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Dydd Llun, 29 Tachwedd 2021 
01545572034 

 
 
Annwyl Syr/Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir CYFARFOD o Cabinet trwy fideo-
gynhadledda o bellDydd Mawrth, 7 Rhagfyr 2021 am 10.00 am i drafod y 
materion canlynol: 
 
 
1.   

 
Ymddiheuriadau 
ER GWYBODAETH  
 

 
2.   

 
Materion Personol 
  
 

 
3.   

 
Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 
ER GWYBODAETH  
 

 
4.   

 
Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19 
ER GWYBODAETH  
 

 
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: Llewod Llambed yn dweud “achub 
ein neuadd chwaraeon” 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 11 - 14) 
 

 
7.   

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

 
8.   

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

  

Pecyn Cyhoeddus



9.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ar Cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar Gorff Llywodraethol 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 15 - 16) 
 

 
10.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ar Sylfaen Treth y Cyngor a’r Dyddiadau ar gyfer Talu’r 
Praeseptau. 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 17 - 28) 
 

 
11.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ar Y Rhaglen Gyfalaf Ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 29 - 44) 
 

 
12.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a 
Threfnidiaeth ar Polisïau Adnoddau Dynol: polisïau (1) Gyrru yn y 
Gwaith – Fflyd y Cyngor a (2) Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio 
Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 45 - 90) 
 

 
13.   

 
Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a 
Threfnidiaeth ar Polisïau Enghreifftiol Adnoddau Dynol ar gyfer 
Ysgolion: Polisi a Gweithdrefn Urddas yn y Gwaith a Rheoli 
Absenoldeb Salwch yn y Gwaith ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 91 - 170) 
 

 
14.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyfreithiol a 
Llywodraethu ar Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 171 - 182) 
 

 
15.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal 
ar Darpariaeth Breswyl er mwyn Cefnogi a Gofalu am Blant a Phobl 
Ifanc yng Ngheredigion 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 183 - 206) 
 

 
16.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol ar Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion 
(Llangwyryfon) (Cyfyngiad ar Led) 2021 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 207 - 210) 



 
 
17.   

 
Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ar Cyllideb Refeniw Reoladwy - 2021/22 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 211 - 232) 
 

 
18.   

 
Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ar Adolygiad canol blwyddyn o Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 
2021/22 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 233 - 240) 
 

 
19.   

 
Nodi  Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar 
Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS Chwarter 1 2021-22 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 241 - 286) 
 

 
20.   

 
Atodiad i adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal 
ar Darpariaeth Breswyl er mwyn Cefnogi a Gofalu am Blant a Phobl 
Ifanc yng Ngheredigion 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 287 - 292) 
 

 
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 



Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol
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Rhybudd o Benderfyniadau Cyfarfod y CABINET 
a gynhaliwyd Ddydd Mawrth, 2 Tachwedd 2021 

 
Cyhoeddir y Rhybudd hwn am 5.00pm ddydd Dydd Iau, 4 Tachwedd 2021. Y 
dyddiad olaf i dderbyn cais i alw unryyw benderfyniad i mewn yw 5.00 pm 
ddydd Dydd Iau, 11 Tachwedd 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, 12 Tachwedd 2021 
 
YN BRESENNOL;  Cynghorydd Ellen ap Gwynn (Cadeirydd), Y Cynghorwyr 
Cynghorydd Dafydd Edwards, Cynghorydd Rhodri Evans, Cynghorydd 
Catherine Hughes, Cynghorydd Gareth Lloyd, Cynghorydd Catrin Miles, 
Cynghorydd Ray Quant MBE a/ac Cynghorydd Alun Williams 
 
HEFYD YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Bryan Davies, Euros Davies, 
Elaine Evans, Lyndon Lloyd MBE, John Roberts, Lynford Thomas ac Ivor 
Williams. 
 

(10.00 am - 12.03 pm) 
 

102 Ymddiheuriadau 
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth Cynghorydd Gareth Lloyd am ymuno 
a’r cyfarfod yn hwyr. 
 

103 Materion Personol 
i. Dywedodd yr Arweinydd mai dyma fydd cyfarfod Cabinet olaf Mrs Caroline 

Lewis, Cyfarwyddwr Corfforaethol, cyn iddi ymddeol o’r Cyngor. Diolchwyd 
iddi am ei gwaith rhagorol dros y blynyddoedd a dymunwyd yn dda iddi yn 
y dyfodol. Adleisiodd y Prif Weithredwr eiriau’r Arweinydd. 

ii. Mae Mr James Starbuck newydd gael ei benodi yn Gyfarwyddwr 
Corfforaethol a dymunwyd yn dda iddo ar gyfer ei rôl newydd pan fydd yn 
dechrau arni ym mis Ionawr 2022. 

iii. Croesawyd Kay Davies i’r cyfarfod am ei bod wedi dychwelyd i’w swydd 
yn Swyddog yn y Gwasanaethau Democrataidd yn rhan-amser, dros dro. 

iv. Diolchwyd i'r staff am eu gwaith llwyddiannus wrth sicrhau £10.8m o gyllid 
o'r Gronfa Codi'r Gwastad. Mae'r cyllid hwn ar gyfer prosiectau a fydd o 
fudd i'r harbwr, y prom a'r Hen Goleg yn Aberystwyth. 

v. Dymunwyd yn dda i Mr Gareth Rowlands ar gyfer ei ymddeoliad a 
diolchwyd iddo am ei waith caled yn sicrhau arian grant sylweddol i'r Sir 
dros y blynyddoedd.  

vi. Estynnwyd llongyfarchiadau i Glybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion ar ôl 
iddynt gymryd rhan yn Eisteddfod CFfI Ceredigion y penwythnos diwethaf. 
Enillodd CFfI Llanwenog y gystadleuaeth gyfan. Dyfarnwyd gwobr 
Rhyddiaith yr Eisteddfod i Twm Ebbsworth, Llanwenog a dyfarnwyd gwobr 
Barddoniaeth yr Eisteddfod i Ianto Jones, Felinfach.  

vii. Rhoddodd yr Arweinydd wybod yn y cyfarfod fod y Cyngor wedi llwyddo i 
gaffael tir yn Felinfach ar gyfer adeiladu ysgol ardal newydd. 

 
104 Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

Doedd dim datganiadau buddiannau personol / byddiannau sy’n rhagfarnu.  
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105 Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19 
Rhoddodd Arweinydd y Cyngor ddiweddariad ar lafar parthed COVID-19. 
Dywedodd fod 331 yn rhagor o achosion positif wedi bod yn y 7 diwrnod cyn 
28 Hydref. Mae'r gyfradd fesul 100,000 bellach yn 455.3, sy'n ostyngiad. 
Nododd yr Arweinydd fod gostyngiad sylweddol wedi bod dros y dyddiau 
diwethaf o ran achosion positif.  Ymddengys fod yr holl achosion positif 
ledled siroedd Cymru yn gostwng ar wahân i sir Wrecsam ond bod y siroedd 
sy’n ffinio â Cheredigion yn parhau i fod â niferoedd uchel. 
 
Mae'r nifer uchaf o achosion positif yn parhau i fod ymhlith pobl ifanc mewn 
ysgolion uwchradd ac, yn dilyn newidiadau yng nghanllawiau Llywodraeth 
Cymru yr wythnos ddiwethaf, ni ddylai’r un disgybl fynychu'r ysgol os oes 
rhywun wedi profi'n bositif am COVID-19 ar yr aelwyd ‒ dylai’r disgybl 
hunanynysu. 
 
Mae yna nifer o achosion positif ymhlith aelodau’r staff yng nghartrefi gofal y 
sir ‒ mae 3 chartref yn y categori ambr a phump yn y categori coch.   
 
Mae llyfrgelloedd y sir yn parhau â'u gwasanaeth Clicio a Chasglu.   
Mae'r canolfannau ailgylchu a gwastraff wedi ailafael yn eu gwasanaeth 
arferol. 
Mae’r gwaith adfer yn parhau ym mhwll nofio Llanbedr Pont Steffan ac 
Aberystwyth ac yng nghanolfannau hamdden Aberystwyth ac Aberteifi. Y 
gobaith yw cyhoeddi dyddiadau ar gyfer ailagor cyn bo hir. 
 
Nodwyd hefyd fod y tywydd gwael diweddar wedi achosi tirlithriadau yn 
Aberaeron. Diolchwyd i dimau’r Cyngor a fu ynghlwm wrth y gwaith o 
gynorthwyo dros y penwythnos diwethaf. 
 

106 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion 
sy’n codi o’r Cofnodion hynny. 
Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 5 Hydref 2021 
yn gywir.  
 
Materion yn codi: Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion 
 

107 Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd 
Deiseb am lloches bws. 
Nodwyd bod y deisebau uchod wedi dod i law ac yr ymdrinnid â hwy yn unol 
â chanllawiau’r Protocol Deisebau 
 

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

109 Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr 
agenda. 
i. Adroddiad gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ar 

ddarpariaeth Gofal Cartref 
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ii. Adroddiad gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ar y 
Gwasanaeth Canolfannau Lles a datblygiadau yng Nghanolfan Lles 
Llambed 

Nodi cynnwys yr adroddiadau uchod. 
 

110 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu ar drefniadau tâl y Crwner 2021/22 
Cymeradwyo’r cyfraddau tâl a ganlyn yn weithredol o 1af Ebrill 2021 (gan 
gynnwys y symiau ôl-daliad cysylltiedig sy’n ddyledus i’r Uwch Grwner a’r 
Crwner Cynorthwyol): 
1) Uwch Grwner rhan-amser: 
i) Cyflog Cadw o £21,120 y flwyddyn i gwmpasu argaeledd/cadw 

gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa o 1af Ebrill 2021 i 31ain Mawrth 
2022. 

ii) Defnyddio’r gyfradd ddyddiol o £465 a gytunwyd i dalu cyflog blynyddol o 
£11,625 i’r Crwner gan gynnwys diwrnodau hyfforddi - o 1af Ebrill 2021 i 
31ain Mawrth 2022 

iii) Costau swyddfa/lwfans cymorth busnes - 
£5,000 y flwyddyn o 1af Ebrill 2021 i 31ain Mawrth 2022. 

2) Crwner Cynorthwyol: 
O 1af Ebrill 2021 i 31ain Mawrth 2022 bydd y cyfraddau dyddiol yn: 

 diwrnod llawn: £397; a 

 hanner diwrnod: £199. 
 
Rheswm dros y penderfyniad:-: 
Cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol a Chylchlythyron JNC, lliniaru her a 
diogelu cronfeydd cyhoeddus. 
 

111 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Economi ac 
Adfywio ar Adolygiad Blynyddol y Cynllun Rheoli Carbwn 2017/18 i 
2022/23 (Blwyddyn 3 2020/21) 
i) Cytuno monitro maint Gostyngiad Carbon y Cyngor yn ystod a hyd at 

flwyddyn 3 o gyfnod cyfredol 5 mlynedd y Cynllun Rheoli Carbon, a oedd 
yn ostyngiad 28.77% mewn CO2 yn erbyn blwyddyn waelodlin 2017/18;  

ii) Nodi a chymeradwyo cynnydd a chyflawniadau Cynllun Rheoli'r Cyngor 
hyd yma. 

 
Rheswm dros y penderfyniad: 
Yng Nghynllun Rheoli Carbon 2017/18 – 2022/23 a gymeradwywyd gan y 
Cabinet ar 11 Mehefin 2019 cytunwyd y byddai Adolygiad Cynnydd 
Blynyddol yn cael ei gynnal a bod adroddiad diweddaru yn cael ei roi i'r 
Cabinet bob blwyddyn. 
 

112 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar Siarad, Gwrando a Gweithio gyda'n 
Gilydd - Polisi Ymgysylltu Ddrafft gyda adborth gan y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu 
Argymhellir bod y Cabinet yn cytuno i fersiwn ddrafft y Polisi Ymgysylltu ac 
yn cymeradwyo ei bod yn mynd allan i ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod 
gaeaf 2021-22 
Nodi’r adborth o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol. 
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Rheswm dros y penderfyniad:- 
Mae’r polisi sydd gennym ar hyn o bryd ‘Polisi Ymgysylltu â Chymunedau’ yn 
dyddio’n ôl i 2012 ac yn lle’r polisi hwnnw, mae angen polisi newydd a fydd 
yn ystyried dulliau newydd o ymgysylltu, ac a fydd hefyd yn ystyried 
deddfwriaeth a chanllawiau diweddar. Yn ogystal â hynny, mae angen rhoi 
ystyriaeth i’r defnydd cynyddol o ymgysylltu digidol. 
 

113 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar Lythyr Blynyddol gan Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
Nodi cynnwys Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru a chytuno ar y tri cham a nodwyd ynddo: 

 Cyflwyno’r Llythyr Blynyddol i’r Cabinet er mwyn cynorthwyo aelodau 
wrth graffu perfformiad y Cyngor ac unrhyw gamau a gymerwyd o 
ganlyniad. 

 Parhau i ymgysylltu â gwaith CSA yr Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru - gan gynnwys cael mynediad i hyfforddiant a darparu 
data perfformiad. 

 Hysbysu’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru o ganlyniad 
ystyriaethau’r Cyngor a’r camau gweithredu arfaethedig ar y materion 
uchod erbyn 15 Tachwedd 2020. 

 
Rheswm dros y penderfyniad:- 
Sicrhau gwelliant parhaus a sicrhau bod aelodau etholedig yn ymwybodol o 
berfformiad y Cyngor o ran cwynion. 
 

114 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol ar fabwysiadu priffyrdd - Cae'r Odyn Bow 
Street 
Cymeradwyo mabwysiadu Cae’r Odyn drwy broses Adran 38 Deddf Priffyrdd 
1980 a chynnal a chadw’r ffordd ar gost y cyhoedd. 
 
Rheswm dros y penderfyniad:- 
Er mwyn sicrhau y caiff y ffordd ei chynnal a’i chadw ar gost y cyhoedd. 
 

115 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol ar fabwysiadu priffyrdd - Foel Goch, Bow 
Street 
Cymeradwyo mabwysiadu Foel Goch drwy broses Adran 38 Deddf Priffyrdd 
1980 a chynnal a chadw’r ffordd ar gost y cyhoedd. 
 
Rheswm dros y penderfyniad:- 
Er mwyn sicrhau y caiff y ffordd ei chynnal a’i chadw argost y cyhoedd 
 

116 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ar gadarnhau enwebiadau Cynrychiolwyr ALl ar Fyrddau 
Llywodraethu 
Cadarnhau enwebu’r sawl a enwir yn yr aroddiad yn gynrychiolwyr yr 
Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol yr ysgolion perthnasol. 
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Rheswm dros y penderfyniad:- 
Er mwyn enwebu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol. 
 

117 Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad 
a Diogelu'r Cyhoedd ar Lesiant Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau 
sy'n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021 gyda adborth gan Bwyllgor 
Troslwg a Chraffu 
Nodwyd yr adroddiad a’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach. 
 

118 Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad 
a Diogelu'r Cyhoedd ar adroddiad cynydd Is-grŵp Tlodi BGC - 
Strataegaeth mynd i'r Afal â Chaledi Gorffennaf 2021 gyda adborth gan 
Bwyllgor Troslwg a Chraffu 
Nodwyd yr adroddiad a’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol. 
 

119 Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad 
a Diogelu'r Cyhoedd ar Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant Lleol 
BGC Ceredigion 2020-21 
Nodwyd yr adroddiad.  
 

120 Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar 
adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol Chwarter 4 2020/21 gyda 
adborth gan Bwyllgor Troslwg a Chraffu 
Nodwyd yr adroddiad a’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach. 
 

121 Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnar ar 
Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2020-21 gyda adborth 
gan Bwyllgor Troslwg a Chraffu 
Nodwyd yr adroddiad a’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach. 
 

122 Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnar ar 
Adroddiad Blynyddol y Grŵp Datblygu Gofalwyr Rhanbarthol 2020-21 
gyda adborth gan Bwyllgor Troslwg a Chraffu 
Nodwyd yr adroddiad a’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach. 
 

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

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2021 
 

Cadeirydd:   
 

Dyddiad:   
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 7 Rhagfyr 2021 
  
Teitl: Deisebau a ddaeth i law 

 
Pwrpas yr adroddiad: Hysbysu’r Cabinet am unrhyw ddeisebau a ddaeth i 

law 
 

 Er gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Amherthnasol 

 
Mae’r Cyngor wedi derbyn y ddeiseb canlynol: 
 
Teitl y ddeiseb Nifer y 

llofnodwyr 
Aelod Cabinet  Aelod Lleol (os 

ydyw’n 
berthnasol) 

Llewod Llambed yn dweud 
“achub ein neuadd 
chwaraeon” 

631 Cyng Catherine 
Hughes 

Cyng Hag Harris a 
Cyng Ivor 
Williams 

 
Bydd y gwasanaeth perthnasol yn awr yn ystyried cynnwys y ddeiseb fel rhan o'r 
ymarfer ymgysylltu â'r cyhoedd ar gyfer y Cynllun Datblygu Gweithgarwch Corfforol. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

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

Amherthnasol – 
pwrpas yr adroddiad 
hwn yw adrodd 
ynghylch unrhyw 
ddeisebau sydd wedi 
dod i law 

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

 
Argymhelliad: Dylai’r Cabinet nodi’r ddeiseb canlynol a ddaeth i law 

- Llewod Llambed yn dweud “achub ein neuadd 
chwaraeon” 
 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Er mwyn hysbysu’r Cabinet am y ddeiseb / deisebau 
a ddaeth i law a gofyn i’r gwasanaeth / gwasanaethau 
perthnasol eu hystyried ymhellach. 

 
Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol 
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Fframwaith Polisi: 
 

Y Cyfansoddiad a’r Protocol Deisebau 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau Ariannol 
a Chaffael: 
 

Amherthnasol 
 

Pwerau Statudol: Amherthnasol 
 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol 

Atodiadau: Dim 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd 

Swyddog Adrodd: Lowri Edwards 
 

Dyddiad: 9 Tachwedd 2021 
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Darn o dudalen y ddeiseb / Extract from the peitition page 

 

 

 

Tudalen 13



Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 07 Rhagfyr 2021 
  
Teitl: Cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar Gorff 

Llywodraethol  
 

Diben yr adroddiad: Cadarnhau enwebiad Cynrychiolydd yr Awdurdod 
Lleol ar Gorff Llywodraethol  
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

 
Y Cynghorydd Catrin Miles, Gwasanaeth Ysgolion, 
Dysgu Gydol Oes a Hamdden.    
 

 
Ysgol Gynradd Gymunedol Pen-parc: Ethol Heddwyn Evans yn Llywodraethwr yr 
Awdurdod Lleol ar gais Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd Gymunedol Pen-parc.  
 
  

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Naddo – nid yw’r 
adroddiad yn cyfeirio at newid 
polisi neu wasanaeth.    
 

 

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

 
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 

Gofynnir i’r Aelodau gadarnhau enwebu’r sawl a 
enwir uchod yn gynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar 
Gorff Llywodraethol yr ysgol berthnasol. 
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn enwebu cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar 
Gorff Llywodraethol.   
 

 
Trosolwg a Chraffu: 
 

Ddim yn berthnasol 

Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Ddim yn berthnasol  
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Goblygiadau o ran 
Cyllid a Chaffael: 
 

Dim 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau Staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau o ran 
eiddo/asedau: 
 

Dim 

Risg(iau):  
 

Ddim yn berthnasol 

Pwerau Statudol: 
 

Ddim yn berthnasol 

Papurau Cefndirol: 
 

Ddim yn berthnasol 

Atodiadau: Ddim yn berthnasol 
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth – Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Ysgolion  
 

Swyddog Adrodd: Nia James  
 

Dyddiad:                                 10 Tachwedd 2021 
 

Tudalen 16



1 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 7 Rhagfyr 2021 

 
  
Teitl: Sylfaen Treth y Cyngor a’r Dyddiadau ar gyfer Talu’r 

Praeseptau. 
 

Diben yr adroddiad: Pennu Sylfaen Treth y Cyngor a’r Dyddiadau ar gyfer 
Talu’r Praeseptau ym mlwyddyn ariannol 2022/2023. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 
 

Gwasanaethau Cyllid a Chaffael a Gwasanaethau 
Diogelu’r Cyhoedd 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd 
 

 
1.  Y GOFYNIAD I BENNU SYLFAEN TRETH Y CYNGOR  
 

Mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2004, penderfynodd y Cyngor wneud 
pennu Sylfaen Treth y Cyngor yn swyddogaeth Weithredol, ac felly gall y Cabinet 
bennu Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2022/2023. Mae Sylfaen Dreth unrhyw 
ardal yn mesur faint o Dreth y Cyngor y gall yr ardal honno ei chodi.  

 
Mae'n ofynnol cyfrifo'r Sylfeini canlynol:- 
(a) Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion; 
(b) Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer pob un o ardaloedd y Cynghorau Tref a 

Chymuned. 
 

2. CYFRIFO SYLFAEN TRETH Y CYNGOR 
 

Pennir y rheolau ar gyfer cyfrifo Sylfaen Treth y Cyngor gan Reoliadau 
Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth y Cyngor) (Cymru) 1995, fel y’u 
diwygiwyd gan Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth y Cyngor) a 
Threth y Cyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (Diwygio) 
2004 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth y Cyngor) (Cymru) 
(Diwygio) 2016. Mae'r rheoliadau'n gosod y fformwlâu ar gyfer cyfrifo Sylfaen y 
Dreth mewn unrhyw ardal, ac yn pennu pryd y dylid cyflawni'r cyfrifiadau a 
chyfleu'r canlyniadau i'r awdurdodau praeseptio a'r awdurdodau sydd â phŵer i 
godi arian. Nodir y fformwlâu a'r cyfrifiadau yn Atodiad 1.  

 
Mae'r cyfrifiadau ar gyfer Sylfaen Treth y Cyngor, sydd wedi'u cynnwys yn 
Atodiad 1, yn adlewyrchu disgownt sero ar gyfer yr holl eiddo yn Nosbarthau 
Rhagnodedig A, B ac C, gan dybio y bydd y disgownt sero yn dal i fod yn 
berthnasol ar gyfer ardal gyfan yr Awdurdod yn 2022/23. Gwneir y dybiaeth 
ynghylch disgownt sero ar sail penderfyniad y Cyngor ar 24 Mawrth 2016 i 
gyflwyno Premiwm Treth y Cyngor o 25% ar Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag 
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Hirdymor o 1 Ebrill 2017 ymlaen (Adrannau 12A(3) a 12B(4) Deddf Cyllid 
Llywodraeth Leol fel y cafodd ei mewnosod gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014). 

  
Mae'r ffigurau yn yr atodiadau yn adlewyrchu'r materion canlynol:- 
(a) tybiaeth y cesglir 97.5% o'r dreth; 
(b) amcangyfrif o'r gostyngiadau y gellid eu hawlio ar sail anabledd; 
(c) amcangyfrif o'r disgowntiau y gellid eu hawlio 
(d) amcangyfrif o nifer yr anheddau eithriedig; 
(e) amcangyfrif o nifer y dosbarthau rhagnodedig ar anheddau;  
(f) tybiaeth y bydd yr holl eiddo sydd ar hyn o bryd heb eu bandio (gan gynnwys 

amcangyfrif o nifer yr eiddo newydd) yn cael eu prisio yn y bandiau priodol 
a ragwelir; 

(g) tybiaeth nad oes gan y Cyngor unrhyw eiddo y gellid eu hystyried yn 
anheddau eithriedig Dosbarth O sy'n gyfrifoldeb i'r Ysgrifennydd Gwladol 
dros Amddiffyn. 

(h) Swm a amcangyfrifir mewn perthynas â'r premiwm o 25% a godir o ran ail 
gartrefi heb unrhyw gyfyngiad ar fyw ynddynt a chartrefi gwag hirdymor.   

 
 

3. TALU’R PRAESEPTAU 
 

Mae darpariaethau Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Praeseptau) (Cymru) 1995 
yn berthnasol o ran y praeseptau y mae Cyngor Sir Ceredigion yn eu talu.   
 
Yn unol â darpariaethau'r rheoliadau uchod, mae'n ofynnol bod y Cyngor yn 
gwneud y canlynol:- 

 
(a)  hysbysu pob awdurdod praeseptio perthnasol ynghylch rhaglen arfaethedig 

y rhandaliadau cyn 31 Rhagfyr 
 
(b)  pennu rhaglen y rhandaliadau dim cynt na 21 o ddiwrnodau ar ôl hysbysu 

pob awdurdod praeseptio ynghylch rhaglen y rhandaliadau arfaethedig; a 
 
(c)  hysbysu pob awdurdod praeseptio perthnasol ynghylch rhaglen y 

rhandaliadau cyn 1 Chwefror. 
 
4. RHAGLEN ARFAETHEDIG Y RHANDALIADAU  
 

Er mwyn cydymffurfio â 3(a) uchod, argymhellir y rhaglen randaliadau 
arfaethedig ganlynol:-  
 
Awdurdod yr Heddlu  
Deuddeg rhandaliad cyfartal, i'w talu ar ddiwrnod gwaith olaf pob mis, gan 
ddechrau ym mis Ebrill 2022. 

 
Cynghorau Tref a Chymuned  
Tri rhandaliad cyfartal – ar ddiwrnod gwaith olaf mis Ebrill, Gorffennaf a Hydref. 
 

 
5. SYLFAEN TRETH Y CYNGOR  
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Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2022/23 yw 32,063.08 sy’n gynnydd o 0.48% 
o’i gymharu â Sylfaen y Dreth ar gyfer 2021/22 (h.y. 31,911.26). Er 
gwaethaf y pandemig presennol, mae’r gyfradd gasglu wedi aros ar 97.5%. 
Dangosir y ffigurau ar gyfer pob tref a chymuned yn Atodiad 2. Dangosir y 
ffigurau ar gyfer; Treth y Cyngor yn unig, Premiymau yn unig, a’r ffigurau 
cyfunol. Mae CT1 2022-23 yn dangos y ffigurau ar gyfer pennu Treth y 
Cyngor a 100% ar gyfer cyfrifo grant cynnal refeniw. Nid yw’r ffigurau a 
ddefnyddir i gyfrifo’r Grant Cynnal Refeniw yn cynnwys y Premiwm o 25% a 
gymhwysir ar ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.   

Y flwyddyn ariannol 2017/18 oedd blwyddyn gyntaf Premiwm Treth y Cyngor ar 
Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor. Adroddais yn flaenorol am yr anhawster 
gydag amcangyfrif Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2017/18 oherwydd bod 
ansicrwydd am nifer yr eiddo a fyddai'n newid eu statws o Dreth y Cyngor 
(domestig) i Ardrethi Annomestig (busnesau). Yn yr un modd â’r flwyddyn 
ariannol flaenorol, mae’r Cyngor wedi parhau i golli eiddo sydd wedi newid eu 
statws o Dreth y Cyngor (domestig) i Ardrethi Annomestig (busnesau). Fodd 
bynnag, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae lefel colli eiddo i hunanarlwyo wedi'i 
gwrthbwyso gan eiddo newydd yn cael eu rhoi ar y rhestr, a dyna'r rheswm am 

     y cynnydd bach yn y sylfaen o'i gymharu â'r llynedd. 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, nodwch 
pam  

Naddo. Nid yw'n 
cyfeirio at newid polisi 
na gwasanaeth. 

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

Argymhellion: 1. cymeradwyo Sylfaen Treth y Cyngor fel y nodir yn yr
atodiadau amgaeedig; a

2. chymeradwyo rhaglen arfaethedig y rhandaliadau fel
yr argymhellir o dan eitem 4 yn yr adroddiad.

Y rheswm dros y 
penderfyniad: 

Gofyniad cyfreithiol 

Trosolwg a Chraffu:  Amherthnasol  
Fframwaith Polisi: Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Hybu’r Economi 
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Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:                  
              

 Dim 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Rhaid cadarnhau ffigurau erbyn 4 Ionawr 2022 

Goblygiadau Staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau o ran 
eiddo / asedau: 
 

Dim 

Risgiau:  
 

Dim 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992  

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: Papurau Cyfrifo Sylfaen Treth y Cyngor  
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Stephen Johnson 
 

Swyddog Adrodd: Stephen Johnson 
 

Dyddiad: 16 Tachwedd 2021 
 

Tudalen 20



ATODIAD 1

Caiff SYLFAEN Y DRETH ei chyfrifo gan ddefnyddio'r fformiwla ganlynol: T=(A x B)

Y MAE:

gweler isod)

G

Y MAE:

(Cyfanred y symiau a geir trwy luosi R gydag S

ar gyfer pob gwahanol ganran berthnasol - gweler isod)

R= NIFER YR ANHEDDAU SY'N DESTUN (Nifer yr eiddo sydd wedi'u cynnwys yn H yr oedd swm y dreth daladwy 

 I'R GOSTYNGIAD PERTHNASOL ar gyfer y diwrnod perthnasol wedi'i ostwng gan y ganran berthnasol.)

(Y ganran ragnodedig (ar gyfer Gostyngiad Person Sengl), a chanran y gostyngiad

wedi'i bennu gan yr Awdurdod ar gyfer pob un o'r Dosbarthiadau Rhagnodedig.)

Y ffactor ar gyfer cyfrif am bremiwm. Mae'r cyfrifiad ar gyfer eitem E yn gofyn i 

awdurdod bilio luosi, ar gyfer pob canran berthnasol, amcangyfrif

o nifer yr anheddau y mae premiwm yn berthnasol iddynt gyda'r

ganran berthnasol.

(Amcangyfrif y Cyngor o addasiadau i'w gwneud i nifer yr anheddau 

trethadwy yn y rhestr, ynghyd ag unrhyw ostyngiadau neu bremiymau 

sy'n berthnasol iddynt ar gyfer 2022/2023.)

BAND

A* 5/9

A 6/9

B 7/9

F C 8/9

G D 9/9

E 11/9

F 13/9

G 15/9

H 18/9

I 21/9

DOSBARTH A 0%

DOSBARTH RHAGNODEDIG DOSBARTH B 0%

DOSBARTH C 0%

25%

25%

BAND

A* 2.30

A 982.47

B 3,072.77

C 5,708.29

D 6,502.77

E 9,491.04

F 4,683.06

G 1,414.98

H 159.90

I 45.50

32,063.08

 Y ffigwr ar gyfer cyfrifo'r grant cynnal refeniw yw 100% o'r sylfaen ac eithrio'r premiynau

sef 32,326.27. Gweler Tab 3.

E= FFACTOR PREMIWM

ar gyfer effeithiau gostyngiad i bobl anabl, AC amcangyfrif y Cyngor o newidiadau

i'r rhestr ac anheddau wedi'u heithrio yn 2022/2023)

Q = FFACTOR I GYFRIF AM

J= SWM YR ADDASIADAU

Atodiad 1

Y gyfradd gasglu a awgrymir ar gyfer 2022/2023 yw 97.5%)

Caiff y SWM PERTHNASOL ar gyfer pob Band Prisio ei gyfrifo gan ddefnyddio'r fformiwla ganlynol : (H - Q+E +J)xF

H = ANHEDDAU TRETHADWY

S= CANRAN BERTHNASOL

B= CYFRADD GASGLU

(Nifer yr anheddau yn y band sydd wedi'u rhestru yn y rhestr brisio, wedi'u haddasu

OSTYNGIADAU

CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL

FFORMIWLA AR GYFER 2022/23

T = SYLFAEN Y DRETH (Y mesur ar gyfer gallu'r ardal i godi treth)

CYFRIFO SYLFAEN TRETH Y CYNGOR 2022/2023

A= SYMIAU PERTHNASOL (Cyfanswm y symiau perthnasol wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio fformiwla benodol - 

SYLFAEN Y DRETH (CYFRADD GASGLU O 97.5% )

SYLFAEN Y DRETH

CYFANSWM SYLFAEN Y DRETH

Cymhareb i Fand D

 =CYMHAREB I FAND D

GOSTYNGIADAU FESUL

SYLFAEN TRETH Y CYNGOR AR GYFER CYNGOR SIR CEREDIGION AR GYFER 2022/2023

PREMIWM - DOSBARTH RHAGNODEDIG B 

PREMIWM - GWAG HIRDYMOR
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 '                                                                    CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL ATODIAD

CYFRIFO SYLFAEN TRETH Y CYNGOR AR GYFER 2022/2023 (GOSTYNGIAD FESUL DOSBARTH RHAGNODEDIG  = SERO AM 'A', 'B' AC 'C')

ARDAL TREF NEU GYMUNED BAND   BAND   BAND   BAND   BAND   BAND   BAND   BAND BAND BAND  CYFANSWM

A*     A     B     C     D     E     F     G     H I

ABERYSTWYTH 101 SYLFAEN Y DRETH 0.00 151.45 662.59 1060.15 605.96 669.72 471.44 153.56 28.28 0.00 3,803.15

ABERAERON 102 SYLFAEN Y DRETH 0.00 39.65 76.78 61.53 135.77 193.65 171.11 48.75 5.85 0.00 733.09

ABERTEIFI/CARDIGAN 103 SYLFAEN Y DRETH 0.00 95.06 412.15 493.35 346.37 245.78 150.33 43.47 7.80 2.28 1,796.59

LLANBEDR P S/LAMPETER 104 SYLFAEN Y DRETH 0.00 81.73 151.67 190.89 198.17 193.05 126.40 25.18 2.93 0.00 970.02

CEI NEWYDD/NEW QUAY 105 SYLFAEN Y DRETH 0.00 12.35 51.95 98.58 191.34 208.24 82.74 25.60 7.31 2.28 680.39

BORTH 106 SYLFAEN Y DRETH 0.00 13.00 115.84 149.07 120.17 217.48 63.02 16.65 0.00 0.00 695.23

CEULANAMAESMAWR 107 SYLFAEN Y DRETH 0.00 10.24 90.81 61.10 61.91 116.19 44.72 30.06 1.95 0.00 416.98

BLAENRHEIDOL 108 SYLFAEN Y DRETH 0.00 2.27 29.95 34.67 70.69 40.81 15.49 4.47 0.00 0.00 198.35

GENAU'R GLYN 109 SYLFAEN Y DRETH 0.00 1.63 0.56 37.70 39.73 123.34 92.60 43.07 3.90 0.00 342.53

LLANBADARN FAWR 110 SYLFAEN Y DRETH 0.00 17.87 74.51 123.07 198.41 227.60 129.92 86.94 6.83 2.27 867.42

LLANGYNFELIN 111 SYLFAEN Y DRETH 0.00 3.58 23.89 69.33 23.40 85.80 37.67 12.60 3.90 0.00 260.17

LLANFARIAN 112 SYLFAEN Y DRETH 0.00 10.72 22.74 63.70 143.57 188.88 233.08 63.38 9.75 0.00 735.82

LLANGWYRYFON 113 SYLFAEN Y DRETH 0.00 3.58 8.91 23.83 70.20 89.97 39.79 8.12 0.00 0.00 244.40

LLANILAR 114 SYLFAEN Y DRETH 0.00 4.22 15.54 71.07 135.04 155.81 52.82 27.22 0.00 0.00 461.72

LLANRHYSTUD 115 SYLFAEN Y DRETH 0.00 7.31 17.63 74.53 89.70 149.85 65.49 27.22 3.41 2.27 437.41

MELINDWR 116 SYLFAEN Y DRETH 0.00 12.35 32.04 78.43 98.96 181.14 72.53 32.91 0.00 2.27 510.63

PONTARFYNACH 117 SYLFAEN Y DRETH 0.00 4.22 9.47 51.13 58.01 62.86 32.04 12.60 0.00 0.00 230.33

TIRMYNACH 118 SYLFAEN Y DRETH 0.00 38.51 43.80 225.77 128.94 172.79 139.07 24.79 1.95 0.00 775.62

TRAWSGOED 119 SYLFAEN Y DRETH 0.00 8.29 18.58 51.57 147.23 128.40 58.44 20.71 3.41 0.00 436.63

TREFEURIG 120 SYLFAEN Y DRETH 0.00 5.53 5.50 201.06 194.51 262.46 79.92 15.04 1.46 0.00 765.48

FAENOR 121 SYLFAEN Y DRETH 0.00 5.20 28.44 59.79 79.46 382.23 173.93 70.28 4.88 0.00 804.21

YSGUBOR-Y- COED 122 SYLFAEN Y DRETH 0.00 2.93 3.02 22.97 31.93 30.39 30.64 28.03 3.90 2.28 156.09

LLANDDEWI BREFI 123 SYLFAEN Y DRETH 0.55 3.09 21.04 78.00 80.93 70.31 32.39 3.24 0.00 0.00 289.55

LLANGEITHO 124 SYLFAEN Y DRETH 0.00 5.36 13.47 37.70 126.75 123.04 43.31 7.72 1.95 0.00 359.30

LLEDROD 125 SYLFAEN Y DRETH 0.00 2.93 11.76 50.05 90.92 91.46 46.83 4.87 0.00 0.00 298.82

NANTCWNLLE 126 SYLFAEN Y DRETH 0.00 5.68 36.40 31.63 126.02 110.53 33.80 19.50 0.00 2.27 365.83

TREGARON 127 SYLFAEN Y DRETH 0.00 16.41 87.78 105.09 117.49 147.77 39.43 8.12 3.90 0.00 525.99

YSBYTY YSTWYTH 128 SYLFAEN Y DRETH 0.00 3.25 13.08 61.10 51.19 56.90 15.14 4.07 0.00 0.00 204.73

YSTRAD FFLUR 129 SYLFAEN Y DRETH 0.00 5.85 67.30 41.17 82.14 71.50 31.34 6.50 0.00 0.00 305.80

YSTRAD MEURIG 130 SYLFAEN Y DRETH 0.00 1.95 9.10 30.12 42.90 50.94 17.96 4.47 1.95 0.00 159.39

CILIAU AERON 131 SYLFAEN Y DRETH 0.00 6.34 17.25 57.63 69.22 179.95 70.77 13.81 0.00 2.27 417.24

HENFYNYW 132 SYLFAEN Y DRETH 0.00 5.36 16.68 76.92 119.20 189.18 73.58 19.09 0.00 0.00 500.01
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LLANARTH 133 SYLFAEN Y DRETH 0.00 58.50 49.67 89.70 173.31 240.12 104.22 27.22 1.95 0.00 744.69

LLANDYSILIOGOGO 134 SYLFAEN Y DRETH 0.00 8.61 9.48 55.25 115.78 198.71 110.91 28.03 3.90 2.28 532.95

LLANFAIR CLYDOGAU 135 SYLFAEN Y DRETH 0.00 4.39 21.04 27.51 79.22 107.85 41.54 14.22 0.00 0.00 295.77

LLANFIHANGEL YSTRAD 136 SYLFAEN Y DRETH 0.94 13.97 29.39 133.25 137.72 214.20 83.09 30.88 1.95 0.00 645.39

LLANGYBI 137 SYLFAEN Y DRETH 0.00 9.91 33.18 35.32 60.21 81.03 40.49 8.94 4.88 0.00 273.96

LLANLLWCHAIARN 138 SYLFAEN Y DRETH 0.00 11.87 17.63 84.28 78.00 178.74 92.95 14.62 1.95 0.00 480.04

LLANSANTFFRAED 139 SYLFAEN Y DRETH 0.41 34.94 34.88 97.93 149.66 161.47 60.21 8.53 1.46 0.00 549.49

LLANWENOG 140 SYLFAEN Y DRETH 0.00 6.50 44.55 87.10 149.66 178.46 70.06 26.81 1.95 0.00 565.09

LLANWNNEN 141 SYLFAEN Y DRETH 0.00 4.71 13.27 39.87 31.20 73.58 38.73 4.87 0.00 0.00 206.23

DYFFRYN ARTH 142 SYLFAEN Y DRETH 0.00 11.53 20.10 72.80 128.46 223.44 88.72 7.72 1.95 4.56 559.28

ABERPORTH 143 SYLFAEN Y DRETH 0.40 26.81 141.24 188.94 192.81 362.27 121.82 50.78 0.00 2.27 1,087.34

BEULAH 144 SYLFAEN Y DRETH 0.00 12.35 41.52 76.48 147.23 368.82 157.03 37.37 7.31 9.10 857.21

LLANDYFRIOG 145 SYLFAEN Y DRETH 0.00 29.42 103.52 127.18 121.63 290.77 114.42 22.35 3.41 2.27 814.97

LLANDYSUL 146 SYLFAEN Y DRETH 0.00 53.63 123.61 259.14 216.20 364.95 142.95 56.87 5.36 0.00 1,222.71

LLANGOEDMOR 147 SYLFAEN Y DRETH 0.00 17.06 43.80 86.23 102.13 186.50 93.66 30.88 9.26 2.27 571.79

LLANGRANNOG 148 SYLFAEN Y DRETH 0.00 11.87 18.00 82.76 78.49 114.40 78.87 17.06 0.00 2.28 403.73

PENBRYN 149 SYLFAEN Y DRETH 0.00 14.14 23.70 50.92 115.78 286.89 158.79 47.94 1.46 0.00 699.62

TROEDYRAUR 150 SYLFAEN Y DRETH 0.00 14.47 34.89 74.97 96.28 254.41 150.33 19.09 0.00 0.00 644.44

Y FERWIG 151 SYLFAEN Y DRETH 0.00 11.53 22.95 69.11 115.29 243.40 114.42 32.10 3.41 2.28 614.49

2.30 944.12 3016.65 5611.44 6365.29 9348.03 4630.95 1398.32 155.51 45.50

CYFANSWM SYLFAEN Y DRETH 31,518.11
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CYFRIFO PREMIYMAU SYLFAEN TRETH Y CYNGOR AR GYFER 2022/2023

ARDAL TREF NEU GYMUNED BAND   BAND   BAND   BAND   BAND   BAND   BAND   BAND BAND BAND  CYFANSWM

A*     A     B     C     D     E     F     G     H I

ABERYSTWYTH 101 SYLFAEN Y DRETH 0.00 3.58 11.94 9.97 9.26 16.68 5.63 2.44 0.49 0.00 59.99

ABERAERON 102 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.81 2.28 2.60 5.12 5.06 4.58 0.81 0.00 0.00 21.26

ABERTEIFI/CARDIGAN 103 SYLFAEN Y DRETH 0.00 1.46 1.70 4.55 4.39 2.38 1.41 0.41 0.00 0.00 16.30

LLANBEDR P S/LAMPETER 104 SYLFAEN Y DRETH 0.00 1.30 1.13 2.38 3.66 2.39 0.71 0.41 0.00 0.00 11.98

CEI NEWYDD/NEW QUAY 105 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.98 4.36 4.11 17.79 23.53 5.28 1.63 0.98 0.00 58.66

BORTH 106 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.49 3.03 6.50 10.00 9.53 1.76 0.00 0.00 0.00 31.31

CEULANAMAESMAWR 107 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.49 0.37 2.17 0.98 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60

BLAENRHEIDOL 108 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.00 0.76 1.52 0.73 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 3.36

GENAU'R GLYN 109 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.00 0.00 0.87 0.49 1.79 0.70 0.00 0.00 0.00 3.85

LLANBADARN FAWR 110 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.19 1.30 2.19 1.49 0.00 0.00 0.49 0.00 5.82

LLANGYNFELIN 111 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 1.14 1.30 0.49 0.89 0.00 0.00 0.49 0.00 4.47

LLANFARIAN 112 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.49 0.19 0.87 1.71 2.09 1.41 0.40 0.48 0.00 7.64

LLANGWYRYFON 113 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.00 0.19 0.43 0.24 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46

LLANILAR 114 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.00 0.38 0.65 0.24 0.60 0.71 0.40 0.00 0.00 2.98

LLANRHYSTUD 115 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.49 0.76 1.08 0.49 1.79 0.70 0.00 0.00 0.00 5.31

MELINDWR 116 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.49 0.76 1.08 0.98 2.68 0.70 0.00 0.00 0.00 6.69

PONTARFYNACH 117 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.65 0.76 2.38 2.44 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 7.12

TIRMYNACH 118 SYLFAEN Y DRETH 0.00 7.31 0.19 0.87 1.71 1.79 0.70 0.00 0.00 0.00 12.57

TRAWSGOED 119 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.33 1.32 1.30 1.46 1.19 0.71 0.00 0.00 0.00 6.31

TREFEURIG 120 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.32 0.00 1.52 3.17 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20

FAENOR 121 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.65 0.19 0.21 0.49 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22

YSGUBOR-Y- COED 122 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.33 0.19 0.87 0.98 0.89 0.70 0.40 0.00 0.00 4.36

LLANDDEWI BREFI 123 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.57 2.17 2.19 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 5.39

LLANGEITHO 124 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.19 1.30 1.95 1.19 0.35 0.41 0.00 0.00 5.55

LLEDROD 125 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.17 0.57 1.52 1.70 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 5.15

NANTCWNLLE 126 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.17 0.19 0.43 3.66 0.89 0.35 0.00 0.00 0.00 5.69

TREGARON 127 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 2.08 1.30 0.73 1.49 0.71 0.00 0.00 0.00 6.47

YSBYTY YSTWYTH 128 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.95 1.30 0.73 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44

YSTRAD FFLUR 129 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.76 0.22 2.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52

YSTRAD MEURIG 130 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.38 0.22 1.70 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36

CILIAU AERON 131 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.00 0.19 1.30 1.95 0.60 1.05 0.00 0.00 0.00 5.09

HENFYNYW 132 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.38 0.65 1.95 2.38 0.35 0.41 0.00 0.00 6.28

LLANARTH 133 SYLFAEN Y DRETH 0.00 7.15 0.38 1.52 2.93 1.49 0.70 0.00 0.00 0.00 14.17

LLANDYSILIOGOGO 134 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.65 0.95 1.95 2.19 4.17 1.06 0.41 0.00 0.00 11.38
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LLANFAIR CLYDOGAU 135 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.00 0.19 0.65 2.68 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82

LLANFIHANGEL YSTRAD 136 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.49 0.95 0.43 0.98 1.49 0.35 0.81 0.00 0.00 5.50

LLANGYBI 137 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.32 0.38 0.22 1.22 0.89 0.00 0.00 0.49 0.00 3.52

LLANLLWCHAIARN 138 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.19 1.73 2.19 3.28 2.82 0.41 0.00 0.00 10.78

LLANSANTFFRAED 139 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.81 1.33 1.30 1.22 2.68 1.06 0.00 0.00 0.00 8.40

LLANWENOG 140 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.94 1.74 3.41 0.60 0.35 0.41 0.00 0.00 7.61

LLANWNNEN 141 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.00 0.00 0.65 0.24 0.30 0.71 0.00 0.00 0.00 1.90

DYFFRYN ARTH 142 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.38 1.30 1.95 2.38 1.41 0.00 0.00 0.00 7.58

ABERPORTH 143 SYLFAEN Y DRETH 0.00 1.95 4.17 5.42 4.63 10.43 2.11 1.22 0.00 0.00 29.93

BEULAH 144 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.65 0.95 1.08 4.14 1.79 0.35 0.00 0.00 0.00 8.96

LLANDYFRIOG 145 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.95 2.60 0.73 3.58 0.70 0.41 0.00 0.00 9.13

LLANDYSUL 146 SYLFAEN Y DRETH 0.00 1.14 0.95 5.20 3.17 1.49 1.06 0.81 0.48 0.00 14.30

LLANGOEDMOR 147 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.00 0.76 1.30 1.95 1.79 1.06 0.40 0.49 0.00 7.75

LLANGRANNOG 148 SYLFAEN Y DRETH 0.00 1.14 0.57 7.36 6.34 2.09 0.70 1.22 0.00 0.00 19.42

PENBRYN 149 SYLFAEN Y DRETH 0.00 1.14 1.14 1.73 3.41 6.85 4.23 2.03 0.00 0.00 20.53

TROEDYRAUR 150 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 0.95 0.43 2.93 2.68 1.41 0.00 0.00 0.00 8.56

Y FERWIG 151 SYLFAEN Y DRETH 0.00 0.16 1.90 1.30 3.41 3.58 3.17 0.81 0.00 0.00 14.33

0.00 38.35 56.12 96.85 137.48 143.01 52.11 16.66 4.39 0.00

PREMIYMAU AR GYFER CYFANSWM SYLFAEN Y DRETH 544.97 T
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 '                                                                    CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL ATODIAD 

CYFRIFO SYLFAEN TRETH Y CYNGOR AR GYFER 2022/2023 (GOSTYNGIAD FESUL DOSBARTH RHAGNODEDIG = SERO AM 'A', 'B' AC 'C')

ARDAL TREF NEU GYMUNED BAND   BAND   BAND   BAND   BAND   BAND   BAND   BAND BAND BAND CYFANSWM

A*     A     B     C     D     E     F     G     H I

ABERYSTWYTH 101 SYLFAEN Y DRETH 0.00 155.03 674.53 1070.12 615.22 686.40 477.07 156.00 28.77 0.00 3863.14

ABERAERON 102 SYLFAEN Y DRETH 0.00 40.46 79.06 64.13 140.89 198.71 175.69 49.56 5.85 0.00 754.35

ABERTEIFI/CARDIGAN 103 SYLFAEN Y DRETH 0.00 96.52 413.85 497.90 350.76 248.16 151.74 43.88 7.80 2.28 1812.89

LLANBEDR P S/LAMPETER 104 SYLFAEN Y DRETH 0.00 83.03 152.80 193.27 201.83 195.44 127.11 25.59 2.93 0.00 982.00

CEI NEWYDD/NEW QUAY 105 SYLFAEN Y DRETH 0.00 13.33 56.31 102.69 209.13 231.77 88.02 27.23 8.29 2.28 739.05

BORTH 106 SYLFAEN Y DRETH 0.00 13.49 118.87 155.57 130.17 227.01 64.78 16.65 0.00 0.00 726.54

CEULANAMAESMAWR 107 SYLFAEN Y DRETH 0.00 10.73 91.18 63.27 62.89 116.78 44.72 30.06 1.95 0.00 421.58

BLAENRHEIDOL 108 SYLFAEN Y DRETH 0.00 2.27 30.71 36.19 71.42 40.81 15.84 4.47 0.00 0.00 201.71

GENAU'R GLYN 109 SYLFAEN Y DRETH 0.00 1.63 0.56 38.57 40.22 125.13 93.30 43.07 3.90 0.00 346.38

LLANBADARN FAWR 110 SYLFAEN Y DRETH 0.00 18.03 74.70 124.37 200.60 229.09 129.92 86.94 7.32 2.27 873.24

LLANGYNFELIN 111 SYLFAEN Y DRETH 0.00 3.74 25.03 70.63 23.89 86.69 37.67 12.60 4.39 0.00 264.64

LLANFARIAN 112 SYLFAEN Y DRETH 0.00 11.21 22.93 64.57 145.28 190.97 234.49 63.78 10.23 0.00 743.46

LLANGWYRYFON 113 SYLFAEN Y DRETH 0.00 3.58 9.10 24.26 70.44 90.57 39.79 8.12 0.00 0.00 245.86

LLANILAR 114 SYLFAEN Y DRETH 0.00 4.22 15.92 71.72 135.28 156.41 53.53 27.62 0.00 0.00 464.70

LLANRHYSTUD 115 SYLFAEN Y DRETH  0.00 7.80 18.39 75.61 90.19 151.64 66.19 27.22 3.41 2.27 442.72

MELINDWR 116 SYLFAEN Y DRETH 0.00 12.84 32.80 79.51 99.94 183.82 73.23 32.91 0.00 2.27 517.32

PONTARFYNACH 117 SYLFAEN Y DRETH 0.00 4.87 10.23 53.51 60.45 63.75 32.04 12.60 0.00 0.00 237.45

TIRMYNACH 118 SYLFAEN Y DRETH 0.00 45.82 43.99 226.64 130.65 174.58 139.77 24.79 1.95 0.00 788.19

TRAWSGOED 119 SYLFAEN Y DRETH 0.00 8.62 19.90 52.87 148.69 129.59 59.15 20.71 3.41 0.00 442.94

TREFEURIG 120 SYLFAEN Y DRETH 0.00 5.85 5.50 202.58 197.68 263.65 79.92 15.04 1.46 0.00 771.68

FAENOR 121 SYLFAEN Y DRETH 0.00 5.85 28.63 60.00 79.95 384.91 173.93 70.28 4.88 0.00 808.43

YSGUBOR-Y- COED 122 SYLFAEN Y DRETH 0.00 3.26 3.21 23.84 32.91 31.28 31.34 28.43 3.90 2.28 160.45

LLANDDEWI BREFI 123 SYLFAEN Y DRETH 0.55 3.25 21.61 80.17 83.12 70.61 32.39 3.24 0.00 0.00 294.94

LLANGEITHO 124 SYLFAEN Y DRETH 0.00 5.52 13.66 39.00 128.70 124.23 43.66 8.13 1.95 0.00 364.85

LLEDROD 125 SYLFAEN Y DRETH 0.00 3.10 12.33 51.57 92.62 92.65 46.83 4.87 0.00 0.00 303.97

NANTCWNLLE 126 SYLFAEN Y DRETH 0.00 5.85 36.59 32.06 129.68 111.42 34.15 19.50 0.00 2.27 371.52

TREGARON 127 SYLFAEN Y DRETH 0.00 16.57 89.86 106.39 118.22 149.26 40.14 8.12 3.90 0.00 532.46

YSBYTY YSTWYTH 128 SYLFAEN Y DRETH 0.00 3.41 14.03 62.40 51.92 57.20 15.14 4.07 0.00 0.00 208.17

YSTRAD FFLUR 129 SYLFAEN Y DRETH 0.00 6.01 68.06 41.39 84.33 72.69 31.34 6.50 0.00 0.00 310.32

YSTRAD MEURIG 130 SYLFAEN Y DRETH 0.00 2.11 9.48 30.34 44.60 51.84 17.96 4.47 1.95 0.00 162.75

CILIAU AERON 131 SYLFAEN Y DRETH 0.00 6.34 17.44 58.93 71.17 180.55 71.82 13.81 0.00 2.27 422.33
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HENFYNYW 132 SYLFAEN Y DRETH 0.00 5.52 17.06 77.57 121.15 191.56 73.93 19.50 0.00 0.00 506.29

LLANARTH 133 SYLFAEN Y DRETH 0.00 65.65 50.05 91.22 176.24 241.61 104.92 27.22 1.95 0.00 758.86

LLANDYSILIOGOGO 134 SYLFAEN Y DRETH 0.00 9.26 10.43 57.20 117.97 202.88 111.97 28.44 3.90 2.28 544.33

LLANFAIR CLYDOGAU 135 SYLFAEN Y DRETH 0.00 4.39 21.23 28.16 81.90 108.15 41.54 14.22 0.00 0.00 299.59

LLANFIHANGEL YSTRAD 136 SYLFAEN Y DRETH 0.94 14.46 30.34 133.68 138.70 215.69 83.44 31.69 1.95 0.00 650.89

LLANGYBI 137 SYLFAEN Y DRETH 0.00 10.23 33.56 35.54 61.43 81.92 40.49 8.94 5.37 0.00 277.48

LLANLLWCHAIARN 138 SYLFAEN Y DRETH 0.00 12.03 17.82 86.01 80.19 182.02 95.77 15.03 1.95 0.00 490.82

LLANSANTFFRAED 139 SYLFAEN Y DRETH 0.41 35.75 36.21 99.23 150.88 164.15 61.27 8.53 1.46 0.00 557.89

LLANWENOG 140 SYLFAEN Y DRETH 0.00 6.66 45.49 88.84 153.07 179.06 70.41 27.22 1.95 0.00 572.70

LLANWNNEN 141 SYLFAEN Y DRETH 0.00 4.71 13.27 40.52 31.44 73.88 39.44 4.87 0.00 0.00 208.13

DYFFRYN ARTH 142 SYLFAEN Y DRETH 0.00 11.69 20.48 74.10 130.41 225.82 90.13 7.72 1.95 4.56 566.86

ABERPORTH 143 SYLFAEN Y DRETH 0.40 28.76 145.41 194.36 197.44 372.70 123.93 52.00 0.00 2.27 1117.27

BEULAH 144 SYLFAEN Y DRETH 0.00 13.00 42.47 77.56 151.37 370.61 157.38 37.37 7.31 9.10 866.17

LLANDYFRIOG 145 SYLFAEN Y DRETH 0.00 29.58 104.47 129.78 122.36 294.35 115.12 22.76 3.41 2.27 824.10

LLANDYSUL 146 SYLFAEN Y DRETH 0.00 54.77 124.56 264.34 219.37 366.44 144.01 57.68 5.84 0.00 1237.01

LLANGOEDMOR 147 SYLFAEN Y DRETH 0.00 17.06 44.56 87.53 104.08 188.29 94.72 31.28 9.75 2.27 579.54

LLANGRANNOG 148 SYLFAEN Y DRETH 0.00 13.01 18.57 90.12 84.83 116.49 79.57 18.28 0.00 2.28 423.15

PENBRYN 149 SYLFAEN Y DRETH 0.00 15.28 24.84 52.65 119.19 293.74 163.02 49.97 1.46 0.00 720.15

TROEDYRAUR 150 SYLFAEN Y DRETH 0.00 14.63 35.84 75.40 99.21 257.09 151.74 19.09 0.00 0.00 653.00

Y FERWIG 151 SYLFAEN Y DRETH 0.00 11.69 24.85 70.41 118.70 246.98 117.59 32.91 3.41 2.28 628.82

2.30 982.47 3072.77 5708.29 6502.77 9491.04 4683.06 1414.98 159.90 45.50

CYFANSWM SYLFAEN Y DRETH GYDA'R PREMIYMAU 32063.08
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Code: 526         Authority: Ceredigion County Council CT1 2022-23

11

Part E: Calculation of council tax base

22 E1 Chargeable dwellings: band D equivalents  (=C4 total) 32,885.21

23 E2 Collection rate (please enter to 2 decimal places) 97.50 %

24 E3 = E1 x E2 (rounded to 2 decimal places) 32,063.08

25 E4 Class O exempt dwellings: band D equivalents  (please enter to 2 decimal places) 0.00

26 E5 Council tax base for tax-setting purposes  (=E3+E4) 32,063.08

26.2 E5b Discounted chargeable dwellings excluding long term empty and second homes adjustment 32,326.27

27 E6 100% council tax base for calculating revenue support grant (=E5b+E4) 32,326.27

Part F: Exempt dwellings by class of exemption

28 Class A 134 Class I 10 Class Q 0

to

51.5 Class B 0 Class J 3 Class R 11

Class C 276 Class K 0 Class S 2

Class D 3 Class L 3 Class T 26

Class E 102 Class M 420 Class U 87

Class F 220 Class N 753 Class V 0

Class G 8 Class O 0 Class W 32

Class H 1 Class P 0 Class X 8

Total all classes 2,099.00

Total of lines D1 2,099.00

Total of lines D2 0.00

0

For Welsh 

Government 

Administration only

CGAVRCGBRBGBG
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 7 Rhagfyr, 2021 

 
Teitl: Y Rhaglen Gyfalaf Ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 

 
Pwrpas yr adroddiad: Er mwyn i’r Aelodau ystyried y newidiadau sydd 

angen eu gwneud i Raglen Gyfalaf y flwyddyn 
bresennol.  
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet a’r 
Aelod Cabinet: 

Cyllid, Caffael a Diogelu’r Cyhoedd 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd 

 
1.    Y Sefyllfa Gyffredinol 
 

Mae’r rhaglen gyfalaf gyffredinol ar gyfer 2021/22 wedi gostwng £6.019m 
oherwydd y bu oedi o ran rhai o’r cynlluniau mawr – gweler y manylion yn adran 2 
isod. Bydd gostyngiadau pellach fel rhan o broses pennu’r gyllideb yn hwyrach yn 
y flwyddyn pan fydd y Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd yn cael ei chyflwyno i’r Cabinet.   
 
Mae Atodiad B yn cynnwys manylion ynghylch gwariant diweddaraf y Rhaglen 
Gyfalaf hyd at ddiwedd mis Medi (Cyfnod 6). Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn yw 
£4.96m. 

 
2.    Cynlluniau Newydd – Amrywiannau, Newidiadau yn y Gyllideb 
 

Ers cyflwyno adroddiad monitro chwarter 1 i’r Cabinet ar 7 Medi, mae’r cynlluniau 
newydd canlynol wedi’u hychwanegu at y rhaglen. Ni throsglwyddwyd unrhyw 
arian rhwng cynlluniau yn ystod y cyfnod hwn. 
 

      Cynlluniau Newydd a Gymeradwywyd 
 

 +£602k – Mesurau Ynni Cartrefi Clyd – Cymeradwywyd cyllid grant newydd 
ar gyfer 2021/22.  

 +£517k – Darpariaeth Gofal Plant – Cymeradwywyd cyllid grant ychwanegol 
ar gyfer 2021/22.  

 +£350k – Uwchraddio Cartrefi Preswyl – mae angen gwneud gwaith brys 
ychwanegol er mwyn cyrraedd y safonau disgwyliedig.  

 +£192k – Cronfa Teithio Llesol, Pecyn Tref Aberystwyth - Gwella Troedffyrdd  
– cymeradwywyd cyllid grant ychwanegol ar gyfer 2021/22.  

 +£148k – Cronfa Teithio Llesol, Llwybr Cyswllt Prifysgol Llambed – 
Cymeradwywyd cyllid grant ychwanegol ar gyfer 2021/22. 

 +£178k – Y Gronfa Gofal Canolraddol – Prosiect Dementia Hafan Deg – 
Cymeradwywyd cyllid grant newydd ar gyfer 2021/22.   
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 +£159k –  Y Gronfa Gofal Canolraddol – Diogel, Cynnes a Saff, Gofal a 
Thrwsio – Cymeradwywyd cyllid grant newydd ar gyfer 2021/22.  

 +£120k – Diogelu’r Arfordir yn Aberystwyth – Cymeradwywyd cyllid grant 
newydd sydd wedi’i broffilio dros ddwy flynedd. 

 +£102k – Dechrau’n Deg – Cymeradwywyd cyllid grant ychwanegol ar gyfer 
2021/22. 

 +£80k – Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – Cymeradwywyd cyllid grant newydd 
ar gyfer 2021/22. 

 +£49k – Llety â Chymorth – Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol – Cymeradwywyd cyllid grant ychwanegol ar gyfer 2021/22.  

 +£15k – Diogelu’r Arfordir yn Llangrannog – Cymeradwywyd cyllid grant 
ychwanegol ar gyfer 2021/22. 

 +£15k – Grant Hwyluso i Fyw’n Annibynnol – Cymeradwywyd cyllid grant 
ychwanegol ar gyfer 2021/22. 

 
      Cyllidebau cynlluniau sydd wedi’u gostwng oherwydd oedi 

 

 -£2.9m – Diogelu’r Arfordir yn Aberaeron / Aberystwyth 

 -£1m    – Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff Penrhos 

 -£809k – Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod  

 -£558k – Cerbydau Newydd i’r Fflyd 

 -£500k – Datblygiad Tai Hafan y Waun  

 -£252k – Cylch Caron 
   

    
3.    Contractau Cyfalaf 

 
Nid oes dim wedi’u hadrodd.  

 
 

4.    Derbyniadau Cyfalaf 
 
       Cyffredinol –  hyd yn hyn cafwyd  £101k o Dderbyniadau Cyfalaf, tuag at y targed 

o £100k. 
  Ysgolion – hyd yn hyn cafwyd £165k o Dderbyniadau Cyfalaf tuag at y targed o 
£100k. 

 
5.     Y Rhaglen Gyfalaf Ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 
 

Mae Atodiad A yn cynnwys y rhaglen gyfalaf ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 sy’n 
cynnwys y newidiadau a nodwyd yn yr adroddiad hwn. Cyfanswm y rhaglen 
ddiweddaraf yw £26.484m. 

 
         Mae’r Rhaglen Gyfalaf yn cael ei monitro bob yn ail fis gan y Grŵp Monitro 

Cyfalaf, ac mae’r Grŵp yn ystyried materion megis cynnydd prosiectau, 
trosglwyddiadau, llithriant a’r goblygiadau a ddaw yn eu sgil ac maent yn adrodd 
yn ôl i’r Grŵp Datblygu. Mae Atodiad B wedi’i gynnwys er gwybodaeth ac mae’n 
amlinellu perfformiad y gyllideb hyd at ddiwedd mis Medi 2021.   
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Asesiad Effaith Integredig: 
 
 
 
 
Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig? Os 
naddo, esboniwch pam - 

 

Nid yw’r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid 
gwasanaeth na pholisi.  
 
Hirdymor: 
Integreiddio: 
Cydweithio: 
Cynnwys: 
Atal: 
 
 

Argymhelliad / 
Argymhellion: 

(a) Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf 
ddiweddaraf o £26.484m ar gyfer 2021/22 
fel y nodir yn Atodiad A yr adroddiad.  

 
(b) Nodi’r perfformiad yn yr Adroddiad 

Monitro Cyfalaf fel y nodir yn Atodiad B.  
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 
 

Er mwyn diweddaru Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 
 

Trosolwg a Chraffu: 
  

Ystyriwyd yn ystod y broses o bennu’r gyllideb. 

Fframwaith Polisi: 
 

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Mae’r Rhaglen Gyfalaf yn sail i’r holl 
flaenoriaethau corfforaethol.  
 

Goblygiadau Ariannol a 
Chaffael: 
 
Goblygiadau Cyfreithiol:                      
 
Goblygiadau o ran Staff: 
 
Goblygiadau o ran Eiddo / 
Asedau: 
 
Risg: 
 

Yn cydymffurfio 
 
 
Dim 
 
Dim 
 
Dim yn uniongyrchol 
 
 
Risg isel o ddiffyg cyllid os bydd gorwariant 
sylweddol.  
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 

Papurau Cefndir: 
 

Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd 
 
 

Atodiadau: A - Y Rhaglen Gyfalaf Ddiweddaraf  
B -  Adroddiad Monitro’r Rhaglen Gyfalaf 
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Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Cyllid a 
Chaffael 

Stephen Johnson 
 

 
Swyddog Adrodd: 
 

 
Liz Jones (Cyfrifydd Cynorthwyol) 
 

Dyddiad: 9 Tachwedd, 2021 
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Appendix AY Rhaglen Gyfalaf Ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 

 Rheolwyr 

Corfforaethol 

/ Rheolwyr 

Gwasanaeth 

 Cyfanswm y 

Gyllideb 

Ddiweddaraf 

£000 

Ffynhonnell 

Ariannu

                           

Ysgolion a Diwylliant

Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif (Band A) NJ 112 CSC

Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif (Band B) NJ 3,702 CSC/Grant

Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod NJ 100 Grant
Darpariaeth Gofal Plant gan gynnwys Cenarth, Dyffryn 

Aeron a Henry Richard NJ 2,006 Grant

Ysgol Penglais - Uned Cefnogi Dysgu NJ 687 CSC

Ysgolion - gwaith cyfalaf ychwanegol NJ 1,794 Grant

System wresogi o dan y llawr - Ysgolion NJ 346 CSC

Gwaith Brys mewn Ysgolion NJ 240 CSC

Ennyn Chwilfrydedd (Amgueddfa Ceredigion) NJ 11 CSC/Grant

Cyfanswm - Ysgolion a Diwylliant 8,998

Porth Cymorth Cynnar

Hwb Cymunedol - Canolfan Hamdden Llambed CY 25 Grant

Campws y Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghwrtnewydd GJ 167 CSC

Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg NJ 253 Grant

Uwchraddio pyllau nofio a neuaddau chwaraeon y 

Canolfannau Hamdden
CY

274
CSC

Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar 719

Yr Economi ac Adfywio

Canolfan Dulais - Arian Datblygu TRIP / Tai Ceredigion AD 228 Grant

Llwybr Troed Cyhoeddus Safle Bywyd Gwyllt Cenarth AD 4 CSC/Grant

Gwaith Trin Carthion LG 516 CSC

Gwaith Brys Arall LG 100 CSC

Adeiladau - Buddsoddi i Arbed LG 175 CSC

Eiddo Anweithredol - Datblygiad Buddsoddi i Arbed AD 72 CSC

Grant Ysgogi Economaidd AD 380 Grant

Rhaglen Datblygu Asedau AD 379 Grant

Neuadd y Farchnad Aberteifi AD 364 CSC

Rhaglen Adnewyddu Pomprennau AD 50 CSC

Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd Canol Tref Llanbedr Pont 

Steffan
AD

209
Grant

Grant Gwella Mynediad AD 103 Grant

Y themâu sy'n cael blaenoriaeth gan y Bartneriaeth 

Cyflwyno Adferiad Gwyrdd
AD

66
Grant

Arian Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 80 Grant

Cyfanswm - Yr Economi ac Adfywio 2,726
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Appendix AY Rhaglen Gyfalaf Ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 

 Rheolwyr 

Corfforaethol 

/ Rheolwyr 

Gwasanaeth 

 Cyfanswm y 

Gyllideb 

Ddiweddaraf 

£000 

Ffynhonnell 

Ariannu

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Ffyrdd PJ 200 CSC

Pontydd PJ 297 CSC

Gwasanaethau Amgylcheddol GJ 92 CSC

Gwelliannau Cyffredinol i'r Priffyrdd PJ 700 CSC

Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus PJ 775 Grant

Y Rhaglen Goleuadau Stryd PJ 380 CSC

Cronfa Drafnidiaeth Leol - Coridor Strategol Bws 

TrawsCymru
PJ

842
Grant

Adfer y difrod a achoswyd gan Storm Callum RLL 12 Grant

Grant Ffyrdd Cydnerth - Modelu Llifogydd PJ 250 Grant

Trawsnewid - cerbydau allyriadau isel iawn PJ 420 Grant

Cronfa Teithio Llesol - Arian Craidd PJ 325 Grant

Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberteifi - Gwella 

Troedffyrdd
PJ

206
CSC/Grant

Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberystwyth - Gwella 

Troedffyrdd
PJ

192
Grant

Cronfa Teithio Llesol - Llwybr Cyswllt Prifysgol Llambed PJ 148 Grant

Gwaith ar raddfa fach - Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu PJ
215

Grant

Diogelwch Ffyrdd - Cynllun peilot ffyrdd sydd heb eu 

mabwysiadu - Bryn Hafod, Aberteifi. PJ
120

CSC/Grant

Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre / Y Borth RLL 70 Grant

Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron RLL 325 Grant

Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth RLL 120 Grant

Diogelu'r Arfordir yn Llangrannog RLL 37 Grant

Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas RLL 32 Grant

Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron / Aberystwyth RLL 100 CSC/Grant    

Cerbydau Newydd Ychwanegol (Gorfodi Parcio Sifil) 
GJ

35
CSC

Cerbydau Newydd i'r Fflyd GJ 344 CSC

Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugnol GJ 24 Grant

Penrhos - Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff GJ 25 CSC

Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau 

Amgylcheddol 6,286
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Appendix AY Rhaglen Gyfalaf Ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 

 Rheolwyr 

Corfforaethol 

/ Rheolwyr 

Gwasanaeth 

 Cyfanswm y 

Gyllideb 

Ddiweddaraf 

£000 

Ffynhonnell 

Ariannu

Porth Gofal 

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl LH 1,700 CSC

Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Benthyciadau 

Troi Tai'n Gartrefi
LH

172

Grant / 

Benthyciad

Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol LH 122 Grant

Grant Bwyleri Newydd Cartrefi Clyd LH 15 Grant

Grantiau Mesurau Ynni Cartrefi Clyd LH 602 Grant

Camu Mlaen - Canolfan Steffan NL 125 CSC

Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl NL 132 CSC

Canolfannau Dydd - Gwelliannau i Ddiogelu'r Cyhoedd a 

Gwelliannau Amgylcheddol
NL

170
CSC

Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prosiect Dementia Hafan 

Deg 
NL

178
Grant

Uwchraddio Cartrefi Preswyl NL 350 CSC
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol - Llety â Chymorth 
LH 343 Grant

Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo LH 524 Grant

Y Gronfa Gofal Canolraddol - Diogel, Cynnes a Saff a Gofal 

a Thrwsio
LH

159
Grant

Cyfanswm - Porth Ceredigion 4,592

Cyswllt Cwsmeriaid

Caledwedd TGCh AM 197 CSC

Ffonau Symudol Clyfar AM 183 CSC

System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru AM 26 CSC

Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid 406
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Appendix AY Rhaglen Gyfalaf Ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 

 Rheolwyr 

Corfforaethol 

/ Rheolwyr 

Gwasanaeth 

 Cyfanswm y 

Gyllideb 

Ddiweddaraf 

£000 

Ffynhonnell 

Ariannu

Cyllid a Chaffael

Cynllun Grantiau Cymunedol JD 200 CSC

Cyfanswm - Cyllid a Chaffael 200

Gwasanaethau Democrataidd

Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor - Cam 2 LE 150 CSC/Grant    

Cyfanswm - Gwasanaethau Democrataidd 150 -               

COVID-19  

Ysbytai Maes - COVID-19 JD 374 Grant

374

Ymrwymiadau a Gariwyd Drosodd
Ymrwymiadau a Gariwyd Drosodd (Hen Gynlluniau) -                

CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH 24,451

Arian wrth gefn JD 150

Ail-lunio'r proffil JD 109

Derbyniadau Cyfalaf Tai - ail-lunio'r proffil JD 405
Grantiau newydd a gymeradwywyd / Arian cyfatebol ar 

gyfer cynlluniau grant
JD

1,369

Cyfanswm - Arian wrth gefn 2,033

CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL 26,484
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Appendix BAdroddiad Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22

 Rheolwyr 

Corfforaetho

l / Rheolwyr 

Gwasanaeth 

 Cyfanswm y 

Gyllideb 

Ddiweddaraf 

£000 

Cyfanswm y 

Gwariant hyd 

yn hyn

£'000

Y gyllideb sydd 

ar ôl                                                                                                    

£'000

Ffynhonnell 

Ariannu Nodiadau ar gyfer y Cabinet

                           

Ysgolion a Diwylliant

Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif (Band A)

NJ

112 0 112
CSC

Mae mater ynghylch tir yn parhau, ac rydym 

dal yn aros am y canlyniad terfynol. 

Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif (Band B)

NJ

3,702 862 2,840

CSC/Grant
Mae’n debygol y bydd y gyllideb yn cael ei hail-

broffilio nes ymlaen yn y flwyddyn. 

Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod

NJ

100 2 98

Grant

Bydd £809k o'r cyllid grant nawr yn cael eu 

gwario yn 2022/23 ac felly mae'r gyllideb ar 

gyfer 21/22 wedi gostwng. 

Darpariaeth Gofal Plant gan gynnwys Cenarth, Dyffryn Aeron a 

Henry Richard

NJ

2,006 718 1,288

Grant

Cymeradwywyd £517k o gyllid ychwanegol - 

Ar hyn o bryd rhagwelir y bydd y gyllideb 

wedi'i gwario i gyd erbyn diwedd y flwyddyn. 

Ysgol Penglais - Uned Cefnogi Dysgu NJ
687 -                      687

CSC
Rhagwelir y bydd y gyllideb hon wedi'i gwario i 

gyd. 

Ysgolion - gwaith cyfalaf ychwanegol NJ
1,794 332 1,462

Grant Dim materion i'w nodi. 

System wresogi o dan y llawr - Ysgolion NJ 346 -                      346 CSC Rydym yn aros am ragor o wybodaeth. 

Gwaith Brys mewn Ysgolion

NJ

240 -                      240
CSC Rydym yn aros am ragor o wybodaeth. 

Ennyn Chwilfrydedd (Amgueddfa Ceredigion) NJ 11 8 3 CSC/Grant Dim materion i'w nodi. 

Cyfanswm - Ysgolion a Diwylliant 8,998 1,923 7,075

Porth Cymorth Cynnar

Hwb Cymunedol - Canolfan Hamdden Llambed CY 25 12 13 Grant Dim materion i'w nodi. 

Campws y Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghwrtnewydd
GJ

167 49 118
CSC Dim materion i'w nodi. 

Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg NJ
253 3 250

Grant
Cymeradwywyd £102k o gyllid grant 

ychwanegol. 

Uwchraddio pyllau nofio a neuaddau chwaraeon y 

Canolfannau Hamdden
CY

274 -                      274

CSC

Cynllun newydd cyffredinol a ariennir gan 

arian wrth gefn a thrwy gyfraniad refeniw i'r 

cyfalaf. 

Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar 719 63 656
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Appendix BAdroddiad Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22

 Rheolwyr 

Corfforaetho

l / Rheolwyr 

Gwasanaeth 

 Cyfanswm y 

Gyllideb 

Ddiweddaraf 

£000 

Cyfanswm y 

Gwariant hyd 

yn hyn

£'000

Y gyllideb sydd 

ar ôl                                                                                                    

£'000

Ffynhonnell 

Ariannu Nodiadau ar gyfer y Cabinet

Yr Economi ac Adfywio

Canolfan Dulais - Arian Datblygu TRIP / Tai Ceredigion AD 228 -                      228 Grant Bydd y cynllun yn gwario'r arian i gyd. 

Llwybr Troed Cyhoeddus Safle Bywyd Gwyllt Cenarth AD 4 -                      4 CSC/Grant Dim materion i'w nodi. 

Gwaith Trin Carthion LG 516 23 493 CSC Rydym yn aros am ddiweddariad i'r rhaglen. 

Gwaith Brys Arall LG 100 -                      100 CSC Dim materion i'w nodi. 

Adeiladau - Buddsoddi i Arbed
LG

175 24 151
CSC Mae'r cynlluniau'n bwrw yn eu blaenau. 

Eiddo Anweithredol - Datblygiad Buddsoddi i Arbed
AD

72 34 38
CSC

Rhagwelir y bydd y gyllideb hon wedi'i gwario i 

gyd. 

Cronfa Ysgogi Economaidd
AD

380 -                      380
Grant Mae cynlluniau wedi'u nodi. 

Rhaglen Datblygu Asedau
AD

379 234 145
Grant

Rhagwelir y bydd y gyllideb hon wedi'i gwario i 

gyd. Prynwyd 10/11 Sgwâr Harfford. 

Neuadd y Farchnad Aberteifi
AD

364 -                      364 CSC Mae'n bosib y bydd oedi i'r cynllun hwn. 

Rhaglen Adnewyddu Pomprennau AD 50 45 5 CSC Dim materion i'w nodi. 
Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd Canol Tref Llanbedr Pont 

Steffan AD
209 4 205

Grant Dim materion i'w nodi. 

Grant Gwella Mynediad AD 103 35 68 Grant Dim materion i'w nodi. 

Y themâu sy'n cael blaenoriaeth gan y Bartneriaeth Cyflwyno 

Adferiad Gwyrdd
AD

66 20 46
Grant Dim materion i'w nodi. 

Arian Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 80 -                      80 Grant Cynllun grant newydd a gymeradwywyd.

Cyfanswm - Yr Economi ac Adfywio 2,726 419 2,307
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Appendix BAdroddiad Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22

 Rheolwyr 

Corfforaetho

l / Rheolwyr 

Gwasanaeth 

 Cyfanswm y 

Gyllideb 

Ddiweddaraf 

£000 

Cyfanswm y 

Gwariant hyd 

yn hyn

£'000

Y gyllideb sydd 

ar ôl                                                                                                    

£'000

Ffynhonnell 

Ariannu Nodiadau ar gyfer y Cabinet

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Ffyrdd PJ 200 25 175 CSC Mae'r gyllideb wedi'i hymrwymo'n llwyr. 

Pontydd PJ 297 6 291 CSC Hyd yn hyn, nodwyd dau gynllun. 

Gwasanaethau Amgylcheddol
GJ

92 0 92
CSC

Mae'r cynlluniau o dan adolygiad - bydd y 

gyllideb yn cael ei gwario i gyd. 

Gwelliannau Cyffredinol i'r Priffyrdd PJ 700 78 622 CSC Mae'r gyllideb wedi'i hymrwymo'n llwyr. 

Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus PJ 775 590 185 Grant Mae'r gyllideb wedi'i hymrwymo'n llwyr. 

Y Rhaglen Goleuadau Stryd
PJ

380 128 252
CSC

Mae cynnydd y rhaglen hon yn cael ei adolygu 

ar hyn o bryd. 

Cronfa Drafnidiaeth Leol - Coridor Strategol Bws TrawsCymru PJ
842 175 667

Grant
Mae'r prosiect yn bwrw yn ei flaen - ni wyddys 

am unrhyw broblemau. 

Adfer y difrod a achoswyd gan Storm Callum
RLL

12 2 10
Grant

Bydd gweddill y gyllideb yn cael ei gwario 

erbyn diwedd blwyddyn ariannol 21/22.

Grant Ffyrdd Cydnerth - Modelu Llifogydd PJ
250 1 249

Grant

Mae'r cynllunio ar gyfer y gwaith yn bwrw yn ei 

flaen, a disgwylir gweithgarwch pellach yn 

ystod Chwarter 3 ac wedi hynny. 

Trawsnewid - cerbydau allyriadau isel iawn PJ

420 3 417

Grant

Mae'r cynllunio ar gyfer y gwaith yn bwrw yn ei 

flaen, a bydd penderfyniad ynghylch 

Gweithredwyr Pwyntiau Gwefru yn cael ei 

wneud yn ystod Chwarter 3.

Cronfa Teithio Llesol - Arian Craidd
PJ

325 27 298
Grant

Disgwylir cynnydd pellach yn ystod Chwarter 

3. 
Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberteifi - Gwella 

Troedffyrdd
PJ

206 37 169
CSC/Grant

Disgwylir cynnydd pellach yn ystod Chwarter 

3. 

Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberystwyth - Gwella 

Troedffyrdd 
PJ

192 -                      192
Grant

Cynllun newydd a gymeradwywyd ac a 

ariennir gan grant y Gronfa Teithio Llesol. 

Cronfa Teithio Llesol - Llwybr Cyswllt Prifysgol Llambed PJ
148 -                      148

Grant
Cynllun newydd a gymeradwywyd ac a 

ariennir gan grant y Gronfa Teithio Llesol. 

Gwaith ar raddfa fach - Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu 
PJ

215 7 208
Grant

Disgwylir cynnydd pellach yn ystod Chwarter 

3.
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Appendix BAdroddiad Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22

 Rheolwyr 

Corfforaetho

l / Rheolwyr 

Gwasanaeth 

 Cyfanswm y 

Gyllideb 

Ddiweddaraf 

£000 

Cyfanswm y 

Gwariant hyd 

yn hyn

£'000

Y gyllideb sydd 

ar ôl                                                                                                    

£'000

Ffynhonnell 

Ariannu Nodiadau ar gyfer y Cabinet

Diogelwch Ffyrdd - Cynllun peilot ffyrdd sydd heb eu 

mabwysiadu - Bryn Hafod, Aberteifi.

PJ

120 1 119

CSC/Grant

Cynllun grant newydd a gymeradwywyd - daw 

25% o'r cyllid oddi wrth breswylwyr Bryn 

Hafod. 

Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre / Y Borth
RLL

70 10 60 Grant
Disgwylir cynnydd pellach yn ystod Chwarter 

3.

Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron RLL
325 180 145

Grant
Cyllid grant ychwanegol a gymeradwywyd ar 

gyfer 21/22.

Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth RLL
120 2 118

Grant
Cyllid grant newydd a gymeradwywyd ac sydd 

wedi'i broffilio dros ddwy flwyddyn ariannol. 

Diogelu'r Arfordir yn Llangrannog RLL

37 9 28

Grant

Mae'r cyllid a'r dyddiad cwblhau yn cael eu 

hadolygu ar hyn o bryd gyda Llywodraeth 

Cymru. 

Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas RLL

32 5 27

Grant

Mae'r cyllid a'r dyddiad cwblhau yn cael eu 

hadolygu ar hyn o bryd gyda Llywodraeth 

Cymru. 

Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron / Aberystwyth RLL

100 -                      100 CSC/Grant   

Ni ddyfarnwyd y cam adeiladu ar gyfer y 

prosiect hwn eto. Mae'n annhebygol y bydd 

cynllun Aberystwyth yn dechrau yn ystod 

20/21. Fodd bynnag gallai'r cynllun yn 

Aberaeron gychwyn cyn 31 Mawrth 2022, felly 

bu gostyngiad o £2.9m yn y gyllideb ar gyfer 

2021/22.
-                      

Cerbydau Newydd Ychwanegol (Gorfodi Parcio Sifil)
GJ

35 -                      35
CSC

Disgwylir i'r cerbydau gyrraedd yn ystod 

Chwarter 3.

Cerbydau Newydd i'r Fflyd

GJ

344 153 191

CSC

Bu gostyngiad o £558k yn y gyllideb oherwydd 

rhagwelir mai tua £344k fydd yn cael ei wario 

yn ystod 21/22. 

Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugnol GJ
24 -                      24

Grant
Mae'r Tîm Gwastraff yn disgwyl i'r gyllideb hon 

gael ei defnyddio yn ystod Chwarter 3. 

Penrhos - Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff
GJ

25 -                      25
CSC

Bu gostyngiad o £1m yn y gyllideb oherwydd 

ni fydd llawer o weithgarwch yn ystod 

blwyddyn ariannol 21/22. 

Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau 

Amgylcheddol 6,286 1,438 4,848
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Appendix BAdroddiad Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22

 Rheolwyr 

Corfforaetho

l / Rheolwyr 

Gwasanaeth 

 Cyfanswm y 

Gyllideb 

Ddiweddaraf 

£000 

Cyfanswm y 

Gwariant hyd 

yn hyn

£'000

Y gyllideb sydd 

ar ôl                                                                                                    

£'000

Ffynhonnell 

Ariannu Nodiadau ar gyfer y Cabinet

Porth Gofal 

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl
LH

1,700 452 1,248
CSC Ar hyn o bryd ni ragwelir unrhyw broblemau. 

Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Benthyciadau Troi 

Tai'n Gartrefi

LH

172 129 43

Grant / 

Benthyciad

Ychwanegwyd £100k at y gyllideb o ad-

daliadau benthyciadau derbyniadau cyfalaf 

oherwydd rhagwelir y bydd y lefel hon o gyllid 

yn cael ei defnyddio yn ystod 21/22. 

Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol LH
122 41 81

Grant

Cyllid grant newydd a gymeradwywyd ar gyfer 

2021/22 - Cymeradwywyd £15k ychwanegol o 

gyllid grant.

Grant Bwyleri Newydd Cartrefi Clyd LH
15 19 (4)

Grant
Cyllid grant newydd a gymeradwywyd ar gyfer 

2021/22. 

Grantiau Mesurau Ynni Cartrefi Clyd LH
602 16 586

Grant Cynllun grant newydd a gymeradwywyd. 

Camu Mlaen - Canolfan Steffan NL 125 1 124 CSC Mae'r cynllun yn bwrw yn ei flaen. 

Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl
NL

132 (0) 132
CSC

Mae'r arian ar gyfer uwchraddio gorsafoedd 

galw nyrsys mewn cartrefi gofal. Mae'r gwaith 

hwn yn bwrw yn ei flaen. 

Canolfannau Dydd - Gwelliannau i Ddiogelu'r Cyhoedd a 

Gwelliannau Amgylcheddol
NL

170 1 169
CSC

Cynllun newydd a ariennir drwy arian wrth 

gefn. 

Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prosiect Dementia Hafan Deg NL
178 4 174

Grant Cynllun grant newydd a gymeradwywyd.

Uwchraddio Cartrefi Preswyl NL

350 -                      350

CSC

Cynllun newydd a gymeradwywyd ar gyfer 

gwneud gwaith brys ychwanegol er mwyn 

cyrraedd y safonau disgwyliedig. Ariennir gan 

arian wrth gefn / drwy ail-lunio'r proffil. 

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

- Llety â Chymorth 
LH

343 145 198
Grant

Cymeradwywyd £49k o gyllid grant ar gyfer 

gwneud gwaith atgyweirio yn yr eiddo. 

Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo LH 524 171 353 Grant Dim materion i'w nodi. 

Y Gronfa Gofal Canolraddol - Diogel, Cynnes a Saff a Gofal a 

Thrwsio
LH

159 8 151
Grant

Cymeradwywyd cyllid grant o dan y Gronfa 

Gofal Canolraddol ar gyfer 2021/22.

Cyfanswm - Porth Ceredigion 4,592 986 3,606
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Appendix BAdroddiad Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22

 Rheolwyr 

Corfforaetho

l / Rheolwyr 

Gwasanaeth 

 Cyfanswm y 

Gyllideb 

Ddiweddaraf 

£000 

Cyfanswm y 

Gwariant hyd 

yn hyn

£'000

Y gyllideb sydd 

ar ôl                                                                                                    

£'000

Ffynhonnell 

Ariannu Nodiadau ar gyfer y Cabinet

Cyswllt Cwsmeriaid

Caledwedd TGCh
AM

197 -                      197
CSC Mae'r cynllun yn bwrw yn ei flaen. 

Ffonau Symudol Clyfar AM

183 103 80

CSC

Mae'r ffonau clyfar yn cael eu prynu, fodd 

bynnag bu rywfaint o oedi oherwydd 

problemau yn ymwneud â chontractau. 

System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru AM
26 -                      26

CSC Mae'r cynllun yn bwrw yn ei flaen. 

Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid 406 103 303

Cyllid a Chaffael

Cynllun Grantiau Cymunedol
JD

200 37 163
CSC

Yr ymrwymiadau hyd at ddiwedd mis Medi yw 

£127k.

Cyfanswm - Cyllid a Chaffael 200 37 163

Gwasanaethau Democrataidd

Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor - Cam 2 LE 150 -                      150 CSC/Grant   Mae'r cynllun yn bwrw yn ei flaen. 

Cyfanswm - Gwasanaethau Democrataidd 150 -                    150 -              
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Appendix BAdroddiad Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22

 Rheolwyr 

Corfforaetho

l / Rheolwyr 

Gwasanaeth 

 Cyfanswm y 

Gyllideb 

Ddiweddaraf 

£000 

Cyfanswm y 

Gwariant hyd 

yn hyn

£'000

Y gyllideb sydd 

ar ôl                                                                                                    

£'000

Ffynhonnell 

Ariannu Nodiadau ar gyfer y Cabinet

COVID-19  

Ysbytai Maes - COVID-19 JD 374 42 332
Grant

Mae'r broses o ddatgomisiynu'r ysbytai maes 

wedi dechrau. 

374 42 332

Ymrwymiadau a Gariwyd Drosodd

Ymrwymiadau a Gariwyd Drosodd (Hen Gynlluniau)
-                (42) 42

Croniadau awtomatig 20/21, disgwylir 

gwariant yn 21/22.

CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH 24,451 4,969 19,482

Arian wrth gefn JD 150 -                      150

Ail-lunio'r proffil JD 109 -                      109

Derbyniadau Cyfalaf Tai - ail-lunio'r proffil JD 405 -                      405

Grantiau newydd a gymeradwywyd / Arian cyfatebol ar gyfer 

cynlluniau grant
JD

1,369 -                      1,369

Cyfanswm - Arian wrth gefn 2,033 -                      2,033

CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL 26,484 4,969 21,515
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 07/12/2021 
  
Teitl: Polisïau Adnoddau Dynol: polisïau (1) Gyrru yn y 

Gwaith – Fflyd y Cyngor a (2) Gyrru yn y Gwaith – 
Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) 
 

Diben yr adroddiad: Cymeradwyo Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y 
Cyngor a Pholisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio 
Cerbydau Preifat  
  

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Ray Quant, Dirprwy Arweinydd y 
Cyngor a’r Aelod Cabinet ar gyfer Cyswllt 
Cwsmeriaid, Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu, Pobl a Threfniadaeth  
 

CEFNDIR: 

Datblygwyd y ddau bolisi newydd hwn gan y Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth ar y cyd 
gyda Phriffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol. Ymgynghorwyd gyda’r Undebau Llafur 
perthnasol ar y ddau bolisi ac mae eu diwygiadau nhw wedi cael eu cynnwys pan fo 
hynny’n briodol. 
 
Diben yr holl bolisïau a gweithdrefnau staff yw nodi’n glir yr ymddygiad, y prosesau a’r 
gweithdrefnau sy’n ofynnol gan staff, sut y gallant gael cyngor neu gymorth, a phan fo 
hynny’n berthnasol, canlyniadau peidio cydymffurfio â’r polisi a/neu’r weithdrefn. 
 
Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor 
Cynhaliwyd adolygiad Rheoli Risg Fflyd a Gyrwyr gan ymgynghorydd ar ran Zurich, cwmni 
yswiriant y Cyngor. Ei brif ddiben oedd adolygu polisïau a threfniadau’r Cyngor yn erbyn 
safonau arfer gorau, a darparu argymhellion sy’n cynorthwyo wrth sicrhau cydymffurfiaeth, 
diogelu ein gweithlu rhag niwed a lleihau’r risg o ddigwyddiadau. 
 
Un o brif argymhellion yr Adolygiad oedd cyflwyno Polisi Gyrru yn y Gwaith gyda Chytundeb 
Gyrrwr yn rhan ohono, sy’n cynnig “disgwyliad diamwys clir ynghylch safonau gyrru”. Mae 
Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor yn un o gyfres o fentrau sy’n ceisio safoni 
gweithgarwch cofnodi a chydymffurfiaeth ar draws y fflyd cerbydau a sicrhau safonau gyrru 
sy’n gwella diogelwch gyrwyr a theithwyr, nifer y digwyddiadau a’r damweiniau sy’n 
gysylltiedig â’r fflyd. Mae mentrau eraill yn cynnwys cyflwyno modiwl e- ddysgu hyfforddiant 
ar gyfer gyrwyr a systemau archwilio cadarn ar gyfer cerbydau a thrwyddedau.  
 
Mae Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor yn cyflwyno; 

 Cytundeb Gyrrwr/Gweithredwr Peirianwaith i’w lofnodi bob blwyddyn; 

 Y gofyniad i hysbysu eu rheolwr o unrhyw newid i’w hiechyd neu namau 
corfforol/synhwyraidd ac asesiad iechyd blynyddol 

 Gydag achos, sgrinio cyffuriau ac alcohol 
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 Y cyflogai yn talu cyfraniad o hyd at £250 at gostau dros-ben yswiriant yn dilyn 
gweithdrefn ddisgyblu, os achosir y difrod o ganlyniad i’w hesgeulustod nhw neu os 
byddant wedi bod yn gyrru heb ofal a sylw priodol. 
 

Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd)  
Mae Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) yn nodi 
disgwyliadau ar gyfer y cyflogeion hynny sy’n defnyddio eu cerbyd preifat at ddibenion 
busnes y Cyngor. Datblygir modiwl e-ddysgu hefyd i gyd-fynd â’r polisi. 
 
Mae Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) yn cyflwyno;  

 Datganiad defnyddiwr Cerbyd Preifat i’w lofnodi bob blwyddyn; 

 Y gofyniad i hysbysu eu rheolwr o unrhyw newid i’w hamgylchiadau, y gallent effeithio 
ar ddefnyddio cerbyd preifat at ddibenion gwaith 

 Gydag achos, sgrinio cyffuriau ac alcohol  

 Y cyflogai yn cadarnhau bod eu cerbyd yn addas i’r ffordd fawr, bod ganddo dystysgrif 
MOT (pan fo hynny’n briodol) a’i fod wedi cael ei yswirio’n gywir at ddibenion busnes.  

 
Yn ei gyfarfod ar 27 Hydref 2021, mynegodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol bryder ynghylch rhai elfennau o'r polisïau. Mae’r pryderon hyn wedi cael eu 
hystyried a gwnaed diwygiadau perthnasol i'r fersiynau sy'n cael eu hystyried gan y 
Cabinet heddiw. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, nodwch 
pam -   

 
Do 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys: Datblygwyd y polisi ar y cyd â 

chydweithwyr yn yr adran Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol, 
Yswiriant, a’r tîm Iechyd a Diogelwch. 
O dan y cydgytundeb mae'r undebau 
llafur lleol wedi rhoi adborth ar y polisi 
yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

Atal: Nod cyflwyno'r polisi yw gosod y 
safonau disgwyliedig sy'n ofynnol gan 
yrwyr, gwella ymddygiad gyrwyr ac o 
ganlyniad lleihau'r risg a nifer y 
digwyddiadau a’r damweiniau sy'n 
gysylltiedig â cherbydau’r fflyd. 

Integreiddio:  
 
Argymhellion: 1) Cymeradwyo Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y 

Cyngor  
2) Cymeradwyo Polisi Gyrru yn y Gwaith – 

Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd)  
 

Y rheswm dros y  
penderfyniad: 

1) Sicrhau cydymffurfiaeth, diogelu ein gweithlu a’r 
gymuned ehangach rhag niwed, a chefnogi 
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ymddygiad gyrwyr sy’n lleihau’r risg o 
ddigwyddiadau.  

 
Trosolwg a Chraffu: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 

27/10/2021 
Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu’r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau 
eiddo/asedau: 
 

Dim  

Risgiau:  
 

 

Pwerau Statudol: 
 

 

Papurau Cefndir: 
 

 

Atodiadau: Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor  
Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat 
(Fflyd Llwyd)  

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Geraint Edwards 

Swyddog Adrodd: Geraint Edwards  
 

Dyddiad: 15/11/2021 
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1. Datganiad polisi  

Mae’r polisi hwn, Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor, yn nodi’n glir y disgwyliadau 
o’r rhai sy’n meddu ar gyfrifoldeb dros reoli neu oruchwylio gyrwyr yn ogystal â 
gyrwyr unigol.  Mae’n bwysig bod pob rheolwr / goruchwylydd a gyrrwr yn 
cydymffurfio â’r polisi hwn a’r gweithdrefnau, sy’n mabwysiadu arweiniad rheoli risg 
gyrru diogel Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), sy’n cynnwys: 

 Gyrrwr diogel: a yw staff yn ffit ac yn gymwys i yrru’n ddiogel? 
 Cerbyd diogel: a yw cerbydau yn addas i’r diben ac mewn cyflwr diogel    

ar gyfer y ffordd fawr? 
 Taith ddiogel: a yw teithiau yn angenrheidiol ac a ydynt yn cael eu 

cynllunio?  

Pan fyddant yn y gwaith, mae’n ddyletswydd ar bawb: 

 Cymryd gofal rhesymol o’u diogelwch eu hunain 

 Cymryd gofal rhesymol o ddiogelwch eraill y gallent gael eu heffeithio gan yr 
hyn y byddwn yn ei wneud neu’n methu ei wneud 

 Cydweithredu fel y gallwn a glynu wrth bolisïau'r Cyngor fel y gallwn i gyd 
gydymffurfio â'n dyletswyddau a'n rhwymedigaethau cyfreithiol  

2. Cwmpas  

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i holl gyflogeion Cyngor Sir Ceredigion a staff 
asiantaeth sy’n gyrru Fflyd y Cyngor fel rhan o’u dyletswyddau. 

Mae’r tabl isod yn disgrifio’r ddau brif gategori o ran gyrwyr yn y Cyngor: 

Gyrrwr fflyd y Cyngor   Mae gofyn iddynt yrru cerbyd a gyflenwir gan y 
Cyngor ar gyfer rhywfaint neu'r cyfan o'u rôl.  
 

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i yrrwr yn y categori 
hwn  
 

Gyrrwr fflyd llwyd   Mae gofyn iddynt yrru am resymau gwaith a thelir 
milltiroedd teithio iddynt gan ddefnyddio cerbyd 
preifat neu ddefnyddio cerbyd llogi dydd a drefnir 
drwy Wasanaeth Caffael y Cyngor. 

Gweler Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio 
Cerbydau Preifat am yrrwr yn y categori hwn  
 

                                                                                        

Nid yw’r polisi yn berthnasol i gymudo cyn i’r gyrrwr ddechrau gwaith, oni bai eu bod 

yn gyrru cerbyd a ddarparir gan yr Awdurdod.  
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3. Rolau a chyfrifoldebau  

3.1 Aelodau Etholedig  

 Yn cael eu cynghori ar y Polisi hwn gan Swyddog y Cyngor ac maent yn 

gyfrifol am sicrhau bod adnoddau digonol ar gael er mwyn galluogi 

gweithrediad y polisi hwn a’r holl fesurau angenrheidiol eraill er mwyn lliniaru 

risgiau rhagweladwy i’n cyflogeion a staff asiantaeth sy’n gyrru Fflyd y Cyngor 

fel rhan o’u dyletswyddau. 

 Penodir aelod etholedig sy’n meddu ar wybodaeth a phrofiad digonol yn 

Hyrwyddwr Iechyd a Diogelwch y Cyngor a byddant yn goruchwylio datblygiad 

y polisi hwn ac yn gan ddwyn sylw aelodau Cabinet â'r portffolio cyfrifol, at 

faterion sy’n ymwneud â diogelwch cerbydau a gyrwyr. 

3.2 Prif Weithredwr 

Mae’r Prif Weithredwr yn meddu ar y cyfrifoldeb cyffredinol dros sicrhau y caiff polisi 

Gyrru yn y Gwaith y Cyngor ei weithredu a’i gynnal.  Bydd y Prif Weithredwr yn 

hwyluso darpariaeth systemau er mwyn cyflawni’r canlynol: 

 Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am iechyd, diogelwch a lles yr holl gyflogeion 

yn uniongyrchol, ynghyd ag unrhyw unigolion eraill y gallent gael eu heffeithio 

gan unrhyw yrru a gyflawnir ar ran yr Awdurdod fel rhan o’u dyletswyddau. 

 Sicrhau cyfranogiad, ymrwymiad a chyfraniad ar bob lefel yn y Cyngor wrth 

wella diogelwch ein cyflogeion, llywodraethwyr, aelodau etholedig, 

gwirfoddolwyr a staff asiantaeth sy’n gyrru yn eu gwaith. 

 Sicrhau bod systemau yn lle i gydymffurfio gyda pholisi Gyrru yn y Gwaith – 

Fflyd y Cyngor a’r  trefniadau cysylltiedig. 

3.3 Tîm Iechyd a Diogelwch  

Bydd y Rheolwr a’r tîm Iechyd a Diogelwch yn gyfrifol am baratoi ac adolygu’r polisi 

hwn.  Yn ogystal, byddant yn: 

 Cynorthwyo gyda, monitro ac yn archwilio’r archwiliadau dirybudd a gyflawnir 

gan y Tîm Rheoli Fflyd ar gerbydau’r fflyd. 

 Ar ôl i reolwr llinell / goruchwylydd gwblhau ymchwiliad rheoli digwyddiad, 

adolygu’r ymchwiliad ac os teimlir bod hynny’n briodol, cyflawni ymchwiliad 

pellach i ddigwyddiadau gyrru ac achosion y bu ond y dim iddynt ddigwydd yn 

y gwaith, ac/neu y gallent fod wedi bod yn beryglus. 

 Cynorthwyo gydag asesiadau risg gweithgarwch gyrru cymhleth/peryglus 

iawn yn y gwaith. 

 Cynorthwyo’r tîm dysgu a datblygu i ddatblygu rhaglen e-ddysgu gyrru mewn 

ffordd ddiogel yn y gwaith. 
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 Cydweithio gyda’r maes Gwasanaeth perthnasol ac AD os bydd 

digwyddiadau gyrru yn y gwaith lle y credir bod ymddygiad di-hid, cyffuriau 

neu alcohol yn ffactor cyfrannol. 

 Adrodd digwyddiadau RIDDOR y mae gofyn adrodd amdanynt i HSE a chael 

cyswllt gyda HSE, yr Heddlu ac asiantaethau gorfodi allanol eraill yn ôl y 

gofyn. 

3.4 Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Swyddogion Corfforaethol Arweiniol 

Mae gan Gyfarwyddwr Corfforaethol a Swyddogion Corfforaethol Arweiniol 

gyfrifoldeb cyffredinol dros gydymffurfio gydag iechyd a diogelwch yn eu meysydd 

gwasanaeth.  Yn ogystal, ceir y disgwyliad, o bennaeth y Cyngor i lawr, y dylai 

unigolion arwain trwy esiampl bersonol a dilyn y canllawiau yn y polisi hwn, o ran y 

ffordd y maen nhw yn gyrru eu hunain ac wrth annog cydweithwyr a chyflogeion i 

yrru mewn ffordd ddiogel a cyfrifol.  

Bydd Cyfarwyddwr Corfforaethol yn cyflawni rôl Hyrwyddwr Iechyd a Diogelwch gan 
ddwyn sylw y Grŵp Arwain at faterion diogelwch sy’n ymwneud â gyrwyr, y Fflyd 
Llwyd a Fflyd y Cyngor. 

 
3.5 Cynrychiolwyr Diogelwch Undebau Llafur 

Mae Cynrychiolwyr Diogelwch yn cyflawni rôl pwysig wrth sicrhau yr ymgynghorir yn 

llawn gyda chyflogeion ynghylch polisïau’r Cyngor am yrru’n ddiogel, diweddariadau  

ynghylch gyrru ac iechyd yn y gwaith ac annog cyfathrebu agored rhwng rheolwyr, 

undebau a chyflogeion, a’u bod yn ymgysylltu â’r rhain.  Mae Cynrychiolwyr 

Diogelwch yn helpu trwy: 

 Fynychu cyfarfodydd Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch a chyfleu gwybodaeth 

i’r gweithlu a chasglu adborth. 

 Adrodd pryderon / problemau sy’n gysylltiedig â gyrru yn y gwaith sydd wedi 

nodi neu sydd wedi cael eu cyfeirio atynt i’w goruchwylydd / rheolwr llinell 

neu’r maes gwasanaeth perthnasol yn y lle cyntaf.  Os na chaiff y rhain eu 

datrys wedi hynny, trwy eu cyfeirio at gyfarfod y Cynrychiolwyr Iechyd a 

Diogelwch neu i’r tîm iechyd a diogelwch ac, os na chaiff ei ddatrys mewn 

modd amserol, i esgoli i'w Undeb i'w hystyried ymhellach.   

 Arwain trwy esiampl bersonol. 

 Amlygu pryderon gyrru yn y gwaith o lefel weithredol. 

 Cynnig adborth a chyfrannu at yr adolygiad o’r polisi hwn. 
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3.6 Cyfrifoldebau Rheolwyr a Chyflogeion  

Gweithgarwch 
gyrru yn y 
gwaith 

Rhaid i Oruchwylwyr / 
Rheolwyr: 

Rhaid i gyflogeion: 

Fflyd y 
Cyngor a 
cherbydau 
personol  

 Sicrhau bod eu cyflogai wedi 
darllen, deall a llofnodi’r polisi 
cytundeb gyrrwr pan gawsant 
eu penodi a bob blwyddyn 
wedi hynny. 

 Nodi manylion trwydded yrru y 
cyflogai ar system CERI. 

 Sicrhau bod gan eu gyrwyr 
drwydded ddilys ar gyfer 
categori y cerbyd y maent yn ei 
yrru yn y gwaith. 

 Cynnal asesiadau risg sy’n 
ymwneud â gweithgareddau 
gyrru a chyfleu’r rhain i’w 
timau. 

 Sicrhau bod gyrwyr yn adrodd 
am ddigwyddiadau gyrru trwy 
broses Rheoli Digwyddiadau y 
Cyngor. 

 Cynnal ymchwiliad trylwyr o 
ddigwyddiadau sy’n ymwneud 
â gyrru yn y gwaith trwy broses 
Rheoli Digwyddiadau y 
Cyngor. 

 Sicrhau bod eu staff yn 
ymwybodol o’r polisïau a’r 
gweithdrefnau sy’n berthnasol i 
yrru yn y gwaith, gan gynnwys 
y polisi Camddefnyddio 
Alcohol a Chyffuriau, y polisi 
Absenoldeb Salwch, y polisi 
IaD, gofynion gweithio ar eich 
pen eich hun ac ati. 

 Monitro iechyd ac ymddygiad 
eu gyrwyr, gan gynnwys nifer y 
digwyddiadau, adborth gan 
archwiliadau gât ac 
adroddiadau cwynion ac ati a 
chymryd camau addas yn ôl yr 
angen. 

 Monitro iechyd a lles eu gyrwyr 
trwy oruchwylio, arfarniadau 
blynyddol a chymorth Iechyd 
Galwedigaethol yn ôl y gofyn 

 Cynghori'r tîm Rheoli Fflyd os 
caiff trwydded gyrrwr ei hatal 

 Darllen, deall a llofnodi’r 
cytundeb gyrrwr pan gânt eu 
penodi a bob blwyddyn wedi 
hynny. 

 Cydymffurfio a chydweithredu 
gyda’r rheolaethau a’r mesurau  
a roddwyd yn eu lle ynghylch 
gyrru mewn ffordd ddiogel yn y 
gwaith. 

  Meddu ar drwydded yrru ddilys      
ar gyfer y categori o gerbyd y 
maent yn ei yrru yn y gwaith.  

 Gyrru yn unol â chyfreithiau 
cyfredol y ffordd fawr a Rheolau’r 
Ffordd Fawr (e.e.  arwyddion a 
signalau traffig, cyfyngiadau 
cyflymder, defnyddio gwregysau 
diogelwch, llywio lloeren, camau 
i’w cymryd yn dilyn digwyddiadau 
ar y ffordd, ac ati). 

 Sicrhau bod unrhyw lwythi yn y 
cerbyd yn cael eu storio mewn 
ffordd ddiogel. 

 Bod yn ffit i yrru.  Os amharir ar 
addasrwydd i yrru (e.e.  cyflwr 
meddygol, cymryd 
meddyginiaeth ac ati), rhaid 
iddynt hysbysu eu goruchwylydd 
/ rheolwr llinell ar unwaith, gan 
hysbysu DVLA yn ôl y gofyn. 

 Cydymffurfio ag unrhyw 
geisiadau am brofion cyffuriau 
ac alcohol fel yr amlinellir yn y 
cytundeb Gyrrwr. 

 Sicrhau bod eu golwg yn 
bodloni’r gofynion gofynnol ar 
gyfer gyrru a’u bod yn gwisgo 
sbectolau presgripsiwn neu 
lensys cywirol bob amser pan yn 
gyrru os oes eu hangen. 

 Peidio defnyddio unrhyw 
ddyfeisiau electronig gan 
gynnwys ffonau symudol pan yn 
gyrru neu pan fydd y cerbyd 
ymlaen. 
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neu ei dirymu a gofyn am 
gyngor arbenigol gan eu 
Cynghorydd Adnoddau Dynol 
ar y mater.   

 Gweithio law yn llaw gyda 
phroses recriwtio AD er mwyn 
sicrhau y bodlonir y disgrifiad 
swydd a’r manyleb person 
(e.e. archwilio trwyddedau 
gyrru cyn penodi). 

 

 

 Adrodd am unrhyw 
ddigwyddiadau wrth yrru yn y 
gwaith i’w goruchwylydd / 
rheolwr llinell ar unwaith. 

 Cydymffurfio â pholisi di-fwg y 
Cyngor  

 Llenwi a chofnodi yr 
archwiliadau cerbyd dyddiol cyn 
eu defnyddio am y tro cyntaf bob 
dydd ac adrodd am unrhyw 
ddiffygion a nodwyd yn ystod yr 
archwiliad neu a fydd yn codi 
pan ddefnyddir y cerbyd pan fo 
hynny’n briodol. 

 Hysbysu eu goruchwylydd / 
rheolwr llinell o unrhyw 
euogfarnau gyrru heb eu 
disbyddu / pwyntiau cosb neu 
unrhyw erlyniadau / cyhuddiadau 
am droseddau sy’n gysylltiedig â 
gyrru sydd i ddod.  Cyflawni’r holl 
gamau y mae gofyn eu cyflawni 
er mwyn cynnal eu hawl i gael 
trwydded yrru gan gynnwys, ond 
heb ei gyfyngu i adnewyddu eu 
trwydded erbyn y dyddiad dod i 
ben a mynychu unrhyw brofion 
meddygol yn ôl y gofyn er mwyn 
adnewyddu’r drwydded. 

 Cydymffurfio ag unrhyw 
gyfyngiadau sy’n gysylltiedig â’u 
trwydded. 

 Hysbysu eu goruchwylydd 
/rheolwr llinell ar unwaith o 
unrhyw reswm a allai arwain at 
atal neu ddirymu eu trwydded yn 
llawn neu’n rhannol. 

 Cynllunio eu teithiau gan 
ystyried y tywydd, amser y dydd 
a phan fo hynny’n berthnasol, 
cyfyngiadau amser e.e.  amser 
cychwyn cyfarfod. 

 Mynychu unrhyw hyfforddiant 
gofynnol er mwyn lleihau risg, 
cynnal cymhwysedd a 
gweithredu’r hyfforddiant hwn. 

Gyrru Fflyd y 
Cyngor  

 Sicrhau bod eu gyrwyr wedi 
mynychu’r holl hyfforddiant 
perthnasol e.e.  diweddariadau 
CDAT a MiDAS, hyfforddiant 

 Llenwi a chofnodi’r llyfr diffygion 
cerbyd dyddiol ac adrodd am 
unrhyw ddiffygion i’w 
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sy’n cynnig diweddariad IaD, 
sesiynau ymgyfarwyddo gyda 
cherbyd ac anerchiadau blwch 
offer sy’n berthnasol i’w 
dyletswyddau. 

 Sicrhau bod eu staff gyrru wedi 
mynychu hyfforddiant Fflyd a 
hyfforddiant swydd penodol cyn 
cychwyn ar eu dyletswyddau 
gyrru 

 Sicrhau bod gyrwyr yn darparu 
manylion trwydded yrru a 
cherbyd CPC Gyrrwr (pan fo 
hynny’n briodol) bob 6 mis er 
mwyn galluogi gwiriadau i 
gadarnhau neu ailddatgan 
cymhwysedd i yrru. 

 Sicrhau bod gyrwyr yn cwblhau 
eu harchwiliadau gyrrwr dyddiol 
cyn defnyddio’r cerbyd am y tro 
cyntaf;  eu bod yn recordio’r 
rhain ac yn adrodd am unrhyw 
ddiffygion. 

 Hysbysu’r Adran Yswiriant o 
unrhyw yrrwr sy’n eich hysbysu 
chi eu bod wedi cael euogfarn / 
ardystiad gyrru er mwyn 
sicrhau parhad y sicrwydd. 

goruchwylydd / rheolwr llinell ar 
unwaith. 

 Mynychu unrhyw hyfforddiant 
ychwanegol gofynnol (MiDAS, 
CDAT, ac ati) am y math o fflyd 
y maent yn eu gyrru yn y gwaith 
a sicrhau eu bod yn cael eu 
diweddaru.  Yn ôl y gofyn, 
cyflawni’r 37 awr o hyfforddiant 
CPC gyrrwr dros gyfnod o 5 
mlynedd yn unol â rhaglen CPC 
Gyrrwr y Cyngor.  Yn ôl y gofyn, 
cario eu cerdyn CPC Gyrrwr 
gyda nhw bob amser pan 
fyddant yn gyrru Fflyd y Cyngor. 

 Cymryd seibiant o yrru fel sy’n 
ofynnol dan ddeddfwriaeth 
gyfredol. 

 
 
 

 

3.7 Rheoli’r Fflyd  

Mae Gwasanaeth Rheoli Fflyd y Cyngor yn gyfrifol am reoli’r fflyd y mae’r Cyngor yn 

berchen arno, yn ei brydlesu ac yn ei logi.  Mae hyn yn cynnwys: 

• Sicrhau cydymffurfiaeth gyda deddfwriaeth iechyd a diogelwch berthnasol a 
deddfwriaeth sy’n ymwneud gyda’r Fflyd / gyrru. 

• Cydymffurfio â’i rwymedigaethau fel deiliad Trwydded Gweithredwr, 
• Datblygu ac adolygu ei Asesiadau Risg a’i Systemau Gwaith Diogel trwy gael 

cyswllt gyda’r Uned Iechyd a Diogelwch Corfforaethol, 
• Cynnal archwiliadau cydymffurfiaeth gyda gofynion gyrru a rheoli sy’n 

gysylltiedig â’r Fflyd, 
• Darparu neu drefnu darpariaeth hyfforddiant i yrwyr Fflyd e.e.  hyfforddiant 

CPC, MIDAS, CDAT a Thor Rheolau Gyrrwr, 
• Rheoli a goruchwylio contractwyr sy’n gysylltiedig â Rheoli’r Fflyd ar y safle,  
• Rheoli stociau tanwydd, 
• Gweithredu Unedau Cynnal a Chadw Trafnidiaeth (TMUs) y Cyngor, a leolir yn 

Nepo Glanyrafon ger Aberystwyth a Depo Penrhos ger Llandysul, y mae eu 
gwaith yn cynnwys: 
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o Cynllunio a chynnal archwiliadau wedi’u trefnu, cynnal a chadw a 
pharatoi ar gyfer profion Blynyddol / MOT, 

o Rhoi diagnosis ar gyfer namau a nodi diffygion;  cynnal neu drefnu 
gwaith trwsio yn ôl yr angen 

o Ymateb i / adfer fflyd sydd wedi bod mewn damwain neu y maent 
wedi torri i lawr (gan gynnwys bod ar alwad y tu allan i oriau swyddfa) 

o Cyflawni archwiliadau MOT Dosbarth 4 a 7, 
o Rheoli darnau a defnyddiau traul, 
o Gweithredu gweithgareddau yn unol â Systemau Gwaith Diogel ac 

Asesiadau Risg. 

 

4. Diwygio’r polisi  

Bydd y Cyngor yn adolygu ac yn diweddaru’r polisi hwn yn ôl y gofyn er mwyn adlewyrchu 

newidiadau mewn deddfwriaeth, prosesau, argymhellion yn dilyn digwyddiad a chyfraith 

achosion. 

Sut y mesurir llwyddiant y polisi 

Mesurir llwyddiant y polisi hwn yn ôl y cynnydd neu’r gostyngiad mewn: 

 Nifer y digwyddiadau sy’n gysylltiedig â gyrru a adroddir. 

 Nifer y digwyddiadau adroddadwy sy’n gysylltiedig â gyrrwr y bernir y byddai wedi 

bod modd eu hosgoi. 

 Nifer yr achosion tor rheolau traffig a geir. 

 Nifer yr hysbysiadau erlyniadau gyrwyr bwriadedig a geir mewn perthynas â 

cherbydau Fflyd y Cyngor. 

 Costau trwsio a chynnal a chadw y Fflyd. 

 Costau ariannol eraill sy’n gysylltiedig gyda defnyddio cerbydau. 

 Cost gyfartalog hawliadau iawndal cyflogeion sy’n gysylltiedig gyda cherbyd. 

5. Atodiadau 

Atodiad 1  Cytundeb Gyrrwr/Gweithredwr Peirianwaith  

Atodiad 2  Digwyddiad Gyrru – Siart Llif Adrodd 
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Cyngor Sir Ceredigion  

Cytundeb Gyrrwr/Gweithredwr Peirianwaith  

Mae’r cytundeb hwn yn nodi’r disgwyliadau, y gofynion a’r amodau ar gyfer yr holl 

gyflogeion y mae gofyn iddynt yrru neu ddefnyddio eitem yn y Fflyd wrth gyflawni eu 

dyletswyddau. 

Diffiniadau  

Fflyd y Cyngor  Pob cerbyd, peirianwaith a threlar y mae Cyngor Sir 

Ceredigion yn berchen arnynt, yn eu prydlesu neu’n eu 

llogi 

Gyrwyr  Yr holl gyflogeion y mae gofyn iddynt yrru a/neu 

ddefnyddio eitem o Fflyd y Cyngor wrth iddynt gyflawni 

eu dyletswyddau  

Cyflogeion  Unrhyw staff parhaol, dros dro, ysbeidiol, wrth gefn neu 

asiantaeth a gyflogir gan neu sy’n gweithio ar ran 

Cyngor Sir Ceredigion 

Rhaid i’r holl gyflogeion gytuno a chydymffurfio’n llawn â’r amodau canlynol, a 

gallai methu cydymffurfio arwain at ddirymu’r hawl i yrru/defnyddio cerbyd Cyngor 

Ceredigion a chamau disgyblu. 

Cyfrifoldebau personol cyflogeion: 

 Rhaid i gyflogeion hysbysu eu goruchwylydd /rheolwr llinell os bydd ganddynt 

unrhyw gyflyrau iechyd isorweddol newydd neu sy’n bodoli eisoes neu unrhyw 

namau corfforol neu synhwyraidd y gallent effeithio ar eu gallu i yrru / defnyddio 

eu cerbyd / peirianwaith mewn ffordd ddiogel.  Rhaid iddynt gyflwyno’u hunain 

pan ofynnir iddynt wneud hynny am asesiad iechyd blynyddol i asesu eu lles a’u 

haddasrwydd i yrru/defnyddio Fflyd y Cyngor. 

 Rhaid bod cyflogeion yn meddu ar drwydded ddilys i yrru neu defnyddio’r cerbyd, 

y peirianwaith neu’r trelar y maent yn ei ddefnyddio. 

 Rhaid i gyflogeion hysbysu eu goruchwylydd /rheolwr llinell o unrhyw euogfarnau 

gyrru / pwyntiau cosb heb eu disbyddu. 

 Rhaid i gyflogeion ufuddhau i reoliadau ffordd/ traffig a gyrru gyda gofal a sylw 

priodol bob amser. 

 Rhaid bod cyflogeion wedi cwblhau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Gyrrwr 

Ceredigion (CDAT), hyfforddiant MIDAS (Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrrwr Bws 

Mini) (pan fo hynny’n berthnasol) a chyfarwyddo gyda’r cerbyd (pan fo hynny’n 

briodol) ar gyfer y cerbydau, y peirianwaith neu’r trelar y maent yn ei ddefnyddio. 

 Rhaid i yrwyr sicrhau eu bod nhw a phob teithiwr o dan 14 oed yn gwisgo 

gwregysau diogelwch fel sy’n ofynnol gan y gyfraith a pholisi y Cyngor. 
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 Rhaid i yrwyr atgoffa pob teithiwr 14 oed neu hŷn o'u cyfrifoldeb personol i wisgo 

gwregysau diogelwch fel sy'n ofynnol gan y gyfraith a pholisi y Cyngor. 

 Rhaid i unrhyw gyflogeion sy’n ymwneud ag unrhyw ddigwyddiad sy’n 

gysylltiedig â cherbyd / peirianwaith, adrodd hyn i’w rheolwr llinell ar unwaith, os 

oedd rhywun wedi cael dolur neu beidio, a waeth pa mor fach oedd y difrod i’r 

cerbyd neu’r peirianwaith.  Rhaid i yrwyr ddilyn y weithdrefn adrodd am 

ddigwyddiad fel yr amlinellir yn y siart llif adrodd am ddigwyddiad. 

 Ni ddylai cyflogeion darfu ar neu newid unrhyw offer lliniaru risg (gan gynnwys 

camerâu dangosfwrdd a thelemateg). 

 Rhaid i gyflogeion adrodd i’w rheolwr llinell os ydynt yn cymryd unrhyw 

feddyginiaeth dan bresgripsiwn (neu dros y cownter) y gallai effeithio ar eu gallu i 

yrru / defnyddio eu cerbyd / peirianwaith mewn ffordd ddiogel. 

 Mae gofyn i gyflogeion gydymffurfio â’r holl ofynion sy’n gysylltiedig â chynnal eu 

hawl i gael trwydded yrru, ond heb eu cyfyngu i: 

o adnewyddu eu trwydded ar yr adegau gofynnol a nodir ar eu trwydded yn 

unol â’u hoedran a / neu gyflyrau meddygol;  a 

o hysbysu DVLA o unrhyw gyflyrau meddygol adroddadwy newydd neu 

newidiadau i gyflwr meddygol sy’n bodoli eisoes, y gallai effeithio ar eu 

gallu i yrru. 

 Ni ddylai cyflogeion ysmygu na defnyddio sigaréts electronig mewn cerbydau. 

 Rhaid i gyflogeion y mae gofyn iddynt ddal cerdyn CPC Gyrrwr gyflawni’r 37 awr 

o hyfforddiant CPC gyrrwr pan fo hynny’n berthnasol dros gyfnod o 5 mlynedd.  

Rhaid i yrwyr gario eu cardiau CPC gyda nhw bob amser pan fyddant yn gyrru 

cerbydau / peirianwaith lle y mae gofyn meddu ar y CPC gyrrwr. 

 Rhaid i’r cyflogai gyflwyno manylion eu trwydded a’u cerbyd CPC bob 6 mis, wrth 

ofyn am lyfr archwilio diffygion newydd neu lyfr oriau gyrrwr neu yn ôl y gofyn 

gan eu rheolwr. 

 Dim ond at ddibenion gwaith y dylai cyflogeion ddefnyddio’r cerbyd (efallai y 

caniateir i rai cyflogeion fynd â cherbydau gartref;  os felly, ni ddylid defnyddio 

cerbydau’r Cyngor at ddibenion domestig / personol). 

Profion Cyffuriau ac Alcohol  

 Ni ddylai cyflogeion yrru / defnyddio unrhyw gerbydau neu offer os byddant dan 

ddylanwad sylweddau anghyfreithlon neu alcohol. 

 Er mwyn sicrhau gweithrediad effeithiol y cytundeb hwn a’r Polisi Gyrru yn y 

Gwaith, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i fynnu bod Cyflogeion yn cael profion 

alcohol a/neu gyffuriau pan geir amheuaeth eu bod dan ddylanwad cyffuriau neu 

alcohol. 

 Hysbysir cyflogeion nad yw cais i gael prawf alcohol a chyffuriau ynddo’i hun yn 

dynodi y ceir amheuaeth eu bod wedi camymddwyn. 

 Pan gynhelir profion, bydd angen disgwylir i’r unigolyn lofnodi caniatâd 

ysgrifenedig i gael eu profi.  Ystyrir bod methu rhoi caniatâd, neu wrthod rhoi 

sampl dŵr, gwaed, gwallt neu sampl arall ar ôl cael cais rhesymol i’w roi, yn torri 

amodau’r cytundeb hwn ac fe allai arwain at gymryd camau disgyblu. 

 Bydd profion yn cael eu cynnal o dan gyfarwyddyd gwasanaeth allanol 

proffesiynol sy’n bodloni safonau proffesiynol, a bydd y gwasanaeth hwn yn 

dehongli canlyniadau profion.  Bydd staff yn gallu troi at gopi dyblyg o unrhyw 
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sampl a gymrwyd er mwyn eu galluogi i drefnu dadansoddiad annibynnol ohono, 

os ydynt yn dymuno gwneud hynny.  Trafodir trefniadau eraill sy’n ymwneud â’r 

gweithgarwch sgrinio gydag aelodau o staff sy’n cael eu heffeithio ar y pryd. 

 Wrth brofi am alcohol, bydd lefel alcohol yn y gwaed o 80mg o alcohol fesul 

100ml o waed neu fwy yn arwain at gamau disgyblu fel arfer. 

 

Cyfrifoldebau cyflogeion mewn perthynas â cherbydau / peirianwaith: 

 Rhaid i yrwyr sicrhau eu bod yn cwblhau eu harchwiliadau dyddiol cyn defnyddio 

cerbyd, peirianwaith neu drelar am y tro cyntaf bob dydd, gan gofnodi hyn yn eu 

Harchwiliad Dyddiol Gyrrwr. 

 Rhaid i yrwyr adrodd am unrhyw ddiffygion a nodir fel rhan o’u harchwiliad 

dyddiol, neu unrhyw rai sy’n codi wrth ddefnyddio, i’r Uned Cynnal a Chadw 

Trafnidiaeth ar unwaith, gan ddilyn unrhyw gyfarwyddyd a roddir. 

 Mae’r cyflogai yn gyfrifol am sicrhau bod y cerbyd / peirianwaith yn cael ei gadw 

mewn cyflwr glân a defnyddiadwy. 

 Mae gofyn i’r cyflogai gyflwyno’r cerbyd / peirianwaith / trelar i’w archwilio ar yr 

adegau gofynnol. 

 

PWYSIG  

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth;  rhaid i bob gyrrwr sicrhau eu bod yn 

cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol a chyflogaeth. 

Efallai y bydd cyflogeion y canfyddir eu bod wedi achosi difrod i eitem o Fflyd y 

Cyngor, cerbyd trydydd parti neu eiddo trwy esgeuluso neu yrru heb ofal a sylw 

priodol, yn atebol, yn dilyn gwrandawiad disgyblu, am swm o hyd at £250 fel 

cyfraniad i gostau dros-ben yswiriant. 

 

DATGANIAD CYFLOGAI  

Rydw i wedi darllen a deall ac rydw i’n cytuno cydymffurfio â’r amodau uchod sy’n 

rhoi’r awdurdod i mi yrru/defnyddio Fflyd Cyngor Sir Ceredigion.  

Rydw i’n deall ac yn rhoi awdurdod penodol i Gyngor Sir Ceredigion ddidynnu o’m 

tâl neu daliadau eraill sy’n ddyledus i mi unrhyw arian y mae ei arnaf i’r Cyngor dan 

amodau’r Cytundeb hwn. 

 

Llofnod y cyflogai:……………………………………………………………………….......... 

Printiwch yr enw:………………………………………………………………………………………... 

Rhif y cyflogai: .........................................  

Dyddiad: ............................................................... 

Teitl y Swydd:……………………………………………………………………………………………. 
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Llofnod y rheolwr: .……………………………………………………………………………… 

Printiwch yr enw:………………………………………………………………………………………… 

Dyddiad:.............………………………………………………………………………………
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1. Cyflwyniad  

Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb tuag at ei gyflogeion ac eraill y gallent gael eu heffeithio gan 
ei weithredoedd.  Er mwyn sicrhau ei fod yn cyflawni’r ddyletswydd gofal hon, mae gofyn 
i’r Cyngor gydymffurfio gyda gofynion deddfwriaethol pan fydd cyflogeion yn defnyddio eu 
cerbydau eu hunain at ddibenion sy’n gysylltiedig â’u gwaith.  Ceir nifer o oblygiadau risg 
gan hyn i’r Cyngor ac i’w gyflogeion, y mae’n rhaid eu rheoli, megis lles, iechyd a 
diogelwch, trafnidiaeth, ac yswiriant. 
 
Ystyrir bod cerbyd cyflogai yn lleoliad gwaith pan gaiff ei ddefnyddio at ddibenion busnes 
eu cyflogwr, felly mae cyfrifoldebau ar gyflogwyr o ran asesu unrhyw risgiau a chymryd 
rhagofalon rhesymol ac ymarferol. 
 
Mae’r risgiau hyn yn cynnwys y gyrwyr heb fod yn meddu ar drwydded neu yswiriant, neu’r 
cerbydau heb fod yn addas i’r ffordd fawr neu’n addas i’r diben dan sylw, a allai arwain at 
risg damweiniau ac anafiadau, ac fe allai hyn gael ei ddilyn gan hawliadau iawndal ac 
erlyniadau dan gyfraith traffig ar y ffyrdd neu ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch. 

2. Datganiad polisi  

Mae’r polisi hwn yn nodi’n glir y disgwyliadau o’r cyflogeion hynny sy’n defnyddio cerbydau 
preifat wrth gyflawni gwaith y Cyngor a’r disgwyliadau ar eu rheolwyr llinell.  Mae’n bwysig 
bod pob rheolwr a chyflogai sy’n defnyddio cerbyd preifat at ddibenion gwaith yn 
cydymffurfio â’r polisi hwn a’r gweithdrefnau, sy’n mabwysiadu arweiniad rheoli risg gyrru 
diogel Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), sy’n cynnwys: 

 Gyrrwr diogel: a yw staff yn ffit ac yn gymwys i yrru’n ddiogel? 
 Cerbyd diogel: a yw cerbydau yn addas i’r diben ac mewn cyflwr diogel    

ar gyfer y ffordd fawr? 
 Taith ddiogel: a yw teithiau yn angenrheidiol ac a ydynt yn cael eu 

cynllunio?  

Pan fyddant yn y gwaith, mae’n ddyletswydd ar bawb: 

 Cymryd gofal rhesymol o’u diogelwch eu hunain 

 Cymryd gofal rhesymol o ddiogelwch eraill y gallent gael eu heffeithio gan yr hyn y 
byddwn yn ei wneud neu’n methu ei wneud 

 Cydweithredu fel y gallwn a glynu wrth bolisïau'r Cyngor fel y gallwn i gyd 
gydymffurfio â'n dyletswyddau a'n rhwymedigaethau cyfreithiol  

3. Cwmpas  

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i holl gyflogeion Cyngor Sir Ceredigion, staff a gyflogir 
mewn ysgolion, llywodraethwyr, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a staff asiantaeth sy’n 
gyrru eu cerbydau eu hunain neu gerbyd llogi sydd wedi'i drefnu drwy Dîm Caffael y 
Cyngor ar fusnes gwaith. 
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Mae’r tabl isod yn disgrifio’r ddau brif gategori o ran gyrwyr yn y Cyngor: 

Gyrrwr fflyd y Cyngor   Mae gofyn iddynt yrru cerbyd a gyflenwir gan y 
Cyngor ar gyfer rhywfaint neu'r cyfan o'u rôl.  

 

Gweler Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor am 
yrrwr yn y categori hwn  
 

Gyrrwr fflyd llwyd  Mae gofyn iddynt yrru am resymau gwaith a thelir 
milltiroedd teithio iddynt gan ddefnyddio cerbyd 
preifat neu ddefnyddio cerbyd llogi dydd a drefnir 
drwy Wasanaeth Caffael y Cyngor. 

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i yrrwr yn y categori 
hwn  
 

                                                                                        

Nid yw’r polisi yn berthnasol i gymudo cyn i’r gyrrwr ddechrau gwaith  
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4. Rolau a chyfrifoldebau  

4.1 Aelodau Etholedig  

 Yn cael eu cynghori ar y Polisi hwn gan Swyddogion y Cyngor ac maent yn gyfrifol 
am sicrhau bod adnoddau digonol ar gael er mwyn galluogi gweithrediad y polisi 
hwn a’r holl fesurau angenrheidiol eraill er mwyn lliniaru risgiau rhagweladwy i’n 
cyflogeion, llywodraethwyr, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a staff asiantaeth sy’n 
gyrru eu cerbydau eu hunain neu gerbydau a logir dan drefniant preifat at ddibenion 
gwaith  

 Penodir aelod etholedig sy’n meddu ar wybodaeth a phrofiad digonol yn Hyrwyddwr 
Iechyd a Diogelwch y Cyngor a byddant yn goruchwylio datblygiad y polisi hwn ac 
yn gan ddwyn sylw aelodau Cabinet â'r portffolio cyfrifol, at faterion sy’n ymwneud â 
diogelwch cerbydau a gyrwyr. 

4.2 Prif Weithredwr  

Mae’r Prif Weithredwr yn meddu ar y cyfrifoldeb cyffredinol dros sicrhau y caiff polisi Gyrru 
yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat, ei weithredu a’i gynnal.  Bydd y Prif 
Weithredwr yn hwyluso darpariaeth systemau er mwyn cyflawni’r canlynol: 
 

 Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am iechyd, diogelwch a lles yr holl gyflogeion yn 
uniongyrchol, ynghyd ag unrhyw unigolion eraill y gallent gael eu heffeithio gan 
unrhyw yrru a gyflawnir ar ran yr Awdurdod pan fyddant yn gyrru eu cerbydau 
preifat eu hunain neu gerbydau a logir dan drefniant preifat at ddibenion gwaith 

 Sicrhau cyfranogiad, ymrwymiad a chyfraniad ar bob lefel yn y Cyngor wrth wella 
diogelwch ein cyflogeion, llywodraethwyr, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a staff 
asiantaeth sy’n gyrru yn eu gwaith. 

 Sicrhau bod systemau yn lle i gydymffurfio gyda pholisi Gyrru yn y Gwaith – 
Defnyddio Cerbydau Preifat a’r trefniadau cysylltiedig. 
 

4.3 Tîm Iechyd a Diogelwch  

Bydd y Rheolwr a’r tîm Iechyd a Diogelwch yn gyfrifol am baratoi ac adolygu’r polisi hwn.  
Yn ogystal, byddant yn: 
 

 Ar ôl i reolwr llinell / goruchwylydd gwblhau ymchwiliad rheoli digwyddiad, adolygu’r 
ymchwiliad ac os teimlir bod hynny’n briodol, cyflawni ymchwiliad pellach i 
ddigwyddiadau gyrru ac achosion y bu ond y dim iddynt ddigwydd yn y gwaith, ac y 
gallent fod wedi bod yn beryglus. 

 Cynorthwyo gydag asesiadau risg gweithgarwch gyrru cymhleth/peryglus iawn yn y 
gwaith. 

 Cynorthwyo’r tîm dysgu a datblygu i ddatblygu rhaglen e-ddysgu gyrru mewn ffordd 
ddiogel yn y gwaith. 

 Cydweithio gyda’r maes Gwasanaeth perthnasol ac AD os bydd digwyddiadau 
gyrru yn y gwaith lle y credir bod ymddygiad di-hid, cyffuriau neu alcohol yn ffactor 
cyfrannol. 

 Adrodd digwyddiadau RIDDOR y mae gofyn adrodd amdanynt i HSE a chael 

cyswllt gyda HSE, yr Heddlu ac asiantaethau gorfodi allanol eraill yn ôl y gofyn. 
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4.4 Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Swyddogion Corfforaethol Arweiniol 

Mae gan Gyfarwyddwr Corfforaethol a Swyddogion Corfforaethol Arweiniol gyfrifoldeb 
cyffredinol dros gydymffurfio gydag iechyd a diogelwch yn eu meysydd gwasanaeth.  Yn 
ogystal, disgwylir iddynt arwain trwy esiampl bersonol a dilyn y canllawiau yn y polisi hwn, 
o ran y ffordd y maen nhw yn gyrru eu hunain ac wrth annog cydweithwyr a chyflogeion i 
yrru mewn ffordd ddiogel a cyfrifol. 
 
Bydd Cyfarwyddwr Corfforaethol yn cyflawni rôl Hyrwyddwr Iechyd a Diogelwch gan 
ddwyn sylw y Grŵp Arwain at faterion diogelwch sy’n ymwneud â gyrwyr, y Fflyd Llwyd a 
Fflyd y Cyngor. 
 

4.5 Cynrychiolwyr Diogelwch Undebau Llafur 

Mae Cynrychiolwyr Diogelwch yn cyflawni rôl pwysig wrth sicrhau yr ymgynghorir yn llawn 
gyda chyflogeion ynghylch polisïau’r Cyngor am yrru’n ddiogel, diweddariadau ynghylch 
gyrru ac iechyd yn y gwaith ac annog cyfathrebu agored rhwng rheolwyr, undebau a 
chyflogeion, a’u bod yn ymgysylltu â’r rhain.  Mae Cynrychiolwyr Diogelwch yn helpu trwy: 
 

 Fynychu cyfarfodydd Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch a chyfleu gwybodaeth i’r 
gweithlu a chasglu adborth. 

 Adrodd pryderon / problemau sy’n gysylltiedig â gyrru yn y gwaith sydd wedi nodi 
neu sydd wedi cael eu cyfeirio atynt i’w goruchwylydd / rheolwr llinell neu’r maes 
gwasanaeth perthnasol yn y lle cyntaf.  Os na chaiff y rhain eu datrys wedi hynny, 
trwy eu cyfeirio at gyfarfod y Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch neu i’r tîm iechyd a 
diogelwch ac, os na chaiff ei ddatrys mewn modd amserol, i esgoli i'w Undeb i'w 
hystyried ymhellach.   

 Arwain trwy esiampl. 

 Amlygu pryderon gyrru yn y gwaith o lefel weithredol. 

 Cynnig adborth a chyfrannu at yr adolygiad o’r polisi hwn. 
 

 

  

Tudalen 69



8 
 

4.6 Cyfrifoldebau Rheolwyr a Chyflogeion  

Gweithgarwch 
gyrru yn y 
gwaith 

Rhaid i Reolwyr Llinell: Rhaid i gyflogeion: 

Fflyd y 
Cyngor a 
cherbydau 
personol  

 Sicrhau bod eu cyflogai wedi 
darllen, deall a llofnodi’r polisi 
cytundeb gyrrwr pan gawsant 
eu penodi a bob blwyddyn wedi 
hynny. 

 Nodi manylion trwydded yrru y 
cyflogai ar system CERI. 

 Sicrhau bod gyrwyr yn adrodd 
am ddigwyddiadau gyrru trwy 
broses Rheoli Digwyddiadau y 
Cyngor. 

 Pan fo hynny’n berthnasol, 
cynnal ymchwiliad trylwyr o 
ddigwyddiadau sy’n ymwneud â 
gyrru yn y gwaith trwy broses 
Rheoli Digwyddiadau y Cyngor.   

 Sicrhau bod eu staff yn 
ymwybodol o’r polisïau a’r 
gweithdrefnau sy’n berthnasol i 
yrru yn y gwaith, gan gynnwys 
y polisi Camddefnyddio Alcohol 
a Chyffuriau, y polisi 
Absenoldeb Salwch, y polisi 
IaD, gofynion gweithio ar eich 
pen eich hun ac ati. 

 Ceisio cyngor gan eu 
Cynghorydd AD os caiff 
trwydded gyrrwr ei hatal dros 
dro neu ei dirymu. 

 Gweithio law yn llaw gyda 
phroses recriwtio AD er mwyn 
sicrhau y bodlonir y disgrifiad 
swydd a’r manyleb person 
(megis archwilio trwyddedau 
gyrru cyn penodi). 

 

 

 Darllen, deall a llofnodi’r 
datganiad Defnyddiwr Cerbyd 
Preifat pan gânt eu penodi a bob 
blwyddyn wedi hynny. 

 Cydymffurfio a chydweithredu 
gyda’r rheolaethau a’r mesurau  
a roddwyd yn eu lle ynghylch 
gyrru mewn ffordd ddiogel yn y 
gwaith. 

 Meddu ar drwydded yrru ddilys      
ar gyfer y categori o gerbyd y 
maent yn ei yrru yn y gwaith. 

 Gyrru yn unol â chyfreithiau 
cyfredol y ffordd fawr a 
Rheolau’r Ffordd Fawr (e.e.  
arwyddion a signalau traffig, 
cyfyngiadau cyflymder, 
defnyddio gwregysau diogelwch, 
llywio lloeren, camau i’w cymryd 
yn dilyn digwyddiadau ar y 
ffordd, ac ati). 

 Sicrhau bod unrhyw lwythi yn y 
cerbyd yn cael eu storio mewn 
ffordd ddiogel. 

 Bod yn ffit i yrru.  Os amharir ar 
addasrwydd i yrru (e.e.  cyflwr 
meddygol, cymryd 
meddyginiaeth ac ati), rhaid 
iddynt hysbysu eu goruchwylydd 
/ rheolwr llinell a Thîm Rheoli y 
Fflyd ar unwaith, gan hysbysu 
DVLA yn ôl y gofyn. 

 Cydymffurfio ag unrhyw 
geisiadau sgrinio cyffuriau ac 
alcohol fel yr amlinellir yn y 
Datganiad Defnyddiwr Cerbyd 
Preifat.     

 Sicrhau bod eu golwg yn 
bodloni’r gofynion gofynnol ar 
gyfer gyrru a’u bod yn gwisgo 
sbectolau presgripsiwn neu 
lensys cywirol bob amser pan yn 
gyrru os oes eu hangen. 

 Peidio defnyddio unrhyw 
ddyfeisiau electronig gan 
gynnwys ffonau symudol pan yn 
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gyrru neu pan fydd y cerbyd 
ymlaen. 

 Adrodd am unrhyw 
ddigwyddiadau wrth yrru yn y 
gwaith i’w rheolwr llinell ar 
unwaith. 

 Cydymffurfio â pholisi di-fwg y 
Cyngor  

 Hysbysu eu rheolwr o unrhyw 
euogfarnau gyrru heb eu 
disbyddu / pwyntiau cosb neu 
unrhyw erlyniadau / cyhuddiadau 
am droseddau sy’n gysylltiedig â 
gyrru sydd i ddod. 

 Hysbysu eu 
goruchwylydd/rheolwr llinell ar 
unwaith o unrhyw reswm a allai 
arwain at atal neu ddirymu eu 
trwydded yn llawn neu’n rhannol. 

 Cyflawni’r holl gamau y mae 
gofyn eu cyflawni er mwyn 
cynnal eu hawl i gael trwydded 
yrru gan gynnwys, ond heb ei 
gyfyngu i adnewyddu eu 
trwydded erbyn y dyddiad dod i 
ben. 

 Cydymffurfio ag unrhyw 
gyfyngiadau sy’n gysylltiedig â’u 
trwydded. 

 Cynllunio eu teithiau gan 
ystyried y tywydd, amser y dydd 
a phan fo hynny’n berthnasol, 
cyfyngiadau amser e.e.  amser 
cychwyn cyfarfod. 

 Mynychu unrhyw hyfforddiant 
gofynnol er mwyn lleihau risg, 
cynnal cymhwysedd a 
gweithredu’r hyfforddiant hwn. 

Gyrru 
cerbydau 
personol   

 Sicrhau bod eu gyrwyr yn 
ymwybodol o’r gofynion bod eu 
cerbydau yn addas i’r ffordd 
fawr bob amser, bod treth 
arnynt, eu bod yn meddu ar 
MOT cyfredol (pan fo hynny’n 
berthnasol) a’u bod yn meddu 
ar yswiriant priodol at ddefnydd 
busnes gan gynnwys, lle bo'n 
berthnasol, cario defnyddwyr 

 Cynnal archwiliadau rheolaidd o 
gyflwr / diffygion eu cerbyd, gan 
sicrhau bod eu cerbyd eu hunain 
yn cael ei wasanaethu, ei drwsio 
a’i gynnal a’i gadw. 

 Sicrhau bod treth ar eu cerbyd, ei 
fod yn meddu ar MOT cyfredol a’i 
fod yn meddu ar yswiriant priodol 
at ddefnydd busnes gan 
gynnwys, lle bo'n berthnasol, 
cario defnyddwyr gwasanaeth 
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gwasanaeth a/neu pan wneir 
unrhyw hawliadau treuliau. 

 

a/neu pan wneir unrhyw 
hawliadau treuliau.  Dylent 
ddiweddaru manylion eu cerbyd 
ar system CERI (hunan-
wasanaeth). 

 Diweddaru eu dyddiaduron 
electronig er mwyn sicrhau bod 
eu cydweithwyr a’u rheolwr llinell 
yn gwybod eu lleoliad am 
resymau diogelwch / gweithio ar 
eu pen eu hunain. 

 

5. Teithio at ddibenion gwaith 

5.1  Mae’r Cyngor yn gyfrifol am dalu costau teithio ei gyflogeion pan fyddant yn 
cyflawni gwaith swyddogol.  Mae teithio swyddogol yn golygu teithio y mae angen ei 
wneud at ddiben: 

 mynychu cyfarfodydd at ddibenion busnes swyddogol y Cyngor 

 mynychu cyrsiau hyfforddiant 

 teithiau a gyflawnir at ddibenion gwaith 
 
5.2 Nid yw teithio swyddogol yn cynnwys teithio o’r cartref i’r lleoliad gwaith arferol a’r 

daith yn ôl.  Gweler y canllawiau ynghylch Costau Teithio a Chynhaliaeth 
Swyddogion ar CeriNet am fanylion pellach 

6. Diwygio’r polisi  

Bydd y Cyngor yn adolygu ac yn diweddaru’r polisi hwn yn ôl y gofyn er mwyn adlewyrchu 

newidiadau mewn deddfwriaeth, prosesau, argymhellion yn dilyn digwyddiad a chyfraith 

achosion. 

7. Atodiadau 

Atodiad 1  Datganiad Defnyddiwr Cerbyd Preifat 
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Cyngor Sir Ceredigion 

Datganiad Defnyddiwr Cerbyd Preifat 

Rydw i’n deall y Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat, a’r gofynion sy’n 
ymwneud â defnyddio cerbyd preifat yn y gwaith.  Rydw i’n cydnabod mai fy nghyfrifoldeb 
i, pan fyddaf yn defnyddio cerbyd preifat at ddibenion gwaith, yw sicrhau: 

 Fy mod yn meddu ar drwydded gywir i’w yrru a’m bod wedi sicrhau’r caniatâd cywir 
ar gyfer y cerbyd. 

 Y byddaf yn dangos fy nhrwydded gyrru pan fydd fy rheolwr llinell yn gofyn i mi 
wneud hynny 

 Bod y cerbyd yn cael ei wasanaethu ac yn cael ei gynnal a’i gadw mewn cyflwr 
addas ar gyfer y ffordd fawr, yn unol â deddfwriaeth diogelwch ar y ffyrdd a’i fod yn 
addas ar gyfer y dasg. 

 Y byddaf yn dangos, o gael cais, fy nhystysgrif MOT (yn ôl y gofyn). 

 Bod y defnydd o’r cerbyd yn cael ei gynnwys mewn polisi yswiriant priodol sy’n 
cynnwys defnydd at ddibenion busnes gan gynnwys, lle bo'n berthnasol, cario 
defnyddwyr gwasanaeth, a byddaf yn dangos y dystysgrif yswiriant pan fydd fy 
rheolwr yn gofyn am gael ei gweld. 

 Y byddaf yn dwyn sylw fy rheolwr llinell yn syth at unrhyw newid mewn 
amgylchiadau y gallai effeithio ar ddefnyddio cerbyd preifat at ddibenion gwaith, 
gan gynnwys unrhyw euogfarn am drosedd traffig, ymddangosiad cyflwr meddygol, 
salwch, anaf neu nam sy’n effeithio ar fy ngallu a’m haddasrwydd i yrru. 
 

Nodiadau  
Fel arfer, mae polisïau yswiriant at ddefnydd Cymdeithasol, Domestig a Phleser yn 
caniatáu teithio i’r man gwaith arferol o’r cartref ac yn ôl.  Rhaid i unigolion sicrhau bod eu 
defnydd bwriadedig o gerbyd preifat yn cael ei gynnwys at ddibenion busnes, am y cyfnod 
y caiff eu cerbyd ei ddefnyddio.  Os ceir unrhyw amheuaeth, dylai unigolion holi eu cwmni 
yswiriant a yw eu polisi yswiriant presennol yn darparu sicrwydd ar gyfer y defnydd 
bwriadedig cyn defnyddio cerbyd preifat at ddefnydd busnes y Cyngor.  Yn ogystal, mae 
hawliadau am iawndal neu anafiadau yn parhau i fod yn gyfrifoldeb personol. 
 
Disgwylir i yrwyr sicrhau eu bod wedi archwilio eu cerbyd er mwyn sicrhau ei fod yn addas 
i’r ffordd fawr cyn ei ddefnyddio at ddibenion busnes y cyngor. 
 

Sgrinio Cyffuriau ac Alcohol  

 Ni ddylai cyflogeion yrru / defnyddio unrhyw gerbydau neu offer os byddant dan 
ddylanwad sylweddau anghyfreithlon neu alcohol. 

 Er mwyn sicrhau gweithrediad effeithiol y cytundeb hwn a’r Polisi Gyrru yn y 
Gwaith, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i fynnu bod Cyflogeion yn cael profion alcohol 
a/neu gyffuriau pan geir amheuaeth eu bod dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol. 

 Hysbysir cyflogeion nad yw cais i gael prawf alcohol a chyffuriau ynddo’i hun yn 
dynodi y ceir amheuaeth eu bod wedi camymddwyn. 

 Pan gynhelir profion, disgwylir i’r unigolyn lofnodi caniatâd ysgrifenedig i gael eu 
profi.  Ystyrir bod methu rhoi caniatâd, neu wrthod rhoi sampl dŵr, gwaed, gwallt 
neu sampl arall ar ôl cael cais rhesymol i’w roi, yn torri amodau’r cytundeb hwn ac 
fe allai arwain at gymryd camau disgyblu. 
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 Bydd profion yn cael eu cynnal o dan gyfarwyddyd gwasanaeth allanol proffesiynol 
sy’n bodloni safonau proffesiynol, a bydd y gwasanaeth hwn yn dehongli 
canlyniadau profion.  Bydd staff yn gallu troi at gopi dyblyg o unrhyw sampl a 
gymrwyd er mwyn eu galluogi i drefnu dadansoddiad annibynnol ohono, os ydynt 
yn dymuno gwneud hynny.  Trafodir trefniadau eraill sy’n ymwneud â’r 
gweithgarwch sgrinio gydag aelodau o staff sy’n cael eu heffeithio ar y pryd. 

 Wrth brofi am alcohol, bydd lefel alcohol yn y gwaed o 80mg o alcohol fesul 100ml 
o waed neu fwy yn arwain at gamau disgyblu fel arfer. 
 

DATGANIAD CYFLOGAI / GYRRWR 

Rydw i wedi darllen a deall ac rydw i’n cytuno cydymffurfio â’r amodau uchod   

 

Llofnod:  ...……………………………………………………………………….......... 

Printiwch yr enw:  …………………………………………………………………………………... 

Rhif personol (Ceri): .........................................  

Dyddiad: ............................................................... 

Teitl y Swydd:……………………………………………………………………………………………. 

 

Llofnod y rheolwr: .……………………………………………………………………………… 

Printiwch yr enw:………………………………………………………………………………………… 

Dyddiad:.............………………………………………………………………………………

 

Tudalen 74



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

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 Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor 
 

Maes 
gwasanaeth 

Pobl a Threfniadaeth 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Geraint Edwards 
Cyfarwyddwr 
Strategol 

Caroline Lewis 

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI 

Geraint Edwards E-bost geraint.edwards2@ceredigion.gov.uk Ffôn 
01545  
572019 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

 
Polisi newydd yw hwn ar gyfer gweithwyr corfforaethol Cyngor Sir Ceredigion a'i ddiben yw nodi'r disgwyliadau ar y rhai y mae'n ofynnol iddynt 
yrru un o gerbydau’r Cyngor ar gyfer eu holl waith neu ran o’u gwaith ynghyd â'r rhai sydd â chyfrifoldeb rheoli neu oruchwylio dros y gweithwyr 
hyn.  
 
Mae'r polisi wedi bod yn destun ymgynghoriad â'r Undebau Llafur perthnasol. Mae gwelliannau’r Undebau wedi'u cynnwys lle y bo hynny'n briodol 
ac maent wedi’u cytuno. 
 

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). 

 
Gweithwyr sy'n gyrru cerbydau fflyd y Cyngor, eu goruchwylwyr a'u rheolwyr.  

 

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 

Geraint Edwards Cabinet V1   
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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 
 

 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd  
 

 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 

 

 

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 

 

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? 
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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 
 

Un o nodau allweddol y polisi hwn yw 
lleihau nifer y digwyddiadau sy'n 
gysylltiedig â fflyd cerbydau’r Cyngor 
gyda'r nod o ddiogelu ein gweithlu rhag 
niwed a lleihau’r gost o drwsio neu 
adnewyddu cerbydau. 

Byddwn yn monitro nifer y 
digwyddiadau a chost y 
gwaith trwsio/adnewyddu 

 

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

   

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Datblygwyd y polisi ar y cyd â’n 
cydweithwyr yn y tîm Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol, y tîm 
Yswiriant, y tîm Iechyd a Diogelwch, a'n 
partneriaid o fewn yr undebau llafur. 

Mae gennym dystiolaeth 
ein bod wedi ymgysylltu 
â’r undebau llafur a'r Uned 
Gofalwyr wrth lunio'r polisi 
hwn. 

Adolygir y polisi bob hyn a hyn gan 
sicrhau bod unrhyw faterion a godir yn 
cael eu trafod â’r undebau llafur. 

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

Nod cyflwyno'r polisi yw pennu'r 
safonau disgwyliedig y mae’n ofynnol i 
yrwyr gadw atynt gan wella ymddygiad 
gyrwyr ac o ganlyniad lleihau'r risg a 
nifer y digwyddiadau a damweiniau sy'n 
gysylltiedig â cherbydau’r fflyd. 

Byddwn yn monitro nifer y 
digwyddiadau yn rheolaidd 

 

Integreiddio 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

   

 
 

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. 
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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 
 

Bwriad y polisi yw diogelu'r gweithlu 
rhag niwed ac felly lleihau cyfraddau 
absenoldeb y rhai sy'n rhan o 
ddigwyddiadau neu ddamweiniau. 
Bydd lleihau cost trwsio neu 
adnewyddu cerbydau yn caniatáu i 
adnoddau gael eu defnyddio mewn 
ffordd fwy effeithiol. 

  

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) 
 

   

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 
 

Bwriad y polisi yw diogelu'r gweithlu 
rhag niwed ac felly lleihau cyfraddau 
absenoldeb y rhai sy'n rhan o 
ddigwyddiadau neu ddamweiniau 

Byddwn yn monitro nifer y 
digwyddiadau a 
chyfraddau absenoldeb 
gyrwyr cerbydau’r fflyd a’r 
teithwyr yn sgil hynny.   

Byddwn yn gweithio gyda’r Priffyrdd a’r 
Gwasanaethau Amgylcheddol, y Tîm 
Dysgu a Datblygu,  y Tîm Iechyd a 
Diogelwch, ein partneriaid o fewn yr 
undebau llafur a'n hyswirwyr i hyrwyddo 
a gwella safonau gyrru. 

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

   

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 
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3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 
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 
 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 
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. 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 
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. 

 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
 
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 nod y polisi o wella 
safonau ymhlith gyrwyr a 
thrwy hynny ddiogelu'r 
gweithlu rhag niwed yr un mor 
berthnasol i bob grŵp oedran. 

  

Plant a phobl 
ifanc hyd at 
18 oed 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 18-50 
 
 

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 )  

Mae nod y polisi o wella 
safonau ymhlith gyrwyr a 
thrwy hynny ddiogelu'r 
gweithlu rhag niwed wedi'i 
anelu at bob gweithiwr, beth 
bynnag fo'i anabledd 

  

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 

   
 

 

Pobl hŷn 50+ 
 

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 ) 

Mae nod y polisi o wella 
safonau ymhlith gyrwyr a 
thrwy hynny ddiogelu'r 
gweithlu rhag niwed wedi'i 
anelu at bob gweithiwr gan 
gynnwys pobl sydd â’r 
nodwedd warchodedig hon. 

  

Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

 

Beichiogrwydd neu famolaeth 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd 
neu famolaeth? (Ticiwch ) 

Mae nod y polisi o wella 
safonau ymhlith gyrwyr a 
thrwy hynny ddiogelu'r 
gweithlu rhag niwed wedi'i 

  

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 nod y polisi o wella 
safonau ymhlith gyrwyr a 
thrwy hynny ddiogelu'r 
gweithlu rhag niwed wedi'i 
anelu at bob gweithiwr gan 
gynnwys pobl sydd â’r 
nodwedd warchodedig hon. 

  

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

anelu at bob gweithiwr gan 
gynnwys pobl sydd â’r 
nodwedd warchodedig hon.    

Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
 

   
 

 

Crefydd neu ddim cred 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 

Mae nod y polisi o wella 
safonau ymhlith gyrwyr a 
thrwy hynny ddiogelu'r 

  

Hil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? ( Ticiwch ) 

Mae nod y polisi o wella 
safonau ymhlith gyrwyr a 
thrwy hynny ddiogelu'r 
gweithlu rhag niwed wedi'i 
anelu at bob gweithiwr gan 
gynnwys pobl sydd â’r 
nodwedd warchodedig hon. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 
(Ticiwch ) 

gweithlu rhag niwed wedi'i 
anelu at bob gweithiwr gan 
gynnwys pobl sydd â’r 
nodwedd warchodedig hon. 

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 

   
 

Rhyw 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

 
 
Mae nod y polisi o wella 
safonau ymhlith gyrwyr a 
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Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

thrwy hynny ddiogelu'r 
gweithlu rhag niwed wedi'i 
anelu at bob gweithiwr gan 
gynnwys pobl sydd â’r 
nodwedd warchodedig hon. 

   

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 nod y polisi o wella 
safonau ymhlith gyrwyr a 
thrwy hynny ddiogelu'r 
gweithlu rhag niwed wedi'i 
anelu at bob gweithiwr gan 
gynnwys pobl sydd â’r 
nodwedd warchodedig hon. 

  

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 

   

 

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 

 
Mae'r polisi'n berthnasol i bob gweithiwr sy'n gyrru cerbydau fflyd y Cyngor, gan gynnwys y rheiny sydd â nodweddion gwarchodedig.   
 

3.6.3. Sut allai/mae’r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon?  
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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 

 
 
 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T
udalen 85
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

Rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010.  
Mae Anfantais Economaidd-gymdeithasol yn golygu byw dan amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd llai ffafriol nag eraill o fewn 
yr un gymdeithas.  
Fel corff cyhoeddus rhestredig, mae’n ofynnol bod Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 
I bob pwrpas, mae hynny’n golygu cynnal asesiad o’r effaith ar dlodi. Mae’r ddyletswydd yn cynnwys pawb sy’n dioddef o anfantais economaidd-gymdeithasol, gan 
gynnwys rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.  

 

 
3.6.5 Pa dystiolaeth sydd gennych am anfanteision economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldebau o ran canlyniad mewn 
perthynas â’r cynnig? 
Disgrifiwch pam y bydd yn cael effaith bositif/negyddol neu effaith ddibwys.  
  

 

 
Nid oes disgwyl i'r polisi gael effaith sylweddol ar amgylchiadau economaidd-gymdeithasol ein gweithwyr. 
 

Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi’r farn hon?  
 

 
 
 

Pa gam/camau gweithredu allwch chi eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu gyfrannu’n well at effeithiau positif?  
 

 
 
Nod y polisi yw diogelu'r gweithlu rhag niwed gan leihau nifer y digwyddiadau sy'n gysylltiedig â cherbydau drwy wella safonau ac ymddygiad o 
ran gyrru.  
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

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 

Mae hwn yn bolisi 
dwyieithog a bydd unrhyw 
hyfforddiant yn cael ei 
ddarparu yn Gymraeg ac 
yn Saesneg 

  

   

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

 

 

  

   

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 

   

   

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 

   

   

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
lleol? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

       

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 

Caiff y polisi ei adolygu a chaiff y canlyniadau eu 
gwerthuso i sicrhau tegwch a chysondeb 

Yn unol â’r cynlluniau adolygu 
a phan fydd unrhyw 
ddeddfwriaeth newydd yn cael 
ei chyflwyno neu newidiadau 
yn cael eu gwneud i 
ddeddfwriaeth 

Pobl a Threfniadaeth  

    

    

    

    

    

    

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.) 

 
Nid oes unrhyw effeithiau negyddol os gweithredir y polisi. 
 
 
 

4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

 
Caiff y Polisi ei fonitro yn unol â chynlluniau’r gwasanaethau i sicrhau ei fod yn cydymffurfio ag unrhyw newidiadau i ddeddfwriaeth, i ddarparu 
ystadegau ac i fonitro absenoldebau sy’n ymwneud â cherbydau ac unrhyw absenoldebau sy’n gysylltiedig â hynny.  
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

 

 

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 

Os na chaiff y strategaeth ei 
gweithredu, gallai fod yna nifer 
fawr o ddigwyddiadau / 
damweiniau sy’n gysyllteidig â 
cherbydau. 

4 3 12 

    

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

Bydd gweithredu'r polisi hwn yn cael effaith gadarnhaol ar staff ar draws pob maes gwasanaeth.  
 

 

6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth    

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Geraint Edwards   

Y Cyfarwyddwr Strategol Caroline Lewis   

Deiliad y Portffolio Y Cynghorydd Ray Quant   
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

 

ADRODDIAD I’R: 
 

  Cabinet 

DYDDIAD: 
 

  7 Rhagfyr 2021 

LLEOLIAD:   Cyfarfod Rhithiol  
 

TEITL: 
 

Polisïau Adnoddau Dynol: polisïau (1) Gyrru yn y Gwaith 
- Fflyd y Cyngor a (2) Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio  
Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) 
 

 

 
DIBEN YR ADRODDIAD: 

  
 Rhoi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol a gynhaliwyd ar 27 Hydref 2021  

 
CEFNDIR: 
 

  Yn ei gyfarfod ar 27 Hydref, bu Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol yn ystyried dau Bolisi Adnoddau Dynol Gyrru yn y Gwaith; sef; Fflyd y Cyngor a 
Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd). 

 
Yn dilyn trafodaeth, gofynnwyd i’r Aelodau gytuno ar yr argymhellion canlynol:  
 

 Cymeradwyo 

(1) Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor; 
(2) Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd)  

 

Mynegodd yr Aelodau bryderon ynglŷn â rhai elfennau o'r polisi, yn enwedig: 

 Y cymal sy’n datgan mai cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau bod pob teithiwr yn gwisgo 
eu gwregys diogelwch; 

 Y cymal sy’n ymwneud â’r posibilrwydd o gyfrannu £250 at gostau dros-ben yswiriant 
lle canfyddir bod y gyrrwr, yn dilyn proses ddisgyblu, wedi achosi difrod i gerbyd o 
ganlyniad i esgeulustod neu yrru heb ofal a sylw priodol; 

 Ehangu cwmpas y polisi i gynnwys cyflogeion sy'n cario cleientiaid fel teithwyr yn eu 
cerbydau preifat 

 

  Penderfynodd y Pwyllgor y dylai Swyddogion ailedrych ar y polisi a dod ag ef yn ôl gerbron y 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn y dyfodol gydag ymatebion i’r 
ymholiadau a godwyd, a gohirio ei gyflwyno i’r Cabinet ar 7 Rhagfyr 2021.                 

   
  
 
 
 
 

 Y Cynghorydd Ivor Williams 
           Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol  
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 07/12/2021 
  
Teitl: Polisïau Enghreifftiol Adnoddau Dynol ar gyfer 

Ysgolion: Polisi a Gweithdrefn Urddas yn y Gwaith a 
Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith 
 

Diben yr adroddiad: Cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol 
Urddas yn y Gwaith a Pholisi Enghreifftiol Rheoli 
Absenoldeb Salwch yn y Gwaith ac argymell bod 
Cyrff Llywodraethu Ysgolion Ceredigion yn eu 
mabwysiadu  
 

Er: Penderfyniad  
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Ray Quant, Dirprwy Arweinydd y 
Cyngor a’r Aelod Cabinet ar gyfer Cyswllt 
Cwsmeriaid, Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu, Pobl a Threfniadaeth 
 

CEFNDIR: 

Mae'r polisïau canlynol wedi'u datblygu a'u diweddaru gan y Gwasanaeth Pobl a 
Threfniadaeth, ac os cânt eu cymeradwyo byddant yn cael eu darparu i gorff llywodraethu 
pob ysgol yng Ngheredigion gydag argymhelliad i'w hystyried a'u mabwysiadu. Mae'r ddau 
bolisi enghreifftiol wedi bod yn destun ymgynghoriad â'r undebau llafur staff addysgu a 
staff cymorth lleol drwy'r Fforwm Undebau Llafur Ysgolion. Mae'r Undebau 
Llafur perthnasol wedi trafod, diwygio a chytuno ar y polisïau atodedig. 
 

 Polisi Enghreifftiol Urddas yn y Gwaith i Ysgolion  

 Polisi Enghreifftiol Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith i Ysgolion  
 
Pwrpas yr holl bolisïau a gweithdrefnau staff yw nodi'n glir yr ymddygiadau, prosesau a 
gweithdrefnau sy'n ofynnol gan staff, sut y gallant gael cyngor neu gefnogaeth a, lle bo 
hynny'n berthnasol, canlyniadau peidio â dilyn y polisi a/neu'r weithdrefn. 
 
Polisi Enghreifftiol Urddas yn y Gwaith i Ysgolion 
 
Mae'r polisi hwn yn amlinellu gwerth amgylchedd gwaith cynhyrchiol a chefnogol a'r 
ymrwymiad i ddileu bwlio ac aflonyddu. Mae gan bob gweithiwr yr hawl i gael ei drin ag 
urddas a pharch yn y gwaith, ac ni chaiff unrhyw fath o erledigaeth, gwahaniaethu, bygwth 
neu ymddygiad a ystyrir yn fath o fwlio neu aflonyddu ei oddef. 
 
Yn ogystal â'r staff ysgol hynny a gyflogir gan y Corff Llywodraethu, mae'r polisi hwn hefyd 
yn cwmpasu gwirfoddolwyr, hyfforddeion a myfyrwyr sydd ar leoliad yn yr ysgol. 
 
Mae'r polisi hwn yn darparu fframwaith i helpu i atal bwlio ac aflonyddu gweithwyr ysgol ac 
mae'n esbonio'r weithdrefn y dylid ei dilyn os bydd digwyddiadau o'r fath yn codi. 
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Polisi Enghreifftiol Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith i Ysgolion   
 
Mae'r polisi wedi cael ei ddiwygio i sicrhau bod y polisi a'r weithdrefn yn cydymffurfio â 
newidiadau mewn deddfwriaeth, ac ar yr un pryd cryfhau'r broses ar gyfer rheoli salwch. 
Mae'r polisi yn amlinellu gwerth sicrhau ac annog presenoldeb rheolaidd yn y gwaith i'w 
holl weithwyr ac yn nodi achosion o absenoldeb er mwyn cynorthwyo ei weithwyr. Ei nod 
yw creu amgylchedd gwaith iach a chefnogol sy'n creu lefelau uchel o bresenoldeb. 
 
Mae'r polisi yn cydnabod y gall afiechyd neu anaf effeithio ar unrhyw un ar unrhyw adeg ac 
mae'n ymrwymo i drin y rhai na allant weithio oherwydd afiechyd yn deg, yn gyfrinachol ac 
mewn modd sensitif. Mae'r polisi hwn yn amlinellu gweithdrefnau i ddarparu fframwaith teg 
a chyson ar gyfer delio ag absenoldeb salwch tymor hir a thymor byr gweithwyr. 

 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? os naddo, nodwch 
pam -   

 
Do  

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio: O dan y cydgytundeb, mae’r undebau 

llafur lleol wedi rhoi adborth ar y polisi 
yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

Cynnwys: O dan y cydgytundeb, mae’r undebau 
llafur lleol wedi rhoi adborth ar y polisi 
yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

Atal: Bydd y polisi hwn yn cynorthwyo 
gweithwyr ac arweinwyr ysgolion i 
ddelio â honiadau o fwlio, aflonyddu a 
bygwth mewn modd teg a sensitif cyn 
i'r sefyllfa droi’n ddifrifol. Er mwyn 
grymuso staff, mae'r Polisi'n nodi o 
dan ei gamau anffurfiol sut y gall yr 
achwynydd ddelio â'r mater a datrys y 
mater cyn symud ymlaen i'r cam 
ffurfiol. 

Integreiddio:  
 
Argymhellion: 1) Cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol 

Urddas yn y Gwaith i Ysgolion a bod Cyrff 
Llywodraethu yn eu mabwysiadu yn ysgolion 
Ceredigion 

2) Cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol 
Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith i Ysgolion 
a bod Cyrff Llywodraethu yn eu mabwysiadu yn 
ysgolion Ceredigion. 
 

Y rhesymau dros y 
penderfyniad: 

1) Darparu amgylchedd gwaith diogel, iach a 
chynhyrchiol heb unrhyw aflonyddu, bwlio ac 
erledigaeth ar draws ysgolion yng Ngheredigion. 
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2) Darparu cefnogaeth a hyrwyddo gweithlu iach sy'n 
hanfodol i lwyddiant ein disgyblion. 
 

 
 
Trosolwg a Chraffu: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 

27/10/2021 
Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu’r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau Staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau 
Eiddo/Asedau: 
 

Dim  

Risgiau:  
 

 

Pwerau Statudol: 
 

 

Papurau Cefndir: 
 

 

Atodiadau: Polisi Enghreifftiol Urddas yn y Gwaith i Ysgolion  
Polisi Enghreifftiol Rheoli Absenoldeb Salwch yn y 
Gwaith i Ysgolion  
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Geraint Edwards 

Swyddog Adrodd: Geraint Edwards  
 

Dyddiad: 09/11/2021 
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Cyngor Sir CEREDIGION County School 

Adnoddau Dynol | Human Resources 

 

 

 

 

 

 

 

Rheoli Staff mewn Ysgolion 

Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol Urddas 

yn y Gwaith i Ysgolion 

 

 

 

Medi 2021 

 

 

 

 

www.ceri.ceredigion.gov.uk   
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Rheoli Fersiwn 

Fersiwn Dyddiad Awdur Sylwadau 
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Polisi 

1. Datganiad Polisi 

1.1 Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo amgylchedd lle gall gweithwyr weithio heb 

ofni cael eu bygwth, eu haflonyddu neu eu bwlio. Mae gan bob gweithiwr yn yr Ysgol 

gyfrifoldeb i drin cydweithwyr ag urddas a pharch. Rydym am ddatblygu amgylchedd 

gwaith lle mae gweithwyr yn teimlo'n ddiogel ac yn cael eu cefnogi ym mhob sefyllfa. 

 

1.2 Mae'r ddogfen hon yn amlinellu ymrwymiad yr Ysgol i hyrwyddo urddas a pharch yn 

y gweithle, a disgwylir y bydd yr holl weithwyr yn ymddwyn yn gyfrifol wrth gynnal 

nod yr Ysgol i sefydlu a chynnal amgylchedd gwaith nad yw'n elyniaethus. 

2. Cwmpas 

2.1 Mae'r polisi hwn yn cwmpasu bwlio ac aflonyddu ar holl weithwyr ysgol y mae eu 

cyflogau'n cael eu codi'n uniongyrchol i gyllideb yr ysgol (h.y. gweithwyr amser llawn, 

rhan-amser a dros dro). 

 

2.2 Mae'r polisi'n cwmpasu bwlio ac aflonyddu yn y gweithle ac mewn unrhyw leoliad 

cysylltiedig â gwaith y tu allan i'r gweithle, e.e. digwyddiadau cymdeithasol cysylltiedig 

â gwaith. 

 

2.3 Mae hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr sydd ar leoliad yn yr Ysgol, hyfforddeion a 

gwirfoddolwyr. 

 

2.3 Mae'r polisi hwn i'w ddarllen a'i ddilyn ar y cyd â pholisïau a gweithdrefnau eraill yr 

Ysgol gan gynnwys y Polisi Disgyblu, y Polisi Chwythu'r Chwiban, polisïau Technoleg 

Gwybodaeth, ac ati. Mae copïau o bolisïau Adnoddau Dynol enghreifftiol ysgolion ar 

gael ar Ceri Net. 

3. Egwyddorion 

3.1 Nid yw pobl yn ffynnu mewn amgylchedd lle mae bwlio, ymddygiad ymosodol, 

canmoliaeth isel a beirniadaeth yn bodoli. Mae gan yr Ysgol ddyletswydd gofal tuag 

at ei gweithwyr ac mae'n bwriadu defnyddio'r ddyletswydd honno er mwyn sicrhau 

urddas a pharch yn y gwaith ar gyfer pob gweithiwr. 
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3.2 Ymdrinnir â honiadau o aflonyddu a/neu fwlio mewn modd sensitif a chyfrinachol, a 

bydd cymorth ar gael i weithwyr sy'n credu bod eu hurddas yn y gwaith wedi cael ei 

thramgwyddo. Mae'r Ysgol yn disgwyl i'r holl staff ymrwymo i amgylchedd gwaith 

cefnogol nad yw'n elyniaethus a'i gynnal, a bod yn gyfrifol am eu hymddygiad eu 

hunain. 

3.3 Mae'n bwysig nodi nad yw'r rheolaeth gyfreithlon o faterion fel perfformiad neu 

ymddygiad annerbyniol yn fath o aflonyddu neu fwlio os gwneir hynny â pharch. Er 

enghraifft, dylai'r Pennaeth a'r Rheolwyr gofio os oes angen iddynt geryddu aelod o 

staff dylent wneud hynny mewn lle preifat yn hytrach nag o flaen pobl eraill. 

3.4 Er mai safle'r ysgol ar aflonyddu a bwlio yw ei bod yn gwbl annerbyniol, dylid ei 

gwneud yn glir bod honiadau ffug, boed yn ddibwys neu'n faleisus, hefyd yn gwbl 

annerbyniol. Mae'r Ysgol yn gwerthfawrogi pob gweithiwr ac mae'n hanfodol bwysig 

bod gweithwyr yn cael eu hamddiffyn rhag unrhyw honiadau ffug a all gael eu 

gwneud yn eu herbyn. 

3.5 Mae'n dra phosib y bydd gweithiwr sy'n achosi gofid yn hollol anymwybodol o sut 

mae ei ymddygiad wedi cynhyrfu gweithiwr arall. 

3.6 Gall aelodau o Undebau Llafur gysylltu â'u Hundebau Llafur unrhyw bryd i gael 

cyngor, arweiniad a chymorth 

4. Diffiniadau 

4.1 Aflonyddu 

4.1.1 Y ddeddfwriaeth allweddol sy'n amddiffyn rhag aflonyddu yw Deddf Cydraddoldeb 

2010, Deddf Amddiffyn rhag Aflonyddu 1997, ac Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 

1974. Mae aflonyddu sy'n ymwneud â nodwedd warchodedig (oedran, anabledd, 

ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol, 

beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil) yn anghyfreithlon ac yn 

dod o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Diffiniad ACAS o aflonyddu yw: 

4.1.2 Ymddygiad digroeso yn ymwneud â nodwedd warchodedig berthnasol, sydd â'r 

pwrpas neu'r effaith o dramgwyddo urddas unigolyn neu greu amgylchedd 

bygythiol, gelyniaethus, diraddiol, bychanol neu dramgwyddus i'r unigolyn hwnnw.' 

Canllawiau ACAS 2010 

4.2  Bwlio 

4.2.1 Nid oes un persbectif cyfreithiol penodol sy'n delio â bwlio. Mae bwlio yn ymddygiad 

tramgwyddus, bygythiol, maleisus neu sarhaus, cam-drin neu gamddefnyddio pŵer 
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trwy ddulliau sydd â'r nod o danseilio, bychanu, difrïo neu anafu'r unigolyn sy'n cael 

ei fwlio. Gall bwlio fod ar ffurf ymddygiad corfforol, geiriol a di-eiriau. 

5. Rolau a Chyfrifoldebau 

5.1 Mae pob gweithiwr yn gyfrifol am ei ymddygiad ei hun, yn unigol ac ar y cyd. Rhaid i 

ymddygiad y gall eraill ei ystyried yn aflonyddu neu'n fwlio beidio â chael ei arfer, ei 

annog neu ei ganiatáu. 

 

5.2 Mae Rheolwyr a Goruchwylwyr yn gyfrifol am sicrhau bod y polisi'n cael ei 

weithredu'n gywir, yn enwedig ar gyfer y rhai y maent yn eu rheoli neu'n eu 

goruchwylio. Pan fydd achos o aflonyddu/bwlio yn cael ei adrodd iddynt disgwylir y 

bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i ddatrys y mater yn anffurfiol fel rhan o'u 

cyfrifoldeb rheoli o ddydd i ddydd. 

 

5.3 Bydd y Pennaeth yn rhoi cyhoeddusrwydd i'r polisi, y weithdrefn hon a'r canllawiau 

cysylltiedig i holl weithwyr yr ysgol mor eang â phosibl er mwyn sicrhau 

ymwybyddiaeth o'i fodolaeth, ei gynnwys a'i nodau. 

 

5.4 Bydd y Llywodraethwyr yn hyrwyddo egwyddorion cyfle cyfartal yn y gweithle, yn 

sicrhau cydymffurfiaeth â'r polisi a'r weithdrefn, ac yn monitro ei effeithiolrwydd. 
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Cam Un – y Cam Anffurfiol 

6. Gweithdrefn y Cam Anffurfiol 

6.1. Yn achos cwyn urddas yn y gwaith y pwynt cyswllt cyntaf, lle bo hynny'n ymarferol, 

fydd y rheolwr neu'r goruchwyliwr perthnasol (neu ei reolwr uniongyrchol os yw'r 

gŵyn yn ymwneud â'r rheolwr). 

6.2. Dylai'r achwynydd gwblhau FFURFLEN 1 (atodiad 1) cyn cwrdd â'i reolwr; bydd hyn 

yn cynorthwyo'r broses ac yn ei helpu i ganolbwyntio ar ei gŵyn a'i chyfleu. 

6.3. Yn y rhan fwyaf o achosion o fwlio neu aflonyddu honedig, y cam cyntaf yw ceisio 

datrys y broblem yn anffurfiol. Yn aml gall atebion anffurfiol arwain at ganlyniadau 

mwy cadarnhaol i bawb dan sylw ac at wella a chynnal perthnasoedd gwaith da. 

Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n cwyno eu bod yn cael eu bwlio neu eu haflonyddu am 

i'r ymddygiad ddod i ben. 

6.4. Yn aml, nid yw'r bwli neu'r aflonyddwr honedig yn ymwybodol bod y ffordd y mae'n 

gweithredu yn amhriodol neu'n peri gofid, ac mae'n debygol y bydd rhoi gwybod i'r 

unigolyn am effeithiau ei ymddygiad yn ddigon i'w ddod i ben. Mae'n bwysig cofio 

nad oes un diffiniad penodol o'r hyn a olygir wrth fwlio neu aflonyddu, a bod 

canfyddiadau'n amrywio'n fawr o un person i'r llall. 

6.5. Cyn gweithredu'r polisi Urddas yn y Gwaith, dylai gweithwyr, lle bynnag y bo 

hynny'n bosibl, geisio datrys eu pryderon yn anffurfiol ac yn gyfrinachol gyda'r 

unigolyn(unigolion) dan sylw. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r ddwy ochr egluro unrhyw 

gamddealltwriaeth a datrys materion yn anffurfiol. Byddai hyn yn cynnwys yr 

unigolyn sy'n teimlo ei fod yn cael ei fwlio neu ei aflonyddu yn dweud wrth yr 

unigolyn sy'n tramgwyddo sut y mae'n teimlo, a gofyn iddo roi'r gorau iddi. Dylid 

gweithredu'n bwyllog ond yn gadarn gan geisio meithrin perthnasoedd gwaith sy'n 

seiliedig ar ymddiriedaeth, gonestrwydd a pharch at ein gilydd. 

6.6. Bydd sefyllfaoedd lle mae gweithiwr mewn cymaint o ofid ac embaras ac felly'n 

teimlo y byddai dull gweithredu o'r fath yn amhriodol neu nid yw'n teimlo ei fod yn 

gallu wynebu'r cydweithiwr y teimla fod ei ymddygiad yn achosi'r anawsterau hyn. 

Mewn achosion eraill, efallai y bydd y gweithiwr wedi ceisio delio â'r mater trwy 

gysylltu'n uniongyrchol â'r unigolyn y teimla sy'n achosi'r broblem, ond heb unrhyw 

lwyddiant. Yn y naill achos neu'r llall, dylai'r gweithiwr ofyn am gefnogaeth ei 

Bennaeth/Reolwr Llinell a chychwyn cam anffurfiol y weithdrefn hon. Os yw'r 

Pennaeth/Rheolwr Llinell yn gysylltiedig â'r ymddygiad honedig, dylai'r gweithiwr 

gysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr (yn achos y Pennaeth) neu reolwr y 
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Rheolwr Llinell. Gellir gofyn am gefnogaeth hefyd gan gydweithiwr neu 

gynrychiolydd undeb llafur. 

6.7. Nod y cam anffurfiol yw hwyluso cyfryngu rhwng yr achwynydd a'r aflonyddwr 

honedig ac, os yn bosibl, sicrhau eu bod yn cymodi. 

6.8. Mae cyfryngu yn cyfeirio at hwyluso niwtral a gwrthrychol gan drydydd parti i helpu'r 

partïon i gyfathrebu â'i gilydd a dod i gytundeb. Mae cymodi yn cyfeirio at y broses 

ar ôl i benderfyniad gael ei wneud, boed yn ffurfiol neu'n anffurfiol, i hwyluso adfer 

perthnasoedd gwaith cadarnhaol. 

6.9. Gall cyfryngu chwarae rhan hanfodol mewn cwynion am fwlio ac aflonyddu trwy 

ddarparu llwybr cyfrinachol ar gyfer dull gweithredu anffurfiol, ac efallai'r cyfle i 

ddatrys y gŵyn heb fod angen cymryd unrhyw gamau pellach neu ffurfiol. Gall 

cyfryngu ddatrys y mater neu helpu i gefnogi'r unigolyn a gyhuddir yn ogystal â'r 

achwynydd. 

6.10. Mae cyfryngu yn fwyaf tebygol o fod yn llwyddiannus os yw'r ddwy ochr yn deall yr 

hyn y mae cyfryngu yn ei olygu ac yn cymryd rhan yn y broses yn wirfoddol gyda'r 

meddylfryd o geisio gwella'r berthynas waith. Bydd y broses gyfryngu yn rhoi cyfle 

i'r achwynydd egluro i'r aflonyddwr honedig yr effaith y mae ei ymddygiad yn ei 

chael arno ef neu arni hi a rhoi cyfle i'r aflonyddwr honedig ymateb. O safbwynt yr 

achwynydd, bydd hyn yn golygu bod yr ymddygiad sy'n peri gofid iddo neu iddi yn 

dod i ben. 

6.11. Rhaid i'r ddwy ochr gytuno i gychwyn cyfryngu. Os nad yw un ohonynt yn cytuno i 

gychwyn cyfryngu, ni ellir ei ddefnyddio i ddatrys y mater. 

6.12. Dylai'r broses gyfryngu gael ei threfnu gan y Pennaeth. Mewn achosion lle mae'r 

Pennaeth yn destun y gŵyn, dylai'r cyfryngu gael ei drefnu gan Gadeirydd y 

Llywodraethwyr a/neu gynrychiolydd Adnoddau Dynol. 

6.13. Pa bynnag ddull a ddefnyddir, dylai'r gweithiwr gofnodi yn FFURFLEN 1 y camau a 

gymerwyd a'r canlyniad fel tystiolaeth o'r ymgais i ddatrys y sefyllfa. 

6.14. Os na all y partïon ddatrys y mater trwy gyfryngu ac mae'r achwynydd yn parhau i 

fod yn anhapus, gellir dychwelyd y mater at y weithdrefn ffurfiol. Gellir cael mwy o 

wybodaeth am y broses gyfryngu gan yr adran Adnoddau Dynol. Bydd y 

cynrychiolydd Adnoddau Dynol yn gallu cynnig cyngor a chefnogaeth ar roi'r 

weithdrefn anffurfiol ar waith. 

6.15. Gweler Atodiad 3 i gael rhagor o wybodaeth am gyfryngu. 
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Cam Dau – y Weithdrefn Gwynion ac Ymchwiliad 

Os na fydd camau anffurfiol yn datrys y broblem honedig o fwlio neu aflonyddu, neu os 

ystyrir bod amgylchiadau'r achos yn ddigon difrifol ac felly ni fyddai defnyddio'r weithdrefn 

anffurfiol yn briodol, dylid cymryd camau ffurfiol. 

Dylid codi cwynion cyn gynted â phosibl yn dilyn gweithred o fwlio neu aflonyddu honedig 

er mwyn gallu delio â'r mater yn gyflym ac yn deg. 

7. Sut i Gofrestru Cwyn Ffurfiol 

7.1 Cofrestrir cwyn ffurfiol Cam 2 trwy gwblhau a chyflwyno FFURFLEN 2 (atodiad 2) i'r 

Pennaeth. Fodd bynnag, os yw'r gŵyn yn ymwneud â'r Pennaeth, dylai'r 

achwynydd gyflwyno'r FFURFLEN 2 i Gadeirydd y Llywodraethwyr. Rhaid i 

FFURFLEN 2 gynnwys y wybodaeth ganlynol: 

 crynodeb o'r gŵyn; 

 manylion y camau a gymerwyd mewn perthynas â'r cam anffurfiol (os yw'n 

briodol); 

 canlyniad ymdrechion i ddatrys y mater yn anffurfiol, neu'r amgylchiadau sy'n 

esbonio pam na fu hyn yn bosibl (os yw'n briodol); 

 enw'r unigolyn y gwnaed yr honiad yn ei erbyn; 

 y canlyniad penodol y mae'r achwynydd yn ei geisio; 

 enwau unrhyw dystion posibl (os yw'n briodol); 

 enw'r Cynrychiolydd Undeb Llafur neu'r cydweithiwr a fydd yn dod gyda'r 

achwynydd i gyfarfodydd ffurfiol (os oes angen); 

 y cyfeiriad y dylid anfon gohebiaeth ato – os na chynhwysir hyn anfonir yr holl 

ohebiaeth i'r cyfeiriad cartref. 

 

7.2 Sylwch, os na chynhwysir y wybodaeth briodol uchod caiff FFURFLEN 2 ei 

dychwelyd i'r achwynydd i'w chwblhau. Mae hyn yn debygol o arwain at oedi'r 

broses. Yn ychwanegol, rhaid i'r iawn sy'n cael ei geisio fod yn rhesymol, os na 

ystyrir ei fod yn rhesymol gellir dychwelyd FFURFLEN 2 i'r achwynydd gyda nodyn o 

esboniad. 

7.3 Cydnabod Cwyn – Bydd y Pennaeth (neu Gadeirydd y Llywodraethwyr) yn ymateb 

i'ch FFURFLEN 2 o fewn 5 diwrnod gwaith gan gydnabod ei fod wedi'i derbyn. 
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8. Proses Ffurfiol 

8.1 Bydd y Pennaeth (neu Gadeirydd y Llywodraethwyr) yn ystyried difrifoldeb y gŵyn 

ac yn cymryd camau priodol i'w datrys fel a ganlyn. 

9. Atal Dros Dro/Dyletswyddau Eraill 

9.1 Os bydd honiad o fwlio ac aflonyddu difrifol, bydd y Pennaeth/Cadeirydd y 

Llywodraethwyr y gwnaed y gŵyn iddo yn ystyried a ddylid atal dros dro neu adleoli'r 

bwli/aflonyddwr honedig dros dro er mwyn atal cyswllt pellach rhwng yr unigolion dan 

sylw a chynnig modd cynnal ymchwiliad llawn. Gellid ystyried atal dros dro ar dâl 

llawn ochr yn ochr â dewisiadau eraill gan gynnwys gwahanu'r unigolion perthnasol 

trwy neilltuo dyletswyddau eraill addas dros dro ar gyfer un ohonynt, yn unol â'r adran 

berthnasol ar 'Atal Dros Dro' o fewn Polisi Disgyblu'r Ysgol. 

 

9.2 Dylai unrhyw gamau a gymerir i atal gweithiwr dros dro gael eu rheoli mewn ffordd 

nad yw'n rhag-farnu'r honiadau neu'n cosbi'r naill weithiwr neu'r llall. Bydd unrhyw 

benderfyniad i atal rhywun o'r gwaith dros dro yn cael ei wneud yn unol ag adran 

berthnasol o Bolisi Disgyblu'r Ysgol [gellir gweld copi o'r polisi yn xxxxxxx] a bydd yn 

cael ei fonitro'n rheolaidd i sicrhau bod atal dros dro yn parhau i fod yn briodol a bod 

yr ymchwiliad yn mynd rhagddo mor gyflym â phosibl. Dylid cwblhau asesiad risg atal 

dros dro bob amser. 

10. Ymchwiliad 

10.1. Bydd y Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr y gwnaed y gŵyn iddo yn penodi 

swyddog ymchwilio i gynnal ymchwiliad i'r digwyddiad(au) honedig o fwlio neu 

aflonyddu. Fel rheol bydd yn aelod o uwch dîm rheoli'r ysgol, yn llywodraethwr neu 

mewn rhai achosion gall fod yn ymchwilydd annibynnol. Ni ddylai'r Pennaeth 

weithredu fel swyddog ymchwilio. Bydd y swyddog ymchwilio yn cydnabod ei fod wedi 

derbyn y gŵyn yn ysgrifenedig i'r achwynydd cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn 

y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad. Gall gweithiwr wrthwynebu'r unigolyn a 

ddewiswyd i gynnal yr ymchwiliad. Dylai anfon ei wrthwynebiad gan gynnwys 

esboniad clir o sail y gwrthwynebiad at y Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr. 

Mater i'r Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr yw ystyried a yw'r gwrthwynebiad yn 

ddilys. Gall y Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr drafod y mater gyda'r Awdurdod 

Lleol a dylent ystyried y cyngor a dderbynnir i ddod i benderfyniad ynghylch 

addasrwydd y swyddog ymchwilio. 

10.2. Bydd y swyddog ymchwilio yn ysgrifennu at yr achwynydd i drefnu cyfarfod gyda nhw 

lle bo hynny'n bosibl heb fod yn hwyrach na 10 diwrnod ysgol i sefydlu manylion y 
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digwyddiad(au) bwlio neu aflonyddu honedig ac i gytuno ar y camau gweithredu 

nesaf. Bydd gan yr achwynydd hawl i fod yng nghwmni Cynrychiolydd Undeb Llafur 

neu gydweithiwr. 

10.3. Bydd y swyddog ymchwilio yn cynnal ymchwiliad i'r digwyddiad(au) bwlio neu 

aflonyddu honedig gan roi ystyriaeth lawn i'r ddwy ochr. Os bernir bod angen gwneud 

hynny, bydd y swyddog ymchwilio yn cyfweld ag unigolion eraill a allai gynorthwyo 

megis tystion i'r digwyddiad(au) honedig. 

10.4. Ar ôl i'r swyddog ymchwilio gasglu'r holl wybodaeth berthnasol, bydd yn cysylltu â'r 

gweithiwr a enwir ac yn trefnu i gynnal cyfarfod ymchwilio. Bydd gan y gweithiwr a 

enwir hawl i fynd gyda Chynrychiolydd Undeb Llafur neu gydweithiwr. Pwrpas y 

cyfarfod hwn fydd rhoi cyfle i'r gweithiwr a enwir ymateb i'r honiadau a darparu unrhyw 

wybodaeth berthnasol arall er mwyn i'r swyddog ymchwilio allu llunio adroddiad 

cytbwys a gwybodus. 

10.5. Lle bynnag y bo modd, dylid cwblhau ymchwiliadau cyn pen 20 diwrnod ysgol o'r 

cyfarfod cyntaf gyda'r achwynydd. Os oes angen, gall swyddogion ymchwilio wneud 

cais am gyfnod estynedig i gwblhau'r ymchwiliad yn dibynnu ar gymhlethdod y gŵyn 

gan y Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr perthnasol, a dylid cynnwys rhesymau 

gwrthrychol dros unrhyw oedi yn yr adroddiad terfynol. Dylai'r holl bartïon gael y 

wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yr achos a chael gwybod am y rhesymau dros 

unrhyw oedi/estyniadau sy'n ofynnol. 

10.6. Bydd y swyddog ymchwilio yn llunio adroddiad i'r Pennaeth neu Gadeirydd y 

Llywodraethwyr yn cyflwyno'r casgliadau ar yr honiad(au). Bydd yr adroddiad yn 

mabwysiadu dull hollol wrthrychol ac yn nodi ffeithiau'r achos. 

10.7. Bydd y Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr a'r swyddog ymchwilio yn dod at ei 

gilydd cyn gynted â phosibl ar ôl cwblhau'r adroddiad er mwyn trafod y casgliadau a 

rhoi sylw i unrhyw gwestiynau a allai godi. Ni ddylai'r cyfarfod hwn gael ei gynnal yn 

hwy nag wythnos ar ôl cwblhau'r adroddiad, heblaw mewn amgylchiadau eithriadol. 

Pwrpas y cyfarfod fydd i'r Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr, drwy ymgynghori 

â'r swyddog ymchwilio, lunio barn ar y sefyllfa honedig o fwlio neu aflonyddu. Gall 

canlyniadau posibl gynnwys hyfforddiant, cyfryngu, adleoli neu gamau disgyblu. Mae 

anghenion yr unigolion dan sylw o'r pwys mwyaf a dylid eu hystyried ochr yn ochr ag 

anghenion yr ysgol. Lle mae angen cymryd camau disgyblu ymdrinnir â'r mater yn 

unol â Gweithdrefn Ddisgyblu'r Ysgol, gan ddefnyddio'r adroddiad Ymchwiliad 

Urddas yn y Gwaith a gafodd ei baratoi. 

10.8. Gwahoddir y gweithiwr a'r achwynydd a enwir i fynychu cyfarfod gyda'r 

Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr. Lle bynnag y bo modd, dylai hyn fod gyda'r 

holl bartïon ar yr un pryd, a'r unig eithriad yw pe bai hyn yn niweidiol i un parti 
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oherwydd amgylchiadau'r achos. Pwrpas y cyfarfodydd hyn yw i'r 

Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr glywed yn uniongyrchol gan y ddwy ochr a 

holi'r ddwy ochr er mwyn egluro ei ddealltwriaeth o'r materion dan sylw. O fewn 5 

diwrnod ysgol i'r cyfarfodydd hyn, bydd y Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr yn 

ysgrifennu at y ddau barti i gadarnhau canlyniad yr ymchwiliad ac unrhyw gamau y 

bwriedir eu cymryd. 

11. Canlyniad yr ymchwiliad 

11.1 Os deuir i'r casgliad, yn dilyn ymchwiliad, bod urddas yn y gwaith wedi cael ei 

dramgwyddo a bod achos i'w ateb yn seiliedig ar y dystiolaeth, cymerir camau ar 

unwaith i unioni'r gwahaniaethu neu ddod â'r aflonyddu i ben a'i atal rhag digwydd 

eto. 

11.2 Gall yr ymchwiliad i'r honiadau ddod i'r casgliad canlynol: 

 Dylid cyfeirio'r mater at Wrandawiad Disgyblu a dylid clywed yr achos yn unol 

â Pholisi Disgyblu'r Ysgol. 

 Nid yw'r honiadau'n cael eu hystyried yn fath o wahaniaethu neu aflonyddu 

ond gall y sefyllfa elwa o gael math arall o ymyrraeth megis datrys 

gwrthdaro, cyfryngu neu gwnsela. 

 Gosod safonau ar gyfer ymddygiad yn y dyfodol a allai gynnwys cyngor a 

hyfforddiant rheoli. 

 Mae'r gŵyn yn ffug neu'n faleisus, ac os felly gellir cymryd camau disgyblu 

yn erbyn yr achwynydd. 

11.3 Nid yw'n agored i'r achwynydd, o fewn y weithdrefn hon, anghytuno â'r penderfyniad 

ynghylch y camau sydd i'w cymryd yn erbyn yr aflonyddwr honedig o ganlyniad i'r 

ymchwiliad i'w gŵyn. 

11.4 Lle nad yw cwyn wedi ei chadarnhau ond cafodd y gŵyn ei gwneud yn hollol ddidwyll, 

gellir cynnig cyfryngu/cymodi i'r ddwy ochri adfer perthnasoedd gwaith 

12. Gweithdrefn Apelio 

12.1 Os yw'r achwynydd yn anfodlon â'r broses ymchwilio neu gasgliadau'r ymchwiliad 

ffurfiol (ond nid y camau a gymerwyd) mae ganddynt hawl i apelio yn erbyn y 

penderfyniad. Dylid cyflwyno apêl cyn pen 5 diwrnod ysgol ar ôl derbyn yr 

adroddiad. 

 

12.2 Dylai'r gweithiwr ysgrifennu at Glerc y Llywodraethwyr yn nodi ei fod yn dymuno 

apelio a'r seiliau/rhesymau dros yr apêl. Yna bydd y Clerc yn cyfeirio'r mater at y 
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Pwyllgor Llywodraethwyr perthnasol cyn pen 15 diwrnod ysgol ar ôl derbyn y cais. 

 

12.3 Bydd yr apêl yn cael ei chlywed gan y Pwyllgor Llywodraethwyr perthnasol cyn 

gynted ag y bo'n ymarferol ac fel rheol cyn pen 10 diwrnod ysgol ar ôl i'r clerc 

dderbyn yr apêl. Fel rheol ni fydd gwrandawiadau apêl ar ffurf ail-wrandawiad ond 

byddant yn canolbwyntio ar y pwyntiau a godir yn y llythyr apelio. Fodd bynnag, 

mewn rhai amgylchiadau, e.e. os daw tystiolaeth newydd i'r amlwg, gallai fod yn 

briodol i ail-wrando ar ran neu'r cyfan o'r achos. Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Apelio 

yn hysbysu'r ymatebydd o'r penderfyniad ac yn cadarnhau hyn yn ysgrifenedig cyn 

pen 10 diwrnod ysgol ar ôl y gwrandawiad. 

 

12.4 Nid oes gan yr achwynydd yr hawl i apelio os mai'r canlyniad yw y caiff gwrandawiad 

disgyblu ei gynnal. 

 

12.5 Nid oes gan yr ymatebydd yr hawl i apelio o dan y Polisi Urddas yn y Gwaith. Os 

bydd y mater yn mynd i wrandawiad disgyblu, byddai gan yr ymatebydd yr hawl i 

apelio o dan y weithdrefn ddisgyblu. 

13. Gweithwyr sy'n gadael cyflogaeth yr Awdurdod 

 

13.1 Os cyflwynir cwyn ffurfiol o dan y polisi hwn ac yna mae'r unigolyn yn gadael 

cyflogaeth yr Ysgol/Cyngor, bydd y weithdrefn yn parhau fel y disgrifir uchod. 

 

13.2 Os yw unigolyn yn gadael cyflogaeth yr Ysgol/Cyngor ac yna'n penderfynu ei fod 

am wneud cwyn ffurfiol ynghylch ei gyflogaeth, dylid cadarnhau hyn yn ysgrifenedig 

i'r Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr trwy weithdrefn gwynion yr ysgol. 

14. Cwynion Dienw 

14.1 Yn gyffredinol ni fydd yr ysgol yn ystyried cwynion dienw. Anogir unigolion i godi 

eu pryderon fel y nodir uchod. 

15. Ymateb i Honiadau Gwrthwynebol 

15.1 Pan wneir honiad o aflonyddu neu fwlio gall arwain at honiad gwrthwynebol o bryd 

i'w gilydd. Yn yr amgylchiadau hyn, caiff yr ymchwiliad ei ymestyn i ddelio â'r ddwy 

gŵyn ar yr un pryd gan yr un Swyddog Ymchwilio, os yw hynny'n ymarferol. Dylid 

ceisio cyngor gan Adnoddau Dynol mewn perthynas â'r ffordd orau o ddelio â'r 

sefyllfaoedd hyn. 
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Atodiad 1 

Cam Anffurfiol – Ffurflen 1 
 

Urddas yn y Gwaith – Cofnod Ysgrifenedig 

 

SYLWCH: Defnyddiwch FFURFLEN 1 ar wahân i gofnodi pob digwyddiad yr 

adroddir arno. 

 I'w atodi â FFURFLEN 2 os cychwynnir y cam ffurfiol. 

 

Enw'r unigolyn y gwneir 

yr honiad yn ei erbyn: 

 

  

Dyddiad/Amser/Lle y 

digwyddiad: 

 

  

Amlinelliad o'r hyn a 

ddigwyddodd: 

 

  

Enwa'r bobl a allai fod 

wedi bod yn dyst i 

ymddygiad sy'n 

ymwneud â'r honiad (ni 

ddylech roi'r enwau hyn 

i'r unigolyn sydd wedi 

eich tramgwyddo o dan 

unrhyw amgylchiadau): 

 

  

Y canlyniad penodol 

rydych chi'n ei geisio: 
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Atodiad 2 

Cam Ffurfiol – Ffurflen 2 
 

Urddas yn y Gwaith – Cofnod Ysgrifenedig 

 

SYLWCH: Atodwch BOB Ffurflen 1 a gwblhawyd 

 

Crynodeb o'r 

pryderon: 

 

  

Manylion y camau a 

gymerwyd yn y cam 

anffurfiol 

 

  

Rwy'n atodi cyfanswm o _____ Ffurflen 1 i amlinellu manylion y camau a gymerwyd hyd 

yma. 

 

Enw'r unigolyn y gwnaed yr honiad yn ei 

erbyn: 

 

  

Y canlyniad penodol 

rydych chi'n ei geisio: 

 

  

Enwau dystion posibl  

  

Enw cynrychiolydd Undeb Llafur neu gydweithiwr a 

fydd yn dod gyda chi i unrhyw gyfarfod ffurfiol 

 

 

Y cyfeiriad rydych am i 

ohebiaeth gael ei 

chyfeirio ato: 

 

  

Sylwch, os na chynhwysir y wybodaeth angenrheidiol, caiff y FFURFLEN 2 ei dychwelyd atoch i'w 

chwblhau. Mae hyn yn debygol o arwain at oedi'r broses, a all yn ei dro olygu bod yr ymddygiad sy'n 

annerbyniol i chi yn parhau. 
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Yn ogystal, rhaid i'r unioni camwedd rydych yn ei geisio fod yn rhesymol; os na ystyrir ei fod yn rhesymol, 

caiff FFURFLEN 2 ei dychwelyd gyda nodyn o esboniad, ac ar yr adeg honno gallwch ailystyried eich cais 

i unioni camwedd ac ailgyflwyno FFURFLEN 2. 
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Atodiad 3 – Cyfryngu 

Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i annog perthnasoedd gwaith cydgordiol rhwng cydweithwyr. 

Mae cyfryngu yn broses amlbwrpas y gellir ei defnyddio nid yn unig fel dewis arall yn lle'r 

gweithdrefnau ffurfiol ond hefyd fel ymyrraeth gyntaf gyflym i atal yr anghydfod rhag 

gwaethygu neu hyd yn oed i unioni'r berthynas waith ar ôl i weithdrefnau ffurfiol ddod i ben. 

 

Nodau cyfryngu 

 Rhoi fframwaith gwrthrychol a diduedd i unigolion ar gyfer datrys gwrthdaro yn 

gynnar; 

 Cynnig dewis arall yn lle gweithdrefnau ffurfiol fel ffordd o ddatrys gwrthdaro. 

 Gall cyfryngu ddigwydd ar unrhyw gam o'r broses. 

 

Beth yw cyfryngu? 

Mae cyfryngu yn broses anffurfiol sy'n ategu gweithdrefnau ffurfiol ac anffurfiol 

yr ysgol ar gyfer delio â materion yn y gweithle. 

 Fe'i defnyddir i helpu i wella neu adfer perthnasoedd gwaith rhwng unigolion. 

 Mae'n wirfoddol ac yn hollol gyfrinachol. 

 Bydd cyfryngwr (trydydd person niwtral sydd wedi'i hyfforddi'n briodol ac sydd â 

phrofiad priodol) yn gweithio gyda'r ddwy ochr i'w helpu i ddod o hyd i'w hatebion eu 

hunain, a dod i gytundeb sy'n ceisio datrys anghytundeb neu wella'r sefyllfa. Bydd 

pob cyfryngwr wedi'i hyfforddi'n briodol. 

 Mae'n seiliedig ar egwyddorion datrys problemau cydweithredol gyda ffocws ar y 

dyfodol ac ailadeiladu perthnasoedd yn hytrach na beio. 

 Mae'n rhoi cyfle i'r cyfranogwyr gamu'n ôl ac edrych ar sut y gellir unioni'r sefyllfa 

gan edrych ar y ffordd y maen nhw a'r unigolyn arall wedi ymddwyn. 

Cyfryngir ar y sail bod y ddwy ochr am gael ateb a chanlyniad y mae'r ddwy ochr yn gallu 

cytuno arno. Dylai cyfryngu llwyddiannus arwain at u ddwy ochr yn teimlo bod y canlyniad 

yn deg, yn rhesymol ac yn briodol o dan yr amgylchiadau. 

Y weithdrefn gyfryngu 

Cam 1 – Cyswllt cyntaf â'r cyfranogwyr (cyfarfodydd unigol) 

Cam 2 – Cyflwyno'r cefndir (cyfarfod ar y cyd) 

Cam 3 – Archwilio'r materion 

Cam 4 – Adeiladu'r cytundeb 

Cam 5 – Cau 

Ôl gyfryngu – Gwerthuso 
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Mae'r broses gyfryngu fel a ganlyn. 

 

Cam 1 – Cyswllt cyntaf â chyfranogwyr (Cyfarfodydd unigol) 

Bydd y cyfryngwr yn cwrdd â'r ddau barti yn unigol er mwyn: 

 Esbonio rôl y cyfryngwr a'r broses gyfryngu, gan gynnwys cyfrinachedd. 

 Tynnu sylw at y ffaith na fydd torri cyfrinachedd yn digwydd oni bai fod materion o 

natur droseddol yn dod i'r amlwg, a phryd hynny bydd y cyfarfod yn dod i ben a 

bydd Adnoddau Dynol yn cael ei hysbysu. Efallai y bydd angen i'r awdurdod priodol 

e.e. yr Heddlu, ymyrryd. 

 Diffinio'r materion craidd a nodi'r canlyniad delfrydol a ddisgwylir gan y ddau barti. 

Efallai y bydd angen i'r cyfryngwr gwrdd ag unigolyn neu'r ddau unigolyn eto i 

egluro unrhyw faterion pellach sy'n codi o gam un. 

 Bydd y cyfryngwr yn amlinellu camau dilynol y broses, gan nodi amser a lleoliad 

priodol ar gyfer cynnal cyfarfod ar y cyd. 

Cam 2 – Cyfarfod ar y cyd – Cyflwyno'r cefndir 

Bydd y cyfryngwr yn: 

 Cytuno ar yr agenda 

 Gosod y ffiniau a'r rheolau sylfaenol gyda chytundeb y ddau barti 

 Esbonio a chytuno ar y broses 

 Egluro a chrynhoi'r meysydd gwrthdaro y cytunwyd arnynt 

 

Cam 3 – Archwilio'r materion 

Bydd y cyfryngwr yn: 

 Archwilio'r materion gyda'r partïon 

 Annog cyfathrebu 

 Rheoli unrhyw wrthdaro yn ystod camau cynnar y drafodaeth 

 Annog cyd-ddealltwriaeth am y broblem 

 Gwirio dealltwriaeth ac egluro rhagdybiaethau 

 Nodi unrhyw bryderon am y materion 

 Annog newid ffocws o'r gorffennol i'r dyfodol 

 Crynhoi'r meysydd lle mae consensws ac anghytundeb 

 

Cam 4 – Adeiladu'r cytundeb 

Bydd cyfryngu yn gweithio tuag at: 

 Cynhyrchu a gwerthuso opsiynau 
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 Annog datrys problemau 

 Derbyn neu gydnabod arwyddion cymodlon 

 Annog y ddau barti i symud o safbwynt dim negodi, gan ganolbwyntio ar ddatrys y 

mater yn y dyfodol yn hytrach na phroblem y gorffennol 

 Llunio cytundebau a chreu trefniadau i droi atynt 

 Nodi'r camau nesaf os na cheir cytundeb 

 
Cam 5 – Cau 

 Bydd y sesiwn yn dod i ben pan fydd y ddau barti yn cytuno eu bod wedi delio â'r 

gwrthdaro ac wedi dod i gytundeb ar y cyd gyda dealltwriaeth glir o'r hyn y 

cytunwyd arno. 

 Bydd cytundeb yn cael ei lunio mewn iaith glir, ddiamwys i'w lofnodi gan y ddau 

barti. 

 Cytunir pwy sy'n cadw copïau (e.e. efallai y bydd angen copi ar y rheolwr i fonitro 

bod unrhyw gamau y cytunwyd arnynt yn cael eu dilyn a'u cynnal). 

 Bydd cyfrinachedd yn cael ei barchu. 

 Cau'r sesiwn, gan ailddatgan yr angen am gyfrinachedd. 

 Trefnu cyfarfod dilynol (os oes angen). Pan fydd rhai materion yn parhau heb eu 

datrys, gall y cyfryngwr awgrymu bod sesiwn arall yn cael ei threfnu. Gall y partïon 

hefyd benderfynu cynnal cyfarfodydd dilynol (hyd yn oed os daethpwyd i gytundeb 

llawn), naill ai gyda'r cyfryngwr neu hebddo. Ar yr adeg hon, bydd y cyfryngwr yn 

dod â'r cyfarfod i ben a bydd yn ail-gadarnhau cyfrinachedd y broses. Os na cheir 

cytundeb ynghylch y materion, bydd y cyfryngwr yn ceisio cael cytundeb y partïon 

ynghylch beth yw'r materion a sut y byddant yn symud ymlaen yn y dyfodol. 

 

 

Ôl gyfryngu – gwerthuso 

 Bydd cyfryngwyr yn rhoi manylion i'r cynrychiolydd Adnoddau Dynol at ddibenion 

monitro a gwerthuso. Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei chofnodi fel 

rhan o'r broses hon. 

 Nid oes unrhyw broses apelio yn gysylltiedig â chyfryngu ond nid yw cymryd rhan 

mewn cyfryngu yn eithrio unigolion rhag cymryd camau eraill. Mae gan unigolion yr 

opsiwn hefyd i gofrestru eu pryderon am y broses, neu am gyfryngwr penodol, 

gyda'r cynrychiolydd Adnoddau Dynol. 
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Atodiad 4 – Siart Llif Polisi Urddas yn y Gwaith 
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Polisi 

1. Cyflwyniad 

1.1 Mae'r polisi hwn yn berthnasol i bob gweithiwr ysgol sy'n cael ei gyflogi gan y 

Corff Llywodraethu. 

Sylwch – nid yw'n berthnasol i staff a gyflogir gan y Gwasanaethau Contractau 

(h.y. staff arlwyo a glanhau). 

1.2 Nid yw'r atodiadau yn rhan o'r polisi ac fe'u cynhwysir at ddiben arweiniad yn 

unig. 

2. Polisi Absenoldeb Salwch 

2.1 Nod Cyngor Sir Ceredigion ynghyd â Chyrff Llywodraethu Ysgolion yw sicrhau 

dull teg, cyson a chefnogol o reoli absenoldeb salwch er mwyn creu ac annog 

diwylliant o bresenoldeb da. 

2.2 Bydd yr Ysgol yn cymryd camau rhagweithiol i fynd i'r afael â phroblemau sy'n 

gysylltiedig ag absenoldeb salwch tymor byr parhaus a chyson, ac mae wedi 

ymrwymo i leihau achosion o'r fath. Fodd bynnag, mae'r Ysgol hefyd yn sensitif 

i anghenion gweithwyr sydd â salwch tymor hir a chronig, yn ogystal â'r rhai ag 

anabledd, a bydd yn ymdrechu cyn belled ag y bo'n rhesymol bosibl i ddarparu 

unrhyw gymorth angenrheidiol. 

2.3 Ni ellir osgoi salwch dilys. Fodd bynnag, mae absenoldeb, yn y tymor hir a'r 

tymor byr, yn rhoi baich sylweddol ar yr Ysgol o ran cost ariannol wirioneddol 

a'r effaith negyddol ar y ddarpariaeth addysgol. Felly mae'n hanfodol bod 

Penaethiaid a Rheolwyr Llinell yn rheoli'r holl weithwyr sy'n absennol o'r gwaith. 

2.4 Yn yr un modd mae dyletswydd gontractiol ar bob gweithiwr i fod yn y gwaith o 

dan ei delerau ac amodau cyflogaeth. Gallai achosion godi lle mae absenoldeb 

yn golygu bod angen cymryd camau disgyblu a dylai gweithwyr nodi bod rheoli 

presenoldeb yn gywir ac yn rhagweithiol yn unol â'r polisi hwn yn weithred reoli 

resymol. 

3. Diben y Polisi hwn 

 Cynnig cefnogaeth i'r gweithwyr hynny sy'n sâl 

 Atal absenoldeb nad yw'n ddilys 

 Sicrhau triniaeth a chefnogaeth gyson a theg ar gyfer yr holl weithwyr 
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 Darparu modd teg a gwrthrychol ar gyfer monitro absenoldeb salwch 

 

Cyflawnir yr uchod trwy amryw o ffyrdd gan gynnwys: 

 Sicrhau bod Penaethiaid a Rheolwyr Llinell wedi'u hyfforddi i fod yn gyfrifol am 

reoli absenoldeb; 

 Gweithredu mesurau priodol ar gyfer monitro absenoldeb; 

 Sicrhau bod data absenoldeb yn cael eu cofnodi a'u monitro'n gywir ac yn 

amserol; 

 Nodi a mynd i'r afael â'r ffactorau sy'n cyfrannu at absenoldeb salwch; 

 Creu amgylchedd gwaith iach lle mae gweithwyr a'u rheolwyr yn mynd ati'n 

rhagweithiol i nodi unrhyw sefyllfaoedd neu ffactorau sy'n cael effaith ar allu 

gweithiwr i weithio; 

 Datblygu rhaglenni adsefydlu priodol ar gyfer gweithwyr sy'n dychwelyd ar ôl 

absenoldeb tymor hir; 

 Datblygu dealltwriaeth glir o'r polisi a'r weithdrefn salwch a'i berthynas â 

gweithdrefnau eraill (e.e. Disgyblu, Caniatâd Absenoldeb, Galluogrwydd ac 

ati). 

 

Gweithdrefn 

4. Cyflwyniad 

4.1 Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â'r Ysgol, yn dymuno annog a 

sicrhau presenoldeb rheolaidd ei holl weithwyr yn y gwaith a sefydlu 

trefniadau teg, effeithiol a chyson ar gyfer delio ag absenoldeb. 

4.2 Mae'r Cyngor a'r Ysgol yn cydnabod pwysigrwydd eu cyfrifoldeb o ran rheoli 

absenoldeb salwch a byddant yn gwneud hynny trwy ddilyn gweithdrefnau 

sy'n cynnwys dulliau i fonitro lefelau presenoldeb unigol. Lle y bo'n briodol, 

bydd yr Ysgol yn ceisio lleihau lefelau uchel o absenoldeb salwch trwy 

strategaethau rheoli rhagweithiol a chymorth i weithwyr. 

4.3 Mae'r Ysgol hefyd yn cydnabod mai gweithwyr yw ei hadnodd mwyaf 

gwerthfawr ac felly'n ceisio bod yn gyflogwr gofalgar, a bydd yn annog ac yn 

datblygu mentrau i hyrwyddo iechyd a llesiant ei gweithwyr. 

4.4 Dangosir pryder a dealltwriaeth i'r gweithwyr hynny y mae angen dilys 

ganddynt i fod yn absennol, a chynigir cefnogaeth yn ystod cyfnodau o 

afiechyd. Fodd bynnag, cydnabyddir bod yn rhaid cydbwyso hyn ag 

anghenion yr Ysgol. Mae camddefnyddio'r system, a all ddigwydd yn achos 
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lleiafrif o'r gweithlu, yn cael ei ystyried yn annerbyniol, a bydd yr Ysgol yn delio 

ag achosion o'r fath mewn modd cadarn gan ei bod yn cydnabod bod yr arfer 

hwn yn cael effaith niweidiol ar gydweithwyr a'r ddarpariaeth addysgol. 

4.5 Mae'r Ysgol, gyda chefnogaeth y Cyngor, yn dymuno sicrhau cyfle cyfartal 

gwirioneddol ym mhob agwedd ar ei gweithgareddau fel cyflogwr ac felly bydd 

yn ceisio sicrhau bod y polisi a'r weithdrefn yn cael eu gweithredu mewn modd 

anwahaniaethol. 

4.6 Mae gan gyflogwr gyfrifoldeb cyfreithiol o dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y 

Gwaith 1974 i sicrhau, cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, iechyd, 

diogelwch a llesiant ei weithwyr. 

4.7 Gofyniad Statudol: 

Mae gofyniad statudol sy'n benodol i staff addysgu y mae'n rhaid i Ysgolion 

fod yn ymwybodol ohono. 

Disgwylir hefyd bod y gofyniad adrodd mewn perthynas â'r afiechydon hyn yn 

cael ei gymhwyso i staff cymorth, a rhaid hysbysu'r Cyngor ar unwaith pan 

fydd yr achosion hyn yn codi. 

Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, sy'n gweithredu trwy'r Cyngor a'r Corff 

Llywodraethu, y pŵer i atal cyflogi gweithwyr dros dro os oes lle i feddwl y 

gallent fod yn anffit yn feddygol i gyflawni dyletswyddau addysgu, yn enwedig 

lle gallai fod risg i'r disgyblion. Mae llawer o gyflyrau meddygol a all arwain at 

gymryd y cam hwn, ond mewn meysydd penodol mae'n ofynnol i'r Ysgol 

hysbysu'r Cyngor ar unwaith pan fydd yn ymwybodol bod athro'n dioddef o 

salwch o'r fath. Y mathau hyn o salwch yw:- 

 

a) Twbercwlosis yr Ysgyfaint 

b) Epilepsi 

c) Llid yr ymennydd 

d) Hepatitis 

e) Y Dwymyn Doben 

f) Anhwylderau seiciatryddol 

g) Cam-drin cyffuriau neu alcohol. 

 

Mewn achosion o'r fath, bydd y risg i ddisgyblion yn cael ei hystyried a'i 

chydbwyso yn erbyn rhwymedigaeth yr Ysgol a'r Cyngor i'r gweithiwr, yn 

enwedig os gellir eu hystyried yn anabl, fel y'i diffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 

2010. 
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Dylid cymryd camau pellach drwy ymgynghori â'r Cyngor, ond fel arfer bydd 

hyn yn golygu atgyfeirio at y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol i gael cyngor 

yn y lle cyntaf. 

 

5. Rolau a Chyfrifoldebau 

5.1 Mae'n bwysig bod pawb yn deall eu rolau a'u cyfrifoldebau yn y broses hon. 

5.2 Cyfrifoldebau'r Gweithwyr 

Mae'r holl weithwyr Ysgol yn gyfrifol am: 

a) Mynychu gwaith yn rheolaidd yn unol â'u contract cyflogaeth 

b) Sicrhau eu bod yn darllen, deall a chydymffurfio â'r polisi a'r weithdrefn 

c) Cydweithredu'n llawn â gofynion y polisi hwn 

d) Cynnal cyfrinachedd bob amser yn ystod unrhyw achos salwch, ac eithrio 

unrhyw sgyrsiau a allai fod yn angenrheidiol gyda'u Hundeb Llafur neu 

gydymaith 

e) Ymddwyn a gweithredu mewn ffordd sy'n gyson â gwerthoedd atebolrwydd, 

hyblygrwydd, didwylledd, unplygrwydd proffesiynol, amrywiaeth, parch a 

gweithio gydag eraill 

5.3 Cyfrifoldebau'r Pennaeth/Rheolwyr 

Yn ogystal â'u cyfrifoldebau fel gweithwyr, mae Penaethiaid neu Reolwyr Llinell 

hefyd yn gyfrifol am: 

a) Sicrhau bod staff yn ymwybodol o'r holl bolisïau a gweithdrefnau perthnasol 

trwy'r dulliau mwyaf priodol. 

b) Sefydlu safonau a chynnal lefelau presenoldeb derbyniol yn gyson. 

c) Deall y polisi Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith a, lle mae'n cael ei 

weithredu, ei gymhwyso'n deg, yn gyson ac mewn modd amserol. 

d) Mynychu hyfforddiant ar y polisi Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith 

e) Ceisio cyngor ac arweiniad gan y Gwasanaeth Adnoddau Dynol ar bob 

mater sy'n ymwneud â phresenoldeb. 

f) Cadw nodiadau a chofnodion digonol o'r holl ddigwyddiadau a thystiolaeth i 

gefnogi'r defnydd o'r polisi. 

g) Sicrhau bod y polisi Rheoli Absenoldeb yn y Gwaith yr Ysgol yn cael ei 

ddilyn bob amser gan gynnwys amserlenni, hawliau apelio, hawliau i 

gynrychiolaeth, ac ati. 

h) Rhoi briff safonol ar bresenoldeb staff i'r Corff Llywodraethu 

i) Trefnu unrhyw gyfarfodydd a chymorth sy'n ofynnol fel rhan o'r weithdrefn, 

e.e. gosod dyddiadau, gwahodd gweithwyr i fynychu cyfarfodydd adolygu 
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absenoldeb, ymweliadau llesiant ac ati, trefnu cymorth gweinyddol i 

gofnodi'r achos, anfon llythyrau penderfyniad, ac ati. 

j) Cynnal cyfrinachedd bob amser trwy gydol y broses. 

5.4 Bydd y Corff Llywodraethu yn: 

a) Mabwysiadu'r polisi a sicrhau ei fod yn cael ei gymhwyso'n gyson trwy fonitro 

a gwerthuso rheolaidd 

b) Sicrhau bod briff safonol ar bresenoldeb staff yn cael ei gyflwyno i'r Corff 

Llywodraethu er mwyn ystyried yr effaith ar ddysgwyr a chwmpasu'r gofynion 

c) Gosod targedau i wella lefelau presenoldeb a monitro'r lefelau hynny 

d) Datblygu, gweithredu, monitro a diwygio cynlluniau gweithredu, lle bo 

hynny'n bosibl, i leihau absenoldeb salwch a chyrraedd lefelau targed 

rhesymol y cytunwyd arnynt. 

e) Sefydlu a chyfleu hierarchaeth o gyfrifoldeb ar gyfer rheoli absenoldeb yn yr 

ysgol. 

5.5 Bydd cyfrifoldebau'r Gwasanaethau Adnoddau Dynol yn: 

a) Gweithredu fel cynghorydd i Lywodraethwyr, Penaethiaid a Rheolwyr Llinell 

i sicrhau bod Polisi Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith yr Ysgol yn cael 

ei gymhwyso'n gywir ac yn gyson. 

b) Rhoi gwybodaeth a chyngor i'r holl weithwyr fel y bo angen trwy gydol y 

broses. 

c) Adolygu a monitro achosion a chanlyniadau salwch ynghyd â chefnogi'r 

Ysgol i gymryd unrhyw gamau adfer a allai fod yn angenrheidiol. 

d) Adolygu a choladu data absenoldeb salwch ysgolion ar gyfer adrodd i 

grwpiau a chyrff e.e. y Cyngor, Llywodraeth Cymru, Fforwm Undebau Llafur 

Ysgolion ac ati. 

e) Adolygu sut y cymhwysir y polisi a'r gweithdrefnau yn sgil profiad 

gweithredol. 

f) Cynnal sgrinio meddygol cyn cyflogi, archwiliad meddygol o achosion a 

atgyfeiriwyd, a thrafod â'r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol 

6. Diffiniadau 

6.1 Absenoldeb Salwch 

6.1.1 Mae'r weithdrefn hon yn berthnasol i absenoldeb salwch fel y'i diffinnir 

isod: 

 Hunanardystio 

 Absenoldeb wedi'i ategu gan Nodyn Ffitrwydd 

 Absenoldeb tymor byr a all fod yn ysbeidiol/parhaus 
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 Absenoldeb parhaol tymor hir 

 Anaf diwydiannol/Anaf yn gysylltiedig â gwaith 

6.2 Apwyntiadau Meddygol 

6.2.1 Disgwylir i bob gweithiwr, lle bo hynny'n rhesymol ymarferol, gymryd y 

mathau canlynol o apwyntiadau meddygol/iechyd y tu allan i oriau gwaith 

arferol: Meddyg Teulu, ysbyty, ffisiotherapi, deintydd, optegydd, trin 

traed, ac ati. Fodd bynnag, ar yr adegau hynny pan na ellir trefnu hyn 

bydd unigolion yn cael amser rhesymol o'r gwaith. Dylid mynychu 

apwyntiadau arferol y gellir eu cynllunio ymlaen llaw, e.e. mynd at y 

deintydd ddwywaith y flwyddyn, archwiliadau optegydd y tu allan i oriau 

gwaith arferol lle bo hynny'n bosibl. Os na, dylai'r Pennaeth gytuno ar 

absenoldeb o ddyletswyddau ar gais. 

6.3 Absenoldeb yn gysylltiedig â beichiogrwydd 

6.3.1 Mae absenoldeb mamolaeth ac amser o'r gwaith ar gyfer gofal cyn-

geni yn hawl a roddir gan Ddeddf Hawliau Cyflogaeth 1996 ac ni ddylid 

ei gofnodi na'i fonitro fel absenoldeb salwch. 

6.3.2 Ni ddylid cymryd unrhyw gamau yn erbyn y gweithwyr hynny sy'n 

absennol â chyflyrau sy'n gysylltiedig â beichiogrwydd. Fodd bynnag, 

bydd absenoldeb yn ystod beichiogrwydd nad yw'n gysylltiedig â 

beichiogrwydd yn cael ei fonitro â'i reoli fel unrhyw absenoldeb arall. 

6.4 Sgrinio am ganser a thriniaeth gysylltiedig ag anabledd 

6.4.1 Bydd amser o'r gwaith ar gyfer sgrinio am ganser a thriniaeth 

gysylltiedig ag anabledd e.e. adsefydlu, asesu, triniaeth, yn absenoldeb 

â thâl. Bydd angen i Benaethiaid neu Reolwyr Llinell ystyried a oes 

angen gwneud addasiadau rhesymol o fewn arferion gwaith. 

6.5 Anabledd 

6.5.1 Bydd yr holl achosion o absenoldeb salwch gweithwyr sy'n cael eu 

hystyried yn anabl o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn cael eu cofnodi 

yn yr un modd ag absenoldeb pobl nad ydynt yn anabl. Fodd bynnag, 

mae'n bwysig bod y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell yn sefydlu pa 

absenoldeb sy'n gysylltiedig ag anabledd y gweithiwr. Gall hyn fod trwy 

ymgynghori â'r gweithiwr neu efallai y bydd angen ceisio cyngor 

meddygol trwy'r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. 
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6.5.2 Bydd absenoldeb sy'n ymwneud ag anabledd yn cael ei ddiystyru o ran 

trothwyon oni bai bod addasiadau rhesymol wedi'u gwneud eisoes. 

6.6 Llawfeddygaeth Gosmetig 

6.6.1 Dylid cymryd amser y tu allan i oriau ysgol lle bynnag y bo hynny'n 

bosibl, fel arall mae'n rhaid gwneud cais am absenoldeb heb dâl oni bai 

fod diagnosis meddygol yn cadarnhau bod llawdriniaeth o'r fath yn 

angenrheidiol. 

6.7 Absenoldeb ar Wyliau Cyhoeddus 

6.7.1 Pan fydd gweithiwr yn derbyn tâl salwch o dan y cynllun, dylai tâl 

salwch barhau os bydd gwyliau cyhoeddus yn digwydd yn ystod 

absenoldeb salwch o'r fath. Ni chaniateir gwyliau cyhoeddus yn eu lle. 

7. Hysbysiad Absenoldeb Salwch 

7.1 Ar ddiwrnod cyntaf absenoldeb, cyfrifoldeb y gweithiwr yw hysbysu ei 

Bennaeth neu ei Reolwr Llinell ei hun dros y ffôn, neu, yn ei absenoldeb, 

unigolyn dynodedig arall yn yr Ysgol a fyddai'n gyfrifol am dderbyn 

gwybodaeth o'r fath. 

7.2 Mewn amgylchiadau eithriadol, os yw'r gweithiwr yn rhy sâl bydd yn 

dderbyniol i berthynas neu ffrind hysbysu'r Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell am 

absenoldeb y gweithiwr cyn gynted ag y bo'n ymarferol. 

7.3 Oni bai fod trefniadau ysgol penodol yn berthnasol sydd wedi cael eu cyfleu i 

weithwyr, dylid rhoi gwybod cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl cyn amser 

dechrau arferol y gwaith. 

7.4 Cyfrifoldeb y gweithiwr yw rhoi'r canlynol i'r Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell ar 

y diwrnod CYNTAF o absenoldeb: 

 Disgrifiad cyffredinol o'r salwch 

 Y dyddiad y dechreuodd y salwch 

 Hyd disgwyliedig y salwch 

 P'un a oes unrhyw gyfarfodydd neu ymrwymiadau gwaith eraill a allai ofyn 

am gyflenwi neu aildrefnu 

 Pryd a sut y bydd y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell a'r gweithiwr yn cysylltu 

â'i gilydd nesaf 

 Mewn achosion lle mae'r perthynas neu'r ffrind wedi rhoi gwybod am yr 

absenoldeb, nodi amser pan fydd y gweithiwr yn cysylltu 
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 Os yw'r absenoldeb oherwydd anaf a gafwyd wrth gyflawni ei 

ddyletswyddau. 

7.5 Rhaid i'r gweithiwr roi gwybod i'w Bennaeth neu ei Reolwr Llinell am ei 

afiechyd parhaus ar yr adegau y cytunwyd arnynt. Efallai y bydd angen 

gwneud hyn yn ddyddiol neu o leiaf ar y pedwerydd diwrnod o absenoldeb. 

Rhaid i'r cyswllt hwn gynnwys manylion am y canlynol: 

 Hyd disgwyliedig yr absenoldeb 

 Pa sylw neu gyngor meddygol a geisiwyd, os o gwbl. 

7.6 Os na fydd y gweithiwr yn cysylltu fel sy'n ofynnol yn ystod yr absenoldeb a 

bod ei absenoldeb heb esboniad, rhaid i'r Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell 

gymryd pob cam rhesymol i gysylltu â'r gweithiwr e.e. galwad ffôn, ymweliad 

cartref. 

7.7 Rhaid i bob cyfnod absenoldeb hyd at 7 diwrnod calendr gael ei ategu gan 

Hunanardystiad. 

7.8 Os yw'r gweithiwr yn absennol am fwy na 7 diwrnod calendr, bydd angen 

tystysgrif feddygol o'r enw "Nodyn Ffitrwydd" gan Feddyg y gweithiwr. Dylid 

cyflwyno'r Nodyn Ffitrwydd i'r Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell ynghyd â'r 

ffurflen Hunanardystiad wedi'i chwblhau. Mewn achosion lle mae Nodyn 

Ffitrwydd yn cwmpasu'r saith diwrnod cyntaf o'r absenoldeb, nid oes angen yr 

Hunanardystiad. 

7.9 Rhaid i'r Meddyg lofnodi a dyddio'r Nodyn Ffitrwydd. Bydd yn nodi a yw'r 

meddyg o'r farn nad yw'r gweithiwr yn ffit i weithio neu a allai fod yn ffit i 

weithio. Bydd hefyd yn darparu gwybodaeth ynghylch a yw'r gweithiwr yn 

debygol o fod angen nodyn ffitrwydd ychwanegol pan ddaw'r un presennol i 

ben. 

7.10 Bydd y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â'r 

gweithiwr yn ystod yr absenoldeb salwch. Disgwylir hefyd i'r gweithiwr gysylltu 

â'r rheolwr llinell i ddiweddaru'r rheolwr ar ei absenoldeb. 

7.11 Os yw unigolyn yn methu â dilyn y weithdrefn adrodd am absenoldeb trwy 

hysbysu ei Bennaeth neu ei Reolwr Llinell, neu trwy ddarparu ffurflen 

Hunanardystiad neu Nodyn Ffitrwydd, gellir cofnodi'r absenoldeb fel un heb ei 

awdurdodi, ac felly heb dâl nes bod tystysgrif ddilys yn cael ei derbyn. Gallai 

methu â dilyn y gweithdrefnau adrodd am absenoldeb heb achos da arwain at 

gymryd camau disgyblu. 
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7.12 Er mwyn cynorthwyo gyda'r trefniadau cyflenwi, dylai'r gweithiwr absennol roi'r 

rhybudd mwyaf posibl i'w Bennaeth neu ei Reolwr Llinell ei fod yn dychwelyd 

i'r gwaith 

7.13 Ar gyfer pob cyfnod o absenoldeb, rhaid i'r Rheolwr Llinell sicrhau ei fod wedi 

cwblhau'r cyfweliad Dychwelyd i'r Gwaith y dylid ei gynnal ar y diwrnod cyntaf 

yn ôl i'r gwaith neu cyn gynted â phosibl wedi hynny. 

7.14 Dylid cynnal cyfweliadau dychwelyd i'r gwaith wyneb yn wyneb neu mewn 

amgylchiadau eithriadol gellir eu cynnal dros y ffôn. 

8. Absenoldeb Tymor Byr – Gweithdrefn 

8.1 Fel arfer absenoldeb sydd heb batrwm yw hwn ac y gellir ei briodoli i fân 

anhwylderau sydd mewn sawl achos heb unrhyw gysylltiad â'i gilydd, sy'n 

codi'n aml neu'n afreolaidd. 

8.2 Gall absenoldeb tymor byr yr un mwyaf aflonyddgar oherwydd ei natur 

anrhagweladwy a'r anhawster wrth drefnu staff cyflenwi. O ganlyniad, efallai y 

bydd yn rhaid i gydweithwyr wneud trefniadau cyflenwi ar gyfer gwaith 

hanfodol yn ychwanegol at eu dyletswyddau arferol. Rhaid cadw'r effeithiau 

difrifol ar weithwyr eraill, costau absenoldebau o'r fath a'r aflonyddu ar y 

ddarpariaeth addysgol i'r lleiaf posibl, felly bydd y Pennaeth neu'r Reolwr 

Llinell yn craffu'n ofalus ar absenoldeb o'r fath. 

8.3 Os ystyrir ei fod yn briodol gellir tynnu'n ôl y gallu i hunan-ardystio absenoldeb 

salwch unrhyw adeg yn ystod y weithdrefn. Dim ond pan fydd pryderon gan y 

Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell am absenoldeb tymor byr, cyson y dylid 

defnyddio'r gallu hwn. Dylid ceisio cyngor gan y Gwasanaeth Adnoddau Dynol 

cyn ei weithredu. Mewn amgylchiadau o'r fath bydd yn ofynnol i'r gweithiwr 

ddangos tystysgrif feddygol gan ei feddyg ar ddiwrnod cyntaf unrhyw gyfnod 

pellach o absenoldeb salwch. Gall methu â gwneud hynny arwain at atal tâl 

salwch dros dro. 

8.4 Mewn achosion lle yr amheuir bod absenoldeb anawdurdodedig wedi'i gymryd 

a'i gofnodi fel afiechyd, gall fod yn fwy priodol i roi sylw i'r mater trwy'r 

weithdrefn ddisgyblu. Dylid ceisio cyngor gan y Gwasanaeth Adnoddau Dynol. 

9. Monitro a Chofnodi – Absenoldeb Tymor Byr 

9.1 Cyfrifoldeb y Pennaeth yw monitro a gweithredu ar dueddiadau ym 

mhatrymau absenoldeb salwch ei weithwyr. 
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9.2 Mae monitro a rheoli absenoldeb salwch yn effeithiol yn golygu bod angen i'r 

Ysgol gadw cofnodion cywir a dibynadwy. Cyfrifoldeb y Pennaeth neu'r 

Rheolwr Llinell felly yw sicrhau bod absenoldeb salwch yn cael ei gofnodi a'i 

adrodd yn gywir ar System Ceri. 

9.3 Defnyddir cyfres o drothwyon a fformiwla Bradford Factor i reoli a monitro 

absenoldeb tymor byr. Bydd y trothwyon hyn yn helpu rheolwyr i nodi ar ba 

gam y dylid gweithredu. 

9.4 Mae sgorau Bradford unigolion yn cael eu monitro a phan geir sgôr benodol 

bydd angen ymchwilio ymhellach i weld a yw trothwy arbennig wedi'i 

gyrraedd, a ellir cychwyn proses o adolygiadau absenoldeb a chymryd camau 

gweithredu pellach. 

9.5 Os cyrhaeddwyd un neu gyfuniad o'r trothwyon a restrir isod bydd yn ofynnol 

i'r gweithiwr fynychu Cyfarfod Adolygu Absenoldeb Cychwynnol gyda'i 

Bennaeth neu ei Reolwr Llinell: 

 3 achos neu ragor o absenoldeb mewn cyfnod treigl o 3 mis 

 5 achos neu ragor o absenoldeb hunanardystiedig mewn cyfnod treigl o 12 

mis 

 2 achos neu ragor mewn cyfnod treigl o 12 mis lle mae absenoldebau'n 

digwydd yn union cyn neu ar ôl unrhyw gyfnod o wyliau (gwyliau blynyddol 

neu wyliau banc) 

 Unrhyw batrymau absenoldeb annerbyniol. 

9.6 Lle mae gweithiwr wedi bod yn gyson agos i'r trothwy ond heb ei gyrraedd, 

gall y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell gwrdd â'r gweithiwr i ddod â phatrwm ei 

absenoldeb i'w sylw, i weld a oes unrhyw broblemau sylfaenol ac a ellir 

cymryd unrhyw gamau ataliol. Defnyddir y Cyfweliad Dychwelyd i'r Gwaith at y 

diben hwn. 

9.7 Bydd y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell yn monitro lefelau absenoldeb yn yr 

Ysgol/Adran/Cyfadran ac yn adolygu data absenoldeb yn rheolaidd mewn 

cyfarfodydd. 

9.8 Bydd gweithwyr yn cael o leiaf 5 diwrnod gwaith o rybudd ysgrifenedig, am 

unrhyw gyfarfod adolygu absenoldeb ffurfiol, yn cael gwybod am y rheswm 

dros y cyfarfod a'u hawl i gael cynrychiolydd undeb llafur cydnabyddedig neu 

gydweithiwr gyda nhw. 

9.9 Pwrpas y Cyfarfod Adolygu Absenoldeb Cychwynnol yw ymchwilio ymhellach 

i absenoldeb y gweithiwr a fydd wedi'i drafod a'i gofnodi yn flaenorol yn ystod 

y cyfweliadau dychwelyd i'r gwaith, cynghori'r gweithiwr ar ganlyniadau 

absenoldeb o'r fath a datblygu, lle bo hynny'n briodol, strategaeth adfer ar y 
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cyd. Dylai'r Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell ailadrodd y safonau presenoldeb a 

ddisgwylir gan yr holl weithwyr, trafod y cofnod absenoldeb y gweithiwr a'r 

rhesymau dros absenoldeb, ac asesu a oes problem sylfaenol (meddygol neu 

fel arall) y mae angen rhoi sylw iddi. 

9.10 Ar ôl clywed y rhesymau a roddwyd dros absenoldeb y gweithiwr, ac ystyried 

yr amgylchiadau, gall y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell benderfynu fel a 

ganlyn: 

 Nid oes angen cymryd unrhyw gamau pellach heblaw parhau i fonitro 

presenoldeb 

neu 

 Mae angen hysbysu'r gweithiwr bod ei absenoldeb yn achos pryder a'i 

gynghori am y canlyniadau os na fydd ei bresenoldeb yn gwella. 

9.11 Lle mae achos pryder yn cael ei gofrestru dylid ystyried pob cam ymarferol i 

wella'r sefyllfa. Yna caiff y cynllun gweithredu, gan gynnwys unrhyw ddull 

cymorth a allai fod yn ddefnyddiol, ei gytuno ynghyd ag amserlen ar gyfer 

gwella presenoldeb a dyddiad i'w adolygu. 

9.12 Bydd y Rheolwr Llinell yn cadarnhau, yn ysgrifenedig, ganlyniad y cyfarfod 

adolygu absenoldeb ar y cam hwn ac ar unrhyw gam dilynol, lle bo hynny'n 

briodol, gan nodi unrhyw gamau y cytunwyd arnynt a'r cyfnod adolygu. Bydd 

cofnod yr Adolygiad Absenoldeb Cychwynnol yn cael ei gadw yn ffeil y 

gweithiwr am 12 mis 

9.13 Os oes tystiolaeth bod presenoldeb y gweithiwr wedi gwella i lefel foddhaol 

bydd y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell yn cadarnhau hyn yn ysgrifenedig ac 

yn cynghori'r gweithiwr y bydd ei absenoldeb salwch yn parhau i gael ei 

fonitro 

9.14 Fodd bynnag, os nad oes tystiolaeth bod presenoldeb wedi gwella a bod 

trothwy absenoldeb salwch pellach wedi'i gyrraedd cyn pen 12 mis o'r 

Adolygiad Absenoldeb Cychwynnol, bydd y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell yn 

cyfeirio at Iechyd Galwedigaethol i gael cyngor. Bydd y Pennaeth neu'r 

Rheolwr Llinell yn adolygu'r adroddiad Iechyd Galwedigaethol ac yn 

gwerthuso effeithiolrwydd unrhyw ddulliau cymorth sydd wedi'u rhoi ar waith. 

Bydd gofyn i'r gweithiwr fynychu Ail Gyfarfod Adolygu. 

9.15 Bydd yr Ail Gyfarfod Adolygu yn dilyn y fformat fel y disgrifir uchod. Rhoddir 

cyfle pellach i'r gweithiwr esbonio'r rhesymau dros yr absenoldeb a gellir 

ystyried dulliau cymorth ychwanegol os yw'n briodol. 
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9.16 Bydd yr Ail Adolygiad Absenoldeb yn cael ei gynnal gan y Pennaeth neu'r 

Rheolwr Llinell ac os bernir bod lefel barhaus yr absenoldeb yn annerbyniol i'r 

Ysgol ei hysgwyddo bydd y gweithiwr yn cael rhybudd i'r perwyl hwnnw. 

Cynghorir y gweithiwr hefyd oni bai y gellir gwella presenoldeb ar unwaith a'i 

gynnal, gallai unrhyw absenoldeb salwch pellach yn ystod yr adolygiad arwain 

at ddiswyddo. 

9.17 Os yw unrhyw opsiynau a awgrymir yn annerbyniol i'r gweithiwr ac nid yw'r 

gweithiwr wedi dangos presenoldeb gwell a pharhaus i lefel foddhaol, bydd y 

Pennaeth yn cynnal Trydydd Cyfarfod Adolygu Absenoldeb. 

9.18 Bydd y Trydydd Adolygiad Absenoldeb yn dilyn y ffurf fel y disgrifir uchod. Os 

yw'r Pennaeth o'r farn, yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael, bod y 

gweithiwr yn parhau i fod yn analluog i gyflawni'r contract cyflogaeth, caiff y 

mater ei adrodd i'r Corff Llywodraethu. 

9.19 Bydd Pwyllgor Disgyblu a Diswyddo'r Corff Llywodraethu yn cynnal Cyfarfod 

Adolygu Absenoldeb Terfynol i ystyried y sefyllfa. Caniateir i'r gweithiwr 

fynychu'r cyfarfod i gyflwyno ei achos. 

9.20 Bydd cynrychiolydd o'r Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn mynychu pob 

Cyfarfod Adolygu Absenoldeb Terfynol. 

9.21 Bydd gan y gweithiwr hawl i gael cynrychiolydd neu gydweithiwr Undeb Llafur 

gydag ef neu hi mewn unrhyw un o'r cyfarfodydd adolygu. 

9.22 Gall Pwyllgor Disgyblu a Diswyddo Staff y Corff Llywodraethu benderfynu, 

gan ystyried y wybodaeth sydd ar gael iddynt ac ar ôl ystyried unrhyw 

amgylchiadau arbennig y gall y gweithiwr eu codi, nad yw'r gallu gan y 

gweithiwr i gyflawni'r contract cyflogaeth. Gall hyn arwain at ddiswyddo'r 

gweithiwr gyda rhybudd o dâl yn cael ei roi yn unol â darpariaethau 

contractiol. 

9.23 Bydd hawliau apelio arferol yn erbyn diswyddo yn gymwys. (Gweler Adran 12 

am wybodaeth bellach) 

10. Absenoldeb Tymor Hir – Gweithdrefn 

10.1 Diffinnir absenoldeb tymor hir fel absenoldeb parhaus o 28 diwrnod calendr 

neu ragor. 

10.2 Bydd y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd 

rhesymol â'r gweithiwr trwy gydol y cyfnod absenoldeb salwch. Bydd amlder a 
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ffurf y cyswllt hwn e.e. galwadau ffôn, e-byst, ymweliadau cartref, yn dibynnu 

ar yr amgylchiadau a gall amrywio o achos i achos. 

10.3 Bydd gweithwyr yn cael o leiaf 5 diwrnod gwaith o rybudd ysgrifenedig am 

unrhyw gyfarfod adolygu absenoldeb ffurfiol, yn cael gwybod y rheswm dros y 

cyfarfod a'u hawl i gael cynrychiolydd undeb llafur cydnabyddedig neu 

gydweithiwr gyda nhw. 

10.4 Ymweliad Llesiant 

10.4.1 Dylai'r Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell drefnu cyfarfod llesiant. Dylai'r 

cyfarfod llesiant gael ei gynnal yn y gweithle lle bynnag y bo modd; 

os na ellir cynnal y cyfarfod yn y gweithle oherwydd amgylchiadau 

arbennig, gellir trefnu ymweliad cartref. Os nad yw cyfarfod yn 

ymarferol, dylid cynnal cysylltiad rheolaidd trwy ddulliau eraill e.e. 

ffôn, llythyr, e-bost, cysylltiad â pherthnasau, ac ati. 

10.4.2 Gall cydweithiwr neu gynrychiolydd o'r Gwasanaeth Adnoddau Dynol 

ddod gyda'r Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell. Dylai'r cyfarfod gael ei 

gynnal cyn gynted â phosibl ar ôl 28 diwrnod calendr o absenoldeb 

salwch y gweithiwr. Rhaid i'r Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell beidio 

ag ymweld ar ei ben ei hun â chartrefi gweithwyr. 

10.4.3 Pwrpas yr ymweliad llesiant yw cyfleu gwir bryder am lesiant y 

gweithiwr, cynnig cymorth gan gynnwys, lle bo hynny'n briodol, 

ystyried hyblygrwydd wrth hwyluso dychwelyd i'r gwaith a sicrhau 

bod y gweithiwr yn ymwybodol o'r gweithdrefnau a gaiff eu dilyn, yn 

ystod eu habsenoldeb, ac yn eu deall. 

10.4.4 Yn ystod y cyfarfod llesiant, bydd y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell 

yn trafod gyda'r gweithiwr y gofyniad i gael ei atgyfeirio i'r 

Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. 

10.4.5 Cynhelir ymweliadau llesiant trwy eu trefnu ymlaen llaw heblaw 

mewn amgylchiadau arbennig e.e. lle mae ymdrechion rhesymol i 

gysylltu â'r gweithiwr wedi methu neu lle yr amheuir bod y cynllun 

salwch wedi cael ei gamddefnyddio 

10.4.6 Os yw'r gweithiwr yn dymuno, gall cynrychiolydd undeb llafur 

cydnabyddedig, cydweithiwr, ffrind neu berthynas fod yn bresennol 

yn ystod yr ymweliad llesiant. Rôl y cynrychiolydd fydd cefnogi'r 

gweithiwr. 
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10.5 Dychwelyd i'r Gwaith yn Raddol 

10.5.1 Gall achosion godi lle mae'r gweithiwr wedi gwella o salwch tymor hir 

neu wanychol ond y byddai'n ei chael hi'n anodd dychwelyd ar 

unwaith i'w ddyletswyddau contractiol ac oriau gwaith llawn heb risg 

bellach i'w iechyd, neu lle mae wedi gwella'n ddigonol i allu cyflawni 

rhai o'i ddyletswyddau/oriau gwaith. Mewn achosion o'r fath anogir y 

Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell i fabwysiadu agwedd hyblyg er mwyn 

hwyluso gallu'r gweithiwr i ddychweliad i'r gwaith yn gynharach trwy 

ganiatáu iddo ddychwelyd yn raddol. 

10.5.2 Rhaid i bob parti gytuno ar gynllun gweithredu cyn y gall y gweithiwr 

ddechrau dychwelyd i'r gwaith yn raddol. Mae hyn yn gofyn am 

fewnbwn y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell, y gweithiwr a'r 

Gwasanaeth Adnoddau Dynol. Os yw'n ofynnol i ymgynghori â'r 

Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol bydd y Gwasanaeth Adnoddau 

Dynol yn gwneud hynny. 

10.5.3 Bydd y cyfnod dychwelyd i'r gwaith yn raddol yn gyfnod o hyd at 4 

wythnos fel rheol. Fodd bynnag, os yw'r meddyg teulu o'r farn bod 

angen i'r cyfnod dychwelyd i'r gwaith yn raddol fod yn hwy. rhaid 

ceisio cytundeb Adnoddau Dynol drwy drafod â'r Pennaeth a'r 

Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. 

10.5.4 Er mwyn helpu'r gweithiwr i aros yn y gwaith yn y tymor hwy, efallai y 

bydd angen i drefniadau penodol (megis newidiadau i oriau gwaith) 

fod yn fwy hirsefydlog, neu hyd yn oed yn barhaol. 

10.5.5 Bydd y cynllun y cytunwyd arno yn cael ei gadarnhau'n ysgrifenedig 

i'r gweithiwr gan ei Bennaeth neu ei Reolwr Llinell a'i gopïo i'r 

Gwasanaeth Adnoddau Dynol. 

10.5.6 Cyfrifoldeb y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell wedyn yw gweithredu'r 

cynllun y cytunwyd arno a sicrhau bod cyfnod dychwelyd i'r gwaith y 

gweithiwr yn cael ei reoli a'i adolygu ar gyfnodau cytunedig. 

10.5.7 Caiff y gweithiwr ei dalu oriau contract arferol yn ystod y cyfnod 

dychwelyd i'r gwaith yn raddol. Yn ystod y cyfnod dychwelyd i'r 

gwaith yn raddol, ni fydd diwrnodau salwch yn cyfrannu at 

drothwyon. 

10.6 Monitro a Chofnodi Salwch Tymor Hir 

10.6.1 Gall achosion godi yn dilyn archwiliad gan y Meddyg Iechyd 

Galwedigaethol lle bydd yn datgan yn bendant bod y gweithiwr yn 

gallu dychwelyd i'r gwaith o fewn cyfnod rhesymol o amser ac na all 
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ddatgan bod y gweithiwr yn barhaol anffit ar gyfer ei gyflogaeth. Mewn 

achosion o'r fath bydd y Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell yn 

ymgynghori ac yn trafod y sefyllfa gyda'r gweithiwr mewn cyfres o 

gyfarfodydd adolygu absenoldeb. 

10.6.2 Ar ôl yr Ymweliad Llesiant a fydd yn digwydd rywbryd tua'r pumed 

wythnos o absenoldeb parhaus, bydd y gweithiwr yn cael ei atgyfeirio 

i'r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol i gael asesiad meddygol. 

10.6.3 Bydd cyfarfod yr Adolygiad Absenoldeb Cyntaf yn cael ei gynnal ar ôl 

derbyn adroddiad y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. 

10.6.4 Bydd trafodaeth lawn ar y mater yn digwydd rhwng y gweithiwr a'i 

Bennaeth neu ei Reolwr Llinell gan roi sylw i adroddiadau meddygol 

ac unrhyw ymchwiliadau pellach a allai fod yn ofynnol. Rhoddir 

ystyriaeth i'r opsiynau sydd ar gael o dan yr amgylchiadau, a fydd yn 

cynnwys yr ystod lawn o opsiynau gan gynnwys cadw'r sefyllfa fel ag 

y mae, adleoli, dychwelyd i'r gwaith yn raddol neu derfynu cyflogaeth. 

10.6.5 Cytunir ar amserlen ar gyfer Cyfarfod Adolygu Absenoldeb Canolradd 

o'r achos, a fyddai fel rheol rhwng 12 – 16 wythnos o'r absenoldeb 

parhaus. 

10.6.6 Bydd y Cyfarfod Adolygu Absenoldeb Canolradd yn dilyn ffurf debyg 

i'r cyfarfod cyntaf ac yn rhoi cyfle i drafod unrhyw adroddiadau 

meddygol pellach a'r camau y cytunwyd arnynt o'r cyfarfod blaenorol. 

Caiff unrhyw wybodaeth newydd ei hystyried a, lle bo hynny'n briodol, 

adolygir y cynllun gweithredu yn unol â hynny. Fel o'r blaen, caiff 

canlyniadau posibl eu trafod a chytunir ar y ffordd ymlaen. Efallai y 

bydd angen cynnal mwy nag un cyfarfod adolygu canolradd cyn y 

cam adolygu terfynol. Os yw hyn yn wir, rhaid ceisio cadarnhad gan y 

Gwasanaeth Adnoddau Dynol. 

10.6.7 Cynghorir y gweithiwr i sicrhau bod unrhyw dystiolaeth bellach ar gael 

cyn neu yn y Cyfarfod Adolygu Absenoldeb Terfynol a fydd yn 

digwydd ddim hwyrach na 35 wythnos o absenoldeb parhaus 

10.6.8 Bydd y Pennaeth ac aelod o'r Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn cynnal 

Cyfarfod Adolygu Absenoldeb Terfynol. 

10.6.9 Yn dilyn ffurf sefydledig cyfarfodydd adolygu absenoldeb blaenorol, 

bydd y sefyllfa'n cael ei thrafod yn llawn â'r gweithiwr a bydd unrhyw 

wybodaeth feddygol bellach gan y Gwasanaeth Iechyd 

Galwedigaethol, meddygon teulu a/neu arbenigwyr meddygol yn cael 

ei hystyried fel y bo'n briodol. Os na ddisgwylir i'r gweithiwr 
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ddychwelyd i'r gwaith yn y dyfodol agos, neu os na fu'n bosibl ei 

adleoli ac ni ellir dod o hyd i ateb arall i hwyluso gallu'r gweithiwr i 

ddychweliad i'r gwaith, bydd y gweithiwr yn rhoi gwybod i'r Pennaeth y 

bydd y mater yn cael ei adrodd i'r Corff Llywodraethu ac y gallai hyn 

arwain at derfynu ei gyflogaeth ar sail afiechyd. 

10.6.10 Bydd Pwyllgor Disgyblu a Diswyddo Staff y Corff Llywodraethu yn 

cyfarfod i adolygu'r sefyllfa. Gwahoddir y gweithiwr i ddod i'r cyfarfod i 

gyflwyno ei achos a chael ei gynrychioli gan gydweithiwr neu 

gynrychiolydd undeb llafur. 

10.6.11 Gall Pwyllgor Disgyblu a Diswyddo Staff y Corff Llywodraethu 

benderfynu, gan ystyried y wybodaeth sydd ar gael iddynt, y dylid 

diswyddo'r gweithiwr ar sail afiechyd. Bydd Clerc y Pwyllgor yn 

cadarnhau'r penderfyniad hwn yn ysgrifenedig. 

10.6.12 Bydd hawliau apelio arferol yn erbyn diswyddo yn berthnasol. (Gweler 

Adran 12 am wybodaeth bellach) 

11. Salwch Parhaol 

11.1 Os yw tystiolaeth feddygol yn dangos nad yw gweithiwr yn gallu cyflawni 

dyletswyddau ei swydd neu unrhyw gyflogaeth debyg yn effeithlon ac yn 

effeithiol oherwydd salwch parhaol, bydd y Pennaeth ac aelod o'r 

Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn ymweld â'r gweithiwr i egluro casgliadau'r 

Meddyg Iechyd Galwedigaethol ac i gynghori na fydd yn gallu parhau yn ei 

swydd. 

11.2 Bydd y weithdrefn o derfynu cyflogaeth yn cael ei hegluro'n llawn. Rhoddir 

gwybod i'r gweithiwr o'i hawl i apelio yn erbyn barn Iechyd Galwedigaethol ei 

fod yn anffit yn barhaol. 

11.3 Os cofrestrir apêl o'r fath a gefnogir gan adroddiad ymarferydd meddygol 

cymwys, caiff archwiliad meddygol annibynnol ei drefnu a bydd yr Ysgol yn 

talu'r gost am hyn. 

11.4 Os nad yw'r gweithiwr yn dymuno arfer ei hawl i apelio yn erbyn barn feddygol 

y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol, bydd y Gwasanaeth Adnoddau Dynol 

yn rhoi gwybod i'r Corff Llywodraethu am farn y Meddyg ac yn ceisio ei 

benderfyniad i derfynu gwasanaethau'r gweithiwr a'r dyddiad terfynu swydd. 

Gall y gweithiwr a/neu'r cynrychiolydd undeb llafur ymddangos yn bersonol 

gerbron y Llywodraethwyr. Y rheswm dros ddiswyddo yw nid yw'r gweithiwr yn 

gallu mynychu gwaith yn rheolaidd oherwydd salwch a datganwyd ei fod yn 

barhaol anffit ar gyfer cyflogaeth. 
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11.5 Anfonir llythyr at y gweithiwr yn cadarnhau'r penderfyniad i derfynu cyflogaeth 

yn unol â phenderfyniad y Corff Llywodraethu ac ôl rhoi'r rhybudd priodol. 

Bydd y llythyr hefyd yn cynnwys y trefniadau ar gyfer apelio yn erbyn 

penderfyniad y Corff Llywodraethu. 

11.6 Os yw'r gweithiwr yn aelod o Bensiwn yr Athrawon neu'r Cynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol, bydd talu buddion cynllun pensiwn yn cael ei egluro yn unol 

â rheoliadau'r cynllun. Dylid nodi bod y rhain yn ddarostyngedig i ddilysiad 

annibynnol gan y Gronfa Bensiwn. 

11.7 Mewn rhai achosion gall y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol benderfynu 

bod y gweithiwr yn barhaol anffit i barhau gyda'i swydd bresennol, ond gall 

gynghori y gallai fod yn ffit ar gyfer cyflogaeth arall. Yn yr achos hwn bydd 

Swyddog o'r Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn cwrdd i gynghori'r gweithiwr o 

gasgliadau'r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol ac i egluro'r weithdrefn ar 

gyfer adleoli. 

11.8 Yn ystod y cyfnod rhybudd bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i ddod o hyd 

i gyflogaeth arall yn yr Ysgol neu'r Cyngor i'r gweithiwr. Bydd gan weithwyr yr 

hawl i ddatgan nad ydynt am gael eu hystyried ar gyfer cyflogaeth arall. 

11.9 Rhaid cyfeirio at ddarpariaethau'r Ddeddf Cydraddoldeb. Rhaid adleoli i 

swyddi sydd eisoes yn bodoli yn unig. Efallai na fydd gwaith o'r fath ar yr un 

lefel cyflog. Nid oes rhaid creu swyddi i ddarparu ar gyfer adleoli. 

12. Apeliadau 

12.1 Apeliadau yn erbyn rhoi rhybudd ffurfiol 

12.1.1 Bydd gan weithiwr yr hawl i apelio i'r Corff Llywodraethu neu 

gynrychiolydd enwebedig yn erbyn rhoi rhybudd ffurfiol. Rhaid 

gwneud y cais am apêl yn ysgrifenedig i Glerc y Llywodraethwyr, gan 

nodi'r sail dros apelio cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn y 

cadarnhad ysgrifenedig o'r rhybudd. 

12.2 Apeliadau yn erbyn y penderfyniad i ddiswyddo 

12.2.1 Mae'r Hawl i Apelio yn gymwys ym mhob achos lle mae gweithiwr 

wedi cael ei ddiswyddo oherwydd afiechyd o dan y weithdrefn 

Absenoldeb Tymor Hir neu oherwydd presenoldeb o dan y 

weithdrefn Absenoldeb Tymor Byr. Dylid cyfeirio Rhybudd Apêl at 

Glerc y Corff Llywodraethu, yn ysgrifenedig, gan nodi'r sail dros 

apelio, cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn y llythyr yn 

cadarnhau'r penderfyniad i ddiswyddo. Rhaid i'r gweithiwr hefyd roi 
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enw'r unigolyn a allai fod yn ei gynrychioli yn yr apêl ynghyd ag 

enwau unrhyw dystion y gellir eu galw 

12.2.2 Bydd y Corff Llywodraethu yn galw cyfarfod o'r Pwyllgor Apeliadau 

Disgyblu a Diswyddo Staff sy'n cynnwys o leiaf 3 aelod o'r Corff 

Llywodraethu nad oeddent yn rhan o'r Pwyllgor Disgyblu a Diswyddo 

Staff. Dylid caniatáu o leiaf 10 diwrnod gwaith a dim mwy na 15 

diwrnod gwaith o'r dyddiad y derbynnir yr apêl cyn cynnal y cyfarfod 

apelio. Mewn amgylchiadau eithriadol yn unig y gellir newid yr 

amserlen hon. 

12.2.3 Rhoddir gwybod i'r gweithiwr am ddyddiad gwrandawiad yr apêl cyn 

pen 5 diwrnod gwaith o'r cyfarfod. Bydd aelod o'r Gwasanaeth 

Adnoddau Dynol hefyd yn bresennol yn y gwrandawiad. 

12.2.4 Os mai penderfyniad y Pwyllgor Apeliadau Disgyblu a Diswyddo 

Staff yw cynnal penderfyniad y pwyllgor gwreiddiol, bydd Clerc y 

Pwyllgor yn gofyn i'r Cyngor derfynu'r contract cyflogaeth. Bydd yr 

aelod o staff yn derbyn cadarnhad o'r penderfyniad hwn yn 

ysgrifenedig 

12.3 Apeliadau yn erbyn rhyddhau Pensiwn 

12.3.1  Er mai'r cyflogwr sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch diswyddo, y 

darparwr cynllun pensiwn perthnasol sy'n gyfrifol am unrhyw 

benderfyniad pensiwn. 

13. Gweithwyr ag Anableddau 

13.1 Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio unigolyn anabl fel rhywun sydd â 

nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith niweidiol sylweddol a hirdymor ar 

ei allu i wneud gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd. 

 

13.  Mae'r diffiniad at ddibenion y Ddeddf fel a ganlyn: 

• nid yw sylweddol yn golygu mân neu ddibwys. 

• mae hirdymor yn golygu bod effaith y nam wedi para neu'n debygol o bara 

am o leiaf 12 mis (mae rheolau arbennig ar gyfer cyflyrau cyson neu 

ansefydlog) 

• mae gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd yn cynnwys pethau bob dydd 

fel bwyta, ymolchi, cerdded a mynd siopa 

• rhaid i weithgareddau arferol o ddydd i ddydd effeithio ar un o'r 'galluoedd' 

a restrir yn y Ddeddf sy'n cynnwys symudedd, deheurwydd llaw, 

cydsymudiad corfforol, ymataliaeth, y gallu i godi, cario neu symud 
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gwrthrychau bob dydd, lleferydd, clyw neu olwg, cof neu'r gallu i 

ganolbwyntio, dysgu neu ddeall, canfyddiad o'r risg o berygl corfforol. 

 

13.3 Mae'r Ysgol a'r Cyngor wedi ymrwymo i gyflogi pobl ag anableddau a bydd yn 

gwneud pob ymdrech i gadw unrhyw unigolyn sy'n anabl neu'n dod yn anabl 

tra yn ei gyflogaeth ac i gynnig cefnogaeth briodol ac amserol i sicrhau nad yw 

sgiliau, profiad a theyrngarwch y gweithiwr yn cael eu colli. 

 

13.4 I ddechrau, bydd angen i'r Pennaeth neu'r Rheolwr Llinell atgyfeirio'r gweithiwr 

i'r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol am asesiad meddygol. Yn dilyn cyngor 

a, lle bo hynny'n briodol, gwybodaeth a/neu asesiad gan sefydliadau allanol, 

gall nifer o opsiynau fod ar gael i'r gweithiwr a'r Pennaeth gyda chyngor gan y 

Gwasanaethau Adnoddau Dynol wrth hwyluso dychwelyd i'r gwaith. Gall y 

rhain gynnwys:- 

• Aros yn yr un swydd gydag addasiadau rhesymol i'r swydd neu'r 

amgylchedd gwaith. 

• Ceisio cyfleoedd adleoli sy'n cynnwys ailhyfforddi a/neu adsefydlu lle bo 

angen. 

• Ystyried ymarferoldeb patrymau gwaith eraill h.y. rhan-amser, rhannu 

swydd. 

 

13.5 Wrth ystyried y dewisiadau uchod, bydd cyswllt rheolaidd â'r gweithiwr yn 

bwysig, gan ymgynghori ag ef/hi ar yr opsiynau sydd ar gael, y trefniadau 

cysylltiedig, anghenion adsefydlu ac unrhyw raglen ail-sefydlu. 

 

13.6 Rhaid cydnabod mewn rhai achosion nad yw'n bosibl cadw gweithiwr sydd ag 

anabledd. Yn yr amgylchiadau hyn, efallai y bydd angen ystyried ymddeol ar 

sail afiechyd/terfynu swydd ar sail analluogrwydd. 

 

14. Tâl Salwch Galwedigaethol – Egwyddorion Cyffredinol 

14.1 Mae Tâl Salwch Galwedigaethol yn rhan o'r amodau gwasanaeth ar gyfer 

staff addysgu a staff cymorth. 

 

14.2 Mae'r darpariaethau mewn perthynas â thâl yn ystod absenoldeb salwch fel a 

ganlyn 

 

Athrawon: 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf o 

wasanaeth 

25 diwrnod gwaith tâl llawn 
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Yn ystod y flwyddyn gyntaf ac ar ôl 

cwblhau 4 mis o wasanaeth parhaus 

 

25 diwrnod gwaith tâl llawn 

50 diwrnod gwaith hanner tâl 

 

Yn ystod yr 2il flwyddyn o wasanaeth 50 diwrnod gwaith tâl llawn a 

50 diwrnod gwaith hanner tâl 

 

Yn ystod y 3edd flwyddyn o 

wasanaeth 

75 diwrnod gwaith tâl llawn a 

75 diwrnod gwaith hanner tâl 

 

Yn ystod y 4edd flwyddyn o 

wasanaeth 

100 diwrnod gwaith tâl llawn a 

100 diwrnod gwaith hanner tâl 

 

 

 

Staff cymorth: 

 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf o 

wasanaeth 

 

Tâl llawn 1 mis (26 diwrnod) 

 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf ac ar ôl 

cwblhau 4 mis o wasanaeth 

parhaus 

 

Tâl llawn 1 mis (26 diwrnod) 

2 fis hanner tâl (52 diwrnod) 

Yn ystod yr 2il flwyddyn o 

wasanaeth 

2 fis tâl llawn a 

2 fis hanner tâl (52 diwrnod) 

 

Yn ystod y 3edd flwyddyn o 

wasanaeth 

4 mis tâl llawn a 

4 mis hanner tâl (104 diwrnod) 

 

Yn ystod y 4edd a'r 5ed blwyddyn 

o wasanaeth 

5 mis tâl llawn a 

5 mis hanner tâl (130 diwrnod) 

 

Ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth 6 mis tâl llawn a 

6 mis hanner tâl (156 diwrnod) 

 

 

14.3 Mae'r canlynol yn enghreifftiau o'r amgylchiadau lle gellir atal tâl salwch (yn 

dilyn ymchwiliad a phenderfyniad yn unol â'r weithdrefn ddisgyblu): 

i.  Ffugio tystysgrifau (hunanardystiad neu dystysgrif feddygol) 

ii. Methu â chyflwyno Nodiadau Ffitrwydd pan fo'n ofynnol 
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iii. Methu â dilyn y gweithdrefnau yn unol â'r polisi hwn heb reswm da 

iv. Os yw gweithiwr yn camddefnyddio'r cynllun salwch neu'n absennol 

oherwydd salwch sydd i'w briodoli i 

 ymddygiad bwriadol sy'n niweidiol i wella 

 neu gamymddygiad neu esgeulustod y gweithiwr ei hun 

 neu gymryd rhan weithredol mewn chwaraeon proffesiynol 

neu anaf tra ei fod yn gweithio yn amser y gweithiwr ei hun ar ei 

liwt ei hun er budd preifat neu i gyflogwr arall. 

14.4. Rhoddir gwybod i weithwyr am y sail dros atal tâl salwch a bydd ganddynt yr 

hawl i apelio. Os deuir i'r casgliad, yn dilyn apêl, bod y sail dros atal wedi'i 

chyfiawnhau bydd y gweithiwr yn colli'r hawl i unrhyw daliad pellach mewn 

perthynas â'r cyfnod hwnnw o absenoldeb. Os deuir i'r casgliad nad oedd y 

sail ar gyfer atal tâl wedi'i chyfiawnhau, caiff tâl salwch ei dalu 

 

14.5 Os bydd gordaliad o dâl salwch galwedigaethol yn cael ei wneud mae gan y 

Cyngor yr hawl i adennill taliad o'r fath ond dylai geisio dod i gytundeb gyda'r 

gweithiwr ar y swm a'r dull talu o bob taliad cyflog nes bod y swm a ordalwyd 

wedi'i adennill llawn. 

 

14.6 Pan fydd gweithiwr yn hawlio colli enillion gan gwmni yswiriant preifat e.e. am 

anafiadau chwaraeon, damweiniau car, am unrhyw gyfnod o absenoldeb o'r 

gwaith, mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i wneud cais trydydd parti i ad-dalu tâl 

salwch galwedigaethol. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw daliadau a wneir fel 

iawndal. 

15. Atgyfeiriadau Iechyd Galwedigaethol 

15.1 Gellir ymgynghori â Gwasanaeth Adnoddau Dynol y Cyngor a, lle bo hynny'n 

briodol, y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol unrhyw bryd yn y weithdrefn lle 

bynnag y mae pryder ynghylch iechyd y gweithiwr. Fodd bynnag, rhaid ceisio 

cyngor gan Adnoddau Dynol ac Iechyd Galwedigaethol cyn cymryd unrhyw 

gamau o dan y paragraffau penodol a amlinellir yn y gweithdrefnau ar gyfer 

delio ag absenoldebau tymor byr a thymor hir. 

 

15.2 Gwneir atgyfeiriad ar gyfer asesiad meddygol yn uniongyrchol i'r Gwasanaeth 

Adnoddau Dynol gan ddefnyddio'r Ffurflen Atgyfeirio Meddygol. Bydd copi o'r 

adroddiad Iechyd Galwedigaethol yn cael ei gadw ar Ffeil Adnoddau Dynol y 

gweithiwr. 

 

15.3 Mae atgyfeiriadau yn cynorthwyo'r Ysgol trwy asesu:- 
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 Hyd tebygol yr absenoldeb salwch 

 Lle mae absenoldeb i'w weld yn ormodol o ystyried natur y salwch/anaf 

 Lle mae pryder ynghylch gwella 

 A oes rheswm sylfaenol dros yr absenoldeb 

 A yw'r absenoldeb oherwydd achos sy'n gysylltiedig â gwaith 

 Addasiadau Rhesymol i weithgareddau gwaith neu'r amgylchedd 

gwaith er mwyn i'r gweithiwr allu parhau i weithio yn ei swydd 

bresennol. 

 Cyflogaeth arall addas os na all y gweithiwr ddychwelyd i'w swydd 

bresennol. 

 

15.4. Rhaid i weithwyr fynychu unrhyw apwyntiadau Iechyd Galwedigaethol. Gall 

methu â gwneud hynny heb achos da arwain at atal tâl salwch a chychwyn 

Gweithdrefnau Disgyblu'r Ysgol. 

 

15.5 Mae gan weithwyr hawl statudol o dan Ddeddf Mynediad at Adroddiadau 

Meddygol 1988. Mae angen eu caniatâd er mwyn i'r Gwasanaeth Iechyd 

Galwedigaethol wneud cais i Feddyg/Arbenigwr sydd â chyfrifoldeb am eu 

gofal i gael datganiad sy'n rhoi gwybodaeth am eu sefyllfa iechyd bresennol. 

Bydd y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol yn ceisio caniatâd cyn gwneud 

unrhyw geisiadau o'r fath am wybodaeth. Os bydd y gweithiwr yn gwrthod rhoi 

caniatâd fe'u cynghorir y bydd unrhyw benderfyniad dilynol a wneir gan yr 

Ysgol yn seiliedig ar y ffeithiau sydd ar gael. 

16. Disgyblaeth 

16.1 Pan fydd Pennaeth neu Reolwr Llinell yn nodi bod y weithdrefn absenoldeb 

wedi cael ei chamddefnyddio dylid gweithredu ar ôl cynnal ymchwiliad, yn 

unol â gweithdrefnau disgyblu'r Ysgol. 

17. Salwch Critigol/Angheuol 

17.1 Yn ychwanegol at ei rhwymedigaethau cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 

2010 mae gan yr Ysgol gyfrifoldeb clir i ddarparu cymorth a chefnogi unrhyw 

weithiwr sy'n cael diagnosis o salwch critigol neu salwch terfynol, neu'n 

dioddef ohono. 

 

17.2 Mewn amgylchiadau lle mae gweithiwr yn cael diagnosis o salwch critigol neu 

salwch terfynol caiff ei drin mewn modd sensitif. Rhaid ceisio cyngor gan y 

Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn yr amgylchiadau hyn. 
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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 Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol Urddas yn y Gwaith i Ysgolion 
 

Maes 
gwasanaeth 

Pobl a Threfniadaeth 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Geraint Edwards 
Cyfarwyddwr 
Strategol 

Caroline Lewis 

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI 

Nia Roberts E-bost Nia.roberts@ceredigion.gov.uk Ffôn 3683 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

Cymeradwyo'r Polisi a’r Weithdrefn Enghrefftiol Urddas yn y Gwaith fel y gall yr ysgolion eu gweithredu. Bydd hyn yn nodi ymrwymiad yr ysgolion 
i hyrwyddo urddas a pharch yn y gweithle. 

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). 

Arweinwyr, gweithwyr a gwirfoddolwyr yn yr ysgolion  
  

 

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 

 Cabinet V1   

     

     

     

AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae’r cynnig yn mynd i’r afael ag ef, a sut? 
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Hybu'r Economi 
 

Bydd hyn yn cefnogi diwylliant lle gall staff ddatgelu materion bwlio ac aflonyddu yn y gweithle. Bydd hyn 
yn helpu i ddatblygu amgylchedd gwaith lle mae gweithwyr yn teimlo'n ddiogel ac yn cael eu cefnogi o dan 
bob amgylchiadau. Bydd hefyd yn’r lleihau amser y bydd y staff i ffwrdd oherwydd salwch ac yn 
cynorthwyo’r staff i berfformio'n dda yn eu rolau. 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

Bydd y Polisi a’r Weithdrefn Enghreifftiol Urddas yn y Gwaith i Ysgolion yn hyrwyddo cyfrifoldeb yr ysgol i 
greu amgylchedd gwaith lle mae gweithwyr a gwirfoddolwyr yn teimlo'n ddiogel ac yn cael eu cefnogi heb 
ofni cael eu dychryn, eu haflonyddu neu eu bwlio. 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd  
 

Bydd y Polisi a’r Weithdrefn Enghreifftiol Urddas yn y Gwaith i Ysgolion yn rhoi'r gefnogaeth a’r adnoddau i 
weithwyr a gwirfoddolwyr ymateb i fwlio ac aflonyddu. 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 

Bydd yr ysgol yn cyflawni ei dyletswydd gofal i staff sy'n rhan o gymuned Ceredigion ac sydd yn eu tro yn 
gweithio'n galed i gefnogi defnyddwyr gwasanaeth y Cyngor. 

 

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 

 

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? 
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Hirdymor  
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a’r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

  Bydd y polisi'n cael ei adolygu'n 
rheolaidd yn unol â gofynion y 
gwasanaeth. Gall adolygiadau gael eu 
cynnal ar adegau eraill yn unol â 
newidiadau deddfwriaethol, arferion 
gorau a phrosesau'r Cyngor. 

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

O dan y cydgytundeb, mae'r undebau 
llafur lleol wedi rhoi adborth ar y polisi 
yn ystod y cyfnod ymgynghori.   

  

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

O dan y cydgytundeb, mae'r undebau 
llafur lleol wedi rhoi adborth ar y polisi 
yn ystod y cyfnod ymgynghori.   

  

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

Bydd y polisi hwn yn cynorthwyo 
gweithwyr ac arweinwyr ysgolion i 
ddelio â honiadau o fwlio, aflonyddu a 
bygythiadau mewn modd teg a 
sensitif cyn i'r sefyllfa ddod yn 
ddifrifol.  Er mwyn grymuso staff, 
mae'r Polisi yn nodi o dan ei gamau 
anffurfiol sut y gall yr achwynydd 
ddelio â'r mater a’i ddatrys cyn mynd 
ymlaen i'r cam ffurfiol. 

Bydd y polisi enghreifftiol 
yn cefnogi diwylliant lle 
caiff staff eu hannog i 
ddatgelu materion bwlio ac 
aflonyddu gan deimlo'n 
hyderus y cânt eu cefnogi. 

 

Integreiddio 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

   

 
 

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. 
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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 
 

   

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) 
 

   

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 
 

   

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

   

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 
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3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 
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 
 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 
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. 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 
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. 

 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
 
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 ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
Gyngor a'r staff beth bynnag 
fo'u hoedran. 

  

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 hyn o’r un budd i'r holl 
Gyngor a'r staff beth bynnag 
fo’u hanabledd. 

  

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 ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
Gyngor a'r staff beth bynnag 
fo'u rhyw a’u sefyllfa o ran 
ailbennu rhywedd 

  

Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

 

Beichiogrwydd neu famolaeth 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd 
neu famolaeth? (Ticiwch ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
Gyngor a'r staff os ydynt yn 
feichiog neu os ydynt ar 
absenoldeb mamolaeth 

  

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 ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl  
Gyngor a'r staff os ydynt wedi  
priodi neu os ydynt mewn  
partneriaeth sifil 

  

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

 

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 ) 

 
Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
Gyngor a'r staff beth bynnag 
fo'u ffydd neu’u credoau. 

  

Hil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? ( Ticiwch ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
Gyngor a'r staff beth bynnag 
fo'u cefndir o ran hil. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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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 

   
 

Rhyw 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
Gyngor a'r staff beth bynnag 
fo'u rhyw. 

  

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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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 ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
Gyngor a'r staff beth bynnag  
fo'u cyfeiriadedd rhywiol 

  

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 
 

   

 

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 

 
 
 

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 
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Mae'r polisi a'r weithdrefn yn nodi sut y bydd yr Ysgol yn delio â chwynion am fwlio, aflonyddu a bygythiadau mewn modd teg a chyson.  Bydd yr 
holl achosion yr ymdrinnir â hwy o dan y broses ffurfiol yn cael eu cofnodi at ddibenion monitro. 
 
 

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 
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Rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010.  
Mae Anfantais Economaidd-gymdeithasol yn golygu byw dan amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd llai ffafriol nag eraill o fewn 
yr un gymdeithas.  
Fel corff cyhoeddus rhestredig, mae’n ofynnol bod Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 
I bob pwrpas, mae hynny’n golygu cynnal asesiad o’r effaith ar dlodi. Mae’r ddyletswydd yn cynnwys pawb sy’n dioddef o anfantais economaidd-gymdeithasol, gan 
gynnwys rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.  

 

 
3.6.5 Pa dystiolaeth sydd gennych am anfanteision economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldebau o ran canlyniad mewn 
perthynas â’r cynnig? 
Disgrifiwch pam y bydd yn cael effaith bositif/negyddol neu effaith ddibwys.  
  

 

 
 
 

Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi’r farn hon?  
 

 
 
 

Pa gam/camau gweithredu allwch chi eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu gyfrannu’n well at effeithiau positif?  
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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 

Mae hwn yn bolisi 
dwyieithog a bydd unrhyw 
hyfforddiant yn cael ei 
ddarparu yn Gymraeg ac 
yn Saesneg 

  

   

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd staff a rheolwyr yn 
gallu cael gafael ar 
gymorth a chyngor yn 
Gymraeg.   

  

   

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 

Bydd gweithwyr yn cael y 
cyfle i gael gafael ar 
gymorth drwy gyfrwng y 
Gymraeg 

  

   

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 hwn yn bolisi 
dwyieithog a chyflwynir yr 
holl hyfforddiant yn y 
ddwy iaith 

  

   

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
lleol? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 
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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 

Caiff y polisi enghreifftiol ei adolygu a chaiff y 
canlyniadau eu gwerthuso i sicrhau tegwch a 
chysondeb 

Yn unol â gofynion y 
gwasanaethau a phan fydd 
newidiadau i ddeddfwriaeth yn 
digwydd 

  

    

    

    

    

    

    

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.) 

 
Nid oes unrhyw effeithiau negyddol os gweithredir y polisi enghreifftiol. 
 
 

4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

 
Caiff y Polisi Enghreifftiol ei fonitro'n rheolaidd yn unol â chynlluniau’r gwasanaethau i sicrhau ei fod yn cydymffurfio ag unrhyw newidiadau i 
ddeddfwriaeth, i ddarparu ystadegau ac i fonitro achosion. 
 

 

5.  RISG:  Beth yw’r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   
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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 

Os na chaiff y strategaeth ei 
gweithredu, gallai effeithio ar 
bresenoldeb, pa mor gynhyrchiol 
yw’r staff a’n gallu i gadw staff 

4 3 12 

Achosion o fwlio ac aflonyddu yn y 
gweithle 

4 3 12 

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

 
Bydd y Polisi yn effeithio ar staff yr ysgolion, gwirfoddolwyr ac arweinwyr yr ysgolion. 

 

6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth Nia Roberts   

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Geraint Edwards   

Y Cyfarwyddwr Strategol    

Deiliad y Portffolio    
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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 Polisi a Gweithdrefnau Enghreifftiol ar gyfer Ysgolion: Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith  
 

Maes 
gwasanaeth 

Pobl a Threfniadaeth 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Geraint Edwards 
Cyfarwyddwr 
Strategol 

Caroline Lewis 

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI 

Nia Roberts E-bost Nia.roberts@ceredigion.gov.uk Ffôn 3683 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

 
Cymeradwyo'r polisi a'r weithdrefn enghreifftiol i ysgolion ar gyfer Rheoli Absenoldeb Oherwydd Salwch yn y Gwaith fel y gallant ei 
weithredu.Bydd hyn yn nodi ymrwymiad yr ysgolion i ddefnyddio dull teg, cyson a chefnogol o reoli absenoldeb oherwydd salwch gan greu ac 
annog diwylliant o bresenoldeb da. 

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). 

 
Arweinwyr ysgolion a gweithwyr yn yr ysgolion  

 

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 

 Cabinet V1   
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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 y Polisi a'r Weithdrefn yn hyrwyddo cyfrifoldeb yr Ysgol i annog diwylliant o bresenoldeb da. Bydd 
hyn yn effaith gadarnhaol ar y gwasanaethau a ddarperir i ddisgyblion a'r cyhoedd. 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd  
 

 
Bydd y strategaeth hon yn rhoi cymorth i weithwyr mewn perthynas â'u hiechyd a'u lles.  

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 

 

 

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 

 

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? 
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Hirdymor  
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a’r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

Mae'r polisi'n nodi sut y bydd yr ysgol 
yn rhoi cymorth a chyngor i reolwyr a 
staff. Bydd hefyd yn nodi gweithdrefnau 
i reoli’r gweithwyr sydd ar absenoldeb 
oherwydd salwch. Mae absenoldeb 
oherwydd salwch yn cael effaith 
ariannol ar yr ysgol ynghyd ag effaith 
negyddol ar yr addysg a ddarperir i 
ddisgyblion  

 Byddwn yn monitro lefelau absenoldeb 
ac yn cefnogi’r ysgolion. 

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

Rydym wedi gweithio'n agos gyda 
phartneriaid ym maes iechyd 
galwedigaethol a Care First i sicrhau y 
gallwn ni ddarparu cymorth i'r 
gweithwyr hynny na allant fynd i'r 
gwaith oherwydd eu salwch. 

Rydym yn cynnal 
cyfarfodydd adolygu 
rheolaidd gyda'n 
partneriaid. 

Yn ystod y cyfarfodydd adolygu byddwn 
yn archwilio unrhyw gamau newydd y 
mae angen i ni eu cymryd i wella lefelau 
absenoldeb. 

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

O dan y cydgytundeb, mae'r undebau 
llafur lleol wedi rhoi adborth ar y polisi 
yn ystod y cyfnod ymgynghori 

  

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

Mae'r polisi'n darparu canllawiau ar 
strategaethau a all gynorthwyo staff i 
ddychwelyd i'r gwaith e.e. dychwelyd 
fesul cam, defnyddio addasiadau 
rhesymol, newidiadau dros dro i 
gontractau ac adleoli.  Gallai'r 
strategaethau hyn hwyluso’r broses o 
ddychwelyd i'r gwaith yn gynnar a 
dychwelyd i ddyletswyddau arferol. 

  

Integreiddio 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

Mae'r gwahanol dimau o fewn y 
Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth yn 
cydweithio'n agos i drafod asesiadau 
iechyd a diogelwch ac asesiadau 
iechyd a lles 
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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 
 

   

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) 
 

   

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 
 

Mae'r polisi'n nodi sut y bydd yr ysgol yn 
rhoi cymorth a chyngor i weithwyr a 
rheolwyr ar ddelio ag absenoldeb 
oherwydd salwch.  Bydd strategaethau 
i gynorthwyo gweithwyr i ddychwelyd i'r 
gwaith yn effeithio ar y gwasanaethau a 
ddarperir a bydd yn lleihau’r faich 
ariannol ar yr ysgolion a'r gofyniad i gael 
athrawon / staff yn y tymor byr. 
Nod y mecanweithiau a'r strategaethau 
cymorth y cyfeirir atynt yn y polisi yw 
bod o fudd i iechyd a lles staff. 

Byddwn yn casglu ac yn 
monitro tystiolaeth mewn 
perthynas â lefelau 
absenoldeb 

Byddwn yn adolygu’r data a’r achosion 
ac yn cefnogi’r ysgolion i hyrwyddo'r 
polisi a'r cymorth sydd ar gael i staff. 

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
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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 
 

   

 

3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 
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 
 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 
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. 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 
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. 

 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
 
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 ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
ysgol a'r staff beth bynnag fo'u 
hoedran. 
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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 hyn o’r un budd i'r holl 
ysgol a'r staff beth bynnag 
fo’u hanabledd.   
Bydd addasiadau rhesymol 
yn cael eu gwneud i weithwyr 
sydd ag anableddau, lle bo 
hynny’n bosib. 

  

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 

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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Arall Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

 

Trawsrywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
ysgol a'r staff beth bynnag fo'u 
rhyw a’u sefyllfa o ran 
ailbennu rhywedd. 

  

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 ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
ysgol a'r staff os ydynt wedi  
priodi neu os ydynt mewn  
partneriaeth sifil. 

  

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 ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
ysgol a'r staff os ydynt yn 
feichiog neu os ydynt ar 
absenoldeb mamolaeth. 
Bydd asesiadau ychwanegol 
ac addasiadau rhesymol yn 
cael eu gwneud i gefnogi 
menywod beichiog a’r rhai 
sydd ar absenoldeb 
mamolaeth. 

  

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 hyn o’r un budd i'r holl 
ysgol a'r staff beth bynnag 
fo'u cefndir o ran hil. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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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 ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
ysgol a'r staff beth bynnag 
fo'u ffydd neu’u credoau. 
 

  

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 

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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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 ) 

Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
ysgol a'r staff beth bynnag 
fo'u rhyw. 

  

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 ) 

 
Bydd hyn o’r un budd i'r holl 
ysgol a'r staff beth bynnag  
fo'u cyfeiriadedd rhywiol 

  

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 

   

 

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? 
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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 y Polisi yn cynorthwyo gweithwyr sy'n cael eu diogelu o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 drwy wneud addasiadau rhesymol ar gyfer 
gweithwyr sydd ag anableddau, lle bo hynny'n bosibl.  Bydd y Polisi yn darparu'r mecanwaith i sicrhau y gwneir pob ymdrech i gadw unrhyw 
unigolyn sy'n anabl neu sy’n dod yn anabl tra bydd yn cael ei gyflogi yn yr ysgol.   
 
 

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 polisi'n cael effaith gadarnhaol ar weithwyr sy'n cael eu diogelu o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 drwy gynnig cymorth priodol ac amserol 
i weithwyr sy'n sâl. Bydd addasiadau rhesymol yn cael eu hystyried, eu cynnig a'u gwneud, lle bo hynny'n bosibl 
 

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 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010.  
Mae Anfantais Economaidd-gymdeithasol yn golygu byw dan amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd llai ffafriol nag eraill o fewn 
yr un gymdeithas.  
Fel corff cyhoeddus rhestredig, mae’n ofynnol bod Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 
I bob pwrpas, mae hynny’n golygu cynnal asesiad o’r effaith ar dlodi. Mae’r ddyletswydd yn cynnwys pawb sy’n dioddef o anfantais economaidd-gymdeithasol, gan 
gynnwys rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.  

 

 
3.6.5 Pa dystiolaeth sydd gennych am anfanteision economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldebau o ran canlyniad mewn 
perthynas â’r cynnig? 
Disgrifiwch pam y bydd yn cael effaith bositif/negyddol neu effaith ddibwys.  
  

 

 
 
 

Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi’r farn hon?  
 

 
 
 

Pa gam/camau gweithredu allwch chi eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu gyfrannu’n well at effeithiau positif?  
 

Nod y strategaeth yw cefnogi iechyd a lles yr holl staff, gyda'r nod o’u cadw yn yr hirdymor.  
 
Cynigir hyfforddiant i arweinwyr ysgolion ar gyflwyno’r polisi a bwriedir gwneud rhagor o waith ynglŷn â manteision gweld rhywun o’r gwasanaeth 
iechyd galwedigaethol yn gynnar. 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

 
 
 
 
 

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 

Mae hwn yn bolisi 
dwyieithog a bydd unrhyw 
hyfforddiant yn cael ei 
ddarparu yn Gymraeg ac 
yn Saesneg 

  

   

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd staff ac arweinwyr 
ysgolion yn gallu cael 
gafael ar gymorth a 
chyngor yn Gymraeg. 

  

   

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 

Bydd gweithwyr yn cael y 
cyfle i gael gafael ar 
gymorth drwy gyfrwng y 
Gymraeg 

  

   

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 polisi'n ddwyieithog 
a bydd yr holl hyfforddiant 
yn cael ei ddarparu yn y 
ddwy iaith. 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
lleol? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 
 
 

   

       

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 

Caiff y polisi ei adolygu a chaiff y canlyniadau eu 
gwerthuso i sicrhau tegwch a chysondeb 

Yn unol â’r cynlluniau adolygu 
a phan fydd unrhyw 
ddeddfwriaeth newydd yn cael 
ei chyflwyno neu newidiadau 
yn cael eu gwneud i 
ddeddfwriaeth  

Adnoddau Dynol  

    

    

    

    

    

    

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.) 

 
Nid oes unrhyw effeithiau negyddol os gweithredir y polisi. 

 
 
 

4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

 
Caiff y Polisi ei fonitro yn unol â chynlluniau’r gwasanaethau i sicrhau ei fod yn cydymffurfio ag unrhyw newidiadau i ddeddfwriaeth, i ddarparu 

ystadegau ac i fonitro absenoldebau. 

 
 

 

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 

Os na chaiff y strategaeth ei 
gweithredu, gallai effeithio ar 
bresenoldeb, pa mor gynhyrchiol 
yw’r staff a’n gallu i gadw staff 

4 3 12 

    

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

Bydd gweithredu'r polisi hwn yn cael effaith gadarnhaol ar staff ar draws pob maes gwasanaeth.  

 

6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth Nia Roberts   

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Geraint Edwards   

Y Cyfarwyddwr Strategol Caroline Lewis   

Deiliad y Portffolio    
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

 

ADRODDIAD I’R: 
 

  Cabinet 

DYDDIAD: 
 

  7 Rhagfyr 2021 

LLEOLIAD:   Cyfarfod Rhithiol  
 

TEITL: 
 

Polisïau Enghreifftiol Adnoddau Dynol ar gyfer Ysgolion: Polisi 
a Gweithdrefn Urddas yn y Gwaith a Rheoli Absenoldeb 
Salwch yn y Gwaith 
 

 

 
DIBEN YR ADRODDIAD: 

  
 Rhoi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol a gynhaliwyd ar 27 Hydref 2021  

 
CEFNDIR: 
 

  Yn ei gyfarfod ar 27 Hydref, bu Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol yn ystyried dau Bolisi Enghreifftiol Adnoddau Dynol ar gyfer Ysgolion; sef; Polisi 
a Gweithdrefn Urddas yn y Gwaith a Rheoli Absenoldeb Oherwydd Salwch yn y Gwaith.  

 
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau i argymell bod y Cabinet yn gwneud y canlynol:  
 

 cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol Urddas yn y Gwaith i Ysgolion a bod 
Cyrff Llywodraethu yn ei fabwysiadu yn yr ysgolion yng Ngheredigion; 

 cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol Rheoli Salwch yn y Gwaith i Ysgolion 
a bod Cyrff Llywodraethu yn ei fabwysiadu yn yr ysgolion yng Ngheredigion. 

 

 

 
  
                    
   
  
 

   
   
 
 
 
 

       
 Y Cynghorydd Ivor Williams 

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol  
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 7fed Rhagfyr 2021 
  
Teitl: Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 

 
Pwrpas yr adroddiad: Rhoi trosolwg i'r Aelodau ar y gofyniad i sefydlu 

Cyd-bwyllgor Corfforedig ar gyfer Rhanbarth 
Canolbarth Cymru a gofyn am awdurdod 
dirprwyedig i swyddogion gychwyn trafodaethau 
gyda'r awdurdodau perthnasol i ddatblygu cynigion 
addas ar gyfer Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth 
Cymru. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio’r Cabinet: Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor 
 

   
Cefndir: 
 
Mae Rhan 5 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“y Ddeddf”) yn 
darparu ar gyfer sefydlu, trwy reoliadau, Gyd-bwyllgorau Corfforedig. Mae 
Rheoliadau Sefydlu bellach wedi'u cyhoeddi ar gyfer Cyd-bwyllgor Corfforedig 
Canolbarth Cymru: 
 

  Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 2021 
  

Ysgrifennodd arweinwyr grwpiau gwleidyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
at y Gweinidog ym mis Mawrth 2020 i amlinellu barn llywodraeth leol y dylai'r ôl 
troed ar gyfer Cyd-bwyllgorau Corfforedig fod yn seiliedig ar ddaearyddiaeth y 
bargeinion dinesig a bargeinion twf ar hyn o bryd. Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn 
cael ei gynnwys yng Nghyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru, sydd hefyd yn 
cynnwys: 
 

 Cyngor Sir Powys 

 Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 
Sefyllfa Bresennol: 
 
Mae Arweinwyr dau brif gyngor yng Nghyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 
(Ceredigion a Phowys) yn gytûn y dylid dechrau ar waith nawr i sefydlu trefniadau 
llywodraethu priodol ar gyfer Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod cyllid ar gael, i greu'r gallu i wneud y gwaith 
hwn. 
 
Bydd swyddogion y ddau brif awdurdod nawr yn sefydlu'r ffrydiau gwaith sydd eu 
hangen i symud datblygiad Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru yn ei flaen. 
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Bydd y swyddogion perthnasol yn gweithio gyda'i gilydd ac Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ddatblygu cynigion addas yn unol â 
Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Cymru, Llywodraeth Leol, 2021 a'r 
Canllawiau Statudol Drafft ar gyfer Sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
dywedwch pam 
 
 
 
 

Nid oes dim gofyniad 
am Asesiad Effaith 
Integredig ar gyfer yr 
adroddiad hwn gan 
fod hyn yn ymwneud 
â threfniadau 
llywodraethu. Bydd 
hyn yn cael ei gadw 
dan sylw gydag 
unrhyw adroddiadau 
yn y dyfodol yn 
ystyried a oes angen 
ystyried effeithiau. 
 

Crynodeb: 
Hirdymor: Hyd 
at 15 mlynedd 

gyda Chyngor Sir Powys ac Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog 

Cydweithio: 
Cyfranogiad 

ddim yn berthnasol 

y Cyngor:   
Atal:  atal diffyg cydymffurfedd â 

deddfwriaeth 
Integreiddio:  ddim yn berthnasol 

 
Argymhelliad/argymhellion: Argymhellir: 

 
(a) Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i’r 

Prif Weithredwr (mewn ymgynghoriad â’r 
Arweinydd) gychwyn deialog o fewn y priod 
awdurdodau (Cyngor Sir Powys ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog) i ddatblygu cynigion ar gyfer 
sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth 
Cymru. 

 
(b) Bod swyddogion wedi'u hawdurdodi i : 

i) sefydlu'r ffrydiau gwaith sydd eu 
hangen i symud y gwaith o sefydlu a 
datblygu Cyd-bwyllgor Corfforedig 
Canolbarth Cymru yn ei flaen, a  

ii) gweithio gyda Chyngor Sir Powys ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog i ddatblygu 
cynigion ar gyfer sefydlu Cyd-
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bwyllgor Corfforedig Canolbarth 
Cymru. 

 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

1. Galluogi i Gyd-bwyllgor Corfforedig gael ei 
sefydlu yn rhanbarth Canolbarth Cymru fel 
sy'n ofynnol yn Rhan 5 Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 

2. Sicrhau cydymffurfedd â deddfwriaeth 
3. Sicrhau bod trefniadau llywodraethu priodol 

ar waith 
 

 
Trosolwg a Chraffu: 
Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus 

 

Fframwaith Polisi:                      
Strategaeth 
Gorfforaethol 2017/22 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu'r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 
 

Goblygiadau 
Ariannol: 

Nid yw'r Rheoliadau Sefydlu yn pennu dim sail fformiwla 
ar gyfer ariannu Cyd-bwyllgorau Corfforedig. Mater i bob 
Cyd-bwyllgor Corfforedig fydd penderfynu sut y bydd y 
prif gynghorau cyfansoddol yn cwrdd â gofyniad y 
gyllideb (ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn achos y swyddogaethau cynllunio 
strategol). Yn absenoldeb cytundeb unfrydol ar y swm 
sy'n ddyledus, mae'r rheoliadau'n darparu bod 
Gweinidogion Cymru yn cyfarwyddo'r symiau sy'n 
ddyledus gan y cynghorau cyfansoddol ac aelod(au) y 
Parc Cenedlaethol. 
Mae Gweinidogion Cymru wedi sicrhau bod cyllid grant 
ar gael i awdurdodau sy'n cymryd rhan i gynorthwyo 
gyda sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig ac mae cais 
wedi'i wneud a'i dderbyn ar gyfer Cyd-bwyllgor 
Corfforedig Canolbarth Cymru am gyllid £250k i 
gynorthwyo gyda'r gwaith cwmpasu a llywodraethu sydd 
ei angen i greu'r corff newydd hwn.  
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Cydymffurfio â Rhan 5 Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 a rheoliadau cysylltiedig, ar 
gyfer sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth 
Cymru. 

Goblygiadau staffio: 
 

Mae'r Rheoliadau Sefydlu yn rhoi hyblygrwydd i Gyd-
bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru bennu'r dull 
gweithredu y mae'n ei gymryd tuag at staffio, gan 
gynnwys y gallu i gyflogi a recriwtio staff. 
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Bydd gofyn hefyd i Gyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth 
Cymru benodi nifer o “swyddogion gweithredol” statudol 
(Prif Weithredwr, Prif Swyddog Cyllid, Swyddog Monitro). 
Bydd yr effaith ar weithlu a staffio Cyd-bwyllgor 
Corfforedig Canolbarth Cymru yn cael ei hystyried fel 
rhan o unrhyw raglenni gwaith sy'n delio â'u sefydlu. 
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Ddim yn berthnasol 

Risg(iau):  
 

Bydd methu â sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig 
Canolbarth Cymru o fewn y llinell amser yn arwain at 
ddiffyg cydymffurfedd â deddfwriaeth 
 

Pwerau Statudol: 
 

Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 
2021 data (1).pdf 

Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Cymru, 
Llywodraeth Leol, 2021 a Chanllawiau Statudol Drafft ar 
gyfer sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig. 

 
 
 

 
Papurau Cefndir: 
 

Cabinet 13/7/21 
Cabinet 5/10/21 
Canllawiau statudol drafft - Sefydlu Cyd-bwyllgorau 
Corfforedig canllawiau-statudol-drafft-cyd-bwyllgorau-
corfforedig (1).pdf 

 
 
Atodiadau: 

 
Atodiad 1 wedi’i atodi 
 

 
Swyddog Arweiniol: Barry Rees, Cyfarwyddwr Corfforaethol 

 

Swyddog Adrodd: Barry Rees, Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol-Cyfreithiol a 
Llywodraethu 
 

Dyddiad: 27ain Hydref 2021 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 

Adroddiad i'r Cabinet - 7fed Rhagfyr 2021 

Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 

Atodiad 1 

 

Cefndir: 

Mae Rhan 5 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“y Ddeddf”) yn 
darparu ar gyfer sefydlu, trwy reoliadau, Gyd-bwyllgorau Corfforedig. Gellir cyflawni 
hyn trwy ddwy ffordd: ar anogaeth dau brif gyngor neu ragor; ac ar anogaeth 
Gweinidogion Cymru, ond dim ond mewn perthynas â rhai swyddogaethau neu 
feysydd swyddogaethol a bennir ar wyneb y Ddeddf.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn credu bod gan Gyd-bwyllgorau Corfforedig ran i'w 
chwarae wrth ddod â chydlyniant i lywodraethu rhanbarthol – cryfhau democratiaeth 
ac atebolrwydd lleol trwy integreiddio'r broses o wneud penderfyniadau, gyda'r nod o 
ddatblygu’r trefniadau rhanbarthol presennol lle bynnag y bo modd. Y pwrpas 
ehangach yw rhannu adnoddau a sicrhau y gellir ategu’r holl flaenoriaethau a 
gofynion lleol trwy weithredu rhanbarthol, gan sicrhau bod ymdeimlad o gysondeb, 
cytgord a chydnerthedd yn treiddio trwy fuddsoddiad cyhoeddus, cynllunio ac 
atebolrwydd rhanbarthol. 
 
Mae'r Rheoliadau Sefydlu bellach wedi'u cymeradwyo gan y Senedd i sefydlu 
pedwar Cyd-bwyllgor Corfforedig yng Nghymru: 
 

  Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 2021 

  Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru 2021 

  Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig De-ddwyrain Cymru 2021 

  Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru 2021  
 

Ysgrifennodd arweinwyr grwpiau gwleidyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
at y Gweinidog ym mis Mawrth 2020 i amlinellu barn llywodraeth leol y dylai'r ôl troed 
ar gyfer Cyd-bwyllgorau Corfforedig fod yn seiliedig ar ddaearyddiaeth y bargeinion 
dinesig a bargeinion twf ar hyn o bryd. Felly, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn cael ei 
gynnwys yng Nghyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru, sydd hefyd yn 
cynnwys: 
 

 Cyngor Sir Powys 

 Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 
Cyfansoddiad – bydd pob Cyd-bwyllgor Corfforedig yn cynnwys nifer o brif 
gynghorau a fydd, o'u cyfuno, yn ffurfio ardal y Cyd-bwyllgor Corfforedig. Bydd y 
Cyd-bwyllgor Corfforedig yn cael ei redeg gan bwyllgor o'i aelodau, a’r Cyd-bwyllgor 
Corfforedig fydd yn gyfrifol am gyflawni'r swyddogaethau a weithredir ganddo a 
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gwneud y penderfyniadau angenrheidiol sydd eu hangen i gyflawni'r swyddogaethau 
hynny. Bydd y Cyd-bwyllgor Corfforedig yn atebol i'w brif gynghorau cyfansoddol a 
bydd aelodau'r Cyd-bwyllgor Corfforedig yn adrodd yn ôl i'w prif gynghorau ac yn 
ymateb i gwestiynau a chraffu. Fodd bynnag, bydd gan y Cyd-bwyllgor Corfforedig 
bwerau wedi'u dirprwyo iddo a bydd yn gwneud penderfyniadau amserol heb fod 
angen eu cadarnhau gan ei brif gynghorau cyfansoddol. 
 
Aelodaeth – Bydd Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn cynnwys Arweinwyr (prif aelodau’r 
weithrediaeth) y cynghorau cyfansoddol ynghyd â Chadeirydd, Dirprwy Gadeirydd 
neu Gadeirydd pwyllgor sydd â chyfrifoldeb am faterion cynllunio yn Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd yr Arweinwyr yn penderfynu a fydd 
cynrychiolwyr ychwanegol o'r cynghorau cyfansoddol neu sefydliadau eraill yn cael 
eu gwahodd i fod yn aelodau o'r Cyd-bwyllgor Corfforedig. Bydd y Cyd-bwyllgor 
Corfforedig yn gallu cyfethol aelodau o'r fath i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig a 
phenderfynu/cytuno ar delerau aelodaeth unrhyw aelod cyfetholedig (e.e. hawliau 
pleidleisio, rôl, cyfraniad cyllid ac ati) 
 
Cyfarfodydd – mae'r Rheoliadau Sefydlu yn ei gwneud yn ofynnol i bob Cyd-bwyllgor 
Corfforedig gynnal ei gyfarfod cyntaf erbyn Gwanwyn 2022. Bydd yn bosibl i Gyd-
bwyllgor Corfforedig gwrdd cyn gynted ag y daw'r Rheoliadau Sefydlu i rym, ond ni 
ddisgwylir i Gyd-bwyllgorau Corfforedig fod yn gwbl weithredol ar ddiwrnod un gan 
fod angen iddynt wneud amryw benderfyniadau (e.e. ethol cadeirydd a dirprwy 
gadeirydd; penodi swyddogion statudol) a gweithredu trefniadau llywodraethu a 
gweinyddol. Mae amlder cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor Corfforedig i'w bennu. Mae 
hefyd yn angenrheidiol cytuno/pennu’r gyllideb ar gyfer y Cyd-bwyllgor Corfforedig 
yn unol â Rheoliad 16(7) Rheoliad Sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig.  Mae hyn yn ei 
gwneud yn ofynnol i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig fod wedi pennu ei gyllideb erbyn 31ain 
Ionawr 2022.  Rhaid i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig gwrdd i gytuno ar ei gyllideb.  
 
Trefniadau pleidleisio – bydd Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn cael eu sefydlu ar sail 
‘un aelod un bleidlais’ gyda phenderfyniadau’n cael eu gwneud trwy fwyafrif syml; 
fodd bynnag, bydd gan Gyd-bwyllgorau Corfforedig y gallu i fabwysiadu 
gweithdrefnau pleidleisio amgen pe byddent yn dymuno gwneud hynny. Os yw 
pleidlais yn gyfartal, ni chaiff y mater ei gario, yna bydd gan y cadeirydd y bleidlais 
fwrw. Mae'r Rheoliadau Sefydlu yn rhoi terfyn ar nifer yr aelodau cyfetholedig sydd â 
phleidleisiau, ond dim ond i'r graddau na chaiff nifer y pleidleisiau y caiff aelodau 
cyfetholedig eu bwrw fod yn fwy na nifer y pleidleisiau a fwriwyd gan aelodau'r 
cyngor (yn ogystal ag aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar 
faterion cynllunio strategol). Maent hefyd yn darparu ar gyfer cworwm o ddim llai na 
70% o'r aelodau sy'n pleidleisio. 
 
Atebolrwydd aelodau – Bydd Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn gyrff corfforaethol yn eu 
rhinwedd eu hunain a bydd yr aelodau'n gwneud penderfyniadau ar swyddogaethau 
sy'n eiddo iddyn nhw ac iddyn nhw’n unig. O ganlyniad, pe bai unrhyw hawliad neu 
gamau cyfreithiol, byddai'n amhriodol i atebolrwydd gael ei ddyrannu neu ei 
ddosrannu i bob cyngor cyfansoddol. Felly, dylai fod yn ofynnol i Gyd-bwyllgorau 
Corfforedig indemnio eu haelodau am y penderfyniadau a wnânt. Dylai'r Cyd-
bwyllgor Corfforedig ddal yr atebolrwydd, yn hytrach nag aelodau unigol, cyflogeion 
neu eraill sy’n cyflawni swyddogaethau ar ei ran. 
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Is-bwyllgorau – bydd Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn gallu sefydlu is-bwyllgorau os 
ydyn nhw'n dymuno gwneud hynny a phenderfynu pwy sy'n eistedd arnyn nhw. 
Gallai'r rhain gynnwys aelodau'r prif gynghorau cyfansoddol heblaw'r aelodau hynny 
ar y Cyd-bwyllgor Corfforedig ei hun (e.e. Aelodau Cabinet y Portffolio perthnasol). 
Caiff sefydliadau partner eraill hefyd eu gwahodd/cyfethol i fod yn aelodau is-
bwyllgorau pe bai Cyd-bwyllgor Corfforedig yn dymuno gwneud hynny.  
 
Craffu – bydd yn ofynnol i bob Cyd-bwyllgor Corfforedig roi trefniadau craffu priodol 
ar waith (yn ôl disgresiwn y Cyd-bwyllgor Corfforedig) a chael Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu. Disgwylir na fydd pwyllgorau craffu yn cynnwys aelod o'r Cyd-bwyllgor 
Corfforedig (neu un o'i is-bwyllgorau) a gallent gynnwys aelodau (gan gynnwys 
aelodau anweithredol) y prif gynghorau cyfansoddol, tra hefyd yn ystyried 
cydbwysedd gwleidyddol yn y prif gynghorau cyfansoddol. 
 
Rheolau Sefydlog a Chod Ymddygiad – bydd yn ofynnol i bob Cyd-bwyllgor 
Corfforedig wneud rheolau sefydlog ar gyfer rheoleiddio eu trafodion a'u busnes. 
Bydd gofyn iddynt hefyd fabwysiadu Cod Ymddygiad ar gyfer ei aelodau a'i staff, a 
byddant yn dod o fewn cwmpas Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn 
y dyfodol. 
 
Mae nifer o Offerynnau Statudol hefyd wedi'u gosod ochr yn ochr â'r Rheoliadau 
Sefydlu i sicrhau, o'r pwynt y maent wedi'u sefydlu, bod Cyd-bwyllgorau Corfforedig: 
 

 yn ddarostyngedig i safonau priodol ymddygiad ac yn dod o dan gylch 
gwaith Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

 yn ddarostyngedig i ddyletswyddau priodol cyfrifyddu a rheolaeth ariannol 
ac yn dod o fewn cylch gwaith Archwilydd Cyffredinol Cymru 

 yn ddarostyngedig i Ddyletswydd Cydraddoldeb y Gwasanaethau 
Cyhoeddus  

 yn gallu bod yn ddarostyngedig i Safonau’r Gymraeg 
 
Er bod y Ddeddf yn darparu ar gyfer gwella addysg i fod yn un o'r swyddogaethau y 
gall Gweinidogion Cymru nodi Cyd-bwyllgor Corfforedig arnynt, ni ddarperir ar gyfer 
y swyddogaeth hon yn y Rheoliadau Sefydlu. Mae Gweinidogion Cymru wedi bod yn 
glir bod ystyried rôl Cyd-bwyllgorau Corfforedig ym maes gwella addysg yn rhywbeth 
a fyddai'n esblygu dros amser ac mae angen trafodaeth bellach gyda'r prif 
gynghorau am y dull gweithredu a ddymunir. 
 
Fodd bynnag, mae disgwyl nawr i dri maes penodol gael eu hymgorffori mewn Cyd-
bwyllgorau Corfforedig:  
 

 cynllunio datblygu strategol;  

 cynllunio trafnidiaeth rhanbarthol; ac  

 y pŵer i wneud pethau i hybu neu wella lles economaidd yr ardaloedd a 
gwmpesir gan y prif gynghorau yn y rhanbarth. 

 
Cynllunio Datblygu Strategol  
 
Bwriad Gweinidogion Cymru yw creu hierarchaeth o Gynlluniau Datblygu yng 
Nghymru gyda'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol ar y lefel uchaf, a chyda 
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Chynlluniau Datblygu Strategol yn eistedd rhwng hynny a'r Cynllun Datblygu Lleol a 
gyda'r gofyniad bod pob un yn cydymffurfio'n gyffredinol â'i gilydd.  
 
Mae'r gofyniad i baratoi Cynlluniau Datblygu Strategol eisoes wedi'i gynnwys yn 
Neddf Cynllunio (Cymru) 2015, gan ganiatáu’r opsiwn i gynhyrchu Cynlluniau 
Datblygu Strategol naill ai'n wirfoddol (gan ddau neu ragor o Awdurdodau Cynllunio 
Lleol neu drwy Gyfarwyddyd Gweinidogol. 
 
Bwriad y polisi mewn perthynas â Chynlluniau Datblygu Strategol yw cyflwyno dull 
gweithredu mwy strategol o wneud cynlluniau ar raddfa sy'n fwy na Chynlluniau 
Datblygu Lleol unigol. Mae angen dynodedig i wella sut mae'r system gynllunio yn 
mynd i'r afael â materion sy'n croesi ffiniau awdurdodau lleol, i adlewyrchu sut mae 
pobl yn byw eu bywydau heddiw ac yn y dyfodol. Nod Cynlluniau Datblygu Strategol 
yw rhoi dull gweithredu mwy cyson, cost-effeithiol ac effeithlon o wneud cynlluniau, 
gyda phenderfyniadau allweddol yn cael eu cymryd unwaith ar y lefel strategol. Bydd 
hyn yn caniatáu i faterion mwy na lleol megis niferoedd tai, dyraniadau tai strategol, 
safleoedd cyflogaeth strategol, llwybrau seilwaith gwyrdd strategol, cefnogi seilwaith 
trafnidiaeth sy'n torri ar draws nifer o ardaloedd yr Awdurdod Cynllunio Lleol gael eu 
hystyried a'u cynllunio mewn ffordd integredig a chynhwysfawr. Y nod yw bod yn 
ganlyniadau cynllunio mwy effeithlon ac effeithiol i gymunedau. 
 
Cynllunio Trafnidiaeth Rhanbarthol  
 
Mae adran 108 Deddf Trafnidiaeth 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol 
ddatblygu cynllun trafnidiaeth lleol sy'n hybu trafnidiaeth ddiogel, integredig, 
effeithlon ac economaidd o fewn ardal yr awdurdod. 
 
Bydd y swyddogaeth benodol i greu'r cynllun trafnidiaeth rhanbarthol hwn bellach yn 
perthyn i’r Cyd-bwyllgor Corfforedig.  Bydd nod y Cyd-bwyllgor Corfforedig yn helpu i 
adlewyrchu Strategaeth Drafnidiaeth gyffredinol Llywodraeth Cymru sydd hefyd yn 
cael ei hadolygu ac sydd ar hyn o bryd yn y cyfnod ymgynghori. Mae Llwybr Newydd 
– Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn amlinellu'r weledigaeth hirdymor ar gyfer 
trafnidiaeth yng Nghymru. 
 
Lles Economaidd 
 
Y swyddogaeth Lles Economaidd yw'r pŵer i wneud unrhyw beth y mae'r Cyd-
bwyllgor Corfforedig yn ei ystyried sy'n debygol o hybu neu wella lles economaidd ei 
ardal. Bydd hyn yn galluogi'r prif gynghorau, pe dymunent, i esblygu'r dulliau 
gweithredu rhanbarthol cyfredol o ddelio â’r bargeinion Dinesig a’r bargeinion Twf i 
mewn i strwythurau'r Cyd-bwyllgor Corfforedig.  
 
Efallai y bydd angen i Gyd-bwyllgor Corfforedig a'i gynghorau cyfansoddol 

weithredu'r pwerau ar yr un pryd. Bydd angen i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig gytuno ar 

broses gyda'i brif gynghorau cyfansoddol ar gyfer cytuno ar sut y gallai hyn 

weithredu'n ymarferol gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r gweithgareddau 

penodol sydd o fewn cwmpas y cytundeb, sut y bydd cytundeb yn cael ei gyflawni, ei 

adolygu a sut y caiff anghydfodau eu datrys. Mae hwn yn fater i bob Cyd-bwyllgor 

Corfforedig mewn ymateb i anghenion lleol a rhanbarthol ac mae'n unol â'r dull 
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gweithredu i alluogi hyblygrwydd a phenderfyniad lleol lle bo hynny'n bosibl. Mae 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi arweiniad i Gyd-bwyllgorau Corfforedig a'i phrif 

gynghorau cyfansoddol ar y mater hwn 

Sefyllfa Bresennol: 

Mae Arweinwyr dau brif gyngor yn rhanbarth Canolbarth Cymru yn gytûn y dylid 

dechrau ar waith nawr i sefydlu trefniadau llywodraethu priodol ar gyfer y Cyd-

bwyllgor Corfforedig. Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod cyllid ar gael, i greu'r 

gallu i wneud y gwaith hwn. Gallai'r cyllid hwn roi cymorth ariannol tuag at, er 

enghraifft: 

 

 Adnoddau rhaglen i arwain ym mhob rhanbarth i gynllunio a goruchwylio'r 
newid o'r trefniadau presennol i Gyd-bwyllgorau Corfforedig 
 

  Adnoddau pwrpasol / arbenigedd ychwanegol i gydlynu a / neu ddatblygu 
trefniadau cyfansoddiadol a llywodraethu priodol ar gyfer y Cyd-bwyllgor 
Corfforedig; 
 

  Cymorth i unrhyw gyfarfodydd a all ddigwydd yn ystod y cyfnod gweithredu 
/ cynllunio trosiannol rhanbarthol 
 

  Arbenigedd i ddatblygu dulliau gweithredu (o bosibl dulliau gweithredu 
cyffredin ‘unwaith i Gymru’) tuag at agweddau megis trefniadau craffu / 
safonau / dulliau gweithredu tuag at delerau ac amodau ar gyfer staff  
 

 Gweithgarwch arall sy'n gysylltiedig â sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig  
 
Bydd Prif Weithredwyr y ddau brif awdurdod nawr yn sefydlu'r ffrydiau gwaith sydd 
eu hangen i symud datblygiad Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru yn ei 
flaen. Bydd y swyddogion perthnasol yn gweithio gyda'i swyddogion cyfatebol i 
ddatblygu cynigion addas yn unol â Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Cymru, 
Llywodraeth Leol 2021 a'r Canllawiau Statudol Drafft ar gyfer Sefydlu Cyd-
bwyllgorau Corfforedig. 

 

Goblygiadau o ran Adnoddau: 

Goblygiadau'r Gweithlu  
 
Mae'r Rheoliadau Sefydlu yn rhoi hyblygrwydd i bob Cyd-bwyllgor Corfforedig 
bennu'r dull gweithredu y mae'n ei gymryd tuag at staffio, gan gynnwys y gallu i 
gyflogi a recriwtio staff; gwneud cytundebau i roi staff ar gael i Awdurdodau 
datganoledig Cymreig eraill a chael staff ar gael i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig; ac 
ymgymryd â secondiadau (i mewn ac allan) i alluogi Cyd-bwyllgorau Corfforedig i 
gyflawni eu swyddogaethau. 
 
Bydd yn ofynnol hefyd i Gyd-bwyllgorau Corfforedig benodi nifer o “swyddogion 
gweithredol” statudol tebyg i'r rolau o fewn prif gynghorau (e.e. Prif Weithredwr, Prif 
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Swyddog Cyllid, Swyddog Monitro a Phrif Swyddog Llywodraethu/Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd). Y bwriad yw i Gyd-bwyllgorau Corfforedig allu cyflogi 
yn uniongyrchol, comisiynu gwasanaethau neu gael staff perthnasol wedi'u benthyca 
gan gyngor cyfansoddol i gyflawni'r rolau hyn yn ôl penderfyniad y Cyd-bwyllgor 
Corfforedig. Y bwriad hefyd yw y bydd yr un warchodaeth statudol ac indemniad yn 
cael ei roi i bob rôl weithredol o fewn Cyd-bwyllgor Corfforedig â swyddogion 
statudol o fewn prif gynghorau. 
 
Bydd y darpariaethau yn y gyfraith sy'n ymwneud â staffio sy'n berthnasol i brif 
gynghorau hefyd yn berthnasol i Gyd-bwyllgorau Corfforedig. Mae'r rhain yn 
cynnwys Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 1981 a 
throsglwyddiadau staff; cysylltiadau Undebau Llafur a rheolau sefydlog sy'n 
ymwneud â chyflogaeth (e.e. gweithdrefnau sy'n ymwneud â phenodi/diswyddo 
swyddogion a chamau disgyblu). Mae staff a gyflogir gan y Cyd-bwyllgor Corfforedig 
i’w penodi ar yr un telerau ac amodau neu debyg (gan gynnwys cydnabyddiaeth 
ariannol) â swyddogion a benodir i un o'r cynghorau cyfansoddol sy'n ymgymryd â 
chyfrifoldebau tebyg iawn neu'r un cyfrifoldebau. 
 
Bydd yr effaith ar weithlu a staffio Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn cael ei hystyried fel 
rhan o unrhyw raglenni gwaith sy'n delio â'u sefydlu. 
 
Goblygiadau Ariannol 
 
Nid yw'r Rheoliadau Sefydlu yn pennu dim sail fformiwla ar gyfer ariannu Cyd-
bwyllgorau Corfforedig. Mater i bob Cyd-bwyllgor Corfforedig fydd penderfynu sut y 
bydd y prif gynghorau cyfansoddol yn cwrdd â gofyniad y gyllideb (ac Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn achos y swyddogaethau cynllunio 
strategol). Yn absenoldeb cytundeb unfrydol ar y swm sy'n ddyledus, mae'r 
rheoliadau'n darparu bod Gweinidogion Cymru yn cyfarwyddo'r symiau sy'n ddyledus 
gan y cynghorau cyfansoddol ac aelod(au) y Parc Cenedlaethol. 
 
Cyd-bwyllgorau Corfforedig fydd y corff atebol am y cyllid a roddir gan gynghorau 
cyfansoddol a/neu a geir yn uniongyrchol o unrhyw ffrydiau cyllido eraill. Bydd Cyd-
bwyllgorau Corfforedig hefyd yn gallu talu tuag at wariant yr aethpwyd iddo neu yr eir 
iddo mewn perthynas â chyflawni ei swyddogaethau fel y caiff benderfynu, a chodi 
ffioedd sy'n ymwneud â'u swyddogaethau penodedig. Mae'r Rheoliadau Sefydlu 
hefyd yn galluogi Cyd-bwyllgorau Corfforedig i roi cymorth trwy grant neu 
gyfraniadau i gefnogi swyddogaethau sy'n ymarferadwy ganddynt. Bydd y cyllid gan 
brif gynghorau cyfansoddol yn cael ei ddal a'i reoli gan Gyd-bwyllgorau Corfforedig a 
disgwylir y bydd yn ofynnol iddynt reoli'r cronfeydd o dan yr un trefniadau rheolaeth 
ariannol â chyrff llywodraeth leol yng Nghymru. 
 
Mae Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn strwythurau cyfreithiol newydd sy'n cynnwys y 

gallu i ddal asedau a chyllidebau yn uniongyrchol, cyflogi staff, deddfu strwythurau 

cyfreithiol a chyflawni unrhyw swyddogaethau cyflawni a strategol eraill sydd wedi'u 

rhoi iddynt. Bydd angen i unrhyw adolygiad ystyried yr effaith ar ddarpariaethau 

ariannol, mae hyn yn cynnwys deall costau a ffynonellau cyllido unrhyw fframweithiau 

newydd sydd eu hangen er mwyn cwrdd ag amcanion y cytunwyd arnynt a’u cyflawni. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi sicrhau bod cyllid grant ar gael i awdurdodau sy'n 
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cymryd rhan i gynorthwyo gyda sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig ac mae cais wedi'i 

wneud a'i dderbyn ar gyfer Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru am £250k i 

gynorthwyo gyda'r gwaith cwmpasu a llywodraethu sydd ei angen i greu'r corff newydd 

hwn.  

Goblygiadau Cyfreithiol 

Mae Rhan 5 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn darparu ar 
gyfer sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig, trwy reoliadau, a bydd cydymffurfedd â 
hyn a'r Rheoliadau Sefydlu wrth sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig. 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod:               7 Rhagfyr 2021 
  
Teitl:   
 

Darpariaeth Breswyl er mwyn Cefnogi a Gofalu am 
Blant a Phobl Ifanc yng Ngheredigion 
 

Diben yr adroddiad: Ceisio cymeradwyaeth i sefydlu cartrefi grŵp bach i 
blant yng Ngheredigion  

Er:                                                  Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:   
 

Y Cynghorydd Alun Williams 
 

1. Cefndir 
 
1.1 Ar 15 Mehefin 2021 rhoddodd Cabinet Ceredigion ei gymeradwyaeth i ddatblygu'r 
cynllun rhanbarthol i ddatblygu llety diogel, yn benodol wrth ddefnyddio cyllid ICF er 
mwyn prynu a sefydlu canolfan llety diogel ganolog ranbarthol i blant ag anghenion 
cymhleth.   
 
1.2 Roedd y papur ar 15 Mehefin 2021 yn tynnu sylw at adroddiad y Comisiynydd 
Plant 'Dim Drws Anghywir', sy’n nodi disgwyliad clir y dylai Awdurdodau Lleol a 
Byrddau Iechyd gydweithio o dan y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i ddatblygu 
ystod o wasanaethau cymorth integredig i blant ag anghenion ymddygiadol ac 
emosiynol cymhleth. Mae hyn yn cynnwys cynyddu nifer y cyfleusterau preswyl 
diogel sydd ar gael pan fo gofal gartref gyda'u teuluoedd neu gyda gofalwyr maeth 
wedi methu neu ddim yn briodol. 
 
1.3 Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud datblygu llety preswyl diogel i blant yn faen 
prawf ar gyfer ceisiadau am gyllid o fewn cyllid cyfalaf a refeniw ICF ac mae 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru eisoes wedi bod yn llwyddiannus gyda’r ceisiadau 
hyn. Nod Llywodraeth Cymru hefyd yw cynyddu nifer y cyfleusterau preswyl sy'n eiddo 
i'r sector cyhoeddus i blant a lleihau'r elw a wneir yng ngofal plant. 
 
1.4 Yn nhrafodaethau diweddar y Gweithgor Llety Diogel o dan Fwrdd Partneriaeth 
Gofal Gorllewin Cymru, mae'r heriau ymarferol mewn perthynas â sefydlu canolfan 
ranbarthol ganolog wedi dod yn fwyfwy amlwg ac mae'r ffocws wedi tyfu ar ddatblygu 
cyfleusterau preswyl lleol bychain sy'n gweithio o dan fframwaith ymarfer rhanbarthol. 
Mae'r cynllun rhanbarthol diwygiedig presennol ar gyfer cyfleusterau preswyl lleol 
bychain fel darpariaeth camu i lawr neu opsiynau ataliol amgen i lety lefel uwch neu 
lety diogel. 

 
2. Y sefyllfa bresennol 
 
2.1 Mae Cyngor Sir Ceredigion, ynghyd â llawer o awdurdodau lleol eraill yng 
Nghymru, wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y teuluoedd sydd angen cymorth, 
ac yn arbennig cynnydd yn nifer y plant a'r bobl ifanc sydd angen gofal. 
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2.2 Cyn y Pandemig, nifer y plant a'r bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yng 
Ngheredigion oedd 75 (Mawrth 2020), ers hynny mae'r nifer wedi parhau i godi a 
bellach mae 94 o blant a phobl ifanc yn derbyn gofal (Tachwedd 2021). Mae'r cynnydd 
yn nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi cynyddu'n gyson ers 2019 pan oedd 64 o blant 
yn derbyn gofal (Mawrth 2019). 
 
2.3 Oherwydd y cynnydd hwn a'r ffaith bod prinder lleoliadau maethu a phreswyl ledled 
y DU, mae wedi dod yn fwyfwy anodd dod o hyd i leoliadau addas a phriodol i'n plant. 
Nifer y plant o Geredigion sy'n byw mewn lleoliadau preswyl y tu allan i'r sir ar hyn o 
bryd yw 6 o blant. Nifer y plant sy'n byw mewn lleoliadau maethu annibynnol y tu allan 
i'r sir yw 9 o blant. Nifer y plant sy'n byw y tu allan i Gymru ym mhob lleoliad yw 7 o 
blant. 
 
2.4 Pan geir lleoliadau y tu allan i'r sir, maent ymhell iawn o Geredigion; y realiti 
anffodus yw bod plant yn profi'r trallod o symud i ffwrdd o ardal Ceredigion ac yn cael 
eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd, eu ffrindiau a’u cymunedau ac oddi wrth y 
gweithwyr proffesiynol sy'n eu hadnabod orau. Mae hyn yn aml yn golygu bod y plant 
hynny yn aros y tu allan i Geredigion trwy gydol eu plentyndod ac yn aml mae'n anodd 
iddynt ail-integreiddio yn ôl i'w cymunedau eu hunain. 
 
2.5 Mae lleoliadau yn y sector preswyl preifat yn gostus iawn gyda'r nod o sicrhau 
elw i gwmnïau; gall costau wythnosol ar gyfer y lleoliad yn unig amrywio rhwng 
£5,000 a £10,000, ac ar gyfer plant mwy cymhleth neu lety diogel bydd y gost yn fwy 
na £10,000 yr wythnos. Codir costau ychwanegol yn aml am ddarpariaeth addysgol 
neu ddarpariaeth therapiwtig ac mae costau teithio ac amser hefyd ar gyfer staff yr 
awdurdod lleol sy'n ymwneud â'r plentyn. 

 
2.6 Yn ddiweddar, mae prinder y lleoliadau addas sydd ar gael wedi arwain at rai 
amgylchiadau anodd a heriol iawn o ran diogelu a diwallu anghenion plant Ceredigion. 
 
2.7 Ar hyn o bryd, prin iawn yw'r cyfleoedd seibiant i blant yng Ngheredigion. 
Effeithiwyd ar hyn gan effaith Covid-19 a'r mesurau diogelwch gofynnol. Fodd bynnag, 
y prif rwystr yw diffyg cyfleoedd seibiant oherwydd nad oes gan ofalwyr maeth y 
capasiti i gymryd rhagor o blant.   
 
2.8 O ystyried yr holl ffactorau a nodir uchod, mae achos cryf i Gyngor Sir Ceredigion 
sefydlu ei ddarpariaeth gwasanaeth preswyl lleol bach ei hun i gysylltu â chynllun 
rhanbarthol a chynnig gofal diogel addas i blant lleol Ceredigion yng Ngheredigion a 
phobl ifanc gyda’r cyfleusterau priodol a staff cymorth medrus. 
 
2.9 Dylid nodi bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 yn 
gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol fel rhieni corfforaethol i sicrhau bod 
ystod briodol o leoliadau ar gael i blant y mae angen trefniadau gofal amgen arnynt. 
 
2.10 Yn ogystal, ni ddylid ystyried gofal preswyl fel dewis olaf gan mai gofal a chymorth 
gan staff medrus yw’r opsiwn mwyaf addas i rai plant a phobl ifanc er mwyn diwallu 
eu hanghenion mewn amgylchedd cartref grŵp bychan yn eu cymunedau eu hunain.  
 

3. Gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc Ceredigion   
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3.1 Mae Strategaeth Gydol Oes a Lles 2021-2025 Ceredigion yn nodi’r angen i gryfhau 
ein capasiti i ddatblygu ystod o ofal ataliol ac arbenigol a gwasanaethau cymorth yng 
Ngheredigion er mwyn gwella canlyniadau i blant a’u teuluoedd.  
 
3.2 O ystyried effaith hirdymor debygol Covid-19 ar agweddau cymdeithasol ac 
economaidd bywydau unigolion a'u teuluoedd ac ar gymunedau Ceredigion, bydd 
sicrhau digon o adnoddau i gefnogi teuluoedd yn hollbwysig er mwyn diogelu ac 
amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed a'r rhai sydd mewn perygl o niwed yn ein 
cymdeithas. 
 
3.4 Y nod fyddai sefydlu cartref grŵp bychan a recriwtio a hyfforddi pobl leol addas i 
sicrhau parhad gofal o ansawdd da i hyd at 2 neu 3 o blant. Byddai hyn yn lleihau'r 
risg o beidio â chael unrhyw ddewis arall heblaw lleoli plant mewn lleoliadau preswyl 
cost uchel ymhell o Geredigion, ac yn cadw plant Ceredigion yn y sir, gan gynnal eu 
cysylltiadau â chymunedau Cymraeg eu hiaith a'u hunaniaeth Gymreig eu hunain.                        
 
3.5 Pe bai hyn yn cael ei gyflawni, byddai opsiwn preswyl lleol yn gwella'r cyfleoedd 
sydd ar gael i gefnogi a gofalu am blant yng Ngheredigion, gan weithio gyda rhieni ac 
aelodau estynedig o'r teulu i gynnal cyswllt cadarnhaol rhwng plant a'u teuluoedd a 
sicrhau y gall plant fynd yn ôl i ofal eu teuluoedd neu rwydweithiau estynedig yng 
Ngheredigion pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. 
 
3.6 Y model a ffefrir ar gyfer y gwasanaeth fyddai sefydlu cartrefi grŵp bach a fyddai'n 
cynnwys hyd at 2 neu 3 o blant yn byw gyda'i gilydd mewn amgylchedd cyffredin gyda'r 
cyfle i fynd i’w hysgol, byw yn y gymuned, cael cymdogion a ffrindiau a chynnal cyswllt 
cadarnhaol â'r teulu. 
 
3.7 I'r perwyl hwn, byddai adnoddau addas yn cael eu lleoli mewn ardaloedd preswyl 
bach sy’n agos at ysgolion ac o fewn cyrraedd amwynderau cymunedol ac yn hygyrch 
ledled y Sir. 
 
3.8 Rhagwelir, dros amser, y byddai datblygu'r opsiwn hwn, os caiff ei reoli’n effeithlon ac 
yn bwyllog, yn arwain at arbedion ariannol i Geredigion ac yn arwain at fwy o gyfleoedd 
ar gyfer gwaith yn lleol, gyda staff yn cael cymorth i ennill y sgiliau, y profiad a'r 
cymwysterau angenrheidiol. 
 
 
 

 

 
4. Y cynnig 

 
4.1 Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i sefydlu cartref grŵp bychan mewn lleoliad 
yng nghanol y sir er mwyn darparu hafan ddiogel i blant Ceredigion yng Ngheredigion 
ac ystyried strategaeth i ddatblygu opsiynau tebyg pellach yng ngogledd ac yn ne’r sir.   
 
4.2 Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i swyddogion gyflwyno ceisiadau am gyllid 
i’r cynllun llety diogel rhanbarthol a ariennir gan arian cyfalaf a refeniw ICF. 
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4.3 Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i ddefnyddio cronfeydd corfforaethol y Cyngor 
er mwyn sefydlu a chynnal y ddarpariaeth arfaethedig.  
 
4.4 Y bydd rhagor o waith ymgysylltu drwy gydol y broses gynllunio.  
 
4.5 Bod y Cabinet yn nodi, hyd nes y ceir canlyniad y cynnig uchod, y bydd y trefniadau 
gofal dros dro amgen angenrheidiol a wneir ar sail argyfwng ar gyfer unrhyw blentyn 
yn ei gwneud yn ofynnol i swyddogion gymryd camau i gydymffurfio â'r gofynion 
rheoliadol a deddfwriaethol. 
 
 
Ceir rhagor o fanylion am y cynnig yn Atodiad 1, sy'n Bapur Eithriedig. 
 
 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL:  

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  
Do, cwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig cychwynnol 
 

Crynodeb:  
Hirdymor:    
                                
Bydd darparu cartref grŵp bychan yn rhoi cyfle i blant y mae 
angen gofal preswyl arnynt i aros yng Ngheredigion, ac felly yn 
fuddsoddiad hirdymor yn eu dyfodol.  
 
                                
Cydweithio 

Gweithio gyda phartneriaid amlasiantaethol a theuluoedd i ddiwallu anghenion plant. 

Cynnwys 

Bydd gwaith ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid yn digwydd yn ystod y cynnig 
hwn. 
 
Atal 

Darparu lleoliadau diogel a gofal i blant yng Ngheredigion. 
 

 

 
 
Argymhellion: 
 

 

1. Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i sefydlu cartref 
grwp bychan mewn lleoliad yng nghanol y sir er mwyn 
darparu hafan ddiogel i blant Ceredigion yng 
Ngheredigion ac ystyried strategaeth i ddatblygu 
opsiynau tebyg pellach yng ngogledd ac yn ne’r sir.   
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2. Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i swyddogion 
gyflwyno ceisiadau am gyllid i’r cynllun llety diogel 
rhanbarthol a ariennir gan arian cyfalaf a refeniw ICF.  
 

3. Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i ddefnyddio 
cronfeydd corfforaethol y Cyngor er mwyn sefydlu a 
chynnal y ddarpariaeth arfaethedig.  

 
4. Y bydd gwaith ymgynghori pellach drwy’r broses 

gynllunio.  
 

5. Bod y Cabinet yn nodi, hyd nes y ceir canlyniad y 
cynnig uchod, y bydd y trefniadau gofal dros dro amgen 
angenrheidiol a wneir ar sail argyfwng ar gyfer unrhyw 
blentyn yn ei gwneud yn ofynnol i swyddogion gymryd 
camau i gydymffurfio â'r gofynion rheoliadol a 
deddfwriaethol. 

 
 
 

Y rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn datblygu'r ddarpariaeth o wasanaethau gofal a 
chymorth addas i blant a theuluoedd yng Ngheredigion 

 
Trosolwg a Chraffu:  
Fframwaith Polisi:  
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Bydd ceisiadau am gyllid yn cael eu gwneud o dan y 
Cynllun Rhanbarthol i ddatblygu Llety Diogel.  
Bydd angen cyllid corfforaethol hefyd.  
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Bydd angen diwallu anghenion cofrestru rheoliadol  
Prosesau cynllunio  

Goblygiadau Staffio:       
 

Bydd angen recriwtio a hyfforddi staff 

Goblygiadau o ran 
eiddo / asedau:        
 

Cofrestru ar gofrestr asedau’r Sir 

Risgiau:                   
 

Bydd y risg o fethu â datblygu'r cynllun yn arwain at 
ddiffyg lleoliadau addas lleol i blant.                                              

 
Pwerau Statudol:   
 

 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 

Papurau Cefndir: 
 

 

Atodiadau:             Papur  Eithriedig Atodiad 1 
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Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  

 
Sian Howys 

Swyddog Adrodd:  Sian Howys 
 

Dyddiad:     16 Tachwedd 2021 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

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 Darpariaeth breswyl ar gyfer cynnig gofal a chefnogaeth i blant a phobl ifanc  
 

Maes 
gwasanaeth 

Porth Cynnal 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Sian Howys 
Cyfarwyddwr 
Strategol 

Caroline Lewis 

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI 

Michael Smith E-bost Michael.Smith2@ceredigion.gov.uk Ffôn 
01545 574 
101 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

 
Mae'r cynnig hwn yn ymwneud â sefydlu’r hyn sy'n cael ei alw'n gartref grŵp bychan i blant yng Ngheredigion o dan y Cynllun Llety Diogel 
rhanbarthol. Y nod yw sefydlu cartref grŵp bychan gan recriwtio a hyfforddi pobl leol addas i sicrhau gofal o ansawdd da i hyd at 2 neu 3 o blant. 
Byddai hyn yn lleihau'r risg o weld plant yn cael eu rhoi mewn lleoliadau preswyl ymhell o Geredigion am gost uchel sef yr unig opsiwn sydd ar 
gael ar hyn o bryd mewn nifer o achosion. 
 
Gwneir ceisiadau am gyllid i gynllun cyfalaf a refeniw y Gronfa Gofal Integredig o ran llety diogel rhanbarthol unwaith y bydd yr eiddo addas wedi'i 
nodi a'i gytuno. 
 
Bydd cronfeydd corfforaethol y Cyngor yn cael eu defnyddio er mwyn sefydlu a chynnal y ddarpariaeth arfaethedig. 
 
Wrth gynllunio, byddwn yn ymgysylltu â’r rhanddeiliaid ac yn ymgynghori â'r cyhoedd fel sy'n ofynnol. 

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). 

Plant a phobl ifanc ag anghenion gofal cymhleth. Mae oedran yn nodwedd warchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 
 
  

 

T
udalen 189



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

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 

Michael Smith Cabinet Fersiwn 1 
 
Noder - bydd 
fersiynau yn y 
dyfodol yn cael 
eu diweddaru ar 
ôl i'r cynllun gael 
ei ddatblygu 
ymhellach. 

7/12/21  

     

     

     

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 y cynnig yn creu nifer o swyddi lleol er mwyn rhoi’r Cynllun Llety Diogel ar waith. 
Bydd y cynnig yn helpu i gwneud y mwyaf o’r cyllid a’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer plant ag anghenion 
cymhleth yn y sir. 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

Bydd y cynnig i greu cartref grŵp bychan yng Ngheredigion yn darparu cyfleoedd i ddatblygu gyrfa ynghyd 
â chyfleoedd am hyfforddiant a chymwysterau o fewn y gweithlu gofal cymdeithasol ehangach.  

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd  
 

Bydd y plant a’r bobl ifanc yn aros yng Ngheredigion a bydd hyn o gymorth i gadw a meithrin eu perthynas 
ag aelodau o'u teulu, eu ffrindiau a'u cymunedau. 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 

Bydd plant a phobl ifanc yn aros yng Ngheredigion a bydd hyn o gymorth i gynnal ac adeiladu pontydd 
cymdeithasol gyda'r gymuned ehangach. 
Caiff cydnerthedd amgylcheddol ei hyrwyddo drwy weithredu'r cynllun. Bydd y cynllun hefyd yn ystyried 
uchelgais Cyngor Sir Ceredigion o fod yn ddi-garbon net ynghyd â phrosesau caffael ecogyfeillgar. 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

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 

 

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 darparu cartref grŵp bychan yn 
rhoi cyfle i blant ag anghenion cymhleth 
sydd angen gofal preswyl aros yng 
Ngheredigion ac felly mae'n 
fuddsoddiad hirdymor yn eu dyfodol. 

Os oes angen i blant 
symud allan o'r Sir ac i 
leoliadau gofal ymhellach i 
ffwrdd, mae hyn yn cael 
effaith negyddol ar y 
clymau a’r pontydd 
cymdeithasol sydd 
rhyngddyn nhw â’u teulu 
a’u ffrindiau ynghyd â’r 
gymuned yn ehangach. 
 

 

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 

Gweithio gyda phartneriaid 
amlasiantaethol a theuluoedd i ddiwallu 
anghenion plant.  

Daw'r cynllun o dan raglen 
waith Bwrdd Partneriaeth 
Gofal Gorllewin Cymru 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

 sy'n cynnwys yr 
Awdurdodau Lleol, Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda a'r 3ydd sector. 

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Byddwn yn ymgysylltu ac yn 
ymgynghori â’r rhanddeiliaid wrth 
gyflwyno’r cynnig hwn. 

Ymwneud ag asiantaethau 
partneriaethol sy'n rhan o'r 
cynllun rhanbarthol. 

 

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

Darparu gofal a lleoliadau diogel i blant 
yn y Sir. 

 

Gellir nodi a diwallu 
anghenion plant a phobl 
ifanc mewn ffordd fwy 
amserol a'u cadw'n 
agosach at eu cartrefi. 
Hefyd, byddant yn gallu 
cael cymorth gan 
ddefnyddio adnoddau 
lleol. 

 

Integreiddio 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

Integreiddio â phartneriaid 
amlasiantaethol.  
 
Mwy o gydweithio a rhannu adnoddau 
er mwyn diwallu amrywiol anghenion 
plant a phobl ifanc.  

Y nod yw darparu cymorth 
integredig holistaidd i 
ddiogelu a gwella 
bywydau plant a phobl 
ifanc. 
 

 

 
 

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 

Mae'r plant yn agosach i'w cartrefi a 
byddant yn cadw mewn cysylltiad â’u 
theuluoedd, eu cymunedau a ‘u 
hysgolion. 
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fedrus ac addysgiedig, creu 
cyfoeth, darparu swyddi 
 

Bydd y cynnig i agor cartref grŵp 
bychan yng Ngheredigion yn darparu 
cyfleoedd i ddatblygu gyrfa a derbyn 
hyfforddiant o fewn y gweithlu gofal 
cymdeithasol ehangach. 
  
Bydd y cynnig yn galluogi pobl ifanc i 
gael addysg, hyfforddiant a gwaith yn 
eu cymunedau lleol.  
 
Dylid gwneud y mwyaf o’r opsiwn sy’n 
caniatáu i bobl ifanc gael 
prentisiaethau a chymorth o ran gwaith 
o fewn yr Awdurdod Lleol fel ein bod ni 
fel Rhieni Corfforaethol yn darparu 
cyfleoedd iddynt feithrin annibyniaeth. 

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) 
 

Bydd y cynnig i agor cartref grŵp 
bychan yn darparu cyfleoedd i 
ddatblygu gyrfa a chael hyfforddiant yn 
y gweithlu gofal cymdeithasol 
ehangach. Hefyd, mae potensial i 
ddatblygu pobl yn weithwyr 
cymdeithasol cymwysedig. 
 
 
Bydd y cynnig yn galluogi pobl ifanc i 
gael addysg, hyfforddiant a gwaith yn 
eu cymunedau lleol.  
 

  

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 
 

Bydd y cynnig yn cyfrannu at wella lles 
emosiynol pobl ifanc drwy ganiatáu 
iddynt gael mynediad at wasanaethau 
lleol a chadw mewn cysylltiad â'u teulu 
a'u cymuned.  
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3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

Yn hytrach na gweithredu opsiynau 
drud y tu allan i'r sir, bydd y plant yn 
agosach at eu teuluoedd, eu ffrindiau 
a’u cymunedau a byddant yn meithrin 
ac yn adeiladu clymau a phontydd 
cymdeithasol. 

  

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 
 

Bydd y cynnig hwn yn cadw plant yng 
Ngheredigion a bydd yn hyrwyddo hawl 
y plant i deulu wrth feithrin cysylltiadau 
agos â’u teuluoedd a’u cymunedau. 
  
Bydd yn sicrhau bod gan blant a phobl 
ifanc sy'n gadael gofal gysylltedd da fel 
y gallant gael mynediad at eu 
rhwydweithiau byd-eang drwy’r 
cyfryngau cymdeithasol neu lwyfannau 
eraill. 

  

 

3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 
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 
 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 
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 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 
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 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
 
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 
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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 cynllun i ddatblygu 
llety preswyl diogel ar gyfer 
plant yn cefnogi plant sydd 
ag anghenion cymhleth a 
allai gynnwys anableddau 
dysgu, anableddau corfforol a 
chyflyrau iechyd meddwl. 

 
Mae plant sydd ag 
anghenion cymhleth ar y 
cyfan yn fwy tebygol o fod ag 
anabledd dysgu, anabledd 
corfforol neu gyflwr iechyd 
meddwl. 

 
Bydd dyluniad y cartref grŵp 
bychan yn sicrhau 
hygyrchedd. 
 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 

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. 

hwn. Dylech hefyd ystyried y 
canllawiau cyffredinol. 

 

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 plant a phobl ifanc yn 
grŵp holl bwysig o dan y 
nodwedd warchodedig hon. 
 
Mae'r cynnig hwn yn cefnogi 
Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau'r Plentyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae 15% o bobl yng 
Ngheredigion o dan 16 oed 
(Cyfrifiad 2011). 
 

 
Byddwn yn gwneud pob 
ymdrech i gynrychioli llais y 
plentyn mewn asesiadau a 
chynlluniau. 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 
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 

   
 

 

Trawsrywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Ni ragwelir 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 ) 

Ni ragwelir effeithiau 
negyddol. 
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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 ) 

Ni ragwelir effeithiau 
negyddol. 

  

Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

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 Cynllun Llety Preswyl 
Diogel i Blant yn cefnogi 
plant o ran y nodwedd 
warchodedig hon. 

Mae 3% o'r bobl sy'n byw 
yng Ngheredigion o gefndir 
nad yw'n wyn (Cyfrifiad 
2011). 
 
Ganwyd 4% o bobl 
Ceredigion yn un o wledydd 
yr UE. Mae hyn yn fwy na 
chyfartaledd cenedlaethol 
Cymru o 3%. SYG, 
(Poblogaeth y DU yn ôl 
gwlad eu geni a 

Byddwn yn gwneud pob 
ymdrech i gynrychioli llais y 
plentyn mewn asesiadau a 
chynlluniau. Gwyn 

 
Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

ddim 

   

Grwpiau 
ethnig 
cymysg / aml-
ethnig 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

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 ) 

Bydd y Cynllun Llety Preswyl 
Diogel i Blant yn cefnogi 
plant o ran y nodwedd 
warchodedig hon. 

Yng Nghyfrifiad 2011, 
dywedodd 58% o bobl 
Ceredigion eu bod yn 
Gristnogion, dywedodd 2% 
eu bod yn perthyn i 
grefyddau eraill, dywedodd 
31% nad oeddent yn perthyn 
i’r un crefydd a dywedodd 
9% fod yn well ganddynt 
beidio â dweud. 

Byddwn yn gwneud pob 
ymdrech i gynrychioli llais y 
plentyn mewn asesiadau a 
chynlluniau. 

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 

   

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

   chenedligrwydd Mehefin 
2018) 
 
 Du / 

Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Rhyw 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

Bydd y Cynllun Llety Preswyl 
Diogel i Blant yn cefnogi plant 
o ran y nodwedd 
warchodedig hon. 

Mae 50% o bobl Ceredigion 
yn ddynion a 50% yn 
fenywod (Cyfrifiad 2011). 

Byddwn yn gwneud pob 
ymdrech i gynrychioli llais y 
plentyn mewn asesiadau a 
chynlluniau. 

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 ) 

Ni ragwelir effeithiau 
negyddol  

  

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

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 

 
Mae'r Cynllun Llety Preswyl Diogel i Blant a’r cymorth a’r gwasanaethau a ddarperir wedi'u cynllunio i fod yn hygyrch ac i ddarparu cyfle cyfartal. 
Mae plant yn dod o dan y nodwedd warchodedig oedran yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 

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 

 
Ni ragwelir y bydd y cynllun yn cael unrhyw effeithiau negyddol a fydd yn arwain at wahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu nag erledigaeth. Mae'r 
rhaglen yn mynd i'r afael â’r effeithiau a allai godi ar draws yr holl nodweddion gwarchodedig gan gynnwys oedran (plant). 

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 

Mae cydlyniant cymunedol yn ymwneud ag adeiladu cyfalaf cymdeithasol drwy hwyluso cysylltedd a rhyngweithio cymdeithasol cadarnhaol. Bydd 
y cynllun yn cael effaith gadarnhaol ar hyrwyddo cysylltiadau da drwy ganiatáu i blant ag anghenion cymhleth aros yng Ngheredigion, a thrwy 
hynny feithrin ac adeiladu eu pontydd cymdeithasol o fewn y sir. 
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Rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010.  
Mae Anfantais Economaidd-gymdeithasol yn golygu byw dan amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd llai ffafriol nag eraill o fewn 
yr un gymdeithas.  
Fel corff cyhoeddus rhestredig, mae’n ofynnol bod Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 
I bob pwrpas, mae hynny’n golygu cynnal asesiad o’r effaith ar dlodi. Mae’r ddyletswydd yn cynnwys pawb sy’n dioddef o anfantais economaidd-gymdeithasol, gan 
gynnwys rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.  

 

 
3.6.5 Pa dystiolaeth sydd gennych am anfanteision economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldebau o ran canlyniad mewn 
perthynas â’r cynnig? 
Disgrifiwch pam y bydd yn cael effaith bositif/negyddol neu effaith ddibwys.  
  

 

 
Mae gan y Cynllun Llety Preswyl Diogel i Blant y potensial i feithrin cydnerthedd unigolion drwy eu cefnogi nhw i fyw mewn cartref grŵp bychan. 
Gall hyn wella eu hiechyd a’u lles a’u diogelu rhag anfantais economaidd-gymdeithasol. 

Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi’r farn hon?  
 

Gall anfantais Economaidd-Gymdeithasol arwain at anghydraddoldeb o ran canlyniadau. 

Pa gam/camau gweithredu allwch chi eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu gyfrannu’n well at effeithiau positif?  
 

Rhagwelir y bydd y Cynllun hwn yn gwella iechyd a lles plant ac yn eu gwneud yn gydnerth wrth wynebu anfantais economaidd-gymdeithasol. 
Byddwn yn monitro’r effeithiau cadarnhaol a negyddol fel rhan o'r gwaith o gyflawni'r cynllun. 
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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 

Bydd y Cynllun Llety 
Preswyl Diogel i Blant yn 
cael ei strwythuro a'i 
gyflwyno'n ddwyieithog. 

Bydd yr holl arwyddion, 
cynlluniau, dogfennau 
ategol a chymorth gan 
swyddogion yn cael eu 
darparu'n ddwyieithog. 

Bydd cyflwyno'r cynllun yn 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol ar y Gymraeg.     

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd plant yn gallu 
defnyddio'r Gymraeg wrth 
gael mynediad at y 
gwasanaethau a 
ddarperir drwy'r cynllun. 

 

 

Bydd y plant yn gallu 
defnyddio'r Gymraeg wrth 
fyw yno. 

Bydd y ffaith y bydd gan y 
plant y cyfle i ddefnyddio'r 
Gymraeg ar bob adeg yn 
cael effaith gadarnhaol ar y 
Gymraeg.  

   

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 

Bydd plant yn gallu cael 
mynediad llawn at 
wasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 

 

Bydd modd iddynt fyw yn y 
cartref drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 
 

Bydd y cynllun hollol 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol ar allu’r plant i 
gael mynediad at 
wasanaethau drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
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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 

Bydd y Cynllun Llety 
Preswyl Diogel i Blant yn 
ddwyieithog. 

Bydd yr holl wybodaeth a'r 
gwasanaethau a ddarperir 
ar gael yn ddwyieithog. 

Bydd y cynllun yn cael effaith 
gadarnhaol yn gyffredinol a 
bydd yn trin y Gymraeg a'r 
Saesneg yn gyfartal. 
 

   

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
lleol? 

Cadarn
haol 
 
 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd gweithgareddau 
diwylliannol yn rhan o’r 
Cynllun Llety Preswyl 
Diogel i Blant. 

Bydd gweithgareddau 
diwylliannol ar gael fel rhan 
o’r cynllun. 

Bydd y cynllun yn cael effaith 
gadarnhaol ar ddiwylliant a 
threftadaeth lleol. 
 

       

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 

    

    

    

    

    

    

    

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.) 
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4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

 
Trwy ymgynghori â’r staff a’r cyhoedd. 
 
Trwy fonitro’r gwasanaethau a gwneud pob ymdrech i gynrychioli llais y plentyn mewn asesiadau a chynlluniau. 
 
 
 

 

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 

Ymgynghori ac ymgysylltu'n 
effeithiol â’r rhanddeiliaid. 

2 3  

Os na fydd y cynllun yn mynd 
rhagddo bydd perygl na fydd modd 
diwallu anghenion gofal a 
chymorth y plant a’u teuluoedd 

3 2  

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

Na allai 

 

6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth    

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Sian Howys   

Y Cyfarwyddwr Strategol Caroline Lewis   
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Deiliad y Portffolio Y Cynghorydd Alun Williams   
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 07/12/21 
  
Teitl: Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Llangwyryfon) 

(Cyfyngiad ar Led) 2021 
 

Pwrpas yr adroddiad: Gofyn am awdurdodiad i hysbysebu i'r cyhoedd gyfyngiad 
arfaethedig ar led cerbydau ar yr U1208 i'r gorllewin o 
Langwyryfon. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai a Chyswllt 
Cwsmeriaid – y Cynghorydd Dafydd Edwards 
 

Y bwriad yw cyflwyno cyfyngiad ar led cerbydau ar yr U1208 i'r gorllewin o 
Langwyryfon i ddiogelu pont ar draws Afon Wyre ac atal difrod i eiddo preifat 
cyfagos. 
 
Ymgynghorwyd â’r cyhoedd ynghylch Gorchymyn Rheoleiddio Traffig a rhoddwyd 
awdurdodiad gan y Cabinet ym mis Rhagfyr 2009 i hysbysebu i'r cyhoedd 
(Penderfyniad 257). Ni chafwyd dim gwrthwynebiadau yn ystod ymgynghori â’r 
cyhoedd, ond sylweddolwyd wedi hynny nad oedd Gorchymyn Rheoleiddio Traffig 
wedi’i wneud.  
 
Felly, ymgymerwyd â'r broses ymgynghori statudol eto, gan fod y terfyn amser dwy 
flynedd ar gyfer cyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig yn dilyn dechrau'r 
ymgynghoriad cyhoeddus a bennwyd yn y rheoliadau cyfredol wedi dod i ben ers 
amser maith. Mae cyfnod cyntaf yr ymgynghoriad ar y cyfyngiad arfaethedig bellach 
wedi'i gwblhau ac ni chafwyd dim gwrthwynebiadau.  
 
Bellach mae angen awdurdodiad i hysbysebu'r cyfyngiad arfaethedig i'r cyhoedd, ac 
os na cheir dim gwrthwynebiadau, ar gyfer gwneud y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig 
perthnasol a chyhoeddi hysbysiad i'r perwyl hwnnw.  
 

Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
dywedwch pam 

Nac oes. Gan y bydd 
y bwriad yn cyflwyno 
cyfyngiad ar led 
cerbydau ar gyfer 
holl ddefnyddwyr y 
ffyrdd, nid oes yr un 
grŵp o ddefnyddwyr 
y ffyrdd dan 
anfantais. Mae 
proses y Gorchymyn 
Rheoleiddio Traffig 
yn gofyn am 

Tudalen 207 Eitem Agenda 16



2 
 

ymgynghoriad 
statudol ag ystod o 
ymgyngoreion, sy'n 
cael ei gynnal.   

Crynodeb: Ddim yn berthnasol 
Hirdymor: Ddim yn 
berthnasol 

 

Cydweithio: Ddim yn 
berthnasol 

 

Cynnwys: Ddim yn 
berthnasol 

 

Atal: Ddim yn 
berthnasol 

 

Integreiddio: Ddim 
yn berthnasol 

 

 
Argymhelliad: ARGYMHELLIR BOD y Cabinet yn cymeradwyo 

hysbysebu'r bwriad i aelodau'r cyhoedd, ac os na 
cheir dim gwrthwynebiadau, wneud y Gorchymyn 
Rheoleiddio Traffig angenrheidiol a chyhoeddi 
Hysbysiad Gwneud dilynol yn y wasg i'r perwyl hwn. 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Atal difrod i briffordd gyhoeddus, pont ac eiddo 
preifat 

 
Trosolwg a Chraffu: 
 

Cymunedau Ffyniannus 

Fframwaith Polisi: 
 

Creu ffyrdd gwell a mwy diogel. 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd  
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Bydd angen cyhoeddi dau Hysbysiad (o Fwriad ac o 
Wneud wedi hynny) yn y wasg leol 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol 
(Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996. Cyfrifoldeb Heddlu 
Dyfed-Powys fydd gorfodi'r cyfyngiad ar led 
 

Goblygiadau staffio: 
 

Ddim yn berthnasol 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Mae’r arwyddion angenrheidiol yn asedau’r priffyrdd 

Risg(iau):  
 

Bydd angen i'r Cabinet ystyried a phenderfynu beth fydd 
canlyniad unrhyw wrthwynebiadau a geir. 
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 

Papurau Cefndir: 
 

Cyfyngiad arfaethedig Llangwyryfon ar led 2009 
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Atodiadau: Atodiad 1 - Cynllun ymgynghori yn dangos y cyfyngiad 
arfaethedig 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

 
Rhodri Llwyd 

Swyddog Adrodd: Tom Delph-Janiurek 
 

Dyddiad: 25/10/21 
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Rhodri Llwyd 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 

Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA 

Highways and Environmental Services 

Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA 

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2021 Arolwg Ordnans 100024419. Ni chaniateir i chi 
gopio, is-drwyddedu, dosbarthu neu werthu unrhyw ran o’r data hwn ar unrhyw ffurf I drydydd parti. 
© Crown copyright and database rights 2021 Ordnance Survey 100024419. You are not permitted to 
copy, sub-licence, distribute or sell any of this data to third parties in any form. 

Cyfyngiad lled arfaethedig 6' (1.8m) ar y U1208 

Proposed 6' (1.8m) width restriction on the U1208 

CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL 

CYNGOR SIR CEREDIGION 

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (U1208 i’r gorllewin o Langwyryfon) (Cyfyngu ar led 
cerbydau) 2021. Effaith hyn fydd cyflwyno cyfyngiad o chwe throedfedd (1.8m) o led ar yr U1208 i’r gorllewin o 

Langwyryfon a fydd yn cynnwys y bont dros Afon Wyre a’r rhan fach o’r heol ger yr eiddo a adwaenir fel Glan-yr-afon, 
sydd ger ochr ogleddol y bont hon. Ni fydd hyn yn cael effaith o ran cael mynediad i’r tai ar hyd yr U1208 ac ar heol yr 

U1209 sy’n ei chroesi, ar yr amod nad yw cerbydau sy’n lletach na chwe throedfedd (1.8m) yn croesi’r bont nac yn 
defnyddio’r rhan fach o’r U1208 i’r gogledd iddi ger Glan-yr-afon.  Gellir bwrw golwg ar y manylion llawn ar-lein yn http://

www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/gorchmynion-rheoleiddio-traffig/. Dylid anfon gwrthwynebiadau, 
gan nodi’r rhesymau yn ysgrifenedig, at Wasanaethau Technegol Ceredigion - 

gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk  neu at y Gwasanaethau Cyfreithiol, drwy law Ystafell y Post, Cyngor Sir 
Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE i gyrraedd erbyn 

xx/xx/2021.   
 

 

CEREDIGION COUNTY COUNCIL  

The Council proposes to make the The Ceredigion County Council (U1208 west of Langwyryfon) (Restriction of Width) 
Order 2021. The effect of this is to introduce a 6ft (1.8m) width restriction on the U1208 to the west of Llangwyryfon to 

cover the bridge across the Afon Wyre and the short section of road by the property known as Glan-yr-afon, which is by 
the northern end of this bridge.  Access to properties along the U1208 and the intersecting road U1209 will not be 

affected by this proposed restriction, provided that vehicles wider than 6ft (1.8m) than do not cross the bridge or use the 
short section of the U1208 immediately to the north of it, by  Glan-yr-afon. Full details may be inspected online at http://

www.ceredigion.gov.uk/resident/travel-roads-parking/road-traffic-order. Objections, stating reasons in writing, to 
Ceredigion Technical Services technical.services@ceredigion.gov.uk or Legal Services, c/o Postroom, Ceredigion County 
Council, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE to be received by xx/

xx/2021  
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 07/12/2021 

 
Teitl: Cyllideb Refeniw Reoladwy - 2021/22  

 
Pwrpas yr Adroddiad: Adrodd ar Gyllideb Refeniw 2021/22 - yr union sefyllfa 

hyd at ddiwedd Medi 2021 a’r hyn a ragwelir ar y gyfer y 
sefyllfa diwedd y flwyddyn 
 

 Er gwybodaeth  
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

Goblygiadau Cyllid a Chaffael  
Y Cynghorydd Gareth Lloyd 
 

 
 
 
1. Crynodeb: 
 

Mae’r adroddiad yma’n diweddaru’r Cabinet ar berfformiad ariannol yr holl 
wasanaethau mewn perthynas â Chyllideb Refeniw Reoladwy 2021/22    Caiff y 
cyllidebau ar gyfer pob gwasanaeth eu monitro a’i hadolygu’n weithredol yn rheolaidd 
er mwyn asesu amseru incwm a gwariant yn ogystal â’r sefyllfa a ragwelir diwedd y 
flwyddyn a sicrhau y cymerir camau i unioni’r sefyllfa lle bynnag y bo hynny’n bosib 
ac yn briodol.   Bydd hyn hefyd yn cynnwys asesu effaith ariannol parhaus COVID 19  
 
Ar hyn o bryd yn y flwyddyn ariannol rhagwelir y bydd y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn 
yn danwariant o £550k ar ôl ystyried arian grant a dderbynnir am untro yn unig ac 
oedi o ran recriwtio sydd rhywfaint yn wella na’r hyn a ragwelwyd yn y chwarter cyntaf.  
 
Yng Nghyllideb 2021/22 roedd angen £3.4m o arbedion ariannol.    Adroddwyd yn y 
chwarter diwethaf fod 100%  o darged arbedion £2.1m  y Grŵp Arweiniol Corfforaethol 
wedi ei gyflawni a gallaf adrodd erbyn hyn fod oddeutu 85% o’r arbedion gwasanaeth 
o £1.25m eisoes wedi ei gyflawni neu ar darged.    Mae’n annhebygol y gellir cyflawni’r 
balans llawn ac adlewyrchir hyn ym mherfformiad y Gyllideb.  
 
Yn seiliedig ar y sefyllfa gyfredol a’r sefyllfa a ragwelir mae sefyllfa ariannol 
gyffredinol y Cyngor yn parhau’n bositif ac yn gryf.    Fodd bynnag rhaid bod 
yn wyliadwrus am y sefyllfa yn ystod y flwyddyn gyfredol hefyd yn cynnwys 
arian grant dros dro eleni sy’n effeithio ar y ffigyrau a her recriwtio sy’n 
cynyddu’n fawr ac yn dechrau effeithio ar nifer fawr o Wasanaethau ac sydd yn 
ei dro yn arwain at lefel uwch na’r cyfartaledd o swyddi gwag.    
 
Mae effeithiau ariannol a risgiau o ganlyniad i COVID 19 yn parhau ond maent yn cae 
eu rheoli’n weithredol drwy gyfuniad o hawlio yn erbyn Cronfa Galedi Llywodraeth 
Cymru, grantiau penodol eraill Llywodraeth Cymru ac arian a roddwyd i’r neilltu o’r 
blaen mewn cronfa wrth gefn a glustnodwyd.  
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2. PERFFORMIAD CYLLIDEB GRAIDD 
 
Mae Cyllideb ddiweddaraf Chwarter 2 yn cynnwys Trosglwyddiadau yn y Gyllideb 
sy’n ymwneud â newidiadau gweithredol o ddydd i ddydd rhwng Gwasanaethau lle 
nad oes newid sylfaenol i’r ddarpariaeth gwasanaeth.    Ar gyfer Chwarter 2 nid oes 
Trosglwyddiadau Cyllideb o werth i’w adrodd.  

 
O ran y dyfarniad cyflog cenedlaethol 2021/22 mae’r sefyllfa fel a ganlyn: 
 

 Athrawon - cytunwyd ar 1.75% a bydd yn weithredol o 01/09/21.  Mae 
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’n ddiweddar fod arian grant ychwanegol o 
£139k ar gael ac y mae hyn yn gyffredinol yn cynnwys ychydig dros 90% o’r 
gost rhannol blwyddyn uwchben yr hyn a nodwyd yn y gyllideb.   Ystyrir effaith 
blwyddyn lawn o’r gost rhannol blwyddyn ychwanegol (c£260k) fel rhan o’r 
broses o osod cyllideb 2022/23 
 

 Staff eraill (APT&C / Prif Swyddogion).  Cyflwynwyd cynnig codiad cyflog 
terfynol o 2.75% ar gyfer y pwynt cyflog isaf, 1.75% ar gyfer yr holl raddfeydd 
eraill a 1.50% ar gyfer Prif Swyddogion.   Bu i’r Undebau ymgynghori â’u 
haelodau a bu i’r mwyafrif llethol wrthod y cynnig terfynol.  Mae’r Undebau yn 
paratoi i fynd i bleidlais gyda’u haelodau yn ystod mis Tachwedd/ Rhagfyr er 
mwyn gweld a ydynt yn fodlon cymryd camau gweithredu.   Bydd cost 
ychwanegol net o c£100k os bydd canlyniad y codiad cyflog yn parhau ar yr 
un lefel â’r hyn a nodwyd.    Mae’n bosib felly na fydd y sefyllfa o ran y codiad 
cyflog terfynol APT&C wedi ei benderfynu am gryn amser.  

 
O ran perfformiad y Gyllideb graidd, mae’r sefyllfa gyfredol a’r sefyllfa a ragwelir ar 
gyfer pob Gwasanaeth wedi ei grynhoi yn y tabl sydd drosodd.    Ceir manylion pellach 
yn yr Atodiad unigol ar gyfer pob gwasanaeth.  
 
Rhagwelir y bydd gorwariant o £235k ar draws ystod o wasanaethau Pyrth Gydol Oed 
a Lles.    Fodd bynnag o fewn hyn mae costau amrywiol sy’n ymwneud â Gofal 
Cymdeithasol sydd ond yn cael eu lliniaru o fewn y flwyddyn drwy er enghraifft 
ddefnyddio arian allanol dros dro a’r anawsterau recriwtio cyfredol sydd wedi arwain 
at lefelau uwch na’r cyffredin o swyddi gwag.  Er bod hyn yn creu arbedion o fewn y 
flwyddyn nid yw hyn yn ddymunol nac yn gynaliadwy.    Mae’n debygol y bydd hefyd 
gaeaf heriol y tu blaen i ni ar gyfer y gwasanaethau yma.     
 
Mae hefyd llawer o drafod yn genedlaethol am Ofal Cymdeithasol boed hynny am ba 
mor fregus yw’r sector a’r tanwariant dros gyfnod hir.    O ganlyniad i’r pwysau ar 
gostau a’r Cyflog Byw Cenedlaethol ym mis Ebrill 2022 o £9.50 yr awr a chynnydd o 
1.25% yn Yswiriant Gwladol a’r angen posib am fuddsoddiad fel rhan o daith y Cyngor 
i drawsnewid mae’n debygol y bydd y gwasanaethau sy’n ymwneud â’r Pyrth yn 
amlwg iawn fel rhan o’r broses o osod y gyllideb yn 2022/23.  
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Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb 

hyd at Medi 

2021 

 Gwir 

wariant hyd 

at Medi 2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 

Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant Sylw

 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

 Cyswllt Cwsmeriaid 5,750 3,026 2,848 178 -
Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 

2021/22.

 Gwasanaethau Democrataidd 4,120 2,088 2,035 53 50 Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

 Economi ac Adfywio 3,471 2,049 1,904 145 155

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn rhagwelir tanwariant o £155k, yn bennaf oherwydd 

cyfuniad o incwm Taliadau Tir yn perfformio’n dda ac arbedion dros dro yn ymwneud 

ȃ’r strwythur staffio newydd.

 Cyllid a Chaffael 20,188 13,532 13,365 167 200

Mae’r tanwariant a ragwelir yn ymwneud yn bennaf â swyddi gwag a chyllid 

ychwanegol oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau.  Yn ogystal â hynny, 

trosglwyddwyd £1.6 miliwn i’r cronfeydd wrth gefn, yn dilyn  mabwysiadu Polisi 

Darpariaeth Isafswm Refeniw diwygiedig.  Mae costau’r Cynllun Cymorth Ychwanegol 

gyda Threth y Cyngor yn is na’r disgwyl ar hyn o bryd ac yn cael eu rheoli drwy 

ddulliau untro.

 Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 17,587 8,587 7,852 735 -
Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 

2021/22.

 Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 1,535 769 689 80 50 Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

 Pobl a Threfniadaeth 2,093 991 971 20 - Ar yr adeg hom o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

 Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoed 2,137 1,063 948 115 - Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem

 Model Gydol Oed y Pyrth 

 Porth Cymorth Cynnar 4,047 3,152 3,060 92 20
Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o fewn yr adnoddau sydd ar gael ac yn rhagweld 

tanwariant oherwydd swyddi gwag yn bennaf.

 Porth Cynnal 23,492 13,220 13,273 (53) (128)

Mae'r gwasanaeth yn rhagweld gorwariant o £128k erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r 

gwasanaeth yn gyfnewidiol iawn ac mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar ymrwymiadau  

hyd yma ac mae yna nifer sylweddol o amrywiannau o fewn y gwasanaeth. 

 Porth Gofal 11,579 5,415 5,305 110 (127)

Mae'r gwasanaeth yn rhagweld gorwariant o £127k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r 

gwasanaeth yn gyfnewidiol iawn ac mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar ymrwymiadau  

hyd yma.

 Model Gydol Oed y Pyrth 39,118 21,787 21,638 149 (235)

 Ysgolion a Diwylliant 48,721 45,794 45,474 320 330

Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o fewn yr adnoddau sydd ar gael ac yn rhagweld 

tanwariant oherwydd swyddi gwag yn bennaf a mantais ariannu dros dro o fewn y 

flwyddyn.  Yn gyffredinol mae’r ysgolion yn byw o fewn y cyllid a neilltuwyd ar ei cyfer, 

serch hynny bydd nifer o heriau o fewn yr Ysgolion am fod y cyfnod COVID diweddaraf 

yma yn gweld ystod o broblemau o ran ymddygiad disgyblion a lles  yn ogystal ag 

effeithiau gweithredol uniongyrchol. Mae adnoddau yn dechrau cael eu rhoi mewn lle 

allan o wargedion yr ysgolion dros nifer o flynyddoedd er mwyn ceisio lliniaru'r 

materion yma sy'n dod i'r amlwg.

 Arweiniol 5,426 1,105 1,062 43 -

Rhagwelir y bydd y gyllideb yn mantoli. Bydd y costau sy’n ymwneud â COVID-19 yn 

cael eu hariannu drwy gyfuniad o Gronfa Galedi Llywodraeth Cymru, arbedion a 

nodwyd a chronfeydd wrth gefn wedi eu clustnodi. 

 Arollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd 4,590 2,037 2,037 - -
Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 

2021/22.

 Cyfanswm y Gyllideb Reoladwy 154,736 102,828 100,823 2,005 550
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3. EFFAITH ARIANNOL COVID19 

 
Mae effaith ariannol COVID-19 yn parhau, sy’n golygu bod y Gwasanaeth Cyllid a 
Chaffael yn dal i fod wrthi yn rheoli ystod o agweddau ariannol.     Y mae wedi ei 
gadarnhau y bydd Cronfa Galedi Frys Llywodraeth Cymru y ond yn rhedeg hyd at 
31/03/2022.    Felly fel y mae pethau ar hyn o bryd bydd angen i Wariant a/neu Incwm 
a gollwyd a ariannwyd ar hyn o bryd gan y Gronfa Galedi gael ei ystyried fle rhan o’r 
broses o osod Cyllideb 2022/23. 
 
Ymdrinnir â’r effaith ariannol yn sgil COVID-19 ar sail corfforaethol cyfunol ar draws y 
Cyngor; felly rhoddir cyfrif o dan bennawd cyllideb y Grŵp Arweiniol am y rhan fwyaf 
o’r elfennau y cyfeirir atynt o dan yr adran hon.     Mae’r adran ganlynol yn rhoi crynodeb 
o’r sefyllfa o safbwynt yr eitemau COVID-19 mwyaf arwyddocaol:  
 
a) Costau Cynyddol yn sgil COVID-19 a Chronfa Galedi Llywodraeth Cymru  

Mae hawliadau o ran y Gronfa Galedi frys yn parhau i gael eu cyflwyno i Lywodraeth 
Cymru .  Roedd yn gyfanswm o c£3.5m am y cyfnod o fis Ebrill i fis Medi.     Mae 
angen penderfynu ar elfennau o 5 hawliad fodd bynnag mae 99.5% o’r eitemau y 
penderfynwyd arnynt wedi eu talu.   Mae prif elfennau’r got yn ymwneud â 
chefnogaeth ariannol i ddarparwyr Gofal Cymdeithasol i Oedolion, costau yn 
gysylltiedig ag Ailagor yr Economi Ymwelwyr, cynnydd mewn costau yn Ysgolion 
sy’n ymwneud â mwy o lanhau a staff dysgu, Digartrefedd a Phrydau Ysgol am 
Ddim.     
 

b) Incwm a Gollwyd mewn Gwasanaethau  
Mae nifer mwy o ffrydiau incwm yn awr yn cael eu hadfer i lefelau cyn COVID (e.e 
meysydd parcio) neu maent yn cynhyrchu arbedion i wneud iawn am ddiffygion 
presennol.     Y gwasanaeth mwyaf arwyddocaol sy’n dal i gael ei effeithio mewn 
modd negyddol yw’r Canolfannau Lles, er bod hyn yn ymwneud i raddau helaeth 
â’r effaith yn sgil newid defnydd yr adeiladau dros dro at ddibenion eraill.    Mae 
hawliadau yn dal i gael eu cyflwyno bob chwarter i Lywodraeth Cymru, gyda hawliad 
diweddaraf o £o.6m ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis Medi ac y mae 97% o 
hawliad Chwarter 1 wedi ei dalu ac y rydym yn parhau i aros am benderfyniad ar 
mae Hawliad Chwarter 2.  
 

c) Buddion Ariannol  
Er bod y rhan fwyaf o’r effeithiau ariannol sy’n gysylltiedig â COVID-19 yn rhai 
negyddol, mae rhai o benawdau’r gyllideb yn cynhyrchu arbedion.     Bwriedir ymdrin 
â’r eitemau mwyaf arwyddocaol yn gorfforaethol, ar yr amod na fydd canlyniad 
dyfarniad cyflog 2021/22 i staff gweinyddol, proffesiynol, technegol a chlerigol yn 
cael effaith negyddol ar Wasanaethau.     Er enghraifft, mae costau teithio 
Swyddogion ac Aelodau yn arwain at arbediad o oddeutu c£235k i ddiwedd 
Chwarter 2.     Derbyniwyd ffioedd hefyd mewn perthynas â rhoi nifer o gynlluniau 
grant ar waith a rheoli’r cynlluniau hynny, cyfanswm o £66k hyd yma.  
 

d) Casglu Treth y Cyngor 
 O ran casglu Treth y Cyngor yn ystod y flwyddyn mae’r gyfradd ar hyn o bryd, sef 
ar 30/09/21, ychydig y tu ôl i’r cyfnod cyfatebol yn 2019/20, sef 57.4%  (57.9% yn 
2019)   
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Yn gyffredinol, y bwriad o hyd yw parhau i reoli effaith ariannol COVID-19 drwy gyfuniad 
o hawliadau yn erbyn Cronfa Galedi Llywodraeth Cymru, ymdrin â rhai cynilion yn 
gorfforaethol a defnyddio arian a gafodd ei osod o’r neilltu cyn hyn mewn cronfa wrth 
gefn wedi’i chlustnodi, yn ôl y gofyn.      Bydd y gwaith o reoli a monitro’r sefyllfa’n 
gydwybodol yn parhau wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen.   
 
 

4. CYNLLUNIAU ERAILL GAN LYWODRAETH CYMRU SY’N GYSYLLTIEDIG Â 
COVID-19  
 
Dyma’r prif gynlluniau sy’n cael eu rheoli hyd yma yn 2021/22 fel a ganlyn: 
 

Rhyddhad rhag talu Ardrethi 
annomestig cenedlaethol (ardrethi 
busnes) ar gyfer y sectorau 
Hamdden, Manwerthu a 
Lletygarwch 

Mae swm o dros £8.5m o ryddhad rhag talu 
ardrethi annomestig cenedlaethol (ardrethi 
busnes) wedi ei ddyfarnu i fusnesau 
cymwys ar gyfer 2021/22   

  

£500 Cynllun Cymorth 
Hunanynysu  

Hyd yma cafwyd taliadau cronnol o £373k  
– Mae’r cynllun bellach wedi’i ymestyn hyd 
at fis Mawrth 2022 ac y gwerth y taliad 
erbyn hyn yn £750 

  

Cronfa Gofal Cymdeithasol 
Oedolion ar gyfer Darparwyr   

Mae’r gronfa hon yn rhan o arian caledi 
Llywodraeth Cymru ac mae iddi nifer o 
elfennau amrywiol.    Ar gyfer diwedd y 
flwyddyn mae Llywodraeth Cymru yn lleihau 
cyllid yn y mwyafrif o feysydd oni bai am 
Ofal Cartref. 

  

Cynllun ychwanegiad at dâl 
salwch statudol Gofalwyr  

Hyd yma gwnaethpwyd taliadau cronnol o 
£29k– mae’r cynllun ar agor hyd 31/02/22   

  

Taliad o £735 i Ofalwyr Hyd yma, gwnaethpwyd taliadau o dros 
£1.54m i dros 1,600 Gofalwr.   Cynllun wedi 
ei gwblhau  

  

Cronfa Gweithwyr Llawrydd yn y 
maes Diwylliannol  

Talwyd £48k o arian grant - Cynllun wedi 
cau.  
  

  

Cronfa Cadernid Economaidd  
Grantiau Busnes yn ôl Disgresiwn 
– Mehefin & Awst 2021 

Talwyd £100k o arian grant - Cynllun wedi 
cau.  

Y Grant Caledi i Denantiaid  Mae’r cynllun yn fyw ar hyn o bryd - dim 
taliadau hyd yma.  

Cronfa Adfer Gofal Cymdeithasol Yn wreiddiol caniatawyd £916k o arian ac 
erbyn hyn derbyniwyd dyraniad ychwanegol 
o £472k.   Caiff y cynlluniau eu ffurfio ar y 
cyd â Darparwyr Allanol 

 
Yn ogystal â’r rhain mae nifer o gynlluniau grant penodol yn gysylltiedig â COVID-19 yr 
ydym yn parhau i’w cefnogi ac yn parhau i ddarparu adnoddau ar eu cyfer.   Mae’r rhain 
yn cynnwys Profi, Olrhain a Diogelu (Olrhain Cysylltiadau), digomisiynu Ysbytai Maes 
Dros Dro, Canolfannau Brechu, y gronfa ar gyfer y Cynllun Brys ar gyfer y Sector 
Bysiau a grantiau amrywiol sy’n gysylltiedig ag Addysg a Phriffyrdd.    
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5. Casgliad:  
 

Mae sefyllfa ariannol y Cyngor yn parhau i fod yn wydn gyda’r targed o gynilion 
corfforaethol o £2.1m yn y gyllideb sylfaenol bellach wedi ei gyrraedd yn llawn, ynghyd 
â’r mwyafrif o’r cynilion angenrheidiol gan y Gwasanaethau.     Ar y cyfan rhagwelir 
tanwariant o £550k ar hyn o bryd ystod y flwyddyn ac rydym yn parhau i reoli effaith 
ariannol COVID19.  
 
Fodd bynnag wrth ystyried cyfuniad pwysau costau sy’n ymwneud â Gofal 
Cymdeithasol a’r sefyllfa genedlaethol a phenderfyniadau o ran Gofal Cymdeithasol 
mae’n debygol y bydd yn her ariannu sylweddol oni bai y bydd arian craidd sylweddol 
yn cael ei dderbyn oddi wrth Lywodraeth Cymru drwy’r Setliad Llywodraeth Leol. 
 

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

 
Na  
 
 
 
 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  

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

Argymhelliad:    
 
Rheswm dros y penderfyniad:  
 

Nodi’r adroddiad  
 
Deall sefyllfa gyfredol y Cyngor o ran perfformiad 
ariannol refeniw. 
 

Trosolwg a Chraffu:  Ystyriwyd yn ystod y broses o osod y gyllideb  
 

Fframwaith Polisi: Strategaeth Ariannol Tymor Canolig   
 

Blaenoriaethau Corfforaethol: Bydd y Gyllideb yn cefnogi Amcanion Strategol y 
Cyngor.  
 

Goblygiadau Ariannol a 
Chaffael:  
 

Nodwyd o fewn yr adroddiad  

 

Goblygiadau Cyfreithiol: 
 

Rhan o rôl a ddyletswyddau Swyddog Adran 151 o ran 
gweinyddu’n briodol materion ariannol y Cyngor.  
 

Goblygiadau Staffio: 
 

Amherthnasol 
 

Goblygiadau eiddo / asedau : Amherthnasol 
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Risg (au):  

 
Risg na fydd arian digonol ar gael os bydd gorwariant 
sylweddol.    Mae’r risg yn parhau o ran pandemig COVID-
19. (Mae risg COVID-19 ar y Gofrestr Risgiau 
Corfforaethol). 

 
Pwerau Statudol: Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972 

 
Papurau Cefndir : Cyllideb Refeniw 2021/22 

 
Atodiadau: Atodiad A: Cyswllt Cwsmeriaid  

Atodiad B: Gwasanaethau Democrataidd 
Atodiad C: Yr Economi ac Adfywio 
Atodiad D: Goblygiadau Cyllid a Chaffael   
Atodiad E: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol  
Atodiad F: Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 
Atodiad G: Pobl a Threfniadaeth  
Atodiad H: Polisi, Perfformiad ac Amddiffyn y Cyhoedd 
Atodiad I: Porth Cymorth Cynnar  
Atodiad J: Porth Cynnal 
Atodiad K: Porth Gofal 
Atodiad L: Ysgolion a Diwylliant  
Atodiad M: Grŵp Arweiniol 
Atodiad N: Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a 
Chronfeydd 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Steve Johnson 
 

Swyddog Adrodd:  Duncan Hall a Justin Davies  
 

Dyddiad: 10/11/2021 
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Atodiad A / Appendix A

Cyswllt Cwsmeriaid / Customer Contact Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Arwyn Morris

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

TGCh / ICT 3,393 1,839 1,807 32 -

Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd.

There are no problem areas identified at present.  

 I/L 

Gwasanaethau Cwsmeriaid / Customer Services 1,308 654 570 84 -

Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd.

There are no problem areas identified at present.  

 I/L 

Gwasanaethau Cymunedol / Community Services 949 483 421 62 -

Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd.

There are no problem areas identified at present.  

 I/L 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service 

Management and Strategy
100 50 50 - -

Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd.

There are no problem areas identified at present.  

 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 5,750 3,026 2,848 178 -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22.

It is expected by the service to breakeven during the 2021/22 financial year.

1
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Atodiad B / Appendix B

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer :  Lowri Edwards

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Gwasanaethau Democrataidd /  Democratic Services 1,817 942 908 34 55
Mae’r arbediad rhagolwg yn ymwneud ȃ Lwfansau Aelodau.

The forecast saving relates to Members Allowances.
 I/L 

Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau / Corporate Service 

Support
1,904 948 938 10 (25)

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service 

Management and Strategy
399 198 189 9 20

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 4,120 2,088 2,035 53 50

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

At this stage in the year there are no problem areas identified.

2
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Atodiad C / Appendix C

Economi ac Adfywio / Economy and Regeneration Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer: Russell Hughes-Pickering

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Gwasanaethau Eiddo / Property Services 2,658 1,686 1,680 6 -
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

Twf a Menter / Growth & Enterprise 587 273 200 73 80

Mae yna arbedion dros dro yn ymwneud ȃ gweithredu’r strwythur newydd y 

wasanaeth.

There are temporary savings relating to the implementation of the new service  

structure

 I/L 

Gwasanaethau Cynllunio / Planning Services 117 35 (31) 66 75

Mae tanwariant y rhagolwg yn ymwneud yn bennaf ag incwm Taliadau Tir sy’n 

perfformio’n well na’r gyllideb.

The forecast underspend mainly relates to Land Charges income out-performing 

budget.

 I/L 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service 

Management and Strategy
109 55 55 - -

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 3,471 2,049 1,904 145 155

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn rhagwelir tanwariant o £155k, yn bennaf oherwydd cyfuniad o incwm Taliadau Tir yn perfformio’n dda ac arbedion dros dro yn ymwneud ȃ’r strwythur staffio newydd.

At this stage in the year an underspend of £155k is forecast, mainly due to a combination of Land Charges income performing well and temporary savings relating to the new staffing structure.
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Atodiad D / Appendix D

Cyllid a Chaffael / Finance and Procurement Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Steve Johnson

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Gwasanaeth Cyllid a Chaffael / Finance & Procurement Service 3,185 1,313 1,187 126 200

Gwnaed arbedion yn sgil swyddi gwag a derbyniwyd cyllid ychwanegol gan yr 

Adran Gwaith a Phensiynau

Savings on staff vacancies and additional funding received from DWP

 I / L 

Budd-daliadau Tai a Chynllun Cymorth Treth y Cyngor / Housing 

Benefits and Council Tax Support Scheme
6,132 6,310 6,310 - -

Bydd unrhyw wariant dros £6.1miliwn yn cael ei ariannu naill ai o gronfeydd wrth 

gefn wedi eu clustnodi a/neu arian ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru (ni 

chafwyd cadarnhad ynglŷn â hyn eto).   Y dybiaeth oedd y byddai angen oddeutu 

£500k o gyllid ychwanegol – felly mae’n  gadarnhaol mai £6.3m yw lefel y gwariant 

ar hyn o bryd. 

Any spend in excess of £6.1m will be funded from either earmarked reserves 

and/or additional funding from WG (no confirmation on this yet).  The assumption 

was addittional funding required would be circa £500k - so it is positive that the 

current spend level is £6.3m.

 C / M 

Yswiriant, Terfynu a Chostau Corfforaethol Eraill / Insurance, 

Termination  & Other Corporate Costs
1,746 1,125 1,100 25 -

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I / L 

Cyfrif Cyfalaf Corfforaethol / Corporate Capital Account 9,125 4,784 4,768 16 -

Dim pryderon – mae swm o £1.6m wedi ei drosglwyddo i’r Gronfa Gyfalaf 

Gorfforaethol wrth gefn o ganlyniad i’r ffaith bod y Cyngor wedi mabwysiadu Polisi 

Darpariaeth Isafswm Refeniw diwygiedig.

No concerns - £1.6m has been transferred to the Corporate Capital Reserve as a 

result of Council adopting an amended MRP Policy

 I / L 

 CYFANSWM / TOTAL 20,188 13,532 13,365 167 200

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae’r tanwariant a ragwelir yn ymwneud yn bennaf â swyddi gwag a chyllid ychwanegol oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau.  Yn ogystal â hynny, trosglwyddwyd £1.6 miliwn i’r cronfeydd wrth gefn, yn dilyn  mabwysiadu Polisi Darpariaeth Isafswm 

Refeniw diwygiedig.  Mae costau’r Cynllun Cymorth Ychwanegol gyda Threth y Cyngor yn is na’r disgwyl ar hyn o bryd ac yn cael eu rheoli drwy ddulliau untro.

The forecasted underspend relates mainly to staff vacancies and additional funding from DWP.   In addition a transfer to reserves of £1.6m has been made following the adoption of an amended MRP Policy.   Additional Council Tax Support Scheme 

costs are currently lower than expected and being managed by one-off means.
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Atodiad E / Appendix E

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol / Highways and Environmental Services Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Rhodri Llwyd

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Casglu a Gwaredu Gwastraff / Waste Collection & Disposal 4,790 2,379 2,308 70 -
Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. 

There are no problem areas identified at present. 
 I/L 

Parciau a gerddi, Glanhau Priffyrdd, Gwasanaethau Parcio, 

Harbwrs / Parks & Gardens, Highways Cleaning, Parking 

Services, Harbours  

28 (121) (185) 63 -
Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. 

There are no problem areas identified at present. 
 I/L 

Cludiant Teithwyr Corfforaethol, Uned Cynnal a Chadw 

Trafnidiaeth / Corporate Passenger Transport, Transport 

Maintenance Unit 

6,431 2,739 2,464 275 -
Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. 

There are no problem areas identified at present. 
 I/L 

Cynnal a Chadw Priffyrdd, Caffael a  Strategaeth, Peirianneg 

Arfordirol a Gwaith Draenio Tir / Highways Maintenance, Coastal 

Engineering & Land Drainage Procurement & Strategy

5,120 2,923 2,736 187 -
Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. 

There are no problem areas identified at present. 
 I/L 

Gwasanaethau Priffyrdd, Diogelwch y Ffordd, Rheoli Trafnidiaeth 

Rhanbarthol / Highways Services, Road Safety, Regional 

Transport Management

657 329 193 137 -
Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. 

There are no problem areas identified at present. 
 I/L 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service 

Management and Strategy
561 339 336 3 -

Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. 

There are no problem areas identified at present. 
 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 17,587 8,587 7,852 735 -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22.

It is expected by the service to breakeven during the 2021/22 financial year.
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Atodiad F/ Appendix F

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu / Legal & Governance Services Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Elin Prysor

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Gwasanaethau Cyfreithiol  / Legal Services 661 333 318 15 -
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

Gwasanaethau Archwilio /  Audit Services 594 299 264 35 20
Mae’r arbediad rhagolwg yn ymwneud ȃ Ffioedd Archwilio Allanol.

The forecast saving relates to External Audit Fees.
 I/L 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau (gan 

gynnwys Crwneriaid) / Service Management and Strategy 

(including Coroners)

280 137 107 30 30
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 1,535 769 689 80 50

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

At this stage in the year there are no problem areas identified.
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Atodiad G / Appendix G

Pobl a Threfniadaeth / People & Organisation Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer: Caroline Lewis

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Pobl a Threfniadaeth / People & Organisation 2,013 951 933 18 -
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service 

Management and Strategy
80 40 38 2 -

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 2,093 991 971 20 -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hom o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

At this stage in the year there are no problem areas identified.

7

T
udalen 226



Atodiad H / Appendix H

Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoed / Policy, Performance & Public Protection Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Alun Williams

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Partneriaethau a Pherfformiad / Partnerships & Performance 815 393 358 35 -
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

Diogelu'r Cyhoedd / Public Protection 1,198 608 543 65 -

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem heblaw am y prosiect amgylcheddol 

mawr.                                    

There are no problem areas identified other than the large environmental project.

 C / M 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service 

Management and Strategy
124 62 47 15 -

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 2,137 1,063 948 115 -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem

At this stage in the year there are no problem areas identified
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Atodiad I / Appendix I

Porth Cymorth Cynnar Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer :  Elen James

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Dysgu Gydol Oes a Sgiliau / Lifelong Learning & Skills 326 453 430 23 (65)
Mae incwm HCT wedi lleihau. Gellir cyllido hyn o fewn y gyllideb yn ei chyfanrwydd.  

HCT income has reduced.  This can be funded within the budget as a whole.
 I / L 

Gwasanaethau Cymorth Cynnar / Early Intervention Services 770 974 968 6 50
Mae swyddi gwag wedi arwain at y tanwariant.

Vacant posts have led to the underspend.
 I / L 

Uned Cyfeirio Disgyblion / Pupil Referral Unit 729 326 292 34 10
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I / L 

Canolfannau Lles / Wellbeing Centres 1,117 552 560 (8) -

Mae’r maes gwasanaeth hwn yn dibynnu’n fawr ar incwm. Mae’r rhagolygon  yn 

amodol ar gais llwyddiannus i Gronfa Incwm Coll Llywodraeth Cymru.

This service area is highly income dependent. The forecast position is subject to 

successful Lost Income claims from WG.

 C / M 

Gwasanaethau Cymorth ac Ymyrraeth / Support and Intervention 

Services
1,105 798 761 37 25

Mae swyddi gwag wedi arwain at y tanwariant.

Vacant posts have led to the underspend.
 I / L 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service 

Management and Strategy
- 49 49 - -

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I / L 

 CYFANSWM / TOTAL 4,047 3,152 3,060 92 20

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o fewn yr adnoddau sydd ar gael ac yn rhagweld tanwariant oherwydd swyddi gwag yn bennaf.

The service is operating within the resources available and foresees an underspend due mainly to vacant posts.
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Atodiad J / Appendix J

Porth Cynnal Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Sian Howys

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Gofal wedi’i Gynllunio / Planned Care 9,876 5,393 5,397 (4) (7)

Mae'r gorwariant yn  bennaf oherwydd taliadau Uniongyrchol i Bobl Hŷn o £135k, sy'n 

cael ei orbwyso yn rhannol gan danwariant ar gylfogau yn y timau oherwydd swyddi 

gwag.                                                                                                                                                           

The overspend is mainly due to Older Persons Direct Payments £135k overspend 

partly offset by underspends on salaries in the teams due to vacant posts.

 U / H 

Cymorth Estynedig / Extended Support 9,787 5,293 5,299 (6) (18)

Yn bennaf oherwydd Taliadau Uniongyrchol gorwariant o £181k,  sy'n cael ei orbwyso 

yn rhannol gan danwariant  oherwydd  Swyddi gwag yn y gwasanaeth ac anhawster 

wrth recriwtio oherwydd Covid. 

Mainly due to Direct Payments £181k overspend, partly offset by underspends on 

vacant posts in the service and difficultly in recruiting due to Covid

 U / H 

Lles Meddyliol / Mental Wellbeing 2,553 1,904 1,905 (1) -
Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. 

There are no problem areas identified at present. 
 C / M 

Diogelu / Safeguarding 685 316 313 3 -
Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. 

There are no problem areas identified at present. 
 I / L 

Camddefnyddio Sylweddau / Substance Misuse 272 195 189 6 -
Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. 

There are no problem areas identified at present. 
 C / M 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service 

Management and Strategy
319 119 170 (51) (103)

Mae'r gorwariant oherwydd yr arbedion sydd eu hangen ar gyfer y strwythur Porth 

newydd.                                                                                 

The overspend is due to savings required for the new Porth structure.

 I / L 

 CYFANSWM / TOTAL 23,492 13,220 13,273 (53) (128)

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r gwasanaeth yn rhagweld gorwariant o £128k erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r gwasanaeth yn gyfnewidiol iawn ac mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar ymrwymiadau  hyd yma ac mae yna nifer sylweddol o amrywiannau o fewn y gwasanaeth. 

The Service anticipates an overspend by year end of £128k.  The service is highly volatile and this forecast is based on known commitments to date and there are a significant number of variances within the service. 
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Atodiad K / Appendix K

Porth Gofal Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Donna Pritchard

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Gwasanaethau Uniongyrchol / Direct Services 4,234 1,890 1,919 (29) (136)

Mae'r gorwariant oherwydd problemau staffio o fewn y Tîm Maethu.

The predicted overspend is mainly due to staffing issues within the Fostering 

Team.

 U / H 

Gwasanaethau Tymor Byr ac wedi'u Targedu / Targeted and 

Short Term Services
4,687 2,698 2,577 121 62

Gofal Cartref sy'n bennaf gyfrifol am y danwariant. Mae hyn yn cael ei fonitro'n 

agos gan fod y danwariant wedi'i gysylltu â nifer o  pecynnau ar y rhestr aros.

The underspend is mainly due to Homecare. This is closely monitored as the 

underspend is linked to the number of packages on the waiting list. 

 U / H 

Gwananaethau Asesu a Brysbennu Integredig / Integrated Triage 

and Assessment Services
1,472 823 811 12 52

Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. 

There are no problem areas identified at present.  C / M 

Gwasanaethau Tai / Housing Services 804 20 (25) 45 -
Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. 

There are no problem areas identified at present. 
 C / M 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service 

Management and Strategy
382 (16) 23 (39) (105)

Mae'r gorwariant oherwydd yr arbedion sydd eu hangen ar gyfer y strwythur Porth 

newydd.                                                                                 

The overspend is due to savings required for the new Porth structure.

 I / L 

 CYFANSWM / TOTAL 11,579 5,415 5,305 110 (127)

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r gwasanaeth yn rhagweld gorwariant o £127k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r gwasanaeth yn gyfnewidiol iawn ac mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar ymrwymiadau  hyd yma.

The Service anticipates an overspend by year end of £127k. The service is highly volatile and this forecast is based on known commitments to date.  
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Atodiad L / Appendix L

 Ysgolion a Diwylliant / Schools & Culture Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Meinir Ebbsworth

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Ysgolion Cynradd / Primary Schools 18,142 18,142 18,142 - -
Mae'r cyllid i gyd yn cael ei ddirprwyo i Gyrff Llywodraethol Ysgolion o 1 Ebrill.

All funding is delegated to School Governing Bodies wef 1 April.
 I / L 

Ysgolion Uwchradd / Secondary Schools 13,893 13,893 13,893 - -
Mae'r cyllid i gyd yn cael ei ddirprwyo i Gyrff Llywodraethol Ysgolion o 1 Ebrill.

All funding is delegated to School Governing Bodies wef 1 April.
 I / L 

Ysgolion Pob Oed / All-through Schools 10,743 10,743 10,743 - -
Mae'r cyllid i gyd yn cael ei ddirprwyo i Gyrff Llywodraethol Ysgolion o 1 Ebrill.

All funding is delegated to School Governing Bodies wef 1 April.
 I / L 

Gwella Ysgolion / School Improvement 1,474 1,307 1,247 60 100
Mae swyddi gwag wedi arwain at y tanwariant.

Vacant posts have led to the underspend.
 I / L 

Adnoddau Dysgu / Learning Resources 299 (129) (129) - -
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem sylweddol.

There are no significant problem areas identified.
 I / L 

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs 2,112 960 823 137 130
Mae swyddi gwag wedi arwain at y tanwariant.

Vacant posts have led to the underspend.
 I / L 

Gwasanaethau Diwylliannol / Cultural Services 978 496 454 42 -

Mae rhannau o’r maes gwasanaeth hwn yn dibynnu’n fawr ar incwm ac mae’r 

rhagolygon yn amodol ar gais llwyddiannus i Gronfa Incwm Coll Llywodraeth 

Cymru.

Parts of this service area are highly income dependent and the forecast position is 

subject to successful Lost Income claims from WG

 C / M 

Uned Arlwyo Gorfforaethol / Corporate Catering Unit 835 75 2 73 100
Mae'r maes hwn yn dibynnu'n fawr ar incwm. 

This service area is income dependent.
 C / M 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service 

Management and Strategy
245 307 299 8 -

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I / L 

 CYFANSWM / TOTAL 48,721 45,794 45,474 320 330

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o fewn yr adnoddau sydd ar gael ac yn rhagweld tanwariant oherwydd swyddi gwag yn bennaf a mantais ariannu dros dro o fewn y flwyddyn.  Yn gyffredinol mae’r ysgolion yn byw o fewn y cyllid a neilltuwyd ar ei cyfer, 

serch hynny bydd nifer o heriau o fewn yr Ysgolion am fod y cyfnod COVID diweddaraf yma yn gweld ystod o broblemau o ran ymddygiad disgyblion a lles  yn ogystal ag effeithiau gweithredol uniongyrchol. Mae adnoddau yn dechrau cael eu rhoi mewn 

lle allan o wargedion yr ysgolion dros nifer o flynyddoedd er mwyn ceisio lliniaru'r materion yma sy'n dod i'r amlwg.

The service is operating within the resources available and foresees an underspend due mainly to vacant posts and the benefit of temporary in year funding.  Schools are generally living within their delegated allocations, however there are challenges as 

this latest COVID phase is manifesting itself in a range of pupil behaviour and wellbeing issues as well as the more direct operational impacts.   Resources are therefore starting to be proactively committed from School balances on a multi-year basis to 

help mitigate these emerging issues.
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Atodiad M / Appendix M

Arweiniol / Leadership Brif Weithredwr / Chief Executive : Eifion Evans

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Grŵp Arweiniol / Leadership Group 486 243 227 16 -
Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd.

There are no problem areas identified at present. 
 I / L 

Arbedion Corfforaethol / Corporate Savings 2,883 - - - -

Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd.  The £2.1m 

Corporate savings target for the year has now been met in full.

There are no problem areas identified at present.  The £2.1m Corporate savings 

target for the year has now been met in full.

 I / L 

Cyllid wrth gefn / Contingencies 65 32 (24) 56 -

Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. Noder ar hyn o 

bryd bod yr incwm yn fwy na'r gwariant.

There are no problem areas identified at present. Note currently income exceeds 

expenditure.

 I / L 

Buddsoddi i Arbed / Invest to Save - - -

Bydd unrhyw wariant yn ystod y flwyddyn yn cael ei ariannu o gronfeydd wrth gefn 

wedi eu clustnodi.

In year expenditure will be funded from earmarked reserves.

 I / L 

Lleoliadau y tu allan i'r Sir / Out of County Placements 1,992 830 859 (29) -

Mae'r gyllideb yma o dan mwy a mwy o bwysau, fodd bynnag mae hyn yn cael ei 

unioni o fewn y flwyddyn ond ar sail dros dro yn unig.

This budget is starting to come under increasing pressure, however this is being 

mitigated in year, but only on a temporary basis

 U / H 

COVID19 / COVID19 - - -

Bydd unrhyw ddiffyg o ran cyllid yn cael ei ariannu o gronfeydd wrth gefn wedi eu 

clustnodi.

Any shortfall in funding will be financed from earmarked reserves.

 C / M 

 CYFANSWM / TOTAL 5,426 1,105 1,062 43 -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Rhagwelir y bydd y gyllideb yn mantoli. Bydd y costau sy’n ymwneud â COVID-19 yn cael eu hariannu drwy gyfuniad o Gronfa Galedi Llywodraeth Cymru, arbedion a nodwyd a chronfeydd wrth gefn wedi eu clustnodi. 

A break even position is forecast.  Costs in relation to COVID19 will be financed by a combination of WG Hardship Fund, Savings identified and Earmarked reserves.
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Atodiad N / Appendix N

Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd / Levies, Council Tax Premium and Reserves Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Steve Johnson

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Medi 2021 

 Gwir wariant 

hyd at Medi 

2021  

 Amrywiant  

hyd at Medi 

2021  

 Rhagolygon 

Diwedd y 

Flwyddyn 

tan/(gor)

wariant  Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg 

 Lefel y risg

(I, C neu U )  

Service

 Latest

Budget 

 Budget

to 

September 

2021 

 Actuals

to

September 

2021 

 Variance

to

September 

2021 

 Year End 

Forecast

under/

(over)

spend  Explanation of forecast over/under spend & the level of risk 

 Level of risk

(L, M or H) 
 £'000  £'000  £'000  £'000  £'000 

Ardollau / Levies 4,072 2,037 2,037 - -

Mae risg gorwariant yn fach iawn am y caiff yr ardollau eu gosod yn flynyddol ac ni 

chânt eu hadolygu yn ystod y flwyddyn. 

The risk of overspends is minimal as the levies are set annually and are not 

revised in year.

 I / L 

Premiwm Treth y Cyngor / Council Tax Premium 518 - - - -

Mae’r swm sydd ar gael i’w wario yn dibynnu ar y Premiwm a gesglir yn ystod y 

flwyddyn ar ôl caniatáu ar gyfer unrhyw ad-daliadau.

The amount available to be spent will be dependent on the Premium collected 

during the year after allowing for any refunds.

 I / L 

Balansau a Chronfeydd wrth gefn / Balances & Reserves - - - - -

Nid oes unrhyw feysydd problemus wedi'u nodi ar hyn o bryd. Bydd unrhyw 

drosglwyddiad i / o'r Gronfa Gyffredinol yn cael ei ystyried ar ddiwedd y flwyddyn 

pan fydd sefyllfa gyffredinol y Cyngor yn hysbys.

There are no problem areas identified at present.  Any transfer to / from the 

General Fund will be considered at year end when the overall position for the 

Council is known.

 I / L 

 CYFANSWM / TOTAL 4,590 2,037 2,037 - -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2021 / Budget Forecast Report September 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22.

It is expected by the service to breakeven during the 2021/22 financial year.
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 7 Rhagfyr 2021 

 
Teitl: 
 

Adolygiad canol blwyddyn o Strategaeth Rheoli’r 
Trysorlys ar gyfer 2021/22 
 

Diben yr adroddiad: Adrodd ar Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer   
2021/22  
 

Er: GWYBODAETH 
 

Portffolio Cabinet: 
 
 
Aelod Cabinet:  

Gwasanaethau Cyllid a Chaffael a Gwasanaethau 
Diogelu’r Cyhoedd 
 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd 
 

 
 
1. CYFLWYNIAD 

 
 

Cyflwynir yr adroddiad hwn yn unol â Chod Ymarfer diwygiedig Sefydliad Siartredig 
Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar Reoli'r Trysorlys yn y Gwasanaethau 
Cyhoeddus (y cod). Mae'n un o ofynion y cod i adrodd i'r Cabinet ar weithgarwch 
disgwyliedig y trysorlys ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, adolygiad canol blwyddyn a 
pherfformiad gweithgareddau’r Cyngor o ran rheoli’r trysorlys ar ddiwedd y flwyddyn. 

 
 Diffinnir rheoli trysorlys gan Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 

Chyfrifyddiaeth fel:  
 

 “Rheoli buddsoddiadau a llif arian yr awdurdod, ei drafodion o ran bancio, 
marchnadoedd arian a’r farchnad gyfalaf; rheolaeth effeithiol o'r risgiau sy'n 
gysylltiedig â'r gweithgareddau hynny a cheisio’r perfformiad gorau posibl yn 
unol â'r risgiau hynny.”  

 
2. SEFYLLFA’R PORTFFOLIO 

 
Mae sefyllfa’r Cyngor o ran dyled a buddsoddiadau wedi ei chrynhoi isod, gyda 
manylion pellach yn cael eu dadansoddi yn Atodiad A (Portffolio Buddsoddi) ac 
Atodiad B (Portffolio Dyledion).  
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 Ar   Ar 
 30/09/2021 

£m  
 31/03/2021 

£m 
Benthyca Allanol    
Benthyciadau’r Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus 

109.5 
 

110.0 

Benthyciad marchnad  5.8  5.8 
Cyllid benthyca ad-daladwy 
Llywodraeth Cymru   

0.9 
 

0.9 

Cyfanswm y Ddyled 116.2  116.7 
    
Buddsoddiadau a ddelir    
 Yn fewnol 39.5  29.2 

Cyfanswm y Buddsoddiadau  39.5  29.2 
     

Dyled Net 76.7  87.5 

 
 
3. DIWEDDARIAD ECONOMAIDD 
 

Y sefyllfa ar ddiwedd mis Medi 2021:  
 
Wrth i raglen frechu Covid-19 fynd rhagddi, mae’r economi yn graddol ddod allan 
o’r gwaethaf o’r pandemig, gyda lefelau twf Cynnyrch Domestig Gros yn uchel, sef 
5.5% yn Chwarter 2 2021.  Ym mis Medi 2021 mae’r Cynnyrch Domestig Gros tua 
2.5% islaw ei lefel cyn Covid.  Mae rhywfaint o ansicrwydd yn parhau, gan y 
rhagwelir y bydd achosion Covid-19 yn brigo yn ystod yr hydref a’r gaeaf.  Gallai 
hyn arwain at gyfnodau clo pellach a/neu gyfyngiadau a allai fygu gweithgaredd 
economaidd.   Yn ogystal, mae tystiolaeth bod cyflenwyr yn cymryd amser hir i 
ddanfon nwyddau, bod llwyth o waith yn aros i’w wneud, a bod prinder arwyddocaol 
o ran deunyddiau a llafur mewn nifer o sectorau, pethau a allai hefyd fygu 
cynhyrchiant.    

 
Mae diweithdra yn y DU yn parhau i fod yn gymharol isel mewn termau hanesyddol, 
sef 4.5% ym mis Awst 2021, er bod peth ansicrwydd o hyd o ran rhagolygon y farchnad 
lafur, wrth i gwestiynau barhau heb eu hateb ynghylch y modd y bydd yr economi yn 

addasu i’r ffaith bod y cynllun ffyrlo yn dod i ben ddiwedd mis Medi 2021.  Ychydig o 
arwyddion sydd o gynnydd yn nifer y diswyddiadau ac mae nifer y swyddi gwag 
wedi cynyddu gyda dangosyddion yn dangos bod anawsterau recriwtio yn 
gyffredin.   Mae arwyddion hefyd o gynnydd mewn cyflogau o’r herwydd.  
 
Mae chwyddiant yn 3.1% ar hyn o bryd (mynegai prisiau defnyddwyr) a 4.9% 
(mynegai prisiau manwerthu).  Mae’r Pwyllgor Polisi Ariannol wedi datgan ei fod yn 
awr yn disgwyl i chwyddiant (mynegai prisiau defnyddwyr) gyrraedd uwchlaw 4% 
eleni, gan aros ar y lefel hon i mewn i Chwarter 2 2022, er iddynt ailadrodd eu 
safbwynt blaenorol mai rhywbeth byrhoedlog fydd pwysau prisiau byd-eang.  

 
 
Mae cyfradd sylfaenol Banc Lloegr yn parhau i fod yn 0.1%, sef yr un fath ag y mae 
wedi bod ers dechrau'r brigiad o achosion Covid-19 ym mis Mawrth 2020. Nododd 
y Pwyllgor Polisi Ariannol fod datblygiadau economaidd diweddar wedi cryfhau’r 
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achos dros gynnydd cymharol fach yn y gyfradd sylfaen,  a chytunai’r holl aelodau 
y dylai unrhyw dynhau cychwynnol ar bolisi ariannol yn y dyfodol gael ei weithredu 
drwy gynyddu Cyfradd  Banc.   

 
 
 
4. STRATEGAETH AR GYFER 2021/22 
 
 Cymeradwywyd strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor ar gyfer y flwyddyn gyfredol 

gan y Cyngor Llawn ym mis Mawrth 2021. Amlinellwyd blaenoriaethau buddsoddi’r 
Cyngor yn Strategaeth Buddsoddi'r Cyngor, sef diogelwch cyfalaf a hylifedd, gyda'r 
nod o sicrhau'r enillion gorau posibl ar fuddsoddiadau sy'n gymesur â lefelau priodol 
diogelwch a hylifedd. Yn gyffredinol, rhagwelwyd y byddai buddsoddiadau ar gyfer 
gofynion llif arian craidd am gyfnodau hyd at 3 mis, ond gyda lle i fuddsoddi am 
gyfnodau hwy (hyd at flwyddyn) os oes balansau buddsoddi dros ben ar gael. Hyd 
yma, mae'r holl fuddsoddiadau eleni wedi bod yn unol â'r strategaeth. 

 
Ar yr ochr fenthyca, nododd y Strategaeth fod amcangyfrif gofyniad cyllido o £8.5m. 
Mae gan y Cyngor falans arian gweddol sylweddol ac mae'n cynnal sefyllfa fenthyca 
fewnol sy'n helpu i sicrhau arbedion refeniw tymor byr.  

 
 
5.   PORTFFOLIO BUDDSODDI 

 
Dangosir rhestr lawn o'r buddsoddiadau a ddelir ar 30/09/2021 yn Atodiad A. Mae 
mwyafrif y buddsoddiadau yn rhai tymor byr, gan sicrhau bod y dyddiadau allweddol 
sy'n ymwneud â chyflogau, budd-dal tai a rhediadau taliadau credydwyr yn cael eu 
cwmpasu o fewn mis. Pan fo arian yn caniatáu, ychwanegir at y buddsoddiadau hyn â 
buddsoddiadau sydd wedi aeddfedu ac sydd â dyddiad hwy er mwyn manteisio ar 
enillion uwch.  

 
 
6. PORTFFOLIO BENTHYCA  

Yn ystod 2021/22, ni chymerwyd unrhyw fenthyciadau newydd o’r Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (BBGC) hyd yn hyn, ac nid oes benthyciadau BBGC 
sydd wedi aeddfedu yn ddyledus yn ystod y flwyddyn.   
 
Dangosir rhestr lawn o fenthyciadau a ddelir ar 30/09/2021 yn Atodiad B.   

 
7.  AILDREFNU DYLEDION 

Mae’r cyfleoedd i aildrefnu dyledion yn dal i fod yn brin iawn, ac i bob pwrpas wedi 
diflannu, yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni ac o edrych ar strwythur canlyniadol 
cyfraddau llog y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus ar draws y gromlin. Felly nid 
oes unrhyw ad-daliad cynamserol o ddyled, nac aildrefnu dyledion, wedi digwydd hyd 
yma yn y flwyddyn ariannol hon.  
 
 

8.  CYDYMFFURFIO Â THERFYNAU'R TRYSORLYS  
Yn ystod y flwyddyn ariannol hyd yma mae'r Cyngor wedi gweithredu o fewn terfynau'r 
Trysorlys a'r Dangosyddion Darbodus a nodwyd yn adroddiad Strategaeth Rheoli 
Trysorlys cymeradwy'r Cyngor am y flwyddyn.  
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9. YMGYNGHORWYR Y TRYSORLYS  
 

Mae'r Cyngor yn cyflogi Link Treasury Solutions Ltd fel ymgynghorydd Trysorlys 

allanol y Cyngor ar gontract sy'n rhedeg tan 31/08/2022. Mae Link yn cynorthwyo 
drwy ddarparu dadansoddiad o deilyngdod credyd y parti arall mewn buddsoddiad, 
mae’n darparu rhagolygon o ran symudiadau cyfraddau’r Bwrdd Benthyciadau 
Gwaith Cyhoeddus, mae’n cynnal adolygiadau mantolen, yn darparu gwybodaeth 
yn rheolaidd am y newidiadau diweddaraf yn economaidd ac yn wleidyddol ynghyd 
â chyngor ar unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth neu safonau cyfrifo.   
 
 
 

10. CONTRACT BANCIO 
 

Mae gan y Cyngor gontract gyda Barclays ar gyfer darparu gwasanaethau bancio, 

sy'n para tan 29/02/2024. Mae Barclays yn fanc sydd wedi ei leoli yn y DU, gyda 

statws credyd A1 (Moody’s), ac mae’n parhau i ddarparu gwasanaeth gwych i’r 

Cyngor, yn enwedig yn ystod y pandemig Covid-19.  Mae Barclays wedi gweithredu 

gydag arbenigedd yn y sector llywodraeth leol ers dros 15 mlynedd, ac ar hyn o 

bryd mae’n darparu gwasanaethau bancio trafodol i ychydig dan 25% o’r holl 

awdurdodau lleol ac mae’n dal perthynas trysorlys gyda bron i 70% yn y DU.  Mae 

nifer y darparwyr gwasanaethau bancio i’r sector llywodraeth leol yn gyfyngedig 

iawn a dylid nodi mai Barclays oedd yr unig fanc a fynegodd ddiddordeb ym 

musnes y Cyngor y tro diwethaf y cafodd y contract ei gaffael. Mae hyder mawr yn 

y mesurau sydd gan Barclays i wrthsefyll twyll, ystyriaeth hanfodol yn yr oes sydd 

ohoni.  Mae Barclays wedi cyflwyno hyfforddiant am ddim o ansawdd uchel i 

swyddogion y Cyngor i godi ymwybyddiaeth o dwyll seibr.  Cyfeirir at y cwrs hwnnw 

isod.  Mae’n enghraifft dda o’r gwasanaethau cymorth ychwanegol a dderbyniwyd 

o dan y cytundeb hwn.   

 

11. HYFFORDDIANT 

Mae troseddwyr seibr wedi manteisio ar y ffaith fod busnesau yn gorfod gwneud 

newidiadau i’w prosesau oherwydd y pandemig ac maent yn newid eu tactegau 

drwy’r amser.  Er mwyn helpu i ddiogelu’r Cyngor rhag y bygythiad hwn, trefnodd 

Barclays weminar ar y pwnc ‘Twyll a Diogelwch Seibr: sut i ddiogelu eich sefydliad’. 

Roedd ugain swyddog yn bresennol yn y weminar hon yn ddiweddar.    
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Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig?  
Os naddo, nodwch pam  

Naddo: 
Adroddiad er 
gwybodaeth 
yw hwn  

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

  
  
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 

Nodi cynnwys yr adroddiad  
 
 

Y rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Nid oes angen nodi rheswm.  

  
  
Trosolwg a Chraffu: Ystyriwyd yn ystod y broses o gymeradwyo’r Strategaeth  
 
Fframwaith Polisi: 

 
Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2021/22  

 
Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

 
Mae Rheoli’r Trysorlys yn sail i’r holl Flaenoriaethau 
Corfforaethol  

 
Goblygiadau Cyllidol: 

 
Cyllid: Incwm Buddsoddi/Llog allanol wedi’i dalu  

   
Pwerau Statudol: Deddf Llywodraeth Leol 2003 
 
Papurau Cefndirol: 

 
Adroddiad ar Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2021/22 i’r Cyngor 
Llawn (mis Mawrth 2021) 
 

Atodiadau: Atodiad A – Portffolio Buddsoddi  
Atodiad B – Portffolio Dyledion 

 
Pennaeth y 
Gwasanaeth: 

 
Stephen Johnson (Cyllid a Chaffael) 

 
Swyddog Adrodd: 

 
Justin Davies (Rheolwr Corfforaethol -  Cyllid Craidd) 

 
Dyddiad: 

 
22/10/2021 
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Atodiad A 
 

PORTFFOLIO BUDDSODDI AR 30/09/2021: 
 

  MANYLION GWERTH 
  

CYFRADD 
LLOG 

BUDDSODDIAD  

    £ % O  

       

Buddsoddiad a ddelir      

 Cyfran Bank of Scotland  2,000,000 0.03 20/09/2021 22/10/2021 

 Cymdeithas Adeiladu Coventry Building 
Society 

1,500,000 
0.02 

01/09/2021 29/10/2021 

 
Cymdeithas Adeiladu Coventry Building 
Society 

1,000,000 
0.02 

31/08/2021 29/10/2021 

 
Cymdeithas Adeiladu Coventry Building 
Society 

1,000,000 
0.02 

20/09/2021 19/11/2021 

 DMADF 1,000,000 0.01 03/09/2021 08/10/2021 

 DMADF 1,000,000 0.01 06/09/2021 11/10/2021 

 DMADF 1,000,000 0.01 07/09/2021 19/10/2021 

 DMADF 1,000,000 0.01 22/09/2021 12/10/2021 
 DMADF 500,000 0.01 03/09/2021 07/10/2021 

 Goldman Sachs International 2,000,000 0.165 15/09/2021 15/03/2022 

 Goldman Sachs International 2,000,000 0.14 30/09/2021 30/03/2022 
  14,000,000    

      

Adneuon yng Nghyfrif Wrth Gefn Barclays      

 Banc Barclays  10,507,467 0.05 30/09/2021 - 
      

Adneuon mewn Cyfrif Hysbysiad      

 Nat West 35 o ddiwrnodau 6,982,706 0.05 30/09/2021 - 

 Bank of Scotland 32 o ddiwrnodau 4,000,000 0.03 30/09/2021  

 Santander 95 o ddiwrnodau 4,000,000 0.20 30/09/2021 - 

  14,982,706    
      

Cyfanswm y buddsoddiadau ar  30/09/21 39,490,172    
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PORTFFOLIO DYLEDION AR 30/09/2021:  Atodiad B 
 

Cyfeirnod y 
Benthyciad 

Dull ad-dalu  Dyddiad 
cychwyn  

Dyddiad 
aeddfedu 

Cyfradd 
llog 

gwreiddiol  

Balans 
ar 

30/09/21 

 

 

 
Allwedd 
A – Annuity (Blwydd-dal) 

    M – Maturity (Adeg aeddfedu) 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1 
 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I'R: 
 

CABINET 

DYDDIAD: 
 

7 Rhagfyr 2021 

LLEOLIAD: SKYPE – Siambrau'r Cyngor, Penmorfa, Aberaeron 
 

TEITL: 
 

Adroddiad Diogelu Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS 
Chwarter 1 2021-22 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Monitro gweithgarwch ar sail amlasiantaethol o ran y camau a 
gymerwyd i ddiogelu plant ac oedolion yng Ngheredigion. 
 

RHESWM Y MAE'R 
PWYLLGOR CRAFFU 
WEDI GOFYN AM Y 
WYBODAETH HON: 
 
 

Sicrhau bod aelodau'n monitro cynnydd yng nghyfarfodydd 
rheoli chwarterol Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS 
 
 

CEFNDIR: 
 
Amgaeir Adroddiad Diogelu Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS ar gyfer 
Chwarter 1 2021-22. 
 
Adroddiadau rheoli amlasiantaethol yw'r rhain ar gyfer diogelu plant ac oedolion yng 
Ngheredigion yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin 2021. Darparant wybodaeth reoli 
ar y camau a gymerwyd o dan Ganllawiau Diogelu Cymru. 
 
Mae'r Adroddiadau yn cynnwys y wybodaeth a ddarparwyd gan asiantaethau eraill sy'n 
ymwneud â diogelu llesiant plant ac oedolion yng Ngheredigion. 
 
Mae aelodau Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS (Ceredigion) yn trafod y 
wybodaeth reoli hon er mwyn monitro a gwerthuso pa mor effeithiol yw'r trefniadau ar gyfer 
diogelu plant ac oedolion yng Ngheredigion a'r canlyniadau. 
 
Mae'r cyfarfodydd amlasiantaethol hyn yn rhoi cyfle i nodi a gweithredu ar unrhyw faterion 
perfformiad a materion eraill o fewn y maes gwaith hwn. 
 
Mae gwybodaeth am berfformiad hefyd yn cael ei darparu i Fwrdd Diogelu Rhanbarthol 
Canolbarth a Gorllewin Cymru sydd hefyd yn gyfle i ddadansoddi perfformiad, tueddiadau a 
materion ar draws y Rhanbarth. 
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Crynodeb o'r Pwyntiau Allweddol: 
 
DIOGELU PLANT 
 

 Roedd tipyn o gynnydd yn nifer yr adroddiadau diogelu plant o'i gymharu â'r chwarter blaenorol 
a arweiniodd at Drafodaethau Strategaeth/Cyfarfodydd Strategaeth Amddiffyn Plant, 99 o 
adroddiadau yn Chwarter 4 o'i gymharu â 116 yn Chwarter 1.  Mae hwn yn gynnydd sylweddol 
o'r un chwarter y flwyddyn flaenorol pan gafwyd 85 o adroddiadau a aeth ymlaen i drafodaeth 
strategaeth/cyfarfod strategaeth. Gyda'r cyfyngiadau'n cael eu llacio a'r ysgolion yn ailagor 
cafwyd twf yn nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd ar ôl i lefelau adrodd leihau yn ystod y cyfnod 
clo. 
 

 Cynhaliwyd 18 o Gynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant yn ystod y chwarter hwn o'i 
gymharu â 9 yn y chwarter blaenorol, sef Chwarter 4. 
 

 Cyfanswm y plant a gafodd eu rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant yn dilyn Cynadleddau 
Cychwynnol oedd 18 yn y chwarter hwn, o'i gymharu â 7 yn ystod y chwarter blaenorol. 
 

 Unwaith eto yr heddlu oedd y brif asiantaeth atgyfeirio yn y chwarter hwn wedi'i ddilyn gan staff 
Addysg ac yna staff y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae hyn yn dilyn yr un patrwm â 
Chwarter 4. 
 

 Cynhaliwyd 65 o Ymholiadau Adran 47 yn ystod y chwarter hwn o'i gymharu â 45 yn ystod 
Chwarter 4. Cafodd 50 o'r 65 o Ymholiadau eu cynnal ar y cyd rhwng yr Heddlu a'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol, cafodd 6 eu cynnal gan un asiantaeth, sef y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, a chafodd 9 eu cynnal gan yr Heddlu yn unig. 
 

 Y pryderon mwyaf a arweiniodd at gwblhau ymholiadau amddiffyn plant oedd honiadau o gam-
drin/camfanteisio'n rhywiol (25) a cham-drin corfforol (24). Yn Chwarter 4 y prif gategorïau o 
gam-drin a gafodd eu hadrodd oedd cam-drin corfforol (17) a cham-drin rhywiol (16). 
 

 Roedd y cynadleddau cychwynnol amddiffyn plant a gynhaliwyd yn ystod y chwarter hwn wedi 
dyblu o'r chwarter blaenorol.  Cynhaliwyd 94.4% o'r cynadleddau cychwynnol o fewn yr 
amserlenni. 
 

 Cynhaliwyd cyfanswm o 12 o Gynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant yn ystod y chwarter hwn. 
Roedd y rhain ar gyfer cyfanswm o 24 o blant o 12 teulu.  O ganlyniad i'r cynadleddau adolygu 
roedd 7 plentyn wedi parhau ar y gofrestr a chafodd 17 o blant eu dileu o'r Gofrestr Amddiffyn 
Plant. O'r nifer y plant a gafodd eu dileu o'r gofrestr, roedd 16 o blant yn parhau i fod yn destun 
Cynllun Plentyn sydd Angen Gofal a Chymorth. 
 

 Mewn 95% o'r cynadleddau a gynhaliwyd roedd o leiaf un aelod o'r teulu sydd â Chyfrifoldeb 
Rhieni yn bresennol yn y gynhadledd, ac mewn 90% o'r cynadleddau a gynhaliwyd cafodd barn 
y plentyn ei chynrychioli. 
 

 Y prif ffactorau risg i blant a gafodd eu cofnodi o'r cynadleddau oedd cam-drin domestig, rhieni 
ddim yn cydweithredu â Chynllun Amddiffyn Plant, rhieni'n gwahanu, ac anawsterau iechyd 
meddwl rhieni. 
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 Roedd nifer y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant yn gyson â'r chwarter blaenorol, fodd bynnag 
cafodd 17 o blant eu datgofrestru a chafodd 18 o blant eraill eu cofrestru yn y Gynhadledd 
Gychwynnol Amddiffyn Plant. 

 
 

LLESIANT 
CENEDLAETHAU'R 
DYFODOL: 
 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, esboniwch 
pam 
 

Naddo  

Crynodeb: 
 
Caiff yr adroddiad hwn ei ddarparu'n barhaus ac mae'n dangos 
y gwaith parhaus a wneir ar ddiogelu plant yng Ngheredigion. 
 
Hirdymor: Cael cydbwysedd rhwng anghenion tymor 

byr a chynllunio hirdymor ar gyfer y dyfodol 
 

Integreiddio: Effeithio'n gadarnhaol ar bobl, yr economi, yr 
amgylchedd a'r diwylliant a cheisio dod â 
budd i bob un ohonynt 
 

Cydweithio: Cydweithio â phartneriaid eraill i gyrraedd y 
nod 
 

Cynnwys: Cynnwys y rhai hynny sydd â diddordeb a 
cheisio eu safbwyntiau; ymgysylltu ac 
ymgynghori â rhanddeiliaid 
 

Atal: Defnyddio adnoddau i atal problemau rhag 
codi neu waethygu 

 
ARGYMHELLIAD(ARGYMHELLION): 

Nodi cynnwys yr adroddiad a'r lefelau gweithgarwch â'r Awdurdod Lleol 

RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLIAD(ARGYMHELLION): 
Er mwyn monitro dull llywodraethu gweithgarwch yr Awdurdod Lleol a'i asiantaethau partner. 
 
Enw Cyswllt: Siân Howys 

 
Swydd: 
 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol: (Plant a Theuluoedd) 
 

Dyddiad yr Adroddiad: 2 Medi 2021 

Acronymau:  

CP – Amddiffyn Plant 
CPR – Cofrestr Amddiffyn Plant 
Part 4 – Honiadau a wnaed yn erbyn aelod o staff neu'r rhai sy'n gweithio gyda phlant 
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e.e. – gofalwyr maeth, gwirfoddolwyr, cylchoedd chwarae at ati 
CPCC – Cynadleddau Achos Amddiffyn Plant 
ICPC – Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant 
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GRŴP GWEITHREDOL LLEOL CYSUR 

CEREDIGION 

Adroddiad Rheoli Perfformiad 

 

Chwarter: 1 

1.4.21 – 30.6.21 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/4//21 – 30/6/21 
 

CYNNWYS: TUDALEN 

ADRAN 1: 
Cyflwyniad 

3 

ADRAN 2: 

Prif Ddata a Data Cymharol 
4 

ADRAN 3: 
Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant 

5 

ADRAN 4: 
Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 

9 

ADRAN 5: 
Cynadleddau Amddiffyn Plant 

11 

ADRAN 6: 
Y Gofrestr Amddiffyn Plant 

18 

ADRAN 7: 
Cyfarfodydd Strategaeth Amddiffyn mewn Amgylchiadau Arbennig 

21 

ADRAN 8: 
Cyfarfodydd Amlasiantaethol ar Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant (MACSE) 

22 

ADRAN 9: 
Yr Heddlu – Cynadleddau Amlasiantaethol Asesu Risg (MARAC) 

23 

ADRAN 10: 
Gwasanaethau Dysgu 

26 

ADRAN 11: 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

31 

ADRAN 12: 
Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (S-CAMHS) 

34 

ADRAN 13: 
Diogelu Oedolion 

42 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/4//21 – 30/6/21 
 

ADRAN 1: CYFLWYNIAD 
 
Dyma'r adroddiad rheoli amlasiantaethol ar gyfer diogelu plant yng Ngheredigion yn ystod y 
cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin 2021. Mae'n darparu gwybodaeth rheoli perfformiad am y 
camau a gymerwyd i ddiogelu plant. 
 
Mae'n cynnwys adroddiadau gan asiantaethau sy'n bartneriaid ynglŷn â diogelu a hybu llesiant 
plant yng Ngheredigion. 
 
Mae'r dangosyddion a'r mesurau a ddefnyddir yn cael eu diffinio a'u hadrodd yn lleol, yn 
rhanbarthol ac yn genedlaethol. 
 
Mae aelodau Grŵp Gweithredol Lleol CYSUR Ceredigion yn trafod y wybodaeth reoli hon yn 
gyson er mwyn monitro a gwerthuso pa mor effeithiol yw'r trefniadau diogelu plant yng 
Ngheredigion a'r canlyniadau. 
 
 

Dylid cyfeirio unrhyw sylwadau neu gwestiynau am yr adroddiad hwn at: 
 
Elizabeth Upcott 
Rheolwr Corfforaethol Diogelu, 
Elizabeth.Upcott@ceredigion.gov.uk 
01545 574212 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/4//21 – 30/6/21 
 

ADRAN 2: Prif Ddata a Data Cymharol 
 

 

Dadansoddiad: 
Roedd cynnydd sylweddol yn nifer yr atgyfeiriadau a arweiniodd at weithredu o dan Ganllawiau 
Diogelu Cymru yn ystod y chwarter hwn ac yn ystod y chwarter hwn y flwyddyn flaenorol. 
Canran y plant a drafodwyd mewn cynadleddau adolygu ac a gafodd eu datgofrestru oedd 71%. 

Canlyniadau'r Atgyfeiriadau 
Ebrill-
Meh 
2021 

Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Gorff-
Medi 
2020 

Ebrill-
Meh 
2020 

Adroddiadau / Atgyfeiriadau sy'n arwain at 
Drafodaethau / Cyfarfodydd Strategaeth 
Amddiffyn Plant 

116 99 102 92 85 

 

Nifer y Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn 
Plant (ac eithrio cynadleddau trosglwyddo a 
chyn geni) 

8 3 13 10 5 

Nifer y Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn 
Plant Cyn Geni 

1 - 1 2 2 

Nifer y Cynadleddau Trosglwyddo Amddiffyn 
Plant 

- 1 - - - 

Cyfanswm y Cynadleddau Cychwynnol 
Amddiffyn Plant (gan gynnwys cynadleddau 
trosglwyddo a chyn geni) 

9 4 14 12 7 

Cyfanswm y plant a fu'n destun 
Cynadleddau Cychwynnol / Cyn Geni / 
Trosglwyddo 

18 9 20 23 9 

 

Nifer y plant â'u henwau ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant (ac eithrio cynadleddau cyn geni a 
throsglwyddo) 

17 4 15 18 7 

Nifer y plant â'u henwau i'w rhoi ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant pan gânt eu geni 

1 - 1 2 2 

Nifer y plant â'u henwau ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant ar ôl eu trosglwyddo o Awdurdodau Lleol 
eraill 

- 3 - - - 

Cyfanswm y plant â'u henwau ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant ar ôl Cynadleddau 
Cychwynnol 

18 7 16 20 9 

Cyfanswm y plant na roddwyd eu henwau ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant 

- 2 4 3 - 

 

Cyfanswm y Cynadleddau Adolygu 
Amddiffyn Plant 

12 18 17 16 19 

Cyfanswm y plant a fu'n destun 
Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant 

24 35 39 26 42 

Cyfanswm y plant sy'n dal ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant 

7 11 18 11 24 

Cyfanswm y plant y tynnwyd eu henwau oddi ar 
y Gofrestr Amddiffyn Plant 

17 24 21 15 18 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/4//21 – 30/6/21 
 

ADRAN 3: Adroddiadau ac Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant 

 
Mae Argymhelliad 39 Ymchwiliad Victoria Climbie yn ei gwneud hi'n ofynnol i staff ar y rheng flaen 
i drosglwyddo ymholiadau am ddiogelwch a llesiant plant i'r tîm priodol yn ddi-oed ac o fewn yr 
awr. Yng Ngheredigion mae'r Porth Gofal yn derbyn ac yn cofnodi pob galwad gan y cyhoedd, 
gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau ac yn eu trosglwyddo i'r Tîm Asesu a Chymorth i Blant a 
Theuluoedd. 
 
Mae'r tabl canlynol yn dangos lefel cydymffurfio â'r argymhelliad: 

Lefel 

Wedi'i 
drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 1 awr 

Wedi'i 
drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 2 awr 

Wedi'i 
drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 2-5 awr 

Cyfanswm 

Ebrill     

1 45 7 33 85 

2 36 10 16 62 

3 42 7 6 55 

4 26 10 0 36 

5 4 0 0 4 

Lefel 

Wedi'i 
drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 1 awr 

Wedi'i 
drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 2 awr 

Wedi'i 
drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 2-5 awr 

Cyfanswm 

Mai     

1 58 12 32 102 

2 42 22 14 78 

3 91 24 18 133 

4 49 5 5 59 

5 5 0 0 5 

     
Cyfanswm 

Mehefin     

1 47 14 51 112 

2 40 24 17 81 

3 79 42 22 143 

4 20 2 0 22 

5 0 1 0 1 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/4//21 – 30/6/21 
 

Ffynonellau'r Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant a'r nifer a arweiniodd at Drafodaethau 
Strategaeth 

Cysylltwyd gan Ebrill Mai Mehefin Cyfanswm 

Data 
cymharol 
chwarter 

4 
Yr Heddlu 11 17 16 44 45 

Addysg 9 13 15 37 13 

Gwasanaethau Cymdeithasol 
Mewnol 

5 11 6 22 20 

Iechyd  5 3 8 4 

Arall 1  1 2 3 

Awdurdod Lleol Arall  1  1 5 

Asiantaethau Gwirfoddol  1  1 3 

Tai 1   1 - 

Perthynas/ffrind/aelod o'r gymuned     5 

Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru 
(MAWWF) 

    1 

Gwasanaeth Prawf / Cwmni 
Adsefydlu Cymunedol 

    - 

CAFCASS     - 

Meddyg Teulu     - 

Gwasanaeth Ieuenctid     - 

Adrodd am eu hunain     - 

Ymddiriedolaeth Ambiwlans 
Gorllewin Cymru (WAST) 

    - 

Cyfanswm 27 48 41 116 99 
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Ffynonellau'r Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant a'r nifer a arweiniodd at Drafodaethau 
Strategaeth Rhan 3 (116)
Chwarter 1  20201/2022
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/4//21 – 30/6/21 
 

 
 

 
Dadansoddiad: 
 
Yr Heddlu yw'r ffynhonnell fwyaf o atgyfeiriadau o hyd yn ystod y chwarter hwn, fodd bynnag, 
cynyddodd y gyfradd ysgolion yn sylweddol ar ôl i'r ysgolion ailagor ar ddechrau'r chwarter hwn. 
 

Cyfeiriadau Post yr Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant a arweiniodd at Drafodaethau 
Strategaeth Rhan 3 

 

Tref Agosaf yn ôl Cyfeiriad 
Post 

Ebrill Mai Mehefin 
Cyfans

wm 
Data cymharol 

chwarter 4 

Aberystwyth 11 16 13 40 39 

Aberteifi 3 6 14 23 19 

Llanbedr Pont Steffan 2 6 5 13 14 

Llandysul 4 1 4 9 6 

Tregaron 2 5 1 8 - 

Aberaeron 1 4 1 6 7 

Cei Newydd 1 4 1 6 4 

Castellnewydd Emlyn 
(Ceredigion) 

3 2  5 4 

Sir arall  3 2 5 4 

Aber-porth  1  1 2 

Arall    - - 

Cyfanswm yr Atgyfeiriadau 27 48 41 116 99 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/4//21 – 30/6/21 
 

 

 
 
 
Dadansoddiad: 
 
Aberystwyth yw'r ardal lle y ceir y nifer fwyaf o atgyfeiriadau yn gyson. 
 

Dadansoddiad yn ôl % o Weithgarwch Diogelu 
Chwarter 1 2021/2022 (1 Ebrill – 30 Mehefin) 

Cyfanswm o 978 – Yr Holl Gysylltiadau Cychwynnol ynghylch Plant 

Offeryn Asesu a 
Chymhwystra 

Cenedlaethol (NAET) 
a neilltuwyd i'r Timau 

Plant – 
Dim gwybodaeth ar 

gael 

Trafodaethau 
Strategaeth 

12% 

 
Ymholiadau 
Adran 47 - 

7% 

Cynadleddau 
Cychwynnol 

Amddiffyn Plant - 
1% 
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Cyfeiriadau Post yr Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant a arweiniodd at 
Drafodaethau Strategaeth Rhan 3 (116)

Chwarter 1  2021/2022
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/4//21 – 30/6/21 
 

ADRAN 4: Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 
 

Nifer y Trafodaethau / Cyfarfodydd Strategaeth Amddiffyn Plant Rhan 3 

Ebrill Mai Mehefin Cyfanswm Data 
cymharol 

chwarter 4 
27 (31) 48 (31) 41 (37) 116 99 

Asiantaethau sy'n cynnal Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 

 Ebrill Mai Mehefin Cyfanswm 
Data 

cymharol 
chwarter 4 

Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn 
Plant ar y cyd rhwng y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a'r 
Heddlu 

18 24 8 50 38 

Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn 
Plant gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol fel un asiantaeth 

- 5 1 6 4 

Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn 
Plant gan yr Heddlu fel un 
asiantaeth 

2 2 5 9 3 

Cyfanswm yr Ymholiadau 20 31 14 65 45 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/4//21 – 30/6/21 
 

Categorïau'r Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 

Categori Ebrill Mai Mehefin Cyfanswm Data 
cymharol 

Chwarter 4 
Cam-drin / Camfanteisio'n 
Rhywiol 

4 13 8 25 16 

Cam-drin Corfforol 9 10 5 24 17 

Esgeulustod 1 7 2 10 8 

Cam-drin Emosiynol 4 1 1 6 4 

Cyfanswm yr Ymholiadau 18 31 16 65 45 

 

 
 
 

Cyfweliadau Fideo 

 Ebrill Mai Mehefin Cyfanswm 

Data 
cymharol 
Chwarter 

4 
Nifer y cyfweliadau fideo â phlant    - - 

 
Dadansoddiad: 
Y pryderon mwyaf a arweiniodd at gynnal ymholiadau amddiffyn plant oedd honiadau o gam-
drin/camfanteisio'n rhywiol a cham-drin corfforol. 
Cynhaliwyd y mwyafrif o'r ymholiadau ar y cyd rhwng yr Heddlu a'r Gwasanaethau Plant. 

25
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Cam-drin / Camfanteisio'n
Rhywiol

Cam-drin Corfforol Esgeulustod Cam-drin Emosiynol

Categorïau'r Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant (65)
Chwarter 1  2021/2022
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/4//21 – 30/6/21 
 

ADRAN 5: Cynadleddau Amddiffyn Plant 
 

Mae'r tabl hwn yn cynnwys ffigurau wedi'u dadansoddi mewn perthynas â 
Chanlyniadau Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant 

Cyfanswm y 
Cynadleddau 
Cychwynnol 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer 
y 

plant 

Nifer y 
plant heb 
eu geni 

Nifer y 
teuluoedd 

Nifer y plant ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant, gan 

gynnwys rhai heb eu geni 
a rhai a drosglwyddwyd 

Nifer y plant â Chynllun 
Plentyn sydd Angen Gofal 

a Chymorth os na 
chofrestrwyd 

9 17 1 9 18 - 

 
Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser: 
Cofnodwyd bod 94.4% o'r Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant wedi'u cynnal o fewn 15 
diwrnod gwaith ar ôl y Drafodaeth/Cyfarfod Strategaeth.  Roedd oedi yn achos 1 Gynhadledd 
Gychwynnol Amddiffyn Plant er mwyn galluogi'r Heddlu i fod yn bresennol. 
Mae'n bwysig nodi bod yr holl Gynadleddau Cychwynnol ac Adolygu Achos yn cael eu cynnal yn 
rhithiol trwy Microsoft Teams. Bu modd i rieni a phlant gymryd rhan yn y cyfarfodydd. 
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Cyfarfodydd y Grŵp Craidd Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser: 
Cofnodwyd bod 88.9% o Gyfarfodydd y Grŵp Craidd Amddiffyn Plant wedi'u cynnal o fewn 10 
niwrnod gwaith ar ôl y Gynhadledd Gychwynnol Amddiffyn Plant. Mae hyn yn cynrychioli 16 allan 
o 18 o blant.  Yn achos 1 person ifanc roedd yn rhaid aildrefnu'r Grŵp Craidd oherwydd bod 
problemau cysylltu ar ddiwrnod y cyfarfod; yn achos y person ifanc arall cafodd y Grŵp Craidd ei 
oedi oherwydd argaeledd yr asiantaeth. 
 

 
 
 

Mae'r tabl hwn yn dadansoddi canlyniadau'r Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant yn 
ôl niferoedd: 

Cyfanswm y 
Cynadleddau 

Adolygu 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y plant Nifer y 
teuluoedd 

Nifer y plant sy'n 
aros ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant 

Nifer y plant 
a gafodd eu 

tynnu oddi ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y plant â Chynllun 
Plentyn sydd Angen 
Gofal a Chymorth yn 

dilyn datgofrestru 

12 24 12  7 17 16 
 

Canlyniadau'r Adolygiadau: 
O'r 17 o blant a ddatgofrestrwyd, derbyniodd 8 ymyrraeth bellach drwy Gynllun Plentyn sydd 
Angen Gofal a Chymorth; roedd 8 yn destun Gorchymyn Llys ac yn Blant sy'n Derbyn Gofal ac 
nid oedd angen unrhyw wasanaethau ar 1 person arall. 
 
Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser: 
Cofnodwyd bod 79.2% o'r Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant wedi'u cynnal o fewn y terfynau 
amser.  Yn achos 1 plentyn ni ddilynwyd amserlen y Gynhadledd oherwydd absenoldeb salwch 
y Cadeirydd Annibynnol; yn achos 1 plentyn arall roedd hyn oherwydd salwch y Gweithiwr 
Cymdeithasol.  Yn achos 1 grŵp o 2 blentyn, roedd dryswch ynghylch dyddiad y Gynhadledd a 
gafodd ei haildrefnu ond oedd y tu allan i'r terfyn amser yn anffodus.  Roedd y Gynhadledd 
Adolygu ar gyfer 1 plentyn arall y tu allan i'r terfyn amser hefyd oherwydd argaeledd y teulu a'r 
gweithwyr proffesiynol.  Cafodd yr holl Gynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant eu haildrefnu i'w 
cynnal cyn gynted â phosibl; roedd y cynadleddau adolygu 11 diwrnod yn hwyr ar gyfartaledd a 
chafodd pob un o'r 5 plentyn a gafodd ei adolygu eu datgofrestru yn y Gynhadledd Adolygu. 
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Cyfranogiad rhieni a phlant mewn Cynadleddau Amddiffyn Plant 
*Data cymharol Chwarter 4 mewn cromfachau 

 
*Adroddiad y 

Gweithiwr 
Cymdeithaso

l i rieni 24 
awr cyn y 

Gynhadledd 
Amddiffyn 

Plant 

*Cadeirydd 
Amddiffyn 
Plant wedi 
cwrdd â'r 

teulu cyn y 
Gynhadled

d 
Amddiffyn 

Plant 

*Cadeirydd 
Amddiffyn 
Plant wedi 
cwrdd â'r 

plentyn cyn 
y 

Gynhadled
d 

Amddiffyn 
Plant 

*Aelod o'r 
teulu yn 

bresennol 
yn y 

Gynhadled
d 

Amddiffyn 
Plant 

*Cyfleu 
barn plant 

mewn 
Cynhadled

d 
Amddiffyn 
Plant pan 

nad 
oeddent yn 
bresennol 
(5-18 oed) 

*Presenolde
b plant yn y 
Cynhadledd 
Amddiffyn 

Plant 
(11 oed 

neu'n hŷn) 

*Plant y 
penodwy
d Eiriolwr 

/ Tros 
Gynnal ar 
eu cyfer 

 

100% (100%)  95% (100%) 100% (80%)  95%(100%) 90% (91%) 12% (42%) 63% 
(76%) 

 
Cyfranogiad a Phresenoldeb Plant a Theuluoedd mewn Cynadleddau: 
 

Presenoldeb rhieni, plant ac aelodau'r teulu: 
Roedd o leiaf 1 rhiant / taid neu nain â chyfrifoldeb rhieni yn bresennol mewn 20 o Gynadleddau 
Amddiffyn Plant (95%). 
Roedd cyfanswm o 33 o rieni ac aelodau eraill o'r teulu yn bresennol mewn Cynadleddau 
Amddiffyn Plant. 
 
Mae barn y plant a'r bobl ifanc wedi cael eu cynrychioli cyn ac yn ystod y Gynhadledd 
Amddiffyn Plant: 
Roedd cyfanswm o 41 o blant o 20 o deuluoedd yn destun Cynadleddau Cychwynnol, Cyn Geni, 
Trosglwyddo ac Adolygu Amddiffyn Plant yn ystod y chwarter hwn. 
Roedd y cynadleddau yn cynnwys 1 (2%) plentyn cyn geni, 1 (2%) plentyn oedd yn iau na 6 mis 
oed, 1 (2%) plentyn oedd rhwng 6 a 12 mis oed, 7 (17%) plentyn oedd yn hŷn na blwydd oed ac 
yn iau na 5 oed, 15 (36%) plentyn oedd rhwng 5 a 10 mlwydd oed, a 17 (41%) plentyn oedd 
rhwng 11 a 18 mlwydd oed. 
Mynegwyd barn 12 (80%) plentyn a oedd rhwng 5 ac 11 mlwydd oed yn y Gynhadledd. 

69.2%

94.8%

65.7%

79.2%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

Ceredigion Chwarter 2
Gorff-Medi 2020

Ceredigion Chwarter 3
Hyd-Rhag 2020

Ceredigion Chwarter 4
Ion-Maw 2021

Ceredigion Chwarter 1
Ebr-Meh 2021

Plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant y cafodd eu hachosion eu hadolygu o fewn y 
terfynau amser statudol

Chwarter 1 2021/2022

Tudalen 257



Tudalen 14 o 42 
 

Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/4//21 – 30/6/21 
 

Roedd 2 (12%) berson ifanc yn hŷn nag 11 mlwydd oed wedi mynychu eu Cynhadledd, ac roedd 
y ddau (100%) o'r bobl ifanc hyn wedi cwrdd â'r Cadeirydd cyn y Gynhadledd; nid oedd y 
Cadeirydd wedi cwrdd ag unrhyw un o'r bobl ifanc hyn ar ôl y Gynhadledd.  Cafodd barn pob un 
o'r 15 (100%) o bobl ifanc oedd heb fynychu'r Cynadleddau ei chynrychioli yn y Gynhadledd. 
Derbyniodd 20 (63%) o'r bobl ifanc a oedd yn hŷn na 5 mlwydd oed wasanaethau eiriolwr, cafodd 
8 eu hatgyfeirio am wasanaeth, ond ni chafodd gwasanaeth ei dderbyn; roedd angen atgyfeirio 4 
person ifanc arall at y gwasanaeth. 
 
Dadansoddiad 
Roedd o leiaf 1 aelod o'r teulu yn bresennol yn 95% o'r Cynadleddau. 
Yn ystod y cyfnod hwn bu gostyngiad yn nifer y plant a drafodwyd mewn Cynadleddau a gafodd 
gynnig gwasanaeth eiriolwr. 
 

 Crynodeb o'r Peryglon Pennaf/Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 
a nodwyd ac a drafodwyd yn y Cynadleddau Amddiffyn Plant 

Mae'r tabl hwn yn seiliedig ar werthusiad y Cadeirydd Annibynnol o'r peryglon pennaf mewn 
Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant lle rhoddwyd enwau'r plant dan sylw ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant, a Chynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant lle roedd enwau'r plant 
yn aros ar y gofrestr.  

Crynodeb o'r Peryglon Pennaf ar gyfer y 29 o blant a oedd ar Gofrestr Amddiffyn 
Plant Ceredigion ar 30 Mehefin 2021 

 

Cam-drin Domestig (Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod) 21 (72.4%) 

Rhieni ddim yn cydweithredu â'r Cynllun Amddiffyn Plant 15 (51.7%) 

Rhieni'n gwahanu wedi bod yn broblem yn y cartref (Profiad Niweidiol 
yn ystod Plentyndod) 

13 (44.8%) 

Anawsterau iechyd meddwl y rhieni (Profiad Niweidiol yn ystod 
Plentyndod) 

13 (44.8%) 

Troseddau treisgar gan oedolion 10 (34.5%) 

Person ifanc yn ymddwyn mewn ffyrdd peryglus / yn camddefnyddio 
sylweddau 

10 (34.5%) 

Rhieni'n camddefnyddio sylweddau / alcohol (Profiad Niweidiol yn 
ystod Plentyndod) 

7 (24.1%) 

Perygl o gamfanteisio'n rhywiol ar blant 7 (24.1%) 

Mam, tad neu bartner wedi bod yn y carchar (Profiad Niweidiol yn 
ystod Plentyndod) 

5 (17.2%) 

Camau cyfreithiol wedi'u cymryd i ddiogelu plant hŷn yn y teulu 3 (10.3%) 

Anableddau dysgu'r rhieni 2 (6.9%) 

Troseddau gan oedolion yn erbyn plant 0 (%) 
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Y Tri Perygl Pennaf Tocsig ar gyfer y 29 o blant a oedd ar Gofrestr Amddiffyn 
Plant Ceredigion ar 30 Mehefin 2021 

 

Nifer y plant sydd â Chynllun Amddiffyn Gofal a 
Chymorth lle mae pob un o'r Tri Pherygl Tocsig 
yn ymddangos (Cam-drin Domestig, Rhieni'n 
Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl 
y Rhieni) 

6 20.7% 

Nifer y plant sydd â Chynllun Amddiffyn Gofal a 
Chymorth lle mae Rhieni'n Gwahanu a / neu 
Garchariad yn ymddangos (Profiad Niweidiol 
yn ystod Plentyndod) 

14 48.3% 

Nifer y plant sydd â Chynllun Amddiffyn Gofal a 
Chymorth lle mae pob un o'r pum Profiad 
Niweidiol yn ystod Plentyndod yn ymddangos 
(Cam-drin Domestig, Rhieni'n Camddefnyddio 
Sylweddau, Iechyd Meddwl y Rhieni, Rhieni'n 
Gwahanu a Charchariad) 

4 13.8% 

 
Dadansoddiad: 
Y prif ffactorau risg a gofnodwyd oedd cam-drin domestig, rhieni ddim yn cydweithredu â'r cynllun, 
rhieni'n gwahanu, rhieni'n camddefnyddio sylweddau ac anawsterau iechyd meddwl y rhieni. 
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Presenoldeb Asiantaethau mewn Cynadleddau: 
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Mae'r siartiau uchod yn dangos yr asiantaethau a fu'n bresennol mewn Cynadleddau Amddiffyn 
Plant. Ar gyfartaledd estynnwyd gwahoddiad i 6 aelod o staff asiantaethau i bob cynhadledd a bu 
4 yn bresennol. 

Roedd 5 adroddiad ysgrifenedig ar gyfartaledd ar gael ym mhob Cynhadledd Amddiffyn Plant. 

Trefnwyd dyddiad ar gyfer Cynhadledd Adolygu Amddiffyn Plant ym mhob cynhadledd pan oedd 
ei angen. 

Roedd cworwm ymhob un o'r 21 (100%) Cynhadledd Amddiffyn Plant. 

Mewn 1 (5%) Cynhadledd Amddiffyn Plant argymhellwyd galw cyfarfod Grŵp Teulu. 

Darparodd Gweithwyr Cymdeithasol adroddiadau ysgrifenedig ar gyfer pob un o'r 21 (100%) 
cynhadledd. Roedd pop un (100%) o'r adroddiadau a gyflwynwyd mewn Cynadleddau 
Cychwynnol yn cynnwys cronoleg. 

Mynegodd 21 (100%) o weithwyr proffesiynol / asiantaethau eu barn am gofrestru a lefel y perygl 
ymhob cynhadledd. 

Roedd 36 (86%) o benderfyniadau cofrestru Cynhadledd Amddiffyn Plant yn ddienw gyda 6 (14%) 
o gofrestriadau Cynhadledd Amddiffyn Plant yn benderfyniad mwyafrif. 

Roedd 0 (0%) Cynhadledd Amddiffyn Plant wedi nodi bod anghytuno ynghylch diogelwch y 
Cynllun Amddiffyn Plant ar gyfer diogelu llesiant plentyn ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 

Mewn 4 (19%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gofalwr ifanc. 

Mewn 4 (19%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod diffyg gwybodaeth ynghylch partner y 
fam. 

Mewn 1 (5%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gan y person ifanc anabledd dysgu 
cymedrol / difrifol; ac mewn 6 (29%) cynhadledd nodwyd bod gan y person ifanc Gynllun Datblygu 
Unigol. 

Mewn 0 (0%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gan y person ifanc anabledd corfforol/nam 
ar y synhwyrau, ac mewn 7 (33%) nodwyd bod gan y person ifanc broblemau ymddygiad. 

Mewn 7 (33%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gan y person ifanc anawsterau 
lleferydd/iaith, ac ni chofnodwyd mewn unrhyw gynhadledd (0%) bod y plant wedi'u gwahardd o'r 
ysgol. 
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ADRAN 6: Cofrestr Amddiffyn Plant 
 

Mae'r tabl a'r siart isod yn dangos data a thueddiadau'r Gofrestr ar ddiwedd pob chwarter 
gan ddechrau gyda'r chwarter diweddaraf. 

Y Gofrestr 
Amddiffyn Plant 

Nifer y plant 
o 

Geredigion 
wedi'u 

cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y 
teuluoedd o 
Geredigion 

wedi'u 
cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y plant 
wedi'u 

cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y 
teuluoedd 

wedi'u 
cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Cyfanswm y 
plant wedi'u 
cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Cyfanswm y 
teuluoedd 

wedi'u 
cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Cyfanswm y 
plant o 

Geredigion 
wedi'u 

cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 
Plant sydd 

yn Blant 
sy'n Derbyn 

Gofal 

30 Mehefin 2021 29 15 13 6 42 21 4 

31 Mawrth 2021 29 16 12 6 41 22 5 

31 Rhagfyr 2020 46 24 7 5 53 29 5 

30 Medi 2020 50 22 4 3 54 25 1 

30 Mehefin 2020 46 24 4 2 50 26 4 

31 Mawrth 2020 55 26 10 4 65 30 2 

31 Rhagfyr 2019 35 20 12 5 47 25 3 

30 Medi 2019 52 27 7 3 59 30 4 

30 Mehefin 2019 55 31 10 5 65 36 3 

31 Mawrth 2019 74 40 4 3 78 44 5 

31 Rhagfyr 2018 53 32 2 2 55 34 4 

30 Medi 2018 58 36 9 7 67 43 3 
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Mesur 28 Llywodraeth Cymru – Yr amser ar gyfartaledd y bu pob plentyn ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant: 

 

Ar gyfer y Mesur hwn mae'n 
ofynnol rhoi'r amser ar gyfartaledd 
mewn diwrnodau calendr y 
treuliodd pob plentyn ar y Gofrestr 
cyn eu datgofrestru yn ystod y 
chwarter dan sylw 

Ebrill-Mehefin 211  

 

 
Ebrill-
Meh 
2021 

Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Gorff-
Medi 
2020 

Ebrill-
Meh 
2020 

Ion-
Maw 
2020 

Hyd-
Rhag 
2019 

Gorff-
Medi 
2019 

Ebrill-
Meh 
2019 

Cyfradd y 
10,000 o blant 
o dan 18 oed 

23 23 36 39 36 42 27 40 42 

 
 
 

Mesur 27 Llywodraeth Cymru – Nifer y plant a ail-gofrestrwyd ar Gofrestr Amddiffyn Plant yr 
Awdurdod Lleol o fewn y flwyddyn 

 
Cynadleddau Cychwynnol 

Ebrill-
Meh 
2021 

Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Gorff-
Medi 
2020 

Ebrill-
Meh 
2020 

Ion-
Maw 
2020 

Hyd-
Rhag 
2019 

Gorff-
Medi 
2019 

Nifer y plant a fu ar y gofrestr o'r 
blaen ac a ddatgofrestrwyd dros 
y 12 mis diwethaf 

0 0 0 0 0 0 1 5 

 
Dadansoddiad 
 
Mae nifer y plant ar y Gofrestr ar ddiwedd y cyfnod yn cyfateb â'r chwarter blaenorol.  
Datgofrestrwyd 17 o blant oedd yn cynnwys 1 teulu gyda 4 o blant, 2 deulu gyda 3 o 
blant, ac 1 teulu gyda 2 o blant a 5 teulu gydag un plentyn.  Fodd bynnag, cafodd 17 
o blant eu cofrestru mewn Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant gyda phlentyn 
arall i'w gofrestru adeg ei eni.  Roedd nifer y plant yn y teuluoedd hyn yn cynnwys 1 
teulu gyda 6 o blant, 1 teulu gyda 4 o blant, 1 teulu gyda 2 o blant, 5 teulu pellach 
gydag 1 plentyn, ac 1 teulu gyda phlentyn heb ei eni i'w gofrestru adeg ei eni. 
Y categori cofrestru mwyaf yw cam-drin emosiynol ac esgeulustod sy'n adlewyrchu'r 
ffaith mai cam-drin domestig yw un o'r peryglon pennaf. 
Mae'r mwyafrif o blant ar y Gofrestr am gyfnod o hyd at 6 mis. 
Mae nifer y merched ar y Gofrestr yn parhau'n uwch na nifer y bechgyn. 
Y categori oedran cofrestru mwyaf o hyd yw plant 10-15 mlwydd oed. 
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ADRAN 7: Cyfarfodydd Strategaeth Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o 
dan Rannau 4 a 5 o Ganllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 

 
Atgyfeiriwyd 21 o blant a chynhaliwyd cyfanswm o 22 o gyfarfodydd strategaeth yn ystod 
y chwarter. 
 
Cynhaliwyd Cyfarfodydd Strategaeth ar gyfer 4 Plentyn sy'n Derbyn Gofal o Geredigion 
a 2 Blentyn sy'n Derbyn Gofal o Awdurdod Lleol arall. 
 
Adroddwyd bod 1 Plentyn sy'n Derbyn Gofal o Geredigion sydd wedi'i leoli y tu allan i'r 
sir wedi bod yn destun Ymholiadau Amddiffyn Plant yn ardal y lleoliad. 
 

Categori o Gyfarfod 
Strategaeth Amddiffyn 
Plant (Amgylchiadau 
Penodol) 

Ebrill 
Cyfarfodydd a 

gynhaliwyd 
 

Mai 
Cyfarfodydd 

a 
gynhaliwyd 

Mehefin 
Cyfarfodydd 
a gynhaliwyd 

 

Cyfanswm 
yr 

achosion 

Perygl o gamfanteisio'n 
rhywiol ar blant 
 

3 1 2 5 

Pryderon am berson 
sy'n dod i gysylltiad â 
phlant yn rhinwedd ei 
swydd 

1 7 2 7 

Pryderon am ymddygiad 
rhywiol niweidiol 

1 2 2 4 

Pryderon ynghylch 
person ifanc yn mynd ar 
goll o ofal maeth 

0 0 1 1 

Cyfanswm y 
cyfarfodydd 

5 10 7  

Cyfanswm yr achosion 
a drafodwyd yn ystod 
y chwarter dan sylw 

   17 
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ADRAN 8: Cyfarfodydd Rheoli Amlasiantaethol ar Gamfanteisio'n 
Rhywiol ar Blant (MACSE) 
 

Achos 
Newydd / 
Adolygu 

 

Ymadael / 
Aros yn 
MACSE 

Gwryw / 
Benyw 

Oedran Yn y 
cartref / 
mewn 
gofal 

Cofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Dyddiad 
y 

cyfarfod 

Presenoldeb 
Asiantaethau 

A Ymadael B 13 C Ie 30.04.2
1 

CFAST, Addysg, 
Yr Heddlu 

A Ymadael G 17 C Na 14.05.2
1 

CFAST, Coleg, 
Yr Heddlu, YJPS, Tai 

A Ymadael B 16 C Ie 16.04.2
1 

CFAST, CAMHS, 
Yr Heddlu, YJPS, Tai 

A Ymadael B 16 C Na 11.06.2
1 

CFAST, CAMHS, 
Yr Heddlu, YJPS 

A Parhau G 15 C Na 26.05.2
1 

CFAST, Iechyd, Yr 
Heddlu, Tîm o 

Amgylch y Teulu, Yr 
Heddlu, Addysg, 

YJPS 

 
Ni ddaeth unrhyw achosion newydd i'r cyfarfodydd MACSE yn ystod Chwarter 1 ond 
roedd 5 achos i'w hadolygu.  Roedd 3 achos yn fenywod 13 – 16 oed ac roedd 2 achos 
yn wrywod 15 – 17 oed.  Mae dau ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, nid yw unrhyw un 
ohonynt yn Blant sy'n Derbyn Gofal. 
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ADRAN 9: Adroddiad yr Heddlu – Cynadleddau Amlasiantaethol 
Asesu Risg (MARAC) 
 
Ebrill 

Cyfanswm yr achosion oedd 

yn bodloni meini prawf 

MARAC 

  230 o achosion 

Nifer yr achosion a 

adolygwyd ac a arweiniodd 

at gam adolygu MRE 

(Ailddigwydd/Uwchgyfeirio 

MARAC) 

  125 o achosion wedi'u hadolygu 

  75 o achosion wedi deillio 

Cyfanswm yr achosion a 

gafodd sylw mewn 

Trafodaethau Dyddiol 

  155 o achosion wedi'u trafod 

133 o achosion wedi deillio 

Achosion aeth i MARAC   22 o achosion 

Canran yr achosion 

(Un o feini prawf cyffredinol 

MARAC) 

  32.6% wedi arwain at adolygiad MRE 

57.8% wedi arwain at Drafodaethau Dyddiol 

9.5% wedi mynd i MARAC 

Dadansoddiad o nifer yr 

achosion yn ôl dosbarth 

 

  Sir Gaerfyrddin – 85 

Ceredigion – 31 

Sir Benfro – 55 

Powys – 59 

Nifer y plant ar yr aelwyd   Cyfanswm – 243 

Sir Gaerfyrddin – 73 

Ceredigion – 21 

Sir Benfro – 80 

Powys – 69 

 Wedi 

arwain at 

MRE 

  Wedi arwain 

at 

Drafodaethau 

Dyddiol 

MARAC Amser a 

arbedwyd 

yn mynd i 

MARAC 
(*10 munud yr 

achos ar 

gyfartaledd) 

 

Sir Gaerfyrddin 32   45 8 12 awr 

30 munud 
Sir Benfro 20   30 5 8 awr 30 

munud 
Ceredigion 8   21 2 5 awr 

00 munud 
Powys 15   37 7 9 awr 

00 munud 
 
Mai 

Cyfanswm yr achosion oedd 

yn bodloni meini prawf 

MARAC 

  250 o achosion 

Nifer yr achosion a 

adolygwyd ac a arweiniodd 

at gam adolygu MRE 

(Ailddigwydd/Uwchgyfeirio 

MARAC) 

  123 o achosion wedi'u hadolygu 

  85 o achosion wedi deillio 
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Cyfanswm yr achosion a 

gafodd sylw mewn 

Trafodaethau Dyddiol 

  165 o achosion wedi'u trafod 

142 o achosion wedi deillio 

Achosion aeth i MARAC   24 o achosion 

Canran yr achosion 

(Un o feini prawf cyffredinol 

MARAC) 

  34% wedi arwain at adolygiad MRE 

56.8% wedi arwain at Drafodaethau Dyddiol 

9.6% wedi mynd i MARAC 

Dadansoddiad o nifer yr 

achosion yn ôl dosbarth 

  

  Sir Gaerfyrddin – 100 

Ceredigion – 29 

Sir Benfro – 65 

Powys – 56 

Nifer y plant ar yr aelwyd   Cyfanswm – 253 

Sir Gaerfyrddin – 109 

Ceredigion – 21 

Sir Benfro – 63 

Powys – 60 

 Wedi 

arwain at 

MRE 

  Wedi arwain 

at 

Drafodaethau 

Dyddiol 

MARAC Amser a 

arbedwyd 

yn mynd i 

MARAC 
(*10 munud yr 

achos ar 

gyfartaledd) 

 

Sir Gaerfyrddin 38   55 7 15 awr 

30 munud 
Sir Benfro 23   40 3 10 awr 

50 munud 
Ceredigion 8   14 7 4 awr 

00 munud 
Powys 16   33 7 8 awr 

10 munud 
 
Mehefin 
 

Cyfanswm yr achosion oedd 

yn bodloni meini prawf 

MARAC 

  319 o achosion 

Nifer yr achosion a 

adolygwyd ac a arweiniodd 

at gam adolygu MRE 

(Ailddigwydd/Uwchgyfeirio 

MARAC) 

  171 o achosion wedi'u hadolygu 

132 o achosion wedi deillio 

Cyfanswm yr achosion a 

gafodd sylw mewn 

Trafodaethau Dyddiol 

  187 o achosion wedi'u trafod 

163 o achosion wedi deillio 

Achosion aeth i MARAC   24 o achosion 

Canran yr achosion 

(Un o feini prawf cyffredinol 

MARAC) 

  41.4% wedi arwain at adolygiad MRE 

51.1% wedi arwain at Drafodaethau Dyddiol 

7.5% wedi mynd i MARAC 

Dadansoddiad o nifer yr 

achosion yn ôl dosbarth 

 

  Sir Gaerfyrddin – 85 

Ceredigion – 31 

Sir Benfro – 55 

Powys – 59 
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Nifer y plant ar yr aelwyd   Cyfanswm – 355 

Sir Gaerfyrddin – 136 

Ceredigion – 37 

Sir Benfro – 121 

Powys – 61 

 Wedi 

arwain at 

MRE 

  Wedi arwain 

at 

Drafodaethau 

Dyddiol 

MARAC Amser a 

arbedwyd 

yn mynd i 

MARAC 
(*10 munud yr 

achos ar 

gyfartaledd) 

 

Sir Gaerfyrddin 53   63 10 19 awr 

30 munud 
Sir Benfro 42   43 5 14 awr 10 

munud 
Ceredigion 18   23 5 7 awr 

10 munud 
Powys 19   34 4 8 awr 50 

munud 
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ADRAN 10: Gwasanaethau Dysgu 
 

ADRODDIAD LOG GWASANAETHAU YSGOLION 

 

BWLIO 

Mae data bwlio yn parhau i gael eu casglu yn dymhorol ym mhob cyfarfod Corff Llywodraethu ysgolion.  

Gweler isod y data a gasglwyd yn nhymor yng Ngwanwyn 2021 a gasglwyd yn ystod y tymor blaenorol 

sef tymor yr Haf 2021. 

Math o Fwlio Gwanwyn 2021  

Gallu 
 

1 

Oedran 
 

0 

Edrychiad 
 

0 

Bioffobig 
 

0 

Anabledd 
 

0 

Rhyw 
 

0 

Homoffobig 
 

0 

Plentyn syn Derbyn Gofal 
 

0 

Anneuaidd 
 

0 

Beichiogrwydd neu 
Famolaeth 

0 

Hiliol 
 

0 

Crefydd neu Gred 
 

0 

Rhywiol 
 

0 

Trawsffobig 
 

0 

Gofalwr Ifanc 
 

0 

E-ddiogelwch 
 

0 

Eraill 
 

1 

Cyfanswm 2 

 

Yn ystod Gwanwyn 2020, cofnodwyd 43 achosion o fwlio, sydd felly'n cynrychioli gostyngiad sylweddol 

mewn adrodd/cofnodi. Mae pob Ysgol, ond un, wedi ymateb gyda'u data ar gyfer y tymor hwn. 
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HYFFORDDIANT 

Mae hyfforddiant Diogelu ac Amddiffyn Plant lefel 1 ar gael fel rhaglen e-ddysgu yn unig a dyma nifer y 

staff sydd wedi cwblhau'r hyfforddiant hwn yn ystod cyfnod chwarter 4.  Yn ogystal, mae nifer y staff 

sydd wedi cwblhau lefel 2 Amddiffyn Plant yn rhithiol yn ystod y cyfnod hwn wedi'i nodi isod. 

Lefel 1  379 (mewnol) 
40 (allanol) 

Lefel 2  47 (mewnol) 
10 (allanol) 

 

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) 

Mae 82 aelod o staff mewnol a 6 aelod o staff allanol wedi cwblhau hyfforddiant ar-lein VAWDASV yn 

ystod cyfnod chwarter 1. 

ADDYSG DDEWISOL GARTREF 

 

Nifer y plant rydych yn 
ymwybodol ohonynt sydd yn 
cael eu haddysgu'n ddewisol 

gartref 

Nifer y plant Addysg Ddewisol 
Gartref sy'n hysbys i'r 

Awdurdod Lleol sydd wedi 
cael cynnig ymweliad 

blynyddol yn ystod y 12 mis 
diwethaf 

Canlyniad 

241 (lleihad o 17 ers y cyfnod 
diwethaf) 

97 (cynnydd o 17 ers y cyfnod 
diwethaf) 

Wedi gwrthod – 22 
Heb fynychu – 28 

 

PLANT MEWN GOFAL  

Plant sy'n derbyn gofal yng Ngheredigion o 
oedran ysgol statudol  

Ebrill – 47 
Mai – 46 
Mehefin – 48 

Plant sy'n derbyn gofal a leolir y tu allan i'r Sir o 
oedran ysgol statudol 

Ebrill – 13 
Mai – 13 
Mehefin – 13  

Plant sy'n derbyn gofal o Awdurdodau Lleol eraill 
o oedran ysgol statudol 

Ebrill – 38 
Mai – 38 
Mehefin – 38  

 

 

CYSYLLTIADAU YSGOLION 

Gweler isod nifer a natur y cysylltiadau a dderbyniwyd gan ysgolion / sefydliadau dysgu a natur y 

cysylltiadau hynny yn ystod cyfnod Chwarter 1. 
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Sylwer, roedd 30 o ysgolion cynradd wedi cysylltu yn ystod chwarter 1, ond oherwydd y nifer uchel nid 

oedd modd cynnwys pob Ysgol ar un tabl.  Felly mae'r uchod yn nodi'r Ysgolion oedd wedi cysylltu fwy 

na dwywaith yn unig yn ystod y cyfnod. 

 

 

 

 

Oherwydd y nifer fawr o resymau a roddwyd ar gyfer cysylltu, mae rhai wedi cael eu grwpio gyda'i 

gilydd fel y nodir isod er mwyn gallu cyflwyno'r wybodaeth yn fwy eglur ar y siart. 

 

Arfau  

Cais am wybodaeth  

Cam-drin Domestig  
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E-ddiogelwch Gan gynnwys camddefnydd ffonau 
symudol/rhyngrwyd. Anfon 
negeseuon/lluniau/fideos anweddus 

Esgeulustod Gan gynnwys amodau'r cartref, problemau 
ariannol a goruchwyliaeth 

Gofal  

Iechyd a Diogelwch  

Iechyd Meddwl Disgyblion Gan gynnwys cam-drin emosiynol. 

Iechyd Meddwl Rhieni  

Lles Gan gynnwys plant sydd ar goll, presenoldeb, 
tor-berthynas, gofalwyr ifanc, anawsterau 
cysylltu yn ystod y cyfnod clo, problemau 
cysylltu rhwng rhieni. 

Materion Cyfreithiol  

Atal  

Rhywiol Gan gynnwys perthnasoedd amrywiol a Cham-
fanteisio'n Rhywiol ar Blant. 

Sylweddau Disgyblion Gan gynnwys camddefnyddio cyffuriau ac 
alcohol. 
 

Sylweddau Rhieni Gan gynnwys camddefnyddio cyffuriau ac 
alcohol. 

Materion Traws  

Ymddygiad Disgybl  
 

Ymddygiad Rhiant Gan gynnwys rhieni yn y carchar  

Ymddygiad Staff Gan gynnwys unrhyw gwynion neu sylwadau 
ynghylch ymddygiad aelod staff ysgolion a/neu 
sydd yn gysylltiedig ag ysgolion Ceredigion 
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ADRAN 11: Iechyd 

 
 

Adroddiad Diogelu Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda i'r Grwpiau Gweithredol Lleol 

 
Chwarter 1 2021/22 

 
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth i'r Grwpiau Gweithredol Lleol am y 
datblygiadau o ran diogelu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod 
chwarter 1, 2021/22. 

 
Diogelu Oedolion 

 
Mae'r Tîm Diogelu Oedolion yn falch i groesawu aelod newydd o'r tîm, Jodie 
Dennis, fel yr Ymarferydd Arbenigol Diogelu. 

 
 
Chwarter 1 2021/22 Archwiliad Niwed Pwyso y Gellir ei Osgoi Ysbyty Aciwt 

 
Mae nifer yr achosion o niwed pwyso y gellir ei osgoi ar draws y 4 safle Ysbyty yn 

ystod Chwarter 1 yn gyfanswm o bedwar deg o achosion y gellir eu hosgoi. Mae hyn 

yn gynnydd o saith achos yn Chwarter 4 2020/21 ac yn ganlyniad rhannol i'r 

cyfarfodydd craffu ychwanegol a'r achosion o'r chwarteri blaenorol a drafodwyd yn y 

cyfarfodydd hyn. 

 Roedd 32 o'r achosion a adroddwyd yn achosion gradd 1 neu 2, ac ni 

fyddai'r graddau hyn wedi'u hadrodd i'r Tîm Diogelu cyn cyflwyno Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 

 Cafodd 2 eu cofnodi fel gradd 3. 

 Cafodd 5 eu cofnodi fel Niwed i Feinweoedd Dwfn (SDTI). 

 Un SDTI/methu graddio. Golyga hyn nad oedd yr ymarferydd yn gallu rhoi 

gradd ar y pryd ac ni ddilynwyd y rhain i fyny. Gallai hyn fod oherwydd bod y 

claf yn dod at derfyn ei fywyd ac wedi marw cyn i natur y niwed ddod i'r 

amlwg, neu oherwydd bod y claf wedi symud o ddalgylch y Bwrdd Iechyd. 

Nid yw'n anghyffredin i niwed pwyso gael ei adrodd fel SDTI, ac yna o fewn 

ychydig ddyddiau daw i'r amlwg ei fod yn niwed gradd 1 neu 2. 

Cyn cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), byddai'r 

achos SDTI/methu graddio wedi cael ei gyfeirio at y Tîm Diogelu ac o bosib rhai o'r 

grŵp SDTI. 
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Diogelu Plant 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw'r unig Fwrdd Iechyd yn GIG Cymru sydd â 
Chronfa Ddata Rhannu Gwybodaeth Diogelu mewn Bydwreigiaeth. Mae'r system hon 
yn darparu dull diogel a chadarn ar gyfer rhannu gwybodaeth â gweithwyr proffesiynol 
eraill a darparu llwybr archwilio sefydliadol. 

 
Yn dilyn archwiliad ar gydymffurfio â'r Weithdrefn Rhannu Gwybodaeth Diogelu 
mewn Beichiogrwydd (SIP) yn 2020, mae datblygiadau pellach wedi cael eu rhoi ar 
waith ar Gronfa Ddata Diogelu mewn Bydwreigiaeth a'r weithdrefn gysylltiedig. Bydd 
hyn yn sicrhau bod yr holl famau beichiog sy'n cael mynediad at wasanaethau 
bydwreigiaeth yn cael eu cynnwys yn y broses rhannu gwybodaeth i ddarparu proses 
gyffredinol a chadarn, a sicrhau yr un pryd bod diogelu yn cael ei ystyried ym mhob 
achos. 

 
Mae gweithdrefn y Bwrdd Iechyd wedi cael ei defnyddio i lywio templed arfer da 
ar gyfer Byrddau Iechyd eraill yn GIG Cymru. 

 
Croesawodd y Tîm Diogelu aelod newydd o'r tîm, Bronwen Dart, Nyrs 
Arbenigol Diogelu. 

 
Plant sy'n Derbyn Gofal 
Cyflwynodd y Nyrs Arweiniol Plant sy'n Derbyn Gofal rôl y Nyrs Plant sy'n Derbyn 
Gofal mewn Cartrefi Preswyl i'r Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru yn Awst 2021.  
Roedd Jen Keenan Pugh wedi cynhyrchu fideo yn trafod rhai astudiaethau achos 
fel rhan o'r cyflwyniad. 

 
Mae cynnydd yn cael ei wneud wrth roi WCCIS ar waith o fewn y Tîm Iechyd 
Plant sy'n Derbyn Gofal. 

 
Camfanteisio'n rhywiol ar blant / Cam-drin plant yn rhywiol 
Rydym yn trefnu i hyfforddiant pellach gael ei gyflwyno gan Stop it Now. 

 
Mae cyflwyniad 7 munud ar Ymddygiadau Rhywiol Niweidiol wedi cael ei 
ddosbarthu gyda dolenni at hyfforddiant a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru ac 
adnoddau cysylltiedig. 

 
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
Cyflwynodd yr Ymarferydd Arweiniol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol a Diogelu weithdy Dysgu dros Ginio ar gam-drin domestig a phobl 
hŷn ar Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Cam-drin Pobl Hyn y Byd ar 15 Mehefin 2021 ac 
roedd nifer da yn bresennol. 

Niwed Pwyso y Gellir ei Osgoi Ch2-4 2020/21, 

Ch1 2021/22 
25 

20 

15 

10 

5 BG
H 

GG
H 

PP
H 

WG
H 

Ch2 Ch3 Ch4 Ch1 
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Yn Sir Gaerfyrddin rydym yn gweithio gyda chydweithwyr Gofal Sylfaenol i symud 
ymlaen â gweithredu'r cynllun peilot IRIS sy'n mynd trwy'r broses dendro. 

 

O fewn Ceredigion a Sir Benfro, mae'r Ymarferydd Arweiniol ar gyfer Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol a Diogelu wedi datblygu 
cysylltiadau â sefydliadau trydydd sector sy'n awyddus i weithio gyda Gofal 
Sylfaenol i wella'r prosesau atgyfeirio lleol ar gyfer cleifion sy'n datgelu o fewn 
lleoliadau Gofal Sylfaenol. 
 

Mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru (WWADAS) wedi cynnig 
mynychu arferion i ddarparu hyfforddant ac adnoddau a gwybodaeth am eu prosesau 
atgyfeirio. Caiff hyn ei ddarparu trwy'r cyfarfodydd clwstwr ac i bractisau unigol yn ôl 
y gofyn. 

 
Yn Sir Benfro, mae'r gwasanaeth cam-drin domestig arbenigol, Pobl,. hefyd wedi 
cytuno i ddarparu hyfforddiant i staff Gofal Sylfaenol.  Maent hefyd yn ceisio 
symleiddio'r prosesau atgyfeirio yn benodol ar gyfer atgyfeiriadau Gofal Sylfaenol. 

 
 

Cymhwysedd Diogelu 
Cafodd archwiliad ei gynnal i sefydlu cydymffurfiaeth â'r Llyfrynnau Cyflawni 
Cymhwysedd a ddefnyddir mewn Hyfforddiant Diogelu Plant ac Oedolion. Mae'r 
llyfrynnau yn ddull a ddefnyddir i ddarparu tystiolaeth i ddangos bod staff, yn ogystal 
â'r hyfforddiant ffurfiol, yn cwblhau addysg ychwanegol i arddangos y cymhwysedd 
gofynnol fel yr amlinellir yn y Dogfennau Rhyngolegol. Nododd yr archwiliad nifer o 
gyfleoedd ar gyfer gwella, ac mae llawer ohonynt wedi cael eu rhoi ar waith, tra bo 
eraill yn gofyn am ddull mwy hirdymor. Caiff yr archwiliad ei ailadrodd pan fydd 
newidiadau wedi cael eu hymgorffori'n briodol i ddarparu tystiolaeth ar gyfer 
effeithiolrwydd. 

 
Cylchlythyr Haf Diogelu 
Roedd y cylchlythyr haf wedi canolbwyntio ar bob math o gamfanteisio i godi 
ymwybyddiaeth holl weithwyr y Bwrdd Iechyd. 

 
Cynhadledd Nyrsio a Bydwreigiaeth 
Mae'r Tîm Diogelu Corfforaethol wedi cyflwyno pedwar bwrdd darlunio i 
Gynhadledd Nyrsio a Bydwreigiaeth y Bwrdd Iechyd sydd i'w gynnal 16 Medi 
2021. 

 Cronfa Ddata Rhannu Gwybodaeth Diogelu mewn Beichiogrwydd 

 Rôl Swyddog Cymorth Cam-drin Domestig 

 Darparu Hyfforddiant Diogelu Arloesol trwy Microsoft Teams 

 Nyrs Plant sy'n Derbyn Gofal mewn Cartrefi Preswyl 
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ADRAN 12: Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Meddwl Plant a'r 
Glasoed (S-CAMHS) 
 

Adroddiad Diweddaru S-CAMHS ar gyfer CYSUR 

 

Yn unol â dogfen Llywodraeth Cymru "Canllawiau Derbyn", mae Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Hywel Dda wedi rhoi Polisi / Llwybr Derbyn cadarn yn ei le yn amlinellu'r 

broses ar gyfer derbyn unrhyw berson ifanc i'r Ward Iechyd Meddwl Oedolion. Mae'r 

canllawiau yn datgan bod rhaid i'r Bwrdd Iechyd gael Uned ddynodedig, ac o fewn 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yr uned ddynodedig yw Ward Morlais ar gampws 

Ysbyty Glangwili. 

Mae protocol newydd wedi cael ei gymeradwyo i fodloni'r gofyniad statudol hwn a fydd 

yn sicrhau cydymffurfiaeth yn erbyn disgwyliadau Llywodraeth Cymru. 

Gall cael eich derbyn i ward iechyd meddwl oedolion fod yn brofiad brawychus a 

gwneir pob ymdrech i ystyried y dewis arall lleiaf cyfyngol ar gyfer derbyn cleifion.  Yn 

y mwyafrif o achosion caiff person ifanc ei dderbyn i'r uned ddynodedig ar Ward 

Cilgerran wedi'i gefnogi gan staff o'r uned iechyd meddwl. 

Yn unol â'r canllawiau, mae'r staff wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol ar ddiogelu 

pobl ifanc ac, yn ogystal, mae staff ar Ward Morlais i gyd wedi cwblhau'r canlynol: 

 Hyfforddiant Diogelu Plant Lefel 3 

 Wedi derbyn tystysgrif DBS manylach dilys 

 Wedi cwblhau hyfforddiant penodol ar anghenion emosiynol ac iechyd 

meddwl plant a phobl ifanc 

 Hyfforddiant ar y Ddeddf Iechyd Meddwl a Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 

Rhaid i bawb a dderbynnir i wely iechyd meddwl gael ei adrodd, yn fewnol i 

gychwyn, fel DATIX, a dilynir hyn gan adroddiad Digwyddiad Anffafriol Difrifol i'r 

Uned Gyflenwi yn unol â'r ddogfen Canllawiau Derbyn Llywodraeth Cymru. 
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Chwarter 1 Derbyniadau i wely addas i'r oedran yr Enfys / Morlais ar y Ward 

Iechyd Meddwl Oedolion ar safle Ysbyty Glangwili: 
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Chwarter 1 Derbyniadau i wely addas i'r oedran yr Enfys / Morlais yn ôl rhyw: 

 

 

Chwarter 1 Derbyniadau i wely'r Enfys / Morlais yn ôl ardal: 

 

 

Derbyniadau i Wely Addas i Oedran Paediatreg (Uned yr Enfys, ddim yn 

adroddadwy) 

Mae cofnodion arbenigol CAMHS ar gyfer Chwarter 1 wedi'u hamlinellu uchod gyda 

chyfanswm o 8 wedi'u derbyn, gyda 4 wedi'u derbyn i'r gwely pediatrig a 4 wedi'u 

derbyn i'r Ward Iechyd Meddwl Oedolion (Morlais). 
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Chwarter 1 Derbyniadau i Ward Enfys / Morlais wedi'i rannu yn ôl tîm derbyn: 

 

 

 

Statws Iechyd Meddwl 

Cafodd 1 unigolyn ei dderbyn o dan Adran 2 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod y 

cyfnod adrodd hwn. 

 

Canlyniadau Derbyn 

 Wedi'i ryddhau 

i'w gartref 

Ei dderbyn i ward arall Aros ar y ward 

Yr Enfys 4 0 0 

Morlais 3 1 0 

 

Derbyn cleifion hunan-niweidio 

O fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mae systemau cadarn yn eu lle i S-CAMHS 

ddarparu asesiad iechyd meddwl, yn dilyn atgyfeiriad gan y ward bediatrig, lle mae 

unrhyw berson ifanc yn cael ei dderbyn yn dilyn achos o hunan-niweidio.  Yn 

gyffredinol y rheswm am ei dderbyn yw gorddos ond gall fod yn dilyn achos bwriadol 

o dorri'r croen neu geisio crogi ei hun. 
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Bydd pob achos o orddos/hunan-niweidio yn cael apwyntiad dilynol o fewn tri diwrnod 

gwaith i fonitro risg a darparu cymorth.  Mae llwybr cadarn yn ei le ynghyd ag arweiniad 

ar gyfer derbyn yr holl bobl ifanc sy'n cyflwyno eu hunain yn dilyn hunan-niweidio er 

mwyn gallu cytuno ar asesiad iechyd meddwl cynhwysfawr a rheoli risg.  Lle y bo'n 

briodol, gellir ystyried atgyfeirio i'r tîm diogelu a/neu'r Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Mae'r tabl canlynol yn rhoi manylion am y nifer a dderbyniwyd yn dilyn hunan-

niweidio bwriadol Chwarter 4 2020-2021 ar gyfer y 3 Ardal Awdurdod Lleol: 

Chwarter 1 Ystadegau hunan-niweidio / gorddos wedi'u rhannu yn ôl rhyw ac 

ardal: 

 

Chwarter 1 Ystadegau hunan-niweidio / gorddos wedi'u rhannu yn ôl rhyw a 

phroffil oedran: 
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Data Cymhariaeth (12 mis diwethaf) – Gwely Addas i'r Oedran 

 

 
 
 
 
 

Tueddiadau Derbyn yn ôl ardal (12 mis diwethaf) 
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Cymhariaeth Derbyn Blynyddol yn ôl ardal 
 
Mae'r graff canlynol yn cymharu'r nifer a dderbyniwyd ar gyfer Chwarter 1 2021/2022 

yn erbyn y nifer a dderbyniwyd ar gyfer yr un chwarter yn 2020/2021 a 2020/2019, 

wedi'i ddiffinio ymhellach yn ôl ardal. 

 

 

Eiriolaeth 

Yn unol â Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2012, disgwylir i'r Byrddau Iechyd sicrhau 

bod mynediad i Wasanaethau Eiriolaeth yn ei le, yn unol â Rhan 4 y Mesur, ar gyfer 

unrhyw unigolyn a dderbynnir i'r ysbyty.  Gofynnir i bob person ifanc a dderbynnir i 

Ward Morlais a hoffent gael mynediad i Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol.  Y 

targed perfformiad disgwyliedig yw bod 100% o gleientiaid yn cael cynnig hyn a bod 

y wybodaeth yn cael ei chofnodi a'i hadrodd trwy ein Dadansoddwr Gwybodaeth. 

Ar Ward Cilgerran mae gwybodaeth yn cael ei darparu i bobl ifanc pan gânt eu 

derbyn ar argaeledd mynediad at y Gwasanaeth Eiriolaeth.  Fodd bynnag, nid yw'r 

safon perfformiad uchod yn gymwys, felly nid yw data yn cael eu casglu fel mater o 

arfer. 

Angela Lodwick Pennaeth S-CAMHS – Gorffennaf 2021 
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GRŴP GWEITHREDOL LLEOL CYSUR 

CEREDIGION 

Adroddiad Rheoli Perfformiad – Diogelu Oedolion 

 

Chwarter: 1 

1.4.21 – 30.6.21 
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