl: Pennu Ffioedd Cartrefi Gofal y Sector Annibynnol 

 
Pwrpas yr adroddiad: Pennu ffioedd a argymhellir ar gyfer lleoliadau yng 

Nghartrefi Gofal Preswyl Sector Annibynnol 
Ceredigion ar gyfer Pobl Hŷn ar gyfer 2021/22 
 

Er: PENDERFYNIAD 
 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Y Cynghorydd Alun Williams – Porth Cynnal 
 

 
 
1. Cyflwyniad 

 
Mae'n ofynnol i'r Cyngor ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a chyngor arferion 
da wrth ystyried a phenderfynu pris teg am ofal yng nghartrefi Pobl Hŷn yng 
Ngheredigion.   Dylai pennu ffioedd ystyried y costau dilys y mae Cartrefi Gofal 
yn eu hwynebu yn ogystal â'r ffactorau sy'n effeithio ar y costau hynny. 
 
Dywedodd canllawiau statudol Llywodraeth Cymru 2010 o’r enw ‘Bywydau 
Bodlon, Cymunedau Cefnogol, Fframwaith Comisiynu a Chanllawiau’ y dylai 
comisiynwyr fod â dealltwriaeth o gostau gwasanaethau gofal cymdeithasol a 
ddarperir ac a gontractir yn uniongyrchol ac i weithredu mewn ffordd i hybu 
cynaliadwyedd gwasanaethau.   Yn dilyn hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi 
cyhoeddi canllawiau pellach ar ffurf pecyn cymorth o’r enw ‘Let’s agree to agree’. 
 
Mae 11 Cartref Gofal Sector Annibynnol yng Ngheredigion, gyda 7 ohonynt yn 
Gartrefi Preswyl a 4 yn Gartrefi Nyrsio. 

 
2. Cefndir 

 
Digwyddodd yr adolygiad manwl trylwyr blaenorol o Ffioedd Cartrefi Gofal fel 
rhan o'r broses Pennu Ffioedd ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19.   Dechreuodd 
y broses honno ym mis Tachwedd 2017 ac, yn dilyn ymgynghoriad llawn â'r 
sector, daeth i ben ym mis Mai 2018.   Roedd y dull gweithredu a gymerwyd yn 
fanwl ac yn cynnwys amryw dempledi yn ymwneud â data gwelyau llawn, 
Pwysau Costau Chwyddiant, costau staffio a dadansoddiad o gydrannau 
Costau.    
 
Mae'r broses hon yn ddwys o ran defnyddio adnoddau ac nid yw'n realistig 
ymgymryd â hyn bob blwyddyn.   Mae pecyn cymorth ‘Let’s Agree to Agree’ 
Llywodraeth Cymru yn cydnabod hyn ac yn awgrymu y dylid cynnal 
dadansoddiad llawnach o gostau bob 3 i 4 blynedd. 
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Ar gyfer 2019/20, gwnaed ymchwil ar fynegai Chwyddiant Tâl a Phrisiau 
Gwasanaethau Cymdeithasol Personol i Oedolion (a gynhyrchwyd gan yr Adran 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Lloegr) ac ymchwiliwyd iddo, a oedd yn cynnwys 
is-set Sector Annibynnol.   Daethpwyd i'r casgliad, o gofio bod y prif gydrannau'n 
cyfateb i'r rheini sydd eisoes ym model pennu’r Ffioedd (e.e. Tâl, chwyddiant 
cyffredinol a Chost cyfalaf) a'u bod yn benodol i'r sector, rroedd hwn yn fesur 
chwyddiant rhesymol i'w ddefnyddio yn y blynyddoedd rhwng adolygiadau manwl 
trylwyr ac yn wir roedd yn fesur gwell na defnyddio Mynegai Prisiau Manwerthu 
neu Fynegai Prisiau Defnyddwyr yn unig.   Fel rhan o broses ymgynghori 
2019/20 amlygwyd y newid gan Lywodraeth Cymru yn y terfyn Cyfalaf personol 
o £40,000 i £50,000 fel problem.    
 
Felly ar gyfer 2019/20 cytunwyd ar godiad 4.0% ar y cyd – sef 3.5% yn deillio o'r 
mynegai Chwyddiant a 0.5% mewn perthynas â'r newid mewn terfynau cyfalaf. 
Cytunodd y Cyngor hefyd i newid yn y polisi sy'n ymwneud â'r cyfnod pan fydd 
taliad yn daladwy yn dilyn marwolaeth. 
 
Ar gyfer 2020/21, cwtogodd pandemig COVID19 a oedd yn dod i'r amlwg y 
trafodaethau a oedd wedi cychwyn ar Bennu Ffioedd.   Cydnabuwyd y 
cyhoeddiad hwyr gan Lywodraeth y DU o gynnydd 6.2% yn y Cyflog Byw 
Cenedlaethol a ddaeth i rym o 01/04/21, felly defnyddiwyd mynegai Chwyddiant 
Costau Iechyd a Gofal Cymdeithasol fel man cychwyn, ond cafodd ei addasu i 
ystyried y blaen-newid yn y Cyflog Byw.    
 
Felly ar gyfer 2020/21 arweiniodd hyn at godiad 4.25%, y cytunwyd arno ar y cyd 
a chytunodd y Cyngor i weithredu hyn o 23/03/20 yn hytrach na 01/04/20. 

 
3. Dull Gweithredu ar gyfer 2021/22 

 
Ar gyfer 2021/22, dim ond cynnydd 2% yn ei gyllid gan Lywodraeth Cymru y 
mae'r Cyngor wedi'i gael ac wedi cael y setliad tlotaf o'r 22 Awdurdod Lleol yng 
Nghymru.   Mae'r Cyngor yn wynebu pwysau cyllidebol ymhell dros 2% o hyd ac 
o hyd, felly mae'r Cyngor yn gweithredu o dan gyfyngiadau ariannol sylweddol. 
 
Ers dechrau’r flwyddyn, mae cyfres o gyfarfodydd pennu Ffioedd wedi cael eu 
cynnal ar y cyd â'r holl Gartrefi Gofal.   Mae'r broses eleni wedi bod yn un unigryw 
a hynod heriol i bob parti, oherwydd yr amgylchiadau y mae Cartrefi Gofal wedi 
bod ac yn parhau i weithredu oddi tanynt, gyda phandemig COVID19 yn cael 
effaith sylweddol ar y sector.   Mae'r Cyngor wedi gwrando cymaint â phosibl ar 
y sector ac wedi ystyried nifer o'r pwyntiau a wnaed yn y gwahanol gyfarfodydd 
Pennu Ffioedd.   Cydnabyddir felly bod Cartrefi Gofal yn wynebu costau uwch 
mewn meysydd fel Cyfleustodau, Yswiriant a Staffio (yn enwedig o ran 
cymhlethdod a dibyniaeth lleoliadau, yn fwy felly na chwyddiant cyflogau craidd) 
yn ogystal â'r heriau gweithredol ac ariannol parhaus sy'n codi'n benodol o 
COVID19.  
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O ran arian, bu cyllid dros dro ar gael o dan gynllun Gofal Cymdeithasol i 
Oedolion Llywodraeth Cymru COVID19, ac mae'n parhau i fod ar gael.    Mae 
hyn ar ffurf taliadau premiwm dros dro £50 yr wythnos fesul lleoliad Cartref Gofal 
Preswyl (mae premiwm ychwanegol £25 arall ar gyfer lleoliadau Nyrsio trwy'r 
Bwrdd Iechyd) a'r gallu i bob Cartref Gofal gyflwyno hawliadau am gyllid i'r 
Cyngor ar gyfer costau ac unedau gwag eithriadol (o fewn paramedrau penodol) 
sy'n deillio o ddigwyddiadau COVID19 uniongyrchol. 

 
Mae'r Cyngor wedi ystyried ac ailadrodd ei gynnig Ffioedd dros gyfnod o amser 
ac roedd y cynnig terfynol a gyflwynwyd i'r Cartrefi Gofal Preswyl fel a ganlyn: 

 
Ffioedd fesul lleoliad yr 
wythnos 

 
Preswyl 

Preswyl 
Dementia 

Ffioedd Presennol 2020/21 £605 £645 
2021/22 Cynigiwyd o 05/04/21 £644 £686 
Cynnydd 6.45% 6.36% 

 
Mae'r Cyngor hefyd wedi ymrwymo i gynnal adolygiad manwl o Ffioedd yn barod 
ar gyfer 2022/23, a fydd wedyn yn 4 blynedd ers yr adolygiad manwl diwethaf.   
Bydd angen i hyn ddechrau ar ddiwedd yr haf er mwyn cael ei gwblhau mewn 
modd amserol a’r bwriad yw defnyddio pecyn cymorth Let’s Agree to Agree 
Llywodraeth Cymru. 
 
Er bod y Cartrefi Gofal Preswyl yn y sir yn ceisio cynnydd llawer uwch, serch 
hynny, cytunwyd gan yr holl Gartrefi Gofal Preswyl eu bod yn barod i dderbyn y 
cynnig terfynol hwn.   Mae ystyriaeth bellach yn dal i gael ei rhoi i bennu’r Ffioedd 
ar gyfer Cartrefi Nyrsio. 

 
4. Ystyriaethau Eraill 

 
Mae ffioedd cyfredol lleoliad Cartrefi Gofal Mewnol yr Awdurdod Lleol o £637 yr 
wythnos (Preswyl) a £679 yr wythnos (Preswyl Dementia) a weithredwyd ar gyfer 
2021/22 fel rhan o'r broses Ffioedd a Chostau bellach yn is na'r cynnig terfynol 
i’r Sector Annibynnol.    Felly cynigir ail-alinio'r ffioedd hyn ar gyfer 2021/22 ac 
yna bydd yr adolygiad manwl o Ffioedd ar gyfer 2022/23 hefyd yn cwmpasu 
adolygiad o ffioedd yr Awdurdod Lleol ar yr un pryd.   Er hwylustod gweinyddu 
Asesiadau Ariannol, cynigir dyddiad dod i rym 12/04/21 yn hytrach na 05/04/21 
ar gyfer y newid hwn. 
 
Mae hefyd angen diwygio'r sail ar gyfer comisiynu lleoliadau Pobl Hŷn y Tu Allan 
i'r Sir i sicrhau bod y polisi cyfredol yn ystyried rhinweddau pob achos a all 
weithiau arwain at amgylchiadau penodol yn effeithio ar y Ffioedd y gallai fod 
angen eu talu.   Felly mae argymhelliad penodol wedi'i gynnwys yn yr adroddiad 
i gwmpasu'r mater hwn. 

 
5. Goblygiadau Ariannol 

 
Amcangyfrifir y bydd cost net blwyddyn lawn y Ffioedd arfaethedig, os caiff ei 
gweithredu ar draws holl leoliadau Pobl Hŷn, tua £70k yn uwch na darpariaeth 
Cyllideb 2021/22 a wnaed yn ystod proses pennu’r Gyllideb. 
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Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
dywedwch pam 

Nac oes 

Crynodeb:  Ddim yn berthnasol 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio: 
 

 

Argymhellion: 1. Bod y Ffioedd am Ofal Preswyl yng Nghartrefi Sector 
Annibynnol Ceredigion yn cael eu cymeradwyo ar 
gyfer 2021/22 ar y lefelau wythnosol canlynol, mewn 
grym o 05/04/2021: 
 

Preswyl Henoed Dibynnol Iawn  £644 

Preswyl Dementia £686 

 
2. Bod y Ffioedd am Ofal Preswyl yng Nghartrefi 

Awdurdod Lleol Ceredigion yn cael eu diweddaru a'u 
cymeradwyo ar gyfer 2021/22 ar y lefelau wythnosol 
canlynol, mewn grym o 12/04/2021: 
 

Preswyl Henoed Dibynnol Iawn  £644 

Preswyl Dementia £686 

 
3. Bod y man cychwyn ar gyfer comisiynu lleoliadau Pobl 

Hŷn y Tu Allan i'r Sir yn uchafswm y cyfraddau Pobl 
Hŷn yn y Sir y cytunwyd arnynt, oni bai nad oes 
argaeledd yn y sir (ac eithrio lleoliadau yn Sir Benfro a 
Sir Gaerfyrddin, lle bydd y Cyngor yn parhau i fod cystal 
â chyfraddau’r priod awdurdod lletyol).  Fodd bynnag, 
bydd pob achos bob amser yn cael ei ystyried yn ôl ei 
rinweddau ei hun fesul achos. 

 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Cytuno ar ffioedd a’u pennu ar gyfer 2021/22 
 

Trosolwg a Chraffu: Heb ei ystyried eto 
Fframwaith Polisi: 
 

Ffioedd a Chostau 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl, Galluogi Cydnerthedd 
Unigol a Theuluol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Gweler yr adroddiad 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Dim 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Tudalen 226



5 
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim 

Risg(iau):  
 

 Her gan Ddarparwyr o broses annheg a lefel 
afresymol Ffioedd.   Fodd bynnag, mae'r broses 
wedi bod yn ailadroddol gan ystyried yr holl faterion 
wedi’u cydbwyso yn erbyn cyfyngiadau ariannol 
cyffredinol a pharhad cyllid dros dro COVID19.   

 Disgwylir yr adolygiad manwl rheolaidd 3 i 4 
blynedd ar gyfer 2022/23, y mae'r Cyngor wedi 
ymrwymo i'w gynnal.   Mae risg bosibl y bydd yr 
adolygiad yn arwain at godiadau pellach sy’n uwch 
na chwyddiant. 
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: Dim 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Sian Howys (Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth 
Cynnal a Chyfarwyddwr Statudol) 
Stephen Johnson (Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Cyllid a Chaffael) 
 

Swyddog Adrodd: Duncan Hall (Rheolwr Corfforaethol: Cyllid 
Gwasanaethau) 
George Ryley (Rheolwr Corfforaethol: Caffael) 
 

Dyddiad: 19/05/21 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15/06/2021 
  
Teitl: Caffael 2 Uned Wasgarog (Diweddariad) 

 
Diben yr adroddiad: Dirymu penderfyniad y Cabinet C150 (ii) ar 23/02/21 a 

cheisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer 
penderfyniad mewn egwyddor i gaffael ail uned 
wasgarog yn ardal Aberteifi yn hytrach nag yn ardal 
Aberystwyth. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Dafydd Edwards, Aelod Cabinet ar 
gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai a 
Chyswllt Cwsmeriaid. 

 
1. Cyflwyniad  
 
Rhoddodd Penderfyniad y Cabinet C150 ar 23/02/2021 gymeradwyaeth i gaffael 
dwy uned wasgarog i ddioddefwyr cam-drin domestig neu drais rhywiol yn ardal 
Aberystwyth gan ddefnyddio cynllun ariannu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol Llywodraeth Gymru. 
 
Llwyddwyd i gaffael yr Uned Wasgarog gyntaf yn Aberystwyth. Derbyniwyd cynnig 
gan yr Asiant/Gwerthwr a chwblhawyd y caffaeliad ar 30 Ebrill 2021. 
 
Y cynnig newydd i'r Cabinet yw newid y penderfyniad mewn egwyddor ynghylch 
lleoliad yr ail Uned Wasgarog er mwyn i'r lleoliad fod yn ardal Aberteifi yn hytrach 
nag yn Aberystwyth. 
 
Y rheswm dros y newid yn y lleoliad yw, yn dilyn dadansoddiad pellach o'r galw 
cynyddol ar draws Ceredigion am lety i ddioddefwyr camdriniaeth sy’n cael eu 
hadleoli o'r ddwy loches, mae cymorth ychwanegol i ddioddefwyr bellach yn cael ei 
ddarparu yn ardal Aberteifi. Yn dilyn trafodaeth bellach gyda Gwasanaeth Cam-drin 
Domestig Gorllewin Cymru, bernir erbyn hyn mai ardal Aberteifi fyddai'r lleoliad 
gorau ar gyfer yr ail uned wasgarog. Byddai hyn i bob pwrpas yn cynnig gwasanaeth 
daearyddol gwell ar draws Ceredigion er mwyn sicrhau digon o gapasiti. 
 
Mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru (WWDAS) yn elusen 
gofrestredig 3ydd Sector yng Ngheredigion sy'n cefnogi dioddefwyr camdriniaeth. Y 
bwriad yw y byddant yn prydlesu'r Unedau Gwasgarog ychwanegol gan yr 
awdurdod. 
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2. Cost y cynnig a’r sefyllfa o ran cyllido 
 
“Gwybodaeth Eithriedig - Atodiad A (Caffael 2 x Uned Wasgarog)” 
 
Bydd angen uwchraddio’r ddwy uned wasgarog a gosod cyfarpar arbenigol ynddynt 
gan gynnwys systemau monitro a chael mynediad ar ddrysau gan gynnwys drysau 
diogelwch, teledu cylch cyfyng, systemau rheoli mynediad a chawodydd mynediad 
lefel.  
 
Yna bydd yr ail uned ar gael i Wasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru ar 
drefniant prydlesu/rhentu treigl ac ar gost fforddiadwy, a bydd y Cyngor yn cadw’r 
cyfrifoldeb dros yswiriant yr adeilad a’r gwaith cynnal a chadw. 
 
Byddai’r Uned ar gael i’r Gwasanaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig 

a Thrais Rhywiol ar sail 24/7 ar y lefelau rhentu y cytunwyd arnynt fel y nodir yn y 

cytundebau Lefel Gwasanaeth a Phrydlesu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad 
Effaith Integredig? Os 
na, nodwch pam 

Na. 
Mae’r prosiect hwn yn gyfle i 
fanteisio ar argaeledd cyllid wedi’i 
dargedu sydd ar gael i Awdurdodau 
Lleol. Byddai’r cyllid hwn yn caniatáu 
i’r Awdurdod Lleol gaffael dau eiddo 
a fyddai’n helpu i ddarparu gwell 
gwasanaeth gan Wasanaeth Cam-
drin Domestig Gorllewin Cymru 
(WWDAS) ar draws y Sir yn y 
dyfodol.  

 
Crynodeb: 
 
Canlyniadau/Hirdymor: Dynodwyd y canlynol yn fuddion 

posibl y gellid eu gwireddu gyda 
chynnydd / cymeradwyaeth y 
Prosiect hwn:  
 
• Mwy o eiddo addas ar gael ar 

gyfer dioddefwyr anabl neu 
deuluoedd â phlant ag 
anableddau 

• Mwy o ddarpariaeth ar  gyfer 
dioddefwyr sy’n ddynion 

• Mwy o ddarpariaeth ar gyfer 
dioddefwyr LGBTQ+ a all fod yn 
trawsnewid neu’n cwestiynu 

• Cefnogi llety â chymorth addas i 
symud ymlaen o’r lloches wrth 
bontio i gartref parhaol. 

• Rhoi capasiti yn y dyfodol i 
gefnogi uned arfaethedig y 
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Ganolfan Atgyfeirio 
Ymosodiadau Rhywiol yn Ysbyty 
Bronglais 

• Sicrhau llety priodol o ran 
anghenion cymorth unigolion  

Cydweithio: 
 
Cynnwys: Mae’r Prosiect yn cael ei ddatblygu 

mewn cydweithrediad â’r 
Swyddogion Arweiniol Corfforaethol 
a’r Gwasanaeth Grant Cymorth Tai 
ynghyd â chymorth parhaus gan 
Wasanaeth Cam-drin Domestig 
Gorllewin Cymru (WWDA) 
Ceredigion. 
 

Atal: 
 

 

Integreiddio: 
 

 

Pwerau Statudol:  Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant 2014 Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol (VAWDASV) 

 
Argymhellion: 

 
Yn unol â: PENDERFYNIAD C150 Caffael 2 x Uned Wasgarog ar gyfer 
Gwasanaeth Trais yn erbyn Menywod a Cham-drin Domestig Ceredigion (23 
Chwefror)  

 
1) Nodi caffael yr Uned Wasgarog gyntaf yn ardal Aberystwyth yn unol â 

phenderfyniad y Cabinet ar 23/02/21 
2) Dirymu'r penderfyniad i gaffael yr ail Uned Wasgarog yn Aberystwyth yn 

unol â phenderfyniad y Cabinet ar 23/02/21  
3) Cymeradwyo mewn egwyddor caffael yr ail Uned Wasgarog yn ardal De 

Ceredigion/Aberteifi, a rhoi pŵer dirprwyedig i'r Aelod Cabinet, ar y cyd â'r 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cynnal i wneud newidiadau yn ôl 
yr angen i weithredu’r materion a godwyd yn yr Adroddiad. 

4) Rhoi pŵer dirprwyedig i Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal 
wneud newidiadau yn ôl yr angen i weithredu’r materion a godir yn yr 
adroddiad hwn. 

 
Y rheswm dros y 
penderfyniad: 

1) Cynorthwyo’r Awdurdod i sicrhau eiddo priodol 
er mwyn cael mwy o ddarpariaeth o ran llety addas 
a diogel i’w defnyddio gan rai sy’n ffoi rhag trais 
domestig.  
 

Trosolwg a Chraffu:  
 
Fframwaith Polisi: 

 
Strategaeth Gorfforaethol 2017 – 2022: 
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Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Blaenoriaeth 3 - Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Cyllid - Mae’r model ariannol hwn yn cymryd bod cyllid 
grant Llywodraeth Cymru wedi’i gyfuno ag arian cyfatebol 
y Cyngor i gaffael y ddau eiddo ychwanegol a’u 
huwchraddio. Byddai Gwasanaeth Cam-drin Domestig 
Gorllewin Cymru (WWDA) yna’n ymrwymo i Gytundeb 
Lefel Gwasanaeth gyda’r Cyngor a fyddai’n rhoi manylion 
y cyfrifoldebau penodol a’r rhwymedigaethau ar y ddau 
barti. Byddai’r cytundeb hefyd yn cyfeirio at y cytundeb 
rhentu/prydlesu lle byddai Gwasanaeth Cam-drin 
Domestig Gorllewin Cymru (WWDA) yn talu rhent/prydles 
fforddiadwy i’r Cyngor. 
 
Dylid gallu adennill y buddsoddiad Cyfalaf sy’n ofynnol 
gan y Cyngor ar ôl cyfnod o 14 mlynedd ar gyfradd llog 
dybiedig o 2%. Bryd hynny, ni fyddai ad-daliadau parhaus 
i’r Awdurdod ar wahân i gostau yswiriant a’r gwaith cynnal 
a chadw. 
 
Byddai’r caffaeliadau hefyd yn sicrhau cynnydd yng 
ngwerth asedau’r Awdurdod dros amser. 
 
Caffael yr eiddo – Mae copïau o’r llythyron a 
dderbyniwyd yn cymeradwyo’r tri grant gwahanol ynghyd 
ag amodau’r grantiau wedi’u hanfon at yr Adrannau 
Caffael, Cyllid a Chyfreithiol i’w hystyried. Mae dogfen 
sy’n crynhoi amodau’r grant wedi’i hatodi fel Gwybodaeth 
Eithriedig “Atodiad C – Crynodeb o’r Dyfarniadau 
Grant”. 
 
Caffael Gwasanaethau – Gwasanaeth Cam-drin 
Domestig Gorllewin Cymru (WWDAS) sy’n darparu’r 
gwasanaeth presennol. Daw’r cyllid drwy amryw 
ffynonellau gan gynnwys y Grant Cymorth Tai a Chyllid 
Craidd y Cyngor. 
 
Risg o ran cyllid: Nid oes unrhyw oblygiadau o ran cyllid 
refeniw ar wahân i yswiriant yr adeilad a gwaith cynnal a 
chadw blynyddol.  
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Materion cyfreithiol – Dim. 
 
Statws cynllunio – Anfonwyd cais ffurfiol at Adran Rheoli 
Datblygu'r Awdurdod ynghylch unrhyw oblygiadau sy'n 
gysylltiedig â Chynllunio ar gyfer y defnydd arfaethedig – 
cadarnhaodd yr ymateb y byddai'r defnydd yn cael ei 
ystyried yn barhad o'r Dosbarth Defnydd C3 presennol. 
 

Goblygiadau staffio: Dim i’r Awdurdod 
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Goblygiadau 
Eiddo/Asedau: 
 

Yr Adran Ystadau: 
 
Uned Wasgarog 1: Cynhaliwyd trafodaethau ar gyfer yr 
Uned Wasgarog gyntaf mewn ymgynghoriad â Syrfëwr 
Caffael a Gwaredu'r Cyngor. Cafwyd Arolwg a Phrisiad 
Sefydliad yr Arolygwyr Siartredig Brenhinol (RICS) ar 
gyfer Prynwyr Cartrefi ac nid oedd yn nodi unrhyw 
broblemau arwyddocaol gyda'r eiddo.  
 
Uned Wasgarog 2: Bydd angen nodi eiddo addas a 
chynnal Arolwg a Phrisiad Sefydliad yr Arolygwyr 
Siartredig Brenhinol (RICS) ar gyfer Prynwyr Cartrefi cyn 
y gellir cwblhau’r trafodaethau. 
 

Risgiau:  
 

a) Nid oes eiddo addas ar gael: 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i'r cyllid grant 
gael ei reoli hyd at 2021–22, ond deellir y dylid 
caffael/darparu'r ail uned wasgarog yn Ch1/Ch2 
2021 – 22 fan bellaf neu gellir galw'r cyllid 
perthnasol yn ôl. 

b) Pris prynu’r eiddo yn cynyddu y tu hwnt i’r swm 
dangosol: 
Byddai angen i’r Cyngor ystyried bodloni’r cynnydd 
neu dynnu’n ôl o’r caffaeliad arfaethedig.  

c) Y galw am ddefnydd fel Unedau Gwasgarog yn 
lleihau: 
Monitro angen yn barhaus gan weithio'n agos gyda 
Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru 
Ceredigion. Pe na fyddai angen uned yna byddai 
sawl defnydd cysylltiedig arall ar gael i'r Awdurdod 
mewn cytundeb â Llywodraeth Cymru. 

 
Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: a) Gwybodaeth Eithriedig - Atodiad A (Caffael 2 x 
Uned Wasgarog) – Dyddiedig 23 Chwefror 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Sian Howys, Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Cynnal 
 

Swyddog Adrodd: Keith Davies 
 

Dyddiad: 23 Mai 2021 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r:   Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod:     15fed Mehefin 2021 
  
Teitl:   Llety Diogel ar gyfer Plant ag Anghenion Cymhleth 

 
Pwrpas yr adroddiad: Cymeradwyaeth ar gyfer cynllun rhanbarthol i ddatblygu 

llety diogel ar gyfer plant ag anghenion cymhleth  
 

Er:  
 

Penderfyniad 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Alun Williams 

 
Cyflwyniad  
Mae datblygu llety diogel i blant ag anghenion cymhleth wedi bod yn gam gweithredu 
o flaenoriaeth o fewn rhaglen waith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ers 2019 yng 
ngoleuni prinder darpariaeth o'r fath yn y rhanbarth a ledled Cymru a'r galw nas 
diwallwyd yn rhanbarth Gorllewin Cymru. 
 
Roedd adroddiad y Comisiynydd Plant 'Dim Drws Anghywir' yn nodi disgwyliad clir y 
dylai Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol sicrhau bod Awdurdodau Lleol a Byrddau 
Iechyd yn cydweithio i ddatblygu ystod o wasanaethau cymorth integredig i blant ag 
anghenion ymddygiadol ac emosiynol cymhleth. Mae hyn yn cynnwys cynyddu 
argaeledd cyfleusterau preswyl diogel ar gyfer carfan benodol o blant lle mae gofal 
gartref gyda'u teuluoedd neu gyda gofalwyr maeth wedi torri lawr neu ddim yn 
briodol.  
 
Yn fwy diweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud datblygu llety preswyl diogel 
i blant yn faen prawf ar gyfer ceisiadau o fewn cyllid cyfalaf a refeniw ICF. 
 
Dros y 5 mlynedd diwethaf, ar unrhyw un adeg, mae gan Gyngor Sir Ceredigion tua 
3 - 5 o blant sy'n derbyn gofal mewn lleoliadau preswyl ac mae'r lleoliadau hyn i gyd 
y tu allan i'r sir ac maent hefyd yn aml iawn y tu allan i ranbarth Gorllewin Cymru. 
Dylid nodi hefyd bod lleoliadau yn y sector preifat neu annibynnol yn gostus iawn 
gyda'r nod o sicrhau elw i’r cwmni; gall taliadau am y lleoliad yn unig amrywio rhwng 
£5,000 a £10,000 neu hyd yn oed yn uwch ar gyfer plant mwy cymhleth ar sail 
wythnosol. Codir costau ychwanegol yn aml am ddarpariaeth addysgol neu 
ddarpariaeth therapiwtig ac mae costau teithio ac amser hefyd i staff yr awdurdod 
lleol sy'n ymwneud â'r plentyn. Ar adegau, gall pryderon godi hefyd ynghylch 
ansawdd ac addasrwydd parhaus lleoliadau a'r canlyniadau hirdymor i blant. 
 
Mae prinder argaeledd  lleoliadau preswyl wedi arwain, ar adegau, at rai 
amgylchiadau anodd a heriol iawn o ran diogelu a diwallu anghenion plant 
Ceredigion i dderbyn gofal a gofalu amdanynt yn briodol tra'n aros i leoliadau addas 
gael eu hadnabod. 
 
Mae datblygu'r cynllun rhanbarthol hwn yn darparu mwy o botensial i blant dderbyn 
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cymorth o ansawdd gwell yn nes at adref gyda chydweithrediad agos cyrff 
cyhoeddus ac y gellir dychwelyd adref neu i ddarpariaeth amgen yng Ngheredigion 
yn llwyddiannus yn gynt gyda chysylltiadau'n cael eu cynnal â theulu a rhwydwaith 
lleol y plentyn. 
 
Cynnig Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 
 
Yn ddiweddar, drafftiodd Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru gynigion i Lywodraeth 
Cymru a oedd yn cynnwys ceisiadau am gyllid ICF cyfalaf a refeniw er mwyn 
datblygu darpariaeth breswyl ranbarthol canolfan ac adain gyda'r nod o ddarparu 
gofal, cymorth a llety arbenigol i blant â'r anghenion mwyaf cymhleth mewn canolfan 
ranbarthol fach (addas ar gyfer 4 neu 5 o blant) ynghyd a datblygu darpariaeth fwy 
lleol o fewn y sir (addas ar gyfer 1 neu 2 o blant) yn unol ag angen lleol i weithredu 
fel darpariaeth camu-lawr. 
 
Mae model arfaethedig darparu gofal cymdeithasol yr Awdurdodau Lleol ynghyd â 
Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn seiliedig ar ddarparu cymorth arbenigol i asesu a 
sefydlogi anghenion emosiynol, ymddygiadol, corfforol ac iechyd meddwl y plentyn 
mewn amgylchedd diogel a thrawma - gwybodus ac i weithio ar y cyd gyda 
chefnogaeth cymunedol a theuluoedd a gofalwyr tuag at ailuno ac ailgyflwyno  diogel 
i ddarpariaeth camu-lawr neu adref lle bynnag y bo modd.   
 
Hysbyswyd Uned Fusnes y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yr wythnos diwethaf fod 
y Datganiad o Ddiddordeb mewn llety diogel yn llwyddiannus a bod dyfarniad o £1.7 
miliwn o gyllid cyfalaf a dyfarniad o £708,220 o gyllid refeniw i ysgogi'r prosiect yn 
ystod 2021/22 wedi'i gymeradwyo gan y Gweinidog. Mae'r dyfarniad cyfalaf yn 
cynnwys darpariaeth ar gyfer prynu eiddo'r ganolfan ganolog ynghyd â'r potensial i 
gyfalaf gael ei dynnu i lawr (hyd at £450,000) gan yr awdurdodau lleol unigol ar gyfer 
prynu darpariaethau camu-lawr mwy lleol ym mhob un o'r tair sir. 
 
Yng ngoleuni'r dyfarndal, mae grŵp prosiect rhanbarthol penodol a grwpiau gorchwyl 
yn cael eu cynnal gan Uned Fusnes y Bwrdd Partneriaethau Gwledig i reoli 
datblygiad y cynllun yn y dyfodol a chynrychiolir Cyngor Sir Ceredigion gan 
Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol a Swyddog Corfforaethol 
Arweiniol  Porth Cynnal ynghyd â swyddogion perthnasol eraill. Cyngor Sir 
Caerfyrddin yw'r Awdurdod Arweiniol dynodedig. Caiff swyddogaethau a 
chyfrifoldebau at y dyfodol eu diffinio a'u cadarnhau mewn Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth. Bydd Grŵp Canlyniadau Plant Rhanbarthol y Bwrdd yn goruchwylio 
adroddiadau cynnydd y cynllun a bydd yn cyflwyno adroddiadau i gyfarfodydd y 
Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol y mae Aelod Cabinet Porth Cynnal yn eu mynychu. 
 
Yn lleol, mae gwaith yn mynd rhagddo ar yr achos busnes o ran elfen adain y cynllun 
gyda phenodiad diweddar swyddog prosiect ICF a gyda chydweithio agos ar draws y 
model Gydol Oed a  Llesiant a gyda’r Gwasanaeth Ysgolion ynghyd ag adrannau 
perthnasol eraill. 
 
Y Camau Nesaf 
 
• Er mwyn sicrhau bod y cynllun yn mynd rhagddo o fewn yr amserlen angenrheidiol, 
bydd angen adnabod a phrynu eiddo ar frys oddi ar y farchnad agored sydd yn 
addas ac sydd yn cwrdd â’r gofynion rheoliadol i sefydlu’r ganolfan ranbarthol. 
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• Mae Cytundeb Lefel Gwasanaeth yn cael ei ddrafftio ar hyn o bryd gan Gyngor Sir 
Caerfyrddin i'w ystyried gan y tri Awdurdod Lleol a'u Gwasanaethau Cyfreithiol mewn 
perthynas â phryniant, perchnogaeth,  llywodraethant a rheolaeth y cyfleuster 
canolog a’r cynllun.  
 
• Bydd angen cytuno ar fformiwla ariannu'r ganolfan ganolog yn y Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth a fydd yn cymryd i ystyriaeth yr angen am gynnal y ddarpariaeth a'r 
defnydd ohoni ac yn seiliedig ar fodel buddsoddi i arbed ar gyfer yr Awdurdodau 
Lleol. 
 
• Mae'r achos busnes dros ddatblygu llety preswyl adain â chamu-lawr yng 
Ngheredigion yn cael ei ddrafftio a chaiff ei drafod ym Mhanel Rheoli Prosiect 
Corfforaethol Ceredigion. Bydd hyn yn cael ei symud ymlaen  mewn papur ar wahân 
i'r Grŵp Arweinyddiaeth ac yn cael ei gyflwyno yn ôl i’r Cabinet yn ôl y gofyn. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei 
gwblhau? Os na, 
esboniwch pam  
 

Dyma gynllun rhanbarthol a bydd yr 
AEI yn cael ei ystyried ar y sail 
hwnnw. 

Crynodeb: 
Hirdymor:  cynllun 5 mlynedd 
Cydweithio:  Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Cynnwys:  

Atal:  Atal plant rhag cael eu lleoli allan o’r 
Rhanbarth/allan o’r Sir 

Integreiddio:  Gofal Cymdeithasol ac Iechyd 
 
Argymhelliad        
                      
 

Ceisir cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer cynllun i 
ddatblygu darpariaeth rhanbarthol llety diogel  yn benodol 
ar gyfer defnydd cyllid ICF ar gyfer prynu a sefydlu 
canolfan llety diogel rhanbarthol ar gyfer plant ag 
anghenion cymhleth. 
 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad:  

I roi i Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau 
Cymdeithasol y mandad gwleidyddol i gytuno gyda 
datblygiad y ganolfan rhanbarthol 

 
Trosolwg a Chraffu:   

 
Fframwaith Polisi:  
 

Plant sy’n Derbyn Gofal 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol:  
 

Blaenoriaeth 3 
 

Goblygiadau Cyllid 
a Chaffael:   
 
 

Mae’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer y Ganolfan 
Rhanbarthol i’w dderbyn ac mae’r fformiwla cyllido ar gyfer y 
ganolfan, costau gwasanaeth a lleoliadau i’w gytuno.  Bydd 
Cyngor Sir Gar yn gweithredu pryniant y ganolfan ganolog fel 
yr Awdurdod Arweiniol 
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Goblygiadau 
cyfreithiol:   
  
 
 

Bydd rhaid i’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer y 
ganolfan rhanbarthol gael ei gytuno gan Wasanaethau 
Cyfreithiol a bydd yn delio a materion perchnogaeth a threfn 
reoli a rheolaeth 

Goblygiadau 
staffio:   
 
 

. Bydd angen i’r ganolfan ganolog a’r adain gael eu staffio yn 
unol a gofynion rheoliadol. Bydd staff yr hwb ganolog yn cael 
eu cynnal gan Gyngor Sir Gar a Bwrdd Iechyd Hywel Dda 

Goblygiadau eiddo / 
asedau:                  
 
 

Rhagwelir y bydd Cyngor Sir Gar yn prynu’r ganolfan 
ganolog gyda chyllid ICF. Bydd materion perchnogaeth a 
rheolaeth  yn cael eu trafod yn y Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth.  
 
Bydd datblygiad yr adain yn cael ei ystyried ar wahân.  
 

Risg(iau):          
 
 
 

Os na eith y cynllun yn ei flaen bydd risg na allwn gyfarfod 
a’n dyletswyddau statudol i ddarparu lleoliadau addas i blant 
sydd angen derbyn gofal.  
 
Bydd y risgiau mewn perthynas a rheoli y ganolfan ganolog 
yn cael eu hadnabod a rheoli trwy bolisïau a chanllawiau y 
cyfleuster.  
 

Pwerau Statudol:  
 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 
 

Papurau Cefndir: 
 

 

Atodiadau:  
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:   

Siân Howys 

Swyddog Adrodd:  Sian Howys 
 

Dyddiad:  Mehefin 7fed  2021 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r:  Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 15/06/2021 
  
Teitl: Mabwysiadu Priffordd - Cwrt Dulas, Llanbedr Pont Steffan 

 
Pwrpas yr Adroddiad:   Argymell bod y ffordd a nodir isod yn cael ei mabwysiadu 

fel priffordd a gynhelir ag arian cyhoeddus. 
 

I: Benderfynu arno  
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

Y Cynghorydd Dafydd Edwards - Aelod Cabinet ar gyfer 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai a Chyswllt 
Cwsmeriaid  
 

Argymhellir bod ffordd ystad Cwrt Dulas, Llanbedr Pont Steffan, fel y’i cyflwynir isod 
ac ar Atodiad A o’r adroddiad hwn yn cael ei mabwysiadu fel priffordd a gynhelir ar 
gost gyhoeddus. 
  

 Deddfwriaeth: Cytundeb Adran 38, Deddf Priffyrdd 1980 

 Enw’r Ffordd: Cwrt Dulas, Llanbedr Pont Steffan 

 Hyd y Ffordd: 135 metr  

 Golau: Priffordd 

 Llwybr troed: 264 metr  

 Ymyl Ffordd: 16 metr 

 Hawddfreintiau:  Caniatáu mynediad i systemau draenio priffyrdd a waliau 
cynnal priffyrdd. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol:  

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os na, nodwch 
pam 
 

 
NA 
Ni chynigir newid i’r 
ddarpariaeth 
 

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol  
Cydweithio: Amherthnasol  
Cynnwys: Amherthnasol  
Atal: Amherthnasol  
Integreiddio: Amherthnasol  

 
Argymhelliad/Argymhellion: Cymeradwyo’r mabwysiadu arfaethedig ar Gwrt 

Dulas, Llanbedr Pont Steffan drwy broses Adran 38 
Deddf Priffyrdd 1980 a’i chynnal ar gost gyhoeddus 
wedi hynny. 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad:  

Galluogi i’r ffordd gael ei chynnal ar gost 
gyhoeddus. 
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Trosolwg a Chraffu:  Amherthnasol  
 
Fframwaith Polisi:  
 

 
Creu ffyrdd gwell a mwy diogel 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol:   
 

Hybu’r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd  
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a 
Chymunedol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:   

Cyllideb Cynnal a Chadw Priffyrdd 

 
Goblygiadau Cyfreithiol:   
 

 
Deddf Priffyrdd 1980 

Goblygiadau Staffio:  
 

Dim   

Goblygiadau 
Eiddo/Asedau:  
 

Cyllideb Cynnal a Chadw Priffyrdd.  Asesiad o 
Wariant Safonol Ychwanegol 

Risg/Risgiau:  
 

Dim  

Pwerau Statudol:  
 

Adran 38 Deddf Priffyrdd 1980 

Papurau Cefndir: 
 

ED4305. 

Atodiadau:  Atodiad A - Cynllun yn nodi graddau’r mabwysiadu.  
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  

Rhodri Llwyd 
 

Swyddog Adrodd:  Steve Hallows 
 

Dyddiad: 20.05.2021 
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Mabwysiadu/Adoption: Cwrt Dulas, Llanbedr Pont Staffan/Lampeter.  Adran/Section 38.  Cyf/Ref: ED4305. 

Atodiad/Appendix A 

 

 
© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2016 
Arolwg Ordnans 100024419 
© Crown copyright and database rights 2016 
Ordnance Survey 100024419 

 
Scale 1/800 Date 5/6/2017 
 
Centre = 258040 E 248504 N 

Allwedd/Key:       

Ffordd/Road:                            

Troedffordd/Footway:                  

Hawddfraint/Easement:         

Ymyl y Ffordd/Verge:                  

Wal Gynnal/Retaining Wall:   

Hawl Tramwy Choeddus/Public Right of 

Way:     
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

Adroddiad i’r: Cabinet 
 

Dyddiad y Cyfarfod: 15.06.2021 
  
Teitl: Cyflawni Sero-Net erbyn 2030 – Cynllun Gweithredu 

 
Pwrpas yr adroddiad: Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad Cynllun 

Gweithredu Sero-Net y Cyngor 
 

Er:  Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet  
ac Aelod Cabinet: 

Cyng Rhodri Evans a’r Cynghorydd Alun Williams 

 
Cefndir: 
Cytunodd cyfarfod Cyngor Sir Ceredigion ar 20 Mehefin 2019 (Cyngor Llawn 20 
Mehefin 2019) i: 

 Ymrwymo i wneud Ceredigion yn Awdurdod Lleol carbon sero-net erbyn 2030 

 Datblygu cynllun clir ar gyfer llwybr tuag at fod yn garbon sero-net o fewn 12 

mis 

 Galw ar Lywodraethau Cymru a'r DU i roi'r gefnogaeth a'r adnoddau 

angenrheidiol i alluogi gostyngiadau effeithiol o ran carbon  

Yn ychwanegol at hyn, ar 5ed Mawrth 2020, cyhoeddodd Cyngor Sir Ceredigion 
argyfwng hinsawdd byd-eang, gan ymrwymo i ateb yr her fwyaf sylweddol sy'n 
wynebu ein sir a'n planed. 
 
Mae'r ddogfen hon yn nodi sut rydym yn bwriadu ymateb i argyfwng yr hinsawdd. 
Mae'n egluro pam fod angen y Cynllun Gweithredu Carbon Sero-Net hwn arnom a 
pham fod targed 2030 mor bwysig i fynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Mae'r 
Cynllun Gweithredu yn asesu allyriadau carbon gweithredol Ceredigion ar hyn o 
bryd ac yn amlinellu'r heriau sy'n gysylltiedig â tharged uchelgeisiol 2030. 
 
Ystyriwyd yr adroddiad hwn gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus ar 26 Mai 2021. 
 
Ffocws y cynllun gweithredu sero-net: 
Mae'r ffocws ar hyn o bryd ar ddefnydd ynni ac allyriadau gweithredol (allyriadau 
Cwmpas 1 a 2), gan fod y rhain yn cael eu cofnodi a'u cyfrif bob blwyddyn fel rhan 
o'r adolygiad blynyddol o'r Cynllun Rheoli Carbon.  Mae angen cyfrifo a deall ôl 
troed carbon yr Awdurdod Lleol yn ei gyfanrwydd (i gynnwys allyriadau Cwmpas 
3), a wneir unwaith y bydd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu methodoleg 
adrodd, y mae COVID wedi gohirio ei rhyddhau.  Mae'n debygol y bydd y 
ffynonellau ychwanegol yr allyriadau yn cynnwys: 

(1) Symudedd a Thrafnidiaeth; 

(2) Caffael; 

(3) Defnydd Tir; a 

(4) Adeiladau. 
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Mae'r Cynllun hwn wedi'i ffurfio yn seiliedig ar y cynnig a arweiniwyd gan Aelodau 
ac a gyflwynwyd ym mis Mehefin 2019, dylid ystyried y cynnwys ar sail a yw'n cyfleu'r 
weledigaeth a ddymunir wrth symud ymlaen.  

Y Camau Nesaf a Ragwelir 

Tymor byr (3 - 12 mis nesaf) 

 Cynllun Gweithredu Sero-Net i'r Cabinet/Cyngor  

 Integreiddio'r cynllun Gweithredu Sero-Net i’r Blaenoriaethau 
Corfforaethol, er mwyn sicrhau bod cynnydd yn cael ei fonitro a'i adrodd.  

 Gwaith pellach i yrru cynlluniau a nodwyd eisoes yn eu blaenau, a fydd yn 
cyfrannu at gyflawni gostyngiadau mewn allyriadau. 

 Parhau i drafod gyda Llywodraeth Cymru a gweithredwyr Rhwydwaith 
Ardal ynghylch materion capasiti grid yn y sir. 

Tymor canolig (18 mis - 2 flynedd nesaf) 

 Ar ôl rhyddhau methodoleg adrodd Llywodraeth Cymru, mae angen cynnal 
ymarfer sylfaenol llawn, er mwyn ehangu monitro allyriadau i hefyd 
gynnwys allyriadau o:  

 Symudedd a Thrafnidiaeth; 
 Caffael; 
 Defnydd Tir; a 
 Adeiladau. 

O ganlyniad, bydd llawer o gamau eraill yn dod i'r amlwg dros amser, y 
bydd angen eu nodi a'u gyrru yn eu blaenau ymhellach.   

 Unwaith y bydd gennym ôl troed carbon sylfaenol cyflawn, byddwn yn gallu 
edrych yn fwy penodol ar brosiectau a chynlluniau a fydd yn cyfrannu at 
leihau allyriadau a gwrthbwyso carbon – bydd angen buddsoddiad ariannol 
sylweddol ar hyn hefyd. 
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 Parhau â gwaith sy'n effeithiol wrth sicrhau gostyngiadau mewn allyriadau, 
canolbwyntio ar brosiectau y profwyd eu bod yn sicrhau canlyniadau 
cadarnhaol. 

 Dadansoddi ac asesu lle mae angen gwybodaeth, adnoddau a newidiadau 
polisi i gefnogi'r symudiad tuag at garbon sero-net. 

 Adolygiad a diweddariad blynyddol cychwynnol  o'r Cynllun Gweithredu 
Sero-Net – i'r Pwyllgorau Craffu, Cabinet haf 2022. 

Hirdymor (2+ blynedd nesaf) 

 Cynllun Gweithredu Sero-Net i’w adolygu a'i ddiweddaru o bryd i'w gilydd, 
er mwyn sicrhau cynnydd.  

 Cyflawni prosiectau ymhellach sy'n rhoi gostyngiadau carbon sylweddol, 
bydd y rhain yn debygol o fod yn fwy cymhleth, yn fwy o ran maint a gwerth, 
gall hyn gynnwys dal a storio carbon, plannu coed. 

 Dylai arferion gweithio di-garbon gael eu hymgorffori bellach yn holl 
arferion gweithio'r Awdurdod Lleol erbyn hyn. 

 Dylai'r holl gynlluniau, prosiectau a datblygiadau newydd yng Ngheredigion 
gael eu cyflawni mewn modd sy'n cyfrannu at ein huchelgeisiau sero-net 

  
Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau? Os na, 
esboniwch pam  
Crynodeb: Wrthi’n mynd rhagddo 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol 

Hirdymor: Bydd y Cynllun Gweithredu Sero-Net 
hwn yn cefnogi uchelgais carbon 
sero-net 2030 y Cyngor 

Cydweithio: Mae'r Cyngor eisoes yn cydweithio â 
nifer o gyrff cyhoeddus mewn 
perthynas â lleihau carbon a 
chyflawni gostyngiad mewn 
allyriadau. 

Cynnwys: Mae'r Grŵp Newid Hinsawdd a Rheoli 
Carbon wedi'i hen sefydlu ac yn cael 
ei fynychu gan Aelodau a 
swyddogion, mae hwn yn fforwm 
cychwynnol da ar gyfer ymgysylltu â 
rhanddeiliaid, ond mae cyfle i 
gynnwys yn ehangach ar ôl 
cyhoeddi'r Cynllun hwn. 

Atal: Bydd y Cynllun hwn yn cefnogi 
gweithredu camau a mesurau i leihau 
allyriadau carbon sy'n cyfrannu at y 
newid yn yr hinsawdd 

Integreiddio: Bydd yn helpu i integreiddio a sefydlu 
gostyngiadau mewn allyriadau ar 
draws yr Awdurdod 

 

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

Cymeradwyo'r Cynllun Gweithredu Sero-Net a'r Camau a 
nodir ynddo 
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Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Cefnogi ymrwymiad y Cyngor i leihau effeithiau’r newid 
yn yr hinsawdd. 

 
Trosolwg a Chraffu: Cynnydd i’w adrodd o bryd i’w gilydd i’r Pwyllgor Trosolwg 

a Chraffu Cymunedau Ffyniannus. 
 

Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 
 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a 
Chymunedol 
* Bydd y Sir yn gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at fynd 
i'r afael ag achosion a lliniaru effeithiau newid yn yr 
hinsawdd a niwed i'r amgylchedd 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Nid yw'r gost o gyflawni'r cynllun hwn wedi'i chyfrifo eto, 
er ei bod yn debygol o fod yn sylweddol. Bydd mesurau 
effeithlonrwydd ynni a weithredir hefyd yn darparu rhai 
arbedion ariannol, a fydd yn cael eu hadlewyrchu mewn 
anfonebu ynni. 
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau staffio: 
 
 

Mae angen datblygu ac adolygu'r cynllun hwn ymhellach 
a bydd angen adnoddau staff ychwanegol. 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 
 
 

Bydd angen i ni sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau 
ac yn gweithredu mewn ffordd effeithlon a chynaliadwy, 
gan adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn cael ei wneud 
ar draws yr Awdurdod. 

Risg(iau): 
 

Mae newid yn yr hinsawdd wedi'i gynnwys ar gofrestr 
risg gorfforaethol y Cyngor 
 

Pwerau Statudol: Targed Llywodraeth Cymru ar gyfer sector cyhoeddus i 
fod yn niwtral o ran carbon erbyn 2030. 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, 
Strategaeth Ynni Canolbarth Cymru 
 

Papurau Cefndir: 
 

Cynllun Gweithredu Sero Net 
Adborth gan y Pwyllgor Craffu 
 

Atodiadau:  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol 
 

Russell Hughes-Pickering 

Swyddog Adrodd: Bethan Lloyd Davies 
 

Dyddiad: 07.06.2021 
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Cyflawni Carbon Sero-Net 

erbyn 2030 
 

 

 

Cynllun Gweithredu 

2021/22 i 2029/30 
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Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd byd-eang 

Mewn cyfarfod o Gyngor Sir Ceredigion a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2019 (Cyngor Llawn 20 Mehefin 2019) 

cytunwyd i: 

 Ymrwymo i wneud Ceredigion yn Awdurdod Lleol carbon sero-net erbyn 2030 

 Datblygu cynllun clir ar gyfer llwybr tuag at fod yn garbon sero-net o fewn 12 mis 

 Galw ar Lywodraethau Cymru a llywodraeth y DU i roi’r gefnogaeth a’r adnoddau angenrheidiol i alluogi 

gostyngiadau effeithiol o ran carbon 

 

Ar 5 Mawrth 2020, cyhoeddodd Cyngor Sir Ceredigion argyfwng hinsawdd byd-eang, gan ymrwymo i ateb yr her 

fwyaf arwyddocaol sy’n wynebu ein sir a’n planed. 

Mae Cyngor Ceredigion wedi bod yn lleihau ei allyriadau carbon er 2007 pan lansiodd y Cyngor ei Gynllun Rheoli 

Carbon pum mlynedd cyntaf. Ers hynny, yn dilyn cyfres o dri chynllun 5 mlynedd sy’n rhoi sylw i bob maes gwaith y 

Cyngor, mae’r Cyngor wedi rhagori ar ei dargedau lleihau carbon ac wedi lleihau allyriadau 51.66%, gan arbed dros 

£6 miliwn yn y broses. 

Wrth i argyfwng hinsawdd y byd fod yn fwyfwy amlwg, mae llawer o drigolion lleol wedi bod yn gofyn am darged 

mwy uchelgeisiol. Felly, ar Fehefin 20fed 2019 cytunodd y Cyngor i roi cynllun ar waith ar gyfer cyflawni allyriadau 

carbon sero-net o weithgareddau’r Cyngor erbyn 2030. Mae llunio’r cynllun hwnnw, fel popeth arall, wedi cael ei 

oedi gan Covid, ond mae bellach wedi’i gwblhau ac fe’i cyflwynir yma. 

Wrth gwrs nid yw cael cynllun yr un peth â rhoi’r cynllun hwnnw ar waith, ond hwn yw’r cam cyntaf hanfodol. Mae 

targed o allyriadau carbon sero-net yn uchelgeisiol. Mae’n gofyn i wahanol haenau o lywodraeth gydweithio. Mae 

ein cymdeithas gyfan yn troedio tir newydd o ran newid yn yr hinsawdd ac nid yw unrhyw awdurdod lleol wedi 

cyflawni carbon sero-net eto. Mae’n rhaid i bob un ohonom – yn ein cartrefi a’n sefydliadau – wneud ein rhan wrth 

i lywodraethau wthio ffiniau gwybodaeth ddynol i gael hyd i atebion i’r problemau mwyaf difrifol hyn. 

Mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol i’w chwarae o ran yr adnoddau y gallant eu cynnig a’u dyletswydd i 

weithredu er budd tymor hir trigolion lleol; mae’r cynllun Carbon Sero-Net hwn ar gyfer Cyngor Ceredigion yn gam 

lleol pwysig yn y broses hanfodol hon. 

 

Y Cynghorydd Alun Williams 

Aelod o’r Cabinet a Hyrwyddwr Cynaliadwyedd Cyngor Ceredigion 
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Cynllun Gweithredu Carbon Sero-Net Ceredigion 

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu sut rydym yn bwriadu ymateb i’r argyfwng hinsawdd yn y sir. Mae’n egluro pam 

bod angen y Cynllun Gweithredu Carbon Sero-Net hwn arnom a pham mae targed 2030 mor bwysig er mwyn mynd 

i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae’r Cynllun Gweithredu yn asesu allyriadau carbon gweithredol cyfredol 

Ceredigion ac yn amlinellu’r heriau sy’n gysylltiedig â’r targed 2030 uchelgeisiol hwn. Mae’n gosod hyn yn erbyn 

amserlen polisi cyfredol, gan gydnabod nad yw’r holl atebion i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn bodoli ar 

hyn o bryd. At ddiben datgan argyfwng hinsawdd, a’r Cynllun Gweithredu hwn, rydym yn diffinio niwtraliaeth 

carbon fel y pwynt pan fyddwn yn cyflawni cyllideb carbon sero-net trwy fynd mor agos â phosibl at allyriadau 

nwyon tŷ gwydr sero erbyn 2030, ac yna gwrthbwyso unrhyw allyriadau gweddilliol trwy fentrau credadwy eraill. 

Mae’r Cynllun Gweithredu hefyd yn amlinellu’r strategaeth ymateb y bydd y sir yn ei rhoi ar waith i ymateb i’r 

argyfwng hinsawdd. Mae’n nodi’r amcanion rydym yn ceisio eu cyrraedd, y mathau o gamau y byddwn yn eu 

blaenoriaethu yng ngham cyntaf yr ymateb, a’r ymyriadau penodol y bydd y sir yn eu gwneud yn y blynyddoedd i 

ddod. Cynhyrchwyd y Cynllun Gweithredu hwn o dan arweinyddiaeth Cyngor Sir Ceredigion, ond bydd ei 

weithredu’n llwyddiannus yn gofyn am weithredu ar y cyd ar draws y sir, gan sefydliadau ac unigolion. Mae angen 

ymdrech gydweithredol ledled y sir os ydym am gyflawni’r her enfawr hon yn uniongyrchol a gadael gwaddol 

cadarnhaol ar gyfer ein sir a’n cymunedau. 

Gyda’n gilydd gallwn gyflawni mwy o’r pethau rydym eisoes yn eu gwneud yn dda, yn gyflymach, i leihau allyriadau 

a chanfod ffyrdd newydd ac arloesol o wneud mwy. Mae angen i ni hefyd ddefnyddio ein pŵer ar y cyd i sicrhau 

bod llywodraeth Cymru a’r llywodraeth genedlaethol yn rhoi mwy o offer ac adnoddau i’n helpu i sefydlogi ein 

hinsawdd yn unol â’n hamserlen garlam. 

Ni all Ceredigion ddatrys newid yn yr hinsawdd byd-eang ar ei ben ei hun, ond rydym yn ymroddedig ac yn 

benderfynol y byddwn yn chwarae ein rhan yn llawn. Bydd angen i ni feddwl am y darlun mawr a gweithredu’n 

gyflym. 

Mae’r Cynllun Gweithredu hwn yn darparu fframwaith ar gyfer gweithredu, sicrhau cyllid 

pellach a lobïo llywodraeth Cymru a’r llywodraeth genedlaethol i roi’r gefnogaeth a’r 

adnoddau angenrheidiol. 

 

Yr angen i ddatgan argyfwng hinsawdd 

Mae’r ddaear yn agos at 1°C yn gynhesach nag yr oedd 100 mlynedd yn ôl a heb i ni weithredu gallai hyn gynyddu i 

3°C, a fydd yn drychinebus i’n cymdeithas ac i’r byd naturiol. O ganlyniad i newid yn yr hinsawdd gall pobl yng 

Ngheredigion ddisgwyl profi cynnydd yn lefelau’r môr a stormydd glaw trymach. 

Mae tystiolaeth gryf bod y newidiadau a welwn yn ein hinsawdd, ar ffurf cynhesu byd-eang yn bennaf, yn cael eu 

hachosi gan weithgaredd dynol. Mae llywodraethau wedi cytuno i weithredu i gyfyngu’r codiad yn y tymheredd 

byd-eang i ymhell o dan 2°C uwchlaw lefelau cyn-ddiwydiannol ac i wnaed ymdrechion i’w gyfyngu hyd yn oed 

ymhellach i 1.5°C. Mae llywodraeth y DU wedi ymrwymo i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i sero erbyn 2050. 

Ein cred yma yng Ngheredigion a hefyd dros 50% o Awdurdodau Lleol a sefydliadau eraill ledled y wlad bellach, yw 

bod ymrwymiadau presennol y llywodraeth heb fynd yn ddigon pell, nac yn ddigon cyflym, i fynd i’r afael yn 

llwyddiannus â’r materion dirfodol ar gyfer ein cymdeithas mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd. Mae angen y 

statws argyfwng i ysgogi gweithredu cyflym ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Rydym hefyd yn glir na allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain. Mae angen ymateb i’r argyfwng hinsawdd ar 

bob lefel. Yng Ngheredigion mae angen i ni ymateb ar lefel sirol ac felly mae angen i sefydliadau ac unigolion o bob 

rhan o’r sir ddod at ei gilydd i gael atebion a sicrhau bod newid mawr yn digwydd yn gyflym. Dyma’r ethos rydym 

yn gobeithio ei ymgorffori yn y camau gweithredu a amlinellir yn y Cynllun Gweithredu hwn. 
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Defnyddiwyd Cynllun Rheoli Carbon Cyngor Sir Ceredigion i ysgogi newid o fewn yr Awdurdod Lleol a’r gobaith yw y 

bydd mwy o ymwybyddiaeth yn helpu unigolion a sefydliadau ar draws y sir i fod yn fwy ymwybodol a datblygu eu 

cynlluniau eu hunain ar gyfer sut y byddant yn lleihau eu hallyriadau nhw 

 

EFFEITHIAU NEWID YN YR HINSAWDD 

 

 

Pam bod yn garbon niwtral erbyn 2030? 

Ym mis Hydref 2018 cyhoeddodd y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr hinsawdd (IPCC) adroddiad arbennig 

ar effeithiau cynhesu byd-eang o 1.5°c. Canfu’r IPCC y byddai gan fyd sydd wedi cynhesu 1.5°c risgiau llawer is yn 

gysylltiedig â’r hinsawdd ar gyfer systemau naturiol a dynol na byd sydd wedi cynhesu 2°c, ac y byddai angen i 

allyriadau carbon byd-eang gyrraedd sero-net tua 2050 er mwyn cael dim effaith, neu effaith gyfyngedig, 

ychwanegol y tu hwnt i effeithiau newid yn yr hinsawdd 1.5°c. Mae corff enfawr o ymchwil a dadansoddiad 

gwyddonol yn sail i’r adroddiad hwn gyda chytundeb bron yn unfrydol ymhlith cymuned wyddonol y byd. 

Mae adroddiadau cyson yr IPCC ac uwchgynadleddau Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn 

yr hinsawdd wedi mynd a dod; maent yn denu cyhoeddusrwydd a sylw yn y cyfryngau ar y pryd, ond araf fu’r 

gweithredu gan arweinwyr y byd i weithio tuag at y cynlluniau y cytunwyd arnynt yn y cyfarfodydd hyn. 

Adroddiad Arbennig yr IPCC ym mis Hydref 2018 oedd y cryfaf eto – i bob pwrpas yn dweud mai dim ond 12 

mlynedd oedd gan y byd i fynd i’r afael â’r broblem hon neu y byddai ein hecosystem yn dioddef difrod 

anadferadwy. 

Mae hyn wedi arwain at sylweddoliad bod amser yn prysur ddiflannu a datganiad o Argyfwng Hinsawdd yn ystod 

2019 gan lawer o sefydliadau gan gynnwys Cyngor Sir Ceredigion a dros 280 o awdurdodau lleol eraill y DU. Mae 

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU hefyd wedi datgan Argyfwng Hinsawdd. 
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Mae gan Awdurdodau Lleol gyfle i arwain yr agenda datgarboneiddio, gan ddarparu gweledigaeth a darpariaeth 

leol. Yn hynny o beth, mae angen i ni gael targed sy’n adlewyrchu’r hyn y mae’r wyddoniaeth yn ei ddweud 

wrthym. 

Bwriedir i’r Cynllun Gweithredu hwn fod yn ddogfen fyw a deinamig a gaiff ei diweddaru a’i hadolygu bob 

blwyddyn. Fe’i defnyddir i ysgogi gweithredu, gyda phartneriaid a rhanddeiliaid yn dod ynghyd i wneud mwy, gan 

helpu i ysbrydoli a rhoi’r hyder ein bod i gyd yn gallu ymateb i fygythiad anferthol newid yn yr hinsawdd. Yn y pen 

draw, rydym am i’r Cynllun Gweithredu hwn helpu i hwyluso sgwrs ledled y sir, ysbrydoli gweithredu lleol cyflym a 

chreu pwysau o’r gwaelod i fyny ar Lywodraeth Cymru a’r DU er mwyn i ni allu cyrraedd ein huchelgais yn 2030. 

Rhwng 1 a 12 Tachwedd 2021, bydd y DU yn cynnal 26ain Cynhadledd Newid yn yr hinsawdd y Cenhedloedd 

Unedig (COP26) yn Glasgow. 

Y Tirlun Polisi 

Mae’r tirlun polisi o ran datgarboneiddio yn esblygu’n gyson, ond mae’r polisi diweddar perthnasol yn cael ei nodi 

yma: 

Targed Llywodraeth Cymru (LlC) ar gyfer sector cyhoeddus carbon-niwtral erbyn 2030. 

Mae Rhan II Deddf yr Amgylchedd LlC yn nodi gostyngiad o 80% mewn allyriadau net Cymru gyfan erbyn 2050 yn 

erbyn llinell sylfaen 1990 [dechreuodd Ceredigion gofnodi data allyriadau yn gywir yn 2007/08 pan roddwyd ein 

Cynllun Rheoli Carbon cyntaf ar waith, felly 2007/08 yw unig flwyddyn sylfaen hyfyw CSC]. 

Comisiynodd ac ariannodd Llywodraeth Cymru Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (WGES) i ddatblygu 

Strategaethau Ynni Rhanbarthol ar gyfer pob rhanbarth yng Nghymru gan gynnwys Canolbarth Cymru sy’n 

cwmpasu Powys a Ceredigion. 

Mae’r strategaeth yn amlinellu’r weledigaeth ar gyfer Canolbarth Cymru, sef “Cael system ynni carbon sero-net 

sy’n sicrhau buddion cymdeithasol ac economaidd, yn dileu tlodi tanwydd, yn cysylltu Canolbarth Cymru yn well â 

gweddill y DU, ac yn cyfrannu at ddatgarboneiddio ehangach y DU.” 

Mae Strategaeth Ynni Canolbarth Cymru yn nodi 6 Blaenoriaeth Allweddol i fynd i’r afael â materion ynni yn y 

rhanbarth: 

Blaenoriaeth Allweddol 1: Ysgogi datgarboneiddio stoc tai ac adeiladau’r rhanbarth 

Blaenoriaeth Allweddol 2: Gweithio’n rhagweithiol i sicrhau bod gridiau trydan a nwy yn y rhanbarth yn 

addas ar gyfer dyfodol sydd wedi’i ddatgarboneiddio 100% 

Blaenoriaeth Allweddol 3: Hybu’r defnydd o ynni adnewyddadwy trwy ddulliau cynhyrchu a storio newydd 

Blaenoriaeth Allweddol 4: Cyflymu’r newid i drafnidiaeth carbon sero a gwella cysylltedd 

Blaenoriaeth Allweddol 5: Datblygu a harneisio potensial amaethyddiaeth i gyfrannu at nodau carbon sero 

Blaenoriaeth Allweddol 6: Harneisio arloesedd i gefnogi datgarboneiddio a thwf glân 
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Bydd Strategaeth Ynni Canolbarth Cymru yn ceisio sicrhau’r buddion canlynol i ranbarth economaidd Canolbarth 

Cymru: 

 Codi lefel yr uchelgais yn rhanbarthol o ran ynni 

 Sicrhau cefnogaeth rhanddeiliaid traws-sector ar gyfer rhannu gweledigaeth system ynni wedi’i seilio ar le 

ar gyfer y rhanbarth 

 Darparu’r dystiolaeth sydd ei hangen i ddangos budd economaidd buddsoddi mewn systemau ynni lleol 

 Datblygu piblinell ranbarthol o brosiectau a rhaglenni y gellir eu cyflawni a fydd yn gwireddu’r weledigaeth 

Allyriadau gweithredol blynyddol cyfredol Cyngor Sir Ceredigion 

Yn ystod 2019/20 allyriadau gweithredol Cyngor Sir Ceredigion oedd 7,648t/CO2. Roedd hyn ar draws pedwar prif 

faes: adeiladau, goleuadau stryd, cerbydau fflyd a milltiroedd busnes. 

Mesurau Llwyddiant 
Allweddol 

2007/08 2017/18 2018/19 2019/20 

2018/19  
o’i gymharu â  

2019/20 

Statws % newid 

Adeiladau Annomestig             

Defnydd (kWh) 33,181,924 25,243,982 23,824,245 23,165,854 
Wedi 

gwella 
-2.76% 

Allyriadau Carbon 
(tCO2e) 

11,034 5,557 5,177 4,918 
Wedi 

gwella 
-5.01% 

Goleuadau stryd             

Defnydd (kWh) 2,789,852 1,473,489 1,430,263 1,176,392 
Wedi 

gwella 
-17.75% 

Allyriadau Carbon 
(tCO2e) 

1,503 518 435 326 
Wedi 

gwella 
-25.06% 

Cerbydau Fflyd             

Defnydd (Litrau) 735,921 687,747 676,698 679,623 
Wedi 

dirywio 
0.43% 

Allyriadau Carbon 
(tCO2e) 

1,995 1,867 1,802 1,762 
Wedi 

gwella 
-2.22% 

Milltiroedd Busnes             

Milltiroedd (y filltir) 3,907,910 2,592,354 2,573,678 2,301,840 
Wedi 

gwella 
-10.56% 

Allyriadau Carbon 
(tCO2e) 

1,288 784 729 642 
Wedi 

gwella 
-11.93% 

CYFANSWM 
ALLYRIADAU 

15,820 8,726 8,143 7,648 
Wedi 

gwella 
-51.66% 

 

Mae’r tabl uchod yn dangos y dadansoddiad o allyriadau carbon gweithredol y Cyngor. Yn 2019/20 roedd 

adeiladau yn unig yn cyfrif am 4,918t/CO2, sy’n cyfateb i 64.3% o allyriadau gweithredol, gyda cherbydau fflyd yn 

cyfrannu 1,762t/CO2 arall, neu 23%. Y ddwy ffynhonnell allyriadau hyn fydd angen gweld y newid a’r mewnbwn 

mwyaf i sicrhau gostyngiadau mewn allyriadau. 
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 ADEILADAU CERBYDAU FFLYD MILLTIROEDD BUSNES GOLEUADAU STRYD 

Er mwyn i Geredigion gyrraedd targed 2030 rhaid i ni weithredu 
o leiaf pedair gwaith yn gyflymach na’r hyn a ragwelir gan y 
polisi cyfredol. 

 

 

Mae’r diagram uchod yn dangos trywydd rhagolygon allyriadau gweithredol Ceredigion hyd at 2030 ar gyfer dau 

senario gwahanol: 
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Mae busnes fel arfer yn nodi’r allyriadau os nad yw unrhyw bolisïau cenedlaethol neu gorfforaethol yn cael eu rhoi 

ar waith rhwng nawr a 2030, gydag allyriadau yn dechrau cynyddu’n gyson wrth i’r boblogaeth dyfu. 

Mae pob polisi yn effeithiol yn nodi’r allyriadau os gweithredir holl bolisïau a dyheadau cyfredol y llywodraeth yn 

llwyddiannus. 

Mae bwlch polisi 2030 yn nodi’r allyriadau blynyddol sy’n weddill o nwyon tŷ gwydr y mae angen eu dileu o hyd os 

yw’r holl bolisïau a dyheadau cyfredol y llywodraeth yn llwyddiannus. 

Awdurdod Lleol Carbon Sero-Net erbyn 2030 – dull gweithredu amlinellol 

Pan fydd cyngor yn pasio unrhyw gynnig, mae’n adlewyrchu’r pwysigrwydd y mae’r sefydliad yn ei roi i’r mater ac 

mae’n nodi ei fwriad i fynd i’r afael ag ef. Felly, os yw cyngor yn pasio cynnig argyfwng hinsawdd mae’r un peth yn 

wir am yr agenda hon. Mae’r defnydd o’r term ‘argyfwng’ yn arwyddocaol ac, yn ôl ei ddiffiniad, mae ganddo fwy o 

flaenoriaeth na’r arfer. Os yw hynny’n wir, dylai’r camau y mae cyngor yn eu cymryd fod â mwy o flaenoriaeth 

hefyd. 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn aelod o’r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE) ac yn 2021 

ymunodd ag APSE Energy – cydweithrediad o dros 100 o awdurdodau lleol y DU sy’n gweithio tuag at drefoli ynni. 

Sefydlwyd APSE Energy i helpu awdurdodau lleol i wneud y gorau o’u hasedau yn yr arena ynni ac i gymryd rôl 

arweiniol ynddo. Mae cyhoeddiad APSE Energy Local Authority Climate Emergency Declarations: Strategic and 

practical considerations for climate emergency declarations, targets and action plans (Mehefin 2019) wedi llywio 

dull gweithredu’r Cyngor. Mae hyn yn cydnabod, er bod datganiad argyfwng yn haeddu ymateb priodol, ni all 

awdurdod lleol gefnu ar bopeth arall er mwyn mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd gan fod dyletswyddau a 

chyfrifoldebau cyfreithiol eraill i’w cyflawni yn ogystal â blaenoriaethau lleol y mae wedi ymrwymo i roi sylw 

iddynt. 

Felly, mae dull pragmatig yn cael ei fabwysiadu ar gyfer y llwybr tuag at Geredigion sy’n awdurdod lleol carbon 

sero-net erbyn 2030. Mae hyn yn canolbwyntio i gychwyn ar yr allyriadau carbon sy’n cael eu mesur ar hyn o bryd 

gan y Cyngor; fodd bynnag, cydnabyddir bod angen i’r dull hwn fod yn ddigon hyblyg i ddarparu ar gyfer 

amgylchiadau sy’n newid – gan gynnwys y gofynion adrodd sydd eto i’w cyflwyno gan Lywodraeth Cymru fel rhan 

o’i huchelgais ar gyfer sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030. Ni fwriedir i’r ffocws cychwynnol hwn gyfyngu 

neu atal gweithredoedd ehangach posibl eraill i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, a nodir rhai o’r rhain yn 

Atodiad 3. 

Mae Ceredigion, dros nifer o flynyddoedd, wedi mabwysiadu rhaglenni rhagweithiol i leihau ei allyriadau carbon, 

ac mae wedi adrodd ar berfformiad yn ei adroddiadau blynyddol yn rheolaidd. Cynigir bod yr allyriadau hyn a 

adroddir o weithgareddau’r Cyngor yn ffurfio cwmpas ymrwymiad cychwynnol y Cyngor i fod yn garbon sero-net 

erbyn 2030. Daw’r allyriadau carbon hyn o: 

 adeiladau annomestig; 

 goleuadau stryd; 

 milltiroedd fflyd; a 

 milltiroedd busnes. 

Er bod y Cyngor wedi ymrwymo i leihau’n sylweddol ei ôl troed carbon ymhellach, mae hefyd yn cydnabod, sut 

bynnag y bydd ei wasanaethau yn ynni/carbon effeithlon, mae’n anochel y bydd ganddynt ôl troed carbon 

gweddilliol o hyd. Cydnabyddir y sefyllfa hon gan y ‘Net’ yn yr hafaliad Carbon Sero-Net, gan ei fod yn galluogi 

gwneud iawn am yr ôl troed carbon gweddilliol hwn trwy gynhyrchu ynni adnewyddadwy a/neu wrthbwyso carbon 

(megis trwy blannu coed). Gellir ei grynhoi hyn fel hyn: 

Ôl troed Carbon - 
Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy 

Gwrthbwyso Carbon  
= 

Carbon  

Sero-Net 
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Adnoddau angenrheidiol a chostau 

Rydym am i’n sir fod yn arweinydd o ran datgarboneiddio a gwerthfawrogwn raddfa’r her sydd o’n blaenau. 

Cydnabyddir hefyd bod angen i ni ddechrau gweithredu ledled y sir ar unwaith, er nad oes gennym yr holl atebion 

eto. Nod y Cynllun Gweithredu hwn yw darparu fframwaith ar gyfer ymgysylltu, ar gyfer gweithredu, sicrhau cyllid 

pellach a lobïo llywodraeth Cymru a’r llywodraeth genedlaethol. 

Ar hyn o bryd nid yw’n bosibl rhoi manylion am gostau llawn Ceredigion sy’n Awdurdod Lleol carbon niwtral erbyn 

2030. Mae rhywfaint o waith lefel uchel wedi’i gwblhau ar y cynlluniau rheoli carbon sy’n cael eu hystyried, mewn 

cydweithrediad â Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru. Mae costau cysylltu â’r grid yn y sir yn lleihau hyfywedd 

cynhyrchu ynni ar raddfa ganolig i fawr, ac mae angen rhoi sylw i hyn. Mae Gorllewin Cymru yn ddelfrydol ar gyfer 

cynlluniau cynhyrchu ynni adnewyddadwy a chymunedol ar raddfa fawr, ond ar hyn o bryd mae diffyg capasiti’r 

grid yn rhwystro datblygiad y prosiectau hyn. 

Rhaid nodi bod y gost o beidio â gweithredu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn llawer mwy na’r gost o 

weithredu nawr. Mae hyn oherwydd y bydd yr effaith ar bobl, adeiladau a seilwaith yng Ngheredigion o ganlyniad i 

newid yn yr hinsawdd sydd heb gael sylw yn waeth o lawer – yn nhermau economaidd ond hefyd yn nhermau 

cymdeithasol ac amgylcheddol. Felly nid yw gwneud dim, neu barhau fel yr ydym, yn opsiwn mwyach. 

Gan gydnabod bod angen adnoddau ychwanegol i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, mae’r Cyngor Sir yn 

ymrwymo cyllideb refeniw a chyfalaf i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r canlyniadau a’r camau gweithredu a nodwyd yn 

y Cynllun Gweithredu Sero-Net hwn a’i Gynllun Rheoli Carbon ei hun – bydd angen i ni sicrhau’r cyllid mwyaf posibl 

hefyd o ffynonellau eraill megis grantiau. 

Strategaeth ymateb sero-net 

Mae angen i ymateb sero-net Ceredigion gyflawni’r amcanion allweddol canlynol: 

 Gosod camau gweithredu clir a fydd yn lleihau allyriadau gweithredol 

 Sicrhau gwell ddealltwriaeth o ffynonellau allyriadau 

 Gwreiddio lleihau allyriadau yng ngwasanaethau’r awdurdodau lleol 

 Dechrau sgwrs ar draws y sir 

 Ysbrydoli gweithredu cyflym 

 Creu pwysau o’r gwaelod i fyny ar Lywodraeth Cymru i ddarparu seilwaith, cymorth ac adnoddau i gyflawni 

ein huchelgais sero-net 

I wneud hyn mae angen i ni ddwyn ynghyd y gweithgareddau sydd eisoes yn digwydd o fewn gwahanol feysydd 

gwasanaeth yr Awdurdod Lleol, yn ogystal ag yn ein cymunedau lleol ac ar draws y sir, sy’n helpu i leihau allyriadau 

carbon. Mae angen i ni hefyd allu ymateb yn gyflym i gyfleoedd a datblygiadau technegol. Felly bwriedir i’r Cynllun 

Gweithredu fod yn ddogfen ddeinamig a gaiff ei hadolygu’n flynyddol, gan gofnodi’r camau sy’n cael eu cymryd a’r 

rhai sydd wedi’u cynllunio, fel y gall eraill weld cyfleoedd i gydweithredu a gwneud newidiadau tebyg eu hunain. 

Felly rydym wedi ymrwymo i adrodd ar gynnydd y Cynllun Gweithredu hwn bob blwyddyn hyd at 2030, fel y gall 

pawb weld y cynnydd a wnaed a’r gwahaniaeth rydym ni i gyd yn ei wneud trwy weithio’n fwy cydweithredol. 

Wrth ymateb i argyfwng hinsawdd rhaid i ni gofio nad yw rhai o’r atebion a’r technolegau sydd eu hangen i fod yn 

Awdurdod carbon sero-net erbyn 2030 ar gael eto. Bydd angen i ni newid ein hagwedd at fynd i’r afael â newid yn 

yr hinsawdd wrth i bolisïau newydd gael eu cyflwyno, wrth i gyllid newydd fod ar gael, ac wrth i gymdeithas ac 

ymddygiadau ddechrau newid. O ganlyniad, bydd ein hymateb sero-net yn cael ei strwythuro mewn tri cham 

rhyng-gysylltiedig rhwng nawr a 2030, fel y dangosir yn y diagram isod:- 
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CYNLLUN GWEITHREDU SERO-NET CYNGOR SIR CEREDIGION 

 

DULL STRATEGOL 

 

Y daith tuag at garbon sero-net 

Cam Ymateb Cam Pontio Cam Cyflymu 
2021-2023 2023-2025 2025-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r ‘cam ymateb’ cyntaf, rhwng 2021-2023, yn canolbwyntio ar roi camau ar waith a fydd yn lleihau allyriadau 

carbon yn gyflym ac mewn modd credadwy yn ogystal ag ysgogi’r newidiadau sydd eu hangen i gynyddu’n gyflym y 

gyfradd rydym yn lleihau ein hallyriadau. Mae hyn yn sicrhau ymateb credadwy i’r argyfwng hinsawdd ac yn osgoi 

treulio amser yn paratoi cynlluniau tymor hwy a allai ddyddio’n gyflym mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym. 

Yn yr ail ‘gam trosglwyddo’, rhwng 2023-2025, mae ffyrdd newydd o weithio yn cael eu hymgorffori ar draws yr 

Awdurdod, gyda chyflenwad cynyddol o brosiectau sy’n sicrhau bod carbon yn lleihau a gwell ddealltwriaeth o’r 

opsiynau a’r gofynion ar gyfer cyflawni sero-net. 

Yn y ‘cam cyflymu’, rhwng 2025 a 2030, bydd yr holl gamau sydd eu hangen i gyrraedd ein targed carbon sero-net 

wedi’u nodi a byddant yn cael eu cyflawni. Bydd lleihau allyriadau a gweithio carbon-sero yn cael ei ymgorffori ar 

draws yr Awdurdod. 

 

Ffocws y cynllun gweithredu sero-net 

Mae’r adrannau canlynol yn rhoi trosolwg o’r camau a gaiff eu cymryd yng Ngheredigion i fynd i’r afael â’r 

argyfwng hinsawdd. Mae’r ffocws ar hyn o bryd ar ddefnydd ac allyriadau ynni gweithredol (allyriadau Cwmpas 1 a 

2), gan fod y rhain yn cael eu cofnodi a’u cyfrifo’n flynyddol. Mae angen cyfrifo a deall ôl troed carbon yr Awdurdod 

yn ei gyfanrwydd (gan gynnwys allyriadau Cwmpas 3), a gaiff ei wneud unwaith y bydd Llywodraeth Cymru yn 

cyhoeddi ei methodoleg adrodd, y mae COVID wedi gohirio ei rhyddhau. 

 

  

Cam Ymateb 

 Parhau â’r gwaith sy’n effeithiol o ran lleihau 

allyriadau carbon. 

 Ysbrydoli gweithredu trwy ganolbwyntio ar 

brosiectau sy’n cychwyn yn gyflym a sicrhau 

canlyniadau lleihau carbon profedig. 

 Dadansoddi ac asesu lle mae angen 

gwybodaeth, adnoddau a newidiadau polisi i 

gefnogi’r symudiad tuag at garbon sero-net. 

 Cyngor Sir Ceredigion yn amlinellu ein 

gweledigaeth ar gyfer sut y bydd y sir yn 

gweithredu mewn byd carbon sero. 

Cam Pontio 

 Cyflawni ar garlam prosiectau sy’n 

sicrhau gostyngiad sylweddol mewn 

carbon. 

 Nodi a blaenoriaethu gweithredoedd. 

 Ymgorffori ffyrdd newydd o weithio. 

 Parhau i lobïo Llywodraeth Cymru i 

gael pwerau ac adnoddau i’n galluogi 

i wireddu ein nod. 

 Ceredigion gyda’i gilydd yn symud 

tuag at fyw carbon sero gyda phawb 

yn chwarae eu rhan. 

Cam Cyflymu 

 Yr holl gamau sy’n ofynnol i’n 

galluogi i gyrraedd ein targed 

carbon sero-net yn cael eu nodi ac 

yn cael eu gweithredu. 

 Yr holl brosiectau a datblygiadau 

newydd yng Ngheredigion yn cael 

eu cyflawni mewn modd a fydd yn 

sicrhau eu bod yn cyfrannu at ein 

huchelgeisiau sero-net. 

 Arferion gweithio carbon sero wedi’u 

hymgorffori’n llawn fel rhan o 

‘fusnes fel arfer’.                                                  
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Mae’r Cyngor eisoes yn gwneud llawer o waith mewn meysydd sy’n cyfrannu at leihau allyriadau, yn ogystal â 

lliniaru newid yn yr hinsawdd. Mae’r Cynllun Gweithredu hwn yn dod â’r ffrydiau gwaith hyn ynghyd mewn un lle i 

weithio tuag at y nod cyffredin o fod yn Awdurdod Lleol sero-net erbyn 2030. Mae Atodiad 3 y ddogfen hon yn 

manylu ar rywfaint o’r gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd gan yr Awdurdod i gyfrannu at y nod hwn. 

Adeiladau Gweithredol 

Mae’r Cyngor wedi lleihau allyriadau carbon o’i adeiladau annomestig gan 55.43% er 2007/08 – o 11,034 

tCO2e i 4,918 t/CO2e. Cafwyd gostyngiad o 11.50% mewn allyriadau rhwng 2017/18 a 2019/20. 

Ynni a ddefnyddiwyd gan adeiladau gweithredol annomestig y Cyngor yn 2019/20 a’r allyriadau canlyniadol:- 

Cyfleustodau Defnydd (kWh) 
Allyriadau Carbon 

(tCO2e) 

Trydan 7,627,024 2,115 

Nwy naturiol 8,336,137 1,703 

Gasoil 904,178 247 

Cerosin 309,308 80 

LPG 3,164,457 729 

Biomas 2,824,750 44 

CYFANSWM 23,165,854 4,918 

 

Hyd yn hyn, mae’r Cyngor wedi buddsoddi dros £5 miliwn mewn prosiectau effeithlonrwydd ynni a lleihau carbon, 

wedi’u hariannu trwy’r cynllun ‘Buddsoddi i Arbed’ a Chyllidebau Cyfalaf. Mae’r buddsoddiad hwn wedi arbed 

£2.8m hyd yma a rhagwelir y bydd yn arbed dros £6 miliwn/30,000 tCO2e dros oes y technolegau gosodedig. Mae’r 

buddsoddiad hwn, ynghyd â rhaglenni rhesymoli eiddo parhaus, gweithio ystwyth a chynnal a chadw’r Cyngor, yn 

cynhyrchu arbedion ariannol a charbon ar adeg o gynnydd mawr mewn prisiau cyfleustodau. 
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CAMAU GWEITHREDU – Adeiladau Gweithredol 

 Cyflwyno’r Cynllun ‘Re:fit’ (Effeithlonrwydd Ynni) mewn eiddo gweithredol i sicrhau arbedion ynni/carbon. 

 Datblygu camau posibl pellach y prosiect ‘Re:fit’ (Effeithlonrwydd Ynni), neu’r tebyg, i sicrhau arbedion 

ynni/carbon ar garlam. 

 Ymgorffori geiriad mewn briffiau dylunio adeiladau newydd ac adeiladu i nodi bod Cyngor Sir Ceredigion yn 

ei gwneud hi’n ofynnol i adeiladau newydd fod yn garbon niwtral/carbon sero-net o ran eu defnydd o ynni – 

ac yn ddelfrydol carbon positif, yn yr ystyr eu bod yn cynhyrchu mwy o ynni nag y gallant ei ddefnyddio. 

 Mabwysiadu’r safon ‘Ffabrig yn gyntaf’, lle bo hynny’n briodol, mewn prosiectau adeiladu adeiladau newydd. 

 Adolygu a diwygio manylebau a briffiau dylunio yn barhaus i adlewyrchu technolegau newydd ac offer ynni-

effeithlon. 

 Ymestyn technoleg ‘glyfar’ ac is-fesuryddion i sicrhau bod data defnyddio ynni’n cael ei ddal yn gywir ac yn 

amserol. Ystyried cais am fesuryddion clyfar dŵr. 

 Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer adeiladau annomestig y Cyngor fel rhan o’r adolygiad 

blynyddol o’r Cynllun Gweithredu. 

 

Goleuadau stryd 

Mae’r Cyngor wedi lleihau allyriadau carbon o’i oleuadau stryd gan 78.31% er 2007/08 – o 1,503 tCO2e i 326 

tCO2e. Cafwyd gostyngiad mewn allyriadau o 17.75% rhwng 2018/19 a 2019/20. 

Er 2007/08, mae Ceredigion wedi gweithredu dwy raglen uwchraddio goleuadau stryd LED, sydd wedi gweld 7,526 

o 7,885 o oleuadau stryd yn newid i rai LED, yn ogystal â ‘goleuo rhannol yn y nos’ (lle mae lampau’n cael eu 

diffodd yn awtomatig rhwng hanner nos a 5:00am). 

Cyfanswm y gwariant cyfalaf ar uwchraddio goleuadau stryd yw oddeutu £2.75m. Mae hyn wedi cynhyrchu 

arbedion blynyddol o £259,000, 1,600,000kWh a 1,177 tCO2. 

Mae cwblhau ail gam y gwelliannau goleuadau stryd yn golygu y bydd 95% o oleuadau stryd Ceredigion wedi cael 

eu newid i rai LED, 5% sy’n weddill yn oleuadau treftadaeth, lle nad oes datrysiad LED ar gael ar hyn o bryd – 

ailedrychir ar hyn yn y dyfodol. 

CAMAU GWEITHREDU – Goleuadau Stryd 

 Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer goleuadau stryd y Cyngor fel rhan o’r adolygiad blynyddol o’r 

Cynllun Gweithredu. 

 Uwchraddio goleuadau stryd galw uchel am bŵer sy’n weddill i rai LED erbyn diwedd Mawrth 2022 gan 

ddefnyddio cyllid Cyngor Sir Ceredigion y cytunwyd arno. 

 Newid unrhyw oleuadau stryd nad ydynt yn cydymffurfio mwyach os na all y Cyngor eu hatgyweirio yn 

economaidd – h.y. mae’r atgyweirio yn costio mwy na lamp LED ynni-effeithlon newydd. 

 

Cerbydau Fflyd 

Mae’r Cyngor wedi gweld gostyngiad o 2.22% mewn allyriadau carbon o’i gerbydau fflyd o 2018/19 i 2019/20 – o 

1,802 tCO2e i 1,762 tCO2e, er gwaethaf cynnydd bach mewn defnydd (litr). Gall ffactorau allyriadau carbon 

amrywio bob blwyddyn, ac felly ceir allyriadau is yn 2018/19 yn erbyn 2019/20, er bod y ffigur defnydd yn uwch. 

Ym mis Ionawr 2021, mae’r Cyngor yn gweithredu fflyd amrywiol o oddeutu 200 o gerbydau a 73 eitem o 

beiriannau. Y cerbyd hynaf yn y fflyd yw chwythwr eira 48 oed na ddefnyddir yn aml, a’r cerbyd ieuengaf yw lori 

godi fach 3.5t 4 mis oed: 

- Mae’r mwyafrif o’r fflyd yn llai na 7 oed; 
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Mae gennym restr fflyd sefydledig sy’n dylanwadu ac yn llywio’r rhaglen newid cerbydau; mae hyn yn ystyried: 

- maint a math y cerbyd 

- ar gyfer beth y mae’n cael ei ddefnyddio a 

- faint o ddefnydd a wneir ohono 

Mae hyn yn caniatáu’r hyblygrwydd i newid cerbydau ar yr adeg orau i wneud hynny. Fel rhan o’r broses 

benderfynu, ystyrir a oes angen y cerbyd mewn gwirionedd neu a fyddai cerbyd llai a/neu fwy effeithlon o ran 

tanwydd yn addas. 

Rydym yn newid ein cerbydau fflyd ar sail gynyddrannol gyda cherbydau newydd mwy effeithlon o ran tanwydd 

sydd â dylanwad cadarnhaol ar leihau allyriadau carbon, gan ein galluogi i elwa ar ddatblygiadau parhaus mewn 

technoleg. 

Mae offer telemateg (olrhain) wedi’u gosod mewn 25% o’n cerbydau, mae rhai cerbydau hefyd yn cynnwys 

cyfyngwyr cyflymder, gan gyfyngu ar y cyflymder a, lle bo hynny’n briodol, cyfyngwyr cylchdro injan – gall y rhain 

helpu gydag ymddygiad gyrwyr a lleihau allyriadau carbon. 

Mae ysgubwyr strydoedd disel ar droed, yn ogystal â strimwyr wedi’u pweru gan betrol ac offer garddio wedi cael 

eu newid gydag opsiynau wedi’u pweru gan fatri lithiwm – mae manteision y rhain yn cynnwys allyriadau is, lleihau 

sŵn a llai o ddirgryniad llaw a braich, a all arwain at broblemau iechyd i’r defnyddiwr. 

Mae’r Cyngor wedi ymgysylltu (Hydref 2020) â Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (WGES) i gynnal adolygiad 

llawn o gludiant fflyd a busnes er mwyn pennu’r achos busnes ac amgylcheddol dros newid i gerbydau allyriadau 

isel iawn0 (ULEV). Mae WGES yn ceisio helpu sefydliadau i gyflawni amcan datganedig LlC i’r holl gludiant ffordd yn 

y sector cyhoeddus drosglwyddo i ULEV erbyn 2030 a chefnogi’r symudiad at fod yn Sero-Net. 

CAMAU GWEITHREDU – Cerbydau Fflyd 

 Cynnal adolygiad i nodi’r cerbydau sy’n rhedeg ar danwydd mwyaf priodol ar gyfer pob un o wasanaethau’r 

Cyngor a nodi cyfleoedd ar gyfer cyflwyno cerbydau ULEV. 

 Adolygu’r system adrodd telemateg gyfredol i gynnwys dadansoddiad manylach o allyriadau CO2 a nodi 

cyfleoedd i gefnogi lleihau allyriadau’r fflyd gyfan. 

 Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer fflyd y Cyngor fel rhan o’r adolygiad blynyddol o’r Cynllun 

Gweithredu. 

 

Milltiroedd Busnes 

Mae’r Cyngor wedi lleihau allyriadau carbon o’i filltiroedd busnes gan fwy na 50.16% er 2007/08 – o 1,288 tCO2e 

i 642 tCO2e. Cafwyd gostyngiad o 11.93% mewn allyriadau o 2018/19 i 2019/20. 

Mae’r Cyngor yn ystyried cyfleoedd i ddefnyddio ceir trydan sy’n cael eu rhannu, a fydd yn lleihau teithio fflyd lwyd 

(lle mae swyddogion yn defnyddio eu cerbydau eu hunain). 

Mae angen ymchwilio ymhellach i’r posibilrwydd ar gyfer gosod mwy o bwyntiau gwefru cerbydau trydan yn 

adeiladau’r Cyngor ac mewn meysydd parcio cyhoeddus, gan y bydd mwy o ddarpariaeth gwefru cerbydau trydan 

hefyd yn annog mwy o ddefnydd o gerbydau ULEV yn fflyd ‘lwyd’ staff. Mae’r gwefru cerbydau trydan a 

gyflwynwyd hyd yma wedi anelu at ddiwallu anghenion preswylwyr ac ymwelwyr, ac yn bennaf i gefnogi ac annog 

y newid i gerbydau trydan. 

Mae’r Cyngor wrthi’n adolygu ei bolisi teithio a chynhaliaeth, ac yn benodol y cynlluniau milltiroedd sy’n ymwneud 

â cherbydau hybrid a thrydan, ac ynghyd â hyn mae’r Cyngor yn cynnig cynllun buddion prydlesu ceir i weithwyr, 

sy’n hyrwyddo cerbydau trydan yn rheolaidd oherwydd eu bod yn darparu’r arbedion cost mwyaf. 
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Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymgysylltu (Hydref 2020) â Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (WGES) i gynnal 

adolygiad llawn o gludiant fflyd a busnes, er mwyn canfod yr achos busnes ac amgylcheddol dros newid i gerbydau 

ULEV. 

Mae pwyntiau gwefru beiciau trydan wedi’u gosod yn Swyddfa’r Cyngor yng Nghanolfan Rheidol yn Aberystwyth. 

Yn ystod cyfnod pandemig COVID, mae’r rhan fwyaf o staff swyddfa wedi bod yn gweithio o gartref. Gwnaed gwell 

ddefnydd o dechnoleg i hwyluso gweithio o gartref, gyda chyfarfodydd yn parhau ond yn cael eu cynnal yn rhithiol 

– mae’r ffordd newydd hon o weithio wedi lleihau’n sylweddol yr angen i swyddogion deithio yn sylweddol, gan 

greu gostyngiadau mewn allyriadau ar draws yr Awdurdod. Wrth inni ddod allan o’r pandemig hwn, mae’n bwysig 

ein bod yn dysgu o’r hyn sydd wedi gweithio’n dda dros y 12 mis diwethaf ac yn adeiladu arno. Mae cyfle i 

ddatblygu polisi gweithio ystwyth, er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i fonitro a lleihau allyriadau teithio fflyd 

lwyd/swyddogion. Bydd gweithio ystwyth hefyd yn lleihau’r allyriadau sy’n deillio trwy gymudo gan staff, nad ydynt 

yn cael eu cofnodi ar hyn o bryd. 

CAMAU GWEITHREDU – Milltiroedd Busnes 

 Parhau i ehangu rhwydwaith gwefru cerbydau trydan sy’n eiddo i’r Cyngor. 

 Parhau i hyrwyddo ffyrdd hyblyg o weithio, er mwyn sicrhau bod y lleihad yn y teithio gan staff a welwyd yn 

ystod cyfnod COVID yn parhau 

 Ystyried datblygu Cynllun Teithio Gwyrdd, i gynnwys adolygiad o filltiroedd busnes y Cyngor er mwyn nodi 

cyfleoedd ar gyfer cyflwyno cerbydau ULEV. 

 Datblygu polisi gweithio ystwyth 

 Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer milltiroedd busnes y Cyngor fel rhan o’r adolygiad blynyddol 

o’r Cynllun Gweithredu. 

Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy a Gwrthbwyso Carbon 

O haf 2020, mae gan Gyngor Sir Ceredigion y lefelau canlynol o fesurau ynni adnewyddadwy a charbon isel wedi’u 

gosod: 

 Paneli ffotofoltäig solar (PV): 412 kW mewn 16 safle (sy’n cyfateb i oddeutu 1,600 o baneli), llawer ohonynt 

mewn ysgolion. 

 Arwyddion, lampau a chelfi stryd, solar PV – lleoliadau amrywiol. 

 Gwresogi Ardal Biomas – Aberaeron, yn darparu gwres a dŵr poeth i Swyddfeydd Cyngor Penmorfa, Ysgol 

Gynradd Aberaeron a Chartref Gofal Min y Mor. 

 Mae Gwresogi Dosbarth Biomas – Aberystwyth, yn darparu gwres a dŵr poeth i Swyddfeydd y Cyngor yng 

Nghanolfan Rheidol, adeilad Swyddfa Llywodraeth Cymru, Canolfan Hamdden Plascrug ac Ysgol Uwchradd 

Penweddig. 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r Cyngor wedi ceisio cynyddu’n sylweddol faint o drydan adnewyddadwy y 

mae’n ei gynhyrchu ond mae wedi cael ei rwystro gan gapasiti cyfyngedig y rhwydwaith dosbarthu trydan lleol 

(Grid Cenedlaethol). Mae ceisiadau blaenorol i weithredwyr y rhwydwaith dosbarthu trydan – Scottish Power 

Energy Networks (SPEN) a Western Power Distribution (WPD) – ar gyfer cysylltu â’r rhwydwaith trydan wedi arwain 

at ddyfynbrisiau ariannol sydd wedi gwneud y cynllun yn anhyfyw. 

Felly, er mai prif ddull a ffefrir Cyngor Sir Ceredigion o wneud iawn am ei ôl troed carbon gweddilliol yw cynyddu’n 

sylweddol faint o ynni adnewyddadwy a gynhyrchir ar ei dir, mae hyn yn dibynnu ar welliannau i gapasiti’r 

rhwydwaith dosbarthu trydan lleol. Yn anffodus, mae hyn y tu hwnt i reolaeth uniongyrchol y Cyngor – ac mae 

trafodaethau yn parhau â SPEN, WPD a Llywodraeth Cymru i geisio’r gwelliannau angenrheidiol. 

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (WGES) i archwilio a darparu cyfleoedd ar 

gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fwy. Mae WGES yn cefnogi’r sector cyhoeddus yng Nghymru er 

mwyn i brosiectau diriaethol ddwyn ffrwyth ac yn cynghori ar faterion yn ymwneud ag ynni. Ar hyn o bryd mae’n 
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cynnal adolygiad o dir y Cyngor er mwyn nodi cyfleoedd posibl ar gyfer systemau PV solar ar y ddaear a thyrbinau 

gwynt. Bydd cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn y dyfodol ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor yn dibynnu ar gapasiti’r grid 

(neu gael gwaredwr lleol ar gyfer y pŵer a gynhyrchir), a bydd angen iddo fod yn foddhaol yn ecolegol hefyd a 

chael caniatâd cynllunio. 

Mae gwrthbwyso carbon yn golygu gwneud iawn am allyriadau carbon deuocsid (CO2) sy’n deillio o weithgaredd 

diwydiannol neu weithgaredd dynol arall trwy gymryd rhan mewn cynlluniau sydd wedi’u cynllunio i wneud symiau 

cyfatebol o ostyngiadau CO2 yn yr atmosffer. Oherwydd bod un uned o CO2 yn cael yr un effaith ar yr hinsawdd lle 

bynnag y caiff ei allyrru, mae’r budd yr un fath lle bynnag y caiff ei leihau neu ei osgoi. Gallai cyflawni gostyngiadau 

carbon wedi’u dilysu gynnwys buddsoddi mewn amddiffyn fforestydd glaw yn Ne America neu gynlluniau byd-eang 

eraill ac, o bosibl, gweithredoedd lleol fel plannu coed, rheoli coetiroedd ac adfer mawndiroedd. Gall hwn fod yn 

fater cymhleth ac mae’n cynrychioli’r dewis olaf oni bai nad yw plannu coed/gwella mawndiroedd ar dir a reolir 

gan y Cyngor eto i’w ystyried yn gymwys ar gyfer gwrthbwyso carbon (Nodyn: Mae hyn i’w gadarnhau pan fydd 

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei chanllawiau ar ddefnydd tir fel rhan o fframwaith adrodd gwasanaethau 

cyhoeddus carbon-niwtral). 

Wrth gydnabod na ddylid diystyru gallu priddoedd a glaswelltiroedd i ddal a storio carbon, a bod porfa a reolir ar 

gyfer iechyd pridd yn lle cynhyrchu yn cynnig buddion o ran storio carbon a rheoleiddio dŵr ffo, mae’r Cyngor yn 

adolygu arferion ar gyfer diogelu a chynyddu storio carbon mewn priddoedd a biomas, megis: 

- Newid arferion amaethyddol ar ffermydd Sir Ceredigion i leihau cynhyrchu allyriadau a chynyddu dal a 

storio carbon trwy reoli pridd yn dda. 

- Ymgysylltu â’r sector bwyd-amaeth i ddod i ddeall sut y gallai’r Cyngor gefnogi arferion ffermio mwy 

cynaliadwy ledled y Sir. 

- Mwy o seilwaith gwyrdd – ym mherchnogaeth ac yn cael ei reoli gan naill ai CSC neu drydydd partïon, i 

gynnwys gwelliannau bioamrywiaeth a mynediad cyhoeddus. 

- Rheoli arfordiroedd – gan fod ‘gwasgfa arfordirol’ oherwydd bod lefelau’r môr yn codi yn broblem mewn 

cynefinoedd arfordirol, archwilio caniatáu i gynefinoedd gilio un cae yn ôl o’r draethlin er mwyn cynyddu 

stent. 

 

CAMAU GWEITHREDU – Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy a Gwrthbwyso Carbon 

 Gweithio gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i archwilio a darparu cyfleoedd ar gyfer prosiectau ynni 

adnewyddadwy ar raddfa fawr. 

 Gweithio gyda LASER Energy a’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i gefnogi mwy o gaffael ynni o brosiectau 

ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol. 

 Archwilio ymarferoldeb, a neilltuo tir ar gyfer plannu coed a mesurau eraill o’r fath (megis cynyddu’r storfa 

garbon mewn priddoedd a biomas) ar dir a reolir gan y Cyngor er mwyn cyfrannu at wrthbwyso carbon. 

 Datblygu a gweithredu Strategaeth Goed – a fydd yn cynnwys rheoli ardaloedd o goetir presennol ac 

arfaethedig yn y dyfodol, cynlluniau rheoli, symud coed a chylch bywyd. 

 Datblygu a gweithredu Strategaeth Bwyd-Amaeth – archwilio cyfleoedd ar gyfer cynhyrchu a bwyta’n lleol 

mewn ysgolion a chartrefi gofal Ceredigion. Bydd hyn yn lleihau milltiroedd bwyd ac yn rheoli’r pridd yn well. 

 Datblygu targed priodol ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy fel rhan o’r adolygiad blynyddol o’r Cynllun 

Gweithredu. 

 

Cydweithio 

Er mwyn cyrraedd ein targed carbon sero-net bydd cydweithio â Llywodraeth Cymru, cyrff sector cyhoeddus, 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus lleol, partneriaid Tyfu Canolbarth Cymru yn ogystal â’r sector preifat y trydydd 

sector a’r sector cymunedol yn hanfodol. 
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Gweithio gyda Llywodraeth Cymru 

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gosod targed i Lywodraeth Cymru leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 

gan o leiaf 80% (o’i gymharu â lefelau 1990) erbyn 2050. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru argyfwng hinsawdd ar 

29 Ebrill 2019 ac, fel ymateb, derbyniwyd yr argymhellion gan Bwyllgor y DU ar Newid yn yr hinsawdd ar gyfer 

lleihau allyriadau o 95% erbyn 2050, gyda’r uchelgais o fod yn sero-net (Nodyn: Ar gyfer allyriadau carbon 

Cymru/Ceredigion, gweler https://www.gov.uk/government/statistics/uk-local-awdurdod-a-rhanbarthol-carbon-

deuocsid-allyriadau-cenedlaethol-ystadegau-2005-i-2018, Ionawr 2021). 

Mae ‘Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel’ (Mawrth 2018) yn amlinellu dull Llywodraeth Cymru o dorri allyriadau 

carbon a chynyddu effeithlonrwydd mewn ffordd sy’n sicrhau’r buddion ehangach i Gymru, gan sicrhau 

cymdeithas decach ac iachach. Mae’n nodi 100 o bolisïau a chynigion sy’n lleihau allyriadau yn uniongyrchol ac yn 

cefnogi twf yr economi carbon isel ar draws pob maes o’r llywodraeth, gan gynnwys: 

 cynyddu plannu coed i o leiaf 2,000 hectar y flwyddyn i gychwyn ac yna dyblu hynny i 4,000 hectar mor 

gyflym â phosibl; 

 comisiynu astudiaeth ddichonoldeb annibynnol ar ddefnyddio a dal a storio carbon; 

 lleihau allyriadau o gynhyrchu pŵer yng Nghymru, gan gynnwys defnyddio pwerau cydsynio, cynllunio a 

chaniatáu a datblygu safbwynt polisi ar y tanwydd a ddefnyddir i gynhyrchu pŵer; 

 annog pobl i ddefnyddio cerbydau trydan trwy ddatblygu rhwydwaith gwefru cyflym; 

 uchelgais i fysiau, tacsis a cherbydau hurio preifat fod yn allyriadau sero erbyn 2028; 

 adolygu Rheoliadau Adeiladu i archwilio sut y gellir gosod safonau effeithlonrwydd ynni uwch ar gyfer 

adeiladau newydd; 

 gweithio gyda phartneriaid i gynnwys mwy am gynaliadwyedd a datgarboneiddio yn y cwricwlwm newydd; 

a 

 darparu coed ffrwythau a thanwydd ar gyfer rhanbarth cyfan Mount Elgon yn Uganda erbyn 2030 

(gwrthbwyso carbon). 

Mae gan Lywodraeth Cymru uchelgais ar gyfer sector cyhoeddus carbon-niwtral erbyn 2030, a bydd yn cefnogi’r 

sector cyhoeddus i osod llinell sylfaen, monitro ac adrodd ar gynnydd tuag at niwtraliaeth carbon (Polisi 20, 

‘Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel’). Yn seiliedig ar waith olrhain ôl troed carbon diweddar a wnaed gan Gyfoeth 

Naturiol Cymru a GIG Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig blaenoriaethu’r pedair thema allweddol ganlynol 

i gyflawni’r uchelgais hon: 

1) Symudedd a Thrafnidiaeth; 

2) Caffael; 

3) Defnydd Tir; a 

4) Adeiladau. 

Mae Aether Ltd wedi sicrhau’r contract i ddatblygu’r canllawiau adrodd, gan weithio gyda chyrff cyhoeddus a 

Llywodraeth Cymru i sefydlu methodolegau cyson ar draws Cymru ar gyfer adrodd am allyriadau carbon. Roedd y 

set derfynol o ddogfennaeth i’w dosbarthu i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd 2019/20, ond mae hyn wedi’i 

ohirio oherwydd COVID-19. Y bwriad ar hyn o bryd yw cylchredeg y ddogfennaeth derfynol i bob corff cyhoeddus 

yn ystod y misoedd nesaf. Bydd hyn yn cynorthwyo i osod gwaelodlin ar gyfer allyriadau carbon, datblygu 

cynlluniau a monitro cynnydd tuag at dargedau lleihau allyriadau. 

Fel y soniwyd yn yr adrannau blaenorol, mae’r Cyngor yn gweithio gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i 

archwilio a darparu cyfleoedd ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr a cherbydau ULEV. 

Fel yr amlinellwyd yn flaenorol, mae’r prosiect ‘Re: fit’ yn gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru a Sector 

Cyhoeddus Cymru gan ddefnyddio fframwaith contractwr a gaffaelir ymlaen llaw a chronfeydd buddsoddi-i-arbed 

Salix. 
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Mae’r Cyngor yn rhan o WG Hydrogen Reference Group, sy’n bwriadu hyrwyddo trafodaethau ar y ffordd orau i 

Gymru symud ymlaen â’r farchnad hon. Mae gan y grŵp gysylltiad agos ag MH: EK a Chlwstwr Diwydiannol De 

Cymru (SWIC), yn ogystal â’r gadwyn gyflenwi a rhwydweithiau hydrogen ehangach. Mae LlC yn bwriadu datblygu 

ei safbwynt polisi hydrogen a nodi cyfleoedd cyllido. Bydd canlyniadau’r gwaith grŵp hwn, yn ei dro, yn bwydo i 

mewn i grŵp hydrogen mewnol Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o lawer o adrannau sydd â 

buddion mewn hydrogen. 

Mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru yn datblygu Cynllun Ynni Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth Canolbarth 

Cymru yn seiliedig ar y gwaith diweddar a gynhyrchwyd gan Sefydliad Materion Cymru (IWA) a Regen SBCR a 

Renewable Energy Future. Mae’r Cyngor yn ymgysylltu â’r ffrwd waith hon. 

Gweithio gyda phartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion/Tyfu Canolbarth Cymru 

Sefydlodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fwrdd statudol, o’r enw Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus (BGC), ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru – mae pob BGC yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy’n 

gweithio gyda’i gilydd i wella llesiant ei sir. 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn aelod gweithgar o’r Gweithgor Newid yn yr hinsawdd ac a Chyfoeth Naturiol 

Cymru, sy’n is-grŵp o BGC Ceredigion. 

Cydweithredu ag Arbenigwyr o’r Sector Preifat, y Trydydd Sector a’r Sector 

Cymunedol 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng 

Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau; gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a gyda’i gilydd; 

ac atal problemau parhaus megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd. Mae’r Ddeddf yn ei 

gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus fabwysiadu pum ffordd allweddol o weithio wrth wneud penderfyniadau yn 

y dyfodol: 

1) edrych i’r tymor hir; 

2) mabwysiadu dull integredig; 

3) cynnwys amrywiaeth o’r boblogaeth; 

4) gweithio gydag eraill mewn ffordd gydweithredol; a 

5) deall achosion sylfaenol materion er mwyn eu hatal rhag digwydd eto. 

Mae’r Cyngor yn cydweithio’n agos ag ystod eang o bartneriaid preifat, trydydd sector a chymunedol. Mae’r rhain 

yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: 

 Llywodraeth Cymru 

 Consortiwm Awdurdodau Lleol Cymru (CLAW) 

 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) 

 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 

 Y Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE) 

 Cynghorau Cymuned 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

 Cymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol 

 Prosiect Partneriaeth Natur Leol Cymru 
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CAMAU GWEITHREDU – Cydweithredu 

 Parhau i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ym mhob maes datgarboneiddio. 

 Gweithio gyda phartneriaid BGC Ceredigion i nodi a datblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu mewn 

perthynas â lleihau carbon. 

 Gweithio gyda phartneriaid Llywodraeth Cymru a Rhanbarth Canolbarth Cymru i sefydlu Cynllun Ynni 

Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru. 

 Nodi partneriaid a thirfeddianwyr ychwanegol y gellid gweithio ar y cyd â nhw i leihau carbon. 

 Gweithio gyda phartneriaid sector preifat y Cyngor a phrif dirfeddianwyr i archwilio dulliau arloesol o leihau 

carbon. 

 Cydweithio â sefydliadau trydydd sector a chymunedol Ceredigion i archwilio cyfleoedd i leihau carbon a 

gosod nodau ynni adnewyddadwy pellach. 

 

Integreiddio a Chyfathrebu 

Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu dull corfforaethol ar gyfer drafftio’r cynllun gweithredu hwn gyda chyfarfodydd 

rheolaidd dan gadeiryddiaeth y Cynghorydd Alun Williams ac wedi’u mynychu gan Swyddogion y Cyngor ac 

Aelodau’r Cabinet amrywiol, ac mae Cynrychiolwyr o Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru hefyd wedi mynychu 

cyfarfodydd. 

Cydnabyddir y bydd angen ymwybyddiaeth ac ymrwymiad Staff ac Aelodau er mwyn i’r Cyngor allu cyflawni’r 

Cynllun Carbon Sero-Net yn llwyddiannus – bydd angen hyfforddiant a chyfathrebu penodol ar gyfer hyn – i 

ddechrau, cynigir cynnal arolwg Staff i nodi sut y gall unigolion gyfrannu at ymrwymiad y Cyngor i fod yn awdurdod 

lleol carbon sero-net. 

Gwneir Asesiadau Effaith Integredig ar gyfer prosiectau, cynigion a phenderfyniadau’r Cyngor. Mae Asesiad Effaith 

Integredig yn ymgorffori egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac Egwyddorion 

Datblygu Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010 a Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau’r Gymraeg) a Rheoli 

Risg er mwyn gallu gwneud penderfyniadau effeithiol a sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth. 

Ym mis Medi 2019 ysbrydolodd yr actifydd ifanc o Sweden, Greta Thunberg, filiynau o bobl ifanc ac oedolion ledled 

y byd i gymryd rhan yn y ‘Streic Hinsawdd’ fyd-eang, gan fynnu gweithredu ar frys wrth fynd i’r afael â’r argyfwng 

hinsawdd – aeth pobl ifanc o ysgolion Aberystwyth “ar streic” i bwyso am weithredu ar newid yn yr hinsawdd, a 

threuliodd nifer o gynghorwyr a swyddogion Ceredigion amser yn gwrando a thrafod â nhw. 

Bydd perfformiad ar y cynnydd tuag at fod yn awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030 yn cael ei adrodd yn 

flynyddol, ynghyd ag adolygiadau blynyddol o’r cynllun gweithredu. 
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CAMAU GWEITHREDU – Integreiddio a Chyfathrebu 

 Cynnal arolwg Staff i nodi sut y gall unigolion gyfrannu at ymrwymiad y Cyngor i fod yn awdurdod lleol 

carbon sero-net 

 Darparu hyfforddiant staff ar leihau carbon yn eu gwaith o ddydd i ddydd a’u meysydd arbenigol – cynnwys 

lleihau carbon fel rhan o gwrs cynefino corfforaethol y Cyngor 

 Cydgrynhoi arferion gwaith doethach i greu effeithlonrwydd datgarboneiddio pellach – e.e. defnydd 

doethach o weithleoedd, gweithio gartref a llai o filltiroedd cymudo. Rhaid i lesiant ac amodau gwaith 

gweithwyr fod o’r pwys mwyaf yn yr ystyriaeth hon – gan gynnwys rhoi dodrefn swyddfa addas ac offer ynni-

effeithlon i staff. 

 Ymgorffori newid yn yr hinsawdd/lleihau carbon yn y broses Asesiad Effaith Integredig a gynhelir gan y 

Cyngor 

 Adolygu’r Cynllun Gweithredu ar ôl cyhoeddi canllawiau Llywodraeth Cymru ar fframwaith adrodd 

cenedlaethol newydd ar gyfer carbon. 

 

Bydd perfformiad ar y cynnydd tuag at fod yn awdurdod lleol 

carbon sero-net erbyn 2030 yn cael ei adrodd yn flynyddol, 

ynghyd ag adolygiadau blynyddol o’r cynllun gweithredu. 
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Atodiad 1 

Crynodeb o’r Camau Gweithredu 

CAMAU GWEITHREDU – Adeiladau Gweithredol 

 Cyflwyno’r Cynllun ‘Re:fit’ (Effeithlonrwydd Ynni) mewn eiddo gweithredol i sicrhau arbedion ynni/carbon. 

 Datblygu camau posibl pellach y prosiect ‘Re:fit’ (Effeithlonrwydd Ynni), neu’r tebyg, i sicrhau arbedion 

ynni/carbon ar garlam. 

 Ymgorffori geiriad mewn briffiau dylunio adeiladau newydd ac adeiladu i nodi bod Cyngor Sir Ceredigion yn 

ei gwneud hi’n ofynnol i adeiladau newydd fod yn garbon niwtral/carbon sero-net o ran eu defnydd o ynni – 

ac yn ddelfrydol carbon positif, yn yr ystyr eu bod yn cynhyrchu mwy o ynni nag y gallant ei ddefnyddio. 

 Mabwysiadu’r safon ‘Ffabrig yn gyntaf’, lle bo hynny’n briodol, mewn prosiectau adeiladu adeiladau newydd. 

 Adolygu a diwygio manylebau a briffiau dylunio yn barhaus i adlewyrchu technolegau newydd ac offer ynni-

effeithlon. 

 Ymestyn technoleg ‘glyfar’ ac is-fesuryddion i sicrhau bod data defnyddio ynni’n cael ei ddal yn gywir ac yn 

amserol. Ystyried cais am fesuryddion clyfar dŵr. 

 Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer adeiladau annomestig y Cyngor fel rhan o’r adolygiad 

blynyddol o’r Cynllun Gweithredu. 

 

CAMAU GWEITHREDU – Goleuadau Stryd 

 Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer goleuadau stryd y Cyngor fel rhan o’r adolygiad blynyddol o’r 

Cynllun Gweithredu. 

 Uwchraddio goleuadau stryd galw uchel am bŵer sy’n weddill i rai LED erbyn diwedd Mawrth 2022 gan 

ddefnyddio cyllid Cyngor Sir Ceredigion y cytunwyd arno. 

 Newid unrhyw oleuadau stryd nad ydynt yn cydymffurfio mwyach os na all y Cyngor eu hatgyweirio yn 

economaidd – h.y. mae’r atgyweirio yn costio mwy na lamp LED ynni-effeithlon newydd. 

 

CAMAU GWEITHREDU – Cerbydau Fflyd 

 Cynnal adolygiad i nodi’r cerbydau sy’n rhedeg ar danwydd mwyaf priodol ar gyfer pob un o wasanaethau’r 

Cyngor a nodi cyfleoedd ar gyfer cyflwyno cerbydau ULEV. 

 Adolygu’r system adrodd telemateg gyfredol i gynnwys dadansoddiad manylach o allyriadau CO2 a nodi 

cyfleoedd i gefnogi lleihau allyriadau’r fflyd gyfan. 

 Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer fflyd y Cyngor fel rhan o’r adolygiad blynyddol o’r Cynllun 

Gweithredu. 

 

CAMAU GWEITHREDU – Milltiroedd Busnes 

 Parhau i ehangu rhwydwaith gwefru cerbydau trydan sy’n eiddo i’r Cyngor. 

 Parhau i hyrwyddo ffyrdd hyblyg o weithio, er mwyn sicrhau bod y lleihad yn y teithio gan staff a welwyd yn 

ystod cyfnod COVID yn parhau 

 Ystyried datblygu Cynllun Teithio Gwyrdd, i gynnwys adolygiad o filltiroedd busnes y Cyngor er mwyn nodi 

cyfleoedd ar gyfer cyflwyno cerbydau ULEV. 

 Datblygu polisi gweithio ystwyth 

 Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer milltiroedd busnes y Cyngor fel rhan o’r adolygiad blynyddol 

o’r Cynllun Gweithredu. 
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CAMAU GWEITHREDU – Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy a Gwrthbwyso Carbon 

 Gweithio gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i archwilio a darparu cyfleoedd ar gyfer prosiectau ynni 

adnewyddadwy ar raddfa fawr. 

 Gweithio gyda LASER Energy a’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i gefnogi mwy o gaffael ynni o brosiectau 

ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol. 

 Archwilio ymarferoldeb, a neilltuo tir ar gyfer plannu coed a mesurau eraill o’r fath (megis cynyddu’r storfa 

garbon mewn priddoedd a biomas) ar dir a reolir gan y Cyngor er mwyn cyfrannu at wrthbwyso carbon. 

 Datblygu a gweithredu Strategaeth Goed – a fydd yn cynnwys rheoli ardaloedd o goetir presennol ac 

arfaethedig yn y dyfodol, cynlluniau rheoli, symud coed a chylch bywyd. 

 Datblygu a gweithredu Strategaeth Bwyd-Amaeth – archwilio cyfleoedd ar gyfer cynhyrchu a bwyta’n lleol 

mewn ysgolion a chartrefi gofal Ceredigion. Bydd hyn yn lleihau milltiroedd bwyd ac yn rheoli’r pridd yn well. 

 Datblygu targed priodol ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy fel rhan o’r adolygiad blynyddol o’r Cynllun 

Gweithredu. 

 

CAMAU GWEITHREDU – Cydweithredu 

 Parhau i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ym mhob maes datgarboneiddio. 

 Gweithio gyda phartneriaid BGC Ceredigion i nodi a datblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu mewn 

perthynas â lleihau carbon. 

 Gweithio gyda phartneriaid Llywodraeth Cymru a Rhanbarth Canolbarth Cymru i sefydlu Cynllun Ynni 

Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru. 

 Nodi partneriaid a thirfeddianwyr ychwanegol y gellid gweithio ar y cyd â nhw i leihau carbon. 

 Gweithio gyda phartneriaid sector preifat y Cyngor a phrif dirfeddianwyr i archwilio dulliau arloesol o leihau 

carbon. 

 Cydweithio â sefydliadau trydydd sector a chymunedol Ceredigion i archwilio cyfleoedd i leihau carbon a 

gosod nodau ynni adnewyddadwy pellach. 

 

CAMAU GWEITHREDU – Integreiddio a Chyfathrebu 

 Cynnal arolwg Staff i nodi sut y gall unigolion gyfrannu at ymrwymiad y Cyngor i fod yn awdurdod lleol 

carbon sero-net 

 Darparu hyfforddiant staff ar leihau carbon yn eu gwaith o ddydd i ddydd a’u meysydd arbenigol – cynnwys 

lleihau carbon fel rhan o gwrs cynefino corfforaethol y Cyngor 

 Cydgrynhoi arferion gwaith doethach i greu effeithlonrwydd datgarboneiddio pellach – e.e. defnydd 

doethach o weithleoedd, gweithio gartref a llai o filltiroedd cymudo. Rhaid i lesiant ac amodau gwaith 

gweithwyr fod o’r pwys mwyaf yn yr ystyriaeth hon – gan gynnwys arfogi staff â dodrefn swyddfa addas ac 

offer ynni-effeithlon. 

 Ymgorffori newid yn yr hinsawdd/lleihau carbon yn y broses Asesiad Effaith Integredig a gynhelir gan y 

Cyngor 

 Adolygu’r Cynllun Gweithredu ar ôl cyhoeddi canllawiau Llywodraeth Cymru ar fframwaith adrodd 

cenedlaethol newydd ar gyfer carbon. 
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Atodiad 2 

Crynodeb Lleihau Carbon – Allyriadau Gweithredol 

Mesurau Llwyddiant 
Allweddol 

2007/08 2017/18 2018/19 2019/20 

2018/19  
o’i gymharu â  

2019/20 

Statws % newid 

Adeiladau Annomestig             

Defnydd (kWh) 33,181,924 25,243,982 23,824,245 23,165,854 Wedi gwella -2.76% 

Allyriadau Carbon (tCO2e) 11,034 5,557 5,177 4,918 Wedi gwella -5.01% 

Goleuadau stryd             

Defnydd (kWh) 2,789,852 1,473,489 1,430,263 1,176,392 Wedi gwella -17.75% 

Allyriadau Carbon (tCO2e) 1,503 518 435 326 Wedi gwella -25.06% 

Cerbydau Fflyd             

Defnydd (Litrau) 735,921 687,747 676,698 679,623 Wedi dirywio 0.43% 

Allyriadau Carbon (tCO2e) 1,995 1,867 1,802 1,762 Wedi gwella -2.22% 

Milltiroedd Busnes             

Milltiroedd (y filltir) 3,907,910 2,592,354 2,573,678 2,301,840 Wedi gwella -10.56% 

Allyriadau Carbon (tCO2e) 1,288 784 729 642 Wedi gwella -11.93% 

 

Ôl troed Carbon - 
Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy 

Gwrthbwyso Carbon 
= Carbon Sero-Net 

 

 
Ôl troed Carbon 2019/20 – Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy + Plannu Coed = Carbon Sero-Net 

 

 Allyriadau 
Carbon 
(tCO2e) 

Gwynt (nifer 
y tyrbinau) 

 

Solar PV 
(nifer y paneli) 

Plannu coed 
(nifer y 
coed) 

 

Adeiladau Gweithredol 4,918 16 81,967 491,800 = 0tCO2e 

Goleuadau stryd 326 1 5,433 32,600 = 0tCO2e 

Cerbydau fflyd 1762 6 29,367 176,200 = 0tCO2e 

Milltiroedd Busnes 642 2 10,700 64,200 = 0tCO2e 

 7,648 25 127,467 764,800 = 0tCO2e 

  13.5 MWh 32 MWh 478 ha  
 

 

Gwynt: yr uchod yn seiliedig ar y nifer o dyrbinau 500kW, gyda swm blynyddol amcangyfrifedig o 
1,200,000 kWh / y flwyddyn, neu 306.7 tCO2e yn cael ei gynhyrchu 

 

Solar: yr uchod yn seiliedig ar nifer y paneli PV 250W unigol, gyda swm blynyddol amcangyfrifedig o 
235 kWh / y flwyddyn = 0.06 tCO2e yn cael ei gynhyrchu 

 

Coed: yr uchod yn cymryd y bydd un goeden ddeilen lydan yn amsugno oddeutu 1 dunnell o garbon 
deuocsid yn ystod ei hoes lawn (tua 100 mlynedd), wedi’i phlannu ar gyfradd o 1,600 o goed fesul hectar 
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Nodiadau: 

1. Mae’r nifer gyfatebol o dyrbinau gwynt a phaneli solar ffotofoltäig yn seiliedig ar gyfrifiad lefel uchel a 

fydd yn newid flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda newidiadau yn ffactor trosi allyriadau trydan y DU. Er bod 

y metrig hwn yn cael ei ddefnyddio i helpu i ddangos graddfa’r dasg, dim ond at ddibenion eglurhaol y 

mae wedi’i fwriadu gan ei fod yn dibynnu ar lawer o newidynnau allanol. 

2. Mae’r nifer cyfatebol o goed yn seiliedig ar gyfrifiad lefel uchel ac mae’n dibynnu ar lawer o 

newidynnau allanol. Er bod y metrig hwn yn cael ei ddefnyddio i helpu i ddangos graddfa’r dasg, mae 

at ddibenion eglurhaol yn unig. 

3. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno fframwaith adrodd cenedlaethol newydd ar gyfer carbon yn 

2021; o ganlyniad, efallai na fydd modd cymharu’r data perfformiad uchod yn uniongyrchol ar ôl y 

dyddiad hwn. 
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Atodiad 3 

Polisi Datgarboneiddio Cyfredol 

Mae’r tirlun polisi sy’n ymwneud â datgarboneiddio yn esblygu’n gyson, ond mae’r polisi diweddar perthnasol 

yn cael ei nodi yma, gyda dolenni i ddogfennau perthnasol lle maent ar gael: 

Targed Llywodraeth Cymru (LlC) ar gyfer sector cyhoeddus carbon-niwtral erbyn 2030. 

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, Rhan II yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd ac yn nodi gostyngiad o 

80% mewn allyriadau net Cymru gyfan erbyn 2050 yn erbyn llinell sylfaen 1990 [dechreuodd Ceredigion 

gofnodi data allyriadau yn gywir yn 2007/08 pan roddwyd ein Cynllun Rheoli Carbon cyntaf ar waith, felly 

2007/08 yw unig flwyddyn sylfaen hyfyw CSC]. 

Targed LlC i 70% o’r trydan a ddefnyddir yng Nghymru ddod o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030 

[cyflawnwyd yr hyn sy’n cyfateb i 50% o ddefnydd trydan Cymru o ffynonellau adnewyddadwy yn 2018 o’i 

gymharu â 48% yn 2017 a 43% yn 2016]. 

Targed LlC ar gyfer 1 gigawat (GW) o gapasiti trydan adnewyddadwy yng Nghymru fod ym mherchnogaeth leol 

erbyn 2030 ac i bob prosiect newydd fod ag elfen o berchnogaeth leol erbyn 2020. [Mae Cymru eisoes yn 77% 

tuag at gael 1 GW o gapasiti ynni adnewyddadwy ym mherchnogaeth leol, gyda chyfanswm capasiti gosodedig 

prosiectau trydan ym mherchnogaeth leol hyd at ddiwedd 2018 bron i 778 megawat (MW)]. 

Ym mis Mawrth 2019, lansiodd Llywodraeth Cymru ‘Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel‘ – cynllun traws-

lywodraeth i dorri allyriadau a chyfrannu at y frwydr fyd-eang yn erbyn newid yn yr hinsawdd. 

Ym mis Mai 2019, argymhellodd Pwyllgor y DU ar Newid yn yr hinsawdd (UKCCC) y dylid deddfu ar gyfer 

gostyngiad o 100% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr ‘cyn gynted â phosibl’, ac anogodd y llywodraeth i osod 

targed allyriadau CO2 sero-net erbyn 2050. 

Ym mis Mai 2019, yn dilyn yr arweiniad a osodwyd gan lywodraethau Cymru a’r Alban, cyhoeddodd Tŷ’r 

Cyffredin argyfwng hinsawdd. 

Ym mis Mehefin 2019, datganodd LlC y byddai Cymru yn derbyn argymhelliad y Pwyllgor ar Newid yn yr 

hinsawdd am ostyngiad o 95% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr (yn benodol i Gymru) erbyn 2050 a mynd 

ymhellach gydag uchelgais i gyrraedd sero-net. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng 

Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a gyda’i 

gilydd, ac atal problemau parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd. 

Mae hyrwyddo gwytnwch amgylcheddol a chymunedol yn flaenoriaeth gorfforaethol a amlinellir yn 

Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion. 
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Atodiad 4 

Rhestr Termau 

Unedau mesur 

Mae ôl troed carbon yn cael ei fesur mewn tunnell o garbon deuocsid cyfatebol (tCO2e). Mae’r 

carbon deuocsid cyfatebol (CO2e) yn caniatáu i’r nwyon tŷ gwydr gwahanol gael eu cymharu ar sail 

debyg o’i gymharu ag un uned o CO2. Cyfrifir CO2e trwy luosi allyriadau pob un o’r chwe nwy tŷ 

gwydr â’i botensial cynhesu byd-eang 100 mlynedd. 

Mae ôl troed carbon yn ystyried pob un o’r chwe nwy tŷ gwydr Protocol Kyoto: Carbon deuocsid 

(CO2), Methan (CH4), Ocsid Nitraidd (N2O), Hydrofflwrocarbonau (HFCs), Perfflwrocarbonau (PFCs) 

a Sylffwr hecsafflwrorid (SF6). 

Ffynhonnell – https://www.carbontrust.com/resources/guides/carbon-footprinting-and-

reporting/carbon-footprinting/ 

Yn syml, cilowat (kW) yw 1,000 wat, sy’n fesur o bŵer, e.e. gall cael cawod drydan 10,000 wat hefyd 

cael ei alw’n gawod 10 cilowat. 

Yn syml, mae megawat (MW) yn 1,000 cilowat, sy’n fesur o bŵer, e.e. gigawat (GW) yw 1,000 

megawat a terawat (TW) yw 1,000 gigawat 

Mae awr cilowat (kWh) yn fesur o faint o ynni sy’n cael ei ddefnyddio; nid yw’n golygu nifer y 

cilowatau a ddefnyddir yr awr, dim ond uned o fesur sy’n cyfateb i faint o ynni y byddai rhywun yn ei 

ddefnyddio i gadw teclyn 1,000 wat i redeg am awr, er enghraifft: 

 Byddai un bwlb golau 100 wat yn cymryd 10 awr i ddefnyddio 1 kWh o ynni. 

 Byddai un teclyn 2,000 wat yn defnyddio 1 kWh mewn dim ond hanner awr. 

 Gallai un eitem 50 wat aros ymlaen am 20 awr cyn ei bod yn defnyddio 1 kWh. 

Ffynhonnell – https://www.ovoenergy.com/guides/energy-guides/what-is-a-kwh-kw-and-kwh-

explained.html 

Awr megawat (MWh) yw 1000 kWh. 

Esboniadau: 

Gall terminoleg sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd fod yn anodd ei deall yn enwedig i’r rheini 

sydd â chysylltiad anaml â’r pwnc. Mae rhai termau isod a ddefnyddir yn gyffredin: 

Cyfrifyddu Carbon – mae cyfrifyddu carbon yn cwmpasu ystod eang o arferion gwahanol ac yn 

golygu pethau gwahanol i grwpiau gwahanol o bobl, ond yn gyffredinol gellir ei rannu’n ddau gategori: 

cyfrifyddu carbon ffisegol (sy’n meintioli symiau ffisegol o allyriadau nwyon tŷ gwydr i’r atmosffer), a 

chyfrifyddu carbon ariannol (sy’n rhoi gwerth marchnad ariannol i garbon). Gellir defnyddio cyfrifo 

carbon corfforol i helpu cwmnïau a gwledydd i weithio allan faint o garbon y maent yn ei ollwng i’r 

atmosffer; gelwir hyn yn rhestr nwyon tŷ gwydr. Ar ôl sefydlu faint o garbon sy’n cael ei ollwng, gellir 

gosod targedau lleihau. Mae’r dull hwn hefyd yn bwysig ar gyfer helpu i neilltuo cyfrifoldeb i wahanol 

bartïon am eu hallyriadau carbon cysylltiedig. 

Mae cyfrifyddu carbon yn darparu’r offer nid yn unig i feintioli a mesur allyriadau carbon ond hefyd i 

helpu i wneud penderfyniadau gwybodus o ran strategaethau lliniaru: 

o Faint o garbon sy’n cael ei ollwng? 

o Pwy sy’n gyfrifol am yr allyriadau hyn? 

o Pa ddulliau dylem eu defnyddio i gael y gostyngiadau carbon mwyaf? 
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o A oes strategaethau neu bolisïau sy’n ymddangos yn ‘wyrdd’ ond sy’n cynyddu ein hallyriadau 

carbon mewn gwirionedd? 

o Gall cyfrifyddu carbon helpu i ateb yr holl gwestiynau hyn, ond gall fod yn broses gymhleth. 

Ffynhonnell – https://www.ed.ac.uk/sustainability/what-we-do/climate-change/case-studies/climate-

research/carbon-accounting 

Carbon Sero-Net – mae’n amlwg o’r wyddoniaeth bod faint o CO2 yn yr atmosffer sy’n deillio o 

weithgaredd dynol yn pennu maint cynhesu byd-eang i raddau helaeth. Mae hyn yn golygu, er mwyn 

atal newid trychinebus yn yr hinsawdd, mae angen lleihau allyriadau CO2 i sero. Arweiniodd y 

wyddoniaeth at lywodraethau ledled y byd yn cytuno i sicrhau cydbwysedd rhwng allyriadau a chael 

gwared ar nwyon tai gwydr yng Nghytundeb Paris. Mae ‘sero-net’ yn cyfeirio at sicrhau cydbwysedd 

cyffredinol rhwng allyriadau a gynhyrchir ac allyriadau a gymerir allan o’r atmosffer. Fel baddon 

gyda’r tapiau’n rhedeg, dull o gyflawni’r cydbwysedd hwn yw naill ai troi’r tapiau i lawr (yr allyriadau) 

neu ddraenio swm cyfartal i lawr y plwg (symud allyriadau o’r atmosffer, gan gynnwys dulliau storio ar 

gyfer yr allyriadau megis ‘sinciau carbon’, h.y. unrhyw beth sy’n amsugno mwy o garbon nag y mae’n 

ei ryddhau fel carbon deuocsid. Ar hyn o bryd mae coedwigoedd Ewropeaidd yn sinc carbon net gan 

eu bod yn cymryd i mewn mwy o garbon nag y maent yn ei ollwng). 

Ffynhonnell – http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/news/what-is-net-zero/ 

Carbon Niwtral – mae niwtraliaeth carbon yn golygu allyriadau CO2 anthropogenig net (a achosir 

neu a ddylanwadir gan bobl) erbyn dyddiad penodol. Yn ôl ei ddiffiniad, mae niwtraliaeth carbon yn 

golygu bod pob tunnell o CO2 anthropogenig sy’n cael ei ollwng yn cael ei ddigolledu gyda swm 

cyfatebol o CO2 yn cael ei symud ymaith (e.e. trwy wrthbwyso carbon). 

Ffynhonnell – https://www.wri.org/blog/2015/12/cop21-glossary-terms-guiding-long-term-emissions-

reduction-goal 

 Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i fod yn awdurdod lleol ‘Carbon Sero-Net’ tra bod gan 

Lywodraeth Cymru uchelgais i gael sector cyhoeddus ‘Niwtral Carbon’ yng Nghymru. O fewn 

cyfyngiadau’r ddogfen hon, mae’r ddau derm hyn yn gyfnewidiadwy. 

Gwrthbwyso Carbon – yn syml, mae gwrthbwyso yn golygu sicrhau credydau carbon sy’n cyfateb i 

effaith carbon rhywun. Mae hyn yn golygu gwneud iawn am bob tunnell o CO2 a allyrrir trwy sicrhau 

bod un dunnell yn llai yn yr atmosffer. Oherwydd bod un uned o CO2 yn cael yr un effaith ar yr 

hinsawdd lle bynnag y caiff ei allyrru, mae’r budd yr un fath lle bynnag y caiff ei leihau neu ei osgoi. 

Gallai sicrhau gostyngiadau carbon wedi’u dilysu gynnwys amddiffyn fforestydd glaw yn Sierra Leone 

neu blannu coed yn lleol o bosibl. 

Ffynhonnell – https://climatecare.org/carbon-offsetting/ 
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Atodiad 5 

Argyfwng Hinsawdd 

Ni fwriedir i ffocws cychwynnol y cynllun gweithredu hwn ar gyfer llwybr tuag at fod yn awdurdod lleol 

carbon sero-net gyfyngu neu atal gweithredoedd ehangach posibl eraill sy’n cyfrannu at fynd i’r afael 

â’r argyfwng hinsawdd. 

Nodir rhai o’r gweithredoedd hyn isod (nid yw hon yn rhestr gyflawn): 

Tai 

 Dechreuodd cynllun grant Rhwymedigaeth Cwmni Ynni Awdurdodau Lleol Ceredigion (ECO 

LA Flex 3) ym mis Hydref 2019 a bydd ar gael tan fis Mawrth 2022. Mae’r cynllun hwn ar gael 

ledled y wlad ac mae’n cynnwys cartrefi ynni-aneffeithlon sydd naill ai’n gwario mwy na 10% 

o’u hincwm ar danwydd neu sydd ar incwm isel ac yn agored i’r oerfel. Mae’r grant yn mynd 

tuag at fesurau effeithlonrwydd ynni cartrefi sy’n cynnwys uwchraddio systemau gwresogi ac 

inswleiddio. Er mis Medi 2019 mae dros 173 o eiddo wedi derbyn gwelliannau trwy’r cynllun. 

 Ym mis Mawrth 2019 dechreuodd prosiect Cronfa Cartrefi Cynnes gan gyflenwi 140 o 

systemau gwres canolog tro cyntaf gyda’r mesurau inswleiddio angenrheidiol yng nghartrefi 

aelwydydd incwm isel sy’n agored i niwed. Roedd y gosodiadau hyn yn gymysgedd o 

systemau LPG a phympiau gwres ffynhonnell aer. Bydd y cynllun hwn yn dod i ben ym mis 

Mawrth 2021 ac ar hyn o bryd rydym yn trafod gyda’r cyllidwyr mewn perthynas â darparu 

cynllun Cam 2 ar gyfer 140 o osodiadau pellach dros y 12 mis nesaf. 

 Ar hyn o bryd mae rhaglen Arbed 3 Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru yn gwerthuso’r eiddo 

yn ardal Aberteifi yn barod ar gyfer cyflwyno adroddiad i LlC i bennu ymarferoldeb cynllun. 

Bydd hyn yn cynnwys gosod systemau gwresogi/uwchraddio systemau a mesurau inswleiddio 

mewn eiddo preifat (perchennog-ddeiliad a rhentu preifat). Y nod yw ymgymryd ag o leiaf 100 

o osodiadau. 

 Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Ceredigion yn ystyried amryw o gyfleoedd cyllido eraill er mwyn 

mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn y sir a lleihau’r ôl troed carbon. 

 

Cynllunio, Datblygu, Defnydd Tir a Bioamrywiaeth 

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion 2007-2022 (CDLl1) ym mis Ebrill 2013 ac mae’n 

ceisio llywodraethu sut a ble mae datblygu yn digwydd ledled y sir trwy nodi cyfres o bolisïau a 

chynigion. Defnyddir y CDLl wrth benderfynu ar bob cais cynllunio yng Ngheredigion. Elfen graidd o’r 

CDLl yw’r egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae gan y CDLl hefyd amcan i sicrhau bod datblygu yn 

lleihau cyfraniad nwyon tŷ gwydr Ceredigion, yn unigol ac yn gronnus, a cheisio gostyngiad lle 

bynnag y bo modd. Mae strategaeth y cynllun yn ceisio sicrhau datblygu cynaliadwy trwy’r 

Hierarchaeth Aneddiadau, sy’n ceisio cyfeirio datblygu at leoliadau sydd â lefel uchel o wasanaethau. 

Mae hyn yn ei dro yn lleihau’r angen i deithio sydd yn cyfrannu at ostyngiad mewn allyriadau carbon. 

Mae’r egwyddor datblygu cynaliadwy hefyd yn gyson trwy bolisïau’r cynllun. Ceir tystiolaeth o hyn, er 

enghraifft, mewn polisïau sy’n cefnogi datblygiadau ynni adnewyddadwy a seilwaith teithio 

cynaliadwy. Er mwyn sicrhau y darperir datblygu cynaliadwy, mae’r CDLl hefyd yn destun Arfarniad o 

Gynaliadwyedd sy’n ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol (SA/AAS). Pwrpas yr offer hyn yw 

sicrhau bod polisïau a chynigion yn y CDLl yn adlewyrchu egwyddorion datblygu cynaliadwy ac yn 

ystyried effeithiau sylweddol y cynllun ar yr amgylchedd. 

Mae Cynllun Datblygu Lleol cyfredol Ceredigion (CDLl 1) wedi bod yn destun monitro bob blwyddyn 

trwy gyfrwng yr Adroddiad Monitro Blynyddol (AMR). Sbardunodd canfyddiadau’r 3ydd AMR 
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adolygiad o’r cynllun a fu’n sail i gwblhau Adroddiad ar yr Adolygiad o’r CDLl a gyhoeddwyd ym mis 

Tachwedd 2017. Roedd y canlyniad yn argymell cychwyn CDLl newydd (CDLl 2). Bydd y cynllun 

newydd yn cwmpasu’r cyfnod 2018-2033. Bydd y CDLl diwygiedig yn ceisio cynnal yr egwyddor o 

ddatblygu cynaliadwy ac yn ceisio mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd drwyddi draw, gan 

ganolbwyntio datblygu ymhellach ar y lleoliadau mwyaf cynaliadwy sy’n hygyrch trwy ddulliau 

trafnidiaeth gynaliadwy ac sydd â’r galluoedd angenrheidiol i gefnogi gweithio o gartref. Mae’r newid 

mewn ymddygiadau teithio i’r gwaith sy’n deillio o bandemig COVID 19 yn debygol o fod yn nodwedd 

barhaol, gydag o leiaf 30% o weithwyr/oriau gwaith yn gweithio o gartref yn arferol yn y dyfodol, yn 

unol â bwriadau polisi Llywodraeth Cymru. Mae telefeddygaeth a defnyddiau eraill o gyfathrebu 

digidol hefyd yn debygol o effeithio ar yr angen i deithio (yr egwyddor datblygu cynaliadwy gyntaf) ac 

ar filltiroedd ceir a deithir yn arbennig ar gyfer poblogaeth wledig wasgaredig fel sydd yma yng 

Ngheredigion (lle mae tua 60% o’r preswylwyr yn byw y tu allan i’r prif drefi a lle mae gwasanaethau 

trafnidiaeth gyhoeddus hyfyw yn her). 

Fel rhan o’r broses adolygu, mae Papur Pwnc Newid yn yr hinsawdd yn cael ei lunio. Mae’r papur yn 

ystyried unrhyw ddeddfwriaeth, strategaethau, polisïau, cyfarwyddyd a thystiolaeth berthnasol sydd 

wedi’u cyhoeddi neu eu newid ers mabwysiadu CDLl1. Mae hyn, yn ei dro, yn llywio unrhyw 

newidiadau angenrheidiol i’r cynllun yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd. Un canlyniad a nodwyd 

hyd yma fu’r angen i gynhyrchu polisi strategol newid yn yr hinsawdd cyffredinol. Er nad oedd yn 

orfodol, nododd swyddogion mai ychwanegu polisi strategol oedd y dull mwyaf priodol i fynd i’r afael 

â phryderon yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd a datblygu. Bydd y polisi’n ceisio nodi maen prawf 

sy’n llywodraethu cynigion datblygu mewn perthynas ag allyriadau carbon, tir a ddatblygwyd o’r 

blaen, effeithlonrwydd ynni, cynhyrchu ynni adnewyddadwy, dyluniad sy’n ymateb i’r hinsawdd, 

dulliau adeiladu cynaliadwy, rheoli, amddiffyn a gwella gwasanaethau ecosystemau, adnoddau dŵr, 

yr asedau a rhwydweithiau seilwaith tir a gwyrdd gorau a mwyaf amlbwrpas sy’n gweithredu fel 

sinciau carbon. Yn ogystal, bydd yn ceisio osgoi a lleihau risg llifogydd ymhellach gan fabwysiadu 

dull o geisio atebion sy’n seiliedig ar natur yn gyntaf. 

Yn ddiweddar, cynhaliwyd Asesiad Ynni Adnewyddadwy sy’n ffurfio rhan o’r sylfaen dystiolaeth ac 

felly’n llywio’r cynllun newydd. Mae’r Asesiad Ynni Adnewyddadwy yn asesiad strategol lefel uchel o’r 

potensial ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel a sero ledled y sir. Mae’r Asesiad 

Ynni Adnewyddadwy yn nodi cyfres o dargedau ynni adnewyddadwy ac ardaloedd chwilio lleol ar 

gyfer gwynt a solar. Gyda’i gilydd, bydd hyn yn llywio’r cynllun newydd ac yn ei dro bydd yn ceisio 

hwyluso datblygiad a’r defnydd o dechnolegau ynni adnewyddadwy a charbon sero-net yng 

Ngheredigion. 

Rhaid ystyried llifogydd, fel perygl, i lywio’r broses CDLl; sy’n cynnwys ystyried canlyniadau posibl 

llifogydd yn ogystal â’r tebygolrwydd y bydd yn digwydd. Dylai awdurdodau cynllunio fabwysiadu dull 

rhagofalus o osgoi’n gadarnhaol datblygu mewn ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd, gan ystyried 

yn ogystal llifogydd dŵr wyneb a chynlluniau rheoli traethlin. 

Mae Polisi Cynllunio Cymru (PPW), wedi’i ategu gan Nodyn Cyngor Technegol 15 (TAN15 yn cael ei 

adolygu ar hyn o bryd) yn darparu fframwaith rhagofalus i gyfeirio datblygu newydd i ffwrdd o 

ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd. Yn benodol, mae’n ofynnol i ddatblygiadau hyglwyf, a 

ddisgrifir yn TAN 15, gael eu cyfeirio i ffwrdd o ardaloedd lle mae perygl o lifogydd. 

Mae Mapiau Cyngor Datblygu yn galluogi awdurdodau cynllunio i fabwysiadu dull strategol tuag at y 

perygl o lifogydd ac ystyried y dalgylch yn ei gyfanrwydd trwy ddarparu cynrychiolaeth ragarweiniol o 

risgiau llifogydd, sy’n llywio’r broses CDLl. Yn ogystal, dylai asesiadau canlyniadau llifogydd 

gynorthwyo’r ddealltwriaeth o sut mae amddiffynfeydd naturiol a dynol yn gweithio fel cydrannau 

annatod o leoedd ac yn darparu modd ar gyfer dechrau deall effeithiau cronnus datblygu, er mwyn 

helpu i reoli’r perygl o lifogydd yn gynnar. 
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Ar hyn o bryd mae CSC yn paratoi Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol i ffurfio rhan o’r sylfaen 

dystiolaeth ar gyfer y CDLl newydd. 

Bydd yr asesiad yn ategu rôl y Cyngor o ran cyflawni datblygu cynaliadwy trwy reoli’r perygl o 

lifogydd ac osgoi effeithiau llifogydd yn y dyfodol. Bydd hefyd yn cynorthwyo Ceredigion mewn ystyr 

ehangach trwy helpu i fynd i’r afael â materion allweddol megis dylunio ar gyfer newid yn yr 

hinsawdd, cadwraeth natur a bioamrywiaeth, cysylltedd ecolegol a gwella’r amgylchedd naturiol a’i 

wasanaethau. 

Yn ddiweddar, cynhaliwyd Asesiad Seilwaith Gwyrdd. Mae hwn yn cynnwys mapiau a sylwebaeth 

gysylltiedig ar asedau a chynefinoedd seilwaith gwyrdd trefol presennol ar gyfer chwe phrif dref 

Ceredigion ynghyd ag Adpar (chwaer anheddiad Castellnewydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin), ac ar y 

dynodiadau tir ar gyfer y sir gyfan, yn ogystal â nodi graddfa’r cysylltedd ar gyfer bywyd gwyllt rhwng 

cynefinoedd craidd presennol ac ar gyfer pobl rhwng asedau seilwaith gwyrdd presennol a rhwng 

ardaloedd trefol a gwledig. Mae’n sefydlu’r cyfleoedd a’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer cyflawni 

gwelliannau i’r Seilwaith Gwyrdd ar gyfer pob un o’r prif drefi ynghyd â’r sir gyfan. 

Mae’r Asesiad Seilwaith Gwyrdd yn awgrymu, yn seiliedig ar nodi cynefinoedd eang ym mhob un o’r 

byfferau 2km o amgylch trefi, a’r gwasanaethau ecosystemau sy’n debygol o gael eu darparu gan y 

cynefinoedd hyn, ei fod yn ymddangos mai’r trefi sy’n elwa fwyaf o lefelau uwch o ddarpariaeth 

gwasanaeth ecosystemau seiliedig ar gynefin yw Aberystwyth, Aberaeron ac Aberteifi. Gallai hyn fod 

yn rhannol oherwydd bod y rhain yn drefi arfordirol sy’n elwa ar y gwasanaethau diwylliannol a 

rheoleiddio a ddarperir gan arfordir Ceredigion a’i gynefinoedd. Mae gan Dregaron ddarpariaeth 

gwasanaeth ecosystemau nodedig i’r gogledd lle y ceir safle Ramsar a chynefin mignen. O ran 

anghenion gwasanaeth ecosystemau, byddai Aberteifi, Adpar, a rhannau gorllewinol a deheuol 

Aberystwyth, sydd wedi’u datblygu’n fwy dwys, yn elwa ar greu Seilwaith Gwyrdd (e.e. plannu coed a 

gwrychoedd a glaswelltiroedd a reolir yn briodol) i leihau lefelau llygryddion aer gronynnol. 

Gall mesurau rheoli llifogydd cynaliadwy, megis gosod systemau draenio cynaliadwy, plannu coed, 

neu greu man gwyrdd ar raddfa fawr (lle bo hynny’n ymarferol) sy’n cyd-fynd â dulliau rheoli llifogydd 

naturiol fel mannau cilio a reolir, fod yn fuddiol yn Llanbedr Pont Steffan ac yn nwyrain Tregaron lle 

mae’r perygl mwyaf o lifogydd dŵr wyneb. 

Dylid rhoi blaenoriaeth i greu Seilwaith Gwyrdd newydd sy’n mynd i’r afael â’r diffygion a nodwyd yn y 

Seilwaith Gwyrdd a darpariaeth gwasanaethau ecosystem, ac sy’n ymestyn ac yn cysylltu’r 

rhwydwaith presennol. Bydd cyfleoedd eraill sydd wedi’u blaenoriaethu yn ymwneud mwy â gwella 

ansawdd, hygyrchedd ac ymwybyddiaeth o’r Seilwaith Gwyrdd presennol. Ar raddfa’r sir, byddai mwy 

o ddarpariaeth o goetir ac ehangu/adfer corsydd mawn yn helpu i gael gwared â charbon deuocsid 

o’r atmosffer (yn ogystal â lleihau llifogydd i lawr yr afon a darparu buddion oeri), a thrwy hynny 

gyfrannu at ymrwymiad CSC i fod yn awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030. Bydd polisïau i 

gefnogi datblygiad o’r fath yn cael eu cynnwys yn y CDLl newydd. 

Prosiectau penodol sy’n cysylltu â’r Asesiad Seilwaith Gwyrdd yw prosiect Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Ceredigion ‘Cysylltu â Natur’ y disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd Mawrth 2021, 

gyda chyllid o £25k gan Gyfoeth Naturiol Cymru, sydd â’r dasg o nodi tir sy’n eiddo cyhoeddus y gellir 

ei reoli, ei wella a’i gyfoethogi ar gyfer bioamrywiaeth, a chael ei agor ar gyfer mynediad cyhoeddus, 

gwirfoddoli a gweithgareddau llesiant. Bydd yn nodi 6 chyfle â blaenoriaeth o restr hir sy’n gysylltiedig 

â’r potensial i wella ailgysylltiad cadarnhaol pobl o fewn eu cymunedau trwy ystyried materion 

penodol, gan ddefnyddio gwybodaeth a thystiolaeth a gasglwyd eisoes wrth baratoi’r adroddiad 

Asesiad Seilwaith Gwyrdd. Mae gwaith Seilwaith Gwyrdd pellach sy’n benodol i aneddiadau yn cael 

ei wneud gyda phartneriaid trawsffiniol yn Sir Gaerfyrddin a Chyfoeth Naturiol Cymru i fapio asedau 

ac anghenion o ran gwytnwch yr hinsawdd yng Nghastellnewydd Emlyn. 

Gall diwygiadau i reoliadau adeiladu er gwaethaf polisi newydd gael eu cyflwyno i’r CDLl ynghylch 

pwyntiau gwefru trydan ar gyfer datblygiadau newydd i gynyddu’r ddarpariaeth hon mewn 
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datblygiadau preswyl a di-breswyl. Mae materion allweddol ar gyfer Ceredigion yn ymwneud â 

datblygu cyfleusterau gwefru cerbydau trydan yn y parth cyhoeddus ac ar y priffyrdd, er mwyn 

sicrhau bod pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar gael i’w defnyddio gan ddeiliaid tai preswyl sydd heb 

le parcio oddi ar y ffordd ac i drigolion gwledig sydd angen gwneud siwrneiau cymharol hir ar gyfer 

siopa/hamdden/ymweld â’r ysbyty, ac ati, ac ar gyfer twristiaid ac ymwelwyr hamdden y bydd 

cyfleusterau ailwefru ar eu cyfer yn ffactor pwysig wrth ddewis eu cyrchfan gwyliau/hamdden. 

Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol 

 Mae’r Cyngor yn gweithredu’r gwasanaethau casglu ar garreg y drws canlynol: 

o Deunyddiau y gellir eu hailgylchu cymysg sych (papur, cerdyn, plastigau, caniau a 

chartonau) – yn cael eu casglu’n wythnosol 

o Gwastraff bwyd – yn cael ei gasglu’n wythnosol 

o Cynhyrchion hylendid amsugnol – yn cael eu casglu bob pythefnos ar gais 

o Poteli a jariau gwydr – yn cael eu casglu bob 3 wythnos 

o Gwastraff na ellir ei ailgylchu – yn cael ei gasglu bob 3 wythnos 

o Gwastraff gardd a gwastraff cartref swmpus – yn cael ei gasglu ar gais 

 Rhoddir cyfleoedd i gwsmeriaid gwastraff masnach y Cyngor ailgylchu deunyddiau y gellir eu 

hailgylchu cymysg sych a gwastraff bwyd. 

 Mae llwybrau casglu gwastraff yn cael eu hadolygu’n barhaus i wella effeithlonrwydd. 

 Mae’r gwastraff bwyd a gesglir yn cael ei drin trwy dreuliad anaerobig i gynhyrchu treuliad 

(gwrtaith tebyg i slyri) sy’n cael ei wasgaru ar dir amaethyddol a bio-nwy lleol a ddefnyddir i 

gynhyrchu gwres a phŵer. 

 Mae’r gwastraff na ellir ei ailgylchu a gesglir ar garreg y drws yn cael ei drin gan ynni o wastraff i 

gynhyrchu trydan. 

 Mae’r Cyngor yn darparu pedwar safle gwastraff cartrefi yn y sir lle gall preswylwyr fynd ag ystod 

eang o ddeunyddiau gwastraff domestig. 

 Mae’r Cyngor yn gweithio gyda sefydliadau ail-ddefnyddio lleol ac yn eu cefnogi, gan helpu i ddod 

o hyd i gartrefi newydd ar gyfer eitemau cartref diangen o safon. 

 Perfformiad y Cyngor ar gyfer ailgylchu, compostio a pharatoi i’w ail-ddefnyddio oedd 72% yn 

2019/20, o’i gymharu â tharged statudol o 64%. 

 Mae’r Cyngor yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid i addysgu preswylwyr am fanteision atal, 

ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff. 

 Mae’r Cyngor yn cefnogi ymdrechion cymunedol i leihau’r defnydd o blastig untro yn y sir, ac mae 

wedi lleihau ei ddefnydd ei hun yn sylweddol trwy gamau megis: 

 Rhoi’r gorau i ddefnyddio poteli a gwellt llaeth plastig mewn ysgolion a rhoi dewisiadau 

amgen heblaw plastig yn eu lle. 

 Rhoi’r gorau i ddefnyddio cwpanau, cyllyll a ffyrc a bagiau bach plastig wedi’u pacio 

ymlaen llaw mewn ffreuturau dinesig. 

 Gosod ffynhonnau yfed cyhoeddus 

 

Caffael 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i ddarparu atebion cynaliadwy gan gynnwys lleihau 

allyriadau carbon ac mae’n cydnabod y rôl allweddol sydd gan gaffael i’w chwarae wrth gyflawni’r nod 

hwn. Mae’r strategaeth gaffael ddiweddaraf yn sicrhau’r cyfraniad mwyaf tuag at ddatblygu 

cynaliadwy trwy ymgorffori Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 mewn prosesau caffael. Yn benodol, bydd y Strategaeth yn darparu amgylchedd iach 

trwy gaffael atebion cynaliadwy a thrwy rag-gymhwyso darpar gyflenwyr ar eu cofnodion a’u 

gwerthoedd cynaliadwyedd. Mae’r camau yn y Strategaeth yn cynnwys: 

 Datblygu strategaethau nwyddau trwy reoli categori, e.e. cynyddu cyrchu lleol a chaffael atebion 

cynaliadwy. 

Tudalen 276



 Gweithio gyda chyflenwyr i’w helpu i wella a bod yn fwy cynaliadwy. 

Mae gan y Tîm Caffael Corfforaethol gynrychiolaeth ar Grŵp Lleihau Carbon y Cyngor a’r Panel 

Rheoli Prosiect, sy’n hwyluso ymgysylltiad cynnar â rheolwyr prosiect ar ystyriaethau cynaliadwyedd 

cysylltiedig yn ogystal â materion eraill. Chwaraeodd y tîm ran allweddol hefyd yn y Grŵp Tasg a 

Gorffen Ceredigion Di-blastig, a lwyddodd i ddileu nifer o blastigau untro a ddefnyddir gan yr 

Awdurdod. Yn dilyn hynny, mae’r Cyngor wedi arwain ar fframwaith cenedlaethol ar gyfer pecynnu 

arlwyo sy’n galluogi sefydliadau i newid o gynhyrchion plastig traddodiadol i atebion cynaliadwy. 

Yn ystod y broses datblygu fframwaith, mae swyddogion caffael wedi gweithio’n agos â llunwyr polisi 

WRAP Cymru a Llywodraeth Cymru a chynnwys eu mewnbwn yn y fanyleb. Wrth edrych i’r dyfodol, 

mae’r tîm caffael wrthi’n gweithio ar brosiect yr Economi Sylfaenol sy’n cynnwys llinynnau i wella’r 

sylfaen gyflenwi a bwyd lleol, gyda’r nod o sicrhau effeithiau economaidd ac iechyd cadarnhaol yn y 

sir. 

 

Amddiffyn yr Arfordir, Llifogydd a Draenio 

 Mae’r holl gynlluniau Amddiffyn yr Arfordir a Lliniaru Llifogydd a gynhaliwyd gan y Cyngor wedi’u 

cynllunio i gynnwys lwfansau newid yn yr hinsawdd yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. 

 Bydd angen cynllunio systemau draenio dŵr wyneb ar gyfer datblygiadau newydd hefyd i 

ddarparu ar gyfer digwyddiad glawiad 1 mewn 100 mlynedd ynghyd â lwfans 30% ar gyfer newid 

yn yr hinsawdd. 

 Mae Cyngor Sir Ceredigion yn goruchwylio Atodlen 3 o dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 

sy’n ei gwneud yn ofynnol i ddatblygiadau newydd gynnwys nodweddion Systemau Draenio 

Cynaliadwy (SuDS). Gallai hyn olygu bod angen darparu ffrydiau, dyfrffosydd, pyllau ac ati ar y 

safle. 

Trafnidiaeth a Phriffyrdd 

Cefndir 

Mae ased priffyrdd Ceredigion yn cynnwys: 

 2,151km o gerbytffyrdd – a ddefnyddir gan drafnidiaeth gyhoeddus, trafnidiaeth ysgolion a 

beicwyr 

 212 km o droedffyrdd – yn cael eu defnyddio gan gerddwyr o fewn aneddiadau ac yn darparu 

cyswllt rhwng cymunedau a thwristiaeth a chyrchfannau eraill 

 Xx km o lwybrau beicio pwrpasol 

 Xx km o lwybrau defnydd a rennir (cerddwyr a beicwyr) 

 Rhwydwaith gwasanaethau bysiau lleol yn gweithredu 2,882,977 cilomedr o deithiau 

(2019/20) 

 Hefyd ceir nifer fawr o rannau o hawliau tramwy cyhoeddus y gellir eu cyrchu i wneud 

siwrneiau teithio llesol a chynaliadwy. 

Teithio Llesol 

Rhaid i’r Cyngor Sir gyflawni nifer o ddyletswyddau statudol o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 

2014. Mae Llywodraeth Cymru wedi dynodi tri chyrchfan Teithio Llesol (trefi) yng Ngheredigion – 

Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan. Mae hyn yn cynnwys ceisio gwella (ymestyn) y 

rhwydwaith presennol yn barhaus, a dylai’r holl gynlluniau priffyrdd a thrafnidiaeth newydd ddilyn y 

Canllawiau Dylunio Teithio Llesol. Llwyddodd y Cyngor Sir i adeiladu 1,155 km o lwybr defnydd a 

rennir newydd a grëwyd yn 2019/20. Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn cynnal yr adolygiad gofynnol o’i 

rwydwaith presennol ac yn cynllunio llwybrau i’w datblygu a’u cynnwys mewn rhaglenni gwaith yn y 
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dyfodol. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: http://www.ceredigion.gov.uk/resident/travel-roads-

parking/active-travel/ 

Gyda digon o gyfleoedd teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus mewn ardaloedd gwledig, mae teithio llesol 

yn gallu darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer symud moddol i ffwrdd o deithiau car yn bennaf ar gyfer 

teithiau byrrach. Mae cyllid grant Llywodraeth Cymru yn parhau i gael ei ddefnyddio i ddarparu 

seilwaith newydd a gwell. 

Mae’r Cyngor Sir wedi arwain y ffordd ym maes darparu cyfleusterau gwefru beiciau trydan i annog 

pobl i ddefnyddio e-feiciau, yn enwedig ar gyfer rhan ehangach o’r boblogaeth a allai fod yn llai 

hyderus neu sydd â llai o allu i feicio pellteroedd hirach ac mewn ardaloedd lle mae’r dopograffeg yn 

fwy heriol i’r mwyafrif o ddarpar feicwyr. 

Mae’r Cyngor Sir wedi defnyddio Grant Teithio Cynaliadwy Covid-19 Llywodraeth Cymru yn 2020/21 i 

hwyluso mynediad diogel gan gadw pellter cymdeithasol i gerddwyr a beicio mewn nifer o drefi – yn 

benodol creu a rheoli ‘Parthau Diogel’, gwella’r ddarpariaeth barcio ar gyfer beiciau, ehangu 

troedffyrdd a chysylltiadau newydd i gerddwyr megis rhwng maes parcio Swyddfeydd Penmorfa ac 

Ysgol Gynradd, Aberaeron. Y bwriad yw creu cyfleusterau parhaol i annog cerdded a beicio yn y 

lleoliadau hyn yn y dyfodol. 

Mae cyllid grant Llywodraeth Cymru wedi galluogi’r Cyngor Sir i fuddsoddi mewn cynlluniau Llwybrau 

Diogel mewn Cymunedau ac mae rhaglenni hyfforddi ac ymwybyddiaeth Diogelwch ar y Ffyrdd yn 

helpu i adeiladu seilwaith (yn enwedig mewn ysgolion a’r cyffiniau) ac yn darparu’r sgiliau a’r hyder 

angenrheidiol ymysg plant a phobl iau i gerdded, beicio a defnyddio sgwteri yn ddiogel. Ochr yn ochr 

â gwaith i ehangu’r rhwydwaith a hyrwyddo teithio llesol, mae’r mentrau hyn yn helpu i annog 

dewisiadau teithio mwy cynaliadwy yn amgylcheddol wrth i blant dyfu i fod yn oedolion. 

Er bod y Cyngor yn cael ei annog gan Lywodraeth Cymru i ganolbwyntio ar gerdded a beicio o fewn y 

trefi a’r cymunedau teithio llesol dynodedig yn union o amgylch y trefi hyn, mae potensial i ddatblygu 

ymhellach y llwybrau pellter hwy fel llwybrau Rheidol ac Ystwyth sy’n cysylltu Aberystwyth a llwybr y 

Cardi bach yn Aberteifi. Gall fod llwybrau eraill hefyd. Os cânt eu datblygu’n ddigonol, mae gan bob 

un y potensial i annog beicio dros rannau o’r llwybrau hyn gan gysylltu cymunedau a chymryd lle rhai 

teithiau car. 

1.0 Teithio ar y Bws 

Mae’r rhwydwaith bysiau lleol yng Ngheredigion yn cynnwys gwasanaethau a gefnogir gan Gyngor 

Ceredigion a Llywodraeth Cymru yn bennaf. Mae’r prif lwybrau yn cael eu gwasanaethu’n dda gan y 

gwasanaethau TrawsCymru canlynol: 

 T1 Aberystwyth – Aberaeron – Llanbedr Pont Steffan (a lleoliadau i Gaerfyrddin) 

 T1C Aberystwyth – Aberaeron – Llandysul (a lleoliadau i Gaerdydd) 

 T2 Aberystwyth – Machynlleth (a lleoliadau i Fangor) 

 T5 Aberystwyth – Aberaeron – Aberteifi (a lleoliadau i Hwlffordd) 

sy’n darparu cyfleoedd teithio pellter lleol a phellter hwy rheolaidd a dibynadwy. Mae’r rhain yn cael 

eu hategu a’u cefnogi, gyda buddsoddiad gan CSC, gan wasanaethau bws lleol sy’n cyfnewid mewn 

hybiau allweddol gan gynnwys: 

 Aberystwyth 

 Aberaeron 

 Aberteifi 

 Llanbedr Pont Steffan 

Yn 2019/20 gweithredodd y rhwydwaith bysiau lleol yng Ngheredigion gyfanswm o 2,882,977 

cilomedr. 
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1.1 Bwcabus 

Mae’r Bwcabus yn ddatrysiad trafnidiaeth arloesol sy’n darparu cyfleoedd teithio ymateb i’r galw yn 

ogystal â llwybr/amserlen sefydlog dros ran helaeth o dde Ceredigion yn ogystal â Sir Gaerfyrddin a 

Sir Benfro gyfagos. 

1.2 Cardi Bach 

Mae’r Cardi Bach yn wasanaeth bws sy’n gwasanaethu’r cymunedau arfordirol rhwng Aberteifi a 

Cheinewydd, gan gysylltu â’r rhwydwaith bysiau ehangach ar y ddau ben, gan ddarparu siwrneiau 

lleol angenrheidiol yn gymdeithasol ynghyd â mynediad i Lwybr Arfordir Ceredigion. 

 Trafnidiaeth Gymunedol – e.e. Bws Bro Aberteifi, Bws y Bro ac ati? gweler: 

http://www.cavo.org.uk/archives/category/help-for-organisations/community-transport 

1.3 Trafnidiaeth Dysgwyr 

Mae CSC yn cynnal 36 o ysgolion cynradd, 4 ysgol uwchradd, un ysgol 3-16 a dwy ysgol 3-19. 

Darperir teithio am ddim i ddysgwyr ar gyfer oddeutu 400 o ddisgyblion ysgol gynradd cymwys a 

2500 o ddisgyblion ysgol uwchradd cymwys. Felly mae’r Cyngor Sir yn darparu oddeutu 1,102,000 o 

deithiau cludo dysgwyr bob blwyddyn. 

1.4 Rhwydwaith Integredig 

Mae’r trefniadau trafnidiaeth dysgwyr a gwasanaeth bysiau lleol wedi’u cysoni’n agos a’u 

hintegreiddio. Maent yn cefnogi ei gilydd trwy optimeiddio adnoddau i ddarparu a chynnal cyfleoedd 

teithio sy’n annhebygol o fod yn hyfyw ac yn gynaliadwy fel arall, mae hyn yn arbennig o wir yn 

ardaloedd mwy gwledig a llai poblog Ceredigion. 

2.0 Cynllun Teithio Rhatach 

Mae CSC yn hwyluso Cynllun Teithio Rhatach Cymru Gyfan yng Ngheredigion gyda thua 18,000 o 

basiau mewn cylchrediad gyda 358,612 o siwrneiau teithwyr yn tarddu yng Ngheredigion yn 

2019/2020. Mae’r Cynllun, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, yn rhoi hawl i bobl 

dros 60 oed a phobl ag anableddau penodol sy’n preswylio yng Nghymru, deithio am ddim unrhyw 

adeg o’r dydd ar wasanaethau bysiau lleol ledled Cymru, yn ogystal â rhai gwasanaethau trenau. 

3.0 Teithio ar y Trên 

Ceir cyfleoedd i deithio ar y trên, neu gyfuniad o drên a bws, teithio llesol a char preifat yn y 

gorsafoedd trenau a ganlyn sy’n arbennig o berthnasol i Geredigion: 

 Machynlleth 

 Cyffordd Dovey 

 Y Borth 

 Bow Street 

 Aberystwyth 

 Caerfyrddin 

Mae cyflwyno patrwm gwasanaeth trenau bron bob awr ar brif lein y Cambrian rhwng Aberystwyth ac 

Amwythig dros saith diwrnod o’r wythnos wedi cynyddu cyfleoedd teithio ac integreiddio â 

gwasanaethau bysiau yn sylweddol, yn enwedig yn Aberystwyth a Machynlleth ac erbyn hyn 

Bow Street. 

O’r cychwyn cyntaf, mae’r Cyngor Sir wedi cefnogi’r datblygiad ac wedi lobïo Llywodraeth Cymru ar 

gyfer cyfnewidfa drafnidiaeth gyhoeddus newydd Parcio a Theithio Gogledd Aberystwyth yn 

Bow Street. Disgwylir i Gyfnewidfa Drafnidiaeth Cymru agor ym mis Chwefror 2021 ac mae’n 
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cynnwys gorsaf drenau newydd gyntaf Ceredigion ers toriadau Beeching yn y 1960au gyda 

chyfnewidfa fysiau, beicio a maes parcio ceir. Mae’r Cyngor Sir wedi gweithio gyda Llywodraeth 

Cymru i ddatblygu a darparu rhwydwaith o gysylltiadau teithio llesol i/o’r gyfnewidfa newydd. Mae 

Parcio a Theithio Aberystwyth (De) yn Rhydyfelin wedi’i nodi yn y Cynllun Trafnidiaeth Leol cyfredol, 

ac mae’r safle wedi’i nodi fel safle ymgeisiol ar gyfer y defnydd hwn yn y Cynllun Datblygu Lleol 

cyfredol. Byddai angen gwneud gwaith datblygu pellach pe bai’r cynnig hwn yn cael ei ddatblygu. 

Mae'r Cyngor Sir yn aelod o Bartneriaeth Reilffyrdd Cambrian - y bartneriaeth reilffyrdd gymunedol 

ranbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru sy'n cwmpasu Prif Lein y Cambrian a Lein Arfordir y Cambrian.  

Mae'r Bartneriaeth yn ceisio hyrwyddo twf yn y defnydd o wasanaethau teithwyr rheilffordd ar gyfer 

teithiau rheolaidd a hyrwyddo twristiaeth 'wyrdd' yn ogystal â chynrychioli buddion y cymunedau lleol 

a wasanaethir gan leiniau'r Cambrian.  Ar hyn o bryd mae'r Cyngor Sir yn cyflogi'r Swyddog Datblygu 

ac yn darparu rheolaeth ariannol ar ran y Bartneriaeth. Gweler: https://www.thecambrianline.co.uk/ 

Mae Aelodau’r Cyngor Sir yn mynychu cyfarfodydd Pwyllgor Rheilffordd Amwythig i Aberystwyth 

gyda chefnogaeth swyddogion. Mae’r Pwyllgor yn dwyn ynghyd awdurdodau lleol, cymunedau lleol, 

defnyddwyr rheilffyrdd, Trafnidiaeth Cymru a’r Diwydiant Rheilffyrdd i ddatblygu gwelliannau i 

wasanaethau a hyrwyddo’r defnyddio’r rheilffyrdd o fewn ac i/o Ganolbarth Cymru – gweler: 

http://shrewsburyaberystwythrailway.org/ 

Yn y gorffennol mae Aelodau’r Cyngor Sir wedi penderfynu cefnogi datblygiad cynlluniau ar gyfer 

adfer yr hen lein rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Mae’r cynnig yn cael ei symud ymlaen gan 

Lywodraeth Cymru – gweler:  

https://gov.wales/aberystwyth-carmarthen-rail-reinstatement-feasibility-study 

 

Teithio Cynaliadwy a Datblygiadau Newydd 

Mae’r Adran Briffyrdd yn ymgynghorai statudol ar gyfer ceisiadau a wneir i’r Cyngor Sir fel Awdurdod 

Cynllunio Lleol. Mae’r gwasanaeth Rheoli Datblygu Priffyrdd yn darparu cyngor a chymorth i 

ddatblygwyr yn ystod y broses cyn ymgeisio a chais llawn. Weithiau gall yr Adran Briffyrdd 

wrthwynebu datblygiad y mae’n ei ystyried nad yw’n cefnogi neu’n gwneud darpariaeth ddigonol ar 

gyfer teithio cynaliadwy fel y’i diffinnir ym mholisïau perthnasol y Cynllun Datblygu Lleol – gweler: 

http://www.ceredigion.gov.uk/resident/planning-building-control-a-cynaliadwy-draenio-corff-

sab/cynllunio-adeiladu-rheoli/ceredigion-local-development-plan/ Bydd y gwasanaeth Rheoli Datblygu 

Priffyrdd yn ystyried mynediad i ddatblygiadau arfaethedig gan drafnidiaeth a theithio cynaliadwy ac 

mewn rhai amgylchiadau gall argymell gofyniad am Gynllun Teithio. Gall yr Awdurdod Cynllunio Lleol 

ddewis ei gwneud hi’n ofynnol i ddatblygwyr wneud cyfraniadau ariannol tuag at ddarparu seilwaith 

neu wasanaethau teithio cynaliadwy. 

 

Datblygu Cynaliadwy (cludo llwythi /nwyddau) 

Cafodd prosiect ei nodi yng Nghynllun Trafnidiaeth Leol ar y Cyd Canolbarth Cymru cyfredol 2015-20 

i ystyried y posibilrwydd o gludo llwythi ar reilffyrdd i leihau cludo rhai nwyddau ar y ffordd, er yr 

ymchwiliwyd i gyfleoedd yn y gorffennol gan gynnwys y treial/peilot cludo llwythi pren tua 10 mlynedd 

yn ôl. Mae hyd y daith rhwng marchnadoedd (yr ystyrir eu bod yn rhy fyr ar gyfer teithiau cludo llwythi 

hyfyw ar reilffyrdd), rhai cyfyngiadau (pontydd, crymedd, signalau, argaeledd dolenni pasio a 

chapasiti’r lein) a diffyg diddordeb yn y farchnad yn golygu na fu llawer o gynnydd. Efallai y bydd 

defnyddio tanwydd ‘glanach’ a newidiadau i dechnoleg cerbydau (trydan a hydrogen) yn cefnogi 

datgarboneiddio dosbarthu nwyddau dros amser. Cyhoeddodd Partneriaeth Menter Leol y Gororau, 

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru Strategaeth Cludo Nwyddau Gororau a Chanolbarth Cymru yn 

2018 – gweler: 
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http://www.tracc.gov.uk/uploads/media/Marches_and_Mid_Wales_Freight_Strategy_Feb 

Chwefror_2018.pdf 

 

Cynigion Gwefru Cerbydau Trydan 

Mae’r Cyngor Sir wedi buddsoddi mewn darparu pwyntiau gwefru cerbydau trydan (EV) sydd ar gael 

i’w defnyddio gan y cyhoedd yn ei swyddfeydd ym Mhenmorfa Aberaeron a Chanolfan Rheidol, 

Aberystwyth. Darperir y gwasanaeth gan Silverstone fel rhan o’i Rwydwaith Gwefru Dragon – gweler: 

https://www.dragoncharging.co.uk/ 

 

Hyd yma mae swyddogion priffyrdd wedi gwneud cais aflwyddiannus am gyllid grant trafnidiaeth 

Llywodraeth Cymru i ymestyn y trefniadau hyn i feysydd parcio cyhoeddus oddi ar y stryd sy’n eiddo 

i’r Cyngor Sir ledled y sir. Fodd bynnag, mae cais cyllid grant newydd wedi’i gyflwyno ar gyfer 

datblygu rhwydwaith cerbydau trydan Ceredigion gyda mannau gwefru i’w gosod ym Mlwyddyn 

Ariannol 2021/22 yn ogystal ag ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer hydrogen fel tanwydd amgen – e.e. 

bysiau a chludo llwythi. Disgwylir canlyniad y cais hwn ar hyn o bryd. Mae swyddogion y Cyngor Sir 

wedi darparu cymorth ar gyfer cynigion parhaus Trafnidiaeth Cymru i osod mannau gwefru’r 

Rhwydwaith Ffyrdd Strategol yng Ngheredigion (fel rhan o’i raglen genedlaethol) ac yng 

Nghyfnewidfa Bow Street. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Strategaeth 

Gwefru Cerbydau Trydan (EV) ar gyfer Cymru – gweler: 

https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2020-12/electric-vehicle-charging-strategy-

consultation-document.pdf 

 

4.0 Dibenion teithio 

Mae elfennau cyfun y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn darparu nifer o gyfleoedd teithio am 

amrywiaeth o ddibenion sy’n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: 

 Siopa 

 Iechyd 

 Cymdeithasu 

 Hamdden ac adloniant 

 Dysgu 

 Twristiaeth 

 Cymudo 

 Teithio cysylltiedig â gwaith 

Mae CSC yn ymwybodol bod effeithiau COVID-19 yn debygol o fod yn eang ac yn hirsefydlog a bydd 

hyn yn cael effaith sylweddol ar y dewisiadau teithio, y dyheadau a’r gofynion yn y tymor byr, y tymor 

canolig a’r tymor hwy sydd ar hyn o bryd yn anodd eu rhagweld neu eu rhagfynegi. Mae’n bosibl y 

gall teithio at ddibenion bob dydd, gan gynnwys y rhai y cyfeirir atynt uchod, leihau a gall y ffordd 

rydym yn teithio newid. Gellir nodi galw yn y dyfodol trwy fodelau trafnidiaeth Gogledd Cymru a De 

Orllewin a Chanolbarth Cymru sy’n cael eu datblygu gan Drafnidiaeth Cymru i’w defnyddio gan 

awdurdodau lleol, datblygwyr a sefydliadau eraill. 

Gyda gwasanaethau trafnidiaeth amlach i deithwyr wedi’u cyfyngu i weithredu ar hyd y rhwydwaith 

ffyrdd strategol (gyda rhai gwasanaethau bwydo lleol), mewn ardaloedd mwy gwledig fel Ceredigion, 

mae’r car preifat yn debygol o barhau i fod yn brif fath o drafnidiaeth/dull teithio i gael mynediad at 

wasanaethau, cyfleoedd a chyfleusterau a chynnal symudedd ac annibyniaeth. Efallai y bydd yn 

bosibl newid dulliau teithio moddol i ffwrdd o’r car preifat ar gyfer teithiau byrrach ond mewn 
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ardaloedd mwy gwledig mae dylanwadu ar ddewisiadau teithio mwy cynaliadwy/darparu dewisiadau 

amgen go iawn yn fwy heriol, ac ynghyd â theithiau masnachol a thwristiaeth dyma lle bydd newid i 

gerbydau ULEV yn cael yr effaith fwyaf yn y dyfodol. 

Rhannu ceir a chlybiau ceir? Ar un adeg roedd rhannu ceir yn cael ei arwain gan gonsortiwm 

trafnidiaeth rhanbarthol ond ymddengys nad oes llawer o gynnydd wedi ei weld dros y 6-8 mlynedd 

diwethaf. Cyfeirir ato’n aml mewn Asesiadau Trafnidiaeth a Chynlluniau Teithio Gwyrdd ar gyfer 

datblygiadau newydd – ond ymddengys nad oes llawer yn digwydd. Mae posibilrwydd y gellir 

datblygu’r ddau, yn enwedig clybiau ceir, gyda’r posibilrwydd o gysylltu â cherbydau ULEV – er y 

bydd pandemig Covid-19 wedi cael effaith ar hyder pobl i deithio gyda rhywun y tu allan i’w 

teulu/’swigen’. 

5.0 Caru Ceredigion 

Fel rhan o Caru Ceredigion, byddai preswylwyr ac ymwelwyr â Cheredigion yn cael eu hannog i 

ystyried: 

 effaith y dewisiadau teithio a wnânt ar yr argyfwng hinsawdd – byddai hyn yn cynnwys ystyried 

a oes angen teithio a sut y maent yn teithio; 

 gwneud y defnydd gorau o’r dewisiadau a’r cyfleusterau teithio cynaliadwy sydd ar gael iddynt, 

gan ymestyn o wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus i seilwaith cerdded a beicio, gan fod hyn 

yn cefnogi eu hyfywedd parhaus yn ogystal ag achosion busnes ar gyfer gwelliannau yn y 

dyfodol. 

6.0 Symud Ymlaen 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymgysylltu a chefnogi prosiect parhaus Trafnidiaeth Cymru ‘Diwygio 

a Dylunio Rhwydwaith Bysiau Cymru’ sy’n ceisio optimeiddio adnoddau a gwella cyfleoedd teithio 

ledled Cymru gan ystyried deinameg a dylanwadwyr lleol. Bydd hyn yn llywio dyluniad rhwydweithiau 

bysiau yng Nghymru yn y dyfodol. 

Mae CSC hefyd yn ymwybodol o weledigaeth uchelgeisiol LlC ar gyfer trafnidiaeth yng Nghymru yn y 

dyfodol fel y nodir yn Strategaeth Trafnidiaeth Cymru sydd wrthi’n cael ei ddatblygu; bydd CSC yn 

parhau i weithio gyda’r partneriaid perthnasol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth 

Cymru, i wireddu a chyflawni’r dyheadau hyn ar sail ranbarthol, yn ogystal â lleol, er budd trigolion ac 

ymwelwyr Ceredigion, yn ogystal â’i economi a’i amgylchedd. 

Bydd angen i rwydweithiau trafnidiaeth a’r cyfleoedd teithio a gynigir, o ran seilwaith a darparu 

gwasanaethau, fod yn ddeinamig a hyblyg i adlewyrchu gofynion byd ôl-COVID ac ymateb yn 

gadarnhaol i heriau’r argyfwng hinsawdd er mwyn bod yn addas at y diben yn y dyfodol. Gyda hyn 

mewn cof, rydym yn ymgysylltu â phartneriaid sy’n ymchwilio i’r posibilrwydd o ddefnyddio bysiau 

trydan ar rwydwaith TrawsCymru yng Ngheredigion, a’r seilwaith y byddai ei angen i gefnogi a 

hwyluso hyn. Ystyrir bod hyn yn fan rhesymegol i ddechrau o ran trydaneiddio bysiau yng 

Ngheredigion a all yn ei dro symud ymlaen at broses raeadru a chyflwyno ar draws y rhwydwaith. 

Mae gostyngiad cyffredinol mewn teithio, ynghyd â symud i ddulliau teithio mwy cynaliadwy, yn 

cefnogi’r egwyddorion cyffredinol sy’n sail i gynllunio teithio effeithiol ac effeithlon o safbwynt ariannol 

ac amgylcheddol, gan ddylanwadu’n gadarnhaol ar yr argyfwng hinsawdd. 

 

Addysg 

 Mae’r Rhaglen Eco-ysgolion yn fenter ryngwladol sy’n golygu y gall datblygu cynaliadwy fod yn 

rhan fawr o fywyd ac ethos ysgolion. Mae’r rhaglen yn cynnwys y gymuned ysgol gyfan wrth wella 

amgylchedd yr ysgol ac annog dinasyddiaeth dda; mae disgyblion yn astudio pynciau gan 
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gynnwys gwastraff, sbwriel, ynni, dŵr, trafnidiaeth, byw’n iach a dinasyddiaeth fyd-eang. Mae pob 

ysgol yng Ngheredigion wedi’i chofrestru ar y Rhaglen Eco-ysgolion. 

 Mae Ceredigion yn defnyddio dull ‘ffabrig yn gyntaf’ tuag at yr holl brosiectau ar Raglen Ysgolion 

yr 21ain Ganrif. Mae dull ‘ffabrig yn gyntaf’ ar gyfer dylunio adeiladau yn cynnwys gwneud y 

mwyaf o berfformiad y cydrannau a’r deunyddiau sy’n ffurfio’ ffabrig yr adeilad ei hun, cyn ystyried 

defnyddio systemau gwasanaethau adeiladu mecanyddol neu drydanol; gall hyn helpu i leihau 

costau cyfalaf a gweithredol, gwella effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau carbon gan leihau 

costau cynnal a chadw parhaus. Mae adeiladau a ddyluniwyd ac a adeiladwyd gan ddefnyddio 

dull ffabrig yn gyntaf yn ceisio lleihau’r angen i ddefnyddio ynni trwy ddulliau megis: 

 sicrhau’r adeiladau mwyaf aerdyn; 

 lefelau uwch o insiwleiddio; 

 optimeiddio enillion solar trwy ddarparu agoriadau a chysgodi; 

 optimeiddio awyru naturiol; a 

 defnyddio màs thermol ffabrig yr adeilad. 

 Mae’r Cyngor Sir wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i wella neu ddarparu llwybrau cerdded a 

beicio newydd i ysgolion a cholegau i wneud teithiau’n fwy diogel ac yn fwy hygyrch ar gyfer 

cerdded, beicio a defnyddio sgwteri. Mae rhai cynlluniau wedi cynnwys gostyngiad yn y terfyn 

cyflymder (i 20 milltir yr awr), mesurau tawelu traffig ffisegol a chysodfannau beiciau. Lle nad oes 

cyfleusterau croesi ffurfiol i gerddwyr, mae’r Cyngor yn defnyddio staff Patrol Croesi Ysgolion 

mewn lleoliadau yr ystyrir eu bod yn ‘risg uwch’ i ddarparu amgylchedd mwy diogel i ddysgwyr 

gerdded i’r ysgol. Mae Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd y Cyngor yn darparu rhaglenni hyfforddi ac 

ymwybyddiaeth yn yr ysgolion – megis hyfforddiant cerddwyr Kerbcraft a Hyfforddiant Beicio 

Safonau Cenedlaethol – i ddarparu’r sgiliau angenrheidiol a magu hyder ymhlith plant a phobl iau 

i gerdded, beicio a defnyddio sgwteri yn ddiogel i fynd i’r ysgol, a thrwy hynny annog pobl i beidio 

â theithio mewn car preifat. 

 Lle bo hynny’n ymarferol, bydd ysgolion newydd yn manteisio ar y technolegau gwyrdd sydd ar 

gael inni, ac yn ceisio gwneud y defnydd mwyaf o dechnolegau gwres o’r ddaear, ffynhonnell aer 

a solar sy’n briodol i bob safle unigol. Bydd ystod o feysydd gwasanaeth y Cyngor gan gynnwys 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, yn ymgysylltu’n gynnar i gyfrannu at unrhyw gynigion i 

adolygu’r ddarpariaeth addysg bresennol, ehangu ysgolion presennol ac ar gyfer unrhyw adeilad 

newydd. 

 Mae Ceredigion hefyd wedi ymrwymo i osod mannau gwefru cerbydau trydan ym mhob un o’i 

ysgolion newydd. 

Adfywio 

Economi ac Adfywio – gwybodaeth i ddilyn 

Cyllid 

 Mae Cyngor Sir Ceredigion yn rhan o Gronfa Bensiwn Dyfed sy’n werth £2.4 biliwn. 

 Ar 23 Ionawr 2020 cytunodd Cyngor Ceredigion i alw ar Gronfa Bensiwn Dyfed i beidio â 

buddsoddi mewn tanwydd ffosil o fewn dwy flynedd. 

 Yn ei gyfarfod ar 11 Ionawr 2021 cytunodd Bwrdd Cronfa Bensiwn Dyfed ar y camau a fydd yn 

lleihau ôl troed carbon ei ddaliadau ariannol gan 16%. 

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) 

 Mae’r Cyngor yn parhau i gyflwyno arfer da TGCh i helpu i leihau allyriadau carbon, gan gynnwys: 

o Lleihau’r defnydd o ynni yn ei Ganolfannau Data ac ar draws ei Rwydwaith trwy rithwiroli a 

rhesymoli caledwedd a mabwysiadu gweinyddwyr a seilwaith TGCh ynni effeithlon; 
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o Hwyluso gostyngiad mewn teithio staff trwy weithredu arferion gwaith ystwyth ar draws yr 

Awdurdod, gan gynnwys defnyddio gliniaduron a chyfarfodydd a galwadau cynhadledd 

fideo ar-lein (Skype for Business a Microsoft Teams); 

o Lleihau argraffu ar draws yr Awdurdod trwy hwyluso mabwysiadu dulliau gweithio di-bapur 

trwy ddefnyddio technoleg yn well. 

o Mae rhesymoli argraffu a chael gwared ar argraffu lliw ar gyfer y mwyafrif o staff wedi 

digwydd mewn adeiladau swyddfa. 

 

Argyfyngau Sifil 

Rôl Argyfyngau Sifil y Cyngor yw ceisio helpu i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd trwy weithio 

gyda sefydliadau partner a chymunedau a datblygu, cynnal a phrofi cynlluniau argyfyngau sifil ar 

gyfer amrywiol risgiau, gan gynnwys: 

o digwyddiadau tywydd mwy eithafol sy’n achosi llifogydd afonol difrifol, fel storm Callum yn 

2018; 

o lefel y môr yn codi gan achosi cynnydd mewn llifogydd arfordirol a, 

o hafau poethach a sychach yn achosi prinder dŵr, cynnydd mewn ‘tanau gwyllt’ ac effeithiau 

ar iechyd y boblogaeth (yn enwedig dinasyddion hŷn a mwy agored i niwed). 

 

Mae’r Cyngor yn aelod o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed-Powys y mae ei aelodau’n cynnwys y 

Gwasanaethau Brys, Cyrff Iechyd, Awdurdodau Lleol eraill, Asiantaethau’r Llywodraeth a Chwmnïau 

Cyfleustodau. Mae aelodau Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed-Powys yn gweithio gyda’i gilydd i 

sicrhau bod trefniadau ar waith i helpu i liniaru effeithiau unrhyw argyfyngau gan gynnwys y rhai a 

achosir gan newid yn yr hinsawdd. Mae rôl y Cyngor yn ystod argyfyngau yn cynnwys rhoi cymorth i’r 

gwasanaethau brys, cefnogaeth a gofal i’r gymuned leol ac ehangach a chydlynu’r ymateb gan 

sefydliadau heblaw’r gwasanaethau brys. Wrth i amser fynd yn ei flaen, ac wrth i’r pwyslais newid i 

adfer, mae’r Cyngor yn chwarae rhan flaenllaw wrth ailsefydlu’r gymuned ac adfer yr amgylchedd. 

Mae’r Fforwm Lleol Cymru Gydnerth yn cynhyrchu ac yn diwygio’n rheolaidd Cofrestr Risg 

Cymunedol Dyfed Powys. (Nodyn: Mae ‘Adroddiad Tystiolaeth Asesiad Risg Newid yn yr hinsawdd y 

DU 2017 – Crynodeb i Gymru’ yn crynhoi’r dystiolaeth benodol i Gymru yn ‘Adroddiad Tystiolaeth 

Asesiad Risg Newid yn yr hinsawdd y DU’). 

Mae’r Cyngor hefyd yn cydnabod effeithiau newid yn yr hinsawdd, yn enwedig erydiad arfordirol a 

llifogydd, yn ei gofrestr risg gorfforaethol ei hun. 
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Cyngor Sir CEREDIGION  
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

15 Mehefin 2021 

LLEOLIAD: ZOOM  
 

TEITL: 
 

Adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus ynghylch y Cynllun Gweithredu ar gyfer 
Cyflawni Sero-Net erbyn 2030 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi adborth cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus a gynhaliwyd ar 26 Mai 2021 

 
Yng nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus a gynhaliwyd ar 26 Mai 
2021, ystyriodd yr Aelodau’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Cyflawni Sero-Net erbyn 2030. Mae'r 
ddogfen hon yn nodi sut y mae’r Cyngor yn bwriadu ymateb i argyfwng yr hinsawdd. Mae'n 
egluro pam fod angen y Cynllun Gweithredu Carbon Sero-Net hwn arnom a pham fod targed 
2030 mor bwysig i fynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Mae'r Cynllun Gweithredu yn asesu 
allyriadau carbon gweithredol Ceredigion ar hyn o bryd ac yn amlinellu'r heriau sy'n gysylltiedig 
â tharged uchelgeisiol 2030. 
 
Cafodd y Cynllun Gweithredu ei baratoi mewn ymateb i benderfyniad y Cyngor ar 20 Mehefin 
2019 pan gytunwyd i wneud y canlynol: 
• Ymrwymo i wneud Ceredigion yn Awdurdod Lleol carbon sero-net erbyn 2030 
• Datblygu cynllun clir ar gyfer llwybr tuag at fod yn garbon sero-net o fewn 12 mis 
• Galw ar Lywodraethau Cymru a'r DU i roi'r gefnogaeth a'r adnoddau angenrheidiol i 

alluogi gostyngiadau effeithiol o ran carbon 
 
Yn ychwanegol at hyn, ar 5 Mawrth 2020, cyhoeddodd Cyngor Sir Ceredigion argyfwng 
hinsawdd byd-eang, gan ymrwymo i ateb yr her fwyaf sylweddol sy'n wynebu ein sir a'n planed. 
 
Dywedodd sawl aelod eu bod yn cytuno mewn egwyddor â'r angen i fynd i'r afael â'r mater 
hwn. Fodd bynnag, codwyd pryderon am y costau sydd ynghlwm â’r cynllun hwn, er mwyn 
cyflawni'r targedau a nodwyd. Dywedwyd hefyd fod angen cynllun busnes. 
 

Ar ôl ystyried yr adroddiad, cytunodd y Pwyllgor i argymell y canlynol i’r Cabinet: 

(i) bod gweithgor trawsbleidiol yn cael ei sefydlu fel rhan o’r grŵp carbon presennol, 
er mwyn hybu’r cynllun yn ei flaen; 

(ii) bod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus yn derbyn adroddiad 
diweddaru bob chwe mis; a 

(iii) bod y Cabinet yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ddweud mor bwysig yw hi bod 
methodoleg adrodd yn cael ei darparu yn fuan.  
 
Ers cyfarfod y Pwyllgor Craffu, roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r 
fethodoleg adrodd. 

Y Cynghorydd Marc Davies 
 Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15.6.2021 
  
Teitl: Ceisiadau am arian o Gronfa Codi’r Gwastad a 

Chronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig    
 

Diben yr adroddiad: Gofyn am hawl i gyflwyno ceisiadau am arian i 
gefnogi twf economaidd a phrosiectau adfywio  
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Economi ac Adfywio, y Cynghorydd Rhodri Evans 

 
1. Y CEFNDIR 
 
1.1. Cronfa Codi’r Gwastad y DU 

Bydd Cronfa Codi’r Gwastad y DU yn buddsoddi mewn seilwaith lleol sydd 
yn cael effaith weledol ar bobl a’u cymunedau a bydd yn cefnogi adferiad 
economaidd.  Mae’r Gronfa yn cael ei rheoli ar y cyd gan Drysorlys Ei 
Mawrhydi, y Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol a’r Adran 
Drafnidiaeth.   

 
https://www.gov.uk/government/publications/cronfa-codir-gwastad-prosbectws 
 

 
1.2. Mae’r gronfa ar agor i bob ardal yn y DU.  Yn benodol, ym Mhrydain Fawr: 

awdurdodau unedol (gan gynnwys cynghorau bwrdeistrefi metropolitanaidd, 
cynghorau bwrdeistref Llundain a chynghorau dosbarth mewn ardaloedd dwy 
haen yn Lloegr; ac mae awdurdodau unedol yn yr Alban a Chymru yn 
gymwys i gyflwyno ceisiadau yn unol â pharagraff 1.4.    

 
1.3. Mae cynghorau sir a chanddynt bwerau trafnidiaeth, awdurdodau ar y cyd, 

awdurdodau maerol ar y cyd ac Awdurdod Llundain Fwyaf (GLA) yn gymwys 
i gyflwyno un cynnig trafnidiaeth; ac mae awdurdodau unedol yn yr Alban a 
Chymru ac awdurdodau unedol yn Lloegr sydd â phwerau trafnidiaeth yn 
gallu cyflwyno un cynnig ychwanegol.  Rhaid i’r cynnig hwnnw fod ynghylch 
trafnidiaeth.   

 
1.4. Disgwylir i Aelodau Seneddol, fel cynrychiolwyr wedi’u hethol yn 

ddemocrataidd yn eu hardaloedd, gefnogi un cynnig y maen nhw’n ei weld 
fel blaenoriaeth. Bydd nifer y cynigion y bydd awdurdodau lleol sydd yn y 
categori cyntaf yn gallu eu cyflwyno yn dibynnu ar faint o Aelodau Seneddol 
sydd yn eu hardal. Felly, bydd awdurdodau lleol yn gallu cyflwyno un cynnig 
am bob AS y mae ei etholaeth yn gyfan gwbl o fewn eu ffiniau. Bydd pob 
awdurdod lleol yn gallu cyflwyno o leiaf un cynnig.  
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1.5. Gellir cyflwyno cynigion am hyd at £20 miliwn i Gronfa Codi’r Gwastad a gellir 
gwneud cynnig pellach am hyd at £20 miliwn ar gyfer cynigion trafnidiaeth, 
er y gellir cyflwyno cynigion am hyd at £50 miliwn ar gyfer cynigion 
trafnidiaeth sydd ar raddfa fwy.    

 
1.6. Mae Awdurdodau Lleol ledled Prydain Fawr wedi eu gosod mewn ardaloedd 

blaenoriaeth, sy’n seiliedig ar asesiad o anghenion economaidd.  Mae 
Ceredigion, ynghyd â 15 Awdurdod Lleol arall yng Nghymru wedi eu gosod 
yng nghategori 1. Golyga hyn y bydd blaenoriaeth uwch yn cael ei rhoi i 
brosiectau o’r ardaloedd hyn, a fydd yn diwallu’r meini prawf asesu.    

 
1.7. Bydd hyd at £4.8 biliwn ar gael ledled y DU hyd at 2024-25, gydag o leiaf  

£800 miliwn i’w fuddsoddi mewn prosiectau yn yr Alban, Cymru a Gogledd 
Iwerddon.  Gwneir ymrwymiad y bydd 5% o ddyraniad y DU yn y flwyddyn 
gyntaf yn cael ei fuddsoddi yng Nghymru.    

 
1.8. Gwahoddir rownd gyntaf o geisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu dangos bod 

elfennau o’u cynigion yn gallu cael eu cyflawni ym mlwyddyn 1 (y flwyddyn 
ariannol hon).   

 
1.9. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18 Mehefin 2021. 
 
2. Cronfa Adfywio Cymunedol y DU  

 
2.1. Bydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhoi mynediad at £220 miliwn o 

arian ychwanegol i ardaloedd lleol ledled y DU, wrth iddynt baratoi ar gyfer 
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU sydd i’w lansio yn 2022.  Mae’r gronfa wedi 
ei thargedu i gynorthwyo yn y broses o godi’r gwastad a chreu cyfle yn y 
llefydd mwyaf anghenus ledled y DU, mewn modd sy’n wahanol i Gronfa 
Codi’r Gwastad ond sydd hefyd yn gweithredu fel cymar i’r gronfa honno, 
drwy fuddsoddi mewn medrau, menter a chyflogaeth.  
 

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU: prosbectws 2021-22 (publishing.service.gov.uk) 
 
2.2. Ym Mhrydain Fawr, mae Llywodraeth y DU yn gwahodd awdurdodau 

arweiniol i wneud y canlynol:  

 gwahodd cynigion gan ystod o ymgeiswyr prosiectau;  

 gwerthuso a blaenoriaethu rhestr fer o brosiectau hyd at uchafswm o £3 
miliwn fesul lle (fel y’i diffinir yn y rhestr termau ac fel yr amlinellir yn y rhestr 
o 100 lle â blaenoriaeth) (O ran Ceredigion, pennir Ceredigion fel y lle a 
phennir Cyngor Sir Ceredigion fel yr Awdurdod Arweiniol); a  

 chyflwyno rhestr fer o’r prosiectau i lywodraeth y DU 
 
2.3. Diben y gronfa yw ‘meithrin ein meddyliau arloesol a chynnig hyblygrwydd, 

gall prosiectau lynu wrth naill ai un, neu sawl un, o’r blaenoriaethau 
buddsoddi canlynol:   

• Buddsoddiad mewn sgiliau  
• Buddsoddiad i fusnesau lleol  
• Buddsoddiad mewn cymunedau a lleoedd  
• Cefnogi pobl i gael cyflogaeth’ 
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2.4. Yn ogystal â bodloni’r amcanion a amlinellir yn y prosbectws, rhaid i 

brosiectau hefyd ddangos eu bod yn cyfrannu at gyflawni strategaeth leol 
berthnasol – yn achos Ceredigion, yr hyn a nodir yn uchelgeisiau yn nogfen 
Strategaeth Economaidd 2020-35.   
 

2.5. Mae’r arian refeniw i’w wario yn ystod blwyddyn ariannol 2021/22 

 

3. Cynigion arfaethedig Cyngor Sir Ceredigion  
 

3.1. Mae’r dull arfaethedig o ddatblygu dau gais posibl gan Gyngor Sir Ceredigion 
i Gronfa Codi’r Gwastad a chais i Gronfa Adfywio Cymunedol wedi ei drafod 
yng nghyfarfodydd Grŵp Datblygu’r Cyngor ym mis Mawrth 2021, ac yna ar 
24 Mai 2021.   

 
3.2. Lansiodd Cyngor Sir Ceredigion alwad agored am brosiectau ar gyfer Cronfa 

Codi’r Gwastad a Chronfa Adfywio Cymunedol gan bartïon oedd â diddordeb 
ac a allai gyflwyno prosiectau cyfalaf neu refeniw y gellid eu cyflawni ac a 
oedd yn diwallu gofynion y cronfeydd.  Sefydlwyd dau banel asesu i asesu’r 
ceisiadau ar gyfer y ddwy gronfa – Cronfa Codi’r Gwastad a Chronfa Adfywio 
Cymunedol – yn unol â’r meini prawf a nodwyd gan Lywodraeth y DU ac a 
esboniwyd yn y prosbectysau. 
 

3.3. Derbyniwyd pum datganiad o ddiddordeb ar gyfer cronfa Codi’r Gwastad a 
chyflwynwyd 18 cais i’w hasesu ar gyfer y cynnig i’r Gronfa Adfywio 
Cymunedol.   
 
Cronfa Codi’r Gwastad  

3.4. O ganlyniad i’r ymarfer hwn, mae cais i Gronfa Codi’r Gwastad yn cael ei 
gwblhau ar hyn o bryd, cais sy’n canolbwyntio ar fuddsoddiad i symud ymlaen 
ynghynt â’r weledigaeth o adfywio ymhellach yr ardal o’r Harbwr i’r Hen Goleg 
yn Aberystwyth, gan gynnwys gwelliannau i Brom y De.   
 

3.5. Mae’r rhaglen a fydd yn ffurfio rhan o’r cais yn ymwneud â chyfres 
gydgysylltiedig o fuddsoddiadau a ddeuant at ei gilydd i helpu adfywio rhan 
o Aberystwyth sydd â’r potensial i ysgogi twf economaidd sylweddol i’r dref 
ac i Geredigion, gan gynnwys:  
 

3.5.1 Parhau i ddatblygu’r buddsoddiad yn yr Hen Goleg,  er mwyn cynnig 
cyfleoedd newydd a chyflwyno budd economaidd ychwanegol, gan weithio 
mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Aberystwyth.   
 

3.5.2 Buddsoddiadau strategol allweddol yn ardal yr harbwr, gan gynnwys 
pontynau newydd, gwelliannau i Dŷ’r Harbwr, codi pont i gysylltu dwy ochr yr 
harbwr a datblygu cyfleusterau manwerthu, hamdden a masnachol pellach 
ar ochr ogleddol yr harbwr.  Drwy weithio gyda’r Grŵp Morol, bydd y 
buddsoddiad hwn yn rhyddhau arian o’r sector preifat, yn ogystal â 
buddsoddiadau eraill yn y sector cyhoeddus yn y dyfodol, er mwyn cefnogi’r 
cynlluniau tymor hir.   
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3.5.1. Gwelliannau i Dir y Cyhoedd ar hyd Promenâd Aberystwyth (Priffyrdd a 

Gwasanaethau Amgylcheddol - Cyngor Sir Ceredigion).  Y cynnig yw gwella 
tir y cyhoedd ac asedau cysylltiedig ar hyd y promenâd yn Aberystwyth, er 
mwyn cyfannu a chydgysylltu â chyfleoedd datblygu eraill sy’n cael eu dilyn 
drwy’r cyfle ariannu hwn.  Bydd yn cynnwys uwchraddio/gwella’r goleuadau 
ar hyd y promenâd, gan osod llusernau LED addurniadol a thrwy wneud 
hynny yn lleihau costau ynni ac allyriadau carbon, ynghyd â bod yn gyfle i 
osod mannau gwefru mewn lleoliadau allweddol ar gyfer cerbydau trydan.   

 
3.6. Mae’r buddsoddiad arfaethedig yn gam allweddol yn y broses o gyflawni 

gweledigaeth hirdymor ac uchelgeisiol i adfywio Aberystwyth.  Bydd yn 
gwella darpariaeth hamdden a lletygarwch y dref a hefyd yn dathlu ac yn 
cyfoethogi ei hasedau diwylliannol a’i hetifeddiaeth forol.  Bydd y 
buddsoddiad arfaethedig yn creu swyddi newydd mewn modd uniongyrchol 
a bydd yn denu mwy o ymwelwyr i Aberystwyth a thrwy wneud hynny yn 
sicrhau y bydd buddion anuniongyrchol hefyd i economi ehangach 
Aberystwyth a Cheredigion.   

 
3.7. Mae ymgynghorwyr yn cyflawni gwaith asesu manwl, pellach ar bob agwedd 

o’r prosiect arfaethedig, er mwyn sicrhau bod y prosiectau yn diwallu 
anghenion y rhaglen ariannu i’r graddau gorau posibl.  Fel rhan o’r broses 
hon, efallai y bydd rhai elfennau o’r prosiect yn cael eu tynnu allan o’r rhaglen 
bresennol, felly ar hyn o bryd ni wyddys beth fydd maint y cynnig llawn 
terfynol.   

 

3.8. Mae ail gais i Gronfa Codi’r Gwastad yn cael ei baratoi ar hyn o bryd.  Cais 
yn ymwneud â thrafnidiaeth yw’r cais hwnnw.   

 

3.9. Nod y prosiect yw cefnogi twf economi Ceredigion (gan gynnwys twristiaeth)  
a dadgarboneiddio trafnidiaeth/teithio drwy brosiect i ddarparu trafnidiaeth a 
fydd yn cynnig gwell llwybrau Teithio Llesol er mwyn cysylltu a chlymu 
cymunedau ledled Ceredigion.     

 

3.10. Mae’r prosiect arfaethedig yn ymdrechu i ddarparu gwelliannau o fewn a 
rhwng y tri lle sy’n ben y daith ar gyfer teithio llesol, sef Aberystwyth, Aberteifi 
a Llanbedr Pont Steffan.  Ar wahân i fod yn berchen ar gar preifat, ychydig 
yw’r dewisiadau teithio ymarferol i’r cymunedau a’r lleoliadau sy’n gweithredu 
fel canolfannau gwasanaethau lleol ar gyfer yr ardaloedd gwledig cyfagos 
sydd â phatrymau poblogaeth is a gwasgaredig.  Y rheswm dros hyn yw’r 
ffaith mai anaml y ceir gwasanaethau trafnidiaeth i deithwyr a phrin iawn 
hefyd yw’r  llwybrau cerdded a beicio diogel ar hyn o bryd.  

 

3.11. Fel yn achos y cais cyntaf i Gronfa Codi’r Gwastad, mae gwaith asesu manwl 
yn cael ei gynnal ar bob agwedd o’r prosiect arfaethedig, er mwyn sicrhau’r 
cyfle gorau posibl o fodloni anghenion y rhaglen ariannu.  Felly, ar hyn o bryd 
ni wyddys beth yw maint llawn, terfynol y cais terfynol.  
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Cronfa Adferiad Cymunedol  
 

1.1. Yn dilyn yr alwad agored am brosiectau a allai gael eu cynnwys yn y rhestr 
fer o brosiectau i’w cyflwyno yn rhan o’r cais i’r Gronfa Adferiad Cymunedol, 
mae’r 18 prosiect a gyflwynwyd, a oedd yn cynnwys prosiectau o sefydliadau 
allanol yn ogystal ag o faes gwasanaeth Cyngor Sir Ceredigion, wedi’u 
hasesu a’u sgorio gan banel mewnol yn erbyn amcanion y prosbectws ac yn 
erbyn eu cyfraniad tuag at gyflawni Strategaeth Economaidd Cyngor Sir 
Ceredigion 2020-35. 

 
1.2. Roedd y prosiectau yn y cynigion cychwynnol a dderbyniwyd yn werth 

cyfanswm o oddeutu £4.5 miliwn. Yn dilyn asesiad yn erbyn y meini prawf 
allweddol a gwaith pellach ar y prosiectau, bydd rhestr fer o brosiectau yn 
cael ei chyflwyno i Lywodraeth y DU, gan gwmpasu ystod o gamau 
gweithredu a blaenoriaethau a chamau gweithredu a nodwyd yn y 
Strategaeth Economaidd.  Cyfanswm gwerth y prosiectau sydd wedi 
cyrraedd y rhestr fer ac sydd wedi eu cynnwys yn y cais fydd £3 miliwn.   

 

1.3. Mae crynodeb o’r prosiectau sydd ar y rhestr fer ar hyn o bryd i’w gweld yn 
yr atodiad.   

 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd 
Asesiad Effaith 
Integredig?  Os 
naddo, nodwch 
pam:  

Naddo. Llunnir Asesiad Effaith Integredig 
ar bob prosiect cyn i bob prosiect 
ddechrau, os bydd cefnogaeth i’r 
ceisiadau, ond mae crynodeb wedi’i 
gynnwys isod.  
 

Crynodeb: 
Hirdymor: Mae pob ymyrraeth a buddsoddiad 

arfaethedig sydd wedi’u cynnwys yn y cais 
yn mynd i’r afael â gwendidau economaidd 
hirdymor a nodwyd yn y strategaeth 
economaidd ac yn cynnig o leiaf ran o’r 
atebion sydd eu hangen er mwyn lliniaru’r 
gwendidau hirdymor a nodwyd. 

Integreiddio: Mae’r ceisiadau yn ymgorffori’n llawn yr 
amcanion a’r camau gweithredu a nodwyd 
yn y Strategaeth Economaidd (Hybu 
Economi Ceredigion, Strategaeth i 
Weithredu 2020-35). Mae’r cynlluniau 
hefyd  yn ymgorffori strategaethau 
rhanbarthol a chenedlaethol allweddol eraill 
o ran twf yr economi a thrafnidiaeth.  

Cydweithio: Byddai’r buddsoddiadau yn golygu gwaith 
partneriaeth sylweddol gyda rhanddeiliaid 
allweddol yn y sector cyhoeddus, addysg 
a’r sector preifat yng Ngheredigion.   

Cynnwys: Mae’r cyfleoedd i fuddsoddi ac ymyrryd 
wedi deillio o ystod o weithredoedd 
ymgysylltu a gefnogai ddatblygiad 
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strategaethau a chynlluniau gweithredu, 
gan gynnwys gwaith cynllunio lleoedd yn 
Aberystwyth a datblygu’r Strategaeth 
Economaidd. Mae’r syniadau penodol ar 
gyfer prosiectau sydd wedi’u cynnwys yn y 
cynnig arfaethedig wedi deillio o brosesau 
galw agored a alluogodd randdeiliaid 
allweddol i gyflwyno syniadau ar gyfer 
prosiectau.   

Atal: Mae llawer o’r syniadau ar gyfer prosiectau 
sydd wedi’u cynnwys yn y rhestr fer 
arfaethedig o brosiectau ar gyfer y cais i 
Gronfa Adfywio Cymunedol yn cynnwys 
mesurau i rwystro caledi yn y dyfodol, 
caledi sy’n gysylltiedig â sgiliau gwael a 
phrinder cyfleoedd swyddi i bobl yng 
Ngheredigion.  

 
Argymhelliad/Argymhellion: 
 
Argymhellir bod Aelodau’n gwneud y canlynol: 
 
1. Cytuno â’r egwyddor bod Cyngor Sir Ceredigion yn cyflwyno ceisiadau ar 

gyfer arian Cronfa Codi’r Gwastad a Chronfa Adfywio Cymunedol, fel y’u 
hamlinellir yn gryno yn y papur.   

2. Cymeradwyo rôl Cyngor Sir Ceredigion fel awdurdod arweiniol ar gyfer y 
ceisiadau, ac yn dilyn hynny ei fod yn llunio cytundebau cyfreithiol gyda 
phartneriaid cyflenwi, pe bai’r ceisiadau am arian yn llwyddiannus.    

 
Rhesymau dros y penderfyniadau: 
Er mwyn ei gwneud yn bosibl ymgeisio am fuddsoddiadau strategol allweddol mewn 
twf economaidd.  

 
Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol  
Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu’r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl. 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Byddai’r buddsoddiadau yn y ceisiadau hyn yn cael eu 
hariannu o ffynonellau Llywodraeth y DU ac arian 
cyfatebol yn cael ei gyfrannu gan ffynonellau ariannu 
cyhoeddus neu breifat eraill.   
Bydd angen gwneud peth gwaith pellach er mwyn sicrhau 
ffynonellau ariannu eraill.   
Efallai y cyfyd rhai goblygiadau cost yn deillio o waith 
arfaethedig ar dir y mae Cyngor Sir Ceredigion yn 
berchen arno neu yn ei reoli.  Ar hyn o bryd ni wyddys 
faint fydd y symiau sy’n gysylltiedig â hynny.  
Bydd lliniaru risgiau ariannol yn sgil swyddogaeth Cyngor 
Sir Ceredigion fel awdurdod arweiniol y cais yn cael ei 
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gynnwys yn y cytundebau sydd i’w llunio rhwng Cyngor 
Sir Ceredigion a chynigwyr y prosiectau priodol.   
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Bydd angen cytundebau cyfreithiol rhwng Cyngor Sir 
Ceredigion a phob un o gynigwyr y prosiectau os bydd y 
ceisiadau’n llwyddiannus.  Bydd y cytundebau cyfreithiol 
yn cwmpasu sut y bydd pob un o oblygiadau cyfreithiol 
perthnasol y Cyngor sydd yn gysylltiedig â’r cynnig i 
ariannu yn cael eu trosglwyddo i gynigwyr y prosiect 
priodol.   
   

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau o ran 
eiddo/asedau:  
 

Mae’n debyg y bydd rhai o’r asedau y mae’r cyngor yn 
berchen arnynt yn cael eu cynnwys yn y cais, ac o’r 
herwydd, efallai y bydd goblygiadau i brydlesoedd sy’n 
bodoli eisoes.   
 

Risg(iau):  
 

Y brif risg sy’n gysylltiedig â’r papur hwn yw’r risg y gallai’r 
cais fethu.  Ni ellir dileu’r risg hon ond mae’n cael ei lliniaru 
gan y gwaith manwl sy’n dal i gael ei wneud ar y cais, er 
mwyn sicrhau bod y cais cryfaf posibl yn cael ei gyflwyno.   
Mae pob prosiect yn y cais yn cynnwys asesiad o risg y 
prosiect hwnnw a sut mae lliniaru’r risg honno.   
 

Pwerau Statudol: 
 

 

Papurau Cefndir:  
 

 

Atodiadau: Rhestr o’r prosiectau arfaethedig sydd wedi’u rhoi ar y 
rhestr fer ar gyfer y Gronfa Adfywio Cymunedol.   
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Russell Hughes Pickering 
 

Swyddog Adrodd: Arwyn Davies 
 

Dyddiad: 24.3.21 
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Cyngor Sir Ceredigion – Cabinet – 15/06/21 

ATODIAD 1 

Datganiadau o Ddiddordeb a Gafwyd – Cronfa Adnewyddu Cymunedol 

Isod mae rhestr o'r holl Ddatganiadau o Ddiddordeb a gafwyd yn dilyn yr alwad agored am 

ddatganiadau o ddiddordeb ar gyfer Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yng Ngheredigion. 

Ar hyn o bryd mae'r ceisiadau'n cael eu hasesu a'u rhoi ar y rhestr fer cyn eu cyflwyno i Lywodraeth y 

DU cyn y dyddiad cau. 

NODER: Ni fydd pob prosiect ar y rhestr hon yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth y DU i'w ystyried – gan 

y bydd y broses asesu yn gwirio cymhwystra, cyflawnadwyedd, diwydrwydd dyladwy – ac yn 

blaenoriaethu yn ôl angen lleol. 

Darperir yr atodiad hwn er gwybodaeth – i ddangos cyfanswm y Datganiadau o Ddiddordeb a gafwyd 

yng Ngheredigion. 

 

Enw'r Prosiect 
Noddwr y 
Prosiect Disgrifiad Byr Gwerth 

Ymddiriedolaeth 
Tir Cymunedol 

4CG Mae'r cais hwn yn cynnig dull gweithredu a arweinir gan y 
trydydd sector tuag at dai a arweinir gan gymunedau yng 
Ngheredigion. Dysgu o'r model a ddefnyddir gan 
Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Wessex ac ymgorffori'r 
dysgu mewn cymunedau yng Ngheredigion 
Creu rhwydwaith o gwmnïau cydweithredol tai a arweinir 
gan gymunedau yng Ngheredigion a fydd yn darparu tai 
fforddiadwy i bobl leol ac yn cefnogi cadwyni cyflenwi lleol 
i ddatblygu tai fel pwerdai bach. 
Mae cynnig y prosiect yn beilot 6 mis gyda'r nod o 
ddatblygu Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol ar 
gyfer y sir.  

287,435 

BioAccelerate AberInnovation Rhaglen parodrwydd buddsoddwyr yw BioAccelerate a 
gynlluniwyd i helpu cwmnïau cyfnod cynnar a busnesau 
newydd i ddatblygu eu cynllun busnes a'u strategaethau 
datblygu technegol i bwynt lle gellir buddsoddi er mwyn 
cyflwyno'n llwyddiannus i fuddsoddwyr ecwiti ac angylion 
buddsoddi. 

214,050 
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Enw'r Prosiect 
Noddwr y 
Prosiect Disgrifiad Byr Gwerth 

Mid Wales 
Challenge Led 
Launch Pad 
Series 

AberInnovation Mae'r Challenge Led Launch Pad Series yn rhaglen newydd 
gyda'r nod o ddatblygu atebion newydd i broblemau yn y 
sector cyhoeddus a phroblemau cymdeithasol trwy 
ymchwil ac arloesi wrth gynnig cyfleoedd marchnadol 
newydd i fusnesau a phobl â sgiliau isel yng Nghanolbarth 
Cymru. Bydd y rhaglen yn galluogi busnesau i ddadansoddi 
a gwerthuso potensial cysyniadau a syniadau ar gyfer eu 
defnyddio yn y sector cyhoeddus yn y pen draw trwy 
gydweithredu â'r byd academaidd ac arweinyddiaeth 
ranbarthol i annog llwyddiant a thwf. Trwy fodel gweithio 
cydweithredol, bydd yn darparu arbenigedd ac adnoddau i 
gyflymu datblygiad busnesau arloesol yng Nghyngor Sir 
Ceredigion a Powys a chyflymu twf trwy arloesi sy’n cael 
effaith sylweddol. Bydd Challenge Led Launch Pads yn 
mynd i'r afael â'r materion mwyaf brys sy'n cyd-fynd â 
pholisi yng Nghanolbarth Cymru ac yn genedlaethol i helpu 
i gefnogi'r adferiad economaidd yn y rhanbarth. Bydd y 
rhaglen newydd hon yn cynnwys rhanddeiliaid o'r sectorau 
cyhoeddus, preifat ac academaidd yn nodi ac yn dewis y 
materion cymdeithasol rhanbarthol mwyaf dybryd sy'n 
gofyn am atebion a chydweithio i gefnogi busnesau i 
ddatblygu atebion i'r broblem a nodwyd. Bydd hyn yn 
cynnwys cefnogaeth wedi'i theilwra a'r potensial i 
ddefnyddio asedau cyfalaf rhanbarthol unigryw a 
thechnoleg i gynorthwyo busnesau i ddatblygu atebion 
newydd sy'n annog busnesau i gynhyrchu twf economaidd. 
Bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfleoedd rhagorol i fusnesau 
ddatblygu a dangos technoleg i ystod o randdeiliaid yn y 
bartneriaeth sy'n gweithredu fel darpar gwsmeriaid. 

560,187 

Sbardunwr 
Cynhyrchiant 
AberInnovation 

AberInnovation Bydd y prosiect hwn yn darparu cefnogaeth i fentrau, yn 
benodol canllawiau sy'n gysylltiedig â gweithgynhyrchu a 
chynhyrchiant, i fentrau o bob maint o fewn Ceredigion yn 
y sectorau Biotechnoleg, Agritech, a Bwyd a Diod a'r 
economi gylchol (y cyfeirir atynt fel y ‘Sectorau Targed’ er 
mwyn y cais hwn). Bydd cefnogaeth yn cael ei rhoi dros 
gyfnod chwe mis, gydag entrepreneuriaid/busnesau yn 
cael eu cynefino dros y ddau fis cyntaf, gyda'r buddiolwyr 
felly'n cael o leiaf bedwar mis o gefnogaeth trwy Reolwyr 
Cymorth Sbarduno penodedig (x2, dau ddiwrnod y mis), 
consortiwm y prosiect, Cyrff Hyfforddi 
Cofrestredig/Canolfannau Rhagoriaeth, fel y Catapwlt 
Gweithgynhyrchu Uwch, a thrwy sesiynau arbenigol a 
ddarperir trwy ystod o Becynnau Gwaith cymorth. 

441,500 
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Enw'r Prosiect 
Noddwr y 
Prosiect Disgrifiad Byr Gwerth 

Sgiliau Newydd 
Dechrau 
Newydd 

Antur Cymru Mae'r prosiect yn mynd i'r afael â niferoedd cynyddol o 
bobl sy'n ystyried entrepreneuriaeth yn seiliedig ar 
reidrwydd sy'n wynebu rhwystrau i ymgysylltu â 
gwasanaethau sefydledig sy’n rhoi cymorth i fusnesau, fel 
Busnes Cymru. Gyda ffyrlo’n gorffen bydd y garfan hon yn 
tyfu'n sylweddol. Bydd y prosiect yn grymuso unigolion i 
gaffael sgiliau trosglwyddadwy trwy gymryd rhan mewn 
prosiect sy'n rhoi sgiliau busnes sylfaenol. Mae'r prosiect 
yn adeiladu ar wersi a ddysgwyd trwy fodel llwyddiannus 
blaenorol a gyflwynwyd yng Ngheredigion a alluogodd 
fusnesau i gychwyn a chefnogi cleientiaid i mewn i 
gyflogaeth a hyfforddiant. Bydd y prosiect yn cael ei 
gyflwyno'n ddwyieithog gan ddefnyddio dull gweithredu’n 
seiliedig ar hyfforddi a bydd yn cynnwys recriwtio 
hyrwyddwyr cymunedol gwirfoddol i alluogi gwaddol gan y 
prosiect. Wedi’u cynnwys yn y prosiect mae dau 
ganolbwynt cychwyn lle gall entrepreneuriaid sy'n dod i'r 
amlwg brofi masnach a sefydlu safleoedd ar gyfer eu 
nwyddau a'u gwasanaethau. Bydd y rhain wedi'u lleoli yn 
Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan. 

226,500.00 

ReVerb Area 43 Mae Area 43 wedi dod o hyd i gyllid i brynu adeilad i 
gartrefu caffi ieuenctid, gan roi man cyfarfod diogel, 
penodol o safon i bobl ifanc sy'n amrywio rhwng 14 a 25 
oed. Mae'r ddarpariaeth yn cael ei phennu gan bobl ifanc 
ar gyfer pobl ifanc, mewn partneriaeth ag oedolion, 
gweithwyr proffesiynol dibynadwy a phartneriaid 
cymunedol.  
Y Caffi Ieuenctid: 
• man cyfarfod hamddenol, sy'n ddiogel, yn gyfeillgar, yn 
gynhwysol ac yn oddefgar; 
• lle i bob person ifanc o bob cefndir cymdeithasol a 
diwylliannol gymryd rhan mewn rhyngweithio 
cymdeithasol â'u cyfoedion mewn amgylchedd diogel a 
chefnogol heb gyffuriau ac alcohol; 
• lleoliad ar gyfer ymlacio, hamdden ac adloniant, a, lle bo 
hynny'n briodol, fel safle ar gyfer gwybodaeth, cyfeirio at 
wasanaethau neu hyd yn oed ddarpariaeth uniongyrchol o 
ran gofal/gwasanaethau; 
• man lle gall pobl ifanc ddatblygu perthnasoedd o 
ansawdd da â'u cyfoedion ac oedolion. 
• Man anffurfiol, addysgiadol i bobl ifanc ddysgu sgiliau 
bywyd a gwella eu cyfleoedd cyflogaeth. 

73,737 
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Enw'r Prosiect 
Noddwr y 
Prosiect Disgrifiad Byr Gwerth 

Menter 
Ceredigion 
 
 

Business In 
Focus 

Cynllun peilot Menter Ceredigion: 
Mae’n cynnig cefnogaeth i bobl i fod yn hunangyflogedig, i 
adeiladu medrau/hyder.   Bydd yn buddsoddi mewn 
medrau digidol, cyflogadwyedd a medrau 
entrepreneuraidd, yn ogystal â chefnogi meicrofusnesau 
sydd newydd eu sefydlu.  Mae wedi ei deilwra’n benodol 
ar gyfer unigolion sy’n anweithredol yn economaidd/sydd 
yn ddi-waith neu ar ffyrlo ac mae’n ategu darpariaeth prif 
ffrwd, gan weithio’n agos gyda phartneriaid cymunedol.    
 
Rydym wedi datblygu, profi a mireinio elfennau ategol o 
fewn y gwasanaethau sydd gennym ar hyn o bryd, yn 
barod i’w cyflwyno mewn lleoliadau daearyddol newydd.  
Mae’r cynnig hwn ar gyfer Ceredigion; rydym yn anelu at 
ei atgynhyrchu ym Mhowys ac ar draws holl ranbarth 
canolbarth Cymru.    

213,126 

Caru Aber Caru Aber Ar gais pobl ifanc yn y gymuned leol, bydd cysgodfan yn 
cael ei adeiladu yn y parc sglefrio yn Aberystwyth, gan ei 
gwneud yn bosibl defnyddio’r cyfleusterau drwy gydol y 
flwyddyn a chan gynnig dewis arall yn hytrach na chysgodi 
mewn arhosfan fysiau gyfagos pan fo hi’n bwrw glaw.  
Bydd ffynnon ddŵr hefyd yn cael ei gosod yno gyda 
chyfleuster i ail-lenwi poteli dŵr a lle penodol i gŵn yfed.   

15,000 

Llwyddo Gyda'n 
Gilydd 

Cered Prosiect yw hwn i ddatblygu gwytnwch atyniadau 
ymwelwyr hanesyddol Ceredigion, gan gryfhau eu gallu i 
ddenu ymwelwyr a chefnogi twf yr economi leol sydd yn 
ddibynnol iawn ar dwristiaeth.  
 
Nid yw llawer o'r atyniadau yma yn derbyn arian 
cyhoeddus i'w cynnal ac o’r herwydd nid yw'n bosibl 
recriwtio staff cyflogedig ar gyfer pob rôl. Mae 
gwirfoddolwyr, felly, yn gwbl hanfodol i sicrhau bod drysau 
yr atyniadau yma ar agor.  
 
Serch hyn, mae’r atyniadau yn wynebu heriau sylweddol 
sy’n ymwneud â gwirfoddoli sef recriwtio nifer digonol o 
wirfoddolwyr, sicrhau bod ganddynt y sgiliau cywir a 
sicrhau olyniaeth ar gyfer gwirfoddolwyr sydd yn 
heneiddio. 

7,050 
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Enw'r Prosiect 
Noddwr y 
Prosiect Disgrifiad Byr Gwerth 

Cefnogi adferiad 
cymunedau a 
llefydd yng 
Nghymru a 
buddsoddi yn eu 
hadferiad   

CAVO – 
Cymdeithas 
Mudiadau 
Gwirfoddol 
Ceredigion 

Trafodaeth drwyadl gyda chymunedau a lleoedd mewn 9 
ardal awdurdod lleol ynglŷn â’r ffordd orau i gynnwys pobl 
a darparu cefnogaeth gynaliadwy o ran dysgu a datblygu, 
ariannu a mesur effaith gwaith cymunedol sy’n seiliedig 
mewn lle.   
Peilota a chydgynhyrchu rhaglen hyfforddi beilot rithiol ar-
lein, gan gynnwys hyfforddiant dan arweiniad cyfoedion 
ynghylch cynaliadwyedd ariannol, mesur effaith, 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a 
chynaliadwyedd amgylcheddol a newid hinsawdd.    
Sicrhau ymrwymiad cymunedau lleoedd mewn 9 
awdurdod lleol drwy arolygon ar-lein, cyfarfodydd rhithiol, 
galwadau ffôn a rhwydweithiau.   
Sicrhau ymrwymiad Cynghorau Gwirfoddol Sirol mewn 9 
awdurdod lleol drwy drafodaethau un i un a 
rhwydweithiau.  
Sicrhau ymrwymiad o leiaf 10 darparwr cymorth nad ydynt 
yn gweithredu dan Gynghorau Gwirfoddol Sirol na’r 
Awdurdod Lleol.  
Sicrhau ymrwymiad 9 awdurdod lleol mewn trafodaethau.  
Rhannu gwersi a ddysgwyd yn sgil COVID-19  o 
adroddiadau ymchwil gweithredol yng Nghymru ac adrodd 
arnynt, er mwyn cyfrannu at adferiad a chydnerthedd 
cymunedol.   
Ystyried sut i gefnogi cymunedau o ran cydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant mewn gwaith sydd yn seiliedig 
ar le, gan gynnwys yr iaith Gymraeg.   
Ystyried y gefnogaeth sydd ei hangen ar gymunedau a 
lleoedd i wella cynaliadwyedd amgylcheddol ac addasu i 
newid hinsawdd er mwyn cefnogi adferiad a chydnerthedd 
cymunedol.   

7,000 

Galluogi 
Adferiad Trefi 
Ceredigion  

Cyngor Sir 
Ceredigion 

Drwy gyfrwng ei brosiect ‘Galluogi Adferiad Trefi 
Ceredigion’, mae Cyngor Sir Ceredigion yn anelu at alluogi 
chwech o brif drefi Ceredigion i ddatblygu mannau 
deniadol lle gall unigolion, cymunedau a busnesau ffynnu.   
Mae ymgysylltu sylweddol wedi arwain at nodi’r angen am 
gapasiti tymor byr i gyflawni cynlluniau lleol a chlustnodi 
gweithgareddau ymarferol ar gyfer y dyfodol.  Bydd y 
prosiect hwn yn gweithredu fel catalydd i dreialu dulliau 
newydd o’r fath er mwyn darparu’r gefnogaeth sydd ei 
hangen ar ein trefi wrth iddynt ddod allan o gyfnod lle 
bu’n rhaid iddynt wynebu heriau pandemig COVID-19.   

239,905 
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Enw'r Prosiect 
Noddwr y 
Prosiect Disgrifiad Byr Gwerth 

Prosiect 
Ymgysylltu ac 
Estyn Allan i 
Gymunedau 
Gwledig 

Cyngor Sir 
Ceredigion 

Rydym yn gwneud cais am arian refeniw i’n cefnogi i 
atgyfnerthu ein cefnogaeth gyffredinol a phenodol i 
gymunedau gwledig, i alluogi unigolion i fyw mor iach â 
phosibl, o ran eu hiechyd meddyliol a chorfforol, a gwella 
eu hannibyniaeth, eu cydnerthedd a’u gallu i fod yn 
hunanddibynnol.  Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar 
ddarn o waith newydd ac arloesol a fydd yn cynnig 
darpariaeth symudol, neilltuol a thros dro i gymunedau 
sydd â rhwystrau o ran cefnogaeth neu gyfleoedd i 
gyfranogi.   Ym mis Awst 2021, bydd ein grant cyfalaf o’r 
loteri yn dechrau gydag uned symudol yn cyrraedd y sir.  
Yna, bydd yr uned hon yn cael ei defnyddio ar y cyd er  
mwyn ymgysylltu gyda’r rhai hynny y mae’n fwyaf anodd 
eu cyrraedd ledled Ceredigion.   

50,000 

Dysgu trwy 
Weithgaredd – 
yr Urdd  

YR URDD Y prif weithgareddau a fydd yn digwydd rhwng mis Awst 
2021 a mis Mawrth 2022 fydd: 
- Recriwtio 20 swydd cyfwerth ag amser llawn (FTE) sy’n 
amrywio rhwng £18,000 y flwyddyn a £45,000 y flwyddyn.  
-Uwchsgilio 5 swydd cyfwerth ag amser llawn (FTE) 
presennol drwy gyfleodd hyfforddi.  
- 280 awr o Wirfoddoli/Profiad Gwaith dan arweiniad i 30 
o bobl ifanc. 
- Datblygu Gweithgareddau Dŵr ar ffurf llyn ac offer.  
 
Bydd y prosiect yn edrych ar gymorth wedi’i dargedu 
mewn busnes lleol drwy fuddsoddi yn y gweithlu 
dwyieithog yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog, canolfan 
breswyl yng Ngheredigion, gorllewin Cymru.  

471,600 

Cyngor Sir 
Ceredigion: 
Trawsnewid 
Sgiliau Digidol ar 
gyfer y Stryd 
Fawr 

Maybe 
Solutions Ltd 

Bydd y prosiect hwn yn darparu dysgu digidol carlam i 
fusnesau'r Stryd Fawr a'u staff drwy raglen o hyfforddiant 
sgiliau digidol, grantiau cyfryngau cymdeithasol a llwyfan 
digidol cynhwysfawr. 
Bydd y rhaglen yn uwchsgilio 500 o fusnesau a 1,500 o 
weithwyr y Stryd Fawr. Bydd busnesau'n derbyn grantiau 
ar gyfer marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol am 
gymryd rhan yng nghamau'r rhaglen a'u cwblhau. Bydd y 
prosiect yn datblygu sgiliau unigol, yn gwella proffidioldeb 
a gwydnwch busnesau, ac mae'n broses y gellir ei 
hefelychu a'i graddio a fydd yn sicrhau canlyniadau 
mesuradwy. 

741,725 
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Enw'r Prosiect 
Noddwr y 
Prosiect Disgrifiad Byr Gwerth 

Lle i Weithio Menter a 
Busnes 

Barn Menter a Busnes yw y dylid mynd i'r afael â rhan o'r 
ateb i'r broblem hon drwy gryfhau'r cysylltiadau rhwng 
cyflogwyr allweddol ar draws y sector cyhoeddus, y sector 
preifat a'r trydydd sector er mwyn archwilio a datblygu 
atebion cyfannol a arweinir gan fusnesau i’r heriau a 
wynebir sydd hefyd yn ceisio mynd i’r afael â gofynion 
sefydliadol. Yn benodol, credwn nad yw potensial 
busnesau bach a chanolig yn cael ei ddefnyddio ddigon ar 
hyn o bryd, yn yr ystyr bod cyfle i wella potensial busnesau 
bach a chanolig i dyfu a chreu swyddi drwy weithredu gyda 
gwell ymwybyddiaeth o’u hanghenion parhaus o ran 
sgiliau a chapasiti.  
Dros gyfnod y cynllun peilot hwn, rydym yn cynnig ffurfio 
grŵp o gyflogwyr o’r un anian i archwilio a threialu 
mentrau ar y cyd i greu mwy o swyddi a chadw 
cenedlaethau iau yng Ngheredigion.  
Er mwyn annog y gweithgaredd hwn, bydd Menter a 
Busnes yn cydlynu prosiect trosglwyddo gwybodaeth 
peilot 8 mis o hyd a fydd yn cynnwys gweithdai, siaradwyr 
arbenigol ac ymgyrchoedd craidd i gyflwyno 
damcaniaethau blaenllaw ac arferion gorau i’w hystyried 
gan y grŵp. 

99,559 

‘THE LIFE YOU 
WANT’ 

Threshold DAS 
ltd 

Porth dysgu ar-lein newydd ar gyfer pobl sy’n awyddus i 
uwchsgilio neu ail-hyfforddi ac a gynigir fel ‘siop un stop’ 
i’r rheini sy’n ddi-waith, yn gyflogedig, yn hunangyflogedig, 
a’r rheini sydd ag anabledd ond sydd am wella eu 
dewisiadau bywyd. Mae ystod o gymorth ar gael, gyda 
phwyslais ar ‘nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu rhywbeth 
newydd’.  
Bydd 'THE LIFE YOU WANT' yn cael ei ddarparu drwy ddwy 
elfen wedi'u strwythuro'n unigol sy'n cynnig cymorth 
unigol wedi'i deilwra i unigolion, p'un a ydynt yn profi neu 
wedi profi cam-drin domestig. Y tair elfen yw: 
1.  Porth dysgu ar-lein ar MOODLE, ‘THE LIFE YOU WANT’, 
a fydd yn cynnig hyfforddiant yn ogystal â dysgu a 
chymwysterau achrededig.  
2.  Darpariaeth mewn ystafell ddosbarth, gan gynnig 
hyfforddiant, chwilio am swyddi a chymwysterau Agored 
Cymru, ond hefyd cymorth cyflogadwyedd (bydd y 
ddarpariaeth yng Ngheredigion) 
3. Dysgu Cyfunol. 

200,294 
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Enw'r Prosiect 
Noddwr y 
Prosiect Disgrifiad Byr Gwerth 

Prosiect 
Dichonoldeb 
AnTir  

Tir Coed Mae'r prosiect yn brosiect peilot a dichonoldeb sy'n 
seiliedig ar weithredu ar gyfer AnTir, ein rhaglen hyfforddi 
6 blynedd o hyd arfaethedig yng nghefn gwlad canolbarth 
a gorllewin Cymru. Bydd AnTir yn cefnogi, yn cymell ac yn 
galluogi pobl ddi-waith neu ddifreintiedig i feithrin sgiliau 
ymarferol i wella eu cyflogadwyedd ar gyfer swyddi 
gwyrdd ym maes tyfu/rheoli tir.  
 
Mae’n darparu’r capasiti i wneud y canlynol: 
 
• Profi methodoleg, unedau dysgu a chanlyniadau’r 
agwedd newydd hon ar waith TirCoed drwy ddatblygu a 
darparu hyfforddiant ymarferol yn yr awyr agored, gan 
gynnwys cynlluniau mentora a chynlluniau gweithredu 
unigol 
• Ymchwilio ac ymgynghori â darpar gyflogwyr – ffermwyr, 
tyfwyr, safleoedd treftadaeth – i bennu’r sgiliau sydd eu 
hangen  
• Dylunio ‘banc llafur tir’ i baru darpar weithwyr â 
chyflogwyr 
• Hyfforddi staff darparu 
• Dylunio/datblygu fframwaith monitro a gwerthuso 
• Dylunio fframwaith achredu Agored Cymru newydd ar 
gyfer cymhwyster galwedigaethol 

166,923 

Canolfan Tir 
Glas 

Prifysgol Cymru 
y Drindod Dewi 
Sant  

Bydd Canolfan Tir Glas yn sefydlu rhwydwaith o unedau 
cyd-ddibynnol yn Llanbedr Pont Steffan, a fydd yn helpu i 
fynd i'r afael â Strategaeth Economaidd Ceredigion "Hybu 
Economi Ceredigion - Strategaeth ar gyfer Gweithredu 
2020-35" ac anghenion gorllewin Cymru wledig. Bydd hyn 
yn cynnwys Canolfan Busnes a Menter Wledig sydd wedi'i 
galluogi'n ddigidol, Canolfan Cymru Gydnerth (mewn 
partneriaeth â Hwb Cydnerthedd Llanbedr Pont Steffan), 
Canolfan Ymchwil Coed Cymru a'r Ganolfan Gastronomeg 
Genedlaethol (yn seiliedig ar Brifysgol y Gwyddorau 
Gastronomig yn Pollenzo, yr Eidal a'r Ysgol Bwyd Artisan). 
Bydd y weledigaeth bellgyrhaeddol hon yn galluogi'r 
Brifysgol i weithredu fel canolbwynt trawsnewidiol ar gyfer 
economi, seilwaith cymdeithasol, diwylliant ac 
amgylchedd yr ardal. 

488,000 
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