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8 Mawrth 2022 
 

Annwyl Syr/Fadam 
 

Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir CYFARFOD o Cabinet trwy fideo-
gynhadledda o bell Dydd Mawrth, 15 Mawrth 2022 am 10.00am i drafod y 
materion canlynol: 
 
1.   Ymddiheuriadau 

 
2.  Materion Personol 

  
3.   Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

 
4.  Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor 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 - 12) 
 

6.   Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd 
 

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

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

9.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff 
Llywodraethol 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 13 - 14) 
 

10.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Dogfen Egwyddorion a disgwyliadau Anghenion 
Dysgu Ychwanegol Ceredigion gyda adborth gan y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 15 - 76) 
 

11.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal 
ynghylch Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 77 - 92) 
 

 
12.   

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Economi ac 
Adfywio ynghylch Hybu Economi Ceredigion - Strategaeth ar gyfer 
Gweithredu 2021-35 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 93 - 128) 

Pecyn Cyhoeddus



13.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Cymorth Cynnar ynghylch Dyfarniad Grant Cyfalaf Chwaraeon Cymru 
ar gyfer Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul Cyf 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 129 - 132) 
 

14.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu ynghylch Trefniadau Tâl y 
Crwner 2022/23 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 133 - 136) 
 

15.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden 
a Lletygarwch 2022-23 Llywodraeth Cymru 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 137 - 146) 
 

16.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ynghylch Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf 2021/22 Chwarter 3 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 147 - 156) 
 

17.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ynghylch Cyllideb Refeniw Rheoladwy 2021/22 Chwarter 3 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 157 - 178) 
 

18.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar 
Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS Chwarter 2 2021-22 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 179 - 242) 
 

19.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar 
Adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol Chwarter 2 2021/22 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 243 - 276) 
 

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

 

 Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae 
croeso i’r sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r 
Saesneg yn y cyfarfod. 

 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At: Arweinydd y Cyngor ac Aelodau’r Cabinet 
Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth 
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Rhybudd o Benderfyniadau Cyfarfod y CABINET 
a gynhaliwyd trwy fideo-gynadledda ar Ddydd Mawrth, 22 Chwefror 2022 

 
Cyhoeddir y Rhybudd hwn am 5.00pm Dydd Iau, 24 Chwefror 2022. Y dyddiad olaf i 
dderbyn cais i alw unrhyw benderfyniad i mewn yw 5.00pm Dydd Iau, 3 Mawrth 2022 
drwy ei anfon at Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd. Daw’r penderfyniadau i 
rym (os na fydd yna gais dilys i’w galw i mewn) Dydd Gwener, 4 Mawrth 2022 
 
YN BRESENNOL:  Cynghorydd Ellen ap Gwynn (Cadeirydd), Y Cynghorwyr Dafydd 
Edwards, Rhodri Evans, Catherine Hughes, Gareth Lloyd, Catrin Miles,  Ray Quant 
MBE ac Alun Williams 
 
HEFYD YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr John Adams-Lewis, Bryan Davies, 
Ceredig Davies, Euros Davies, Ifan Davies, Marc Davies, Lloyd Edwards, Keith 
Evans, Dan Potter, Lynford Thomas, Wyn Thomas a Ivor Williams  
 

(10.00am - 1.00pm) 
 

180 Ymddiheuriadau 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Barry Rees, Cyfarwyddwr Corfforaethol; 
Sian Howys, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cynnal a Rhodri Llwyd, 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol.  
 

181 Materion Personol 
i) Estynnwyd cydymdeimlad i deulu Selwyn Jones, a fu farw yn ddiweddar a 

thalodd yr Arweinydd deyrnged i’w gyfraniad helaeth i gymuned 
Pontrhydfendigaid. 

ii) Estynnwyd llongyfarchiadau i Robat ac Enid Gruffudd (Y Lolfa) a fydd yn 
arwain y Parêd Dydd Gŵyl Dewi blynyddol yn Aberystwyth ar 5 Mawrth 
2022. 

iii) Estynnwyd llongyfarchiadau i Ysgol Dyffryn Cledlyn ar ei llwyddiant yn 
ddiweddar wrth ddod yn fuddugol mewn cystadleuaeth i gynhyrchu ffilm 
yn hyrwyddo diogelwch ar y rhyngrwyd. 

iv) Estynnwyd cydymdeimlad i deulu Amy Jones, cyn weithiwr y Cyngor, a fu 
farw yn ddiweddar. 

 
182 Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau personol / buddiannau sy’n 
rhagfarnu. 
 

183 Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19 
Cafwyd diweddariad gan Yr Arweinydd ar y sefyllfa mewn perthynas â Covid-
19. Adroddwyd ar 46 o achosion heddiw gan ddod â’r cyfanswm i 11,440 er 
dechrau’r pandemig, sy’n gyfystyr â 319.1 i bob 100,000 o’i gymharu â’r 
449.8 a gofnodwyd yn y 7 niwrnod ynghynt, sy’n dangos gostyngiad yn y 
gyfradd. Mae’r gyfradd yng Nghymru yn 233.5 i bob 100,000 felly mae 
Ceredigion yn parhau i fod yn uwch na’r cyfartaledd. Mae’r gyfradd bositifedd 
yn y Sir yn 29.1% ar hyn o bryd.  
 
Mae’r rhan fwyaf o’r achosion ymysg pobl 20-29 oed ac yn ôl data MSOA, 
ymddengys mai Aberystwyth oedd â’r gyfradd uchaf yn y sir ond dangoswyd 
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bod yr achosion wedi’u cyfyngu i Gampws Prifysgol Aberystwyth yn bennaf. 
Nid oes arwydd bod amrywiolyn Omicron yn parhau i ledaenu rhyw lawer yn 
y gymuned a gobeithio y bydd hwn yn gostwng fwy o ystyried bod yr ysgolion 
ar wyliau hanner tymor.    
 
Diolchodd yr Arweinydd i Rhodri Llwyd, Phil Jones, Gerwyn Jones a phob 
aelod staff a fu’n gysylltiedig â’r gwaith yn ystod y stormydd diweddar, gyda 
Storm Franklin yn arwain at lifogydd yn y dwyrain a chwymp coed ledled y 
sir.   
 
Bu’r ymateb i neges at aelodau staff yn gofyn am wirfoddolwyr i gynorthwyo 
gyda’r canolfannau gorffwys mewn argyfwng yn y Sir yn gadarnhaol iawn, a 
chafwyd dros 50 aelod staff yn cynnig gwirfoddoli os oedd angen. 
 
Nodwyd bod rhywfaint o ddifrod wedi bod i doeon nifer o adeiladau yn 
Aberystwyth gan gynnwys Amgueddfa Ceredigion. Er bod rhai strydoedd 
wedi ailagor, roedd eraill yn dal ar gau am resymau diogelwch hyd nes y 
byddai’r gwaith angenrheidiol yn cael ei wneud, gan gynnwys symud teils to 
mawr o gafnau er diogelwch y cyhoedd. Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud 
heddiw, gobeithio, a byddai adeiladau’r cyngor gerllaw yn gallu agor yfory. 
Cynhelir archwiliad arall yn Aberystwyth heddiw am 11.15 i asesu diogelwch 
y dref.  
 
Ategodd Aelodau eiriau’r Arweinydd a diolchwyd i bawb dan sylw am eu 
gwaith caled yn ystod cyfnod y storm ddiweddar. 
 

184 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 1 Chwefror 
2022 yn gywir. 
 
Materion yn codi: Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion. 
 

185 Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd 
Dim. 
 

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

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

188 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch Ffioedd a Chostau gydag adborth gan Drosolwg a 
Chraffu 
PENDERFYNIAD: 
1. Cymeradwyo’r Ffioedd a Chostau i fod mewn grym o 01/04/2022 (ac 

eithrio Prydau Ysgol, Ffioedd Parcio Ceir yn Llandysul a Thregaron a 
Chychod Dau Gorff x 2), fel yr amlinellir yn: 
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a. Atodiad 1 
b. Atodiad 2 
c. Atodiad 3 
d. Atodiad 4 

2. Cymeradwyo'r newid o ran Ffioedd a Chostau Prydau Ysgol fel yr 
amlinellir yn Atodiad 2 i fod mewn grym o 01/09/2022. 

3. Dirprwyo awdurdod i Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth 
Cynnar, mewn ymgynghoriad ag Aelod Cabinet y portffolio â chyfrifoldeb 

am y Canolfannau Lles, i amrywio’r Ffioedd a Chostau ar gyfer y 

Canolfannau Lles ar gyfer 2022/23, i redeg cynigion hyrwyddol tymor byr 
/ â chyfyngiad amser. 

4. Cytuno na fyddai ffioedd parcio ceir yn Llandysul a Thregaron yn 
2022/2023 fel a nodir yn Atodiad 3.  

5. Dileu’r cyfeiriad at *Gychod Dau Gorff x 2* yn Atodiad 3, tudalen 45.  
6. Nodi’r adborth gan bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Gyllideb. 

 
Y rheswm dros y penderfyniad: 

 Er mwyn ystyried Ffioedd a Chostau yn rhan o broses y Cyngor ar gyfer 
pennu’r gyllideb. 

 Cymell rhagor o bobl i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol 
rheolaidd a byw bywydau iachach. 

 Caniatáu ar gyfer ei ystyried ymhellach.   
 

189 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022/23 gydag adborth 
gan Drosolwg a Chraffu 
Disodlwyd yr adroddiad hwn gan yr Atodiad i'r Adroddiad (eitem 190). 
 

190 Adendwm- Adroddiad Brys Atodol gan y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Cyllid a Chaffael ar y Gyllideb ddrafft ar gyfer 202223 
PENDERFYNIAD: 
a) Nodi’r Adborth gan bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Gyllideb. 
b) Argymell i’r Cyngor Llawn mai cyfanswm cyllideb sylfaenol drafft 2022/23 

yw £165.843m a bod lefel y Dreth Gyngor uwch a gynigiwyd ar gyfer 
2022/23 yn 2.5% sy’n cynrychioli swm Band D o £1,447.90. 
 

Y rheswm dros y penderfyniad: 
I alluogi paratoi’r gyllideb ar gyfer 2022/23. 
 

191 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch Datganiad Polisi Rheoli'r Trysorlys, Strategaeth 
Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2022/23 a Pholisi Darpariaeth Isafswm 
Refeniw (MRP)  ar gyfer 2022/23 
PENDERFYNIAD: 
a) Cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys fel y’i hamlinellir yn yr 

adroddiadau ar gyfer Benthyca a Buddsoddi; 
b) Cymeradwyo’r Atodlen Buddsoddi fel y’i nodir yn Atodiad B; 
c) Cymeradwyo’r Polisi Datganiad Isafswm Refeniw ar gyfer 2022/23 fel y’i 

nodir yn Atodiad C; 
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d) Dirprwyo awdurdod i’r Swyddog Adran 151, mewn ymgynghoriad â’r 
Aelod Cabinet dros Gyllid, Caffael a Diogelu’r Cyhoedd, i newid 
Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’r Atodlen Buddsoddi, yn ystod y 
flwyddyn; 

e) Argymell bod y Cyngor Llawn yn cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r 
Trysorlys o ran Benthyca a Buddsoddi ar gyfer 2022/23; ac yn 

f) Argymell bod y Cyngor Llawn yn cymeradwyo’r Polisi Darparu Isafswm 
Refeniw ar gyfer 2022/23. 

 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Gosod Strategaeth Rheoli Trysorlys a Pholisi Isafswm Refeniw ar gyfer 
2022/23. 
 

192 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-
32 gydag adborth gan Drosolwg a Chraffu 
PENDERFYNIAD: 
i) Cytuno i fabwysiadu cynnwys Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 

Addysg ar gyfer 2022-2032, a’i weithredu o Fedi 1af 2022 ac am y 
ddegawd i ddilyn. 

ii) Bod unrhyw sylwadau a gynigir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu 
cynnwys fel gwelliannau i’r Cynllun, ac yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet er gwybodaeth. 

iii) Bod Cynllun Gweithredu blynyddol yn cael ei lunio a’i fonitro drwy 
gyfrwng y Fforwm Iaith a phwyllgor Dyfodol Dwyieithog. 

iv) Bod adroddiad blynyddol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Strategol Addysg y 
Gymraeg yn cael ei gyflwyno i’r Fforwm Iaith, pwyllgor Dyfodol 
Dwyieithog, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r 
Cabinet. 

v) Nodi’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n 
Dysgu. 
 

Y rheswm dros y penderfyniad: 
I gydymffurfio gyda Adran 84 o’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 
(Cymru) 2013 a rheoliadau Cynlluniau Strategol Addysg Gymraeg 
Llywodraeth Cymru 2019. 
 

193 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Economi ac 
Adfywio ynghylch Cynigion Tai Cymunedol gydag adborth gan 
Drosolwg a Chraffu 
PENDERFYNIAD: 
Argymell i'r Cyngor: 
1. Penderfyniad y Cyngor 24/3/16 Cofnod 12) Adroddiad y Dirprwy Brif 

Weithredwr ar Bremiymau Treth y Cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor 
ac ail gartrefi, pwynt 4 i’w ddiwygio fel a ganlyn: 

“4.a) Lefel Premiwm Ail Gartrefi Treth y Cyngor a godir i’w phennu ar 
25% (yn dod i rym o 1 Ebrill 2017); a, 
b) bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor 
(net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i 
gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol.” 
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2. Bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor 
rhwng y cyfnod 1/4/17 I 31/3/22 (net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn 
cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol. 

3. Bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor o 
1/4/22 (net o addaliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i 
ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol. 

4. O 1/4/22, bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Cartrefi Gwag Treth y 
Cyngor (net o addaliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i 
ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol. 

5. Diddymu penderfyniad y Cyngor 16/3/17 cofnod 8.b) Premiymau Treth y 
Cyngor ar Ail Gartrefi. 

6. Bod manylion elfen rhannu ecwiti o'r cynllun yn cael eu paratoi a'u cytuno 
o fewn 12 mis i benderfyniad y Cyngor a bod gwaith yn parhau ar yr 
opsiynau eraill. 

7. Gohirio'r posibilrwydd o sefydlu Cynllun Mantais Gymunedol am 
flwyddyn. 

8. Nodi’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol. 

 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
1. Er mwyn paratoi a gweithredu Cynllun Tai Cymunedol sy'n gweithredu yn 

ôl gweledigaeth a amlinellwyd gan y Grŵp Annibynnol. 
2. Gweithredu cynllun sy'n cefnogi pobl o fewn y Sir i gael gafael ar dai sy'n 

cwrdd â'u hanghenion. 
 

194 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Mabwysiadu Priffordd 
Brynhyfryd, Aberteifi 
PENDERFYNIAD: 
Cymeradwyo mabwysiadu Bryn Hafod drwy broses Adran 228 o Ddeddf 
Priffyrdd 1980 a’i chynnal wedi hynny. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
I alluogi’r heol i gael ei chynnal ar gost y cyhoedd. 
 

195 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal 
ynghylch Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol Gorfodol ar gyfer Plant ar 
eu Pennau eu Hunain sy'n Ceisio Lloches 
PENDERFYNIAD: 
1) Nodi'r newid yn y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol ar gyfer Plant ar eu 

Pennau eu Hunain sy'n Ceisio Lloches o fod yn gynllun gwirfoddol i fod 
yn gynllun gorfodol. 

2) Cymeradwyo cefnogaeth i Opsiwn 4 mewn trafodaethau ynghylch sut y 
bydd y cynllun yn gweithredu yng Nghymru - Sefydlu rota rhanbarthol lle 
caiff atgyfeiriadau o dan y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol eu 
trosglwyddo i ranbarthau'r 4 ardal wasgaru hirsefydlog. 

3) Nodi, os na cheir cytundeb ar sail Cymru gyfan, mai'r sefyllfa ddiofyn a 
orfodir gan y Swyddfa Gartref fydd Opsiwn 2 a fydd yn golygu y bydd yn 
ofynnol i bob awdurdod lleol fodloni ei ddyraniad unigol. 

4) Awdurdodi swyddogion i gydweithio â Chonsortiwm Comisiynu Plant 
Cymru, sef y corff Comisiynu ar gyfer lleoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn 
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gofal, a’r Awdurdodau Lleol eraill yn y rhanbarth ac ar draws Cymru er 
mwyn sicrhau’r gydymffurfiaeth orfodol ac angenrheidiol. 

5) Cytuno ar yr egwyddor o’r angen am gyllid digonol i'r cynllun weithredu'n 
effeithiol. 

 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth orfodol â gofynion statudol. 
 

196 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal 
ynghylch Cyllid i sefydlu gweinyddiaeth gyfer Cofrestr Adran 117 
canolog 
PENDERFYNIAD: 
Cymeradwyo cyfraniad ariannol i sefydlu’r weinyddiaeth ar gyfer cofrestr 
canolog Adran 117 o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl gan weithredu’r fformiwla 
ariannu rhanbarthol a gytunwyd. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
I gwrdd a dyletswyddau statudol a chefnogi cydlynu effeithiol gwasanaethau. 
 

197 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal 
ynghylch Newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai 
Sector Preifat Ceredigion gydag adborth gan Drosolwg a Chraffu 
PENDERFYNIAD: 
(i) Cymeradwyo y newidiadau arfaethedig i Bolisi Ariannol Benthyciadau a 

Grantiau Tai Sector Preifat Ceredigion. 
(ii) Nodi’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 

Iachus. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Er mwyn sicrhau bod Polisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai Sector 
Preifat Ceredigion yn cael ei weithredu’n effeithiol. 
 

198 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal 
ynghylch Sefydlogrwydd y Farchnad yng Ngorllewin Cymru: Crynodeb 
Gweithredol 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

199 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal 
ynghylch Asesiad o Boblogaeth Gorllewin Cymru 2022 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

200 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau 
Democrataidd ynghylch Cofnod o Gamau Gweithredu a 
Phenderfyniadau'r Ymgynghori Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac 
Effeithlonrwydd 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

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

 
Dyddiad:   
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15 Mawrth 2022 
  
Teitl: Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff 

Llywodraethol  
 

Pwrpas yr adroddiad: Cadarnhau enwebiadau cynrychiolwyr yr Awdurdod 
Lleol ar Gyrff Llywodraethol  
 

 Er Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Catrin Miles, Ysgolion, Dysgu Gydol 
Oes & Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth. 
 

 
Ysgol Gynradd Gymunedol Talgarreg: Ail-ethol Gwion Dafydd yn Llywodraethwr 
yr Awdurdod Lleol ar gais Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd Gymunedol Talgarreg. 

 

Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad 
Effaith Integredig?  
 

Naddo - nid yw'r adroddiad yn 
cyfeirio at bolisi na newid 
mewn gwasanaeth. 

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

 
Argymhelliad: Gofynnir i’r Aelodau gadarnhau enwebu’r sawl a enwir 

uchod yn gynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar Gorff 
Llywodraethol yr ysgol berthnasol. 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn enwebu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar 
Gyrff Llywodraethol. 
 

 
Trosolwg a Chraffu: Ddim yn berthnasol 

 
Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Dim 
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Goblygiadau 
Cyfreithiol: 

 
 
 

Goblygiadau o ran 
staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau o ran 
Eiddo / Asedau: 
 

Dim 

Risgiau:  
 

Ddim yn berthnasol 
 

Pwerau Statudol: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Papurau Cefndir: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Atodiadau: Ddim yn berthnasol 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth – Swyddog Arweiniol Corfforaethol - 
Ysgolion 
 

Swyddog Adrodd: Nia James  
 

Dyddiad:                                 28 Chwefror 2022 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: Mawrth yr 15fed o Fawrth 2022 
  
Teitl: Dogfen Egwyddorion a disgwyliadau Anghenion 

Dysgu Ychwanegol Ceredigion 
 

Pwrpas yr adroddiad: Diweddaru’r Cabinet o Egwyddorion a disgwyliadau 
Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion 
 

Er:  Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Catrin Miles, Ysgolion, Dysgu Gydol 
Oes a Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth 

 
CEFNDIR: 
Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (2018) Cymru yn 
rhan o'r rhaglen diwygio addysg ehangach yng Nghymru. Mae hyn yn darparu 
fframwaith statudol newydd ar gyfer cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol 
(ADY), ac mae Cod gorfodol yn cyd-fynd ag ef sy'n sicrhau bod gan y system 
newydd gyfres o baramedrau clir y gellir eu gorfodi'n gyfreithiol lle mae'n rhaid i 
ysgolion, awdurdodau lleol a phartneriaid eraill sy'n gyfrifol am ddarparu 
gwasanaethau i blant a phobl ifanc ag ADY weithredu.  
Y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol https://gov.wales/additional-learning-needs-
code 
 
Cod ADY – Darpariaeth o 0-25. 
 
Nod y dull newydd, fel y nodir yn y Cod, yw: 
'Cefnogi'r gwaith o greu system addysg gwbl gynhwysol lle rhoddir cyfle i bob dysgwr 
lwyddo a chael mynediad i addysg sy'n diwallu eu hanghenion ac sy'n eu galluogi i 
gymryd rhan, elwa ar ddysgu a'i fwynhau.' 
 
Mae'r fframwaith statudol newydd yn seiliedig ar y 5 egwyddor ganlynol: 
a)  Dull sy'n seiliedig ar hawliau lle mae barn, dymuniadau a theimladau'r plentyn, 
rhieni/gofalwyr neu berson ifanc y plentyn yn ganolog i gynllunio a darparu cymorth. 
b)  Nodi, ymyrryd yn gynnar a chynllunio pontio effeithiol. 
c)  Cydweithio lle mae pawb sy'n gysylltiedig yn cydweithio er lles gorau'r plentyn 
neu'r person ifanc 
d)  Addysg gynhwysol sy'n cefnogi cyfranogiad yn llawn mewn addysg brif ffrwd, 
lle bynnag y bo'n ymarferol ac ymagwedd lleoliad cyfan i ddiwallu anghenion 
dysgwyr ag ADY. 
e)  System ddwyieithog lle cymerir pob cam rhesymol i ddarparu ALP yn Gymraeg 
i blant a phobl ifanc sydd angen cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg.   
 
Mae’r rhaglen trawsnewid ADY yn weithredol ar draws Ceredigion.  
O dan y system ADY newydd, mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i adolygu’r 
trefniadau a wneir gan ysgolion i fodloni anghenion dysgwyr sydd ag ADY.  Y 
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ddogfen Egwyddorion a Disgwyliadau ADY Ceredigion  yw’r arweiniad strategol 
ar gyfer ein hysgolion.  
Mae’r ddogfen hon yn rhan annatod o fframwaith yr awdurdod er mwyn bodloni 
anghenion yr holl blant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed.  Mae’n cyflawni rôl hanfodol 
yng ngwaith yr awdurdod i sicrhau safonau uchel i bawb, ac mae’n cyd-fynd yn agos 
â pholisïau ar gyfer cynhwysiant a gwella ysgolion. 
 
Y SEFYLLFA AR HYN O BRYD: 
 
Datganiad Gweledigaeth ADY Ceredigion 
Mae Ceredigion wedi ymrwymo i greu amgylcheddau addysgol sy’n meithrin 
cydnerthedd ac sy’n hyrwyddo annibyniaeth, gan alluogi pob plentyn a pherson ifanc 
i ffynnu a llwyddo, byw bywydau llawn ac ystyrlon, a dod yn aelodau a chyfranwyr 
gwerthfawr yn eu cymuned leol. 
 
Nodau ADY Ceredigion 
Fel rhan o’n proses o drawsnewid i’r system ADY, ein nod yw datblygu ein harfer 
dda presennol fel yr awdurdod mwyaf cynhwysol yng Nghymru, gan gynnwys 
egwyddorion pob Deddf sy’n effeithio ar ddysgu a lles plant a phobl ifanc. 
 
Ein nod yw sicrhau bod holl blant a phobl ifanc Ceredigion yn teimlo’n ddiogel, eu 
bod yn cael eu gwerthfawrogi, bod rhywun yn gwrando ar eu llais a’u bod yn teimlo 
ymdeimlad o berthyn i’w lleoliad addysgol, a fydd mor lleol ag y bo modd wrth fodloni 
eu hanghenion mewn ffordd briodol er mwyn eu galluogi i sicrhau cynnydd a 
mwynhau eu dysgu trwy sicrhau bod y canlynol ar gael mewn ysgolion: 

• addysgu o ansawdd uchel sy’n gynhwysol ac sy’n gwahaniaethu ar gyfer pob 
dysgwr sydd ag anawsterau dysgu, gan gynnwys y rhai y nodwyd bod 
ganddynt ADY; 

• dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn tuag at ddarparu gwasanaeth a 
threfniadau lle y mae dysgwyr a rhieni neu ofalwyr yn cymryd rhan yn ystod 
pob cam; 

• amrediad o raglenni ymyrraeth wedi’u targedu sy’n cynorthwyo pob dysgwr 
sydd ag anawsterau dysgu, gan gynnwys y rhai y nodwyd bod ganddynt ADY; 

• systemau effeithiol er mwyn monitro cynnydd a chyflawniad dysgwyr sydd ag 
ADY a’u cynhwysiant ym mywyd bob dydd yr ysgol; 

• trefniadau cydweithio er mwyn cynnwys arbenigwyr mewn achosion pan fo 
hi’n briodol gwneud hynny; 

• trefniadau er mwyn adolygu effeithiolrwydd ymyriadau a ddefnyddir er mwyn 
cynorthwyo dysgwyr sydd ag ADY a sgiliau ac arbenigedd staff. 

 
Diben y ddogfen Egwyddorion a Disgwyliadau Ceredigion 
O dan y system ADY newydd, mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i adolygu’r 
trefniadau a wneir gan ysgolion i fodloni anghenion dysgwyr sydd ag ADY.  Mae’r 
ddogfen hon yn amlinellu egwyddorion a disgwyliadau Awdurdod Ceredigion 
ynghylch addysgu plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).  
Yn ogystal, mae’n cynnig eglurder ynghylch yr hyn a ddisgwylir gan ysgolion prif 
ffrwd, wrth fodloni anghenion dysgwyr sydd ag ADY, a chaiff ei hadolygu gan yr 
awdurdod.  Diben yr adolygiad yw pennu a yw’r ddarpariaeth gyffredinol ar gyfer 
dysgwyr yng Ngheredigion yn ddigonol, er mwyn bodloni anghenion cyffredinol ei 
phoblogaeth o ddysgwyr sydd ag ADY. 
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Mae’r ddogfen hon yn rhan annatod o fframwaith yr awdurdod er mwyn bodloni 
anghenion yr holl blant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed.  Mae’n cyflawni rôl hanfodol 
yng ngwaith yr awdurdod i sicrhau safonau uchel i bawb, ac mae’n cyd-fynd yn agos 
â pholisïau ar gyfer cynhwysiant a gwella ysgolion. 
 
Wrth gyflawni ei swyddogaethau dan Ddeddf ADY a chydymffurfio â’i hegwyddor 
sylfaenol, sef addysg gynhwysol, dylai pob ysgol gymryd yr holl gamau rhesymol i 
sicrhau darpariaeth sy’n bodloni anghenion dysgwyr sydd ag ADY.   
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r hyn y byddai’n rhesymol ei ddisgwyl mewn ysgolion 
prif ffrwd ar gyfer dysgwyr sydd ag ADY.  
 
 Fe’i rhannwyd yn dri maes, fel a ganlyn: 

1. Cynhwysiant – creu amgylcheddau dysgu cynhwysol a defnyddio 
addysgeg gynhwysol er mwyn bodloni anghenion amrywiol pob dysgwr. 
 

2. Anghenion Dysgu Ychwanegol – nodi rhwystrau sy’n atal dysgu a phennu 
anghenion dysgu ychwanegol mewn ffordd fanwl. 

 
3. Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol – safonau gofynnol er mwyn darparu 

cymorth sy’n ychwanegol i’r hyn sydd ar gael yn gyffredinol neu sy’n wahanol 
i’r hyn sydd ar gael yn gyffredinol. 
 

Bydd y system ADY newydd yn gweithredu ochr yn ochr â'r system AAA, yn ystod 
y cyfnod trawsnewid tair blynedd 2021-2024. 
 
Mae’r canllaw gweithredu ar gyfer 2021 a 2022 yn rhannu disgyblion yn 4 grŵp: 
 
 
Grŵp 1 Plant sydd yn newydd i'r system 

Bydd y system ADY yn cychwyn ar 1 Medi 2021 neu 1 Ionawr 2022 
ar gyfer plant sydd newydd eu hadnabod fel rhai sydd ag ADY hyd 
at ac yn cynnwys Blwyddyn 10. 

Grŵp 2 Plant a gedwir yn gaeth – cychwynnodd y darpariaethau ADY ar 
1 Medi 2021 ar gyfer plant o oedran ysgol gorfodol a gedwir yn 
gaeth, neu ar gyfer plant a gedwir yn gaeth ar ôl 1 Medi 2021. 

Grŵp 3 Plant sy'n mynychu ysgol a gynhelir neu UCD ac nad ydynt yn 
derbyn gofal neu nad ydynt yn mynychu mwy nag un lleoliad.  
Bydd plant yn un o'r blynyddoedd gorfodol canlynol yn 2021 i 2022 
yn symud i'r system ADY rhwng 1 Ionawr 2022 a 31 Awst 2022: 
Blynyddoedd Meithrin 1 a 2, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3, 
Blwyddyn 5, Blwyddyn 7 a Blwyddyn 10. 

Grŵp 4 Plant sy'n mynychu ysgol a gynhelir neu UCD ac sy'n derbyn gofal 
neu sydd wedi'u cofrestru mewn mwy nag un lleoliad. Bydd 
plant yn un o'r blynyddoedd gorfodol canlynol yn 2021 i 2022 yn 
symud i'r system ADY rhwng 1 Ionawr 2022 a 31 Awst 2022: 
Blynyddoedd Meithrin 1 a 2, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3, 
Blwyddyn 5, Blwyddyn 7 a Blwyddyn 10. 

 
Bydd dogfen Egwyddorion a Disgwyliadau ADY Ceredigion yn cael ei hadolygu 
yn flynyddol.   
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Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

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

Mae’r Asesiad ar waith, 
ac yn rhan o’r broses 
ymgynghori. 

Crynodeb: Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (2018) Cymru yn cynnig fframwaith 
statudol newydd er mwyn cynorthwyo plant sydd ag 
anghenion dysgu ychwanegol (ADY), ac mae Cod 
gorfodol yn cyd-fynd â’r fframwaith hwn, sy’n sicrhau bod 
y system newydd yn cynnwys set glir o baramedrau y 
gellir eu gorfodi’n gyfreithiol, y mae’n rhaid i ysgolion, 
awdurdodau lleol a phartneriaid eraill sy’n gyfrifol am 
ddarparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc sydd ag ADY 
weithredu o’u mewn. 
Hirdymor: Bydd y ddogfen Egwyddorion a 

Disgwyliadau ADY Ceredigion yn 
amlinellu egwyddorion a disgwyliadau 
Awdurdod Ceredigion ynghylch addysgu 
plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion 
Dysgu Ychwanegol (ADY).  Yn ogystal, 
mae’n cynnig eglurder ynghylch yr hyn a 
ddisgwylir gan ysgolion prif ffrwd wrth 
fodloni anghenion dysgwyr sydd ag ADY. 

Cydweithio: Bydd cydweithio rhwng partneriaid a 
rhan-ddeiliaid yn greiddiol i’r cynllun. Y 
cydweithio pennaf fydd rhwng 
swyddogion yr awdurdod a’r ysgolion a’u 
cyrff llywodraethol yn ogystal â rhieni 
drwy ymgynghoriadau lleol. 

Cynnwys: Bydd rhan-ddeiliaid a phartneriaid yn cael 
eu cynnwys ar hyd y cyfnod cynllunio ac 
ymgynghori. 

Atal: Bydd y dulliau gweithredu fydd yn atal 
unrhyw broblemau allai godi neu 
waethygu drwy gyfnod y cynllun, wedi eu 
nodi ynddo. 

Integreiddio: Yn ei hanfod mae’n cynorthwyo wrth greu 
system addysg gwbl gynhwysol lle y 
rhoddir cyfle i bob dysgwr lwyddo a chael 
addysg sy’n diwallu ei anghenion ac yn ei 
alluogi i fynd ati i ddysgu, manteisio ar ei 
addysg, a’i mwynhau. 

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

i) I gytuno i fabwysiadu cynnwys  y ddogfen 
Egwyddorion a Disgwyliadau ADY Ceredigion.  

ii) Bod unrhyw sylwadau a gynigir gan Lywodraeth 
Cymru yn cael eu cynnwys fel gwelliannau i’r Cynllun, 
ac yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet er gwybodaeth 

iii) Bod adroddiad blynyddol ar gynnydd yn erbyn 
Egwyddorion a Disgwyliadau ADY Ceredigion yn cael 
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ei gyflwyno i’r Ysgolion, a Phwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet 

 
Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

I gydymffurfio gyda gofynion Deddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (2018) Cymru. 
 

 
Trosolwg a Chraffu: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 

 
Fframwaith Polisi: 
 

Deddf ADY 2018 a Chôd ADY 2021 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 
 

Buddsoddi yn Nyfodol Bobl 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Mae costau ychwanegol wrth weithredu’r gofynion 
newydd, sydd ar hyn o bryd yn dod yn bennaf drwy 
gyfrwng Grant 
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Risg o beidio â gweithredu’r gofynion o ran her gyfreithiol 
mewn Tribiwnlys ADY 

Goblygiadau staffio: 
 

Gweler ‘Goblygiadau Cyllid’ 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim  

Risg(iau): 
 

Peidio a gweithredu gofynion y ddeddf ADY a’r Côd 

Pwerau Statudol: Deddf ADY 2018 
 

Papurau Cefndir: 
 

Papurau Craffu blaenorol  ar y Ddeddf ADY 2018   ( Medi 
2021, Mawrth 2022) 
 

Atodiadau: 
 

1. Egwyddorion a disgwyliadau ADY Ceredigion - Ion 
2022 

2. Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth, Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Gwasanaethau Ysgolion 
 

Swyddog Adrodd: Gillian Evans, Rheolwr Corfforaethol ADY, Cynhwysiant a 
Lles 
 

Dyddiad: 28-2-22 
 

Acronymau: ADY- Anghenion Dysgu Ychwanegol 
AAA- Anghenion Addysg Arbennig 
CADY- Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol 
CDU- Cynllun Datblygu Unigol 
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         Gwasanaethau Ysgolion Ceredigion   
 

 
 

 

Egwyddorion a Disgwyliadau Ceredigion o 
Ysgolion a Gynhelir ar gyfer Disgyblion sydd ag 

Anghenion Dysgu Ychwanegol 2021 

 

Y ddarpariaeth y mae’n rhesymol disgwyl i 
ysgolion prif ffrwd sicrhau ei bod ar gael i 

ddysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. 

 
 
 
 
 

Deddf Anghenion Addysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018 
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Cynnwys  

1. Cyflwyniad                                                                                                                           t. 3 

2. Gweledigaeth, System ADY a Nodau Ceredigion                                                          t. 4 

3. Beth yw diben y canllawiau hyn?                                                                                    t. 5 

4. Addysg gynhwysol                                                                                                              t. 6 

5. Beth sy’n gwneud ysgol Gynhwysol?                 t. 6 

6. Sut ellir sicrhau Addysg hollol Gynhwysol?                                                                    t. 8 

7. Beth sy’n gwneud ystafell ddosbarth gynhwysol?                                                              t. 9 

8. Sut ellir creu amgylchedd cynhwysol?                                                                             t. 10 

9. Beth mae athro effeithiol yn ei wneud?                                                                          t. 11 
 

10. Beth yw lle gwahaniaethu mewn addysgu arferol?                                                       t. 12 
 

11. Ymyraethau wedi’u targedu fel rhan o Addysgu ac arfer cynhwysol arferol            t. 12 

12. ADY – Nodi Anghenion Dysgu Ychwanegol                                                                     t. 14 

13. Adnabod yn Gynnar – Blynyddoedd Cynnar                t. 14 

14. Adnabod yn Gynnar – Ysgolion a Lleoliadau                                                                   t. 15 

15. Siart llif Gwneud penderfyniadau ADY Ceredigion                                                        t. 17 

16. Pryd fydd y Broses Benderfynu yn cychwyn?                                                                       t. 18 

17. Pa brif benderfyniadau y mae angen eu gwneud?                                                        t. 18 

18. Cynnwys a chefnogi plant, pobl ifanc a rhieni                                                                t. 20 

19. Cyngor allanol i gefnogi penderfyniadau                                                                         t. 21 

20. A yw dysgwyr sydd ag ADY angen dulliau addysgeg arbenigol neu wahanol?          t. 22 

21. A yw diagnosis o unrhyw fath yn bwysig wrth nodi dulliau addysgeg?                      t. 23 

22. Meysydd o angen nodweddiadol                                                                                      t. 24 

23. Goresgyn rhwystrau sy’n atal dysgu                                                                                 t. 25 

24. Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY /ALP)                                                               t. 26 

25. Y DDdY (ALP) sy’n disgwyliedig iddi fod ar gael mewn ysgol prif ffrwd                      t. 27 

26. Mapio’r Ddarpariaeth ADY                                                                                                 t. 30 

27. Darpariaeth mwy cymhleth i ddiwallu anghenion dysgwyr mewn ysgolion prif ffrwd         t. 32 

28. Darpariaeth Dda                                                                                                                   t. 33 

29. Proses Sicrhau Ansawdd a Chymorth Awdurdod Ceredigion                                       t. 33 

Atodiadau                     t. 34 
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Cyflwyniad  

Yn 2017, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i roi ffocws o’r newydd ar lwyddiant pob dysgwr, 
gan gychwyn ar raglen drawsnewid gynhwysfawr a gaiff ei chrisialu yn nogfen Addysg yng 
Nghymru:  Cenhadaeth ein Cenedl, Cynllun Gweithredu 2017-2021.  Er mwyn cyflawni’r 
weledigaeth genedlaethol, ceir cydnabyddiaeth bod angen creu ysgolion cryf a chynhwysol 
sydd wedi ymrwymo i ragoriaeth a lles.  Mae’r brif neges yn glir, sef bod pob dysgwr yn 
bwysig a bod pob dysgwr yr un mor bwysig â’i gilydd.1 

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (2018) Cymru yn rhan o’r 
rhaglen drawsnewid hon.  Mae hon yn cynnig fframwaith statudol newydd er mwyn 
cynorthwyo plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), ac mae Cod gorfodol yn cyd-
fynd â’r fframwaith hwn, sy’n sicrhau bod y system newydd yn cynnwys set glir o 
baramedrau y gellir eu gorfodi’n gyfreithiol, y mae’n rhaid i ysgolion, awdurdodau lleol a 
phartneriaid eraill sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc sydd ag ADY 
weithredu o’u mewn.  Mae nod y dull gweithredu newydd, fel y nodir yn y Cod, fel a 
ganlyn2: 

 

 

 

 

Mae’r 5 egwyddor ganlynol yn cynnig sylfaen ar gyfer y fframwaith statudol newydd: 

a) Gweithredu ar sail hawliau lle mae safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r 
plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn ganolog i gynllunio a darparu 
cefnogaeth;  a lle mae’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn cael eu 
galluogi i gyfrannu cymaint ag y bo modd at y prosesau gwneud penderfyniadau a lle 
mae ganddynt hawliau effeithiol i herio penderfyniadau am ADY, darpariaeth ddysgu 
ychwanegol a materion cysylltiedig.  

b) Adnabod yn gynnar, ymyrryd a chynllunio effeithiol ar gyfer pontio lle mae anghenion yn 
cael eu hadnabod a darpariaeth yn cael ei rhoi ar waith cyn gynted ag y bo modd, a phryd 
bynnag y bo modd, caiff ymyriadau eu rhoi ar waith i atal ADY rhag datblygu neu waethygu. 

c) Cydweithio lle mae gwasanaethau’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod ADY yn cael 
eu hadnabod yn gynnar a bod cefnogaeth gydgysylltiedig briodol yn cael ei rhoi ar 
waith i alluogi plant a phobl ifanc i gyflawni disgwyliadau, profiadau a deilliannau 
cadarnhaol.  

d) Addysg gynhwysol gan gynorthwyo cyfranogiad llawn mewn addysg prif ffrwd pryd 
bynnag y bo hynny’n ymarferol a dull lleoliad cyfan i ddiwallu anghenion dysgwyr 
sydd ag ADY.  

                                                           
1 UNESCO (2017).  Canllaw er mwyn sicrhau cynhwysiant a thegwch mewn addysg  
2 Y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol https://gov.wales/additional-learning-needs-code 

Cynorthwyo wrth greu system addysg gwbl gynhwysol lle y rhoddir cyfle i bob dysgwr lwyddo a 
chael addysg sy’n diwallu ei anghenion ac yn ei alluogi i fynd ati i ddysgu, manteisio ar ei addysg, 

a’i mwynhau. 
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e) System ddwyieithog lle cymerir pob cam rhesymol i gyflwyno darpariaeth ddysgu 
ychwanegol yn Gymraeg pan fydd gofyn gwneud hynny. 

Datganiad Gweledigaeth ADY Ceredigion 
 
Mae Ceredigion wedi ymrwymo i greu amgylcheddau addysgol sy’n meithrin cydnerthedd ac 
sy’n hyrwyddo annibyniaeth, gan alluogi pob plentyn a pherson ifanc i ffynnu a llwyddo, byw 
bywydau llawn ac ystyrlon, a dod yn aelodau a chyfranwyr gwerthfawr yn eu cymuned leol. 

 
Nodau ADY Ceredigion 
 
Fel rhan o’n proses o drawsnewid i’r system ADY, ein nod yw datblygu ein harfer 
da presennol fel yr awdurdod mwyaf cynhwysol yng Nghymru, gan gynnwys 
egwyddorion pob Deddf sy’n effeithio ar ddysgu a lles plant a phobl ifanc. 
 
Ein nod yw sicrhau bod holl blant a phobl ifanc Ceredigion yn teimlo’n ddiogel, 
eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, bod rhywun yn gwrando ar eu llais a’u bod yn 
teimlo ymdeimlad o berthyn i’w lleoliad addysgol, a fydd mor lleol ag y bo modd 
wrth fodloni eu hanghenion mewn ffordd briodol er mwyn eu galluogi i sicrhau 
cynnydd a mwynhau eu dysgu trwy sicrhau bod y canlynol ar gael mewn 
ysgolion: 
 

• addysgu o ansawdd uchel sy’n gynhwysol ac sy’n gwahaniaethu ar gyfer pob dysgwr 
sydd ag anawsterau dysgu, gan gynnwys y rhai y nodwyd bod ganddynt ADY; 

• dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn tuag at ddarparu gwasanaeth a threfniadau lle 
y mae dysgwyr a rhieni neu ofalwyr yn cymryd rhan yn ystod pob cam; 

• amrediad o raglenni ymyrraeth wedi’u targedu sy’n cynorthwyo pob dysgwr sydd ag 
anawsterau dysgu, gan gynnwys y rhai y nodwyd bod ganddynt ADY; 

• systemau effeithiol er mwyn monitro cynnydd a chyflawniad dysgwyr sydd ag ADY 
a’u cynhwysiant ym mywyd bob dydd yr ysgol; 

• trefniadau cydweithio er mwyn cynnwys arbenigwyr mewn achosion pan fo hi’n 
briodol gwneud hynny; 

• trefniadau er mwyn adolygu effeithiolrwydd ymyriadau a ddefnyddir er mwyn 
cynorthwyo dysgwyr sydd ag ADY a sgiliau ac arbenigedd staff. 

 
 
 
 
 
 

Tudalen 21



5 
 

 
 
Beth yw diben y canllawiau hyn? 

 
Dan y system ADY newydd, mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i adolygu’r trefniadau a 
wneir gan ysgolion i fodloni anghenion dysgwyr sydd ag ADY.  Mae’r ddogfen hon yn 
amlinellu egwyddorion a disgwyliadau Awdurdod Ceredigion ynghylch addysgu plant a 
phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).  Yn ogystal, mae’n cynnig eglurder 
ynghylch yr hyn a ddisgwylir gan ysgolion prif ffrwd wrth fodloni anghenion dysgwyr sydd ag 
ADY, a chaiff ei hadolygu gan yr awdurdod.  Diben yr adolygiad yw pennu a yw’r 
ddarpariaeth gyffredinol ar gyfer dysgwyr yng Ngheredigion yn ddigonol er mwyn diwallu 
anghenion cyffredinol ei phoblogaeth o ddysgwyr sydd ag ADY. 
 
Mae’r ddogfen hon yn rhan annatod o fframwaith yr awdurdod er mwyn diwallu 
anghenion yr holl blant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed.  Mae’n cyflawni rôl hanfodol yng 
ngwaith yr awdurdod i sicrhau safonau uchel i bawb, ac mae’n cyd-fynd yn agos â 
pholisïau ar gyfer cynhwysiant a gwella ysgolion. 
 

Beth mae’r ddogfen hon yn ei gynnwys? 

Wrth gyflawni ei swyddogaethau dan Ddeddf ALNET a chydymffurfio â’i hegwyddor 
sylfaenol, sef addysg gynhwysol, dylai pob ysgol gymryd yr holl gamau rhesymol i sicrhau 
darpariaeth sy’n diwallu anghenion dysgwyr sydd ag ADY.  Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r 
hyn y byddai’n rhesymol ei ddisgwyl mewn ysgolion prif ffrwd ar gyfer dysgwyr sydd ag ADY.  
Fe’i rhannwyd yn dri maes, fel a ganlyn: 

1. Cynhwysiant – creu amgylcheddau dysgu cynhwysol a defnyddio addysgeg 
gynhwysol er mwyn diwallu anghenion amrywiol pob dysgwr. 

2. Anghenion Dysgu Ychwanegol – nodi rhwystrau sy’n atal dysgu a phennu 
anghenion dysgu ychwanegol mewn ffordd fanwl. 

3. Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol – safonau gofynnol er mwyn darparu cymorth sy’n 
ychwanegol i’r hyn sydd ar gael yn gyffredinol neu sy’n wahanol i’r hyn sydd ar gael 
yn gyffredinol. 
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Addysg gynhwysol 

Beth yw hwn? 

Mae cynhwysiant mewn addysg yn ymwneud â thegwch i bob plentyn beth bynnag fo eu 
hoedran, eu rhyw, eu hethnigrwydd, eu cyrhaeddiad, eu hanhawster dysgu, eu hanabledd, 
eu hiaith a’u cefndir.  Mae’n sicrhau y rhoddir sylw penodol i’r ddarpariaeth a wneir ar gyfer 
unigolion a gwahanol grwpiau o ddysgwyr yn yr ysgol, a’u cyflawniad.  Mewn ysgolion hollol 
gynhwysol, ymgysylltir â phob plentyn a pherson ifanc ac maent yn cyflawni trwy fod yn 
bresennol, gan gymryd rhan a sicrhau cynnydd gyda’u dysgu.  Felly, mae darpariaeth ac 
arferion cynhwysol yn hanfodol er mwyn sicrhau tegwch. 

Mae cyfranogiad yn rhan ganolog o hyn – gwrando ar blant, eu rhieni a phobl ifanc, ac 
ystyried eu safbwyntiau mewn ffordd ystyrlon.  Arfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn (PCP) 
yw un o brif egwyddorion y Cod ADY. 

“Nod yr egwyddorion y caiff y system ADY ei seilio arnynt yw cynorthwyo wrth greu system 
addysg hollol gynhwysol lle y rhoddir y cyfle i bob dysgwr lwyddo a manteisio ar addysg sy’n 
diwallu eu hanghenion ac sy’n eu galluogi i gymryd rhan mewn dysgu, cael budd ganddo a’i 
fwynhau”  (Cod ADY, Pennod 3 (3.1.) 2021). 

 

 

Beth sy’n gwneud ysgol gynhwysol? 

Mae pob dysgwr yn bwysig ac mae pob dysgwr yr un mor bwysig â’i gilydd.  Bydd angen 
ystyried y neges hon yn ofalus:  

Mae datblygu polisïau ysgol sy’n gynhwysol ac yn deg yn golygu bod angen cydnabod 
bod anawsterau myfyrwyr yn deillio o agweddau ar y systemau addysg ei hun gan 
gynnwys:  y ffyrdd y trefnir y system addysg ar hyn o bryd, y ffurfiau addysgu a 
ddarparir, yr amgylchedd dysgu, a’r ffyrdd y caiff cynnydd myfyrwyr ei gynorthwyo 
a’i werthuso.3 

UNESCO (2017).  Canllaw er mwyn sicrhau cynhwysiant a thegwch mewn addysg  

 

Mae’r genhadaeth genedlaethol yn cydnabod hyn ac mae disgwyliadau ynghylch sicrhau 
cynhwysiant a thegwch yn un o gonglfeini’r agenda ddiwygio. 

Fel rhan o’r diwygiadau hyn, mae’r cwricwlwm yng Nghymru yn newid ac mae Llywodraeth 
Cymru wedi cyhoeddi datganiad clir o’r hyn sy’n bwysig wrth ddarparu addysg eang a 
chytbwys i bob dysgwr.  Mae’n nodi disgwyliadau i ysgolion bod y cwricwlwm, a gaiff ei 

                                                           
3 UNESCO (2017).  Canllaw er mwyn sicrhau cynhwysiant a thegwch mewn addysg  
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seilio ar bedwar diben, yn hygyrch i bob dysgwr.  Wrth gynllunio’r cwricwlwm a 
gweithgarwch asesu, bydd angen i ysgolion ystyried yr hyn y mae’r pedwar diben yn ei olygu 
i’w dysgwyr a sut y bydd eu cwricwlwm yn cynorthwyo pob dysgwr i’w gwireddu. 

Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod addysg gynhwysol, lle y bydd disgyblion unigol yn cael 
profiad addysgu a dysgu wedi’i deilwra a chymorth ychwanegol i wireddu eu potensial yn 
llawn, yn cynnig budd i bawb. 

Yn y lle cyntaf, rhaid i Awdurdodau Lleol, wrth iddynt gyflawni eu swyddogaethau dan Rhan 
2 y Ddeddf mewn perthynas â phlentyn oedran ysgol gorfodol y dylid eu haddysgu mewn 
ysgol, sicrhau y caiff y plentyn eu haddysgu mewn ysgol prif ffrwd a gynhelir (sef, ysgol a 
gynhelir nad yw’n ysgol arbennig neu’n uned cyfeirio disgyblion (PRU)). 

Mae hyn yn adlewyrchu’r egwyddor mai addysg prif ffrwd fydd er budd pennaf y plentyn yn 
rhan fwyaf yr achosion.  Mae’r eithriadau i’r rhain yn gyfyngedig (Gweler adran 51 y 
Ddeddf).  Mae hyn yn golygu mai’r man cychwyn yw bod yr ysgol yn cynnwys pob disgybl 
sydd ag ADY yn llawn yn holl weithgareddau’r ysgol. 

Dylai diwallu anghenion disgyblion sydd ag ADY fod yn rhan o ddull gweithredu ysgol gyfran 
tuag at wella ysgol.  Mae’r ffordd y mae ysgol a gynhelir yn diwallu anghenion pob plentyn 
neu berson ifanc yn cael effaith uniongyrchol ar natur yr ALP y mae gofyn i ddisgyblion sydd 
ag ADY ei chael, a’r pwynt lle y mae gofyn cael ALP. 

Mae’r system ADY yn dibynnu ar wybodaeth a phrofiad staff addysgu i nodi ffyrdd o 
gynnig mynediad priodol i’r cwricwlwm i bob plentyn a pherson ifanc.  Dylai diwallu 
anghenion dysgwyr sydd ag ADY fod yn rhan o ddull gweithredu ysgol neu sefydliad 
cyfan tuag at wella’r ysgol neu’r sefydliad.  Mae gwybodaeth y staff addysgu am 
sgiliau a galluoedd pob plentyn a pherson ifanc yn allweddol i hyn.  O ganlyniad, ni 
ellir gwahanu gwelliannau mewn addysgu a dysgu plant a phobl ifanc sydd ag ADY a 
gwelliannau mewn addysgu a dysgu plant a phobl ifanc ar draws Ysgol neu SAB 
cyfan.4 

Dyletswyddau statudol  

Yn ogystal â bod yn ddiben moesol i ysgolion, caiff arferion cynhwysol eu cefnogi mewn 
ffordd glir gan y gyfraith a chan ddyletswyddau statudol cyfatebol Deddf Cydraddoldeb 
Cymru (2010) a Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (2018) Cymru 
(ALNET). 

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb (2010) yn mynnu bod ysgolion yn gwneud addasiadau 
rhesymol ac yn cymryd camau cadarnhaol ar gyfer dysgwyr sydd â nodweddion 
gwarchodedig er mwyn sicrhau mynediad cyfartal i’r ddarpariaeth addysg.  Mae’n mynd y tu 
hwnt i’r addysg ffurfiol a ddarparir, gan gynnwys holl weithgareddau’r ysgol megis 
gweithgareddau allgyrsiol a hamdden, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwaith cartref, 
                                                           
4 Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru t.3.19 
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gweithgareddau chwaraeon a theithiau ysgol, yn ogystal â chyfleusterau ysgol fel 
llyfrgelloedd a chyfleusterau TG. 

Mae’r ddyletswydd addasiadau rhesymol yn un rhagweledol a pharhaus tuag at ddisgyblion 
anabl yn gyffredinol.  Mae hyn yn golygu na ddylai ysgol aros nes bydd ganddi ddisgyblion 
anabl ar y gofrestr cyn gwneud yr addasiadau angenrheidiol, ac y dylai gynllunio ar gyfer y 
dyfodol trwy gyfrwng y Cynllun Cydraddoldeb Strategol gorfodol.  Disgwylir i ysgolion 
weithredu er mwyn mynd i’r afael â’r anfantais benodol, gwahanol anghenion neu 
gyfranogiad anghymesur o isel grwpiau disgyblion penodol a elwir yn ddarpariaethau camau 
gweithredu cadarnhaol a chyhoeddi ei bwriad trwy ei Chynllun Hygyrchedd.  Argymhellir y 
dylai ysgolion ymgynghori’n eang gyda rhanddeiliaid priodol, gan gynnwys arbenigwyr 
Awdurdodau Lleol (ALl) a gweithwyr iechyd proffesiynol, er mwyn creu’r Cynllun 
Hygyrchedd. 

 

Sut ellir sicrhau Addysg hollol Gynhwysol  

Er mwyn bod yn hollol gynhwysol, bydd angen i bob ysgol yng Ngheredigion ymwreiddio’r 
naw elfen gyffredinol ganlynol fel rhan o’r ymateb graddedig er mwyn diwallu anghenion 
dysgwyr:  

 

 

 

 

Diwylliant sefydliadol sy'n datgan 
bod ‘ADY yn gyfrifoldeb pawb’

Dealltwriaeth gyffredinol gadarn 
o addysgu gwahaniaethol o 

ansawdd uchel ymhlith y 
gweithlu. 

Arfer cynhwysol wedi'i 
ymwreiddio, sy'n gwneud 

addasiadau rhesymol priodol er 
mwyn galluogi mynediad i 
amgylchedd, cwricwlwm a 

chyfleusterau'r ysgol a diwylliant 
sy'n annog ymdeimlad o berthyn. 

Rheolaeth ac arweinyddiaeth dda sy'n 
adlewyrchu dealltwriaeth o'r Ddeddf ac 

sy'n ymwreiddio ADY yng nghynllun 
datblygu yr ysgol ac yng ngweithgarwch 

datblygu capasiti yr ysgol. 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol 
(CADY) gyda rôl cydnabyddedig sy'n 
dylanwadu ar bolisi ysgol a chynnig y 

cwricwlwm, yn ogystal ag annog dulliau 
gweithredu sy'n canolbwyntio ar yr 

unigolyn yn niwylliant yr ysgol. 

Dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn tuag at fodloni anghenion 

disgyblion sy'n dangos tystiolaeth o'r ffaith 
yr anogwyd cyfranogiad yn y broses o 

wneud penderfyniadau a bod safbwyntiau, 
dymuniadau a theimladau'r plentyn a'u 

rhieni/gofalwyr a'r person ifanc wedi cael 
eu hystyried o ddifrif.

Trefniadau cadarn er mwyn adnabod 
ADY yn gynnar a darparu cymorth ac 

ymyrraeth wedi'u targedu gan 
ddefnyddio dulliau gweithredu ac 

offerynnau sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn. 

Trefniadau er mwyn monitro ac 
adolygu cynnydd ac effeithiolrwydd 

ymyriadau gan gynnwys eglurder 
ynghylch sut y defnyddir cyllid 

dirprwyedig i hyrwyddo cynnydd plant 
a phobl ifanc sydd ag ADY (gwerth 

ychwanegol). 

Trefniadau er mwyn osgoi neu 
ddatrys anghytundeb neu anghydfod 

yn gynnar ac osgoi darpariaeth ac 
anghenion rhag dwysáu. 
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Mae angen i ysgolion ymwreiddio’r naw elfen gynhwysol hon er mwyn sicrhau eu bod yn 
bodloni egwyddorion y Cod ADY a fydd yn cynorthwyo i: 

• adnabod angen yn gynnar; 
• nodi’r cymorth gorau er mwyn diwallu anghenion disgybl; 

• gwaredu rhwystrau dysgu fel y gall pob disgybl gyflawni; 
• diwallu anghenion rhan fwyaf y disgyblion; 

• mwyafrif y disgyblion astudio’r cwricwlwm llawn gan ddefnyddio’r cymhorthion y 
maent yn eu defnyddio fel rhan o’u bywyd dyddiol yn unig 
 

Beth sy’n gwneud ystafell ddosbarthu gynhwysol? 

1. Addysgu pob un a phawb  
Hon yw’r her yn ein hystafelloedd dosbarth lle y gwelir poblogaeth gynyddol o 
ddysgwyr amrywiol.  Yn y bôn, mae addysg gynhwysol lwyddiannus yn gyfuniad o 
arweinwyr ysgol yn darparu’r amodau ar gyfer amgylchedd cynhwysol ac arloesol i 
ffynnu ac athrawon yn meddu ar y sgiliau a’r wybodaeth gywir er mwyn creu 
ystafelloedd dosbarth cynhwysol.  Rhaid i bob ysgol sicrhau mai busnes pawb yw 
ADY.  
 

2. Cyfleoedd dysgu proffesiynol  
Bydd cynllunio a sicrhau dysgu proffesiynol ac arweiniad rheolaidd effeithiol am 
ddatblygiad sgiliau ac addysgeg gynhwysol yn effeithio ar gredoau ac agweddau 
cadarnhaol trwy bwysleisio ei fod o fewn eu gallu a’u rôl proffesiynol i gynnwys pob 
plentyn yn eu hystafell ddosbarth, yn hytrach na chyfrifoldeb arbenigwyr. 
 

3. Gwerthuso arferion addysgu  

Mae athrawon yn cyflawni rôl hanfodol yng ngweithrediad go iawn addysg 
gynhwysol.  Mae deall a gwerthuso arferion addysgu o’r pwys mwyaf.  Yn ei ffurf 
symlaf, mae arfer cynhwysol yn yr ystafell ddosbarth yn golygu bod pob plentyn, 
waeth beth fo’r rhwystr sy’n eu hatal rhag dysgu, yn cael yr un cyfle â phawb i 
fanteisio ar ddysgu a chyfleoedd i lwyddo.  Felly, mae angen i athro greu amgylchedd 
dysgu sy’n gweithio i bob disgybl, os ydynt yn siarad Saesneg/Cymraeg fel ail iaith, os 
ydynt yn perthyn i grŵp lleiafrifol, os oes ganddynt anabledd, os oes ganddynt gyflwr 
meddygol, os ydynt yn dod o gefndir cymdeithasol-economaidd isel, os ydynt wedi 
cael profiadau cynnar niweidiol, neu os ydynt yn ei chael hi’n anos dysgu a chyflawni 
am ba reswm bynnag. 
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Sut ellir creu amgylchedd cynhwysol?  
 
Mae lleoliad/ystafell ddosbarth gynhwysol yn ffrwyth dylunio cynhwysol wedi’i 
gyfuno â rheolaeth, gweithrediad a chynhaliaeth, a staff cadarnhaol sydd wedi cael 
dysgu proffesiynol da.  Mae Darpariaeth Ddysgu Gynhwysol yn cynnig y sylfaen ar 
gyfer yr holl ddarpariaeth neu’r cymorth arall mewn ysgolion, ac mae’n cynnwys 
addysgu a dysgu da sydd ar gael i bawb.  Mae’n seiliedig ar ddulliau gweithredu 
cynhwysol tuag at addysgu a dysgu sy’n cynnig budd i bob disgybl, ac mae’n hanfodol 
ar gyfer y rhai sydd ag ADY.  Er mwyn cynorthwyo disgyblion gydag anghenion sy’n 
dod i’r amlwg neu anghenion a nodwyd, dylai ysgolion archwilio strategaethau 
addysgu wedi’u targedu a/neu ymyriadau safonol wedi’u targedu er mwyn sicrhau y 
gall y disgybl wneud cynnydd gyda’u cwricwlwm. 
 
Nid oes angen gwybodaeth arbenigol er mwyn cynllunio ar gyfer a darparu addysg 
gynhwysol.  Fodd bynnag, nid yw’n digwydd trwy ddamwain ac fe’i cyflawnir trwy 
gynllunio yn unig.  Er mwyn cynorthwyo’r broses hon, gall pob ysgol droi at yr 
awdurdod lleol a’i bartneriaid ehangach am arweiniad ychwanegol ynghylch creu 
amgylcheddau cynhwysol.  Bydd ystyried anghenion dysgu pawb wrth gynllunio’r 
cwricwlwm a’r amgylchedd dysgu yn gwaredu’r angen i ‘ôl-osod’ addysgu ar gyfer y 
rhan fwyaf o ddysgwyr.  Byddai’r disgwyliad y byddai dysgwyr yn ymgysylltu mewn 
ffyrdd niferus, yn cofnodi gwaith mewn sawl ffordd ac yn mynegi dysgu mewn ffordd 
wahanol yn rhan annatod o waith cynllunio o ansawdd uchel athrawon.  Yna, mae 
hyn yn caniatáu i’r amrywiad naturiol sy’n bresennol ym mhob ystafell ddosbarth i 
gael ei gydnabod a’i ystyried yn ystod y gwaith cynllunio gwreiddiol a’r gwaith dilynol 
i fonitro effeithiolrwydd y ddarpariaeth. 
 
Cyn y bydd plentyn yn camu i mewn i unrhyw ystafell ddosbarth, dylid ystyried 
hanfodion yr amgylchedd dysgu.  Mae’r rhain yn ymwneud â: 
1. threfniadaeth amgylchedd yr ystafell ddosbarth, 
2. penderfynu ar dechnegau rheoli syml, 
3. pennu set sylfaenol o weithdrefnau gweithredol safonol, a 
4. sicrhau bod pob aelod o staff wedi cael dysgu proffesiynol addas a’u bod yn 

hyrwyddo dulliau gweithredu cynhwysol effeithiol. 
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Beth mae athro effeithiol yn ei wneud? 

Y man cychwyn i unrhyw athro yw deall y rhyng-ddibyniaeth rhwng lles a dysgu.  Bydd athro 
effeithiol yn sicrhau bod pob dysgwr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu parchu 
a’u meithrin, bod ganddynt ymdeimlad o berthyn a’u bod yn profi llwyddiant a 
chydnabyddiaeth.  Felly, mae ansawdd y berthynas rhwng athro a’u dysgwyr yn hollbwysig 
ac fel y mae’r Strategaeth Tegwch a Rhagoriaeth yn nodi: 

Pan fydd dysgwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu parchu a’u meithrin 
fel unigolyn a phan fydd ganddynt ymdeimlad cryf o berthynas a chysylltioldeb, 
maent yn fwy tebygol o ymgysylltu â dysgu mewn ffordd ystyrlon.  Felly, rhaid i’r 
cwricwlwm, addysgu a dysgu fod yn gynhwysol ac yn atyniadol, lle y mae gan 
athrawon ddisgwyliadau o gyflawniad uchel ac yn cynnig cyfleoedd helaeth i bob 
dysgwr sicrhau llwyddiant (tudalen 7) 

Bydd athro effeithiol yn cymryd yn ganiataol y bydd plant yn sicrhau cynnydd ar wahanol 
gyflymder, felly na ellir cael dull gweithredu ‘yr un fath i bawb’ wrth addysgu.  Ceir tybiaeth 
y dylai’r gyrchfan mewn ystafell ddosbarth fod yr un fath i bob dysgwr, gallai’r llwybr y bydd 
pobl plentyn yn ei ddilyn, fodd bynnag, fod yn wahanol, gyda’r athro dosbarth yn darparu 
cymorth gwahaniaethol a phersonoledig er mwyn galluogi hyn i ddigwydd.  Bydd athro 
effeithiol yn tybio y bydd rhai plant yn ei chael hi’n anodd dysgu agweddau penodol ar yr 
hyn sy’n cael ei addysgu, ac mai eu cyfrifoldeb nhw yw darganfod strategaethau er mwyn 
nodi a goresgyn y rhwystrau hyn wrth ddysgu. 

Bydd athro dosbarth effeithiol yn creu darpariaeth addysgol y bydd pob dysgwr yn 
manteisio arni, ym mhob gwers, a bob amser yn ddieithriad.  Dyma arfer dydd-i-ddydd 
darpariaeth ddysgu gynhwysol, sy’n digwydd ym mhob ystafell ddosbarth er mwyn sicrhau 
dysgu ac sy’n cynnig sylfaen i bob dysgu.  Yn aml, caiff hyn ei ddisgrifio fel addysgu da, 
arferol, cynhwysol neu sy’n canolbwyntio ar ansawdd.  Pan fo’r ddarpariaeth dda, arferol, 
cynhwysol ac sy’n canolbwyntio ar ansawdd yn gadarn iawn, dylai hyn leihau’r angen am 
weithgarwch adfer neu ymyriadau ychwanegol yn nes ymlaen i nifer o ddysgwyr. 

Mae gweithgarwch rhyngweithio rhyngwladol a gynhaliwyd yn ddiweddar wedi cynnal 
dadansoddiad beirniadol o’r hyn sy’n cyfateb ag addysgu effeithiol ac a gyhoeddwyd fel The 
Great Teaching Toolkit Evidence Review (2020).  Mae hwn yn darparu manylion helaeth a 
chynhwysfawr am y cydrannau a’r dulliau gweithredu er mwyn gwella effeithiolrwydd athro 
wrth sicrhau dysgu carlam i bob plentyn, gan nodi pedair blaenoriaeth er mwyn gwneud 
hynny, fel a ganlyn: 

1. deall y cynnwys y maent yn ei addysgu a sut y caiff ei ddysgu; 
2. creu amgylchedd cefnogol ar gyfer dysgu; 
3. rheoli’r ystafell ddosbarth er mwyn manteisio i’r eithaf ar y cyfle i ddysgu; 
4. cyflwyno cynnwys, gweithgareddau a rhyngweithiadau sy’n cymell meddwl eu 

myfyrwyr. 
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Beth yw lle gwahaniaethu mewn addysgu arferol?  

Mae gwahaniaethu yn un o gonglfeini’r ddarpariaeth dydd-i-ddydd yn yr ystafell ddosbarth 
ac mae’n rhan o addysgu arferol.  Mae gan wahaniaethu ystyr eang, gan ei fod yn cynnwys 
unrhyw ffordd y caiff addasiadau eu gwneud i gynnwys, cyflwyniad, amgylchedd neu 
ddisgwyliadau addysgu a dysgu.  Gall amrywio o rywbeth a gynlluniwyd yn ofalus, er 
enghraifft gweithgarwch penodol, ond gall fod yn rhywbeth sy’n digwydd yn yr eiliad hefyd, 
megis ymateb disgybl i addysgu. 

Gall gwahaniaethu ddigwydd ar sawl lefel, gall olygu bod gofyn cael llawer o adnoddau er 
enghraifft, neu ddefnyddio Cynorthwyydd Addysgu i gynorthwyo disgybl penodol, neu gall 
fod yn rhywbeth anffurfiol a rhad, er enghraifft, aralleirio cwestiwn er mwyn sicrhau ei fod 
yn fwy hygyrch i ddysgwyr.  Yn bennaf oll, fodd bynnag, mae athrawon effeithiol yn sicrhau 
bod gwahaniaethu yn rhywbeth parhaus ac sy’n ymdreiddio i bob agwedd ar y wers ac nad 
yw’n weithgarwch unigol megis defnyddio taflen waith bwrpasol neu ddeunyddiau penodol. 

Dylai gwahaniaethu fod yn rhan annatod o bob gwers, yn enwedig i’r dysgwyr hynny sy’n 
cael eu ffrydio neu sy’n cael eu grwpio yn ôl gallu, gan nad yw hyn ynddo’i hun yn cyfateb â 
gwahaniaethu. 

 

Ymyraethau wedi’u targedu fel rhan o Addysgu ac arfer cynhwysol arferol 

Os na fydd cynnydd dysgwr fel y disgwyl, efallai y bydd angen ymyriadau ‘dal i fyny’ wedi’u 
targedu yn ychwanegol i addysgu gwahaniaethol er mwyn rhoi sylw i feysydd datblygu 
penodol.  Mae hon yn elfen sylfaenol addysgu o ansawdd uchel, ond arferol.  Bydd cyfuniad 
o addysgu o ansawdd uchel ac ymyriadau dal i fyny effeithiol, byr ac am gyfnod penodedig 
yn ddigon i’r rhan fwyaf o ddisgyblion i sicrhau bod eu cynnydd yn cyd-fynd â’u potensial. 

“Yn aml, yr ymateb cyntaf i gynnydd annigonol fyddai addysgu a fyddai’n targedu meysydd 
lle y mae disgyblion yn wan ynddynt yn benodol.  Disgwylir i bob lleoliad addysg weithredu 
addysgu gwahaniaethol neu ymyriadau eraill wedi’u targedu a gynlluniwyd i sicrhau 
cynnydd gwell pan fo hynny’n briodol, i bob disgybl.  Mae hyn yn elfen addysgu o ansawdd 
uchel, ond arferol.” 
Pennod 20 Cod ADY 2021 

Mae Ceredigion yn dibynnu ar weithrediad cyson ac effeithiol ei gweithdrefnau Ymateb 
Graddedig ac mae’n cydnabod:  

● bod plant yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd a bod ganddynt wahanol fathau 
a lefelau o anghenion dysgu ychwanegol; 

● bod pob athro yn athro plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol; 

● y bydd angen i ddisgyblion gael help trwy’r Ymateb Graddedig am gyfnod byr 
efallai neu am sawl blynedd; 
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● bod modd cynyddu neu leihau ystod ac arddull y cymorth, yn unol ag 
anghenion unigol disgyblion;  a 

● phan fo cynnydd plentyn yn parhau i beri pryder, rhaid bod cymorth ac 
arbenigedd ychwanegol ar gael fel rhan o gylch cynllunio, gweithredu 
ac adolygu parhaus. 

 

Mewn sawl achos, bydd yr DDdY (ALP) a wneir yn y lle cyntaf yn golygu y caiff anghenion y 
plentyn neu’r person ifanc eu diwallu’n llawn neu eu datrys.  Dim ond ar gyfer y plant neu’r 
bobl ifanc hynny y mae eu cynnydd yn parhau i beri pryder y mae’n debygol y bydd angen 
cynyddu’r DDDDY neu ddarparu DDDY gwahanol.  Efallai y bydd angen llai o DDDY ar rai 
plant neu bobl ifanc yn raddol, yn hytrach na mwy o DDdY, os bydd yr ymyriadau yn 
llwyddiannus. 

Bydd athro effeithiol yn gweld unrhyw blentyn sy’n ei chael hi’n anodd fel plentyn 
‘nodweddiadol’ nes y profir fel arall.  Pan fo angen cymorth ychwanegol i ddatblygu arfer 
ysgol, gall pob ysgol prif ffrwd droi at Awdurdod Lleol Ceredigion a’i bartneriaid ehangach, 
gan gynnwys gwasanaethau Iechyd GIG, am gyngor ynghylch adnabod yn gynnar ac ystod 
eang o ymyriadau er mwyn rhoi sylw i anghenion dysgwr sy’n dod i’r amlwg. 

Mae’r athro dosbarth yn parhau i fod yn gyfrifol am weithio gyda’r plentyn yn ddyddiol.  Pan 
fydd eraill yn gweithredu ymyriadau, dylai’r athro gael cyswllt agos gyda’r holl staff cymorth. 

Dylai’r CADY gynnig cymorth ar gyfer cynllunio a datrys problemau.  Ym mhob achos bron, 
disgwylir bod Darpariaeth Ddysgu Gynhwysol wedi cael ei gweithredu a’i gwerthuso mewn 
ffordd effeithiol cyn yr ystyrir DDDY.  Dim ond pan geir tystiolaeth a gofnodwyd yn dda, sy’n 
dangos nad yw plentyn wedi ymateb i’r strategaethau cynhwysol unigol neu ar gyfer y grŵp 
a’r cymorth sydd ar gael yn yr ystafell ddosbarth, y rhoddir ystyriaeth i ymchwilio i’r 
posibilrwydd bod y plentyn yn wynebu rhwystrau arwyddocaol i ddysgu efallai. 
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Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Nodi Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Mae’r awdurdod yn rhoi cryn bwys ar adnabod ADY yn gynnar, er mwyn sicrhau bod pob 
plentyn a pherson ifanc yn gallu manteisio ar gymorth ac addysgu effeithiol cyn gynted 
ag y bo modd. 
 
Mae’r awdurdod yn darparu amrediad o wasanaethau arbenigol i blant a phobl ifanc 
sydd ag ADY, eu teuluoedd a’u hysgolion.  Mae’r gwasanaethau hyn yn canolbwyntio ar 
alluogi lleoliadau blynyddoedd cynnar, ysgolion a SAB i nodi a diwallu anghenion dysgu 
ychwanegol plant a phobl ifanc unigol mor gynnar ac mor effeithiol ag y bo modd. 
 
Yn ogystal, cynlluniwyd y cyswllt agos rhwng gwasanaethau arbenigol a swyddogion 
cymorth ysgolion Ymgynghorol yr awdurdod er mwyn sicrhau bod blaenoriaethau er 
mwyn gwella’r ysgol gyfan yn cyd-fynd yn llawn gyda’r rhai ar gyfer cynhwysiant ac ADY. 
 

Adnabod yn Gynnar – Blynyddoedd Cynnar  

Pan fernir ei bod yn debygol y bydd gan blentyn neu fod gan blentyn anghenion 
addysgol arbennig, tynnir sylw yr awdurdod atynt trwy gyfrwng y timau cymorth 
estynedig o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol neu trwy gyfrwng cyfeiriad 
uniongyrchol gan unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol. 

 
Bydd angen i’r broses o nodi a oes gan blentyn neu berson ifanc ADY fod yn seiliedig ar 
ystod eang o dystiolaeth a gesglir dros gyfnod o amser. 

 Mae gweithredu’r diffiniadau ar gyfer plant dan oed ysgol gorfodol ychydig yn wahanol er 
mwyn pennu a oes gan blentyn dan oed ysgol gorfodol ADY 

(a) A oes gan y plentyn anabledd neu anhawster dysgu?  

Y prawf cyntaf o hyd yw a oes gan y plentyn anabledd neu anhawster dysgu, ond mae ystyr 
hynny ychydig yn wahanol.  Mae’n ymwneud ag a yw’r plentyn, pan fydd o oed ysgol 
gorfodol, neu y byddent pe na bai unrhyw DDDY yn cael ei ddarparu, yn debygol o gael: 

 llawer mwy o anhawster dysgu na mwyafrif y lleill o’r un oedran, neu 
 anabledd (o fewn ystyr Deddf Cydraddoldeb 2010) sy’n atal neu sy’n rhwystro’r 

plentyn rhag defnyddio’r cyfleusterau addysg neu dysgu proffesiynol o fath a 
ddarparir ar gyfer eraill o’r un oed mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir yn 
gyffredinol. 

(b) A yw’r anabledd neu’r anhawster dysgu yn golygu bod gofyn cael DDdY?  
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2.14 Mae’r ail brawf yr un fath ag y mae ar gyfer plant hŷn a phobl ifanc hefyd, sef a yw’r 
anabledd neu’r anhawster dysgu yn golygu bod gofyn cael DDdY.  
 

Fodd bynnag, ar gyfer plant dan dair oed, mae DDdY yn golygu darpariaeth addysgol o 
unrhyw fath.  Ar gyfer y rhai 3 oed a throsodd, mae gan DDdY yr un ystyr ag y mae ganddo 
ar gyfer plant oedran ysgol gorfodol a phobl ifanc.  Mae diffiniad DDdYar gyfer plant dan 
dair oed ychydig yn wahanol er mwyn adlewyrchu’r ffaith nad yw’r plant wedi cyrraedd 
oedran lle y mae addysg a gynhelir ar gael fel arfer.  

Gall DDdY ar gyfer y rhai dan dair oed fod mewn sawl ffurf;  er enghraifft, gwaith grŵp neu 
gymorth unigol – lle y mae’n ddarpariaeth addysgol o unrhyw fath.  Gallai hyn gynnwys, er 
enghraifft, darpariaeth addysgol neu gymorth iechyd, corfforol, cyfathrebu neu synhwyraidd 
arbenigol.  Gall hyn ddigwydd mewn lleoliad addysg neu mewn man arall. 
 

Adnabod yn Gynnar – Ysgolion a Lleoliadau  

Pan fydd y cynnydd yn llai na’r disgwyl, efallai na fydd darpariaeth gynhwysol, addysgu o 
ansawdd uchel, gan gynnwys gwahaniaethu, ac ymyriadau safonol, arferol neu addasiadau 
rhesymol yn ddigon er mwyn diwallu anghenion pob dysgwr.  Efallai y nodir bod gan 
ddysgwyr o’r fath anghenion dysgu ychwanegol (ADY) a bydd angen i’r ysgol gymryd camau 
ychwanegol neu wahanol er mwyn sicrhau cynnydd. 

Dan y system ADY newydd, i unrhyw ddysgwr y nodir bod ganddynt ADY, bydd angen i’r 
ysgol lunio a chynnal Cynllun Datblygu Unigol (CDU) a chymryd pob cam rhesymol i sicrhau 
bod y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol (DDdY) angenrheidiol er mwyn diwallu’r angen a 
aseswyd, yn cael ei sicrhau.  

Y CDU yw’r ddogfen sy’n cynnwys disgrifiad o’r ADY sy’n gweithredu fel rhwystr sy’n atal y 
dysgwr rhag gwireddu eu potensial addysgol a’r DDdY sy’n angenrheidiol er mwyn goresgyn 
neu leddfu’r rhwystr hwn.  Caiff ei greu trwy gydweithio gyda’r dysgwr a rhieni/gofalwyr y 
dysgwr, ar y cyd ag unrhyw weithwyr proffesiynol eraill y gallent gael cyswllt gyda’r dysgwr.  
Mae’n ddogfen waith a ddefnyddir i gyfrannu at yr addysgu a’r dysgu. 

Yn y rhan fwyaf o achosion, caiff CDU ei gynnal gan Ysgol neu SAB a chaiff nifer fach, lle y 
mae cymhlethdod y ddarpariaeth ychwanegol sy’n ofynnol er mwyn diwallu anghenion 
dysgwyr yn golygu ei bod yn afresymol disgwyl i leoliad prif ffrwd ei darparu, eu cynnal gan 
yr awdurdod lleol. 

Yn rhan fwyaf yr achosion, caiff y penderfyniad ynghylch a oes gan ddisgybl ADY a pharatoi a 
chynnal CDU, ei gymryd gan yr ysgol a gynhelir.  Fodd bynnag, mewn rhai achosion, gan 
ddibynnu ar yr amgylchiadau, caiff hwn ei gyfeirio a/neu ei gwblhau gan yr Awdurdod Lleol.  
Ceir dau achos lle y bydd gofyn i ysgol a gynhelir gyfeirio achos plentyn at awdurdod lleol yn 
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hytrach na phenderfynu dros ei hun a oes gan y plentyn ADY:  cofrestru deuol;  ac os yw’r 
plentyn yn derbyn gofal. 

Esbonnir y ddyletswydd dros wneud hynny ar gyfer plentyn sy’n derbyn gofal ym Mhennod 
14 y Cod ADY, ac ar gyfer plentyn cofrestriad deuol, ym mharagraff 12.37 y Cod ADY. 

Gall ysgol a gynhelir gyfeirio achos plentyn i awdurdod lleol am resymau penodol sy’n 
ymwneud â natur ymddangosiadol ADY y plentyn.  Pan fo ysgol wedi penderfynu bod gan 
blentyn yn yr ysgol ADY, yn hytrach na pharatoi’r CDU, efallai y bydd yn cyfeirio achos y 
plentyn i’r awdurdod lleol cyfrifol.  Ond ni ddylai’r ysgol wneud hyn oni bai ei bod yn barnu 
bod gan y plentyn ADY: 

a) a allai olygu bod angen DDdY, na fyddai’n rhesymol i’r ysgol ei sicrhau,  
b) nad yw’n gallu pennu graddau neu natur yr ADY yn ddigonol, neu  
c) nad yw’n gallu pennu DDdY yn ddigonol ar ei gyfer. 

Dylai’r ysgol fod yn ymwybodol o’r angen i wneud cyfeiriad o’r fath mor gynnar ag y bo 
modd er mwyn lleihau’r oedi wrth baratoi’r CDU gymaint ag y bo modd.  Felly, pan fydd yr 
ysgol yn dod yn ymwybodol o’r ffaith bod sail dros wneud cyfeiriad i’r awdurdod lleol, dylai 
weithredu yn ddi-oed gan ystyried a ddylid cyfeirio achos y plentyn, ac wrth wneud unrhyw 
gyfeiriad.  Ym mwyafrif yr achosion, dylai’r ysgol fod yn gallu gwneud y cyfeiriad cyn pen 20 
diwrnod ysgol (os nad yn gynharach) o’r dyddiad y tynnir ei sylw at y ffaith bod gan y 
plentyn ADY, neu y mae’n ymddangos fel arall bod gan y plentyn ADY.  (Pennod 12 y Cod 
ADY) 

Bydd gan y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) a’r tîm arwain uwch rôl 
hanfodol wrth benderfynu a yw technegau neu strategaethau a ddefnyddir fel arfer wedi 
cael eu defnyddio mewn ffordd gyson dros gyfnod o amser yn ddieithriad.  Penderfynir a oes 
gan blentyn ADY trwy gasglu tystiolaeth gan amrediad o ffynonellau dros gyfnod o amser, y 
maent yn ymwneud â chynnydd wrth ddysgu, a byddant yn seiliedig ar wybodaeth ansoddol 
a meintiol. 
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 Bydd ysgolion yng Ngheredigion yn defnyddio’r model canlynol er mwyn penderfynu a oes gan 
blentyn neu berson ifanc ADY:   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      

 
 
 
 
 

 
 

Cw.1 
A yw’r P/PI yn cael 

anhawster  
sylweddol yn fwy 
wrth ddysgu na’r 
mwyafrif o bobl 

eraill o’r un oed? 

 

Cw.2 
A oes gan y P/PI  

anabledd sydd yn ei 
atal/rhwystro rhag 

defnyddio cyfleusterau ar 
gyfer addysg /dysgu 
proffesiynol o fath a 

ddarperir yn gyffredinol ar 
gyfer eraill o’r un oed  
ysgol/Addysg Bellach? 

YDI/OES 
  

Ymlaen at  
Brawf 2 

PRAWF 1 

 A oes gan ddysgwr ADY (at ddibenion y Ddeddf) ? 

  

 

OES 
Mae gan y P/PI 

ADY a bydd  
angen DDdY a 

CDU 
  

DARPARIAETH DDYSGU CYNHWYSOL 

A oes gan y P/PI anhawster  
dysgu neu anabledd sy’n galw am  

ddarpariaeth dysgu ychwanegol (DDY) sydd 
uwchlaw yr hyn a gwmpesir gan y diffiniad 

o addysgu o ansawdd uchel: “addysgu 
gwahaniaethol neu  

ymyraethau eraill sydd wedi’u  
targedu a’u cynllunio i sicrhau  
gwell cynnydd lle bo hynny’n  

briodol, i bob dysgwr” 

NAC YDI / 
NAC OES 

Does dim ADY 
gan y dysgwr 

(at ddibenion y 
ddeddf) 

Fodd bynnag, mi 
ddylent dderbyn 

addysgu o  
ansawdd uchel 
gyda’r cynnydd 

yn cael ei fonitro 
Bydd angen ailedrych ar y penderfyniad os, yn dilyn cyfnod o ddau 
dymor, dydy’r P/PI ddim yn cyfateb/gwella ar y cynnydd blaenorol 

neu os yw’r ILP yn methu â chau, neu’n ehangu’r bwlch 
cyrhaeddiad rhyngddynt a’u cyfoedion 

PRAWF 2 

A yw'r person   
ifanc wedi rhoi               

caniatad? 
  

A yw'r PI 
wedi rhoi  
caniatâd? 
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Pryd fydd y Broses Benderfynu yn cychwyn?  
 

Pan fyddant mewn addysg, dylai disgyblion wastad gael eu trochi yn yr ‘Elfennau Cyffredinol’ 
a chael mynediad i Ddarpariaeth Ddysgu Gynhwysol gan bod hyn yn sicrhau bod ysgolion yn 
hollol gynhwysol. 

Yn ysgolion Ceredigion, caiff yr holl ddarpariaeth ei mapio gan ddefnyddio’r offeryn mapio 
darpariaeth.  Bydd y map darpariaeth ysgolion yn monitro cynnydd dysgwyr mewn 
perthynas â’r darpariaeth a ddarparir, gan ddarparu tystiolaeth o’r effaith er mwyn cefnogi 
penderfyniadau, wrth y prif bwyntiau penderfynu. 

Ar unrhyw adeg, gall plentyn neu berson ifanc ddangos anghenion sy’n dod i’r amlwg neu 
gael anhawster dysgu a/neu anabledd y mae gofyn cynllunio ymhellach ar ei gyfer. 

Ar yr adeg hon, bydd yr ysgol yn cyfeirio at y Broses Profi Gwneud Penderfyniadau lle y 
gellir gwneud penderfyniadau cynnar ar y cyd, wedi’u seilio ar dystiolaeth, er mwyn nodi 
unrhyw anghenion a pha gymorth a/neu ddarpariaeth sy’n ofynnol er mwyn diwallu’r 
anghenion hyn. 

 

Pa brif benderfyniadau y mae angen eu gwneud?  

Yn ystod y broses o wneud penderfyniadau, mae’r prif benderfyniadau y maent yn debygol o 
gael eu gwneud, a fydd yn benodol i anghenion a dyheadau’r disgyblion a’r ysgol y mae’r 
disgybl yn ei mynychu, yn cynnwys: 

● A oes gan y disgybl angen sy’n dod i’r amlwg?  
● Beth yw’r ffordd orau o gynorthwyo’r anghenion sy’n dod i’r amlwg?  
● A oes gan y plentyn neu’r person ifanc angen/anghenion a nodwyd (anhawster dysgu 

a/neu anabledd)? 
● A oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r Ddarpariaeth Ddysgu Gynhwysol (ILP) er 

mwyn diwallu anghenion y disgybl mewn ffordd well gan gynnwys: 
- a oes gofyn i’r plentyn neu’r person ifanc gael unrhyw strategaethau addysgu 

wedi’u targedu? 
- a oes gofyn i’r plentyn neu’r person ifanc gael unrhyw ymyriadau wedi’u targedu 

fel rhan o Ddarpariaeth Ddysgu Gynhwysol yr ysgol?  Neu a oes angen gwneud 
unrhyw newidiadau i’r ymyriadau wedi’u targedu a geir ar hyn o bryd? 

- A oes gofyn cael cyngor er mwyn nodi angen/anghenion y plentyn neu’r person 
ifanc? 

● A oes gofyn cael cyngor pellach er mwyn nodi’r ffordd orau o gynorthwyo 
angen/anghenion y plentyn neu’r person ifanc? 

● A oes gan y plentyn neu’r person ifanc Anghenion Dysgu Ychwanegol h.y.  mae 
ganddynt angen a nodwyd sy’n gofyn am Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol (ALP)? 

● Os oes gan y disgybl ADY, a yw’r cymorth a’r ALP y cytunwyd arno yn symud y disgybl 
yn agos i’w deilliant? 
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● Os oes gan y disgybl ADY, a ydynt wedi sicrhau eu deilliannau?  A oes angen 
datblygu’r deilliannau ymhellach, eu diwygio neu eu newid? 

 

Mewn rhai achosion, bydd angen i’r Awdurdod Lleol (ALl) wneud y penderfyniadau canlynol 
ar gyfer yr ysgol: 

a) mae’r ADY yn gofyn am DDdY na fyddai’n rhesymol i’r ysgol ei sicrhau, 
b) ni all yr ysgol bennu graddau neu natur DDdY y disgybl mewn ffordd ddigonol, neu 
c) ni all yr ysgol bennu’r DDdY y gallai ADY y plentyn neu’r person ifanc ofyn amdano, 

mewn ffordd ddigonol. 

 

Wrth wneud unrhyw benderfyniad, rhaid i ni ystyried y canlynol bob tro:  

● Ar gyfer Pobl Ifanc (16 oed a throsodd), a ydynt yn rhoi eu caniatâd i’r 
penderfyniadau sy’n cael eu gwneud?   

● A oes angen i’r disgybl gael unrhyw gymorth gyda phontio yn y dyfodol? 
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Cynnwys a Chynorthwyo Plant, Pobl Ifanc a’u Rhieni  

Dan Adran 2 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, mae 
gofyn i Awdurdodau Lleol ac ysgolion gynnwys a chynorthwyo’r plentyn a’u rhiant neu’r 
person ifanc wrth gyflawni’r swyddogaethau hynny. 

 Rhaid i unigolyn sy’n cyflawni swyddogaethau dan y Ddeddf, y maent yn ymwneud â 
phlentyn neu berson ifanc, ystyried: 

a) safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn a rhiant y plentyn neu’r person 
ifanc, 

b) pwysigrwydd y plentyn a rhiant y plentyn neu’r person ifanc yn cymryd rhan mor 
lawn ag y bo modd mewn penderfyniadau sy’n ymwneud â chyflawni’r swyddogaeth 
dan sylw, a 

c) phwysigrwydd y plentyn a rhiant y plentyn neu’r person ifanc yn cael y wybodaeth 
a’r cyngor angenrheidiol er mwyn galluogi cyfranogiad yn y penderfyniadau hynny. 

Rhaid i Ysgolion a Lleoliadau gynnwys disgyblion, pobl ifanc a’u rhieni o’r cychwyn yn yr holl 
brosesau ar gyfer gwneud penderfyniadau. 

Mae staff yr Awdurdod Lleol – Seicolegwyr Addysg, Athrawon Ymgynghorol a Swyddogion 
Cynhwysiant wastad ar gael i gynorthwyo a chynghori ysgolion a rhieni. 

Cynhelir sesiwn Galw Heibio i Rieni gan yr awdurdod, ac mae hon ar gael i bob rhiant, 
gofalwr a gwarcheidwad disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, ac y gallent fod yn 
cael anhawster gyda’u plentyn neu gyda darpariaeth eu plentyn.  Mae’r gwasanaeth hwn yn 
cynnig y cyfle i rieni drafod eu pryderon gyda staff priodol yr awdurdod, gan gydweithio 
gydag ysgolion i sicrhau canlyniad cadarnhaol ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc. 

Cydnabyddir na fydd rhieni, gwarcheidwaid neu ofalwyr yn cytuno gyda’r awdurdod o bryd 
i’w gilydd ynghylch lefel a / neu math y cymorth neu’r lleoliad y mae ei angen ar eu plentyn 
ac efallai y bydd angen iddynt gael cymorth wrth ddeall y broses ADY. 

Er mwyn rhoi sylw i’r materion hyn, yn ychwanegol i staff canolog, mae’r awdurdod yn 
gweithio mewn partneriaeth â SNAP Cymru (PPA) a Thros Gynnal. 

Bydd y partneriaethau hyn yn sicrhau bod pob rhiant, gwarcheidwad, gofalwr a phlentyn 
sydd ag anghenion addysgol arbennig yn cael y cyfle i fanteisio ar gyngor, cymorth a 
gwybodaeth fanwl, diduedd a chyfrinachol, yn ogystal â gwybodaeth am anghenion 
ychwanegol eu plant a’u pobl ifanc o’u genedigaeth nes byddant yn 19 oed. 

Mae’r awdurdod yn cydnabod anghenion a hawliau eu disgyblion i allu troi at unigolyn 
annibynnol hefyd, a fydd yn gweithio mewn ffordd agored a hygyrch er mwyn hyrwyddo a 
gwireddu eu hawliau. 
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‘Mae gan blant sy’n gallu ffurfio safbwyntiau yr hawl i gael a rhoi gwybodaeth, i fynegi barn 
a bod y farn honno yn cael ei hystyried mewn unrhyw fater sy’n effeithio arnynt.  Dylid rhoi 
pwys priodol i safbwyntiau’r plentyn yn unol â’u hoedran, eu haeddfedrwydd a’u gallu’ 
(Confensiwn C.U. ar Hawliau’r Plentyn) 

 

 

 

 

Cyngor Allanol er mwyn Cynorthwyo Penderfyniadau  

Gall asiantaethau allanol gynorthwyo’r broses o benderfynu a oes gan unigolyn ADY a 
phennu’r DDdY ofynnol mewn nifer o ffyrdd.  Gallant gynnig cyngor a chynorthwyo staff 
gyda strategaethau neu wrth sicrhau rhagor o wybodaeth, cynnal asesiadau a/neu 
arsylwadau er mwyn darparu rhagor o wybodaeth am anghenion y plentyn neu’r person 
ifanc, gan awgrymu ymyriadau a ffurfiau darpariaeth amgen. 

Efallai mai asiantaethau allanol fydd y corff priodol i ddarparu’r ALP gofynnol yn 
uniongyrchol hefyd. 

Rhaid i Gydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol sicrhau gwasanaethau perthnasol a fydd yn 
cynorthwyo DDdY disgybl neu fyfyriwr yn ôl y gofyn.  Bydd angen i rai dysgwyr sydd ag ADY 
gael cymorth gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau allanol.  Y CADY fydd yn gyfrifol am 
gysylltu gyda’r gwasanaethau arbenigol hyn a phan geir cytundeb i ddarparu gwasanaethau 
o’r fath, sicrhau bod y rhain yn cael eu trefnu.  Mae gan nifer fawr o wahanol asiantaethau, 
gweithwyr proffesiynol ac unigolion rôl i’w gyflawni wrth nodi a chynorthwyo plant y gallai 
fod ganddynt ADY, gan gynnwys: 

Gwasanaeth Iechyd                                         Adran Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Arbenigol   Tîm Plant Anabl 
(CAMHS) 
 
Tîm o Amgylch y Teulu                                                                Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd 

Therapyddion Galwedigaethol                                       Ffisiotherapydd  

 

 

 

 

 

Tudalen 38



22 
 

A oes gofyn i ddysgwyr sydd ag ADY gael dulliau addysgeg arbenigol neu wahanol? 

Nid oes unrhyw dystiolaeth bod angen addysgeg arbenigol er mwyn sicrhau gwelliant ar 
gyfer dysgwyr sydd ag ADY.  Roedd yr adolygiad a gynhaliwyd yn 2020 ynghylch arfer prif 
ffrwd effeithiol i ddysgwyr sydd ag ADY, a gynhaliwyd gan y Sefydliad Gwaddol Addysg5, 
wedi dadansoddi gwaith ymchwil rhyngwladol, gan ymgynghori gydag athrawon ac 
arbenigwyr yn y maes, a chan ddod i’r casgliad y dylai athrawon roi blaenoriaeth i 
strategaethau cyfarwydd, ond pwerus.  Mae hyn yn cynnwys deall anghenion disgyblion 
unigol a chynnwys dulliau penodol mewn gweithgarwch addysgu pob dydd yn yr ystafell 
ddosbarth a ‘bod yn gynhwysol wrth gynllunio – nid ôl-ystyriaeth’. 

Heb os, mae angen mwy o amser, mwy o ymarfer, mwy o ailadrodd, llai o dasgau ac ati ar 
rai dysgwyr, ond mae’r strategaethau sy’n darparu canlyniadau da, fodd bynnag, yr un fath 
ar gyfer pob dysgwr.  Mae’r adolygiad yn nodi pum strategaeth gyffredinol sy’n cynnig 
tystiolaeth gadarn dros gynorthwyo dysgu disgyblion sydd ag ADY mewn ffordd effeithiol, fel 
a ganlyn: 

1. sgaffaldio  
2. addysgu penodol  
3. technoleg  
4. gwybyddiaeth a metawybyddiaeth  
5. grwpio hyblyg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Adroddiad Arweiniad Anghenion Addysgol Arbennig yn y Brif Ffrwd (2020), Sefydliad Gwaddol Addysg  
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A yw diagnosis o unrhyw fath yn bwysig wrth nodi dulliau addysgeg er mwyn cynorthwyo 
dysgwyr? 

I’r rhan fwyaf o ddysgwyr sydd ag ADY, nid yw diagnosis o ddefnydd i athro o reidrwydd pan 
fyddant yn ceisio nodi rhwystrau dysgu go iawn yn yr ystafell ddosbarth.  Weithiau, gall 
labeli diagnostig fod yn fuddiol wrth gynnig dealltwriaeth gyffredinol o nodweddion cyflwr.  
Gallant helpu rhai plant hefyd i ddeall pam bod eu profiadau nhw o’r byd fel y maent ac fe 
allant fod yn anghenraid, yn enwedig wrth sicrhau cymorth gan rai gwasanaethau arbenigol. 

Y peth allweddol, fodd bynnag, er mwyn sicrhau dysgu carlam ar gyfer unrhyw ddysgwr sydd 
ag ADY yw addysgeg a pha mor fedrus yw’r athro wrth ddeall a rhoi sylw i’r rhwystrau 
penodol ar gyfer y dysgwr.  O ganlyniad, wrth geisio gwneud penderfyniadau dydd-i-ddydd 
am addysgu, mae diagnosis yn annhebygol o helpu i bennu’r profiadau dysgu i’w darparu ar 
gyfer dysgwr, ac ni fydd yn cynnig manylion digonol am y cymorth a’r addasiadau sy’n 
angenrheidiol er mwyn galluogi’r unigolyn hwnnw i ddysgu a ffynnu.  Dylai ysgolion 
Ceredigion ystyried cynnal rhaglen dysgu proffesiynol WOW (Gweithio ar Wow) er mwyn 
hyrwyddo dull ysgol gyfan tuag at arfer cynhwysol er mwyn cynorthwyo pob dysgwr. 

Mae angen i’r DDdY ar gyfer dysgwr sydd ag ADY gael ei theilwra er mwyn bodloni rhwystr 
dysgu penodol ac adnabyddadwy.  Felly, nid yw diagnosis yn arwain at ddealltwriaeth well 
o’r rhwystr dysgu yn awtomatig, oherwydd:  

- mae’n debygol y bydd gan ddau ddysgwr sydd â’r un diagnosis anghenion dysgu 
eithaf gwahanol fel unigolion; 

- ni fydd pob dysgwr sydd ag ADY wedi cael diagnosis ffurfiol; 
-  efallai y bydd gan ddysgwyr wahanol ddiagnosis, ond bydd ganddynt anghenion 

tebyg, a dim ond awgrymiadau bras ynghylch cymorth cyffredinol y gall diagnosis 
eu cynnig. 
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Meysydd o angen nodweddiadol  

Ceir ystod eang o anawsterau dysgu neu anableddau, ond gellir eu dosbarthu i’r pedwar 
maes canlynol yn fras: 

• gwybyddiaeth a dysgu  
• ymddygiad, datblygiad cymdeithasol ac emosiynol  
• synhwyraidd a/neu gorfforol  
• cyfathrebu a rhyngweithio 
 
Mae’r Cod yn cynnig eglurder am y meysydd angen bras hyn fel a ganlyn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
I rai dysgwyr, bydd eu hangen a nodwyd yn cyd-fynd yn glir gydag un o’r meysydd hyn, ond  
bydd gan rai anghenion dros ddau faes neu fwy, ac i eraill, efallai na fydd union natur eu 
hanghenion yn glir ar y dechrau.  Bydd angen i ysgolion Ceredigion fabwysiadu dull sy’n 
canolbwyntio ar ddatrysiadau, gan fonitro ac adolygu effaith y ddarpariaeth er mwyn canfod 
ffyrdd o oresgyn y rhwystr sy’n atal dysgu.  Dylai gwella’r ddarpariaeth ac adolygu ei 
heffeithiolrwydd wrth sicrhau cynnydd fod yn ddull anhepgor sy’n cyfrannu at addysgu a 
dysgu. 
 

• Gwybyddiaeth a dysgu – efallai y bydd gofyn i rai plant a phobl ifanc sy’n dangos nodweddion 
anawsterau dysgu cymedrol, difrifol neu ddwys, megis dyslecsia neu ddyspracsia, gael rhaglenni 
penodol er mwyn cynorthwyo’u cynnydd gyda gwybyddiaeth a dysgu.  Efallai y bydd gan rai o’r 
plant a’r bobl ifanc hyn anawsterau synhwyraidd, corfforol ac ymddygiadol cysylltiedig. 

• Ymddygiad, datblygiad cymdeithasol ac emosiynol – bydd rhai plant a phobl ifanc yn dangos 
nodweddion anawsterau emosiynol ac ymddygiadol.  Efallai y byddant yn mynd i’w cragen 
neu’n aros ar eu pen eu hunain, yn tarfu ac yn amharu, yn orfywiog neu’n methu canolbwyntio;  
efallai na fydd eu sgiliau cymdeithasol wedi datblygu fel y disgwyl;  neu efallai y bydd eu 
hymddygiad yn heriol. 

• Anghenion synhwyraidd a / neu gorfforol – mae’r maes angen hwn yn cynnwys sbectrwm eang 
o anawsterau synhwyraidd, aml-syhnwyraidd a chorfforol.  Mae’r amrediad synhwyraidd yn 
ymestyn o nam ar y golwg neu fyddardod difrifol a pharhaol, i lefelau colli llai, y gallent fod yn 
rhai dros dro.  Gall namau corfforol ddeillio o achosion corfforol, niwrolegol neu fetabolig ac 
efallai mai dim ond offer a chyfleusterau adysgol priodol y bydd eu hangen er mwyn ymateb 
iddynt;  efallai y bydd eraill yn arwain at anghenion dysgu a chymdeithasol mwy cymhleth;  
bydd gan rai plant a phobl ifanc anawsterau aml-synhwyraidd a bydd gan rai anawsterau 
corfforol cysylltiedig. 

• Cyfathrebu a rhyngweithio – efallai y bydd rhai plant a phobl ifanc yn cael anhawster gydag un 
agwedd, rhai agweddau neu bob agwedd ar leferydd, iaith a chyfathrebu.  Gallai’r maes angen 
hwn gynnwys plant a phobl ifanc y mae ganddynt oediad gyda’u lleferydd a’u hiaith, 
amhariadau neu anhwylderau, anawsterau dysgu penodol fel dyslecsia neu ddyspracsia, nam ar 
eu clyw a’r rhai sy’n dangos nodweddion ar y sbectrwm awtistiaeth;  efallai y bydd yn cynnwys 
rhai plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu cymedrol, difrifol neu ddwys hefyd.  Bydd 
amrediad yr angen yn cynnwys y rhai y mae anawsterau iaith a chyfathrebu o ganlyniad i nam 
corfforol neu synhwyraidd parhaol. 
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Goresgyn rhwystrau sy’n atal dysgu  

Waeth beth fo’r maes angen bras, y cymhlethdod neu’r math o rwystr sy’n atal dysgu, dylid 
defnyddio’r un broses, lle y bydd angen i ysgolion ffurfio barn ym mhob achos am yr hyn y 
mae’n rhesymol disgwyl i unigolyn ei gyflawni.  Pan fo hynny’n briodol, bydd yr ysgol yn 
ymgysylltu gydag asiantaethau allanol er mwyn cynorthwyo’r broses o benderfynu a oes gan 
ddysgwr ADY.  Yna, gan ddefnyddio tystiolaeth a gasglwyd dros gyfnod o amser, trwy 
gyfrwng dull graddedig, a chan ystod eang o ffynonellau, dylid fod modd nodi dysgwyr sy’n 
gwneud llai o gynnydd na’r disgwyl. 

Disgrifir cynnydd llai na’r disgwyl wrth ddysgu fel a ganlyn yn y Cod: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mae’n llawer arafach na chynnydd eu cymheiriaid sy’n cychwyn o’r un man cychwyn, 
• Mae’n methu cyfateb gyda neu ragori ar gyflymder y cynnydd a sicrhawyd gan y plentyn 

neu’r person ifanc yn flaenorol;  neu, 
• Mae’n methu cau’r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng y plentyn neu’r person ifanc a’u 

cymheiriaid, neu’n mae’n ehangu’r bwlch hwnnw, er gwaethaf y ffaith y darparir cymorth  
sy’n ceisio cau’r bwlch hwnnw. 
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Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DddY) 

Ystyrir bod darpariaeth sy’n ychwanegol i neu sy’n wahanol i’r hyn a ddarparir fel arfer 
mewn ysgol prif ffrwd yn ddarpariaeth ddysgu ychwanegol (DDdY).  Wrth gwrs, bydd DDDY 
yn ychwanegiad i’r hyn sydd ar gael ar lefel arferol/cynhwysol a bydd yn datblygu arferion 
cynhwysol effeithiol iawn yn y lle cyntaf. 

Bydd angen monitro effaith yr DDdY o ran pa mor effeithiol y mae wedi bod wrth roi sylw i’r 
diffyg sgiliau, ond hefyd, sut y mae’r sgiliau newydd hyn a gaffaelwyd wedi sicrhau dysgu 
carlam ar gyfer y disgybl ar draws y cwricwlwm, ac mae hyn yn hollbwysig.  Mae dewis yr 
DDDY gywir yn hollbwysig. 

 

Pa DDdY y byddai’n rhesymol disgwyl iddi fod ar gael mewn ysgol prif ffrwd? 

Mae’n rhesymol disgwyl i ysgol ddarparu strategaethau penodol ac ymyriadau a arweinir 
gan oedolion er mwyn rhoi sylw i rwystrau dysgu nodweddiadol.  Bydd angen i bob ysgol 
ddarparu’r DDDY sy’n rhoi sylw penodol i’r rhwystrau dysgu a nodwyd ar gyfer ei dysgwyr. 

Bydd yr DDDY a ddarparir gan ysgol yn unigryw, oherwydd y bydd yn gyd-destunol ac yn 
adlewyrchu anghenion ei chymuned.  Wrth gynllunio DDDY effeithiol, bydd angen i ysgolion 
ystyried y canlynol: 

- effeithiolrwydd darpariaeth ADY bresennol yr ysgol 
- carfannau presennol ac yn y dyfodol 
- yr angen i roi sylw i danberfformiad grwpiau ADY gwahanol 
-  manteisio ar arbenigedd mewn gwahanol ffyrdd 
-  neu benderfyniad i fwrw golwg o’r newydd ar yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol. 

O ganlyniad, rôl y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, ar y cyd â’r tîm arwain uwch, 
fydd pennu pa ddarpariaeth addysgol y mae angen iddi fod yn ei lle er mwyn cynorthwyo’u 
dysgwyr sydd ag ADY.  

Er nad yw’n bosibl, ac ni ddylai fod ychwaith, rhoi gorchymyn i ysgolion ynghylch pa DDDY a 
ddarparir a faint ohoni a ddarparir, mae’n bosibl, fodd bynnag, cytuno ar safonau gofynnol.  
Yng Ngheredigion, dylai pob ysgol ddisgwyl, wrth gyflawni ei swyddogaethau dan Ddeddf 
ALNET ac wrth gydymffurfio â’i hegwyddor sylfaenol o gynnig addysg gynhwysol, gymryd 
pob cam rhesymol i sicrhau darpariaeth er mwyn delio â’r rhwystrau dysgu nodweddiadol. 

Yma, rhoddir canllawiau am yr DDDY y mae’n rhesymol disgwyl i ysgol prif ffrwd yng 
Ngheredigion sicrhau ei bod ar gael, wrth roi sylw i rwystrau dysgu nodweddiadol.  Pan fydd 
ysgol yn ystyried yr angen i gynyddu ei gallu i ddarparu DDDY er mwyn ymateb i rwystrau 
dysgu nodweddiadol, bydd yn gallu manteisio ar amrediad o gymorth arbenigol trwy 
Wasanaeth Cynhwysiant yr awdurdod lleol a’i bartneriaid ehangach, gan gynnwys 
gweithwyr iechyd proffesiynol. 
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Darpariaeth Ddysgu Gynhwysol  

Darpariaeth 
ddysgu 

Dulliau Sylwadau 

Darpariaeth 
Ddysgu 

Cynhwysol 

 Addysgu cynhwysol o ansawdd uchel i bob dysgwr. 
 Addysgu gwahaniaethol ar gyfer y dysgwyr hynny 

sydd angen addasiadau rhesymol. 
 Addysgu wedi'i dargedu at feysydd gwendid. 

Dylai'r dulliau addysgu hyn fod 
ar gael fel mater o drefn i'r 
holl ddysgwyr sydd eu hangen, 
pryd bynnag y mae eu hangen 
arnynt. 

Ymyraethau safonol wedi'u targedu (ar gael i bob 
dysgwr sy'n cael anhawster dysgu ac sydd angen hwb 
tymor byr): 
• cefnogi datblygu sgiliau llythrennedd cynnar yn 

Saesneg (argymhellir satpin) 
• cefnogi datblygu sgiliau llythrennedd cynnar yn 

Gymraeg (argymhellir trandep) 
• cefnogi datblygu sgiliau rhifedd cynnar yn Saesneg 

neu Gymraeg (argymhellir Cyfri Ceredigion) 
• i ddatblygu sgiliau cynnal sylw ( argymhellir y 

rhaglen cynnal sylw) 
• i ddarparu amgylchedd sy'n gyfeillgar i awtistiaeth 

(Argymhellir achrediad trwy rhaglen Dysgu am 
awtistiaeth a dysgu proffesiynol Pencampwyr 
Awtistiaeth) 

• cefnogi cydlynu datblygu a pharodrwydd ar gyfer 
dysgu (argymhellir Cylchedau Synhwyraidd) 

• cefnogi datblygiad defnydd cymdeithasol o iaith 
(argymhellir ymyrraeth Lego / Talkabout) 

• darparu cefnogaeth llythrennedd emosiynol 
(argymhellir Llythrennedd emosiynol yn y dosbarth 
ELSA / cwnsela) 

• cefnogi datblygiad sgiliau sillafu naill ai yn Saesneg 
neu'n Gymraeg (Geiriaduron Personol neu sillafu 
strwythuredig yn yr ystafell ddosbarth) 

• cefnogi datblygiad sgiliau darllen yn Saesneg neu 
Gymraeg (Catch Up / Dyfal Donc neu unrhyw 
ddarllen unigol neu grŵp arall) 

• cefnogi datblygiad sgiliau rhifedd / Mathemategol 
(Springboard Maths / Hwb Ymlaen Mathemateg 
neu unrhyw raglen ymyrraeth Mathemateg unigol 
neu grŵp arall neu ymyrraeth Mathemateg yn yr 
ystafell ddosbarth) 

• cefnogi gyda datblygiad iaith cynnar (cynradd yn 
unig) - Grwpiau iaith (argymhellir rhaglen eirfa 6 
wythnos) 

• Darpariaeth iaith a lleferydd a wneir gan staff yr 
ysgol (yn unol â chyngor y gwasanaeth therapi iaith 
a lleferydd) 

• Cefnogaeth emosiynol ac ymddygiadol 
(argymhellir: Hafan ac Encil, cefnogaeth ELSA) 

Dylai'r ymyraethau safonol 
wedi'u targedu hyn gael eu 
defnyddio am gyfnod o un i 
ddau dymor cyn i gynnydd 
gael ei adolygu gan 
ddefnyddio'r offeryn 
gwerthuso 4 + 1 sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn. 
Lle mae'r dysgwr wedi gwneud 
cynnydd ac nad oes angen 
ymyrraeth arno mwyach, 
mae'n parhau i dderbyn yr 
addysgu o ansawdd uchel 
gyda gwahaniaethu ac 
addysgu wedi'u targedu at 
feysydd gwendid lle bo angen. 
Lle nad yw'r dysgwr wedi 
gwneud cynnydd digonol ac yn 
parhau i fod angen yr 
ymyrraeth am fwy na dau 
dymor, dylid trafod hyn gyda'r 
CADY a dylid dod i 
benderfyniad ynghylch a yw ei 
anhawster gyda dysgu yn 
gyfystyr ag ADY. 
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• Darpariaeth lles (e.e. Ymwybyddiaeth Ofalgar, ioga, 
Tylino Stori ac ati) 

   

Darpariaeth 
Ddysgu 

Ychwanegol 
(DDdY) 

Ymyraethau a ddarperir ar gyfer pob dysgwr y nodwyd 
ei fod ag ADY (am fwy na chyfnod monitro o hyd at 
ddau dymor): 
• cefnogi datblygu sgiliau llythrennedd cynnar yn 

Saesneg (argymhellir satpin) 
• cefnogi datblygu sgiliau llythrennedd cynnar yn 

Gymraeg (argymhellir trandep) 
• cefnogi datblygu sgiliau rhifedd cynnar yn Saesneg 

neu Gymraeg (argymhellir Cyfri Ceredigion) 
• cefnogi cydlynu datblygu a pharodrwydd ar gyfer 

dysgu (argymhellir Cylchedau Synhwyraidd) 
• cefnogi datblygiad defnydd cymdeithasol o iaith 

(argymhellir ymyrraeth Lego / Talkabout) 
• darparu cefnogaeth llythrennedd emosiynol 

(argymhellir ELSA / cwnsela) 
• cefnogi datblygiad datblygu sgiliau sillafu naill ai yn 

Saesneg neu'n Gymraeg (Geiriaduron Personol neu 
sillafu strwythuredig yn yr ystafell ddosbarth) 

• cefnogi datblygiad sgiliau darllen yn Saesneg neu 
Gymraeg (Catch Up / Dyfal Donc neu unrhyw 
rhaglen darllen unigol neu grŵp arall) 

• cefnogi datblygiad sgiliau rhifedd / Mathemategol 
(Springboard Maths / Hwb Ymlaen Mathemateg 
neu unrhyw rhaglen ymyrraeth mathemateg unigol 
neu grŵp arall neu ymyrraeth Mathemateg o fewn 
y brif ffrwd ystafell ddosbarth) 

• cefnogi gyda datblygiad iaith cynnar (cynradd yn 
unig) - Grwpiau iaith (Argymhellir rhaglen eirfa 6 
wythnos). 

• Darpariaeth iaith a lleferydd a wneir gan staff yr 
ysgol (yn unol â chyngor gwasanaeth therapi iaith a 
lleferydd) 

• Cefnogaeth emosiynol ac ymddygiadol 
(argymhellir: Hafan ac Encil, cefnogaeth ELSA) 

• Darpariaeth lles (e.e. Ymwybyddiaeth Ofalgar, ioga, 
Tylino Stori ac ati) 

Gall yr ymyraethau hyn hefyd 
fod yn ddarpariaeth ddysgu 
ychwanegol lle cânt eu 
cofnodi felly ar gynllun 
datblygu unigol dysgwr (CDU) 
ar gyfer dysgwyr y nodwyd eu 
bod ag ADY. 

• Darpariaeth iaith a lleferydd a wneir gan SALTSAs 
• darpariaeth ffisiotherapi a wneir gan staff yr ysgol 

(yn unol â chyngor ffisiotherapi neu wasanaeth 
therapi galwedigaethol) 

• Grwpiau maethu 
• Darpariaeth sgiliau bywyd 
• Darpariaeth cwricwlwm amgen (dim ond pan 

drefnir y ddarpariaeth er mwyn diwallu anghenion 
dysgu sylweddol y dysgwr) 

• Rhaglen ymddygiad benodol 

Bydd yr ymyraethau hyn bob 
amser yn ddarpariaeth ddysgu 
ychwanegol gan eu bod yn 
cynnwys mewnbwn 
uniongyrchol a / neu fonitro 
gan weithwyr proffesiynol nad 
ydynt wedi'u lleoli yn y lleoliad 
addysgol. 
Bydd angen cofnodi'r rhain fel 
DDdY ar CDU dysgwr sydd ag 
ADY wedi'i adnabod. 
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Darpariaeth 
Ddysgu 

Arbenigol 

• Athrawon arbenigol (ar gyfer nam ar y clyw, y 
golwg neu'r nam aml-synhwyraidd) 

• Cyngor a monitro tymor hir gyda dysgwr dros 
gyfnod o amser gan athro ymgynghorol neu 
seicolegydd addysg 

• Therapydd iaith a lleferydd 
• Therapydd galwedigaethol 
• Ffisiotherapydd 

 

Mae darpariaeth dysgu 
arbenigol yn ddarpariaeth 
barhaus i ddysgwyr sy'n cael ei 
darparu gan neu ei monitro 
gan asiantaethau arbenigol y 
tu allan i'r ysgol. Gall hyn 
gynnwys dysgu proffesiynol 
arbenigol i staff lle rhennir 
sgiliau a strategaethau 
arbenigol er mwyn galluogi 
athrawon i ddeall a diwallu 
anghenion dysgwyr yn 
llwyddiannus. 
Lle mae athrawon 
ymgynghorol neu seicolegwyr 
addysg yn darparu 
strategaethau a chyngor i staff 
ysgolion (trwy ISRF) nid yw 
hyn yn gyfystyr â darpariaeth 
barhaus i ddysgwyr. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudalen 46



30 
 

Mapio Ddarpariaeth ADY 

Mae Mapio’r Ddarpariaeth Ceredigion yn offeryn rheoli sy’n cynnig ffordd ar ffurf ‘cipolwg’ o 
ddogfennu a dangos amrediad o Ddarpariaeth Ddysgu Gynhwysol a Darpariaeth Ddysgu 
Ychwanegol, y bydd ysgolion yn sicrhau ei bod ar gael i’w plant a’u pobl ifanc.  Bydd map 
darpariaeth ysgolion yn monitro cynnydd dysgwyr mewn perthynas â’r ddarpariaeth a 
gynigir.  Bydd y map darpariaeth yn darparu tystiolaeth o’r effaith er mwyn cynorthwyo 
wrth wneud penderfyniadau, yn ystod adegau allweddol o’r Broses o Wneud Penderfyniad 
er mwyn cael cymaint o effaith ag y bo modd.  

  

 

 

 

Tudalen 47



31 
 

Bydd angen i ysgolion Ceredigion gofnodi a chyhoeddi ‘ymyriadau wedi’u targedu safonol’ y 
Ddarpariaeth Ddysgu Gynhwysol ac DDdY a gynlluniwyd ar gyfer y garfan bresennol yn 
nhrosolwg eu map darpariaeth: 

Maes Angen  Ymyriadau wedi’u Targedu Safonol 
(fel rhan o’r ILP) 

Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol 
(ar gyfer dysgwyr sydd ag ADY) 

Gwybyddiaeth a Dysgu  
 

  

Cyfathrebu a 
Rhyngweithio 
 

  

Ymddygiad, Anawsterau 
Cymdeithasol ac 
Emosiynol  
 

  

Synhwyraidd a/neu 
Gorfforol  
 

  

 

Bydd angen i bob ysgol adolygu ei map darpariaeth yn rheolaidd er mwyn sicrhau y gellir 
diwallu anghenion mwyafrif y disgyblion yn y garfan bresennol a chynllunio ar gyfer 
carfannau yn y dyfodol. 

Mewn rhai achosion, efallai y bydd plentyn neu berson ifanc yn cychwyn yn eich ysgol ac ni 
chynlluniwyd ar gyfer yr angen hwnnw.  Mewn amgylchiadau fel hyn, efallai y bydd o 
gymorth i chi ofyn am gyngor/cymorth gan asiantaethau/gwasanaethau allanol perthnasol. 

Mae’n bwysig bod yr holl ymyriadau/darpariaethau yn cael eu cofnodi yn erbyn y disgybl, fel 
ei bod yn glir i unrhyw un sy’n cynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc pa gymorth y maent 
wedi’i gael yn flaenorol a pha gymorth y maent yn ei gael ar hyn o bryd.  Yn ogystal, bydd 
angen monitro, cofnodi a gwerthuso’r cynnydd gyda’r holl ymyriadau a’r darpariaethau. 

Yng Ngheredigion, rydym wedi datblygu’r ‘Offeryn Ar-lein Map Darpariaeth’ ar Canolfan 
Athrawon, sy’n caniatáu i chi fapio’ch holl ILP ac ALP a chofnodi, monitro a gwerthuso 
cynnydd disgyblion unigol sy’n cael ILP ac ALP. 
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Cynorthwyo dysgwyr y mae gofyn iddynt gael darpariaeth sy’n fwy cymhleth 
i ddiwallu eu hanghenion mewn ysgolion prif ffrwd 

Pan fydd dysgwr yn parhau i gael anawsterau wrth fanteisio ar ddysgu a sicrhau cynnydd, er 
gwaethaf y ddarpariaeth gynhwysol o ansawdd uchel a’r DDdY a ddarparir trwy gyfrwng y 
CDU yn yr ysgol, efallai y bydd yr ysgol o’r farn bod anghenion y dysgwr yn fwy difrifol a 
chymhleth ac nad yw’r DDdY a ddarparwyd ganddi yn ddigonol mwyach. 

Mewn achosion o’r fath, gall yr ysgol gyfeirio’r achos at Banel Adnoddau yr awdurdod lleol.  
Mae’r Panel Adnoddau yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Bwrdd Iechyd Lleol, Gwasanaethau 
Cymdeithasol (TPA), SNAP Cymru, Penaethiaid a’r ALl. 

Yn dilyn y cais gan yr ysgol, bydd y Panel ADY yn ystyried y dystiolaeth a gafwyd a 
gweithredir set o egwyddorion wrth bennu a yw hi’n rhesymol i ysgol sicrhau’r DDdY y mae 
gofyn i’r dysgwr ei chael, neu a ddylai’r awdurdod wneud hynny.  Bydd yr egwyddorion hyn 
yn ymwneud â’r canlynol: 

• Y graddau a hyd y cymorth a’r cyngor gan arbenigwyr allanol y mae’n debygol o fod 
yn afresymol i ysgol ei sicrhau; 

• Yr offer y mae’n debygol o fod yn afresymol i ysgol ei ddarparu;  a 
• Dwyster a hyd y cymorth a graddfa gweithgarwch ymgysylltu mewnol staff yn yr 

ysgol y mae’n debygol o fod yn afresymol i ysgol ei ddarparu. 
 

Pan fydd ysgol yn ystyried yr angen i gynyddu ei chapasiti er mwyn diwallu anghenion 
dysgwyr sydd ag ADY cymhleth, gall staff cynhwysiant arbenigol yr ALl, a phan fo hynny’n 
briodol, gweithwyr iechyd proffesiynol arbenigol, ddarparu cymorth ac arweiniad. 
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Darpariaeth Dda  

Bydd ysgol y mae’n cynnig darpariaeth dda yn: 

• darparu’r 9 Elfen Gyffredinol i bob plentyn a pherson ifanc; 
• meddu ar amrediad o Ddarpariaeth Ddysgu Gynhwysol sydd ar gael i bob plentyn a 

pherson ifanc, a fydd yn helpu i nodi anghenion yn gyflym a darparu’r cymorth 
angenrheidiol er mwyn i’r rhan fwyaf o ddisgyblion sicrhau cynnydd; 

• tebygol o gael niferoedd ADY isel mewn perthynas â nifer y disgyblion y mae ganddynt 
anghenion a nodwyd, gan bod eu hanghenion yn cael eu diwallu ar lefel gynhwysol ac 
maent yn sicrhau cynnydd tuag at yr hyn y maent yn dymuno’i gyflawni. 

• bydd plant a phobl ifanc yn symud ar draws y cyfnodau angen hyn (dim angen a nodwyd, 
angen sy’n dod i’r amlwg/angen a nodwyd/ADY) ac ni fyddant yn aros yn yr unfan wrth 
i’w cynnydd gael ei adolygu’n barhaus trwy gyfrwng proses o wneud penderfyniadau. 

 
 
 
 
 
Proses Sicrhau Ansawdd a Chymorth Awdurdod Ceredigion  

Trwy gyfrwng gweithgarwch sicrhau ansawdd, bydd yr Awdurdod Lleol yn sicrhau bod y 
prosesau a ddisgrifir uchod mewn grym.  Bydd hyn yn cynnwys: 

• Cynorthwyo ysgolion trwy asesu a gwerthuso effeithiolrwydd y ddarpariaeth addysg. 
• Cynorthwyo ysgolion trwy gyfrwng gwaith datblygu ac ALl, gan gynnwys 

rhwydweithiau CADY a gweithio mewn clystyrau. 
• Adolygu mapiau darpariaeth a phrosesau sicrhau ansawdd ADY ysgol bob blwyddyn 

a nodi meysydd arfer da a meysydd i’w datblygu. 
• Cynnal cyfarfodydd cynllunio ADY blynyddol ysgol. 
• Cynorthwyo ysgolion i ddatblygu darpariaeth ADY effeithiol. 
• Sicrhau bod adolygiadau blynyddol ar gyfer disgyblion sydd â CDU yn cael eu cynnal 

a’u bod o ansawdd uchel. 
• Adolygu a diweddaru trefniadau’r ALl er mwyn diwallu anghenion disgyblion ADY, 

gan gynnwys diweddaru map darpariaeth yr ALl. 
• Cynnig dysgu proffesiynol canolog ac yn yr ysgol. 
• Ymateb i adborth o dysgu proffesiynol a chymorth er mwyn datblygu arfer 

ymhellach. 
• Cynorthwyo Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol i fanteisio ar Lwybr Cynnydd 

CADY Llywodraeth Cymru.  
• Cynorthwyo a Darparu’r cymhwyster Arweinyddiaeth Ganol Genedlaethol mewn 

partneriaeth â’r EAS. 
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Atodiadau:   

1. Strategaethau er mwyn Gweithio mewn Partneriaeth gyda Disgyblion, Rhieni, Lleoliadau 

Blynyddoedd Cynnar, Ysgolion ac Asiantaethau Allanol 

2. Strategaethau er mwyn Gweithio mewn Partneriaeth gyda Darparwyr eraill i drefnu Addysg a 

Gwasanaethau Arbenigol o Ansawdd Uchel 

3. Cyfeiriadau ISRF  

4. Pecyn cymorth ADY  

5. CDU a gynhelir gan ysgol a CDU a gynhelir gan ALl  

6. Ymgysylltu gyda disgyblion, pobl ifanc a rhieni/gwarcheidwaid  

7. Trosglwyddo  

8. Sut mae’r Awdurdod yn Ariannu ADY 

9. Rolau a Chyfrifoldebau o fewn Timau Cymorth Canolog  
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Atodiad 1: Strategaethau er mwyn Gweithio mewn Partneriaeth gyda 
Disgyblion, Rhieni, Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar, Ysgolion ac Asiantaethau 
Allanol 

• ADY yng Ngheredigion – pamffled gwybodaeth 

ALN in Ceredigion 
ADY yng Ngheredigio 
• pamffledi gwybodaeth SNAP Cymru 

SNAP Gwybodaeth a 
Cyngor (Cym).pdf

SNAP Beth os nad 
ydym yn cytuno (Cym) 

• Pamffled gwybodaeth anghytundebau a’r hawl i apelio 

Your right to appeal 
Eich hawl i apelio.pdf  
 

Atodiad 2: Strategaethau er mwyn Gweithio mewn Partneriaeth gyda 
Darparwyr eraill i drefnu Addysg a Gwasanaethau Arbenigol o Ansawdd Uchel 

Astudiaeth achos 
cydweithio a r ddarpa    

 

Atodiad 3: Cyfeiriadau ISRF 

• Ffurflen cyfeirio ar gyfer ysgolion i ofyn am gefnogaeth aelodau o’r tîm ADY 

ISRF Cymraeg.docx

 
• Ffurflen cyfeirio ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda phlant cyn ysol i ofyn am 

gefnogaeth aelodau o’r tîm ADY 

ISRF Pre-School - 
Cymraeg DYDDIAD.do 
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Atodiad 4: Pecyn cymorth ADY 

• Canllaw Pecyn cymorth ADY 

Canllaw Pecyn 
Cefnogaeth ADY - Ion  

• Siart llif gwneud penderfyniadau ADY 

 

• Poster Cyfrifoldebau ADY 

 

• Tabl Darpariaeth cynhwysol / Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol / Darpariaeth Arbenigol 

ILP ALP SLP 
table.docx  

• Pecyn cymorth Arferion Person Canolog 

Pecyn Cymorth PCP 
Ceredigion.pdf  

• Poster cyfrifoldeabu athrawon 

 

• Canllawiau ar beth i gynnwys ble mewn CDU 

Canllawiau templed 
CDU Ceredigion.docx  

• Poster siart llif proses CDU 

Proses CDU ar gyfer 
ysgolion.pdf  
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• Top Tip ar sut i eirio deilliannau mewn CDU 

Top Tip for 
outcomes poster - po       

• Poster ar y Dilyniant cefnogaeth ar gyfer y Cynllun Gweithredu PCP 

 

• Llythyrau a hysbysiadau ADY 

Taflen canllaw 
dogfennaeth ADY - AL    

SCH01.docx SCH02.docx SCH03.docx SCH04.docx

SCH05.docx SCH06.docx SCH07.docx Hysbysiad CDU - IDP 
Notice.docx

Hysbysiad Dim CDU - 
No IDP Notice.docx  

• Cwestiynau a ofynnir yn aml am ADY 

Cwestiynau a ofynnir 
yn aml - ADY.docx  

 
 

Atodiad 5: CDU a gynhelir gan ysgol a CDU a gynhelir gan ALl 
• Templed CDU Ceredigion 

Templed CDU 
Ceredigion Gorff 2021 
• Templed CDU Ceredigion gyda chanllawiau ar y cynnwys 

Canllawiau templed 
CDU Ceredigion.docx  
• Canllawiau Adobe Spark ar ddefnyddio’r Fap Darpariaeth ADY a chwblhau'r CDU electronig ar 

Ganolfan Athrawon 
 
https://spark.adobe.com/page/DJvnDdvU9bmcK/ 
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Atodiad 6: Ymgysylltu gyda disgyblion, pobl ifanc a rhieni/gwarcheidwaid 

Atodiad 6- 
Ymgysylltu gyda disgy     
 
Atodiad 7: Pontio 
• Bydd dogfennau canllaw trosglwyddo ar gyfer dysgwyr o oedran ysgol gorfodol, cyn-ysgol ac ôl-

16 yn cael eu cynnwys yma pan fyddant wedi'u cwblhau. 
 
• Holiaduron casglu gwybodaeth ar gyfer cynllunio trosglwyddo 

Holiadur 
asiantaethau Cym.doc

Holiadur Rhieni 
Cym.docx

Holiadur ysgol 
Cym.docx

Holiadur disgyblion 
rhifau.docx

cardiau ateb symbol 
answer cards.pptx  

 

 
Atodiad 8: Sut mae’r Awdurdod yn Ariannu ADY 

Atodiad 8 Model 
cyllido.docx  

 
Atodiad 9: Rolau a Chyfrifoldebau o fewn Timau Cymorth Canolog 

Tîm ADY 
Ceredigion.docx  
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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 Diweddariad o gynllun ‘Egwyddorion a Disgwyliadau ADY Ceredigion’. 

 

Maes 
gwasanaeth Gwasanaeth Dysgu - ADY 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Meinir Ebbsworth Cyfarwyddwr 
Strategol Barry Rees 

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI Jac Evans E-bost Jac.Evans@ceredigion.gov.uk Ffôn 01970 633364 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 
 
Prif neges Llywodraeth Cymru yn dilyn eu hymrwymiad yn 2017 oedd i roi ffocws o’r newydd ar lwyddiant pob dysgwr trwy sicrhau 
cydnabyddiaeth bod pob dysgwr yn bwysig a bod pob dysgwr yr un mor bwysig â’i gilydd. Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (2018) Cymru yn cynnig fframwaith statudol newydd er mwyn cynorthwyo plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a phawb 
sydd yn gyfrifol am eu haddysg i sicrhau bod brif nod dogfen “Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl, Cynllun Gweithredu 2017 – 2021” 
yn cel eu gyflawni.  
Felly, prif bwrpas y ddogfen hon yw i gynnig diweddariad o gynllun ‘Egwyddorion a disgwyliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion.’ 
 
 
Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio’n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy’n defnyddio’r 
ffyrdd, pobl sy’n defnyddio parciau gwledig, pobl sy’n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy’n meddu ar y nodweddion gwarchodedig a 
nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae’n rhaid i’r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw). 
 
Bydd y cynnig hwn yn cael effaith gadarnhaol ar holl ddisgyblion Ceredigion o fewn oedran statudol addysg. 
 
Bydd y cynnig hwn yn sicrhau bod holl disgybion Ceredigion â anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu cynnwys a’u cefnogi o fewn ein 
gyfundrefn addysg.  Caiff hyn ei gyflawni trwy dilyn y fframwaith statudol o Lywodraeth Cymru a’r “Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (2018) Cymru”.  Byddwn yn medru cynnig cyfundrefn addysg gwbwl cynhwysfawr sydd yn diwallu anghenion yr holl disgyblion 
sy’n eu galluogi i gymryd rhan ac i fwynhau eu addysg.  
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RHEOLI’R DDOGFEN: Dylid defnyddio’r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses benderfynu. 
Mae’n bwysig cadw cofnod o’r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg a 
chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd. 
Awdur Cam yn y broses 

benderfynu 
Rhif y fersiwn Dyddiad trafod Disgrifiad cryno o unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl 

trafod 
Jac Evans  1   
Gillian Evans     
     
     
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 
 

Darparu mynediad i addysg gynhwysol sy’n diwallu anghenion digsyblion ag Anghenion Dysgu 
Ychwanegol  er mwyn eu galluogi i gymryd rhan, llwyddo, elwa ar addysg a’i fwynhau.  

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd  
 

Cydweithio efo pawb sy’n gysylltiedig a’r plentyn neu berson ifanc i sicrhau lles orau’r unigolyn. Hyrwyddo 
ar ddull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn tuag at ddarparu gwasanaeth a threfniadau lle y mae dysgwyr a 
rhieni neu ofalwyr yn cymryd rhan yn ystod pob cam. 

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’ 
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• 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 y ddogfen Egwyddorion a 
Disgwyliadau ADY Ceredigion yn 
amlinellu egwyddorion a disgwyliadau 
Awdurdod Ceredigion ynghylch 
addysgu plant a phobl ifanc sydd ag 
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).  
Yn ogystal, mae’n cynnig eglurder 
ynghylch yr hyn a ddisgwylir gan 
ysgolion prif ffrwd wrth fodloni 
anghenion dysgwyr sydd ag ADY. 

Tudalen 32 o’r ddogfen 
Egwyddorion a 
disgwyliadau ADY 
Ceredigion. – “Cynorthwyo 
dysgwyr y mae gofyn 
iddynt gael darpariaeth 
sy’n fwy cymleth i ddiwallu 
eu hanghenion mewn 
ysgolion prif ffrwd”. Mae’r 
rhan yma yn sôn am y 
camau y mae’n rhaid 
cymeryd wrth asesu 
unigoyn â ADY.  

Sicrhau ein bod yn defnyddio system 
fonitro sydd yr un peth ar draws y Sir er 
mwyn gallu edrych ar ddatblygiad 
unigolion neu grwp o ddisgybion. Yn 
ogystal a hynny, sicrhau bod pawb yn 
hollol ymwybodol o’r cam nesaf yn 
addysg yr unigolyn a phwy yw’r person 
neu pwyllgor nesaf sydd angen petai’r 
unigolyn angen cymorth pellach neu 
gwella.  

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

Bydd cydweithio rhwng partneriaid a 
rhan-ddeiliaid yn greiddiol i’r cynllun. Y 
cydweithio pennaf fydd rhwng 
swyddogion yr awdurdod a’r ysgolion 
a’u cyrff llywodraethol yn ogystal â 
rhieni drwy ymgynghoriadau lleol. 

Ar dudalen 3 o’r ddogfen 
Egwyddorion a 
disgwyliadau ADY 
Ceredigion – Rydym yn 
sôn am y 5 egwyddor 
sylfaenol  bydd yn cael eu 
ddefnyddio yn y fframwaith 

Yn debyg i’r bwynt uchod, ein prif nod 
fydd i ddefnyddio system fonitro sydd yn 
ganolog i’r Sir gyfan er mwyn medru 
edrych ar bob unigolyn. Gall hyn ein 
ddarparu a’r wybodaeth i gysylltu a 
phawb sydd yn gysylltiedig a’r unigolyn i 
ddeall ei angehnion yn y byd addysg ac 
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statudol newydd. Mae 
pwynt 3 yn son am y 
pwysigrwydd o gydweithio 
o fewn y gwasanaeth ac 
efo gwarchodion yr 
unigolyn â ADY, er mwyn 
rhoi cefnogaeth 
gydgysylltiedig briodol i’r 
disgyblion i gyflawni 
disgwyliadau, profiadau a 
deilliannau cadarnhaol. 

yn ei bywydau personol. O hyn, byddwn 
yn cael y cyfle i ddod i nabod yr unigolyn 
yn llawn  yn hytrach na canolbwyntio ar 
un adran o’u bywydau.  

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Bydd rhan-ddeiliaid a phartneriaid yn 
cael eu cynnwys ar hyd y cyfnod 
cynllunio ac ymgynghori. 

Yn rhan 5 o’r ddogfen 
Egwyddorion a 
disgwyliadau ADY 
Ceredigion, rydym yn 
gofyn y cwestiwn “Beth 
sydd yn gwenud ysgol 
Gynhwysol?” Mae hyn felly 
yn cynnwys pobl sydd a 
diddordeb yn yr unigolyn a 
thrwy hynny, gellir gofyn 
am eu barn. 

Trwy ddefnyddio’r system fonitro, gellir 
edrych lle mae’r unigolyn i gymharu a 
disgyblion eraill ar draws y Sir. Trwy 
hyn, byddwn yn medru edrych i weld pa 
grwp neu dîm sydd angen eu cysylltu a 
nesaf I drafod anghenion yr unigolyn. Yn 
ogystal a hynny, bydd y system newydd 
yn dynodi’r cyfle i rieni / gofalwyr yr 
unigolyn i gyfrannu eu barn ar 
ddatblygiad yr unigolyn drwy gydol y 
broses.  

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

Bydd y dulliau gweithredu fydd yn atal 
unrhyw broblemau allai godi neu 
waethygu drwy gyfnod y cynllun, wedi 
eu nodi ynddo. 

Mae’r ail bwynt yn yr 5 
egwyddor sylfaenol yn y 
brif ddogfen yn cynnwys y 
pwysigrwydd o adnabod 

Y brif camau i lwyddo yn yr adran yma 
yw i gydnabod unrhyw broblemau a 
ddaw i glawr yn ddigon cynnar ym 
mywyd yr unigolyn a thrwy hynny, 
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problemau yn gynnar, 
ymyrryd a chynllunio yn 
effeithiol ar gyfer pontio. 
Trwy hyn, gall yr unigolyn 
dderbyn ymyrraeth gynnar 
i gwrdd a’u ADY er mwyn 
atal i’r anghenion gynyddu.   

sicrhau cefnogaeth lawn ar eu cyfer i 
atal ADY rhag datblygu neu waethygu.  

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

Yn ei hanfod mae’n cynorthwyo wrth 
greu system addysg gwbl gynhwysol lle 
y rhoddir cyfle i bob dysgwr lwyddo a 
chael addysg sy’n diwallu ei anghenion 
ac yn ei alluogi i fynd ati i ddysgu, 
manteisio ar ei addysg, a’i mwynhau. 

Dynodir yn y brif ddogfen 
ar y drydedd dudalen y 
pwysigrwydd o roi cyfle i 
bob dysgwr i lwyddo a 
chael addysg sy’n diwallu 
ei anghenion ac yn ei 
alluogi I fynd ati i ddysgu, 
manteisio ar ei addysg, a’i 
fwynhau. 

Trwy gydweithio efo adrannau eraill 
sydd yn gysylltiadig a’r unigolyn a dilyn y 
fframwaith newydd, byddwn yn medru 
creu system addysg gwbl gynhwysol ar 
gyfer yr unigolyn, lle y byddant yn cael y 
cyflau i fenteisio ar addysg o’r safon 
orau posibl er eu cyfer.  

 
 

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 
 

Mae’r  ddogfen Egwyddorion a 
Disgwyliadau ADY Ceredigion yn 
amlinellu egwyddorion a disgwyliadau 
Awdurdod Ceredigion ynghylch 

Mae’r ddogfen yn cynnig 
eglurder ynghylch yr hyn a 
ddisgwylir gan ysgolion 
prif ffrwd wrth fodloni 
anghenion dysgwyr sydd 
ag ADY 

Gweithredu systemau effeithiol er 
mwyn monitro cynnydd a chyflawniad 
dysgwyr sydd ag ADY a’u cynhwysiant 
ym mywyd bod dydd yr ysgol. 

T
udalen 60



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

addysgu plant a phobl ifanc sydd ag 
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).  
. 

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) 
 

Mae’r cynnig hwn yn ymwneud â 
Egwyddorion a Disgwyliadau ADY 
Ceredigion yn unig. – Dim yn 
berthnasol. 

  

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 ddogfen yn blaenoriaethu dulliau 
cynllunio plentyn ganolog, lle mae 
dysgwyr a rhieni neu ofalwyr yn cymryd 
rhan yn ystod pob cam; 

Fel a nodir yn y ddogfen 
ein nod yw sicrhau bod 
holl blant a phobl ifanc 
Ceredigion yn teimlo’n 
ddiogel, eu bod yn cael eu 
gwerthfawrogi, bod 
rhywun yn gwrando ar eu 
llais a’u bod yn teimlo 
ymdeimlad o berthyn i’w 
lleoliad addysgol 

Gwrando ar lais y disgybl, a chyd-
weithio gyda rhieni neu ofalwyr, ac 
asiantaethau wrth gynllunio darpariaeth 
briodol er mwyn cwrdd a gofynion 
disgyblion ADY. 

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

Mae’r cynnig hwn yn ymwneud â 
Egwyddorion a Disgwyliadau ADY 
Ceredigion yn unig. – Dim yn 
berthnasol. 

  

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 
 

Mae’r cynnig hwn yn ymwneud â 
Egwyddorion a Disgwyliadau ADY 
Ceredigion yn unig. – Dim yn 
berthnasol.  
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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’r fframwaith statudol 
newydd yn seiliedig ar 5 
egwyddor sydd yn gynhwysol 
o hawliau unigolion, y 
pwysigrwydd o ymyrryd yn 
gynnar a chynllunio pontio 
effeithiol, cydweithio, 
darpariaeth o addysg 
gynhwysol a system 
ddwyieithog.  

Trwy ddarparu system sydd 
yn gwbl gynhwysol i bobl 0-
25, rydym yn cynnig 
gwasanaeth sydd yn cael 
effaith hollol gadarnhaol ar 
unigolion sydd ag ADY ar 
draws y Sir. 

Trwy edrych ar hawliau barn, 
dymuniadau a theimladau 
plentyn/ person ifanc, rydym 
yn rhoi cyfle iddynt fynegi 
barn. Rydym hefyd yn cynnig 
y cyfle am ymyrraeth gynnar 
yn datblyniad addysg er 
mwyn cynnig addysg 
gynhwysol lle mae’r plentyn 
yn cael y cyfle i fanteisio ar ei 
addysg, i fwynhau ac i 
lwyddo.   

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 )  

Un o brif bwyntiau y ddogfen 
‘Egwyddirion a disgwyliadau 
ADY Ceredigion’ yw i gynnig 
addysg gynhwysol ac felly 
bydd plentyn/person ifanc  
sydd a ADY yn medru 
manteisio ar addysg 
gynhwysol mewn ysgol prif-lif 
o fewn eu cymuned, neu mor 
agos a phosibl i’w cymuned.  

Mae’r cynllun newydd yn 
cynnig y cyfle i 
blentyn/person ifanc i 
fynychu byd addysg sydd yn 
cydnabod ei ADY ac felly’n 
cynnig ymyrraeth gynnar i 
gwrdd ar anghenion, a thrwy 
hynny felly , rhoi’r cyfle i’r 
plentyn/person ifanc i 
lwyddo ac i fwynhau ei 
addysg. 

Er mwyn sicrhau bod y 
plentyn/ person ifanc yn cael 
y cyfle gorau posibl, byddai 
angen sicrhau ei bod yn 
derbyn ymyrraeth gynnar er 
mwyn nodi pa ADY sydd 
ganddynt a thrwy cydweithio 
a phawb sydd yn 
gysylltiedig, byddwn yn 
medru cynnig addysg sydd 
yn cwrdd gyda anghenion y 
plentyn/person ifanc  a 
chefnogi  ei ddatblygiad.  

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 ) 

Dim yn berthnasol.   

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 ) 

Dim yn berthnasol.   

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 ) 

Dim yn berthnasol.   

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
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Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
 

 

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 ) 

Dim yn berthnasol.    

Cristnogion 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

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

 
Dim yn berthnasol. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gwyn 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Grwpiau 
ethnig 
cymysg / aml-
ethnig 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Du / 
Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
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  Amherthnasol 
Bwdhyddion 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Hindŵiaid 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Dyneiddwyr 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Iddewon 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Mwslimiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

ddim 
  Amherthnasol 

 

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

Dim yn berthnasol.    

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Menywod 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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   Amherthnasol 
 

Cyfeiriadedd rhywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael effaith 
gadarnhaol neu negyddol ar bobl â gwahanol 
gyfeiriadedd rhywiol? (Ticiwch ) 

Dim yn berthnasol.  
 
 

  

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 

Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

  Amherthnasol 
 
Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 
i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu’n eich rhwystro rhag gwneud hynny. 
3.6.2. Sut allai/mae’r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn:  ● Dileu neu leihau anfantais  ● Diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol  ● Annog 
pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran 
Bydd y cynllun hwn yn darparu system addysg sydd yn gwbl gynhwysol. System addysg sydd yn cynnig cyfle priodol i blant â ADY, a thrwy 
gydweithio efo’n gilydd, cynnig cyfle i’r plentyn i fynychu addysg gynhwysol sydd yn adnabod ei anghenion, yn cynnig ymyrraeth cynnar ac felly’n 
rhoi cyfle i’r plentyn i lwyddo ac i fwynhau ei addysg.  
 
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 
Dynodir mae un o brif bwyntiau’r ddogfen ‘Egwyddorion a Disgwyliadau ADY Ceredigion’ yw i weithredu ar sail hawliau plentyn/person ifanc  a 
sicrhau eu bod yn cael eu cydnabod. Golyga hyn bod y plentyn/person ifanc yn cael y cyfle i rannu yr hyn mae’n nhw yn poeni amdano, ac felly 
trwy gydweithio â adrannau ein cyngor Sir, byddwn yn medru cynnig system addysg sydd yn ymfalchio yn llwyddiant y plenty/person ifanc a’i 
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ddatblygiad. Bydd y cynllun yn parchu bod anghenion pawb yn wahanol ac felly bod beth sydd yn cael ei alw’n lwyddiant yn mynd i fod yn 
wahanol i bob blentyn.  
 
 
3.6.4. Sut allai/mae’r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn :  ● Mynd i’r afael â rhagfarn   ● Hybu dealltwriaeth 
Drwy gynyddu a hyrwyddo addysg ddwy, ochr yn ochr â gweithio i gynyddu lle'r Gymraeg yn ein cymunedau, gallai'r cynnig helpu i sicrhau 
cydlyniant cymunedol rhwng pobl o gefndiroedd ethnig, crefyddau a hiliau gwahanol trwy dathlu ieithoedd gwahanol yn uno yn yr adran addysg.  
 
 

 
 
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’n hollol bwysig i 
ddatblygu’r iaith Gymraeg 
ym mhob cyfle phosibl a 
thrwy cynnig addysg sydd 
yn ddwyieithog, mae hyn 
yn rhoi cyfle i 
blentyn/person ifanc i 
glywed yr iaith Gymraeg 
bob dydd. 

Un o egwyddorion y brif 
ddogfen yw i gynnig 
system addysg 
ddwyieithog ac felly mi 
fydd hyn yn roi mynediad 
dyddiol i bob plentyn i 
ddefnyddio a dysgu’r iaith 
Gymraeg.  

Mi fydd pob cam rhesymol yn 
cael eu gwneud i gynnig 
darpariaeth ddysgu 
ychwnegol yn Gymraeg pan 
fydd gofyn gweud hynny.  

   

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Noder ei fod yn nod 
cenedlaethol i gael filiwn o 

T
udalen 68



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 

   Caiff bob plentyn ar 
draws y Sir mynediad at 
addysg gwbl gynhwysol 
sydd yn ymroddgar i 
gynnig addysg trwy 
gyfrwng y Gymraeg pan 
ei fod yn berthnasol.  

siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050 ac felly mae’n hollol 
bwysig i staff ein hysgolion 
yn ogystal a staff y Cyngor 
Sir i hybu’r iaith Gymraeg 
ar bob achlysur. Felly bydd 
y plentyn yn cael cynnig 
dyddiol i ddefnyddio’r iaith 
Gymraeg tra ei bod yn yr 
ysgol.  

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol yn hyn o 
beth. 

A fydd y cynnig yn 
cynyddu neu’n lleihau’r 
cyfleoedd i bobl gael 
gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r cynnig hwn yn 
ymwneud â'r cyfnod 
addysg statudol, 
plentyn/person ifanc â 
ADY yn unig. 
 
Un o’r gobeithion ar gyfer 
y dyfodol yw bod y 
plentyn yn dysgu’r iaith 
Gymraeg yn yr ysgol ac 
yna yn annog 
rhieni/gofalwyr a gweddill 
y teulu i ddysgu’r iaith 
Gymraeg er mwyn 
cyfrannu at y nod 
cenedlaethol o gael 
miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050.  

Bydd y plentyn/person 
ifanc yn cael mynediag a 
chynnig aml i ddefnyddio’r 
iaith Gymraeg pan yn 
berthnasol. Yn ogystal a 
hynny, mae’r cynllun yn 
nodi bydd system 
ddwyieithog yn cael ei 
ddefnyddio felly bydd yr 
iaith Gymraeg ar gael i 
deulu’r plentyn/person 
ifanc pan ddaw unrhyw 
gohebiaeth.  

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

   

Sut fydd y cynnig yn 
sicrhau nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin 
yn llai ffafriol na’r 
Saesneg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mi fydd y plentyn/person 
ifanc yn cael ei annog i 
ddefnyddio’r Gymraeg ar 
bob achlysur gan roi mwy 
o bwyslais ar addysg trwy 

Mae hyn yn glir ym 
mholisiau’r adran addysg 
ein bod yn ymroddgar i 
hybu’r iaith Gymraeg ac i 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 
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gyfrwng y Gymraeg i 
gymharu ag addysg trwy 
gyfrwng y Saesneg. 

sicrhau ei fod yn iaith 
flaenllaw yn ein hysgolion.  

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

Cadarn
haol 
 
 
 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Un o nodau allweddol y 
cynllun yw creu system 
addysg statudol sy'n 
cynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg. Er mwyn 
cyflawni'r nod hwn, rhaid i 
ni gynyddu nifer y 
disgyblion ysgol sy'n cael 
y cyfle i feithrin sgiliau 
Cymraeg yn yr ysgol a'r 
cyfle i ddefnyddio'r iaith 
yn eu bywydau bob dydd. 
Mae’r  cynnig yn annog 
awdurdod lleol 
Ceredigion i hybu'r 
Gymraeg drwy'r system 
addysg statudol, ac felly’n 
annog disgyblion sydd a 
ADY i ddysgu sgiliau gan 
ddefnyddio’r iaith 
Gymraeg yn briodol.  

Noder yn y ddogfen 
‘Egwyddorion a 
Disgwyliadau ADY 
Ceredigion’ ein bod am 
sicrhau addysg Gymraeg i 
holl ddisgyblion ADY 
Ceredigion.  

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

       

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 
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Amherthnasol    
    
    
    
    
    
    
4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru’r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i’r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio’r cynnig.) 
 
Gwelwn mae ychwanegu at sgiliau plant sydd a ADY mae’r cynllun hwn yn ei gwneud a thrwy hynny, rydym yn benderfynol i gaeth effaith 
gadarnhaol ar niferoedd o siaradwyr Cymraeg ymhlith ein ysgolion. Felly nid ydym yn rhagweld unrhyw rffaith negyddol.  
 
 
4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 
 
Byddwn yn cynorthwyo ysgolion trwy asesu a gwerthuso effeithiolrwydd y ddarpariaeth addysg, cynorthwyo trwy gyfrwng gwaith datblygu ac ALI, 
gan gynnwys rhwydweithiau CADY a gweithio mewn clystyrau. Mi fyddwn yn adolygu’r cynllun yn gyson ac ein bod yn gwneud adolygiad blynyddol 
ar gyfer disgyblion sydd â CDU a’u bod o ansawdd uchel. 
Byddwn hefyd yn ymateb i adborth proffesiynol a chymorth er mwyn datblygu’r cynllun ymhellach. 
Mi fydd Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu cynorthwyo i fanteisio ar Lwybr Cynnydd CADY Llywodraeth Cymru a thrwy hynny, 
byddwn yn medru sicrhau bod gennym weithlu ymroddgar a chydwybodol sydd yn sirchau’r gefnogaeth ac addysg gorau phosibl ar gyfer ein 
plant/pobl ifanc.  
 

 
5.  RISG:  Beth yw’r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   
Meini prawf 
asesu effaith 1 – Isel iawn 2 – Isel  3 – Canolig  4 – Uchel  5 – Uchel iawn 

Meini prawf  
asesu 
tebygolrwydd 

1 – Annhebygol o 
ddigwydd 

2 – Llai tebygol o 
ddigwydd 

3 – Yr un mor debygol 
o ddigwydd ac o beidio 
digwydd 

4 – Mwy tebygol o 
ddigwydd 

5 – Tebygol o 
ddigwydd 
 

Disgrifiad o’r risg Effaith (difrifoldeb) Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg 
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Peidio a gweithredu gofynion y 
ddeddf ADY a’r Côd a hyn yn 
arwain at achos tribywnlys 

4 3 12 

    
Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 
Na. 
 

 
6.  CYMERADWYO 
Swydd Enw Llofnod Dyddiad 
Rheolwr y Gwasanaeth Gillian Evans   
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Meinir Ebbsworth   
Y Cyfarwyddwr Strategol Barry Rees   
Deiliad y Portffolio    

 

T
udalen 72



1 

 

Cyngor Sir CEREDIGION  
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

15 Mawrth 2022  

LLEOLIAD: O bell drwy fideogynadledda   
 

TEITL: 
 

Adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
sy’n Dysgu ynghylch Dogfen Egwyddorion a 
Disgwyliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Ceredigion  

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy’n Dysgu yn dilyn y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2022 
 

CEFNDIR: 
 

Ystyriodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu yr adroddiad ynghylch 
Dogfen Egwyddorion a Disgwyliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion. Cyflwynwyd 
yr adroddiad er mwyn diweddaru’r Pwyllgor Craffu o Egwyddorion a Disgwyliadau Anghenion 
Dysgu Ychwanegol Ceredigion. Yn ystod y cyfarfod, cafwyd cyflwyniad am y canlynol:- 
 
• Gwybodaeth gefndir 
• Y sefyllfa ar hyn o bryd  
• Datganiad Gweledigaeth ADY Ceredigion 
• Nodau ADY Ceredigion 
• Diben y ddogfen Egwyddorion a Disgwyliadau Ceredigion 
• Egwyddorion a Disgwyliadau ADY Ceredigion 
 
 
Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNODD y Pwyllgor i argymell y canlynol i’r Cabinet:- 
 
(ii) mabwysiadu cynnwys dogfen Egwyddorion a Disgwyliadau ADY Ceredigion;  
(ii) bod unrhyw sylwadau a gynigir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu cynnwys fel 
gwelliannau i’r Cynllun, a’u bod yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet er gwybodaeth a 
(iii) bod adroddiad blynyddol ar gynnydd yn erbyn Egwyddorion a Disgwyliadau ADY  
Ceredigion yn cael ei gyflwyno i’r Ysgolion, y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n  
Dysgu a’r Cabinet 
 
   
 

Y Cynghorydd Wyn Thomas 
                                      Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu   
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: Mawrth 15fed 2022 
  
Teitl: Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag 

 
Pwrpas yr adroddiad: I Aelodau Etholedig gytuno ar gynllun arfaethedig a’i 

gymeradwyo ar gyfer Mynd i'r Afael ag Eiddo Gwag 
yng Ngheredigion 
 

Ar ran: Er penderfyniad 
 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Y Cynghorydd Dafydd Edwards, Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai a Cyswllt 
Cwsmeriaid 

 
Mae eiddo gwag yn graith ar ganol trefi a chymdogaethau cyfagos, ac yn defnyddio 
adnoddau prin mewn llywodraeth leol a llywodraeth ganolog. Maent yn aml yn ddrud i 
ddelio â nhw ac maent yn cyfrannu at ddirywiad ardal ond yn bwysig iawn maent hefyd 
yn ased cymunedol nas defnyddir ddigon. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i ddod 
o hyd i atebion gyda’u partneriaid cyflawni i wireddu potensial yr adeiladau gwag hyn. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Rhaglen Gorfodi Eiddo Gwag ac mae’n 
gweithio gydag Awdurdodau Lleol i ddatblygu cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer 
mynd i’r afael ag eiddo gwag sy’n pennu blaenoriaethau a thargedau i’w datblygu. Mae 
agenda Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru yn galluogi ffocws ar ganol trefi drwy 
Gronfa Rheoli Eiddo Gwag.  Mae’r pecyn cymorth ariannol ar gael i Awdurdodau Lleol 
sy’n dymuno cymryd camau gorfodi ar eiddo gwag amlwg yng nghanol trefi.   

Mae’r gronfa yn rhaglen fenthyciadau 15 mlynedd (cronfa dreigl) gan Lywodraeth 
Cymru, sy’n ad-daladwy’n llawn ar ddiwedd y cyfnod. Dim ond ar gyfer eiddo gwag 
canol trefi y mae’r cyllid ar gael. Mae mynediad i’r gronfa hon ar gael i bob Awdurdod 
Lleol a fynychodd gwrs Gorfodi Eiddo Gwag ac a luniodd eu cynllun gweithredu lleol 
eu hunain – Atodiad 1 ar gyfer delio ag eiddo sy’n wag ers amser maith.   

Mae’r cyllid hwn yn ychwanegol at ffynonellau cyllid eraill sy’n bodoli eisoes ac sydd 
eisoes ar gael i fwrw ymlaen â chamau gweithredu ar eiddo gwag, sy’n cynnwys: 

• Troi Tai'n Gartrefi - Benthyciadau Eiddo Gwag  
• Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai  
• Cynllun Lesio’r Sector Rhentu Preifat  
• Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau – 2M (i’w wario yn 22-23 i brynu eiddo gwag 

a chynorthwyo i’w hadnewyddu.). 
• Grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi Canolbarth Cymru Thematig: Uchafswm 

o £250k ar gael (gydag ymyriad o 70%).  
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Mae’n bwysig nodi, lle mae pob ymdrech i berswadio perchnogion/landlordiaid i ddod 
â’u heiddo yn ôl i ddefnydd yn methu, a bod eiddo o’r fath yn parhau i fod yn niwsans 
neu mewn cyflwr gwael, bydd angen i’r Cyngor ystyried defnyddio’r pwerau gorfodi 
sydd ar gael iddyn nhw. Bydd y pwerau gorfodi priodol yn amrywio a bydd angen 
penderfynu arnynt fesul achos. Efallai mai’r dewis olaf o ran camau gorfodi pan fydd 
pob opsiwn arall wedi methu yw defnyddio pwerau prynu gorfodol. Cyn ymgymryd â’r 
dull hwn o weithredu dylai’r cyngor fod yn glir ynghylch y bwriad ar gyfer defnyddio’r 
eiddo ar ôl ei gaffael ac unrhyw oblygiadau ariannol, e.e. a fydd costau i'r awdurdod 
wrth roi cymorth neu a fydd yn debygol y bydd prynwr a fydd yn ariannu'r gost o 
adnewyddu ar ôl i'r eiddo gael ei werthu ymlaen gan y cyngor.  

Mae’r Opsiynau Gorfodi sydd ar gael i’r Cyngor yn cynnwys: 

• Cyflwyno Hysbysiadau gorfodi priodol 
• Cyflwyno Gorchmynion Rheoli Tai 
• Gweithdrefn Gwerthu Gorfodol 
• Gorchmynion Prynu Gorfodol 

Ceir rhagor o wybodaeth am yr opsiynau gorfodi sydd ar gael i’r Awdurdod yn Atodiad 
2. 

Mae swyddogion Tai ac Economaidd ac Adfywio wedi bod yn gweithio ar y cynllun 
gweithredu drafft a hyd yma maent wedi nodi 16 eiddo problemus â blaenoriaeth y 
byddwn yn canolbwyntio arnynt i ddechrau. Mae'r eiddo'n cynnwys eiddo preswyl, 
masnachol a defnydd cymysg ac mae nifer yn eiddo sydd wedi bod yn wag ac yn 
broblemus i'r Awdurdod ers amser maith. 

Mae’r Cynllun Gweithredu Drafft Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag Ceredigion 
Drafft V5 (16.2.22).Pdf wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo. Creffir 
ar y cynllun gan ei harbenigwr yn y diwydiant, Andrew Lavender, sydd ar gael i roi 
cyngor ar gamau gweithredu / opsiynau gorfodi sydd ar gael i'r Awdurdod i weithredu'r 
cynllun a dod â'r eiddo hyn yn ôl i ddefnydd. Gweler Atodiad 1 
 
Mae swyddogion o Dîm Tai’r Sector Preifat ac Adfywio Economaidd wedi cyfarfod ag 
Andrew Lavender o Lywodraeth Cymru ac wedi ymweld â safleoedd i ddechrau'r 
broses o roi'r cynllun ar waith a chael cyllid priodol. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
dywedwch pam 

 
 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  
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Argymhelliad: Gofynnir i aelodau ystyried y Cynllun Gweithredu 
arfaethedig a chytuno arno 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Sicrhau gweithrediad effeithiol y Cynllun Gweithredu 
 

 
Trosolwg a Chraffu:  

 
Fframwaith Polisi: 
 

Mae'r adroddiad Polisi hwn yn cyd-fynd â'r blaenoriaethau 
sydd wedi'u cynnwys yn: Cynllun Llesiant Lleol 
Ceredigion 2018 - 2023; 
Strategaeth Gorfforaethol 2018 - 2022; 
Tai i Bawb: Strategaeth Dai Leol ar gyfer Ceredigion 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu'r Economi 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Fel rhan o ailstrwythuro Gydol Oed a Lles, mae'r 
Gwasanaethau Tai wedi ceisio meithrin mwy o allu a 
chydnerthedd yn y Gwasanaeth Safonau Tai gan symud 
yn ymwybodol oddi wrth rolau arbenigol i gyflawni'r 
camau gweithredu a nodir yn y cynllun ynghyd ag Adfywio 
Economaidd. 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim – bydd timau yn y gwasanaethau Tai a Thwf a Menter 
yn parhau â'r camau gweithredu 
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Mae'n bosibl y bydd Cyngor Sir Ceredigion am ystyried 
caffael eiddo ymhellach fel rhan o'r gwaith o fynd i'r afael 
â'r materion yn y cynllun gweithredu. Byddai'r rhain yn 
cael eu hystyried drwy'r llwybr llywodraethu arferol drwy'r 
Panel Grŵp Datblygu Asedau a'r Grŵp Datblygu. 
 

Risg(iau):  
 

Dim 
 

Pwerau Statudol: 
 

Gweler Atodiad (2) 
 

Papurau Cefndir: 
 

Gweler Atodiad (3) 

Atodiadau: Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag (1) 
Opsiynau Gorfodi Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag (2) 
Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag Llywodraeth Cymru (3) 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth 
Gofal & Russell Hughes-Pickering, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi ac Adfywio 

Swyddog Adrodd: 
 

 
 

Dyddiad: 2il o Fawrth 2022 
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Atodiad 1 - E.P.A.P: 18.2.22 

1 

 

 

• Amcan 1: Nodi eiddo gwag yng Nghanol Trefi a chodi ymwybyddiaeth o broblemau eiddo gwag 
gyda pherchnogion eiddo, y gymuned leol, busnesau, aelodau lleol a chynghorwyr cymuned. 

CYNLLUN GWEITHREDU EIDDO GWAG 
 
1. Nod Cyffredinol y Cynllun 

 
Helpu i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd a gwella cyflwr ffisegol yr amgylchedd adeiledig 
sy’n bodoli eisoes trwy dargedu’r eiddo hynny sy’n cael effaith niweidiol ar yr ardal neu’r 
gymuned leol. (Gweler Nodau ac Amcanion y Cynllun Gweithredu ar dudalen 6 ymlaen) 

 
2. Amcanion y Cynllun a chamau gweithredu cysylltiedig 

 

 
 CAM 

GWEITHRE
DU 

Beth ydym 
yn mynd i'w 

wneud? 

YR HYN A WNAWN 
Sut ydym ni'n mynd i'w 

wneud? 

GAN BWY? Dyddiad 
Targed 

MONITRO / 
MESUR / 
TARGED 

1. Ymchwiliadau 
wedi'u Targedu 

Nodi eiddo gwag hirdymor o'r 
Gofrestr Tai Gwag / cofnodion Treth 
y Cyngor 

Gwasanaethau 
Tai 

31 
Medi 21 Hyd at 100% 

wedi'i gwblhau 

2.   
Ymchwiliadau 
wedi'u Targedu 

Cynnal teithiau cerdded stryd wedi’u 
targedu i’r 6 phrif dref yng 
Ngheredigion i nodi eiddo 
problemus posibl a drafftio rhestr 
dros dro (lleiafswm o 4 eiddo 
preswyl a 4 eiddo masnachol). 
eiddo) 

 
 
Gwasanaethau 
Tai 

 
31 
Medi 21 

 
 
Nifer a 
Gwblhawyd ac 
yr adroddwyd 
amdanynt 

3. Drafftio a 
chyflwyno 
adroddiad drafft i'r 
Grŵp Datblygu i'w 
ystyried ac 
argymhellion 

 
Asesu, dros dro, restr o'r eiddo 
problemus posibl a nodwyd a 
chyflwyno adroddiad i'r Grŵp 
Datblygu 

 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
20      
Medi 21 

 
Adroddwyd 
i'r Grŵp 
Datblygu 

4. Ymgyrch codi 
ymwybyddiaeth 

Anfon llythyrau gwybodaeth at 
berchnogion ac asiantiaid eiddo 
gwag yn rhoi gwybodaeth am y 
fenter Cymru gyfan i ddod ag eiddo 
gwag yn ôl i ddefnydd a pha gymorth 
a allai fod ar gael iddynt 

 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
31 Mawrth 
22 

 
Nifer y 
llythyrau/pecyn
nau 
gwybodaeth a 
anfonwyd 

5.  
Ymgyrch Codi 
Ymwybyddiaeth 

Anfon llythyrau gwybodaeth at 
aelodau lleol a chynghorau 
cymuned perthnasol yn rhoi 
gwybodaeth am fenter Cymru gyfan 
i ddod ag eiddo gwag yn ôl i 
ddefnydd 

Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
31 Mawrth 
23 

 
Nifer y 
llythyrau/pecyn
nau 
gwybodaeth a 
anfonwyd 
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Atodiad 1 - E.P.A.P: 18.2.22 
Amcan 2: 

2 

 

 

 
Blaenoriaethu camau gorfodi gan ddefnyddio’r ystod lawn o opsiynau 
deddfwriaethol i ymdrin ag eiddo gwag, adfeiliedig neu sydd mewn cyflwr gwael 
sy’n cael effaith negyddol ar ein trefi a’n cymuned leol. 

 
 
 
 
 

 CAM 
GWEITHRE

DU 
Beth ydym 
yn mynd i'w 

wneud? 

YR HYN A WNAWN 
Sut ydym ni'n mynd 

i'w wneud? 

GAN BWY? Dyddiad 
Targed 

MONITRO / 
MESUR / TARGED 

1.  
 
Adrodd am y 
Cynllun 
Gweithredu i'r 
Cabinet 

 
Cyflwyno adroddiad 
gyda chyfres o 
opsiynau i ddod ag 
eiddo yn ôl i ddefnydd 

 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
15 Mawrth 22 

 
 
Cyflwyno Cynllun 
Gweithredu i'r 
Cabinet i'w 
gymeradwyo 

2. Ymgynghori ar y 
rhestr eiddo y 
cytunwyd arni 
gyda Llywodraeth 
Cymru ynghylch 
opsiynau gorfodi 
posibl 

Cysylltu ag 
Andrew Lavender 
(Llywodraeth 
Cymru). 
Anfon ymlaen restr o 
eiddo posibl i'w 
hystyried ac 
adborth. 

 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
28 Chwefror 
22 

 
 
Adborth ymgynghoriad 
yn yr arfaeth 

3. Cwblhau'r Cynllun 
Gweithredu ac 
adrodd i'r Grŵp 
Datblygu 

Cyflwyno adroddiad 
gyda chyfres o 
opsiynau i ddod ag 
eiddo yn ôl i ddefnydd 

Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
28 Chwefror 
22 

 
Adroddwyd i'r Grŵp 
Datblygu 

4. Cysylltu â 
pherchnogion/land
lordiaid a 
chadarnhau bod 
eiddo wedi'u 
cynnwys yng 
Nghynllun 
Gweithredu'r  
Cyngor 

Cysylltu â 
pherchnogion 
eiddo/mynd atynt a 
rhoi gwybod iddynt 
fod eu heiddo wedi'i 
gadarnhau fel eiddo 
problemus â 
blaenoriaeth. 

 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
 

31 Mawrth 22 

 
 
Cysylltwyd â phob 
perchennog eiddo 
perthnasol 

5.  
 
Trafod opsiynau 
(llai manwl yn 
gyntaf) gyda 
pherchnogion i 
ddod ag eiddo 
yn ôl i ddefnydd 

Ymhlith yr opsiynau 
mae: 

• Cymorth 
ariannol 
(benthyciada
u/grantiau) 

• Camau 
gorfodi 

• Gwerthiant 
Gorfodol 

• Prynu 
gorfodol 

 
 
 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
 
 
31 Mawrth 23 

 
 
 

Cysylltwyd â phob 
perchennog a chytunwyd 
ar ffordd o weithredu 
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Atodiad 1 - E.P.A.P: 18.2.22 
Amcan 3: 

3 

 

 

 
Cryfhau arferion presennol a datblygu partneriaethau newydd i dargedu eiddo 
gwag 

 
 
 
 

 CAM 
GWEITHREDU 
Beth ydym yn 

mynd i'w wneud? 

YR HYN A 
WNAWN 

Sut ydym ni'n 
mynd i'w 
wneud? 

GAN BWY? Dyddi
ad 
Targ
ed 

MONITRO / 
MESUR / 
TARGED 

1. Nodi eiddo gwag 
hirdymor o'r 
Cofrestrau Eiddo 
Gwag 

 
Cysylltu ag Is-
adran Treth y 
Cyngor 

 
Gwasan
aethau 
Tai 

 
31 Medi 
2021 

 
Hyd at 
100% wedi'i 
gwblhau 

2.  
Sefydlu gweithgor 
eiddo gwag 

 
Cysylltu â 
Landlordiaid 
Cymdeithasol 
Cofrestredig, 
Busnesau a 
phartïon eraill â 
diddordeb 

Gwasanaet
hau Tai ar 
y cyd â 
Datblygu 
Economaid
d 
 

 
 
31 Mawrth 
2022 

 
Gweithgor wedi ei 
sefydlu. Cytunwyd 
ar y cylch gorchwyl 

3.  Rhoi gwybod i 
aelodau lleol a 
phartïon 
perthnasol am y 
fenter. 

Cysylltu ag 
Aelodau Lleol a 
Chynghorau 
Cymuned / anfon 
pecyn 
gwybodaeth 
atynt 

Gwasanaeth
au Tai ar y 
cyd â 
Datblygu 
Economaidd 

 
 
31 Mawrth 
2022 

 
Ysgrifennwyd at 
yr holl 
aelodau/cynghora
u perthnasol. 

4.  Cysylltu â phob 
perchennog/landl
ord eiddo gwag 
ar draws y Sir 

Codi 
ymwybyddiaeth 
a thrafod yr 
opsiynau i 
ddod ag eiddo 
yn ôl i 
ddefnydd 

Gwasanaethau 
Tai ar y cyd â 
Datblygu 
Economaidd 

 
 
31 Mawrth 
23 

 
Cysylltwyd â phob 
perchennog eiddo 
perthnasol a 
thrafodwyd 
opsiynau 
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4 

 

 

 
 
 CAM 

GWEITHRE
DU 

Beth ydym 
yn mynd i'w 

wneud? 

YR HYN A 
WNAWN 

Sut ydym ni'n 
mynd i'w 
wneud? 

GAN BWY? Dyddi
ad 
Targ
ed 

MONITRO / 
MESUR / 
TARGED 

1.  
Hyrwyddo'r 
cynllun 
benthyciadau 
Troi Tai'n 
Gartrefi neu 
ddefnydd 
posibl o 
Fenthyciadau 
ar gyfer Gwella 
Tai 

Cysylltu â 
pherchnogion 
pob cartref a 
fu’n wag ers 
amser maith 
gan nodi pa 
gymorth sydd 
ar gael iddynt 
ddod â’r cartref 
yn ôl 
i ddefnydd 

 
 
 
Gwasan
aethau 
Tai 

 
 
 

Yn mynd 
rhagddo 

 
 
Nifer y pecynnau 
cais am 
fenthyciadau troi 
tai’n gartrefi a 
anfonwyd 

2.  
 
Hyrwyddo 
cynllun 
Lesio’r 
Sector 
Rhentu 
Preifat (os 
ystyrir yn 
briodol) 

Cysylltu â 
pherchnogion 
pob cartref a 
fu’n wag ers 
amser maith 
gan nodi pa 
gymorth sydd 
ar gael iddynt 
ddod â’r cartref 
yn ôl i ddefnydd 

 
 
 
Gwasan
aethau 
Tai 

 
 
 

Yn mynd 
rhagddo 

 
 
 
Nifer y 
Cynlluniau 
Cynllun Rhentu 
Preifat y 
cytunwyd arnynt 

3.  
Hyrwyddo 
Canol Trefi - 
Grant Creu 
Lleoedd 
Trawsnewid 
Trefi 

Cysylltu â 
pherchnogion 
pob cartref a 
fu’n wag ers 
amser maith 
gan nodi pa 
gymorth sydd 
ar gael iddynt 
ddod  
â’r cartref yn ôl 
i ddefnydd 

 
 
 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
 

Yn mynd 
rhagddo 

 
 
 
Nifer y grantiau y 
cytunwyd 
arnynt/a 
gymeradwywyd 

 

3. Rhestr flaenoriaethol o eiddo ar gyfer gweithredu 
 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi nodi eiddo masnachol a phreswyl allweddol a fydd yn cael eu 
hystyried ar gyfer gweithredu â blaenoriaeth. Dylai'r rhestr flaenoriaethol ganolbwyntio ar 
eiddo lle mae gweithredu'n debygol o arwain at ganlyniad cadarnhaol drwy ddod â'r eiddo yn 
ôl i ddefnydd, a gwella'r amwynder gweledol neu fudd gwirioneddol arall i'r gymuned leol. 

Amcan 4: 
Gwneud y mwyaf o gyfleoedd ariannu a darpariaethau gorfodi i ddod ag anheddau 
gwag yn ôl i ddefnydd: 
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Er gwybodaeth : Nodau ac Amcanion y Cynllun 

Gweithredu 
 
Nodau 
Helpu i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd a gwella cyflwr ffisegol yr amgylchedd adeiledig 
sy’n bodoli eisoes trwy dargedu’r eiddo hynny sy’n cael effaith niweidiol ar yr ardal neu’r 
gymuned leol. 

 
Amcanion 

 
• Codi ymwybyddiaeth o broblemau eiddo gwag gyda pherchnogion eiddo, y gymuned leol, 

busnesau, aelodau lleol a chynghorwyr cymuned. 
 
• Nodi a gweithredu ‘Pecyn Cymorth’ ymyrryd effeithiol wrth ymdrin ag eiddo gwag o gyngor 

ac arweiniad hyd at gamau gorfodi priodol (Ymatebion ar Sail Atebion 
– Cyfranogiad / Hirdymor / Cydweithio). 

 
Pecyn cymorth i gynnwys: 

 
 Datblygu gwefan, cynhyrchu'r wybodaeth ddiweddaraf i berchnogion eiddo gwag. 

 
 Cyngor ar werthu, rhentu, atgyweirio, adnewyddu neu ddatblygu eiddo. 

 
 Rhoi manylion am adeiladwyr lleol, masnachwyr, penseiri lleol neu asiantaethau 

gwella cartrefi a allai gynorthwyo gyda'r gwaith. 
 

 Datblygu perthnasoedd gyda thai arwerthu lleol i gynnig ffioedd llai. 
 

 Gosodiadau Cymdeithasol / Lesio’r Sector Preifat / Rhentu Doeth Cymru. 
 

 Cyngor ar unrhyw gymorth ariannol sydd ar gael gan yr Awdurdod Lleol h.y. 
Trawsnewid Trefi, Grantiau Strategol neu Grantiau Creu Lleoedd, Troi Tai’n Gartrefi, 
grantiau/benthyciadau landlordiaid neu berchen-feddianwyr neu gynlluniau rhyddhau 
ecwiti. 

 
 Cyfeirio at ffynonellau cymorth ariannol eraill megis benthycwyr masnachol 

h.y. Banc Datblygu Cymru. 
 

 Cyfeirio at wybodaeth am gynlluniau arbed treth/treth ar werth gan gynnwys 
cyfraddau llai o Dreth ar Werth ar gyfer rhai mathau o ddatblygiadau neu waith, 
cynllun lwfansau cyfalaf a rhyddhad adfer tir. 

 
 Mwyhau’r potensial ar gyfer hawliau datblygu a ganiateir h.y. defnydd dosbarth arall 
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neu greu llety uwchlaw rhai mathau o eiddo masnachol. 
 
 Gwella Gwybodaeth - nodi maint a lleoliad eiddo gwag hirdymor a 

/ neu eiddo sy'n cael effaith negyddol neu niweidiol ar yr ardal neu'r gymuned leol 
(masnachol a phreswyl). 

 
 Adolygu'r wybodaeth gyfredol sydd ar gael o Dreth y Cyngor, Ardrethi Busnes ac 

unrhyw ffynonellau gwybodaeth mewnol neu allanol sydd ar gael i'r Awdurdod Lleol. 
 

• Cynnal arolwg strydoedd gweledol o ardaloedd allweddol canol trefi, gan nodi eiddo 
sy’n cael effaith negyddol ar y strydlun neu lle gallai fod cyfle i adfywio neu ddatblygu, 
megis Cynlluniau Byw uwchben y Siopau neu Gartrefi uwchlaw Safleoedd 
Manwerthu. 

 
 Rhoi lefel uwch o wybodaeth / cymorth i berchnogion eiddo gwag i dynnu sylw at y 

broblem a'r opsiynau sydd ar gael i'w dychwelyd i'w defnyddio neu eu gwella. 
 

• Blaenoriaethu camau gorfodi gan ddefnyddio’r ystod lawn o opsiynau deddfwriaethol i 
ymdrin ag eiddo gwag, adfeiliedig neu sydd mewn cyflwr gwael sy’n cael effaith 
negyddol ar ein trefi a’n cymuned leol. 

 
Dylai’r mesurau uchod arwain at well perthnasoedd gwaith neu gryfhau arferion sy’n bodoli 
eisoes ac annog mabwysiadu dull corfforaethol o weithredu ynghyd â datblygu 
partneriaethau newydd (Integreiddio a Chydweithio). 

 
Y Dull Corfforaethol o Weithredu – Dylid annog cydlynu gweithgarwch yr Awdurdod Lleol ar 
draws pob adran er mwyn sicrhau bod dull unedig ac effeithiol o ymdrin â’r eiddo gwag a 
byddai’n cynorthwyo i ddefnyddio rhai o’r dulliau canlynol o weithredu: 

 
• Nodi gwelliannau posibl a modelau cyflawni amgen. 

 
• Ffurfioli trefniadau cydweithio presennol gyda phartneriaid gan gynnwys Cynllunio, 

Priffyrdd, Rheoli Adeiladu, Iechyd y Cyhoedd / Iechyd yr Amgylchedd, Strydlun, 
Gwasanaethau Cyfreithiol, Refeniw a Budd-daliadau. 

 
• Datblygu dull ‘cynhadledd achos’ o weithredu i nodi a gweithredu’r math mwyaf 

priodol o ymyrraeth neu gamau gorfodi. Parodrwydd i ddefnyddio'r ystod lawn o 
ddeddfwriaeth gan gynnwys Gorchmynion Rheoli Anheddau Gwag, Gorchmynion 
Prynu Gorfodol, Gwerthiannau Gorfodol ac Erlyniad. 

 
• Adolygu ac ymestyn dirprwyo deddfwriaeth berthnasol i swyddogion â chymwysterau 

priodol ar draws yr Awdurdod Lleol i roi mwy o hyblygrwydd ac adnoddau i ymdrin â'r 
broblem. 
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• Adolygu argaeledd tir i sicrhau bod y defnydd gorau yn cael ei wneud o dir y cyngor a 
thir sy'n eiddo preifat, i gefnogi'r economi leol, adfywio a hwb cymunedol. 

 
• Datblygu partneriaethau a mentrau perthnasol i alluogi atebion cynaliadwy i gael eu 

creu, gan gynnwys asiantaethau allanol megis Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, Datblygwyr / Trydydd Sector. 

 
• Integreiddio a chefnogi adfywio ehangach canol trefi neu fentrau adfywio eraill gan 

gynnwys y rhaglen Trawsnewid Trefi. 
 

 Cefnogi egwyddor Canol Trefi’n Gyntaf i helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr a 
bywiogrwydd canol trefi. 

 
 Gwneud y mwyaf o gyfleoedd buddsoddi ariannol a defnyddio'r holl ffynonellau cyllid 

i gefnogi gwaith adfywio. 
 

 Gwneud gwell defnydd o'r lleoedd sydd ar gael a datblygu hwb cymunedol neu 
adfywio (ffyniant - Cyfranogiad / Hirdymor / Cydweithio). 

 

   Cefnogi a hyrwyddo Siopau Dros Dro / Defnydd Cyfamser. 
   Datblygu diwrnodau marchnad neu ddigwyddiadau eraill yng nghanol 

trefi. 
 

 Gwneud defnydd o Orchmynion Datblygu Lleol ar gyfer canol trefi i annog adfywio ac 
arallgyfeirio canol trefi. 

 
• Nodi a datblygu dulliau o weithredu ac atebion yn y gymuned i helpu i ymdrin ag 

eiddo gwag ac adlewyrchu barn cymunedau yn iawn (cydweithio a Chynnwys). 
 

 Nodi mudiadau cymunedol neu drydydd sector sydd yn eich ardal neu a allai 
weithredu yn eich ardal, a allai fod yn barod i weithio gyda'r Awdurdod Lleol. 

 
 Annog busnesau a grwpiau cymunedol i ddefnyddio eiddo gwag yng Nghanol Trefi 

trwy ymgysylltu â pherchnogion, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru. 
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Deddfwriaeth Defnydd Pwerau Dirprwyedig 

 Effaith niweidiol ar amwynder yr ardal Swyddogion Arweiniol Corfforaethol 
Deddf Cynllunio Gwlad 
a Thref 1990 
(Adran 215 effeithio’n 

Hysbysiad ar berchennog a meddiannydd y tir yn ei gwneud yn 
ofynnol i gamau o’r fath atgyweirio cyflwr 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Adfywio 
Economaidd 

niweidiol ar amwynder, 
Gorchymyn Prynu 
Gorfodol) 

Gellir ei defnyddio ar y cyd â phwerau eraill. 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

Deddf Adeiladu 1984 
(Adran 77-79, 
strwythurau peryglus 
ac adfeiliedig) 

Adeilad neu strwythur oherwydd ei gyflwr adfeiliedig, yn niweidiol 
iawn i amwynderau'r gymdogaeth 

Ei gwneud yn ofynnol i'r perchennog wneud gwaith o'r fath neu 
atgyweirio neu adnewyddu neu, os yw'n dewis 

Dymchwel yr adeilad neu strwythur a chael gwared ar sbwriel neu 
ddeunydd arall sy'n deillio o'r gwaith dymchwel neu'n cael ei amlygu 
ganddo. 

Swyddogion Arweiniol Corfforaethol 
 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Adfywio 
Economaidd 

 
 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

Deddf Tai 1985 a 2004 
(hysbysiadau gwella, 
Gorchmynion Rheoli 
Anheddau Gwag, 
dymchwel, clirio, 
Gorchymyn Prynu 
Gorfodol) - Eiddo 
Preswyl yn unig 

Hysbysiad Ymwybyddiaeth o 

Berygl (adran 28)  

Hysbysiad Gwella (adran 11)* 

Gorchymyn Gwahardd (adran 

20)* 

Camau Adfer Brys (adran 40) (risg ar fin digwydd Cat 1) 

Gorchymyn Gwahardd Brys (adran 43) 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

 Gorchymyn Dymchwel (adran 265 Deddf 1985 fel y'i diwygiwyd) (Cat 
1) 

 

 Ardal Glirio (adran 289 Deddf 1985 fel y'i diwygiwyd) (Cat 1)  
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 * Gellir atal Hysbysiadau Gwella a Gorchmynion Gwahardd dros dro  

 * Methu cymryd dwy ffordd wahanol o weithredu ar gyfer yr un 
peryglon 

 

 Eiddo yn y fath gyflwr fel ei fod yn niweidiol i iechyd neu'n Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

Deddf Diogelu’r 
Amgylchedd 1990 

niwsans  

(Adran 79/80  Hysbysiad perchennog/meddiannydd  
niwsans statudol) 

Pridiant Cyfarwyddeb Llosgi Gwastraff ar yr eiddo 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi a 
Pherfformiad 

Deddf Atal Difrod gan 
Blâu 1949 (Adran 4 
lloches a thriniaeth 
plâu) 

Gellir ei defnyddio i ddinistrio llygod mawr neu 

lygod  

Ceir cyflwyno hysbysiad i'r perchennog neu'r 

meddiannydd  

Pridiant Cyfarwyddeb Llosgi Gwastraff ar yr 

eiddo 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi a 
Pherfformiad 

Deddf Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1982 
(adran 29 bordio) 

Adeiladu mewn ardal heb ei meddiannu neu’r meddiannydd yn 
absennol dros dro a heb ei ddiogelu rhag mynediad heb awdurdod 
neu’n debygol o ddod yn berygl i iechyd y cyhoedd 

Yn gyffredinol, ei gwneud yn ofynnol i waith gael ei wneud i atal 
mynediad heb awdurdod neu ei atal rhag dod yn berygl i iechyd y 
cyhoedd 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Adfywio 
Economaidd 

 Cyflwyno hysbysiad i'r Perchennog (mwy o gyfle i adennill) neu'r 
Meddiannydd neu'r ddau 

 

 Gwaith yn niffyg yw’r unig opsiwn, fel arfer 48 awr ar ôl cyflwyno'r 
hysbysiad, ond gall wneud gwaith ar unwaith, os oes risg ar fin 
digwydd 
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Deddf Cynllunio  Caiff yr Awdurdod Lleol wneud unrhyw waith sy’n ymddangos yn 
angenrheidiol ar frys ar gyfer 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Adfywio 
Economaidd 

(Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd 

cadwraeth adeilad rhestredig  

  Cadwraeth) Pridiant ar y tir, pŵer gwerthu o dan Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925  

1990, Adran 54 ac    

Adran 55 (adennill 
dyledion) 

  

Deddf Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol, 
Troseddu a 
Phlismona 2014 
(Adran 43 – 58) 

– Yn cael effaith niweidiol ar ansawdd bywyd y rheini yn yr ardal, 
ac 

– Yn afresymol, ac 

– Mae'r effaith o natur barhaus  

– Hysbysiad Gwarchod y Gymuned  

Diffyg Cydymffurfio â Hysbysiad Gwarchod y Gymuned  

Ceir gwneud Cyfarwyddeb Llosgi Gwastraff, gellir ei herio ar y sail ei 
bod yn ormodol (dim ond ar dir sy'n agored i'r awyr neu ar safle gyda 
chaniatâd y perchennog) 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi a 
Pherfformiad T
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Pwerau sylfaenol i 
gaffael tir/eiddo yn 
orfodol 

Adran 17 Deddf Tai 1985 (galluogi) 

caffael tir eiddo nas defnyddir ddigon (gwag) neu dir a 
ddefnyddir yn aneffeithiol (eiddo is na’r safon) - rhaid dangos 
bod angen cyffredinol o ran tai yn yr ardal 

Adran 226 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (diwygiwyd 
gan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004) 

gellir eu defnyddio lle mae eiddo gwag yn effeithio ar y strydlun 

Adran 47 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 1990 

Adran 93 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 (Ardaloedd 
Adnewyddu) 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

 
 
 
 
 
 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Adfywio 
Economaidd 
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Llywodraeth Cymru  
  
Cyflwyniad  
Mae eiddo gwag yn gwneud difrod i ganol trefi a chymdogaethau cyfagos, ac yn achosi 
pryder di-baid i’r bobl a'r busnesau sy’n byw ac yn gweithio yn y cymunedau hyn. 
Maent yn defnyddio adnoddau prin mewn llywodraeth leol a llywodraeth ganolog, 
maent yn aml yn ddrud i’w trwsio ac yn cyfrannu at ddirywiad ardal. Fodd bynnag, 
maent yn asedau cymunedol sy’n cael eu tanddefnyddio. Yn aml, gallai adeiladau 
mawr letya nifer o ddatrysiadau masnachol neu dai i ddiwallu anghenion a galw yr 
ardal leol. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i ganfod atebion gyda’i phartneriaid 
cyflenwi i wireddu potensial rhai o’r adeiladau gwag hyn.  
  
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar 
Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i gynnal datblygiadau cynaliadwy a 
sicrhau Cymru Ffyniannus, Cymru Iachach, Cymru o Gymunedau Cydlynus a Chymru 
Gydnerth.   
  
Cynllun Gweithredu i Fynd i’r Afael ag Eiddo Gwag 2021 - 2025  
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol i ddatblygu cynllun 
gweithredu cenedlaethol i fynd i’r afael ag eiddo gwag sy’n gosod blaenoriaethau a 
thargedau i’w cyflawni, gan ystyried yr argymhellion yn adroddiad Pwyllgor 
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a 
gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019. Mae ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adroddiad ar 
gael yma: https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld12892/gen-ld12892%20-
w.pdf 
  
Bydd y cynllun gweithredu yn cynnwys amcanion a thargedau penodol i’w rhoi ar 
waith.   
  
I helpu Awdurdodau Lleol i ddelio â’u heiddo gwag hirdymor, mae Llywodraeth Cymru 
wedi datblygu Rhaglen Orfodi ym maes Eiddo Gwag. Yn unol ag agenda Trawsnewid 
Trefi Llywodraeth Cymru, mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio ar ganol trefi drwy 
Gronfa Rheoli Eiddo Gwag (Cronfa Ymgyrchu).  
  
Mae’r pecyn cymorth ariannol ar gael i Awdurdodau Lleol sydd am gymryd camau 
gorfodi ar eiddo gwag amlwg yng nghanol trefi. Mae’r gronfa yn rhaglen fenthyciad 
15 mlynedd (cronfa dreigl) gan Lywodraeth Cymru, sy’n ad-daladwy yn llawn ar 
ddiwedd y tymor. Mae cytundeb benthyciad wedi’i bennu drwy lythyr dyfarnu, sy’n 
gosod y telerau a’r amodau ar gyfer rhoi’r benthyciad.  
  
I gael mynediad at y gronfa hon, mae’n ofynnol bod cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol 
(y swyddogion a’r cabinet) wedi bod ar gwrs Gorfodi ym maes Eiddo Gwag ac wedi 
llunio eu cynllun gweithredu lleol eu hunain ar gyfer delio ag eiddo gwag hirdymor. 
Dylid nodi y gall y cynllun gweithredu ddelio ag eiddo masnachol ac eiddo preswyl, 
ond bod y cyllid ar gael dim ond ar gyfer eiddo gwag yng nghanol trefi.  
  
Dylai’r cynllun gweithredu fod yn ddogfen fyw, sy’n cynnwys amcanion a thargedau 
penodol y gellir eu mesur yn wrthrychol ac a fydd yn bwydo i Gynllun Gweithredu 
Cenedlaethol Cymru.  
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Nid oes raid i’r cynllun gweithredu fod yn rhy gymhleth na helaeth o ran ei natur, ond 
dylai adlewyrchu uchelgeisiau’r Awdurdodau Lleol.  
  
Dylai’r cynllun gweithredu gael ei gymeradwyo ar lefel uwch-reoli a dylai fod ganddo 
gefnogaeth wleidyddol. Dylid cwblhau’r cynllun gweithredu a’i gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru erbyn dim hwyrach na 17 Medi 2021. Bydd rhaid i bob cynllun gael ei 
gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru cyn y gellir cael mynediad at y cyllid.  
  
Cynnwys Cynlluniau Gweithredu  
Yr Awdurdod Lleol sy’n gyfrifol am benderfynu sut y mae’n datblygu ei gynllun 
gweithredu a pha wybodaeth a thargedau y dylid eu cynnwys. Fodd bynnag, er mwyn 
cynorthwyo a darparu fformat cyson, atodir templed awgrymedig.    
  
Monitro ac Adolygu   
Nid yw Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfarwyddiadau yn hyn o beth, ond mae’n 
hollbwysig bod gwaith monitro clir a gofalus yn cael ei wneud ynghylch i ba raddau y 
mae amcanion y cynllun gweithredu yn cael eu cyflawni mewn perthynas â phob 
eiddo. Byddwn am gael gwybodaeth am hyn o bryd i’w gilydd.  
  
Dylid ystyried bod y cynllun gweithredu yn ddogfen fyw a dylai gael ei adolygu a’i 
ddiweddaru’n rheolaidd.  
  
Cymorth gan Lywodraeth Cymru  
Mae cymorth â’r cynllun gweithredu, yn ogystal â chyngor a chanllawiau wedi’u 
haddasu i geisiadau unigol, gan gynnwys ymweliadau safle, ar gael gan Lywodraeth 
Cymru.  
  
Manylion cyswllt:   
  
Andrew Lavender  
Ymgynghorydd Rheoli Eiddo Gwag / Empty Property Management Consultant  
Tai ac Adfywio / Housing and Regeneration   
Yr Is-adran Cartrefi a Lleoedd / Homes and Places Division   
Yr Adran Tai ac Adyfywio / Department for Housing and Regeneration  
Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus / Education and Public Services 
Group   
Llywodraeth Cymru / Welsh Government  
Ffôn Symudol / Mobile: 07867987550  
E-bost / Email: Andrew.Lavender@llyw.cymru  
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15 Mawrth 2022 
  
Teitl: Hybu Economi Ceredigion – Strategaeth ar gyfer 

Gweithredu 2021-35 
 

Diben yr adroddiad: Derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch unrhyw 
gamau cysylltiedig â’r Strategaeth Economaidd a 
weithredwyd a cheisio cymeradwyaeth i roi camau 
pellach ar waith.   
 

Er: PENDERFYNIAD 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

Y Cynghorydd Rhodri Evans, Economi ac Adfywio   

 
Yn y Cynllun Corfforaethol presennol, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi nodi ‘Hybu’r 
Economi’ yn brif flaenoriaeth gorfforaethol.  
 
Mae’r ddogfen hon yn Fframwaith Strategaeth Economaidd ar gyfer Ceredigion.  Ar 
ôl ymgynghori â phreswylwyr a busnesau Ceredigion ynghylch cynnwys y 
strategaeth ddrafft, fe’i mabwysiadwyd yn ffurfiol gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion 
yn fframwaith strategaeth er mwyn llunio ymagwedd a chamau gweithredu’r Cyngor, 
er mwyn llwyddo i wireddu twf economaidd hyd at 2035.    
  
Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar y meysydd dylanwad lle y gall Cyngor Sir 
Ceredigion wneud gwahaniaeth i’r economi – h.y. sut mae’n defnyddio ei gyfalaf, ei 
asedau dynol a’i  asedau refeniw i gael effaith gadarnhaol ar economi Ceredigion 
yn ystod y cyfnod hwnnw.  
 
Mae’n canolbwyntio ar bedwar prif faes blaenoriaeth – Pobl, Menter, Lle a 
Chysylltedd, gyda phob adran yn amlinellu rhai o’r ymyraethau cynnar a ystyriwyd, 
sut y mesurir effaith yr ymyraethau, yn ogystal â phwy ddylai fod ynghlwm wrthynt 
ac awgrym o’r llinell amser ar gyfer eu gweithredu.   
 
Mae’r strategaeth yn fframwaith ar gyfer gweithredu, yn hytrach na rhestr 
gynhwysfawr o gamau gweithredu ar gyfer y cyfnod hyd at 2035.  
 
Gweithredu’r camau sydd yn y Strategaeth  
 
Mae llawer o fentrau eisoes wedi’u datblygu a’u rhoi ar waith, gan ddilyn y cyfeiriad 
strategol a nodwyd yn y Strategaeth Economaidd. Sicrhawyd swm sylweddol o arian 
allanol o amryw sefydliadau rhanddeiliaid allweddol a bydd hyn yn ei gwneud hi’n 
bosibl i osod elfennau yn eu lle ar gyfer twf economaidd pellach.   
 
Isod, nodir yn fyr beth yw rhai o’r uchafbwyntiau: 
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Blaenoriaeth 1: Pobl 
• Sicrhawyd buddsoddiad gwerth £2.8m o Gronfa Adnewyddu Cymunedol 

Llywodraeth y DU ac ar hyn o bryd mae’n cael ei gyflenwi drwy 12 prosiect 
lle mae rhanddeiliaid yn cefnogi unigolion a busnesau sydd â chysylltiad 
uniongyrchol  â chamau gweithredu a nodwyd yn y Strategaeth Economaidd.  
 

• Mae un prosiect, dan arweiniad Antur Cymru, yn mynd i’r afael â’r nifer 
cynyddol o bobl sy’n ystyried mentergarwch ar sail angen ac sy’n wynebu 
rhwystrau rhag ymgysylltu â gwasanaethau cymorth sefydledig, megis 
Busnes Cymru. Bydd y prosiect yn ymbweru unigolion i gaffael sgiliau 
trosglwyddadwy drwy gymryd rhan mewn prosiect sy’n darparu sgiliau 
busnes sylfaenol.  Mae dau hwb cychwynnol wedi’u cynnwys yn y prosiect 
hwn, y naill yn Aberystwyth a’r llall yn Llanbedr Pont Steffan, lle mae 
entrepreneuriaid newydd yn gallu profi lefel y gwerthiant a sefydlu safleoedd 
gwerthu ar gyfer eu nwyddau a’u gwasanaethau.   

 
Blaenoriaeth 2:Lle: 
O ran gweithredu, canolbwyntiwyd ar barhau i ddatblygu’r cynlluniau lle a’u rhoi ar 
waith, drwy gael gafael ar arian o wahanol ffynonellau, er mwyn mynd i’r afael â’r 
blaenoriaethau a nodwyd.  
 
Hyd yma, ymhlith y buddsoddiadau a sicrhawyd mae’r canlynol: 

• £10.8m o Arian Codi’r Gwastad gan Lywodraeth y DU ar gyfer tri phrosiect er 
mwyn cynorthwyo gyda’r gwaith o adfywio a datblygu’r ardal rhwng yr Harbwr 
a’r Hen Goleg yn Aberystwyth  

• £379k o arian gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gydag ystod o brosiectau 
er mwyn i asedau canol tref ddod yn asedau a fydd at ddefnydd economaidd, 
yn ogystal â gwella’r seilwaith gwyrdd yng nghanol trefi.  Mae’r buddsoddiad 
yn cynnwys prynu 10/11 Sgwâr Harford yn Llanbedr Pont Steffan a datblygu 
prosiect Seilwaith Gwyrdd yn Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan.  Mae’r 
Panel Datblygu Asedau a’r Grŵp Datblygu yn trafod ac yn darparu 
gwybodaeth ynghylch buddsoddiadau ac maent yn cael eu cysoni â Rhaglen 
Datblygu Asedau y cytunir arni drwy gyfrwng y strwythur uchod ac fe’i diwygir 
yn flynyddol.  

• Sicrhawyd nifer o grantiau creu lleoedd ‘Trawsnewid Trefi’ a phrosiectau 
strategol ar gyfer ystod o bartneriaid yng Ngheredigion.  Cwblhawyd Canolfan 
Creuddyn, prosiect Cymdeithas Tai Barcud yn Llanbedr Pont Steffan yn ystod 
haf 2021.   Sicrhawyd arian hefyd ar gyfer y prosiect i adnewyddu’r neuadd 
farchnad hanesyddol yn Aberteifi, ac mae gwaith yn dechrau yn awr ar y 
prosiect uchelgeisiol a phwysig hwnnw.   

• Sicrhawyd dros £250,000 i wella mynediad at asedau naturiol Ceredigion 
drwy Grantiau Gwella Mynediad a’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.    

• Mae’r gwaith yn parhau ar ddatblygiad manwl prosiectau, er mwyn sicrhau 
rhan o arian Bargen Twf Canolbarth Cymru y llwyddwyd i’w ennill gan 
bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru rhwng Cynghorau Sir Ceredigion a 
Phowys.  Llofnodwyd y Cytundeb Terfynol  gan Lywodraethau Cymru a’r DU 
ym mis Ionawr 2022, ar gyfer rhaglen buddsoddi cyfalaf o £110 miliwn a 
phalmantwyd y ffordd ar gyfer datblygu a chyflwyno prosiectau ledled y 
rhanbarth.    
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• Gyda chymorth arian LEADER drwy raglen Cynnal y Cardi, cyflogwyd 
Swyddog Datblygu Trefi i ymgysylltu â chynrychiolwyr o’r trefi, er mwyn 
helpu i hwyluso a chefnogi syniadau i adfywio trefi gwledig Ceredigion.    

Blaenoriaeth 3 –Menter 
Mae gwaith wedi dechrau ar nifer o fentrau sydd wedi’u hanelu at gefnogi twf 
busnesau newydd a busnesau sydd eisoes yn bodoli yng Ngheredigion.  
 

• O ganlyniad i gynllun Grant Cyfalaf Bach a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru 
ac a ddarparwyd yn gynnar yn 2021, buddsoddwyd bron i  £500,000 o 
fuddsoddiad grant ym musnesau Ceredigion, gan ddenu swm pellach o 
£631,000 o arian sector preifat. Arweiniodd y cymorth hwn at greu 146 o 
swyddi newydd yng Ngheredigion a thrwy gyfrwng y buddsoddiadau, 
diogelwyd 408 o swyddi pellach mewn 81 o fusnesau.   
 

• Daeth y  cynllun hwn yn fuan ar ôl rhaglen 2 flynedd o fuddsoddiadau gwerth 
£500,000 fel rhan o raglen Arfor i gefnogi a chryfhau’r cysylltiad rhwng twf 
economaidd a’r iaith Gymraeg.   
 

• Mae Cynnal y Cardi yn parhau i gefnogi gweithgareddau i adfywio 
cymunedau gwledig o’r gwaelod i fyny drwy gyfrwng prosiectau peilot, 
astudiaethau dichonoldeb, hyrwyddiad, gweithgareddau rhwydweithio a 
hyfforddi a mentora.  Ers i’r cynllun ddechrau, cefnogwyd oddeutu 70 
gweithgaredd.  Ymhlith y rhai sydd ar y gweill ar hyn o bryd mae’r canlynol:  

o “Ceredigion 360,” cynllun dichonoldeb i weld a oes awydd i greu a 
chynnal gwefannau lleol bywiog a chynaliadwy ar draws Ceredigion;    

o Gwaith sy’n edrych ar ddichonoldeb y cyfleoedd i ddatblygu “Canolfan 
Tir Glas” ar gampws Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont 
Steffan;  

o Peilota cynllun oergell gymunedol yn Aberporth;  
o Peilota dysgu dwyieithog, digidol yn yr awyr iach drwy ddatblygu 

cyrsiau mewn coetiroedd;  
o Cynnig cymorth gyda gweithgareddau ymgysylltu ac edrych i mewn i 

ddichonoldeb menter gymunedol Tafarn Gymunedol Dyffryn Aeron.  
 

• Mae rhaglen HELIX Canolfan Bwyd Cymru yn parhau i gefnogi busnesau 
bwyd yng Ngheredigion a thros ardal ehangach drwy ddarparu gwybodaeth 
dechnegol fel bod busnesau newydd yn gallu cael eu sefydlu a bod 
busnesau sy’n bodoli eisoes yn gallu datblygu.   

Blaenoriaeth 4 – Cysylltedd 

• Cysylltedd digidol  
Y sefyllfa bresennol o ran cysylltedd digidol  
Cysylltiad ffeibr i’r adeilad (FTTP) – 28.3% 
Band eang cyflym iawn (>30Mbps) – 86.3% 
Cyn mis Chwefror 2020, pan oedd Cyngor Sir Ceredigion yn cyflogi swyddog 
digidol, roedd y cyfraddau cysylltedd fel a ganlyn: 
Cysylltiad ffeibr i’r adeilad (FTTP) – 20% 
Band eang cyflym iawn (>30Mbps) – 80.6% 
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Wedi i Raglen Gyflym Iawn Cymru gael ei chwblhau, disgwylir y bydd 90% o 
Geredigion yn gallu derbyn +30Mbps 
 
Mae arian wedi ei fuddsoddi yn y sir gyda 4 darparwr rhwydwaith amgen yn cynnig 
prosiectau ffeibr ledled y sir.  Ar hyn o bryd cynigir 20 maes prosiect ac maent i 
ddechrau yn 2022 a 2023. 
 
Fel rhan o Fargen Twf Canolbarth Cymru, bydd y Rhaglen Ddigidol yn effeithio hefyd 
ar gyflymu’r defnydd o ffeibr ledled y rhanbarth drwy gyfrwng nifer o brosiectau 
seilwaith.   
 

• LoRaWAN 
 
Yn ystod 2021 cwblhaodd Cyngor Sir Ceredigion brosiect i osod 40 Porth LoRaWAN 
ar nifer o asedau’r Cyngor, er mwyn creu rhwydwaith LoRaWAN ledled y sir. Dyma’r 
Awdurdod Lleol â’r rhwydwaith ehangaf yng Nghymru a’r Awdurdod Lleol cyntaf i’w 
sicrhau ar draws rhan helaeth o’r sir. Nid yn unig bydd gan y Cyngor fynediad iddi 
ond bydd y rhwydwaith ar gael i bob busnes, bob sefydliad ac ar gyfer yr holl 
drigolion, a bydd rhyddid ganddynt i ddefnyddio’r rhwydwaith yn y modd y tybiant 
sy’n fwyaf effeithiol.   
 
Ar hyn o byd mae’r gwaith o gydweithio â chyrff y sector cyhoeddus yn cael ei 
sefydlu, er mwyn galluogi mynediad at byrth y gall y sefydliadau hyn eu defnyddio i 
ddatblygu eu prosiectau eu hunain a defnyddio achosion.  Drwy wneud hynny, bydd 
yn bosibl amrywio’r modd y defnyddir y rhwydwaith a sefydlwyd gan y Cyngor a rhoi 
hwb i arloesedd.    
 

• Trefi CLYFAR Ceredigion  
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi llwyddo i dderbyn arian i ddatblygu prosiect i 
sicrhau ‘Trefi CLYFAR’ yng Ngheredigion.  I ddechrau, bydd y prosiect yn cynnwys 
gosod pwyntiau mynediad i wi-fi yn Aberaeron, Llandysul, Llanbedr Pont Steffan, 
Cei Newydd a Thregaron, mae systemau eisoes yn bodoli yn Aberystwyth ac 
Aberteifi. 
 
Yn ogystal â darparu ‘wi-fi Tref’ ar draws pob un o’r trefi, bydd y cyfarpar yn ei 
gwneud hi’n bosibl casglu data di-enw ynghylch nifer yr ymwelwyr, y defnydd a wneir 
o fannau penodol a faint o amser sy’n cael ei dreulio yn y mannau hynny a bydd yn 
galluogi Cynghorau Tref a’r Cyngor Sir i gynnal dadansoddiad i gynorthwyo trefi a 
busnesau i nodi pa rai yw’r dulliau gorau i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
eu busnesau.  Mae contractiwr eisoes wedi ei benodi ac ar hyn o bryd mae mewn 
trafodaethau gyda Chynghorau Tref ynglŷn â’r llefydd mwyaf addas i osod y 
cyfarpar.   
 
Mae’r Strategaeth Economaidd yn nodi’r uchelgais i ddatblygu a chynnal ymagwedd 
gref a chydweithredol tuag at dwf economaidd.  Mae swyddogion ac aelodau Cyngor 
Sir Ceredigion wedi ymgysylltu â Llywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu’r 
Fframwaith Economaidd Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru, sy’n nodi 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu cryfderau arbennig Canolbarth Cymru, 
gan gefnogi twf economaidd cynaliadwy a mynd i’r afael ag anghydbwysedd 
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rhanbarthol a lleol a chyfrannu at amcanion llesiant Cymru.  Mae’r Fframwaith 
Economaidd Rhanbarthol wedi ei gyhoeddi ar ffurf drafft a gofynnir i Gabinet 
Cyngor Sir Ceredigion, gan Lywodraeth Cymru, i gymeradwyo’r ddogfen yn 
ffurfiol.  Mae Cabinet Cyngor Sir Powys, a Phartneriaeth Tyfu’r Canolbarth eisoes 
wedi cymeradwyo’r ddogfen. 

Buddsoddiadau a rhaglenni’r dyfodol  

Daw cyfleoedd yn rheolaidd i ddenu mwy o arian, er mwyn gallu rhoi agweddau o’r 
strategaeth economaidd a’i gydrannau ar waith, er enghraifft y Cynllun Datblygu 
Asedau.   

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os naddo nodwch pam  

Do 

Crynodeb: 
Hirdymor: Diben y Strategaeth yw cyfrannu at 

ymagwedd a chamau gweithredu Cyngor Sir 
Ceredigion er mwyn cynorthwyo’r economi i 
dyfu yn y dyfodol.  Mae hon yn ddogfen sy’n 
datblygu a bydd yn diwallu anghenion 
cyfnewidiol y sir o ran yr economi a’i thrigolion.   

Cydweithio: Mae’r broses o ddatblygu’r Strategaeth 
Economaidd wedi golygu cydweithio ar bob 
lefel – gyda meysydd gwasanaeth mewnol 
Cyngor Sir Ceredigion, partneriaethau 
amrywiol a sefydliadau ac asiantaethau 
allanol er mwyn sicrhau y bodlonir yr 
amcanion llesiant.   

Cynnwys: Cynhaliwyd proses ymgynghori gyda 
rhanddeiliaid allweddol (fel y nodwyd uchod) 
er mwyn sicrhau bod y rhai y mae’r 
Strategaeth Economaidd yn effeithio arnynt yn 
rhan o’r broses. Cynhelir sgyrsiau’n rheolaidd 
gyda’r buddiolwyr a’r rhai sy’n chwarae rhan 
uniongyrchol i roi’r amryw gamau gweithredu 
ar waith.   

Atal: Diben y Strategaeth yw cyfrannu at 
ymagwedd a chamau gweithredu Cyngor Sir 
Ceredigion er mwyn cynorthwyo’r economi i 
dyfu, gan sicrhau ein bod yn cymryd camau i 
wrthdroi’r cwymp diweddar yn y boblogaeth, 
er mwyn atal yr heriau a ddaw yn sgil hynny i 
fforddiadwyedd gwasanaethau cyhoeddus. 

Integreiddio: Drwy roi’r Strategaeth Economaidd ar waith 
rydym wedi rhoi ystyriaeth i’r modd y mae 
egwyddorion arweiniol Ceredigion ynghylch 
cydnerthedd cymunedau ac unigolion yn gallu 
cael eu hintegreiddio ac yn gallu dylanwadu ar 
weithgareddau yn y dyfodol. 
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Argymhelliad/ 
Argymhellion : 

Argymhellir bod y Cabinet yn cymeradwyo’n ffurfiol 
fersiwn ddrafft Fframwaith Economaidd Rhanbarthol 
Llywodraeth Cymru  
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn parhau i alluogi’r broses o roi’r Strategaeth 
Economaidd ar waith 
 

Trosolwg a Chraffu: Ystyriwyd y cynigion yn y strategaeth ddrafft gan Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus (4.3.2020). Cyflwynwyd 
adroddiad ar yr ymatebion a dderbyniwyd yn dilyn 
ymgynghoriad ar y strategaeth i’r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau Ffyniannus ar 3.3.21. 

Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Diben y 
strategaeth yw nodi sut y gellir parhau i gyflawni prif amcan 
y Cyngor, sef Hybu’r Economi.  Bydd y strategaeth yn 
cyfrannu hefyd at gyflawni’r tri amcan corfforaethol arall, 
sef: Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl, Galluogi Cydnerthedd 
Unigolion a Theuluoedd, Hyrwyddo Cydnerthedd 
Amgylcheddol a Chymunedol  

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:  

Bydd goblygiadau ariannol i Gyngor Sir Ceredigion yn y 
blynyddoedd sydd i ddod, er mwyn cyflawni’r ymyraethau 
a nodwyd yn y strategaeth. Bydd costau cyflawni a fydd yn 
gysylltiedig â rhoi’r strategaeth ar waith yn destun cynigion 
manwl penodol.   

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Nid oes goblygiadau cyfreithiol penodol yn gysylltiedig â’r 
penderfyniad.  Efallai y bydd goblygiadau cyfreithiol i 
Gyngor Sir Ceredigion o ran gweithredu rhai o’r ymyriadau 
a nodwyd yn y strategaeth.  Ceir manylion pellach ynglŷn 
â hyn maes o law.  

Goblygiadau staffio: 
 

Bydd strwythur staffio y tîm Twf a Menter yn canolbwyntio 
ar gyflawni’r ymyraethau a nodwyd yn y strategaeth. Er 
mwyn cyflawni’r broses ymgynghori, bydd angen cymorth 
y gwasanaethau polisi a chyfathrebu.  Efallai y bydd rhai 
ymyraethau’n effeithio ar adnoddau staffio mewn meysydd 
Gwasanaeth eraill o fewn y Cyngor.    

Goblygiadau o ran 
eiddo/asedau: 
 

Bydd goblygiadau o ran eiddo/asedau i Gyngor Sir 
Ceredigion wrth gyflwyno rhai o’r ymyraethau a nodwyd yn 
y strategaeth.   

Risg(iau):  
 

 

Pwerau Statudol:  
 

Nid yw datblygu a chyflawni’r strategaeth yn rhan o 
ddyletswyddau statudol y Cyngor Sir.  Er y gallai rhai o’r 
ymyraethau effeithio ar ddyletswyddau statudol y Cyngor 
(e.e. Cynllunio), nid yw’r ddogfen ei hun yn effeithio ar y 
dyletswyddau hynny.   

Papurau Cefndir: 
 

Adroddiad Gwaelodlin Economaidd 2020  
Hybu’r Economi – Strategaeth i Weithredu  2021-2035 
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Atodiadau: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-
12/fframwaith-economaidd-rhanbarthol-ar-gyfer-
canolbarth-cymru_0.pdf 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Russell Hughes-Pickering 
 

Swyddog Adrodd: Arwyn Davies 
 

Dyddiad: 16 Mawrth 2021 
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Fframwaith Economaidd 
Rhanbarthol ar gyfer 
Canolbarth Cymru

Cyngor Sir

CEREDIGION
County Council
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Rhagair gan y Gweinidog

Mae dull y Lywodraeth hon o ymdrin â lles 
economaidd yn seiliedig ar yr egwyddor 
bod lleoedd yn bwysig. Rydym am wireddu 
ein huchelgais ar gyfer darparu swyddi 
gwell yn nes at gartrefi pobl, a sicrhau bod 
pawb ledled Cymru yn mwynhau manteision 
twf economaidd. Mae Fframweithiau 
Economaidd Rhanbarthol sy’n cael eu 
cynllunio ar y cyd â’n partneriaid yn rhan 
hanfodol o’n hymrwymiad i fodel mwy 
rhanbarthol ar gyfer datblygu economaidd. 
Maen nhw’n rhan o’n gwaith i ddatblygu 
cryfderau arbennig ein rhanbarthau, 
gan ategu twf economaidd cynhwysol a 
chynaliadwy, manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd 
i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau 
rhanbarthol a lleol, a gwella llesiant ein pobl. 

Bydd ein Fframweithiau Economaidd 
Rhanbarthol yn helpu i fynd i’r afael â’r 
heriau strwythurol cynhenid rydym yn eu 
hwynebu mewn modd ymatebol drwy 
eu troi’n gyfleoedd i greu rhanbarthau 
deinamig a gwahanol sy’n dangos twf 
economaidd cynhwysol, teg a chynaliadwy. 
Byddant yn ein helpu i gynllunio atebion 

ar gyfer y dyfodol ar y cyd â’n partneriaid. 
Mae’n bwysig nodi hefyd y byddant yn 
ddogfennau byw ac esblygiadol sy’n 
ymateb i amgylchiadau sy’n newid. 

Mae ein Cenhadaeth i Gryfhau ac 
Ailadeiladu’r Economi yn amlinellu ein 
gweledigaeth ar gyfer economi llesiant sy’n 
hyrwyddo ffyniant. Mae’n amgylcheddol 
gadarn ac yn helpu pawb i wireddu eu 
potensial. Cafodd ein Fframweithiau 
Economaidd Rhanbarthol eu llunio ar y 
cyd â’n partneriaid rhanbarthol, a byddant 
yn gallu chwarae rôl allweddol wrth 
gyflawni’r weledigaeth hon a sicrhau bod 
gweithgareddau ar bob lefel yn cyd-fynd i 
ganolbwyntio ein hadnoddau lle y gallant 
gael yr effaith fwyaf. Byddant yn ein helpu 
i sicrhau llais rhanbarthol cryfach ac yn ein 
galluogi i ychwanegu at y cynnydd a wnaed 
eisoes o ran datblygu ein heconomïau 
rhanbarthol. Bydd y Fframweithiau 
Economaidd Rhanbarthol hefyd yn chwarae 
rhan bwysig wrth ein helpu i adfer o ddifrod 
economaidd y pandemig a lliniaru effeithiau 
ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, a byddant, 

Rhagair gan y Gweinidog
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Fframwaith Economaidd Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru

Rhagair gan y Gweinidog

ar yr un pryd, yn darparu’r weledigaeth 
hirdymor sydd ei hangen ar gyfer economi 
ranbarthol fwy ffyniannus, gwyrdd a chyfartal.

Caiff ein Cynllun Cymru Sero Net ei 
gefnogi drwy gyflwyno ein Fframweithiau 
Economaidd Rhanbarthol a fydd yn cyflwyno 
rhanbarthau glanach, cryfach a thecach.

Byddwn yn cynyddu gallu ein 
hamgylcheddau naturiol ac adeiledig i 
wrthsefyll effeithiau hinsawdd sy’n newid, 
a galluogi trawsnewid economaidd yn ein 
rhanbarthau a fydd yn helpu i ddisodli 
ein dibyniaeth ar danwydd ffosil, a chreu 
diwydiannau a swyddi’r dyfodol.

Rwy’n dal i fod wedi ymrwymo i sicrhau bod 
y bobl a’r busnesau ar hyd a lled Cymru 
yn cael pob cyfle i gyflawni datblygiad 
economaidd hirdymor gydag urddas a 
thegwch i bawb. Mae ein Fframweithiau 
Economaidd Rhanbarthol yn rhan bwysig 
o’r gwaith hwn a byddwn yn parhau i 
weithio’n adeiladol gyda’n partneriaid 
allweddol, a’r nifer fawr o bobl eraill sydd 
â diddordeb yn yr economi ranbarthol, 
i ymateb i’r heriau sy’n ein hwynebu 
a manteisio ar gyfleoedd newydd.

Yn benodol, bydd y Fframweithiau’n 
chwarae rhan allweddol wrth greu’r amodau 
lle y bydd rhagor o bobl, yn enwedig pobl 
ddifreintiedig a phobl ifanc, yn teimlo’n 
hyderus i gynllunio’u dyfodol yng Nghymru.

Mae’r ffordd rydym yn cyflawni yr un mor 
bwysig â’r hyn rydym yn ei ddarparu, a bydd 
egwyddorion datblygu cynaliadwy, mynd 
i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac ysgogi 
datgarboneiddio wrth wraidd y gwaith hwn.

Rwy’n cydnabod nad oes gan y Llywodraeth 
ei hun yr holl atebion. Mae dull gweithredu, 
cydweithredol fesul cam, gan weithio gyda 
phartneriaid o bob rhan o’r rhanbarth, yn 
hanfodol i’n llwyddiant. Mae cydweithio 
â’n partneriaid eisoes wedi arwain at 
gyd-ddatblygu un weledigaeth a gaiff 
ei hategu gan gyfres o ganlyniadau a 
rennir ac a flaenoriaethir, a’i nodi yn y 
Fframwaith Economaidd Rhanbarthol 
newydd hwn ar gyfer i Canolbarth Cymru. 
Mae’n fframwaith a fydd yn galluogi mwy 
o gysondeb ac integreiddio ym mhob 
rhan o’r llywodraeth a bydd yn ysgogi’r 
cyd-ddatblygiad economaidd a chynllunio 
strategol rhwng partneriaid sydd eu 
hangen i lunio dulliau gweithredu newydd 
a hwyluso cydweithio a thwf economaidd 
yn y dyfodol. Hoffwn ddiolch i’r holl 
rhanddeiliaid sydd wedi ymwneud â’r 
broses hon a chyfrannu ati hyd yn hyn – yn 
enwedig ein partneriaid yn yr awdurdodau 
lleol ac edrychwn ymlaen at barhau â’r 
sgwrs â phawb sydd â diddordeb mewn 
economi hanbarthol ffyniannus yn y dyfodol. 

Vaughan Gething AS
Gweinidog yr Economi 
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Y FFRAMWAITH ECONOMAIDD RHANBARTHOL AR GYFER 
CANOLBARTH CYMRU

Mae ein Fframwaith Economaidd Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru, a gafodd ei ddatblygu drwy gydweithio a 
chydlunio â phobl ledled y rhanbarth, yn cefnogi model ar gyfer datblygu economaidd â rhagor o ffocws ar y rhanbarth, 
yn unol â Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, ynghyd ag ymrwymiad i roi ar waith ein Cenhadaeth i Gryfhau ac 
Adeiladu Economi Cymru. Mae’n amlinellu’r hyn y byddwn yn ei wneud a sut byddwn yn mynd ati.

EIN GWELEDIGAETH

“Rhanbarth mentrus ac unigryw sy’n sicrhau twf economaidd sy’n cael ei yrru gan arloesi, sgiliau, 
cysylltedd a rhagor o swyddi cynhyrchiol, sy’n cefnogi cymunedau ffyniannus a dwyieithog”

EIN BLAENORIAETHAU ECONOMAIDD

Amaethyddiaeth,  
Bwyd a Diod

Ymchwil Gynhwysol  
ac Arloesi Cysylltiadau Digidol Ynni 

Menter ac 
Entrepreneuriaeth

Sgiliau  
a Chyflogaeth Twristiaeth Trafnidiaeth  

a Seilwaith

Iaith, Treftadaeth a Diwylliant Cymru

Fframwaith Economaidd Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru
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EIN GWERTHOEDD A RENNIR

Cynwysoldeb 

byddwn yn 
cynnwys rhagor 

o bobl yn ein 
gwaith.

Ymddiriedaeth 

byddwn yn parchu 
ac yn ymddiried yn 

y bobl rydym yn 
gweithio gyda nhw.

Bod yn Agored
 

byddwn yn 
rhannu ein 

gwybodaeth a’n 
hadnoddau.

Cydweithio 

byddwn yn 
gweithio gyda’n 
gilydd i gyflawni 

ein nodau 
cyffredin.

Meddwl am y 
System Gyfan

byddwn yn 
ystyried effaith 

lawn ein 
gweithredoedd.

Awydd am 
Newid

byddwn yn herio 
confensiwn ac yn 

gweithredu.

EIN FFYRDD O WEITHIO

Ar Sail Asedau
byddwn yn adeiladau ar gryfderau 

gwych ein rhanbarth.

Cydberchnogaeth
byddwn yn rhannu pŵer a’r 
cyfrifoldeb am ein dyfodol.

Datblygu Parhaus
byddwn bob amser yn ceisio 

newidiadau cadarnhaol.

Gweithredu dan Arweiniad 
y Gymuned

byddwn yn galluogi newid 
o lawr gwlad i fyny. 

Byddwn yn gweithredu’r Fframwaith Economaidd 
Rhanbarthol yn unol â Phum Ffordd o Weithio Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
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Y Broses Gydgynhyrchu

1. Y Broses Gydgynhyrchu

Dyma’r Fframwaith Economaidd Rhanbarthol 
cyntaf ar gyfer Canolbarth Cymru, ac mae’n 
rhan o’r newid i fodel ar gyfer datblygu 
economaidd sydd â ffocws rhanbarthol. 
Mae’r fframwaith yn ganlyniad dull gwahanol 
o weithredu sy’n cynnwys trafodaethau 
helaeth a chydlunio â’r bobl sy’n byw ac yn 
gweithio ar draws y rhanbarth, yn ogystal 
ag adeiladu ar waith presennol partneriaid 
rhanbarthol. Ar gyfer y dull hwn mae gofyn 
y cwestiynau cywir wedi bod yr un mor 
bwysig â rhoi’r atebion, a’r Fframwaith 
hwn yw’r man cychwyn mewn proses 
barhaus a chydweithredol a fydd yn cael ei 
hadlewyrchu yn y ffordd rydym yn gweithio 
yn y rhanbarth. 

Mae’r broses ymgysylltu wedi tynnu sylw 
penodol at y themâu canlynol:

• Cydraddoldeb ac amrywiaeth
• Plant a phobl ifanc
• Y Gymraeg
• Yr amgylchedd

Nid yw’r Fframwaith ychwaith i fod yn 
gynllun busnes anhyblyg neu draddodiadol. 
Yn hytrach, mae’n darparu fframwaith i 
nodi sut mae’r sector cyhoeddus, y sector 
preifat a’r trydydd sector yn cyflawni ar 
gyfer y rhanbarth ac ar gyfer mannau 
unigol. Roedd llawer o’r sgyrsiau a oedd 
yn llywio’r Fframwaith yn ymwneud nid yn 
unig â’r hyn y mae’n rhaid inni ei wneud i 
gynyddu economi’r rhanbarth, ond hefyd 
â’r ffordd mae’n rhaid inni wneud hynny a’r 
math o benderfyniadau y bydd angen eu 
gwneud. Ac wrth wynebu’r heriau sylweddol 
i economi’r rhanbarth, yn enwedig effeithiau 
COVID-19, Brexit a llai o adnoddau, mae’n 
briodol bod y Fframwaith yn penderfynu ble 

i ganolbwyntio a pham, gan nodi’r gwahanol 
rolau a chyfrifoldebau. 

Yn unol â’r egwyddor bresennol sydd ar 
waith, sef adeiladu ar waith sy’n bodoli 
eisoes a pheidio â dyblygu gwaith, mae’r 
argraffiad cyntaf hwn o’r Fframwaith 
Economaidd Rhanbarthol yn un sy’n 
fwriadol eang a lefel uchel, gyda llawer 
o’r sail resymegol fanwl a thechnegol yn 
y strategaethau datblygu economaidd 
a’r cynlluniau lleol sydd eisoes yn bodoli 
neu sydd wrthi’n cael eu datblygu, Er 
enghraifft, mae llawer o’r meddwl strategol 
a’r dadansoddi rhanbarthol manwl yn bodoli 
yn y Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth 
Cymru a’r Cynllun Economaidd Strategol a 
Map Ffordd y Fargen Twf (Mai 2020). Y tu 
ôl i’r weledigaeth, mae dull cydweithredol 
sy’n cael ei lywio gan Bartneriaeth Tyfu 
Canolbarth Cymru, gyda phartneriaid yn 
trafod yn helaeth i weithredu portffolio 
integredig o fuddsoddiadau, gan gynnwys 
Bargen Twf Canolbarth Cymru. 

Felly, mae’r Fframwaith yn adlewyrchu’n 
agos y gwaith presennol ar lefel ranbarthol, 
a thrwy ddull cynhwysol sy’n seiliedig 
ar leoedd, mae’n cydnabod heriau a 
chyfleoedd unigryw’r bobl sy’n byw ac yn 
gweithio yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r 
cam ymgysylltu yn y gwaith o ddatblygu’r 
Fframwaith hwn wedi cadarnhau cryfderau’r 
rhanbarth, ei brif asedau, yr heriau sydd o’n 
blaenau ac awydd am ragor o gydweithio 
a chyfranogi i wella ein rhagolygon 
economaidd.
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Fframwaith Economaidd Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru

Gwerthoedd a Rennir a Ffyrdd o Weithio

2.  Gwerthoedd a Rennir  
a Ffyrdd o Weithio

Gwerthoedd a rennir yw’r gwerthoedd 
hynny sy’n sail i’n camau gweithredu 
a’n penderfyniadau, ac yn ein galluogi i 
weithredu mewn modd cydlynus. Maent 
yn ein galluogi i weithio gyda’n gilydd fel 
rhanbarth, i siarad ag un llais, ac i sbarduno 
newid cadarnhaol. 

Cynwysoldeb
Rydym yn gwerthfawrogi cynwysoldeb. 
Mae pawb sy’n byw, yn gweithio ac yn 
buddsoddi yng Nghanolbarth Cymru, 
a’r rheini sy’n ymweld â’r ardal, yn 
rhanddeiliad yn ei economi. Mae pob 
rhanddeiliad yn cael y cyfle i gyfrannu at y 
broses o wneud penderfyniadau, ac wrth 
wneud penderfyniadau ystyrir effaith y 
penderfyniadau hynny ar bob rhanddeiliad. 

Ymddiriedaeth
Rydym yn gwerthfawrogi ymddiriedaeth. Er 
mwyn cydweithio mae’n rhaid inni ymddiried 
yn ein gilydd. Rhaid inni ymddiried yn y rhai 
sy’n gofyn inni rannu ein pŵer, ymddiried yn 
y rhai sy’n gofyn inni rannu eu cyfrifoldeb, 
a rhaid bod gennym ffydd y bydd y rhai 
sy’n gwneud penderfyniadau’n sicrhau bod 
buddiannau gorau’r rhanbarth yn ganolog 
wrth iddynt wneud hynny. 

Bod yn Agored
Rydym yn gwerthfawrogi bod yn agored. 
Dylai pawb gael mynediad at yr wybodaeth 
sydd ei hangen arnynt er mwyn gweithredu 
er budd gorau’r rhanbarth. Dylid cyfathrebu 
yn rheolaidd mewn modd sy’n dryloyw o ran 
data, gan sicrhau’r un lefel o hygyrchedd ar 
gyfer pawb.  
 

Cydweithio
Rydym yn gwerthfawrogi cydweithio. Dim 
ond drwy gydweithio y gallwn sicrhau 
newidiadau cadarnhaol. Rhaid cydweithio 
ar draws sectorau a hierarchaethau, gan 
dderbyn consesiwn a chyfaddawd, a 
chanolbwyntio ar wneud yr hyn mae angen 
ei wneud i sicrhau newidiadau cadarnhaol. 

Meddwl am y System Gyfan
Rydym yn gwerthfawrogi meddwl sy’n 
ystyried y system gyfan. Nid yw economi 
Canolbarth Cymru yn bodoli’n annibynnol 
ar bopeth a phawb yn y rhanbarth. O’r 
herwydd, wrth wneud penderfyniadau 
mewn perthynas â’n datblygu economaidd, 
rhaid ystyried sut mae’r canlyniadau yn 
effeithio ar bawb a phopeth. Rhaid i’r 
economi weithio ar draws y rhanbarth 
cyfan a phob cymuned ynddo. 

Awydd am Newid
Rydym yn gwerthfawrogi awydd am newid. 
Ni ddylid rhoi blaenoriaeth awtomatig i’r 
ffordd y gwneir pethau’n awr dros y ffordd 
y gellid gwneud pethau yn y dyfodol. Rhaid 
inni wneud pob penderfyniad yn ôl ei 
rinweddau ei hun, a phan fydd angen newid, 
dylid croesawu hynny. 

Mae ein Ffyrdd o Weithio yn nodi sut y 
byddwn yn cymhwyso ein gwerthoedd 
a rennir, wrth weithio tuag at ein 
blaenoriaethau economaidd a rennir.  
Maent yn darparu’r cefndir ar gyfer diffinio 
rolau a chyfrifoldebau pob rhanddeiliad. 

Gweithredu ar Sail Asedau 
Byddwn yn adeiladu ar ein gwybodaeth 
bresennol; ar yr hyn rydym eisoes yn ei 
wneud a’r hyn sy’n gweithio ar hyn o bryd. 
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Rhaid i’n datblygu economaidd adeiladu 
ar ein llwyddiannau, lleihau gwastraff, a 
datblygu ein heconomi ar y sylfaen gref  
sydd gennym a’n cryfderau presennol. 

Cydberchnogaeth
Byddwn yn grymuso pobl i fod yn gyfrifol am 
ddatblygu ein heconomi, ac yn ymdrechu 
i sicrhau bod pob rhanddeiliad ar draws 
Canolbarth Cymru yn teimlo ei fod yn 
berchen ar y Fframwaith Economaidd 
Rhanbarthol. 

Datblygu Parhaus
Byddwn yn addasu ac yn datblygu ein 
Fframwaith Economaidd Rhanbarthol 
dros amser. Mae economïau’n newid; 

mae rhanbarthau’n newid ac mae 
anghenion rhanddeiliaid yn newid. Mae ein 
hamgylchiadau a’n cyd-destun presennol yn 
newid yn barhaus, ac er y bydd ein diben 
yn parhau, dylai’r ffordd rydym yn hyrwyddo 
datblygu economaidd rhanbarthol gael ei 
hadolygu, ei hystyried a’i diwygio’n barhaus. 

Gweithredu dan Arweiniad y Gymuned
Byddwn yn gweithio yn unol ag egwyddor 
sybsidiaredd – rhanddeiliaid a chymunedau 
sydd yn y sefyllfa orau i ysgogi mewn 
modd effeithiol y newidiadau y byddant yn 
manteisio arnynt, a byddwn yn eu grymuso  
i wneud hynny. 

© Jamie Walker o CymruStock 
http://www.cymrustock.co.uk
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3. Canolbarth Cymru –  
Ble rydym arni ar hyn o bryd?

Mae Canolbarth Cymru yn llawn potensial 
ac wedi’i hen sefydlu fel lle gwych i fyw 
a gweithio ynddo; mae hefyd yn cynnig 
ansawdd bywyd hynod o dda. Mae’r 
rhanbarth yn ardal fawr, a’r rhan fwyaf 
ohono’n wledig. Mae’n cynnwys ardaloedd 
Awdurdodau Lleol Ceredigion a Phowys. 
Mae’n cyfrif am 34%1 o arwynebedd 
tir Cymru ond dim ond tua 7% o 
boblogaeth Cymru. Mae gan Ganolbarth 
Cymru dreftadaeth ddiwylliannol gref 
a chyfran uchel o siaradwyr Cymraeg. 
Mae’n enwog am ei brydferthwch 
naturiol a’i natur ddiarffordd mewn 
ardaloedd fel Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog a Mynyddoedd Cambria.

Mae llawer o’r cyfleoedd ar gyfer twf 
yn y rhanbarth yn cael eu diffinio gan y 
ddaearyddiaeth arbennig hon. Canolbarth 
Cymru yw rhanbarth mwyaf gwledig Cymru, 
gydag ei amgylchedd naturiol ei hun sy’n 
cynnwys ardaloedd enwog o ucheldir ac 
arfordiroedd deniadol, ac mae pob un o’r 
rhain yn cyfrannu at amaethyddiaeth o’r 
radd flaenaf, diwydiannau sy’n dibynnu 
ar y tir a phrofiadol eithriadol o dda ar 
gyfer twristiaid. Mewn nifer o ffyrdd mae’r 
ddaearyddiaeth yn diffinio’r economi, 
gyda threfi marchnad gwasgaredig ac 
aneddiadau bach sy’n dibynnu ar deithio 
ar y ffyrdd. Mae’r natur wledig hon yn 
helpu i gynnal llawer o gymunedau, ac 
mae perthynas bwysig rhwng yr economi, 
gwead cymdeithasol y rhanbarth a’r 
Gymraeg. Mae’r cysylltiadau economaidd 
â rhanbarthau eraill hefyd yn hanfodol 
i dwf y rhanbarth, gyda chysylltiadau ar 
draws gogledd, de a de-orllewin Cymru 

1 Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwlado

ac â Chanolbarth Lloegr. Mae’r rhanbarth 
hefyd yn cefnogi capasiti academaidd ac 
ymchwil presennol a chlystyrau diwydiannol 
ym maes gweithgynhyrchu uwch. Mae gan 
ranbarth Canolbarth Cymru gyfran uchel 
iawn o ficrofusnesau, sy’n cael eu hysgogi’n 
rhannol gan nifer y mentrau amaethyddol, 
ac yn adlewyrchu pwysigrwydd y sectorau 
tir. Hefyd mae llawer o swyddi yn y sector 
llety a gwasanaethau bwyd sy’n dangos 
pwysigrwydd y diwydiant twristiaeth i’r 
rhanbarth. Mae addysg ac iechyd hefyd yn 
gwneud cyfraniadau pwysig at yr economi, 
gan ddangos rôl allweddol y sector 
cyhoeddus. Mae gan Ganolbarth Cymru 
lefelau cymharol isel o anweithgarwch 
economaidd a lefelau uchel o gyrhaeddiad 
addysgol – ond mae llawer o bobl ifanc, 
dalentog yn gadael ac mae eu cadw yn yr 
ardal yn parhau i fod yn broblem ddifrifol.

Cyn pandemig COVID-19 a diwedd y 
cyfnod pontio o Undeb Ewropeaidd (Brexit), 
roedd tystiolaeth dda dros weithredu i 
wella economi’r rhanbarth gyda chynnyrch 
domestig gros a gwerth ychwanegol gros 
gwael, poblogaeth a oedd yn dirywio ac yn 
heneiddio, cyflogaeth yn lleihau, y farchnad 
yn methu, cyflogau isel a thlodi gwledig. 
Yn ogystal, mae’r heriau strwythurol sy’n 
wynebu canol ein trefi, wedi’u cyflymu gan 
COVID-19, a phwysigrwydd mynd i’r afael 
â hyfywedd y farchnad eiddo masnachol 
yn parhau i beri cryn bryderon. Y pryder 
mwyaf yw’r dirywio economaidd a ragwelir 
yn y rhanbarth dros yr 20 mlynedd nesaf, 
o’i gymharu â’r twf yn economi’r DU. 
Mae angen mynd i’r afael â’r cylch hwn o 
ddirywio ar frys. Mae llawer o’r dystiolaeth 
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a’r meddwl strategol sy’n sail i’r Fframwaith 
Economaidd Rhanbarthol yn deillio o’r adeg 
cyn yr argyfwng COVID-19 ac ymadael â’r 
UE, ac mae’r Fframwaith yn cydnabod bod 
llawer o agweddau ar yr economi wedi 
newid ers hynny. Roedd y digwyddiadau 
cydlunio ac ymgysylltu a oedd yn llywio’r 
Fframwaith wedi’u hanelu’n benodol at 
roi cyfle i drafod y tueddiadau a’r themâu 
allweddol â chymunedau a rhanddeiliaid. I 
raddau helaeth, mae hynny wedi cadarnhau 
ein dealltwriaeth o’r problemau a’r cyfleoedd 
yn y rhanbarth.

Er y bydd y llinell sylfaen economaidd 
yn cael ei diweddaru, mae’r dull y tu ôl 
i’r fframwaith yn parhau i fod yn ddilys 
– sef cydlunio, gyda rhanddeiliaid a 
phartneriaid rhanbarthol yn cydweithio 
i nodi blaenoriaethau a rennir er mwyn 
gwella economi Canolbarth Cymru. Felly, 
un o ddibenion y Fframwaith Economaidd 
Rhanbarthol yw darparu’r fframwaith ar gyfer 
ymchwilio i heriau newydd a rhai sy’n dod i’r 
amlwg i economi’r rhanbarth dros y tymor 
canolig a’r hirdymor, i archwilio themâu sy’n 
dod i’r amlwg yn ogystal ag ymaddasu i 
gyflawni blaenoriaethau’r rhanbarth mewn 
ffordd wahanol.
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Asedau Rhanbarthol
Mae gan Ganolbarth Cymru dreftadaeth gref 
ac mae diwydiannau a sectorau allweddol 
wedi tarddu o’r ardal, gyda datblygiadau 
sylweddol mewn asedau rhanbarthol yn rhoi 
cyfleoedd i greu twf newydd, cynaliadwy a 
chynhwysol. Bydd pwysigrwydd a photensial 
economi sylfaenol y rhanbarth hefyd yn 
rhoi cyfleoedd allweddol i wella rhagolygon 
Canolbarth Cymru. Mae gan y rhanbarth 
ymdeimlad cynyddol o hyder ac uchelgais, 
sy’n seiliedig ar gadernid ei gymunedau a 
chyfalaf cymdeithasol, ynghyd â hanes balch 
o arloesi ac entrepreneuriaeth.

Bydd y rhanbarth yn adeiladu ar amrediad o 
asedau pwysig a gwahanol sy’n seiliedig ar 
leoedd sy’n cynnwys:

•  Y doreth o asedau naturiol eithriadol, 
trefi marchnad traddodiadol, cymunedau 
bywiog ac asedau diwylliannol sy’n ategu 
sector twristiaeth amrywiol a chynyddol, 

gan gynnwys harbwrs, dyfrffyrdd a 
digwyddiadau 

•  Y potensial i fod yn rhanbarth carbon 
isel blaenllaw sydd ar flaen y gad o ran 
trawsnewid gwyrdd, gan fynd i’r afael â 
newid yn yr hinsawdd ac ymaddasu i’w 
effeithiau 

•  Capasiti academaidd ac ymchwil 
presennol, gydag asedau allweddol yn 
cynnwys Prifysgol Cymru y Drindod Dewi 
Sant a Phrifysgol Aberystwyth

•  Campws Arloesi a Menter Aberystwyth 
(ArloesiAber) – cyfleusterau o’r radd 
flaenaf i gefnogi biowyddoniaeth, 
amaeth-dechnoleg a bwyd a diod, 
wedi’u cydleoli â Sefydliad y Gwyddorau 
Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig 
(IBERS) 

•  Canolfan Gwyddorau Milfeddygol Cymru 
a VetHub wedi’u cysylltu â Chanolfan 
Rhagoriaeth Ymchwil i TB Buchol ym 
Mhrifysgol Aberystwyth, gan gadarnhau 
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Fframwaith Economaidd Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru

Canolbarth Cymru fel un o’r arweinwyr 
wrth ddarparu gwasanaethau i’r sector 
amaethyddiaeth a hyfforddi’r genhedlaeth 
nesaf o filfeddygon yn y DU 

•  Yr amgylchedd unigryw ar gyfer Systemau 
Awyrennau a Weithredir o Bell dros Fae 
Ceredigion ac yn fewndirol tuag at yr 
Epynt, sy’n galluogi profi systemau di-griw 
a thechnolegau sy’n dod i’r amlwg

•  Clystyrau diwydiannol o fewn y 
sector gweithgynhyrchu uwch, gydag 
arbenigedd mewn meysydd fel 
awtomeiddio, peirianneg symudedd 
a biotechnoleg/gwyddorau bywyd, ac 
arbenigedd yn y sectorau gwerth uchel ac 
ymchwil ddwys fel Sbectrwm, a Hydrogen

•  Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT) fel 
canolfan ragoriaeth ar gyfer datblygu a 
byw cynaliadwy

•  Canolfan Bwyd Cymru yn Llandysul, gan 
gynnwys Prosiect HELIX/Arloesi Bwyd 
Cymru a’r potensial i ddefnyddio Maes 

Sioe Frenhinol Cymru i arddangos ein 
bwyd a dangos o le mae’n dod, gan 
adeiladu ar hanes y rhanbarth fel arloeswr 
mewn cynhyrchu bwyd organig

•  Datblygu Canolfan Fyd-eang Rhagoriaeth 
Rheilffyrdd yn Ystradgynlais fel arweinydd 
y DU ym maes technoleg, ymchwil a 
datblygu rheilffyrdd yn y dyfodol.

Drwy ddefnyddio dull o ddatblygu ac 
adeiladu’r economi ranbarthol sy’n 
seiliedig ar leoedd, rydym yn cydnabod 
y cyfleoedd i adeiladu ar ein cryfderau 
unigol, gan gynyddu ein buddsoddiadau 
mewn canol trefi; bydd hynny’n cynnwys 
darparu mynediad gwell i fannau agored, 
creu canolfannau gweithio o bell a gwneud 
yn siŵr bod ein gwasanaethau cyhoeddus 
yn fwy hygyrch, gan fabwysiadu egwyddor 
‘Canol Trefi’n Gyntaf’ pan fyddwn yn gwneud 
penderfyniadau. 

Canolbarth Cymru – Ble rydym arni ar hyn o bryd?

© Jamie Walker Photography
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Fframwaith Economaidd Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru

4. Canolbarth Cymru –  
Ble yr hoffem fod?

Canolbarth Cymru – Ble yr hoffem fod?

Mae partneriaid rhanbarthol wedi cytuno 
ar weledigaeth a rennir ar gyfer Canolbarth 
Cymru i: 

•   fod yn rhanbarth mwy mentrus ac unigryw 
•  sicrhau twf economaidd sy’n cael ei 

sbarduno gan arloesedd, sgiliau a 
chysylltedd

•  creu rhagor o swyddi cynhyrchiol 
sy’n cefnogi cymunedau ffyniannus a 
dwyieithog 

Bydd partneriaid rhanbarthol yn gweithio 
tuag at weledigaeth y rhanbarth ac yn dod 
yn fwy:

•  Unigryw – rhanbarth sydd â thirwedd 
a threftadaeth naturiol a diwylliannol 
unigryw, sy’n cynnig ansawdd bywyd 
eithriadol a’r potensial i ysgogi 
cynaliadwyedd amgylcheddol ac arwain 
datgarboneiddio a thwf glân yn y DU.

•  Mentrus – ar agor ar gyfer busnes, hen 
a newydd. Lle i ddechrau a datblygu 
mentrau i wella cynhyrchiant rhanbarthol 
ac sy’n cynnig ansawdd bywyd da.

•  Medrus – marchnad lafur fedrus a 
hyblyg sy’n cael ei hategu gan ddysgu 
academaidd a galwedigaethol sy’n 
ymateb i ofynion y diwydiannau yn y 
rhanbarth drwy wrthdroi tueddiadau 
presennol lle mae’r boblogaeth yn 
allfudo.

•  Arloesol – lleoliad ar gyfer profi syniadau 
arloesol a datblygu cynhyrchion a 
phrosesau newydd, gan fanteisio i’r 
eithaf ar ymchwil a chryfderau presennol 
diwydiant, a chreu clystyrau diwydiannol 
newydd/cryfhau clystyrau presennol.

•  Wedi’i gysylltu – rhanbarth sydd wedi’i 
gysylltu’n llawn, gan ryddhau ei botensial 
economaidd i sbarduno twf ac arloesedd 
ym maes busnes a gwella symudedd 
cymdeithasol a llafur.

•  Cynhyrchiol – economi gref a chynhyrchiol 
sy’n darparu’r amodau cywir i fusnesau 
greu swyddi o ansawdd gwell sy’n talu 
cyflogau uwch, ochr yn ochr â chyfleoedd 
cyflogaeth gwell. 

•  Ffyniannus – economi ranbarthol sy’n 
seiliedig ar degwch a chyfle cyfartal gyda 
llwybrau hyfforddi a chyflogaeth hygyrch. 
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Canolbarth Cymru – Cipolwg
Cryfderau/Cyfleoedd

Cryfderau 
sectoraidd 

sylweddol mewn 
amaethyddiaeth, 

bwyd, 
twristiaeth, ynni, 
gweithgynhyrchu 

uwch a 
thechnolegau 
sy’n datblygu/
dod i’r amlwg 

Potensial twf 
fel rhanbarth 
Carbon Isel 
blaenllaw

Ansawdd 
amgylcheddol 

uchel – 
tirweddau 

anghysbell, 
arfordir naturiol 
a threftadaeth 
ddiwylliannol 

gyfoethog

Rhagoriaeth 
academaidd 
a photensial 
arloesi drwy 
ganolfannau 
allweddol a 
chlystyrau 

diwydiannol 
ar draws y 
rhanbarth

Arbenigeddau 
rhanbarthol 

mewn meysydd 
gwerth uchel, 

ymchwil ddwys 
fel Iechyd 

Milfeddygol
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Canolbarth Cymru – Ble rydym arni ar hyn o bryd?

Gwendidau/Bygythiadau

Cynhyrchiant 
ac enillion isel 

ynghyd â sylfaen 
economaidd gul 

a bregus

Marchnad lafur 
statig a gwannach

Y dirywiad 
cyflogaeth 
a ragwelir

Poblogaeth sy’n 
heneiddio – lleihad 

yn y boblogaeth 
oedran gweithio ac 
allfudo talent ifanc

Methiant y 
farchnad a natur 
gudd economi 

wledig 

Cysylltedd gwael 
o ran TGCh a 
thrafnidiaeth  

diffyg seilwaith 
busnes modern

Effaith bosibl 
Brexit ar yr 

economi wledig 
a chymunedau
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5. Blaenoriaethau Economaidd

Blaenoriaethau Economaidd

Set o flaenoriaethau economaidd a 
rennir yw’r meysydd hynny sy’n rhoi sylw 
i lle y gall gweithredu a buddsoddi ar y 
cyd sicrhau’r manteision mwyaf posibl i 
bawb ledled y rhanbarth, gan fanteisio 
i’r eithaf ar ein cryfderau a’n hasedau. 
Mae’r corff presennol o waith a wnaed gan 
bartneriaid rhanbarthol i lunio’r Cynllun 
Economaidd Strategol a Map Ffordd y 
Fargen Twf (Mai 2020) yn darparu sylfaen 
gadarn ar gyfer nodi set o flaenoriaethau 
datblygu economaidd rhanbarthol, 
sy’n cael eu cefnogi gan randdeiliaid 
rhanbarthol ac a gafodd eu hatgyfnerthu 
yn ystod ein cyfnod ymgysylltu ar gyfer y 
Fframwaith Economaidd Rhanbarthol: 

Amaethyddiaeth, bwyd a diod
Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i 
amaethyddiaeth, bwyd a diod. Mae sector 
amaethyddol cryf a bywiog sy’n cynhyrchu 
cynhyrchion o safon a gydnabyddir yn 
rhyngwladol yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu 
ein sylfaen economaidd yn sylweddol a 
llywio datblygiadau bwyd newydd uchel  
eu gwerth. 

Ymchwil gymhwysol ac arloesi
Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i ymchwil 
gymhwysol ac arloesi. Mae Canolbarth 
Cymru yn gartref i ddiwydiannau o 
arwyddocâd rhyngwladol ac asedau 
ac arbenigedd ymchwil a datblygu a 
gydnabyddir yn rhyngwladol sy’n cynnig 
cyfleoedd i sbarduno cynhyrchiant a thwf 
rhanbarthol.

Cysylltedd digidol
Byddwn yn gwella cysylltedd digidol fel 
galluogwr hanfodol. Rhaid i’n seilwaith 
digidol alluogi pawb sy’n byw, gweithio a 
buddsoddi yn y rhanbarth i gysylltu â’i gilydd 
a’r farchnad fyd-eang. Byddwn yn gweithio 
tuag at sicrhau nad oes neb yn cael ei allgáu 
o gymryd rhan yn ein heconomi oherwydd 
diffyg cysylltedd digidol. 

Ynni 
Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i ynni fel thema 
allweddol. Mae Canolbarth Cymru mewn 
sefyllfa dda iawn i arwain yr ymdrechion i 
ddatblygu atebion ynni gwyrdd, diogelu 
ein hamgylchedd ac arwain yr ymdrechion 
i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd 
yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol. 

Menter ac entrepreneuriaeth
Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i 
entrepreneuriaeth ac yn cydnabod 
pwysigrwydd yr economi sylfaenol. Ein 
gweledigaeth yw economi gref, gadarn ac 
amrywiol yng Nghanolbarth Cymru sy’n 
galluogi mentrau i ddechrau, tyfu a ffynnu 
gyda’r cymorth a’r seilwaith cywir.
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Blaenoriaethau Economaidd

Sgiliau a chyflogaeth
Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i sgiliau a 
chyflogaeth. Bydd sicrhau bod y sgiliau 
priodol a gweithlu medrus ar gael i ddiwallu 
gofynion ac anghenion busnes a diwydiant 
yn hanfodol i’n llwyddiant yn y dyfodol.

Profiadau gwell ar gyfer twristiaid
Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i dwristiaeth 
gwerth uchel. Mae Canolbarth Cymru 
yn rhanbarth unigryw sydd ag asedau 
naturiol eithriadol fel ei harfordir, trefi 
marchnad deniadol ac amrediad amrywiol o 
ddigwyddiadau blynyddol sy’n sail i sector 
twristiaeth bywiog, sy’n darparu platfform 
cryf i sbarduno datblygiadau newydd ym 
maes twristiaeth sy’n gynaliadwy ac yn rhoi 
gwerth ychwanegol.

Trafnidiaeth a Chysylltedd
Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i drafnidiaeth 
a seilwaith cynaliadwy. Mae angen inni wella 
cysylltiadau â’r rhanbarth ac oddi mewn 
iddo er mwyn helpu i ddatblygu’r economi a 
chynyddu cynhyrchiant, yn ogystal â chreu’r 
amodau ar gyfer datblygu busnes a thwf 
drwy bortffolio o safleoedd ac adeiladau sy’n 
cyd-fynd â’n cryfderau.

Ni ddylai’r wyth thema hyn weithredu ar eu 
pennau eu hunain ond dylid ceisio eu halinio 
â’i gilydd lle bo modd i ddarparu synergedd 
a gwerth ychwanegol ac i sicrhau eu bod 
yn ategu ei gilydd. Byddwn hefyd yn rhoi 
blaenoriaeth i’n hiaith, ein treftadaeth a’n 
diwylliant fel thema sylfaenol ar draws ein 
meysydd â blaenoriaeth – rhaid i’n dull ni o 
ddatblygu economaidd wella’r cyfleoedd i 
gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, a hyrwyddo 
ein treftadaeth a’n diwylliant cyfoethog. 
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6. Ein Camau Nesaf

Drwy gydol y fersiwn gyntaf hon o’r 
Fframwaith Economaidd Rhanbarthol ar 
gyfer Canolbarth Cymru byddwn yn ceisio:

•  Gweithio gyda’n gilydd fel rhanbarth, 
gan gydnabod bod y ffordd yr ydym 
yn cyflawni yr un mor bwysig â’r hyn yr 
ydym yn ei gyflawni, a chroesawu’r ffyrdd 
o weithio a amlinellir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

•  Ymgorffori ein hymateb i’r argyfwng 
hinsawdd a’r argyfwng natur yn ein 
hymdrechion i adeiladu economi 
ranbarthol gryfach a gwyrddach wrth inni 
wneud y cynnydd mwyaf posibl tuag at 
ddatgarboneiddio

•  Parhau i ymchwilio i fylchau yn ein 
gwybodaeth a’n dealltwriaeth o’r ffactorau 
allweddol sy’n ysgogi newidiadau megis 
effeithiau COVID-19, Brexit a newidiadau 
demograffig gan gynnwys y ffordd orau o 
sicrhau bod rhagor o’n pobl ifanc yn aros 
yn y rhanbarth

•  Archwilio sut rydym yn mesur llwyddiant 
yn ein rhanbarth – gan ystyried cyfres 
ehangach o lawer o ddangosyddion sy’n 
ystyried mwy na’r economi’n unig ac sy’n 
adlewyrchu lles y rhanbarth yn ogystal â’i 
ffyniant 

•  Datblygu ymhellach a chyflawni’r wyth 
blaenoriaeth sy’n ganolog i ddatblygu 
Bargen Twf Canolbarth Cymru a’i 
gweithredu yn y dyfodol, gan gydnabod 
pwysigrwydd y Gymraeg, treftadaeth a 
diwylliant yn sail i’r gwaith hwn

•  Cydweithio â’r Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol i ddatblygu’r sgiliau  
cywir ar gyfer gweithlu’r dyfodol, sy’n  
cyd-fynd â blaenoriaethau’r rhanbarth ar 
gyfer datblygu economaidd, gan sicrhau 

hyblygrwydd a chyfleoedd ar gyfer dysgu 
gydol oes a chyflogadwyedd i bawb, a 
sgiliau y gellir eu trosglwyddo i feysydd 
newydd wrth i dechnoleg ddatblygu

•  Llywio a dylanwadu ar y gwaith 
o gynllunio a chyflwyno polisïau 
cenedlaethol yn y dyfodol mewn meysydd 
fel datblygu economaidd, sgiliau ac 
adfywio i lunio rhaglenni a chyfleoedd 
ariannu i ddiwallu anghenion a chyfleoedd 
unigryw Canolbarth Cymru 

•  Bod yn hyderus wrth hybu a hyrwyddo 
rhanbarth Canolbarth Cymru fel ardal 
llawn cyfleoedd economaidd, yn lle 
uchelgeisiol a deniadol i fyw ynddo ac 
yn lle mae pobl yn awyddus i fuddsoddi 
ynddo – ardal sy’n cynnig swyddi â 
chyflogau da ar gyfer gweithwyr medrus 

•  Parhau â’r sgwrs am gyfeiriad yr economi 
yn y dyfodol gyda’r holl randdeiliaid a 
chymunedau sydd am weld Canolbarth 
Cymru sy’n gynaliadwy ac yn llwyddiannus

•  Datblygu’r Fframwaith Economaidd 
Rhanbarthol drwy fersiynau yn y dyfodol 
a fydd yn adlewyrchu’r cyd-destun a’r 
dirwedd ranbarthol wrth iddi esblygu, 
mewn perthynas â chyfleoedd ar gyfer 
buddsoddi rhanbarthol a threfniadau 
llywodraethu sy’n cael eu datblygu fel 
Cyd-bwyllgorau Corfforedig

•  Ystyried a datblygu dull priodol o fonitro 
a gwerthuso ein cynnydd o ran cyflawni 
ein hamcanion, gan gynnwys cyflawni 
yn erbyn ein blaenoriaethau strategol 
a ffyrdd o weithio, ac sy’n ein galluogi i 
ymateb i amgylchiadau sy’n newid
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15 Mawth 2022 
  
Teitl:  Dyfarniad Grant Cyfalaf Chwaraeon Cymru ar gyfer 

Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul Cyf 
 
Pwrpas yr Adroddiad: 

 
Cytuno bod Cyngor Sir Ceredigion yn gweithredu 
mewn rôl gyfryngol sy'n ymwneud ag arian cyfalaf 
Chwaraeon Cymru ar gyfer Pwll Nofio Aberaeron a 
Calon Tysul Cyf 

 
Er: 

 
Penderfyniad 

 
Aelod Cabinet a 
Porffolio: 

 
Y Cynghorydd Catherine Hughes, Porth Gofal, Porth 
Cymorth Cynnar, Canolfannau Lles a Diwylliant  

 
1. Cefndir 
 
Ddiwedd mis Tachwedd 2021, lansiodd Chwaraeon Cymru gynllun grant cyllid 
cyfalaf ar gyfer Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, Awdurdodau Lleol ac 
Ymddiriedolaethau Hamdden. Gwahoddwyd Datganiadau o Ddiddordeb (DoDd) i'w 
cyflwyno erbyn y 10fed Rhagfyr 2021. 
 
Cyflwynodd Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul Ddatganiadau o Ddiddordeb yn 
annibynnol o’r awdurdod lleol i'r cynllun cronfa gyfalaf.  Rhoddodd swyddogion y 
Cyngor adborth i Chwaraeon Cymru ar y DoDd a datganiad ategol yn cydnabod y 
cyfraniad a chwaraeodd y ddau sefydliad wrth ddarparu cyfleoedd i ddinasyddion 
fod yn gorfforol egnïol yn y sir gan gynnwys darparu nofio i’r ysgolion a'r Fenter Nofio 
am Ddim. 
 
Ar y 19eg o Ionawr 2022, cysylltodd Chwaraeon Cymru â swyddogion y cyngor yn 
gofyn a fyddai'r awdurdod lleol yn fodlon gweithredu fel partner dibynadwy a 
chyflwyno cais am gyllid cam 2 ar ran Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul gan nad 
ystyriwyd eu bod yn "Ymddiriedolaethau Hamdden" gan ddiffiniad Chwaraeon 
Cymru ac felly nid oeddent yn gymwys i gael mynediad uniongyrchol i'r cynllun grant 
cyfalaf. 
 
Cadarnhaodd trafodaethau rhwng swyddogion Porth Cymorth Cynnar a Chyllid a 
Chaffael fod hyn yn briodol a chyflwynwyd cais am gyllid cam 2 i Chwaraeon Cymru 
ar y 3ydd o Chwefror 2022. 
 
2. Crynodeb o'r cais am gyllid Cam 2 
 
a) Pwll Nofio Aberaeron Cais am grant o £200,000 tuat at: 
 

1. Osod system wresogi newydd i gynyddu effeithlonrwydd ynni ledled yr 
adeiladu a gwaith ar beiriannau Ystafell Berianyddol. 
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2. Gwelliannau i fynedfa a derbynfa'r cyfleuster, gan gynnwys gosod drws 
awtomatig, gwella hygyrchedd ac addurno a dodrefn newydd ar gyfer y 
dderbynfa. 
 
3.Uwchraddio mannau cawod, toiledau a chyfleusterau newid babanod 
mewn Ystafelloedd Newid Gwryw a Benyw 
 
4.Gosod goleuadau LED newydd yn Ystafell y Pwll i gynyddu effeithlonrwydd 
ynni 

 
b) Calon Tysul Cais am grant o £80,000 tuat at: 

 
1.Gosod system wresogi Thermodynamig newydd i leihau costau ynni ac 
allyriadau carbon yn y cyfleuster 
 
2.Gosod / atgyweirio drysau tân ardystiedig ledled y ganolfan 
 
3.Gosod goleuadau argyfwng, goleuadau ychwanegol mewn meysydd parcio 
ac ardaloedd allanol 
 

Cyfanswm y ceisiadau am grant: £280,000 
 
Mae Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul yn ddau gyfleuster a weithredir gan 
ymddiriedolaeth gymunedol sy'n chwarae rhan bwysig wrth ategu darpariaeth 
gweithgarwch corfforol y cyngor yng Ngheredigion. 
 
Mae'r awdurdod lleol yn eu comisiynu i ddarparu gwasanaethau Nofio am Ddim a 
Nofio ar gyfer Ysgolion ar eu rhan mwyn sicrhau bod y gweithgareddau hyn yn cael 
eu darparu ar draws y ris.  Mae'r ddau sefydliad hefyd yn gweithredu eu rhaglenni 
dysgu i nofio eu hunain sy'n bwysig fel sir arfodrirol.  Fe'u defnyddir hefyd i gyflawni 
mentrau fel 60+ a'n Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff 
(CCAC). 
 
Bu diffyg buddsoddiad cyfalaf yn y blynyddoedd diwethaf ym Mhwll Nofio Aberaeron 
a Calon Tysul. Mae’r prosiectau a nodwyd yn blaenoriaethu gwella effeithlonrwydd 
ynni'r adeiladau, a fydd yn lleihau eu costau rhedeg ac yn eu gwneud yn fwy 
cynaliadwy.  Y nod yw sicrhau eu bod yn gallu parhau i ddarparu cyfleoedd i'r 
cyhoedd fod yn gorfforol egnïol am flynyddoedd i ddod.  Mae agweddau hefyd o’r 
prosiectau a fydd yn gwella profiad y cwsmer yn y ddau gyfleuster. 
 
3. Cynnig o Grant 
 
Ar y 1af o Fawrth 2022 hysbyswyd yr awdurdod lleol bod y ddau gais wedi bod yn 
llwyddiannus a derbyniwyd cynnig o grant gyda chyfanswm o £280,000 gan 
Chwaraeon Cymru yn erbyn cyfanswm costau o £390,000; gyda'r elfen arian 
cyfatebol yn dod o'r sefydliadau allanol.   Mae angen derbyn y cynnig grant erbyn 
16 Mawrth 2022, er bod dyddiad cwblhau'r prosiect yn ymestyn tan 01/02/2023. 
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4. Rôl Gyfryngol Cyngor Sir Ceredigion 
 
Rôl yr awdurdod lleol yw gweithredu fel y derbynnydd grant cychwynnol gan 
Chwaraeon Cymru ac yna gwneud cynnig grant cyfochrog gyda Thelerau ac 
Amodau sy'n adlewyrchu rhai Chwaraeon Cymru i Bwll Nofio Aberaeron a Calon 
Tysul.  Mewn gwirionedd, rôl banciwr yw hon, lle bydd y Cyngor wedyn yn ei dro yn 
gwneud 1 neu fwy o daliadau grant cyfalaf i'r endidau hynny ar bwyntiau cerrig milltir 
allweddol. 
 
Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul sy'n gyfrifol am gaffael y gwaith i gyflawni'r 
prosiectau a nodwyd.   Bydd swyddogion o Wasanaeth Canolfan Lles y Cyngor yn 
sicrhau bod pob agwedd ar y prosiectau wedi'u cyflawni a bydd yn rhoi cyngor a 
chymorth ar gais. 
 
Nid oes unrhyw atebolrwydd ariannol na chyfraniad gan yr awdurdod lleol tuag at y 
prosiectau a chyfrifoldeb Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul yw cyflawni'r 
prosiectau o fewn y cyllid a ddyfarnwyd.  Byddai'n rhaid i unrhyw gostau ychwanegol 
gael eu talu gan y sefydliadau perthnasol hynny. 
 

 
 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol 

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

 

Crynodeb: 
Hirdymor: Cadarnhaol: Bydd y prosiectau a 

nodwyd yn cynyddu hyd oes y 
cyfleusterau perthnasol 
 

Cydweithio: 
 

Cadarnhaol: Mae'r awdurdod lleol yn 
gweithredu fel ymgeisydd am grant i 
gefnogi 
 cyfleusterau ymddiriedolaethau 
cymunedol yn enghraifft o gydweithio i 
wella cyfleusterau hamdden yn y sir 
 

Cynnwys: 
 

Cadarnhaol: Nodwyd seilwaith 
cyfleusterau fel prif bryder ymatebwyr i 
ymarfer ymgysylltu cyhoeddus 
diweddar y cyngor ar ei Gynllun 
Datblygu Gweithgarwch Corfforol 
newydd. 

 
Atal: 

 
Cadarnhaol: Bydd y prosiectau 
arfaethedig yn gwella effeithlonrwydd 
ynni'r cyfleusterau a bydd hefyd yn 
cefnogi cyfleoedd i ddinasyddion fod 
yn gorfforol egnïol   

 
Integreiddio: 

 
Cadarnhaol: Mae'r ymddiriedolaethau 
awdurdod lleol a chymunedol yn 
cydweithio i wella gwasanaethau i'n 
dinasyddion 
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Argymhelliad: Fod Cabinet yn cytuno: 
 

1. Bod Cynnig Grant Chwaraeon Cymru o £280k 
mewn perthynas â chyllid cyfalaf ar gyfer Pwll 
Nofio Aberaeron a Calon Tysul Ltd yn cael ei 
dderbyn a bod y Cyngor yn gweithredu mewn rôl 
gyfryngol fel banciwr. 
 

2. Bod y cynllun wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Galluogi buddsoddiad Cyfalaf Gwerth £280,000 gan 
Chwaraeon Cymru ym Mhwll Nofio Aberaeron a Calon 
Tysul. 
 

Trosolwg a Chraffu: AMH 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Bydd Ceredigion yn darparu gwasanaethau sy'n cyfrannu 
at amgylchedd iach, bywydau iachach ac yn amddiffyn y 
rhai sy'n agored i niwed yn y sir. 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Galluogi cydnerthedd unigolion a theuluoedd 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Cyngor i gyflawni rôl banciwr 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

AMH 
 

Goblygiadau Staffio: 
 

AMH 
 

Goblygiadau Eiddo / 
Asedau  
 

Gwelliannau i gyfleusterau hamdden ar dir sy'n eiddo i'r 
cyngor 

Risg(au):  
 

Fod costau'r prosiect yn seiliedig ar amcangyfrifon, a gall 
fod angen graddio prosiectau lawr yn dilyn proses gaffael. 

 
Pwerau Statudol: 
 

 
AMH 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: 
 

AMH 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elen James a Stephen Johnson 

Swyddog Adrodd: Carwyn Young a Duncan Hall 
 

Dyddiad: 04/03/2022 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r:  

  
CABINET 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 

 
15 Mawrth 2022 

 
Teitl: 

 
Trefniadau Tâl y Crwner 2022/23 
 

Pwrpas yr Adroddiad:   Cymeradwyo trefniadau tâl y Crwner a'r Crwner 
Cynorthwyol 

 
Er  

 
Penderfyniad 

 
Portffolio Cabinet 
ac Aelod Cabinet: 
 

  
Y Cynghorydd Ray Quant, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac  
Aelod Cabinet ar gyfer y Gwasanaethau Democrataidd, Pobl 
a Threfniadaeth a Chyfreithiol a Llywodraethu  

 
CEFNDIR  
 

Cyflwynwyd Adroddiad ar drefniadau tâl Uwch Grwner a Chrwner Cynorthwyol Ceredigion i’r 
Cabinet ar 16eg Mawrth 2021.   (Gweler yr Adroddiad ar: 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings_Public/Coroner%20and%2
0Assistant%20Coroner%20Pay%20(Dwyieithog).pdf ) 
 
Rhyddhaodd y Cydgyngor Trafod Telerau (JNC) Gylchlythyr 66 ynghylch cyfraddau tâl y Crwner 
a’r Crwner Cynorthwyol ar gyfer 1af Ebrill 2021 i 31ain Mawrth 2022:   
https://www.local.gov.uk/jnc-circular-no66-coroners-pay-202122). 
 

Mae’r 66ain cylchlythyr yn cyfeirio’n benodol at gynnydd o 1.5% ar gyfer cyflogau lleol a 
chyfraddau dyddiol ac mae’n cyflwyno’r cyfraddau a ganlyn:  
• Uwch Grwner rhan-amser - cyflog cadw sylfaenol o £21,120 y flwyddyn. 
• Cyfraddau dyddiol Uwch Grwner rhan-amser £465-£528 (£458-£520 cyn hyn – cynnydd o 
£7-£8)  
• Cyfraddau dyddiol Crwner Cynorthwyol £397-£479 (£391-£472 cyn hyn – cynnydd o £6-£7) 

 
Er mwyn adlewyrchu’r canllawiau yng Nghylchlythyr 66 y JNC, cymeradwyodd y Cabinet yn 
ei gyfarfod ar 2il Tachwedd 2021 i adlewyrchu’r canllawiau hyn am y cyfnod 1af Ebrill 2021 i 
31ain Mawrth 2022 gyda thaliadau dilynol wedi’u hôl-ddyddio i 1af Ebrill 2021 (gweler yr 
Adroddiad yn  
https://council.ceredigion.gov.uk/documents/s2190/Report%20to%20Cabinet%20on%20Cor
oner%20and%20Assistant%20Coroner%20Pay%20-%202.11.2021.pdf?LLL=0 and 
Cofnodion y Cyfarfod yn 
https://council.ceredigion.gov.uk/documents/g205/Printed%20minutes%2002nd-Nov-
2021%2010.00%20Cabinet.pdf?T=1&LLL=0) fel a ganlyn: 
 
1) Uwch Grwner rhan-amser: 
a) Cyflog Cadw -  
 i gwmpasu cadw ac argaeledd gwasanaeth y tu allan i oriau: £21,120   
(cynnydd o £312 y flwyddyn ar gyfraddau tâl 2021/2022 a gytunwyd gan y Cabinet ym Mawrth 
2021).  
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b) Cyfradd ddyddiol: £465 (codiad @1.5%/£7 o gyfradd ddyddiol y JNC o £458 / £6 o’r gyfradd 
gyfredol o £459) wedi’i gyfalafu i gynrychioli cyflog blynyddol (gan gynnwys diwrnodau 
hyfforddiant) o  £11,625 (£465 y diwrnod x 25 diwrnod = £11,625).  Cynnydd o £150 y flwyddyn 
ar gyfraddau talu 2021/2022 a gytunwyd ym Mawrth 2021. 
 
2) Crwner Cynorthwyol: 

• cyfradd diwrnod llawn: £397   
• cyfradd hanner diwrnod: £199   
 

Y Sefyllfa Bresennol ar gyfer 2022/23 
 
Rhaid i’r Cyngor gymeradwyo trefniadau tâl y Crwner a’r Crwner Cynorthwyol ar gyfer 2022/23, 
mewn grym o 1af   Ebrill 2022. Mae trefniadau tâl y Crwner yn cynnwys cyflog, Yswiriant Cenedlaethol, 
tâl pensiwn, ardoll brentisiaethau a lwfans tuag at ofod swyddfa a chymorth busnes.  
 
Mae’n ofynnol i’r Cyngor hefyd fabwysiadu’r fframwaith wrth bennu lefelau cyflog Crwner a Chrwner 
Cynorthwyol Ceredigion yn y dyfodol.  Ar ddyddiad paratoi’r Adroddiad hwn, nid oedd cylchlythyr 
arall wedi’i gyhoeddi gan y JNC yn nodi cydnabyddiaeth newydd a gytunwyd. 
 
Gan na chafwyd arweiniad pellach hyd yma gan y JNC, argymhellir bod cyfraddau tâl yr Uwch 
Grwner a’r Crwner Cynorthwyol ar gyfer 2022/2023 yn parhau ar y cyfraddau cyfredol (2021/22).  
 
Os bydd y JNC yn rhyddhau gwybodaeth ynghylch cyfraddau tâl y Crwner a’r Crwner Cynorthwyol 
am y cyfnod 1af Ebrill 2022 i 31ain Mawrth 2023, caiff hyn ei gymryd i ystyriaeth a chyflwynir adroddiad 
arall i’r Cabinet.  
 
Cynigion 
Gofynnir i’r Cabinet gymeradwyo’r trefniadau a ganlyn, mewn grym o 1af Ebrill 2022-2023 (gan 
gadw’r trefniadau presennol):  
 
Cymeradwyo’r cyfraddau tâl a ganlyn, mewn grym o 1af Ebrill 2022  (gan gynnwys yr ôl-daliadau 
cysylltiedig o’r symiau dyledus i’r Uwch Grwner a’r Crwner Cynorthwyol):  
1) Uwch Grwner rhan-amser:  
i) Cyflog Cadw o £21,120 y flwyddyn i gwmpasu cadw/argaeledd gwasanaeth y tu allan i oriau o 
1af Ebrill 2022 i 31ain Mawrth 2023.  
 
ii) Defnyddio’r gyfradd ddyddiol a gytunwyd o £465 i dalu cyflog blynyddol o £11,625 i’r Crwner 
gan gynnwys diwrnodau hyfforddiant o 1af Ebrill 2022 i 31ain Mawrth 2023  
Cyfanswm: £32,745 y flwyddyn (ynghyd ag argostau). 
 
iii) Treuliau swyddfa/lwfans cymorth busnes - £5,000 y flwyddyn o 1af Ebrill 2022 i 31ain Mawrth 
2023  
 
2) Crwner Cynorthwyol: Bydd y cyfraddau dyddiol o 1af Ebrill 2022 i 31ain Mawrth 2023 yn:  

• £397 am ddiwrnod llawn; a   
• £199 am hanner diwrnod. 

 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 
 

 
A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  
Os na, nodwch pam 

 
Na 

Crynodeb: Nid yw’r adroddiad hwn yn cynrychioli newid mewn 
polisi neu strategaeth. 

Tudalen 132



ARGYMHELLIAD/ARGYMHELLION:  
Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r cyfraddau tâl a ganlyn, mewn grym o 1af Ebrill 2022 i 31ain 
Mawrth 2023: 
 

1) Uwch Grwner rhan-amser: 
i) Cyflog Cadw o £21,120 y flwyddyn i gwmpasu cadw/argaeledd gwasanaeth y tu allan i 
oriau.  
 
ii) Defnyddio'r gyfradd ddyddiol a gytunwyd o £465 i dalu cyflog blynyddol o £11,625 i’r 
Crwner gan gynnwys diwrnodau hyfforddiant.  
Cyfanswm: £32,745 y flwyddyn (ynghyd ag argostau). 
 
iii) Costau swyddfa/lwfans cymorth busnes – £5,000 y flwyddyn   

 
2) Crwner Cynorthwyol: 
Bydd y gyfradd ddyddiol yn:  
• £397 am ddiwrnod llawn; a   
• £199 am hanner diwrnod. 

 
RHESWM(RHESYMAU) DROS Y PENDERFYNIAD:  
Cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol a Chylchlythyron JNC, lliniaru her a diogelu cronfeydd 
cyhoeddus.    
 
Trosolwg a Chraffu:  
 
Fframwaith Polisi:  
 
Blaenoriaethau 
Corfforaethol:   
 
Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:   
 
 
Goblygiadau Cyfreithiol:  
  
Goblygiadau Staffio:  
 
 
Goblygiadau 
Eiddo/Asedau:  
 
Risg/Risgiau:  
 
 
Pwerau Statudol:  
 
 
 
 

Dim  
 
Amherthnasol 
 
Hybu’r Economi (darparu gwasanaeth crwner effeithlon) 
 
 
Parhau â’r trefniadau cyfredol, potensial ar gyfer cynnydd yng 
nghostau cyflogau a goblygiadau i’r gyllideb yn ymwneud â thâl y 
Crwner a’r Crwner Cynorthwyol. 
 
Cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol 
 
Dim - Nid yw'r Crwner a'r Crwner Cynorthwyol yn cael eu hystyried 
yn gyflogeion y Cyngor.  
 
Dim 
 
 
Her gyfreithiol gan y Crwner a'r Crwner Cynorthwyol  
os na ddilynir yr argymhellion. 
 
Deddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009 
Deddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009  
Cylchlythyron 61 (Tachwedd 2017) a 62 (Ionawr 2018) y JNC: 
https://www.coronersociety.org.uk/_img/pics/pdf_1603105193-
615.pdf 
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Papurau Cefndir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atodiadau:  
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  
Swyddog Adrodd:  
 

Cylchlythyr 63 y JNC Tachwedd 2018 
https://www.coronersociety.org.uk/_img/pics/pdf_1603105217-
232.pdf 
Cylchlythyr 66 y JNC - Tâl Crwner 2021/2022 
https://www.local.gov.uk/jnc-circular-no66-coroners-pay-202122  
 
Canllaw i Wasanaethau Crwneriaid, Gweinyddiaeth Cyfiawnder; 
https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-coroner-
services-and-coroner-investigations-a-short-guide;  
Rheoliadau Treuliau, Ffioedd a Lwfansau Crwneriaid 2013 
Rheoliadau Treuliau, Ffioedd a Lwfansau Crwneriaid 2013 
Canllaw'r Prif Grwner i Ddeddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009 
https://www.judiciary.uk/wp-
content/uploads/JCO/Documents/coroners/guidance/chief-
coroners-guide-to-act-sept2013.pdf 
Adroddiadau Blynyddol ar y cyd y Prif Grwner ar gyfer 2018/19 a 
2019/2020  
https://www.judiciary.uk/publications/chief-coroners-combined-
annual-report-2018-to-2019-and-2019-to-2020/ a 
Adroddiadau'r Cabinet 4/9/2018, 5/2/2019 a 9/6/2020; 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings
_Public/10ii.%20DEC%20Coroner%20Service%20Review.pdf 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings
_Public/12i.%20Coroner%20Pay%20Arrangements.pdf 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings
_Public/11i.%20Coroners%20Pay%20Arrangements%202020.21-
June%202020.docx.pdf 
 
Dim 
 
Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Cyfreithiol a 
Llywodraethu (a Swyddog Monitro) 

Teitl: Cyfreithiol a Llywodraethu  
 

Dyddiad yr Adroddiad:  11eg Chwefror 2022 
 

Acronymau:     
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CYNGOR SIR CEREDIGION    
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15 Mawrth 2022 
  
Teitl: Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a 

Lletygarwch 2022-23 Llywodraeth Cymru 
 

Pwrpas yr adroddiad: Cymeradwyo mabwysiadu Cynllun Rhyddhad 
Ardrethi Annomestig - Manwerthu, Hamdden a 
Lletygarwch 2022-23 Llywodraeth Cymru fel 
Rhyddhad Ardrethi Annomestig Dewisol o dan Adran 
47 Deddf Llywodraeth Leol 1988 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet a’r 
Aelod Cabinet: 

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

Mewn ymateb i effaith barhaus y pandemig COVID-19, mae Llywodraeth Cymru wedi 
penderfynu parhau â’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a 
Lletygarwch dros dro ar gyfer 2022-23.  

Mae’r cynllun ar gyfer 2022-23 yn bwriadu darparu cymorth drwy gynnig disgownt o 
50% ar filiau ardrethi annomestig i fusnesau cymwys sy’n meddiannu eiddo ac yn 
gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch, megis siopau, tafarndai 
a bwytai, campfeydd, lleoliadau perfformio a gwestai.   

Bydd y cynllun ar gyfer 2022-23 yn cynnwys uchafswm i swm y rhyddhad y caiff 
busnesau ei hawlio ar draws Cymru. Cyfanswm y rhyddhad sydd ar gael yw £110,000 
ar draws yr holl eiddo sy’n cael eu defnyddio gan yr un busnes. Mae angen i bob 
busnes ddatgan nad yw swm y rhyddhad y maent yn gwneud cais amdano ar draws 
Cymru yn fwy na’r uchafswm wrth wneud cais i awdurdodau lleol unigol.  

Amlinellir meini prawf cymhwysedd manylach ac eithriadau i’r rhyddhad yn y ddogfen 
ganllaw atodedig gan Lywodraeth Cymru.  

Gan mai mesur dros dro yw hwn a chan fod darparu’r cyllid yn gyllid dewisol o dan 
Adran 47 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 mae angen penderfyniad i fabwysiadu’r 
cynllun yng Ngheredigion.  

Bydd y cynllun, a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru, yn cefnogi tua 966 o 
fusnesau yng Ngheredigion ac amcangyfrifir y bydd gwerth cyfanswm o £3.5m.  
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Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd 
Asesiad Effaith 
Integredig? Os 
naddo, 
esboniwch 
pam 

Naddo. Cynllun dros dro gan 
Lywodraeth Cymru yw hwn sy’n cael ei 
gynnig i bob Cyngor yng Nghymru i 
helpu i leihau baich Ardrethi 
Annomestig ar fusnesau cymwys wrth 
i effeithiau’r pandemig COVID-19 
barhau yng Nghymru.  
 

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

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

Argymhellir y dylai’r Cabinet wneud y canlynol:  
 
Mabwysiadu Cynllun Rhyddhad Ardrethi Annomestig 
– Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022-23 
Llywodraeth Cymru fel Rhyddhad Ardrethi 
Annomestig Dewisol o dan Adran 47 Deddf 
Llywodraeth Leol 1988. 
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn cefnogi busnesau lleol gan ddefnyddio’r 
cyllid grant sydd ar gael.  
 

Trosolwg a Chraffu: Ni chyfeiriwyd y cynllun at y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Adnoddau Corfforaethol gan mai cynllun 
dros dro gan Lywodraeth Cymru ydyw.  
 

Fframwaith Polisi: 
 

Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu’r Economi 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Ariennir y cynllun drwy grant gan Lywodraeth Cymru 
a bydd unrhyw ryddhad a ddyfernir yn unol â’r 
canllawiau / cynnig grant yn cael ei ad-dalu i 
Geredigion.  
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Dim 

Goblygiadau Staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau o ran 
Asedau / Eiddo: 
 

Dim 

Risg / Risgiau:  
 

Bydd methu â mabwysiadu’r cynllun yn golygu y 
bydd trethdalwyr Ceredigion o dan anfantais ariannol 
a bydd Llywodraeth Cymru’n tynnu ei chyllid yn ôl.  
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3 
 

Pwerau Statudol: 
 

Adran 47 Deddf Llywodraeth Leol 1988 

Papurau Cefndir: 
 

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar y cynllun 

Atodiadau: Cynllun Rhyddhad Ardrethi Annomestig – 
Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022-23 
Llywodraeth Cymru 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Stephen Johnson 
 
 

Swyddog Adrodd: Ann Ireland, Rheolwr Corfforaethol – Refeniw ac 
Asesiadau Ariannol  
 

Dyddiad: 16 Chwefror 2022.  
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Ardrethi Annomestig – Rhyddhad 
Ardrethi Manwerthu, Hamdden a 
Lletygarwch yng Nghymru – 2022-23 
Canllawiau 

Disgrifiad o’r canllawiau 
 
Lluniwyd y canllawiau hyn i helpu cynghorau sir a bwrdeistref sirol (“awdurdodau 
lleol”) i weinyddu’r cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 
(“y rhyddhad”). Ar 20 Rhagfyr 2021, cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth 
Leol y byddai'r rhyddhad ardrethi'n cael ei ehangu dros dro ar gyfer 2022-23. Mae’r 
canllawiau hyn yn berthnasol i Gymru yn unig. 

Mae’r canllawiau yn gosod y meini prawf y bydd Llywodraeth Cymru yn eu 
defnyddio i bennu cyllid i awdurdodau lleol ar gyfer rhyddhad ardrethi sy’n cael ei 
ddarparu i eiddo manwerthu, hamdden a lletygarwch. Nid yw’r canllawiau yn disodli 
unrhyw ddeddfwriaeth bresennol ar ardrethi annomestig nac unrhyw fath arall o 
ryddhad. 

Dylid anfon unrhyw gwestiynau am y cynllun at: polisitrethilleol@llyw.cymru 

Mae’r rhyddhad yn cael ei gynnig o 1 Ebrill 2022 a bydd ar gael tan 31 Mawrth 
2023. 

Cyflwyniad 
Mae’r rhyddhad hwn wedi’i anelu at fusnesau a threthdalwyr eraill yng Nghymru yn 
y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch, er enghraifft siopau, tafarnau a 
bwytai, campfeydd, lleoliadau perfformio a gwestai. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid grant i bob un o’r 22 awdurdod lleol yng 
Nghymru i ddarparu’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a 
Lletygarwch i fusnesau sy’n gymwys ar gyfer 2022-23. Nod y cynllun yw darparu 
cymorth i eiddo cymwys sydd wedi’i feddiannu drwy gynnig 50% o ostyngiad ar 
filiau ardrethi annomestig ar gyfer eiddo o’r fath. Bydd y cynllun ar gael i bob 
busnes cymwys, fodd bynnag bydd uchafswm i swm y rhyddhad y caiff busnesau ei 
hawlio ar draws Cymru. Cyfanswm y rhyddhad sydd ar gael yw £110,000 ar draws 
yr holl eiddo sy’n cael eu defnyddio gan yr un busnes. Mae angen i bob busnes 
ddatgan nad yw swm y rhyddhad y maent yn gwneud cais amdano ar draws Cymru 
yn fwy na’r uchafswm wrth wneud cais i awdurdodau lleol unigol. Mae enghraifft o 
ffurflen ddatganiad wedi’i hamgáu yn Atodiad 1 i awdurdodau lleol ei defnyddio 
wrth ddatblygu eu ffurflenni eu hunain i’w cyhoeddi a’u cyflwyno i fusnesau. 

Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau ynghylch rhoi’r cynllun hwn ar waith a’i 
gyflwyno. 
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Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 
  

Sut bydd y rhyddhad yn cael ei ddarparu? 
Gan mai mesur dros dro yw hwn, rydym yn darparu’r rhyddhad drwy roi ad-daliad i 
awdurdodau lleol sy’n defnyddio’u pwerau rhyddhad ardrethi yn ôl disgresiwn o dan 
adran 47 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988.  Yr awdurdodau lleol unigol eu 
hunain fydd yn mabwysiadu cynllun ac yn penderfynu ym mhob achos a ddylid 
caniatáu’r rhyddhad o dan adran 47. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi ad-daliad i’r 
awdurdodau lleol am y rhyddhad sy’n cael ei ddarparu yn unol â’r canllawiau hyn 
drwy grant o dan adran 31 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 a adran 58A o Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006. 

Sut bydd y cynllun yn cael ei weinyddu? 
Yr awdurdodau lleol eu hunain fydd yn penderfynu sut i weinyddu'r cynllun er mwyn 
sicrhau bod cymaint â phosib yn cymryd rhan a bod cyn lleied â phosib o faich 
gweinyddol ar dalwyr ardrethi a staff yr awdurdod lleol. 

Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth glir a hygyrch i fusnesau 
ynghylch manylion a gweinyddiaeth y cynllun. Os nad oes modd i awdurdod 
ddarparu'r rhyddhad hwn i fusnesau cymwys o 1 Ebrill 2022 ymlaen, am ba bynnag 
reswm, dylid ystyried hysbysu busnesau cymwys eu bod yn gymwys i gael y 
rhyddhad, ac y bydd eu biliau'n cael eu hailgyfrifo. 

Pa eiddo fydd yn gallu manteisio ar y rhyddhad? 
Yr eiddo a fydd yn gallu manteisio ar y rhyddhad hwn fydd eiddo manwerthu, 
hamdden a lletygarwch – fel siopau, tafarnau a bwytai, campfeydd, lleoliadau 
perfformio a gwestai ledled Cymru. Ceir rhagor o fanylion am y meini prawf 
cymhwysedd a'r eithriadau i'r rhyddhad isod. 

Dylai’r rhyddhad gael ei roi i bob busnes cymwys fel gostyngiad yn ei fil ardrethi yn 
seiliedig ar feddiannaeth rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023. Cydnabyddir bod 
rhai achosion lle bydd awdurdod lleol yn cael gwybod yn ôl-weithredol bod newid 
wedi bod o ran meddiannydd. Mewn achosion o’r fath, os yw’n glir bod y busnes yn 
meddiannu’r eiddo ar 1 Ebrill 2022 neu wedi hynny, caiff yr awdurdod lleol 
ddefnyddio’i ddisgresiwn wrth ddyfarnu’r rhyddhad. 

At ddibenion y cynllun hwn, bydd eiddo manwerthu fel "siopau, bwytai, caffis a 
llefydd sy'n gwerthu diod" yn golygu fel a ganlyn (yn ddarostyngedig i feini prawf 
eraill yn y canllawiau). 

Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i werthu nwyddau i aelodau o'r cyhoedd sy'n 
ymweld â nhw 

• Siopau (fel siop flodau, siop fara, cigydd, groser, siop ffrwythau a llysiau, gemydd, 
siop bapur ysgrifennu, siop drwyddedig, siop bapur newydd, siop caledwedd, 
archfarchnad ac ati) 
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• Siopau elusen 

• Optegydd 

• Fferyllfeydd 

• Swyddfeydd post 

• Siopau dodrefn neu ystafelloedd arddangos (fel siopau carpedi, gwydr dwbl, drysau 
garej) 

• Ystafelloedd arddangos ceir neu garafannau 

• Canolfannau gwerthu ceir ail law 

• Marchnadoedd 

• Gorsafoedd petrol 

• Canolfannau garddio 

• Orielau celf (lle mae modd prynu neu logi gwaith celf) 
Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i ddarparu'r gwasanaethau canlynol i 
aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw 

• Gwasanaethau trin gwallt a harddwch 

• Trwsio esgidiau/torri allweddi 

• Asiantaethau teithio 

• Swyddfeydd tocynnau (ee ar gyfer y theatr) 

• Gwasanaethau sychlanhau  

• Golchdai 

• Trwsio cyfrifiaduron, setiau teledu neu gyfarpar domestig 

• Trefnwyr angladdau 

• Prosesu lluniau 

• Llogi DVD neu fideo 

• Llogi offer 

• Llogi ceir 

• Swyddfeydd gwerthu a gosod tai 
Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i werthu bwyd a/neu ddiod i aelodau o'r 
cyhoedd sy'n ymweld â nhw 

• Bwytai 

• Bwytai archebu o’r car 

• Siopau tecawê 

• Siopau brechdanau 
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• Caffis 

• Siopau coffi 

• Tafarnau 

• Bariau neu fariau gwin 

Rydym yn ystyried bod ymgynnull a hamdden yn golygu’r canlynol: 

Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i ddarparu chwaraeon, hamdden a 
chyfleusterau i aelodau o’r cyhoedd sy’n ymweld â nhw (gan gynnwys i wylio 
gweithgareddau o’r fath) ac i ymgynnull aelodau o’r cyhoedd sy’n ymweld â nhw 

• Meysydd a chlybiau chwaraeon 

• Cyfleusterau chwaraeon a hamdden 

• Campfeydd 

• Atyniadau twristaidd 

• Amgueddfeydd ac orielau celf 

• Plastai a thai hanesyddol 

• Theatrau 

• Lleoliadau cerddoriaeth fyw 

• Sinemâu 

• Clybiau nos 

Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio i ymgynnull aelodau o’r cyhoedd sy’n 
ymweld â nhw 

• Neuaddau cyhoeddus 

• Tai clybiau, clybiau a sefydliadau 

Rydym yn ystyried bod gwestai, eiddo llety a phreswyl a llety hunanarlwyo yn 
golygu’r canlynol: 

Hereditamentau lle mae’r rhan annomestig yn cael ei defnyddio i ddarparu llety 
preswyl fel busnes 

• Gwestai, tai llety a thai preswyl 

• Cartrefi gwyliau 

• Parciau a safleoedd carafannau 

Ystyriaethau eraill 
Er mwyn gallu manteisio ar y rhyddhad, dylai'r hereditament gael ei ddefnyddio'n 
bennaf neu'n gyfan gwbl at y dibenion cymwys. Yn debyg i fathau eraill o ryddhad, 
yr hyn sy'n digwydd yn yr eiddo sy'n bwysig yn hytrach na'r ffaith ei fod yn cael ei 
ddefnyddio. Felly, os yw hereditamentau yn cael eu defnyddio, ond nid yn bennaf 
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neu'n gyfan gwbl ar gyfer y pwrpas cymwys, ni fyddant yn gymwys i gael y 
rhyddhad. I osgoi amheuaeth, dylid ystyried bod hereditamentau a gaeodd dros dro 
oherwydd cyngor y Llywodraeth ar COVID-19 yn hereditamentau sydd wedi’u 
meddiannu at ddibenion y rhyddhad hwn. 

Nid oes bwriad i'r rhestr uchod fod yn un gwbl drylwyr, gan y byddai'n amhosibl 
rhestru'r holl ddefnyddiau manwerthu, hamdden a lletygarwch amrywiol sy'n bodoli. 
Hefyd bydd rhai enghreifftiau'n codi o ddefnydd cymysg. Fodd bynnag, y bwriad yw 
rhoi arweiniad i'r awdurdodau lleol ynghylch y mathau o ddefnydd sy'n gymwys am 
y rhyddhad ym marn Llywodraeth Cymru at y diben hwn. Dylai awdurdodau lleol 
benderfynu dros eu hunain a yw eiddo penodol nad yw ar y rhestr yn gyffredinol 
debyg o ran natur i'r uchod. Os felly dylid ei ystyried yn gymwys ar gyfer y cynllun. 
Yn yr un modd, os nad yw eiddo yn debyg yn gyffredinol i'r rhai ar y rhestr uchod, ni 
ddylai fod yn gymwys ar gyfer y cynllun. 

Mae’r rhyddhad ardrethi yn cael ei roi yn ôl disgresiwn. Os yw awdurdodau lleol yn 
penderfynu defnyddio’u disgresiwn i beidio â chaniatáu rhyddhad i fusnesau 
cymwys, efallai y byddent yn dymuno ceisio cyngor cyfreithiol ar gyfer unrhyw 
faterion cyfreithiol a allai godi o ganlyniad i benderfyniad o’r fath, fesul achos.   

Efallai y bydd busnesau o’r farn eu bod wedi gallu parhau i fasnachu ar lefel 
sylweddol yn ystod y cyfyngiadau Coronafeirws, ac felly efallai na fyddent yn 
dymuno gwneud cais am y rhyddhad.  

Y mathau o hereditamentau nad ydynt yn cael eu hystyried yn 
gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a 
Lletygarwch 
Mae'r rhestr ganlynol yn nodi'r mathau o ddefnydd nad ydynt yn cael eu hystyried 
gan Lywodraeth Cymru fel defnydd manwerthu, hamdden neu letygarwch at ddiben 
y cynllun hwn, ac na fyddai'n gymwys i gael y rhyddhad. Fodd bynnag, yr 
awdurdodau lleol eu hunain fydd yn penderfynu a yw hereditamentau yn debyg o 
ran natur i'r rhai sy'n cael eu rhestru ac os na fyddent yn gymwys i gael y rhyddhad 
o dan y cynllun. 

Hereditamentau sy'n cael eu defnyddio'n gyfan gwbl neu'n bennaf i ddarparu'r 
gwasanaethau canlynol i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw 

• Gwasanaethau ariannol (ee banciau, cymdeithasau adeiladu, peiriannau arian 
parod, bureaux de change, benthycwyr diwrnod cyflog, siopau betio, gwystlyddion) 

• Gwasanaethau meddygol (ee milfeddygon, deintyddion, meddygon, osteopathiaid, 
ceiropractyddion) 

• Gwasanaethau proffesiynol (ee cyfreithwyr, cyfrifwyr, asiantaethau yswiriant, 
ymgynghorwyr ariannol, tiwtoriaid) 

• Swyddfeydd dosbarthu Swyddfa’r Post 

• Meithrinfeydd dydd 

• Llety cŵn a chathod 
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• Clybiau casino a gamblo 

• Cartrefi arddangos ac ystafelloedd marchnata 

• Asiantaethau cyflogaeth 
Hereditamentau nad ydynt yn rhesymol hygyrch i aelodau o’r cyhoedd sy’n ymweld 
â nhw 
Os nad yw hereditamentau fel arfer yn rhesymol hygyrch i aelodau o'r cyhoedd sy'n 
ymweld â nhw, ni fyddant yn gymwys i gael rhyddhad o dan y cynllun, hyd yn oed 
os oes defnydd atodol o'r hereditament y gellid ystyried ei fod yn syrthio o dan y 
disgrifiadau yn Pa eiddo fydd yn gallu manteisio ar y rhyddhad? 

Hereditamentau gwag 
Dylai pob eiddo sy'n wag ar 1 Ebrill 2022 gael ei eithrio rhag y rhyddhad hwn. Fodd 
bynnag, o dan y cynllun Rhyddhad Eiddo Gwag gorfodol, bydd eiddo gwag yn derbyn 
gostyngiad o 100% yn ei ardrethi ar gyfer y tri mis cyntaf (ac mewn rhai achosion y 
chwe mis cyntaf) o fod yn wag. 

Hereditamentau sy’n eiddo i awdurdod lleol neu sy’n cael eu rhentu neu eu rheoli 
ganddo 
Mae hereditamentau sy’n eiddo i awdurdod lleol neu sy’n cael eu rhentu neu eu 
rheoli ganddo, er enghraifft canolfannau ymwelwyr, siopau gwybodaeth i dwristiaid 
a siopau coffi neu siopau rhoddion sy’n rhan o adeiladau hanesyddol ac yn cael eu 
rhedeg gan awdurdodau lleol, yn esempt o’r cynllun hwn. 

Faint o ryddhad sydd ar gael? 
  

Cyfanswm y rhyddhad a ariennir gan y Llywodraeth sydd ar gael i bob eiddo o dan 
y cynllun hwn ar gyfer 2022-23 yw 50% o’r bil perthnasol. Mae hyn yn amodol ar 
uchafswm o £110,000 i bob busnes ar draws eu holl eiddo yng Nghymru. Dylid 
cymhwyso’r rhyddhad i’r bil net sy’n weddill ar ôl gweithredu unrhyw ryddhad 
gorfodol ac unrhyw ryddhad arall yn ôl disgresiwn a ariennir gan grantiau adran 31 
(ac eithrio’r rhai pan fo awdurdodau lleol wedi defnyddio eu pwerau rhyddhad 
ehangach yn ôl disgresiwn a gyflwynwyd gan Ddeddf Lleoliaeth 2011, nad ariennir 
gan grantiau adran 31). Bydd cymhwysedd ar gyfer y cynllun rhyddhad ardrethi a’r 
rhyddhad ei hun yn cael ei asesu a’i gyfrifo ar sail ddyddiol. Dylid defnyddio’r 
fformiwla ganlynol wrth benderfynu ar swm y rhyddhad ardrethi i’w ganiatáu ar 
gyfer hereditament penodol yn ystod blwyddyn ariannol: 
  
Swm y rhyddhad i’w ganiatáu = V/2 
  
V yw’r tâl dyddiol am yr hereditament ar gyfer y diwrnod trethadwy ar ôl gweithredu 
unrhyw ryddhad gorfodol ac unrhyw      ryddhad arall yn ôl disgresiwn (ac eithrio’r 
rhai pan fo awdurdodau lleol wedi defnyddio eu pwerau rhyddhad yn ôl disgresiwn 
a gyflwynwyd gan Ddeddf Lleoliaeth 2011, nad ariennir gan grantiau adran 31). 
  
Dylid cyfrifo hyn gan anwybyddu unrhyw addasiadau blwyddyn flaenorol i’r 
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atebolrwydd sy'n syrthio ar y diwrnod. 
Bydd busnesau sy'n defnyddio mwy nag un eiddo yn gallu cael Rhyddhad Ardrethi 
Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch ar gyfer pob eiddo cymwys, o fewn uchafswm 
o £110,000 i bob busnes ar draws Cymru. 

Gall busnes gydag un eiddo a rhwymedigaeth o fwy na £220,000 yn weddill (ar ôl 
unrhyw ryddhad) ddefnyddio dyraniad cyfan y rhyddhad. Ni fydd unrhyw fusnesau 
eraill sy’n eiddo i’r busnes hwnnw yn gymwys o dan y cynllun. 
Mae eiddo manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd wedi’i eithrio o’r Rhyddhad 
Ardrethi Busnesau Bach oherwydd y rheolau amlfeddiannaeth yn gymwys am y 
cynllun rhyddhad hwn, o fewn yr uchafswm. 

Newidiadau i hereditamentau presennol gan gynnwys newid 
meddiant 
 
Bydd eiddo gwag sy'n dechrau cael ei ddefnyddio ar ôl 1 Ebrill 2022 yn gymwys i 
gael y rhyddhad hwn o ddyddiad ei feddiannu. 

Os oes newid meddiant yn ystod y flwyddyn ariannol, ar ôl i'r rhyddhad gael ei 
ddarparu i'r hereditament, bydd y meddiannydd newydd yn gymwys i dderbyn y 
rhyddhad ar sail pro-rata os ydynt yn gweithredu yn y sectorau manwerthu, 
hamdden neu letygarwch. Bydd hyn yn cael ei gyfrifo yn seiliedig ar weddill y 
dyddiau meddiannu gan ddefnyddio’r fformiwla yn yr adran Faint o ryddhad sydd ar 
gael? 

Dylid gweithredu’r gostyngiad yn ddyddiol gan ddefnyddio’r fformiwla a nodir uchod. 
Dylai hereditament a grëwyd o ganlyniad i raniad neu uniad yn ystod y flwyddyn 
ariannol, neu pan fo newid defnydd wedi bod, gael ei ystyried o’r newydd ar gyfer y 
gostyngiad ar y diwrnod hwnnw. 

Cymorth Gwladwriaethol / Cyfundrefn Rheoli Cymorthdaliadau 
Yn dilyn diwedd cyfnod pontio ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd 
ar 31 Rhagfyr 2020, mae rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol yr UE yn berthnasol 
mewn rhai amgylchiadau yn unig. Gan nad yw’r rhyddhad wedi’i ariannu gan gronfa 
weddilliol yr UE, nid yw rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol yr UE bellach yn 
berthnasol ar gyfer y cynllun hwn. O 1 Ionawr 2021, daeth Trefn Gymhorthdal y DU 
i rym. Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod y cynllun y tu hwnt i gwmpas unrhyw 
gytundebau masnachu rhyngwladol gan fod mesurau yn canolbwyntio yn lleol yng 
Nghymru. 

Enghraifft o Ffurflen Ddatganiad 
Mae enghraifft o ffurflen ddatganiad wedi’i hamgáu yn Atodiad 1 i awdurdodau lleol 
ei defnyddio wrth ddatblygu eu ffurflenni eu hunain i’w cyhoeddi a’u cyflwyno i 
fusnesau. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15 Mawrth, 2022 

 
Teitl: Adroddiad Monitro’r Rhaglen Gyfalaf Chwarter 3  

 
Diben yr adroddiad: Adrodd ar y Gwariant Cyfalaf hyd yma 

 
Er: Gwybodaeth 

 
Portffolio Cabinet a’r 
Aelod Cabinet: 

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

 
1.    Y Sefyllfa Gyffredinol 
 

Mae manylion gwariant diweddaraf y Rhaglen Gyfalaf hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 
(Cyfnod 9) ynghlwm yn Atodiad A. 
 
Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn yw £9.4m, sy’n unol â’r disgwyliadau. Cyllideb 
gyffredinol y Rhaglen Gyfalaf yw £20.8m (ac eithrio Cronfeydd Wrth Gefn). 
 

 
2.    Cynlluniau Newydd – Amrywiannau, Newidiadau yn y Gyllideb 
 

Mae'r gyllideb ddiweddaraf bellach yn adlewyrchu’r rhaglen newydd ar gyfer 
2021/22 a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 1 Chwefror, 2022 fel rhan o broses y 
gyllideb. Mae'r rhaglen wedi'i chwtogi yn unol â'r disgwyliadau ar wariant 
cyraeddadwy erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2021/22. Mae'r cyllidebau, pan fo’r 
cynllun yn caniatáu, wedi cael eu hailbroffilio ar gyfer 2022/23. 

   
    

3.    Contractau Cyfalaf. 
 
Nid oes unrhyw rai wedi’u hadrodd.  

 
 

4.    Derbyniadau Cyfalaf 
 

Cyffredinol – hyd yn hyn cyflawnwyd £107k o Dderbyniadau Cyfalaf yn erbyn y 
targed o £100k 
 
Ysgolion – hyd yn hyn, cyflawnwyd £165k o Dderbyniadau Cyfalaf yn erbyn y 
targed o £100k.  

 
5.     Monitro'r Rhaglen  
 

Caiff y Rhaglen Gyfalaf ei monitro bob deufis gan y Grŵp Monitro Cyfalaf. Mae’r 
Grŵp yn ystyried materion megis datblygiad prosiectau, trosglwyddiadau, 
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llithriadau a goblygiadau sy’n codi wedi hynny, ac yn eu hadrodd i’r Grŵp 
Datblygu. Mae Atodiad A wedi’i gynnwys er gwybodaeth ac mae’n amlinellu 
perfformiad y gyllideb hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021. 

 
Asesiad Effaith Integredig: 
 
 
 
Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

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

Nid yw’r adroddiad hwn yn 
cyfeirio at newid mewn 
gwasanaeth na pholisi.  
 

Hirdymor: 
Integreiddio: 
Cydweithio: 
Cynnwys: 
Atal: 
 

Argymhelliad: Nodi’r perfformiad yn yr Adroddiad Monitro Cyfalaf 
fel y nodir yn Atodiad A 
 

Y rheswm dros y 
penderfyniad: 
 

Nid oes angen un 
 

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 ategu’r holl 
Flaenoriaethau Corfforaethol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 
Goblygiadau Cyfreithiol:                      
 
Goblygiadau staffio: 
 
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 -  Adroddiad Monitro’r Rhaglen Gyfalaf  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Stephen Johnson, Cyllid a Chaffael 
 
 

Swyddog Adrodd: Justin Davies – Rheolwr Corfforaethol Cyllid Craidd 
 

Dyddiad: 2 Mawrth, 2022 
 

Tudalen 146



Appendix A

Filename: Copy of FINAL cab report Period 9 monitoring 202122 (Cymraeg).xls
Sheet: Monitoring Page 1 of 7 Printed on 08/03/22 at 12:46

Adroddiad Monitro Cyfalaf 2021/22 

 Rheolwyr 
Corfforaethol / 

Rheolwyr 
Gwasanaeth 

Cyfanswm y 
Gyllideb 

Ddiweddaraf 
£'000

Cyfanswm y 
Gwariant hyd 

yma
£'000

 Y Gyllideb sy'n 
Weddill £'000

Ffynhonnell 
Ariannu Nodiadau i'r Cabinet

                                

Ysgolion a Diwylliant 

Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif (Band A) NJ 37 34 3 CSC Dim materion i'w nodi

Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif (Band B) NJ 3,402 1,927 1,475 CSC/Grant Dim materion i'w nodi

Lleihau maint dosbarthiadau Babanod NJ 7 7 0 Grant Dim materion i'w nodi

Darpariaeth Gofal Plant gan gynnwys Cenarth, Dyffryn Aeron a 
Henry Richards

NJ

2,029 1,424 605 Grant

Cymeradwywyd cyllid ychwanegol o £517k 
- ar hyn o bryd rhagwelir y bydd y gyllideb 
yn cael ei gwario'n llawn erbyn diwedd y 
flwyddyn 

Ysgolion - gwaith cyfalaf ychwanegol
NJ

894 609 285 Grant Dim materion i'w nodi

System wresogi o dan y llawr - Ysgolion NJ 5 1 4 CSC Dim materion i'w nodi

Gwaith Brys mewn Ysgolion NJ 100 87 13 CSC Dim materion i'w nodi

Ennyn Chwilfrydedd (Amgueddfa Ceredigion) NJ 11 9 2 CSC/Grant Dim materion i'w nodi

Cyfanswm - Ysgolion a Diwylliant 6,485 4,100 2,385

Porth Cymorth Cynnar

Hwb Cymunedol - Canolfan Hamdden Llambed 

CY

25 57 (32) Grant

Dylid gwario'r holl gostau adeiladu yn 
2022/23. Gwnaed cais i Lywodraeth 
Cymru am arian ychwanegol ar gyfer y 
cynllun hwn. Disgwylir tua £77k o wariant 
yn 21/22 y gellir ei ariannu'n llawn o'r grant 
presennol

Campws y Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghwrtnewydd GJ 167 49 118 CSC Dim materion i'w nodi

Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg NJ 316 274 42 Grant Dim materion i'w nodi

Uwchraddio pyllau nofion a neuaddau chwaraeon y Canolfannau 
Hamdden CY

274 -                      274 CSC
Mae'r gwaith wedi'i gwblhau 

Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar 782 379 403

 Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021 gyda'r 
newidiadau diweddaraf yn y gyllideb
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Adroddiad Monitro Cyfalaf 2021/22 

 Rheolwyr 
Corfforaethol / 

Rheolwyr 
Gwasanaeth 

Cyfanswm y 
Gyllideb 

Ddiweddaraf 
£'000

Cyfanswm y 
Gwariant hyd 

yma
£'000

 Y Gyllideb sy'n 
Weddill £'000

Ffynhonnell 
Ariannu Nodiadau i'r Cabinet

 Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021 gyda'r 
newidiadau diweddaraf yn y gyllideb

Yr Economi ac Adfywio

Canolfan Dulais - Arian Datblygu TRIP/Tai Ceredigion AD 228 200 28 Grant Bydd y Cynllun yn cael ei wario'n llawn

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

Gwaith Trin Carthion 
LG

316 76 240 CSC
Mae cynlluniau'n mynd rhagddynt

Gwaith Brys Arall LG 100 6 94 CSC Dim materion i'w nodi

Adeiladau - Buddsoddi i Arbed 
LG

152 26 126 CSC
Mae cynlluniau'n mynd rhagddynt

Eiddo Anweithredol - Datblygiad Buddsoddi i Arbed AD 72 66 6 CSC
Rhagwelir y bydd y gyllideb hon yn cael ei 
gwario'n llawn.

Rhaglen Datblygu Asedau
AD

379 196 183 Grant
Mae cynlluniau'n mynd rhagddynt

Neuadd y Farchnad Aberteifi 
AD

164 -                      164 CSC
£200k wedi cael ei ailbroffilio ar gyfer 
22/23.

Rhaglen Adnewyddu Pontydd Troed AD 50 65 (15) CSC Dim materion i'w nodi

Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd Canol Tref Llanbedr Pont Steffan AD 209 6 203 Grant Rhaglen waith wedi'i chynllunio ar waith

Grant Gwella Mynediad AD 103 79 24 Grant Dim materion i'w nodi
Y themâu sy'n cael blaenoriaeth gan y Bartneriaeth Cyflwyno 
Adferiad Gwyrdd AD 66 23 43 Grant Dim materion i'w nodi

Arian Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur AD
115 -                      115 Grant

Cyllid ychwanegol o £37k wedi'i 
gymeradwyo ar gyfer prynu cerbyd torri 
gwair

Prosiectau Codi'r Gwastad AD 508 -                      508 Grant 100% o gyllid grant llywodraeth y DU 

Cyfanswm - Yr Economi ac Adfywio 2,466 744 1,722

T
udalen 148



Appendix A

Filename: Copy of FINAL cab report Period 9 monitoring 202122 (Cymraeg).xls
Sheet: Monitoring Page 3 of 7 Printed on 08/03/22 at 12:46

Adroddiad Monitro Cyfalaf 2021/22 

 Rheolwyr 
Corfforaethol / 

Rheolwyr 
Gwasanaeth 

Cyfanswm y 
Gyllideb 

Ddiweddaraf 
£'000

Cyfanswm y 
Gwariant hyd 

yma
£'000

 Y Gyllideb sy'n 
Weddill £'000

Ffynhonnell 
Ariannu Nodiadau i'r Cabinet

 Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021 gyda'r 
newidiadau diweddaraf yn y gyllideb

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Ffyrdd
PJ 264 25 239 CSC

Dim materion felly bydd y gyllideb yn cael 
ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn.

Pontydd
PJ

14 14 (0) CSC

Dim materion felly bydd y gyllideb yn cael 
ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn.

Gwasanaethau Amgylcheddol 
GJ

92 55 37 CSC
Dim materion felly bydd y gyllideb yn cael 
ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn.

Gwelliannau Cyffredinol i'r Priffyrdd 
PJ

919 89 830 CSC
Dim materion felly bydd y gyllideb yn cael 
ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn.

Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus PJ
775 590 185 Grant

Cyllid i'w ddefnyddio erbyn mis Mawrth 
2022, gyda'r rhaglen ail-wynebu nesaf.

Y Rhaglen Goleuadau Stryd 
PJ

380 178 202 CSC
£380k i'w ddefnyddio'n llawn ym mlwyddyn 
ariannol 21/22

Cronfa Drafnidiaeth Leol - Coridor Strategol Bws TrawsCymru PJ
842 422 420 Grant

Prosiect yn mynd rhagddo - dim materion 
hysbys.

Adfer y difrod a achoswyd gan Storm Callum
RLL

12 2 10 Grant

Y gyllideb sy'n weddill i'w defnyddio erbyn 
diwedd blwyddyn ariannol 21/22

Grant Ffyrdd Cydnerth - Modelu llifogydd PJ
20 1 19 Grant

Prosiect yn mynd rhagddo - dim materion 
hysbys.

Trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn PJ

420 6 414 Grant

Mae'r cynllunio ar gyfer y gwaith hwn yn 
mynd rhagddo, a chytunir ar Weithredwyr 
Pwyntiau Gwefru yn ystod Chwarter 3 a 4 
Blwyddyn Ariannol 21/22.
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Adroddiad Monitro Cyfalaf 2021/22 

 Rheolwyr 
Corfforaethol / 

Rheolwyr 
Gwasanaeth 

Cyfanswm y 
Gyllideb 

Ddiweddaraf 
£'000

Cyfanswm y 
Gwariant hyd 

yma
£'000

 Y Gyllideb sy'n 
Weddill £'000

Ffynhonnell 
Ariannu Nodiadau i'r Cabinet

 Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021 gyda'r 
newidiadau diweddaraf yn y gyllideb

Cronfa Teithio Llesol - Arian Craidd PJ 325 36 289 Grant Disgwylir cynnydd pellach yn Chwarter 4.

Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberteifi - Gwella Troedffyrdd PJ 206 42 164 CSC/Grant Disgwylir cynnydd pellach yn Chwarter 4.

Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberystwyth - Gwella Troedffyrdd PJ
192 7 185 Grant

Prosiect yn mynd rhagddo - dim materion 
hysbys.

Cronfa Teithio Llesol - Llwybr Cyswllt Prifysgol Llambed PJ 148 4 144 Grant
Prosiect yn mynd rhagddo - dim materion 
hysbys.

Gwaith ar raddfa fach - Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu PJ 215 58 157 Grant
Prosiect yn mynd rhagddo - dim materion 
hysbys.

Diogelwch ar y Ffyrdd - Cynllun Peilot ffyrdd sydd heb eu 
mabwysiadu - Bryn Hafod, Aberteifi.

PJ
100 3 97 CSC/Grant

Prosiect yn mynd rhagddo - dim materion 
hysbys. 

Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre / Y Borth

RLL

70 18 52 Grant

Mae elfen y Borth bellach wedi'i gohirio, 
felly bydd y gwariant yn is na'r gyllideb. 
Nid yw LlC wedi cadarnhau eto a ellir 
symud y cyllid i 22/23. 

Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron RLL
325 357 (32) Grant

Mae cyllid grant ychwanegol wedi'i 
ddyfarnu yn ystod chwarter 4

Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth RLL 120 3 117 Grant
Cyllid Grant wedi'i gymeradwyo sy'n cael 
ei broffilio dros ddwy flwyddyn ariannol

Diogelu'r Arfordir yn Llangrannog RLL
37 41 (4) Grant

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo 
£15k ychwanegol 

Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas RLL
32 7 25 Grant

 Mae LlC yn adolygu'r cyllid a'r dyddiad 
cwblhau

Cerbydau Newydd Ychwanegol (Gorfodi Parcio Sifil) GJ 35 28 7 CSC Derbyniwyd y Cerbydau

Cerbydau Newydd i'r Fflyd GJ 344 345 (1) CSC Derbyniwyd y Cerbydau

Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugnol GJ
24 -                      24 CSC

Disgwylir y bydd gofyn i'r gyllideb gael ei 
chario ymlaen ar ddiwedd y flwyddyn - felly 
bydd gwariant yn 22/23

Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 5,911 2,331 3,580
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Adroddiad Monitro Cyfalaf 2021/22 

 Rheolwyr 
Corfforaethol / 

Rheolwyr 
Gwasanaeth 

Cyfanswm y 
Gyllideb 

Ddiweddaraf 
£'000

Cyfanswm y 
Gwariant hyd 

yma
£'000

 Y Gyllideb sy'n 
Weddill £'000

Ffynhonnell 
Ariannu Nodiadau i'r Cabinet

 Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021 gyda'r 
newidiadau diweddaraf yn y gyllideb

Porth Gofal 

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl LH 1,500 934 566 CSC Dim materion i'w nodi

Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Throi Tai'n Gartrefi

LH

172 137 35 CSC/Grant

Mae £100k ychwanegol wedi'i ychwanegu 
at y gyllideb o ad-daliadau benthyciadau 
Derbyniadau Cyfalaf gan y rhagwelir y 
defnyddir y lefel hon o arian yn 21/22

Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol LH
122 69 53 Grant

Mae cyllid grant ychwanegol o £15k wedi'i 
gymeradwyo.

Grant Boeleri newydd Cartrefi Clyd LH 15 19 (4) Grant
Mae cyllid grant newydd wedi'i 
gymeradwyo ar gyfer 2021/22

Grantiau Mesurau Ynni Cartrefi Clyd LH

500 95 405 Grant

Mae £221k ychwanegol wedi'i 
gymeradwyo gydag estyniad hyd at 
ddiwedd mis Awst 22 - felly mae'r gyllideb 
wedi'i hailbroffilio. £500k yn 21/22 a £323k 
yn 22/23

Camu Mlaen - Canolfan Steffan NL
207 3 204 CSC

Mae £82k ychwanegol wedi'i ychwanegu 
at y gyllideb gan fod tendrau wedi dod yn 
ôl yn uwch na'r disgwyl.

Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl

NL

132 9 123 CSC

Mae'r arian ar gyfer uwchraddio 
gorsafoedd galw nyrsys mewn cartrefi 
gofal. Mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo

Canolfannau Dydd - Gwelliannau i Ddiogelu'r Cyhoedd a 
Gwelliannau Amgylcheddol NL

20 3 17 CSC

Dim ond gwariant cymharol fach fydd yn y 
flwyddyn ariannol hon ar y prosiect hwn 
gan mai newydd fynd allan y mae tendrau - 
mae £150k o'r gyllideb wedi'i ail-broffilio i 
22/23.

Y Gronfa Gofal Canolradd - Prosiect Dementia Hafan Deg NL
296 18 278 CSC/Grant

Mae £89k o Gyllid Grant Ychwanegol 
wedi'i gymeradwyo ac mae angen £29k o 
gyllid cyffredinol.

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

343 159 184 Grant

Mae cyllid grant ychwanegol o £49,000 
wedi'i gymeradwyo ar gyfer y gwaith 
adnewyddu ar 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 43 116 Grant

Cymeradwywyd cyllid grant o dan y Gronfa 
Gofal Canolradd ar gyfer 2021/22

Cyfanswm - Porth Ceredigion 4,340 1,659 2,681
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Adroddiad Monitro Cyfalaf 2021/22 

 Rheolwyr 
Corfforaethol / 

Rheolwyr 
Gwasanaeth 

Cyfanswm y 
Gyllideb 

Ddiweddaraf 
£'000

Cyfanswm y 
Gwariant hyd 

yma
£'000

 Y Gyllideb sy'n 
Weddill £'000

Ffynhonnell 
Ariannu Nodiadau i'r Cabinet

 Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021 gyda'r 
newidiadau diweddaraf yn y gyllideb

Cyswllt Cwsmeriaid

Caledwedd TGCh AM 197 -                      197 CSC Codwyd archeb ar gyfer y caledwedd

Ffonau Symudol Clyfar AM 133 105 28 CSC Dim materion i'w nodi

Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid 330 105 225

Cyllid a Chaffael

Cynllun Grantiau Cymunedol 
JD

180 47 133 CSC
Ymrwymiadau hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 
£175k 

Cyfanswm - Cyllid a Chaffael 180 47 133

Gwasanaethau Democrataidd

Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor - Cam 2 LE 150 -                      150 CSC/Grant Mae'r cynllun yn mynd rhagddo

Cyfanswm - Gwasanaethau Democrataidd 150 -                    150

Covid 19  

Covid 19 - Ysbytai Maes JD 174 98 76 Grant Mae'r cynllun yn cael ei gwblhau

174 98 76

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 20,818 9,421 11,397
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Adroddiad Monitro Cyfalaf 2021/22 

 Rheolwyr 
Corfforaethol / 

Rheolwyr 
Gwasanaeth 

Cyfanswm y 
Gyllideb 

Ddiweddaraf 
£'000

Cyfanswm y 
Gwariant hyd 

yma
£'000

 Y Gyllideb sy'n 
Weddill £'000

Ffynhonnell 
Ariannu Nodiadau i'r Cabinet

 Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021 gyda'r 
newidiadau diweddaraf yn y gyllideb

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 gra JD 1,179 -                      1,179

Cyfanswm - Arian wrth gefn 1,843 -                    1,843

CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL 22,661 9,421 13,240
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15/03/2022 

 
Teitl: Cyllideb Refeniw Reoladwy - 2021/22 

 
Pwrpas yr adroddiad: Adrodd ar Gyllideb Refeniw Reoladwy 2021/22 ‒ y 

sefyllfa a oedd ohoni ar ddiwedd Rhagfyr 2021 a 
rhagweld y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Gareth Lloyd, Cyllid a Chaffael 
 

 
1. CRYNODEB 
 

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet ynglŷn â 
pherfformiad ariannol pob Gwasanaeth mewn perthynas â Chyllideb Refeniw 
Reoladwy 2021/22.  Mae cyllidebau pob gwasanaeth yn cael eu monitro a’u 
hadolygu’n rheolaidd er mwyn asesu amseriad yr incwm a’r gwariant, yn ogystal ag 
asesu’r sefyllfa a ragwelir ar ddiwedd y flwyddyn a sicrhau bod camau cyweiriol yn 
cael eu cymryd lle bo hynny’n bosibl ac fel y bo’n briodol. 
 
Ar yr adeg hon yn y flwyddyn ariannol, rhagwelir mai’r sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn 
fydd tanwariant o £1.165m, sy’n welliant pellach ar y sefyllfa yn Chwarter 2. Hefyd 
mae gwarged o ran Treth y Cyngor a disgwylir iddo fod yn uwch o lawer - a dros 
ddwbwl - y £376k a oedd dros ben y llynedd. Ni fydd y sefyllfa go iawn yn hysbys tan 
ar ôl i’r flwyddyn orffen, pan fydd y cyfrifon yn cael eu tynnu ynghyd. Felly mae sefyllfa 
ariannol gyffredinol y Cyngor yn parhau’n gadarnhaol ac yn wydn.  Mae’n bwysig 
nodi’r canlynol: 
 

 Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gyhoeddi grantiau a chyllid untro 
ychwanegol ar fyr rybudd, yn bennaf o ganlyniad i’r arian canlyniadol a ddaw 
oddi wrth Drysorlys y DU. Y diweddaraf oedd £50m yn ychwanegol i 
Awdurdodau Lleol ledled Cymru i’w ddefnyddio’n hyblyg i reoli pwysau costau 
yn sgil chwyddiant.  Mae hyn wedi galluogi'r Cyngor i ystyried lleihau baich 
Treth y Cyngor ar gyfer 2022/23. 

 Mae sefyllfa'r flwyddyn bresennol yn cael ei chuddio am inni dderbyn arian 
grant dros dro/ untro mewn nifer o wasanaethau, yn enwedig ym maes Gofal 
Cymdeithasol. 

 Mae dal i fod her o ran recriwtio sy’n effeithio ar Ofal Cymdeithasol yn enwedig, 
a hefyd Gwasanaethau eraill (sydd yn ei dro yn golygu mwy o swyddi gwag 
nag arfer).  Rhoddir amrywiol fentrau ar waith i geisio gwella'r sefyllfa. 

 Mae effeithiau a risgiau ariannol yn dal i fodoli yn sgil COVID-19, ond mae’r 
rhain wrthi’n cael eu rheoli drwy gyfuniad o hawliadau o gronfa Galedi 
Llywodraeth Cymru, grantiau penodol gan Lywodraeth Cymru ac arian a oedd 
wedi ei osod o’r neilltu cyn hyn. 
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O ganlyniad i'r ffactorau hyn, mae’n parhau’n anodd gwneud rhagolwg ariannol a 
chynllunio’n ariannol. Fodd bynnag, mae'n golygu y bydd y Balansau Cyffredinol a’r 
cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd yn fwy ar ddiwedd y flwyddyn. Drwy hyn bydd 
modd neilltuo arian yn y dyfodol ar gyfer ymrwymiadau untro, ynghyd â’r budd 
ychwanegol o wneud arbedion dros dro yn sgil llai o gostau benthyca allanol. 

 
 

2. PERFFORMIAD Y GYLLIDEB GRAIDD 
 
Mae Cyllideb Ddiweddaraf Chwarter 3 yn cynnwys nifer fach o Drosglwyddiadau 
Cyllideb sy'n ymwneud â newidiadau gweithredol o ddydd i ddydd rhwng 
Gwasanaethau, lle nad oes dim newid sylfaenol i'r gwasanaethau a ddarperir. Yr unig 
un sy'n fwy na £200k yw'r eitem ganlynol: 
 

 
 

Eitem 

 
Swm 
£’000 

Cyllideb 
wedi’i 

throsglwyddo 
o 

Cyllideb 
wedi’i 

throsglwyddo 
i 

Cyfiawnder Ieuenctid 218 Porth Cymorth 
Cynnar 

Porth Cynnal 

 
O ran dyfarniad cyflog cenedlaethol 2021/22 i staff gweinyddol, proffesiynol, 
technegol a chlerigol a’r Prif Swyddogion, mae’r rhain wrthi’n cael eu gweithredu.  
Cynnig tâl terfynol y cyflogwyr oedd 2.75% ar gyfer y pwynt cyflog isaf, 1.75% ar gyfer 
pob Gradd arall ac 1.50% ar gyfer Prif Swyddogion.  Bydd cost ychwanegol net o 
oddeutu £100k, sydd wedi'i gynnwys yng nghyllideb y flwyddyn nesaf. 
 
Yn ystod y chwarter diwethaf cafwyd dau achos nodedig – effaith Storm Barra a thân 
mewn adeilad storio yn depo’r Cyngor yng Nglanyrafon. Mae’r olaf yn destun hawliad 
yswiriant.  Ar hyn o bryd, nid yw'r Cyngor yn rhagweld y bydd unrhyw effaith ariannol 
sylweddol yn deillio o'r naill na'r llall. 
 
O ran perfformiad y gyllideb graidd, mae’r tabl a welir ar y dudalen nesaf yn dangos 
sefyllfa pob Gwasanaeth ar hyn o bryd, yn ogystal â’r hyn a ragwelir ar gyfer y dyfodol.   
Gwelir rhagor o fanylion yn yr Atodiad unigol ar gyfer pob Gwasanaeth. 
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3. EFFAITH ARIANNOL COVID-19 

 
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.  Bydd Cronfa Galedi Frys 
Llywodraeth Cymru ar gyfer Awdurdodau Lleol yn rhedeg hyd at 31/03/22 ac mae’r 
sefyllfa y tu hwnt i hyn wedi bod yn rhan o broses Cyllideb 2022/23.    
 
Ymdrinnir â’r effaith ariannol yn sgil COVID-19 ar sail corfforaethol cyfunol ar draws y 
Cyngor; felly rhoddir cyfrif am y rhan fwyaf o’r elfennau y cyfeirir atynt o dan yr adran 
hon o dan bennawd cyllideb y Grŵp Arweiniol.  Mae’r adran ganlynol yn rhoi crynodeb 
o’r sefyllfa o safbwynt yr eitemau mwyaf arwyddocaol: 
 
a) Costau Cynyddol yn sgil COVID-19 a Chronfa Galedi Llywodraeth Cymru 

Parhawyd i wneud hawliadau misol o Gronfa Galedi Llywodraeth Cymru a daeth y 
rhain i gyfanswm o £4.8m ar gyfer y cyfnod Ebrill i Ragfyr.   Mae rhai elfennau sydd 
heb eu penderfynu gan Lywodraeth Cymru (£260k), ond o'r eitemau sy'n weddill ac 
y penderfynwyd yn eu cylch, fe dalwyd 99.6% o werth yr hawliadau. Mae'r prif 
feysydd cost yn ymwneud â chymorth ariannol i ddarparwyr Gofal Cymdeithasol i 
Oedolion, costau sy'n gysylltiedig ag Ailagor yr Economi i Ymwelwyr, costau uwch o 
ran glanhau trylwyr a chyflenwi athrawon mewn Ysgolion, Digartrefedd, a Phrydau 
Ysgol am Ddim. 
 

b) Incwm a Gollwyd mewn Gwasanaethau 
Mae nifer fwy o ffrydiau incwm yn awr yn cael eu hadfer i’r lefelau cyn COVID (e.e. 
meysydd parcio) neu maent yn creu arbedion dros dro i wneud yn iawn am y diffygion 
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 
o ganlyniad i newid dros dro y defnydd a wneir o’r adeiladau a hynny ar gyfer dibenion 
eraill.  Mae hawliadau yn dal i gael eu cyflwyno bob chwarter i Lywodraeth Cymru, 
gan ddod i gyfanswm o £0.9m ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill a Rhagfyr. Talwyd 
hawliadau Chwarteri 1 a 2 yn llawn ac rydym yn disgwyl am benderfyniad ynghylch 
Chwarter 3. 
 

c) Manteision Ariannol 
Er bod y rhan fwyaf o effeithiau ariannol COVID-19 yn negyddol, mae rhai meysydd 
lle gwnaed arbedion / incwm ychwanegol. 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 ychydig dros £300k yn y flwyddyn hon hyd at ddiwedd Chwarter 3.   
Derbyniwyd ffioedd hefyd mewn perthynas â rhoi nifer o gynlluniau grant ar waith a 
rheoli’r cynlluniau hynny ‒ cyfanswm o £280k hyd yma.  
 

d) Casglu Treth y Cyngor 
 
Hefyd mae gwarged o ran Treth y Cyngor a disgwylir iddo fod yn uwch o lawer - a 
dros ddwbwl - y £376k a oedd dros ben y llynedd. 
 

Yn gyffredinol, y bwriad o hyd yw parhau i reoli effaith ariannol COVID-19 drwy gyfuniad 
o hawliadau o Gronfa Galedi Llywodraeth Cymru, ymdrin â rhai cynilion yn gorfforaethol 
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a defnyddio arian a gafodd ei osod o’r neilltu cyn hyn mewn cronfa wrth gefn, os oes 
angen.    
 

4. CYNLLUNIAU ERAILL GAN LYWODRAETH CYMRU SY’N GYSYLLTIEDIG Â 
COVID-19/ ARGYFWNG COSTAU BYW 
 
Dyma’r prif gynlluniau sy’n cael eu rheoli hyd yma yn 2021/22: 
 

Rhyddhad rhag talu Ardrethi 
annomestig cenedlaethol (ardrethi 
busnes NNDR) ar gyfer y sectorau 
Hamdden, Manwerthu a 
Lletygarwch 

Mae dros £8.3m o ryddhad NNDR wedi ei 
ddyfarnu i fusnesau cymwys ar gyfer 2021/22  

  

Cynllun Cymorth Hunanynysu Hyd yma cafwyd taliadau cronnol o £785k – 
Mae’r cynllun bellach wedi’i ymestyn hyd at 
31/03/22 ac mae gwerth y taliad yn ôl i £500 

  

Cronfa i Ddarparwyr Gofal 
Cymdeithasol  

Roedd y gronfa hon yn wreiddiol yn rhan o 
arian caledi Llywodraeth Cymru.  Ar gyfer 
diwedd y flwyddyn bydd Llywodraeth Cymru 
yn lleihau’r arian yn raddol, ac eithrio ym 
maes Gofal Cartref.  Mae rhai elfennau yn 
parhau hyd 31/03/22 o dan y Gronfa Adfer 
Gofal Cymdeithasol. 

  

Cynllun ychwanegiad at dâl 
salwch statudol Gweithwyr Gofal - 
ar gyfer Cyflogwyr 

Hyd yma gwnaethpwyd taliadau cronnol o 
£34k – mae’r cynllun ar agor hyd 30/06/22  

  

Taliad o £735 i Ofalwyr Taliadau o £1.565m hyd yma i dros 1,600 o 
Ofalwyr.  Cynllun wedi dod i fwcwl. 

  

Cynllun Grant Gweithwyr 
Diwylliannol Llawrydd – ceisiadau 
Mai 2021 

£48k o grantiau wedi’u talu – Cynllun wedi 
cau 
  

  

Grantiau Busnes yn ôl disgresiwn 
y Gronfa Cadernid Economaidd – 
ceisiadau Mehefin ac Awst 2021 

£100k o grantiau wedi’u talu – Cynllun wedi 
cau 

Grant Caledi i Denantiaid Cynllun ar waith nawr – dim taliadau hyd 
yma.   Bydd y Cynllun yn cau ar 31/03/22 

£200 Taliadau Cymorth Tanwydd 
Gaeaf 

Cynllun newydd – hyd yma cafwyd taliadau 
cronnol o £464k.  Bydd y Cynllun yn cau ar 
28/02/22 

Grantiau Busnes Omicron Cynllun NNDR newydd a chynllun Grantiau 
yn ôl disgresiwn. Hyd yma cafwyd taliadau 
cronnol o £1.399m.  Cynllun wedi cau ar 
14/02/22 

Taliad o £1,498 i Ofalwyr Disgwyl rhagor o fanylion wrth Lywodraeth 
Cymru am y Cynllun 

Cynllun ad-dalu Treth y Cyngor - 
£150 

Disgwyl rhagor o fanylion wrth Lywodraeth 
Cymru am y Cynllun 

 
Yn ogystal â'r rhain, mae nifer o gynlluniau grant sy'n gysylltiedig â COVID sydd wedi, 
neu wrthi’n, cael cymorth ac adnoddau.  Mae'r rhain yn cynnwys Profi, Olrhain a Diogelu 
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(Olrhain Cysylltiadau), datgomisiynu Ysbytai Maes Dros Dro, Canolfannau Brechu, arian 
argyfwng Bysiau, Cronfa Adfer Gofal Cymdeithasol a grantiau amrywiol o ran Addysg a 
Phriffyrdd. 

 
5. CASGLIAD 
 

Mae sefyllfa ariannol y Cyngor yn parhau yn wydn.  Yn gyffredinol ar hyn o bryd, 
rhagwelir tanwariant o £1.165m gan y Gwasanaethau ar gyfer diwedd y flwyddyn ynghyd 
â'r sefyllfa gadarnhaol arferol ar ddiwedd y flwyddyn ar gyfer Treth y Cyngor. Yn ogystal, 
mae effaith ariannol COVID-19 ar gyfer 2021/22 yn parhau i fod yn un y gallwn ei rheoli. 

 
 
A wnaed Asesiad Effaith 
Integredig?   
Os naddo, nodwch pam.    

 
Naddo 
 

Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Crynodeb: 
Hirdymor: Ddim yn berthnasol  
Integreiddio:   Ddim yn berthnasol 
Cydweithio:  Ddim yn berthnasol 
Cynnwys:   Ddim yn berthnasol 
Atal:   Ddim yn berthnasol 
 

Argymhellion:    
 
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 
 

Nodi'r adroddiad  
 
Deall perfformiad refeniw ariannol y Cyngor yn ystod y 
flwyddyn 
 

Trosolwg a Chraffu: Ystyriwyd yn ystod y broses o osod y gyllideb  
 

Fframwaith Polisi: Strategaeth Ariannol Tymor Canolig  
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Mae’r gyllideb yn cefnogi Amcanion Strategol y Cyngor  
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Nodir yn yr adroddiad  

 

Goblygiadau Cyfreithiol: 
 

Rhan o rôl a chyfrifoldeb y swyddog Adran 151 parthed 
gweinyddu materion ariannol y Cyngor yn gywir. 
 

Goblygiadau staffio: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Goblygiadau eiddo /  
asedau: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Risg(iau):  
 

Risg na fydd digon o gyllid os oes gorwariant sylweddol.   Risg 
barhaus ynghylch pandemig COVID-19 (risg COVID-19 ar y 
Gofrestr Risg Gorfforaethol). 
 

Pwerau Statudol: Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972 
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Papurau Cefndirol: Cyllideb Refeniw 2021/22 
 

Atodiadau: Atodiad A: Cyswllt Cwsmeriaid 
Atodiad B: Gwasanaethau Democrataidd 
Atodiad C: Economi ac Adfywio 
Atodiad D: Cyllid a Chaffael  
Atodiad E: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 
Atodiad F: Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 
Atodiad G: Pobl a Threfniadaeth 
Atodiad H: Polisi, Perfformiad a Diogelu’r 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 Wrth Gefn 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Steve Johnson 
 

Swyddogion Adrodd: Duncan Hall a Justin Davies  
 

Dyddiad: 02/03/2022 
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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 Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 3,422 2,442 2,457 (15) (120)

Ymrwymiadau gwariant TGCh yw'r prif ffactor sy'n gyrru’r rhagolwg presennol.  

Serch hynny, mae problemau parhaus yn y gadwyn gyflenwi o ran darparu offer a 

deunyddiau a allai effeithio ar y sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn

ICT expenditure commitments are the main factor driving the current forecast.  

There are though continued supply chain issues on the delivery of equipment and 

materials which could affect the final year end position

 I/L 

Gwasanaethau Cwsmeriaid / Customer Services 1,308 981 859 122 120

Bu nifer o swyddi gwag yn ystod y flwyddyn, er bod hyn yn cael ei wrthbwyso’n 

rhannol gan gynnydd sylweddol yng nghostau Masnachol oherwydd y defnydd 

cynyddol o daliadau gan gerdyn

There have been a number of vacant posts throughout the year, although this is 

partially offset by a significant increase in the Merchant charges due to increased 

use of card payments

 I/L 

Gwasanaethau Cymunedol / Community Services 949 716 668 48 -

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 75 75 - -

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 5,779 4,214 4,059 155 -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 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 Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 1,370 1,314 56 45
Mae’r arbediad rhagolwg yn ymwneud yn rhannol ȃ Lwfansau Aelodau.

The forecast saving relates partly to Members Allowances.
 I/L 

Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau / Corporate Service 

Support
1,904 1,422 1,393 29 -

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
399 297 265 32 20

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 4,120 3,089 2,972 117 65

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 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 Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 2,092 2,026 66 -
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

Twf a Menter / Growth & Enterprise 587 387 364 23 35

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 117 173 138 35 35

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 80 78 2 -

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 3,471 2,732 2,606 126 70

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar hyn o bryd yn y flwyddyn rhagwelir tanwariant o £70k.   Mae incwm Pridiannau Tir yn perfformio’n dda, felly dylai hyn, ynghyd ag arbedion dros dro yn ymwneud â’r strwythur staffio newydd, ganiatáu trosglwyddo i gronfa wrth gefn Hybu’r Economi ar 

ddiwedd y flwyddyn

At this stage in the year an underspend of £70k is forecast.   Land Charges income is performing well, so this combined with temporary savings relating to the new staffing structure, should allow a transfer to the Boosting the Economy reserve to be 

made at year end

3
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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 Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 2,280 2,018 262 200

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 6,132 6,224 (92) -

Bydd unrhyw wariant dros £6.1miliwn yn cael ei ariannu naill ai o gronfeydd wrth 

gefn wedi eu clustnodi neu o’r gwasanaeth. Any spend in excess of £6.1m will be 

funded from either earmarked reserves or from the service. 

 C / M 

Yswiriant, Terfynu a Chostau Corfforaethol Eraill / Insurance, 

Termination  & Other Corporate Costs
1,746 1,625 1,157 468 250

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I / L 

Cyfrif Cyfalaf Corfforaethol / Corporate Capital Account 9,125 7,775 7,691 84 100

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 17,812 17,090 722 550

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 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 Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 3,478 3,369 109 -
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 (68) (48) (20) -
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 4,500 4,176 324 -
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 4,102 4,110 (8) -
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

657 483 344 139 -
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
561 448 455 (7) -

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 12,943 12,406 537 -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 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 Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 661 496 485 11 (5)
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

Gwasanaethau Archwilio /  Audit Services 594 448 417 31 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)

280 209 161 48 40
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 1,535 1,153 1,063 90 55

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 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: Geraint Edwards

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 1,132 1,097 35 -
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 60 53 7 -

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 2,093 1,192 1,150 42 -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 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.
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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 Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 824 585 529 56 -
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

Diogelu'r Cyhoedd / Public Protection 1,198 909 832 77 -

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 92 74 18 -

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I/L 

 CYFANSWM / TOTAL 2,146 1,586 1,435 151 -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 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 Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 325 505 428 77 125

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.  Disgwylir ffrydiau cyllid newid i HCT.

There are no problem areas identified. Additional HCT funding streams are 

anticipated.

 I / L 

Gwasanaethau Cymorth Cynnar / Early Intervention Services 770 922 914 8 50
Mae swyddi gwag wedi arwain at y tanwariant.

Vacant posts have led to the underspend.
 I / L 

Uned Cyfeirio Disgyblion / Pupil Referral Unit 729 529 491 38 50
Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I / L 

Canolfannau Lles / Wellbeing Centres 1,117 907 950 (43) (75)

Mae'r maes gwasanaeth hwn yn ddibynnol iawn ar incwm. Mae’r sefyllfa a ragwelir 

yn dibynnu’n bennaf ar sut mae sefyllfa Ch4 yn dod i fodolaeth ar ôl i’r Canolfannau 

Lles ailagor (gan gynnwys adolygiad terfynol o’r cyllid ar gyfer gwariant sy’n 

ymwneud ag Adeiladau sydd ei angen yn barod ar gyfer ailagor).

This service area is highly income dependent. The forecast position is mainly 

dependant on how the Q4 position materialises following the Wellbeing Centres 

reopening (including a final review of the funding of Building related expenditure 

required in readiness for reopening).

 C / M 

Gwasanaethau Cymorth ac Ymyrraeth / Support and Intervention 

Services
888 679 715 (36) (50)

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
- 75 75 - -

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I / L 

 CYFANSWM / TOTAL 3,829 3,617 3,573 44 100

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 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 yn bennaf oherwydd swyddi gwag a chyllid ychwanegol ar gyfer HCT.  Mae’r Canolfannau Lles i gyd bellach wedi ailagor yn llawn, felly bydd chwarter olaf y 

flwyddyn yn un pwysig i’r gwasanaeth hwn.

The service is operating within the resources available and foresees an underspend due mainly to vacant posts and additional funding for HCT.  The Wellbeing Centres have all now fully reopened, so the final quarter of the year will be an important one 

for this service.
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Atodiad J / Appendix J

Porth Cynnal Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Sian Howys

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 9,658 7,623 7,603 20 (48)

Yn bennaf oherwydd gorwariant ar Taliadau Uniongyrchol £124k, Plant sy'n derbyn 

Gofal £216k, sy'n cael ei orbwyso yn rhannol gan danwariant oherwydd Swyddi gwag 

yn y gwasanaeth ac anhawster wrth recriwtio oherwydd Covid £287k

Mainly due to Direct Payments overspend £124k, Boarding Out £216k, partly offset by 

underspends on vacant posts in the service and difficultly in recruiting due to Covid 

£287k

 U / H 

Cymorth Estynedig / Extended Support 9,787 7,289 7,303 (14) (32)

Yn bennaf oherwydd gorwariant ar llety â chymorth £326k sy'n cael ei orbwyso yn 

rhannol gan danwariant oherwydd Swyddi gwag yn y gwasanaeth ac anhawster wrth 

recriwtio oherwydd Covid £242k

Mainly due to Supported Living £326k overspend, partly offset by underspends on 

vacant posts in the service and difficultly in recruiting due to Covid £242k

 U / H 

Lles Meddyliol / Mental Wellbeing 2,553 2,178 2,224 (46) -
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 826 452 463 (11) -
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 490 454 389 65 80
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
319 206 272 (66) -

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 23,633 18,202 18,254 (52) -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Roedd y Gwasanaethau hyn yn rhagweld gorwariant erbyn diwedd y flwyddyn, ond bydd grant untro ychwanegol ar ddiwedd y flwyddyn gan Lywodraeth Cymru nawr yn helpu i ariannu hyn.   Mae meysydd amrywiol o’r Gwasanaethau yn eithaf cyfnewidiol 

eu natur, gyda rhagolygon yn seiliedig ar ymrwymiadau hysbys hyd yma ond yn nodi y gall y rhain newid yn eithaf dramatig mewn cyfnod byr o amser.  Mae’r Gwasanaethau hefyd wedi elwa o’r Gronfa Adfer Gofal Cymdeithasol yn 2021/2022, sef cyllid 

untro dros dro.

These Services were anticipating an overspend by year end, however an additional one-off year-end WG grant will now assist with funding this.   Various areas of the Services are quite volatile in nature, with forecasts being based on known commitments 

to date but noting these can change quite dramatically in a short space of time.  The Services have also benefited from the Social Care Recovery Fund in 2021/2022, which is temporary one-off funding.
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Atodiad K / Appendix K

Porth Gofal Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Donna Pritchard

Gwasanaeth

 Y Gyllideb 

Ddiweddaraf 

 Cyllideb hyd 

at Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 2,973 3,077 (104) (149)

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 3,996 3,945 51 103

Gofal Cartref sy'n bennaf gyfrifol am y tanwariant. Mae hyn yn cael ei fonitro'n agos 

gan fod y tanwariant wedi'i gysylltu â'r nifer o becynnau ar y rhestr aros, oherwydd 

bod nifer o ddarparwyr wedi rhoi pecynnau gofal yn ôl. Yn dilyn hyn, mae'r nifer ar y 

rhestr aros wedi cynyddu o 34 yn Ebrill 2021 i 75 ar ddiwedd mis Rhagfyr. 

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 as providers 

have handed back packages. This has seen the waiting list increase from 34 in 

April 21 to 75 at the end of December 21. 

 U / H 

Gwananaethau Asesu a Brysbennu Integredig / Integrated Triage 

and Assessment Services
1,549 1,309 1,264 45 59

Mae'r tanwariant ar y gwasanaeth yma yn bennaf oherwydd swyddi gwag o fewn y 

timau. Mae'r tanwariant wedi cael ei dynnu lawr gan gynnydd sylweddol ar wariant 

staff asiantaeth i lanw'r swyddi yma. 

Underspend on this service is mainly due to vacant posts within the teams. This 

underspend has been reduced somewhat by a large increase in spending on 

agency staff to cover these roles. 

 C / M 

Gwasanaethau Tai / Housing Services 804 57 (11) 68 76

Mae'r tanwariant yma oherwydd i lety digartref ychwanegol gael ei ariannu trwy 

Gyllid Caledi Llywodraeth Cymru. 

The underspend is due to additional homeless accomodation being funded through 

Welsh Government Hardship. 

 C / M 

Rheoli’r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service 

Management and Strategy
382 86 149 (63) (89)

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 11,656 8,421 8,424 (3) -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Roedd y Gwasanaethau hyn yn rhagweld gorwariant erbyn diwedd y flwyddyn, ond bydd grant untro ychwanegol ar ddiwedd y flwyddyn gan Lywodraeth Cymru nawr yn helpu i ariannu hyn.   Mae meysydd amrywiol o’r Gwasanaethau yn eithaf 

cyfnewidiol eu natur, gyda rhagolygon yn seiliedig ar ymrwymiadau hysbys hyd yma ond yn nodi y gall y rhain newid yn eithaf dramatig mewn cyfnod byr o amser.  Mae’r Gwasanaethau hefyd wedi elwa o’r Gronfa Adfer Gofal Cymdeithasol yn 

2021/2022, sef cyllid untro dros dro.

These Services were anticipating an overspend by year end, however an additional one-off year-end WG grant will now assist with funding this.   Various areas of the Services are quite volatile in nature, with forecasts being based on known 

commitments to date but noting these can change quite dramatically in a short space of time.  The Services have also benefited from the Social Care Recovery Fund in 2021/2022, which is temporary one-off funding.
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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 Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 - (25)  I / L 

Ysgolion Uwchradd / Secondary Schools 13,893 13,893 13,893 - (75)  I / L 

Ysgolion Pob Oed / All-through Schools 10,743 10,743 10,743 - (100)  I / L 

Gwella Ysgolion / School Improvement 1,474 482 415 67 150

Mae swyddi gwag wedi arwain at y tanwariant yn ogystal â chyllid grant 

ychwanegol.

Vacant posts have led to the underspend along with additional grant funding.

 I / L 

Adnoddau Dysgu / Learning Resources 299 102 84 18 -
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 1,542 1,459 83 175
Mae swyddi gwag ac adennill rhwng awdurdodau wedi arwain at y tanwariant.

Vacant posts and inter authority recoupment have led to the underspend.
 I / L 

Gwasanaethau Diwylliannol / Cultural Services 978 678 622 56 25

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 835 523 406 117 125
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
245 163 106 57 50

Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

There are no problem areas identified.
 I / L 

 CYFANSWM / TOTAL 48,721 46,268 45,870 398 325

Mae'r cyllid i gyd yn cael ei ddirprwyo i Gyrff Llywodraethol Ysgolion o 1 Ebrill.  Mae 

dyraniadau allan o'r gronfa wrth gefn yn fwy na'r gyllideb.

All funding is delegated to School Governing Bodies wef 1 April.  Allocations from 

the contingency fund are greater than budget.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 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 eu 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 

wrth ddefnyddio gwargedion 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 Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 486 365 337 28 -
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 2,845 - - - -

Nid oes dim meysydd problemus wedi'u nodi ar hyn o bryd.  Mae'r targed arbedion 

Corfforaethol o £2.1m ar gyfer y flwyddyn bellach wedi'i gyrraedd yn llawn.

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 200 150 21 129 -

Nid oes dim meysydd problemus wedi'u nodi ar hyn o bryd. Bydd angen i gostau 

sy'n ymwneud â Storm Barra ddod o bennawd hwn y Gyllideb.

There are no problem areas identified at present. Costs relating to Storm Barra will 

need to come from this Budget heading.

 I / L 

Buddsoddi i Arbed / Invest to Save 65 60 56 4 -
Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd.

There are no problem areas identified at present. 
 I / L 

Lleoliadau y tu allan i'r Sir / Out of County Placements 1,792 1,344 1,662 (318) -

Mae’r gyllideb hon yn dod o dan bwysau cynyddol, ond bydd hyn yn cael ei liniaru 

dros dro, yn bennaf trwy ddefnyddio cyllid Gofal Cymdeithasol ychwanegol gan 

Lywodraeth Cymru.

This budget is coming under increasing pressure, however this will be mitigated on 

a temporary basis, mainly through the use of additional WG Social Care funding

 U / H 

COVID19 / COVID19 - 2,470 2,470 - -

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 5,388 4,389 4,546 (157) -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 2021

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Rhagwelir sefyllfa lle caiff y gyllideb ei mantoli, ar ôl ystyried cyllid Gofal Cymdeithasol untro ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gyda chost gynyddol lleoliadau y Tu Allan i’r Sir.  Bydd costau sy’n gysylltiedig â COVID19 yn cael eu hariannu 

gan gyfuniad o Gronfa Galedi Llywodraeth Cymru, Arbedion a Nodwyd a Chronfeydd Wrth Gefn wedi’u Clustnodi.

A break-even position is forecast, after making allowance for additional one-off WG Social Care funding to assist with the increasing cost of Out of County placements.  COVID19 related costs 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 Rhagfyr 

2021 

 Gwir wariant 

hyd at 

Rhagfyr 2021 

 Amrywiant  

hyd at 

Rhagfyr

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 

December

2021 

 Actuals

to

December

2021 

 Variance

to

December

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 3,057 3,057 - -

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 3,057 3,057 - -

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2021 / Budget Forecast Report December 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.

14

T
udalen 175



M
ae'r dudalen yn w

ag yn fw
riadol



1 
 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I'R: 
 

CABINET 

DYDDIAD: 
 

15 Mawrth 2022 

LLEOLIAD: SKYPE – Siambrau'r Cyngor, Penmorfa, Aberaeron 
 

TEITL: 
 

Adroddiad Diogelu Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS 
Chwarter 2 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 2 2021-22. 
 
Adroddiadau rheoli amlasiantaethol yw'r rhain ar ddiogelu plant ac oedolion yng Ngheredigion 
yn ystod y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi 2021. Darparant wybodaeth reoli ar y camau a 
gymerwyd o dan Weithdrefnau 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 gyfle 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 ychydig o ostyngiad yn nifer yr adroddiadau am blant a arweiniodd at gamau'n cael 

eu cymryd o dan y Gweithdrefnau Diogelu yn y chwarter hwn o'i gymharu â Chwarter 1, 
gyda 106 yn Chwarter 2 o'i gymharu â 116 yn Chwarter 1. 

 
 Fodd bynnag, roedd cynnydd yn nifer y Cynadleddau Cychwynnol Diogelu Plant a 

gynhaliwyd o'i gymharu â Chwarter 1, gydag 11 o gynadleddau wedi'u cynnal ar gyfer 33 
o blant yn y chwarter hwn o'i gymharu â 9 chynhadledd gychwynnol ar gyfer 18 o blant yn 
Chwarter 1. 
 

 O ganlyniad i Gynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant, cafodd 27 o blant eu rhoi ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant yn y chwarter hwn. Ni chafodd 6 phlentyn eu rhoi ar y gofrestr. 
 

 Cynhaliwyd 14 o Gynadleddau Adolygu yn y chwarter hwn ar gyfer 24 o blant. O'r 24 
plentyn hyn, roedd 13 o blant wedi aros ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, cafodd 11 eu tynnu 
o'r gofrestr. O'r 11 plentyn a ddatgofrestrwyd, derbyniodd 3 ymyrraeth bellach drwy 
Gynllun Plentyn sydd Angen Gofal a Chymorth; roedd 6 yn destun Gorchymyn Llys ac yn 
Blant sy'n Derbyn Gofal, ac nid oedd angen unrhyw wasanaethau ar 2 berson ifanc arall. 
 

 Yr Heddlu oedd prif ffynhonnell yr adroddiadau a dderbyniwyd, gyda Gwasanaethau 
Cymdeithasol Mewnol ac yna Addysg hefyd yn darparu'r mwyafrif o'r adroddiadau a 
dderbyniwyd. 
 

 Roedd gostyngiad yn nifer yr Ymholiadau Adran 47 a gynhaliwyd yn y chwarter hwn o'i 
gymharu â Chwarter 1, gyda 51 wedi'u cynnal yn y chwarter hwn a 65 yn Chwarter 1. O'r 
51 o ymholiadau a gynhaliwyd, cwblhawyd 38 o'r ymholiadau hynny ar y cyd rhwng yr 
Heddlu a'r Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 

 O'r Ymholiadau a gynhaliwyd, cam-drin/camfanteisio'n rhywiol oedd y prif gategori o gamdriniaeth 
a ymchwiliwyd (21) gydag 14 yn ymwneud â honiadau o gam-drin corfforol, 12 yn ymwneud ag 
esgeulustod a 4 yn ymwneud â cham-drin emosiynol. 
 

 Cynhaliwyd 81.5% o Gynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant o fewn yr amserlenni 
statudol o'i gymharu â 94% yn Chwarter 1.  Cynhaliwyd 2 gynhadledd yn ymwneud â 5 
plentyn y tu allan i'r amserlen, un ohonynt oherwydd problemau staffio a'r llall oherwydd 
argaeledd teulu'r plant. Cynhaliwyd 91.7% o Gynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant o 
fewn yr amserlen, a chynhaliwyd 100% o gyfarfodydd Grŵp Craidd o fewn yr amserlen. 
 

 Y prif ffactorau risg i blant oedd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant oedd cam-drin domestig 
(95%), rhieni'n gwahanu (60%), rhieni sy'n camddefnyddio sylweddau/alcohol (57.8%), 
rhieni sydd heb ymgysylltu â'r Cynllun Amddiffyn Plant (55.5%), a throseddau trais gan 
oedolion (53.3%).  Roedd anawsterau iechyd meddwl rhieni yn ffactor risg 46.7% sy'n 
effeithio ar blant ar y gofrestr. 
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 O'r 45 o blant ar y gofrestr ar 30 Medi ymlaen, roedd 24 o blant wedi'u cofrestru o dan y 

categori cam-drin emosiynol/seicolegol, roedd 20 o blant wedi'u cofrestru o dan y categori 
esgeulustod, ac roedd 1 wedi'i gofrestru o dan y categori esgeulustod a cham-drin rhywiol 
 
 
DIOGELU OEDOLION 
 

 Mae cynnydd yn Chwarter 2 yn nifer yr oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl o gael 
eu cam-drin a/neu eu hesgeuluso ers Chwarter 1, gyda 147 o oedolion yn Chwarter 2 o'i 
gymharu â 133 yn Chwarter 1.  Fodd bynnag, mae'r ffigurau'n debyg i nifer yr oedolion yn 
Chwarter 4 (146).  Yn Chwarter 4, roedd cynnydd yn y nifer o'i gymharu â'r chwarter 
blaenorol, ac mae'n ymddangos bod hyn yn dilyn codi cyfyngiadau Covid-19. Yn Chwarter 
4 roedd cynnydd yn nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd gydag ychydig o ostyngiad yn 
Chwarter 1 y flwyddyn hon ac yna cynnydd eto yn Chwarter 2. 

 
 Derbyniwyd cyfanswm o 175 o adroddiadau/atgyfeiriadau yn y chwarter hwn. O'r 175 o 

adroddiadau a dderbyniwyd, aeth 87 o adroddiadau ymlaen i Ymholiad Adran 126. 
 
 Asiantaethau Darparwyr oedd y ffynhonnell fwyaf o adroddiadau y chwarter hwn (42), 

wedi'i ddilyn gan yr Heddlu (34), yr Awdurdod Lleol (26) ac yna Iechyd (25). 
 

 Mae nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd sy'n ymwneud â cham-drin emosiynol/seicolegol 
yn uwch nag unrhyw gategori o gamdriniaeth a adroddwyd yn y chwarter hwn, gyda 74 o 
adroddiadau ar gyfer hyn o'i gymharu â 49 ar gyfer cam-drin corfforol, 52 ar gyfer 
esgeulustod, 50 ar gyfer cam-drin ariannol a 15 ar gyfer cam-drin rhywiol. Mae hyn yn 
gyson â'r chwarteri blaenorol lle oedd y categori cam-drin emosiynol/seicolegol wedi 
cynhyrchu'r adroddiadau mwyaf o gam-drin. 
 

 Mae cynnydd yn nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd sy'n nodi cam-drin ariannol fel achos 
o bryder, ond bu lleihad yn nifer yr adroddiadau lle mae'r honiad yn ymwneud ag 
esgeulustod. 

 

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 
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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: 15 Rhagfyr 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 
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 
Adroddiad Rheoli Perfformiad 

 
Chwarter: 2 

1.7.21 – 30.9.21 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/21 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/21 
 

ADRAN 1: CYFLWYNIAD 
 
Dyma'r adroddiad rheoli amlasiantaethol ar gyfer diogelu plant yng Ngheredigion yn ystod y 
cyfnod rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi 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 
Rheolwr Corfforaethol Diogelu, 
Elizabeth.Upcott@ceredigion.gov.uk 
01545 574212 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/21 
 

ADRAN 2: Prif Ddata a Data Cymharol 
 

Canlyniadau'r Atgyfeiriadau 
Gorff-
Medi 
2021 

Ebrill-
Meh 
2021 

Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Gorff-
Medi 
2020 

Adroddiadau / Atgyfeiriadau sy'n arwain at 
Drafodaethau / Cyfarfodydd Strategaeth 
Amddiffyn Plant 

106 116 99 102 92 

 
Nifer y Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn 
Plant (ac eithrio cynadleddau trosglwyddo a 
chyn geni) 

9 8 3 13 10 

Nifer y Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn 
Plant Cyn Geni - 1 - 1 2 

Nifer y Cynadleddau Trosglwyddo Amddiffyn 
Plant 1 - 1 - - 

Cynadleddau Trosglwyddo Amddiffyn Plant Cyn 
Geni 1 - - - - 

Cyfanswm y Cynadleddau Cychwynnol 
Amddiffyn Plant (gan gynnwys Cynadleddau 
Trosglwyddo a Chyn Geni) 

11 9 4 14 12 

Cyfanswm y plant a fu'n destun 
Cynadleddau Cychwynnol / Cyn Geni / 
Trosglwyddo 

33 18 9 20 23 

 
Nifer y plant â'u henwau ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant (ac eithrio Cynadleddau Cyn Geni a 
Throsglwyddo) 

26 17 4 15 18 

Nifer y plant â'u henwau i'w rhoi ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant pan gânt eu geni - 1 - 1 2 

Nifer y plant â'u henwau ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant ar ôl eu trosglwyddo o Awdurdodau Lleol 
eraill 

0 - 3 - - 

Nifer y plant â'u henwau i'w rhoi ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant adeg geni ar ôl eu trosglwyddo 
o Awdurdodau Lleol eraill 

1 - - - - 

Cyfanswm y plant â'u henwau ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant ar ôl Cynadleddau 
Cychwynnol 

27 18 7 16 20 

Cyfanswm y plant na roddwyd eu henwau ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant 6 - 2 4 3 

 
Nifer y Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant 
 13 12 18 17 16 
Nifer y Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant 
Cyn Geni 1     
Cyfanswm y Cynadleddau Adolygu 
Amddiffyn Plant (gan gynnwys Cyn Geni) 14     
Nifer y plant a fu'n destun Cynadleddau  
Adolygu Amddiffyn Plant 23 24 35 39 26 
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Dadansoddiad: 
Roedd ychydig o ostyngiad yn nifer yr atgyfeiriadau a arweiniodd at gymryd camau gweithredu o 
dan Weithdrefnau Diogelu Cymru yn ystod y chwarter hwn. 
Canran y plant a drafodwyd mewn cynadleddau adolygu ac a gafodd eu datgofrestru oedd 46%. 

Nifer y plant â'u henwau i'w rhoi ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant pan gânt eu geni 1 - - - - 
Cyfanswm y plant a fu'n destun 
Cynadleddau Adolygu / Cyn Geni  24     
Cyfanswm y plant sy'n parhau ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant 13 7 11 18 11 
Cyfanswm y plant y tynnwyd eu henwau oddi ar 
y Gofrestr Amddiffyn Plant 11 17 24 21 15 
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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 

Gorffennaf     
1 39 16 40 95 
2 42 18 4 64 
3 48 20 12 80 
4 17 7 1 25 
5 5 0 1 6 
 
 

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 

Awst     
1 56 17 29 102 
2 63 26 9 98 
3 35 11 4 50 
4 2 2 0 4 
5 0 0 0 0 
     

Cyfanswm 

Medi     
1 80 20 56 156 
2 89 49 21 159 
3 68 17 0 85 
4 23 10 0 33 
5 1 0 0 1 
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Ffynonellau'r Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant a'r nifer a arweiniodd at Drafodaethau 
Strategaeth 

Cysylltwyd gan Gorffennaf Awst Medi Cyfanswm 
Data 

cymharol 
chwarter 

1 
Yr Heddlu 16 15 26 57 44 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
Mewnol 6 5 8 19 22 
Addysg 8 - 9 17 37 
Iechyd 3 3 1 7 8 
Awdurdod Lleol Arall 1 1 - 2 1 
Asiantaethau Gwirfoddol 1 - - 1 1 
Perthynas/ffrind/aelod o'r 
gymuned - 1 - 1 - 
Gwasanaeth Prawf / Cwmni 
Adsefydlu Cymunedol - 1 - 1 - 
CAFCASS - - 1 1 - 
Arall - - - - 2 
Tai - - - - 1 
Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru 
(MAWWF) 

- - - - - 

Meddyg Teulu - - - - - 
Gwasanaeth Ieuenctid      
Adrodd am eu hunain - - - - - 
Ymddiriedolaeth Ambiwlans 
Gorllewin Cymru (WAST) - - - - - 
Cyfanswm 35 26 45 106 116 
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Dadansoddiad: 
 
Yr Heddlu yw'r ffynhonnell fwyaf o atgyfeiriadau o hyd yn ystod y chwarter hwn, fodd bynnag, 
gostyngodd y gyfradd ysgolion yn sylweddol yn dilyn cynnydd sylweddol yn y chwarter blaenorol 
ar ôl i'r ysgolion ailagor. 
 
 

Cyfeiriadau Post yr Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant a arweiniodd at Drafodaethau 
Strategaeth Rhan 3 

Tref Agosaf yn ôl 
Cyfeiriad Post Gorffennaf Awst Medi Cyfanswm Data cymharol 

chwarter 1 
Aberystwyth 13 5 16 34 40 
Llanbedr Pont Steffan 3 11 11 25 13 
Aberteifi 9 6 8 23 23 
Tregaron 5 - 1 6 8 
Aberaeron 2 - 3 5 6 
Llandysul 1 1 2 4 9 
Castellnewydd Emlyn 
(Ceredigion) 

1 1 2 4 5 

Sir arall - 1 2 3 5 
Cei Newydd - 1 - 1 6 
Aber-porth 1 - - 1 1 
Arall - - - - - 
Cyfanswm yr 
Atgyfeiriadau 

35 26 45 106 116 
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Dadansoddiad: 
 
Aberystwyth yw'r ardal lle y ceir y nifer fwyaf o atgyfeiriadau yn gyson. 
 

Dadansoddiad yn ôl % o Weithgarwch Diogelu 
Chwarter 2 2021/2022 (1 Gorffennaf – 30 Medi) 

Cyfanswm o 958 – Yr Holl Gysylltiadau Cychwynnol ynghylch Plant 
Offeryn Asesu a 

Chymhwystra 
Cenedlaethol (NAET) 
a neilltuwyd i'r Timau 

Plant – 
Dim gwybodaeth ar 

gael 
 

Trafodaethau 
Strategaeth 

11% 

 
Ymholiadau 
Adran 47 - 

5% 
 

 
Cynadleddau 
Cychwynnol 

Amddiffyn Plant - 
1% 
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ADRAN 4: Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 
 

Nifer y Trafodaethau / Cyfarfodydd Strategaeth Amddiffyn Plant Rhan 3 
Gorffennaf Awst Medi Cyfanswm Data 

cymharol 
chwarter 1 

35 (27) 26 (48) 45 (41) 106 116 
Asiantaethau sy'n cynnal Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 

 Gorffennaf Awst Medi Cyfanswm 
Data 

cymharol 
chwarter 1 

Ymholiadau Adran 47 
Amddiffyn Plant ar y cyd rhwng 
y Gwasanaethau Cymdeithasol 
a'r Heddlu 

14 9 15 38 50 

Ymholiadau Adran 47 
Amddiffyn Plant gan y 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
fel un asiantaeth 

3 2 3 8 6 

Ymholiadau Adran 47 
Amddiffyn Plant gan yr Heddlu 
fel un asiantaeth 

1 2 2 5 9 

Cyfanswm yr Ymholiadau 18 13 20 51 65 
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Plant gan y Gwasanaethau

Cymdeithasol fel un asiantaeth

Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn
Plant gan yr Heddlu fel un

asiantaeth

Asiantaethau sy'n cynnal 
Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant (51) 

Chwarter 2 2021/2022
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Categorïau'r Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 
Categori Gorffennaf Awst Medi Cyfanswm Data 

cymharol 
Chwarter 1 

Cam-drin / Camfanteisio'n 
Rhywiol 10 5 6 21 25 

Cam-drin Corfforol 2 2 10 14 24 
Esgeulustod 3 5 4 12 10 
Cam-drin Emosiynol 3 1 - 4 6 
Cyfanswm yr Ymholiadau 18 13 20 51 65 

 
 

 
 
 

Cyfweliadau Fideo 

 Gorffennaf Awst Medi Cyfanswm 

Data 
cymharol 
Chwarter 

1 
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. 
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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 

11 32 1 11 27 6 
 

Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser: 
Cofnodwyd bod 81.5% o'r Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant wedi'u cynnal o fewn 15 
diwrnod gwaith ar ôl y Drafodaeth/Cyfarfod Strategaeth.  Roedd oedi ar gyfer 1 Gynhadledd 
Gychwynnol Amddiffyn Plant ar gyfer 3 phlentyn oherwydd problemau staffio, ac ar gyfer teulu 
arall o 2 blentyn roedd oedi oherwydd nad oedd y teulu ar gael. 
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 100.0% o Gyfarfodydd y Grŵp Craidd Amddiffyn Plant wedi'u cynnal o fewn 10 
niwrnod gwaith ar ôl y Gynhadledd Gychwynnol Amddiffyn Plant. 
 

 

 
 
 

 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 
plant 
heb eu 
geni 

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 

14 23 1 14  13 11 9 
 

Canlyniadau'r Adolygiadau: 
O'r 11 o blant a ddatgofrestrwyd, derbyniodd 3 ymyrraeth bellach drwy Gynllun Plentyn sydd 
Angen Gofal a Chymorth; roedd 6 yn destun Gorchymyn Llys ac yn Blant sy'n Derbyn Gofal, ac 
nid oedd angen unrhyw wasanaethau ar 2 berson ifanc arall. 
 
Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser: 
Cofnodwyd bod 91.7% 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 
ac ar gyfer 1 plentyn arall roedd hyn oherwydd problemau staffio.  Cafodd yr holl Gynadleddau 
Adolygu Amddiffyn Plant eu haildrefnu cyn gynted â phosibl, roedd 1 gynhadledd adolygu 1 
diwrnod yn hwyr, ac roedd y llall 2 ddiwrnod yn hwyr.   
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Cyfarfodydd y Grŵp Craidd Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn 10 niwrnod 
gwaith ar ôl y Gynhadledd Gychwynnol Amddiffyn Plant

Chwarter 2  2020/2021
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Cyfranogiad rhieni a phlant mewn Cynadleddau Amddiffyn Plant 
*Data cymharol Chwarter 1 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 

 

96% (100%)  100% (95%) 100% 
100%)  

96% (95%) 70% (90%) 9% (12%) 62% 
(63%) 

 
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 24 (96%).o 
Gynadleddau Amddiffyn Plant. 
Roedd cyfanswm o 40 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 52 o blant o 24 o deuluoedd yn destun Cynadleddau Cychwynnol, Cyn Geni, 
Trosglwyddo ac Adolygu Amddiffyn Plant yn ystod y chwarter hwn. 
Roedd y cynadleddau yn cynnwys 2 (4%) plentyn cyn geni, 1 (2%) plentyn oedd yn iau na 6 mis 
oed, 1 (2%) plentyn oedd rhwng 6 a 12 mis oed, 14 (24%) plentyn oedd yn hŷn na blwydd oed ac 
yn iau na 5 oed, 16 (28%) plentyn oedd rhwng 5 a 10 mlwydd oed, a 23 (40%) plentyn oedd 
rhwng 11 a 18 mlwydd oed. 
Mynegwyd barn 9 (56%) plentyn a oedd rhwng 5 ac 10 mlwydd oed yn y Gynhadledd. 
Roedd 2 (9%) berson ifanc yn hŷn nag 11 mlwydd oed wedi mynychu eu Cynhadledd, ac roedd 
y ddau (100%) berson ifanc yma wedi cwrdd â'r Cadeirydd cyn y Gynhadledd; roedd y Cadeirydd 
wedi cwrdd ag un o'r bobl ifanc hyn ar ôl y Gynhadledd.  Cafodd barn 17 (81%) o'r bobl ifanc oedd 
heb fynychu'r Cynadleddau ei chynrychioli yn y Gynhadledd. 
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Derbyniodd 21 (62%) o'r bobl ifanc a oedd yn hŷn na 5 mlwydd oed wasanaethau eiriolwr, cafodd 
9 arall eu hatgyfeirio am wasanaeth ond nid oedd adroddiad ar gael/y person ifanc wedi'i weld ar 
adeg y Gynhadledd.  Roedd angen atgyfeirio 4 person ifanc arall at y gwasanaeth. 
Gwrthododd 5 person ifanc y gwasanaeth ac felly fe'u diystyriwyd o'r hafaliad. 
Cofnodwyd ymhellach bod 2 blentyn o dan 5 oed wedi cwrdd â'r Gwasanaeth Eiriolaeth hefyd. 
Dadansoddiad 
Roedd o leiaf 1 aelod o'r teulu yn bresennol yn 96% o'r Cynadleddau. 
 

 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 45 o blant a oedd ar Gofrestr Amddiffyn 
Plant Ceredigion ar 30 Mehefin 2021 

Cam-drin Domestig (Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod) 43 (95.5%) 
Rhieni'n gwahanu wedi bod yn broblem yn y cartref (Profiad Niweidiol 
yn ystod Plentyndod) 27 (60.0%) 

Rhieni'n camddefnyddio sylweddau / alcohol (Profiad Niweidiol yn 
ystod Plentyndod) 26 (57.8%) 

Rhieni ddim yn cydweithredu â'r Cynllun Amddiffyn Plant 25 (55.5%) 

Troseddau treisgar gan oedolion 24 (53.3%) 
Anawsterau iechyd meddwl y rhieni (Profiad Niweidiol yn ystod 
Plentyndod) 21 (46.7%) 

Person ifanc yn ymddwyn mewn ffyrdd peryglus / yn camddefnyddio 
sylweddau 13 (28.9%) 

Camau cyfreithiol wedi'u cymryd i ddiogelu plant hŷn yn y teulu 8 (17.8%) 

Perygl o gamfanteisio'n rhywiol ar blant 6 (13.3%) 
Mam, tad neu bartner wedi bod yn y carchar (Profiad Niweidiol yn 
ystod Plentyndod) 5 (11.1%) 

Anableddau dysgu'r rhieni 0 (%) 

Troseddau gan oedolion yn erbyn plant 0 (%) 
 

 

43

27 26 25 24 21
13 8 6 5 0 0

0
10
20
30
40
50

Crynodeb o'r Peryglon Pennaf ar gyfer y 45 o blant a oedd ar Gofrestr 
Amddiffyn Plant Ceredgion ar 30 Medi 2021

Tudalen 195



Tudalen 16 o 59 
 

Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/21 
 

 
Y Tri Pherygl Pennaf Tocsig ar gyfer y 45 o blant a oedd ar Gofrestr Amddiffyn 

Plant Ceredigion ar 30 Medi 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) 

12 27.0% 

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) 

28 62.2% 

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 8.9% 

 
Dadansoddiad: 
Y prif ffactorau risg a gofnodwyd oedd cam-drin domestig, rhieni'n gwahanu, rhieni'n 
camddefnyddio sylweddau/alcohol a rhieni heb gydweithredu â'r Cynllun Amddiffyn Plant. 
 

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 7 aelod o staff asiantaethau i bob cynhadledd a bu 
4 yn bresennol. 
Roedd 6 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 25 (100%) Cynhadledd Amddiffyn Plant. 
Mewn 2 (8%) Cynhadledd Amddiffyn Plant argymhellwyd galw cyfarfod Grŵp Teulu. 
Darparodd Gweithwyr Cymdeithasol adroddiadau ysgrifenedig ar gyfer pob un o'r 25 (100%) 
cynhadledd. Roedd pop un (100%) o'r adroddiadau a gyflwynwyd mewn Cynadleddau 
Cychwynnol yn cynnwys cronoleg. 
Mynegodd 25 (100%) o weithwyr proffesiynol / asiantaethau eu barn am gofrestru a lefel y perygl 
ymhob cynhadledd. 
Roedd 45 (79%) o benderfyniadau cofrestru Cynhadledd Amddiffyn Plant yn ddienw gyda 12 
(21%) 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 2 (8%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gofalwr ifanc. 
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Mewn 4 (17%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod diffyg gwybodaeth ynghylch partner y 
fam. 
Mewn 4 (17%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gan y person ifanc anabledd dysgu 
cymedrol / difrifol; ac mewn 5 (22%) cynhadledd nodwyd bod gan y person ifanc Gynllun Datblygu 
Unigol. 
Mewn 3 (13%) Chynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gan y person ifanc anabledd 
corfforol/nam ar y synhwyrau, ac mewn 4 (17%) nodwyd bod gan y person ifanc broblemau 
ymddygiad. 
Mewn 6 (26%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gan y person ifanc anawsterau 
lleferydd/iaith, ac ni chofnodwyd mewn unrhyw gynhadledd 0 (0%) bod y plant wedi'u gwahardd 
o'r ysgol. 
 
 
ADBORTH PLANT A RHIENI 
 
Nid yw'r system flaenorol ar gyfer cael adborth Plant a Theuluoedd yn dilyn eu presenoldeb yn y 
Gynhadledd Amddiffyn Plant wedi bod yn bosib ers dechrau'r pandemig ym Mawrth 2020 
oherwydd y ffaith bod yr holl Gynadleddau'n cael eu cynnal yn rhithiol. 
 
Fodd bynnag, ers dechrau Ebrill 2021, mae Holiaduron Gwerthuso wedi cael eu hanfon at 
deuluoedd ar ôl bod yn bresennol yn y Gynhadledd Amddiffyn Plant i gael eu barn a'u hadborth.  
Ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2021 i 30 Medi 2021, cafodd cyfanswm o 40 o Holiaduron Gwerthuso 
eu cylchredeg, fodd bynnag dim ond un gafodd ei ddychwelyd. 
 
Bydd y broses hon yn parhau hyd nes bod y Cynadleddau Amddiffyn Plant yn digwydd ar sail 
wyneb yn wyneb. 
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ADRAN 6: Y Gofrestr 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 

dros dro ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y 
plant 

wedi'u 
cofrestru 
dros dro 

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 Medi 2021 45 17 12 10 57 27 0 

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 

Gorff-Medi 255.45 

 

 
Gorff-
Medi 
2021 

Ebrill-
Meh 
2021 

Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Gorff-
Medi 
2020 

Ebrill-
Meh 
2020 

Ion-
Maw 
2020 

Hyd-
Rhag 
2019 

Gorff-
Medi 
2019 

Cyfradd y 
10,000 o blant 
o dan 18 oed 

35 23 23 36 39 36 42 27 40 

 
 
 

Mesur 27 Llywodraeth Cymru – Nifer y plant a ail-gofrestrwyd ar Gofrestr Amddiffyn Plant yr 
Awdurdod Lleol o fewn y flwyddyn 

 
Cynadleddau Cychwynnol 

Gorff-
Medi 
2021 

Ebrill-
Meh 
2021 

Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Gorff-
Medi 
2020 

Ebrill-
Meh 
2020 

Ion-
Maw 
2020 

Hyd-
Rhag 
2019 

Nifer y plant a fu ar y gofrestr o'r 
blaen ac a ddatgofrestrwyd dros 
y 12 mis diwethaf 

9 0 0 0 0 0 0 1 

 
Dadansoddiad 
 
Mae nifer y plant ar y Gofrestr ar ddiwedd y cyfnod wedi cynyddu'n sylweddol ers y 
chwarter blaenorol ond yn fwy tebyg i'r un cyfnod yn y 2 flynedd flaenorol. 
Datgofrestrwyd 11 o blant oedd yn cynnwys 3 theulu gyda 2 o blant a 5 teulu gydag 
un plentyn.  Fodd bynnag, cafodd 26 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 5 o blant, 1 teulu gyda 4 o blant, 
4 teulu gyda 3 o blant, 2 deulu gyda 2 o blant ac 1 teulu arall gydag 1 plentyn. 
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 Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 
 
Atgyfeiriwyd 26 o blant a chynhaliwyd cyfanswm o 34 o gyfarfodydd strategaeth yn ystod 
y chwarter. 
 
Cynhaliwyd Cyfarfodydd Strategaeth ar gyfer 1 Plentyn sy'n Derbyn Gofal o Geredigion 
ac 1 Plentyn sy'n Derbyn Gofal o Awdurdod Lleol arall. 
 
Ni adroddwyd bod unrhyw Blentyn 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) 

 
Cyfarfodydd 

a 
gynhaliwyd 

ym mis 
Gorffennaf 

 

 
Cyfarfodydd 

a 
gynhaliwyd 

ym mis Awst 
 

 
Cyfarfodydd 
a gynhaliwyd 
ym mis Medi 

 

 
Cyfanswm 

yr 
achosion 

 

Perygl o gamfanteisio'n 
rhywiol ar blant 
 

2 2 5 7 

Pryderon am ymddygiad 
rhywiol niweidiol 5 2 1 8 
Pryderon ynghylch 
person ifanc yn mynd ar 
goll o ofal maeth 

1 0 1 1 

Pryderon ynghylch 
person ifanc yn mynd ar 
goll o'r cartref 

2 1 1 3 

Pryderon ynghylch 
person sy'n dod i 
gysylltiad â phlant yn 
rhinwedd ei swydd 

3 3 5 8 

Cyfanswm y 
cyfarfodydd 13 8 13  
Cyfanswm yr achosion 
a drafodwyd yn ystod y 
chwarter dan sylw 

   27 
 

 
  

Tudalen 203



Page 24 of 59 
 

Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

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 Aros Gwryw 17 G Na 01.07.21 Gofal wedi'i Gynllunio, 
Addysg, yr Heddlu, 

Iechyd, Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid, 

Maethu, Coleg, 
CAMHS 

A Aros Gwryw 15 C Na 29.09.21 Gofal wedi'i Gynllunio, 
Addysg, yr Heddlu, 

Iechyd, Coleg, 
CAMHS, Choices, Tim 

o Amgylch y Teulu 
N Aros Gwryw 16 C Na 10.09.21 Gofal wedi'i Gynllunio, 

Addysg, yr Heddlu, 
Iechyd, Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid, 

Tîm o Amgylch y Teulu 
N Aros Gwryw 15 C Na 10.09.21 Gofal wedi'i Gynllunio, 

Addysg, yr Heddlu, 
Iechyd, Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid, 

Tîm o Amgylch y Teulu 
N Aros Benyw 15 C Na 29.07.21 Gofal wedi'i Gynllunio, 

Addysg, yr Heddlu, 
Iechyd 

N Aros Benyw 17 C Na 11.08.21 Gofal wedi'i Gynllunio, 
yr Heddlu, 

Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid, 

Tai, CAMHS 
N Aros Benyw 14 C Na 16.08.21 Gofal wedi'i Gynllunio, 

Addysg, yr Heddlu, 
Gwasanaeth 

Cyfiawnder Ieuenctid, 
CAMHS 

N Ymadael Gwryw 16 C Na 25.08.21 Gofal wedi'i Gynllunio, 
Addysg, yr Heddlu, 

Iechyd 
 
 
Daeth 6 achos newydd i'r cyfarfodydd MACSE yn ystod Chwarter 2 a 2 achos i'w 
hadolygu.  Roedd 3 achos yn fenywod 14 – 17 oed ac roedd 5 achos yn wrywod 15 – 
17 oed.  Nid yw unrhyw un ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, mae un yn Blentyn sy'n Derbyn 
Gofal. 
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ADRAN 9: Adroddiad yr Heddlu – Cynadleddau Amlasiantaethol 
Asesu Risg (MARAC) 
 
 

 
  

Ardal 
 

Nifer yr 
atgyfeiriadau 

trwy 
drafodaethau 

dyddiol 

Nifer yr 
achosion ac 
aeth ymlaen i 
MARAC llawn 

Nifer yr 
atgyfeiriadau a 
ailddigwyddodd 

Nifer y plant 
ar yr aelwyd 

Sir Gaerfyrddin 343 33 34 245 
Ceredigion 109 12 18 97 
Sir Benfro 226 13 14 226 
Powys 128 18 25 156 
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ADRAN 10: Gwasanaethau Dysgu 
 

ADRODDIAD LOG GWASANAETHAU YSGOLION 

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 2.  Yn ogystal, mae nifer y staff 
sydd wedi cwblhau hyfforddiant Amddiffyn Plant Lefel 2 yn rhithiol yn ystod y cyfnod hwn wedi'i nodi 
isod hefyd. 

Lefel 1  215 (mewnol) 
104 (allanol) 

Lefel 2  35 (mewnol) 
9 (allanol) 

 

HYFFORDDIANT AMDDIFFYN PLANT LEFEL 3 

Ar 23/09/21 cynhaliwyd hyfforddiant rhithiol gan Dr Didi gyda'r mwyafrif o Arweinwyr 
Dynodedig Amddiffyn Plant ysgolion Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys yn bresennol.  

Cafwyd adborth positif iawn o'r sesiwn. 

 

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

Mae 49 aelod o staff mewnol ac 18 aelod o staff allanol wedi cwblhau hyfforddiant ar-lein Trais yn 
erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn ystod cyfnod chwarter 2. 

 

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 

223 (gostyngiad o 18 ers y 
cyfnod diwethaf) 

173 (cynnydd o 76 ers y cyfnod 
diwethaf) 

Wedi gwrthod – 39 
Heb fynychu – 48 

 

PLANT MEWN GOFAL 

 

Plant sy'n derbyn gofal yng Ngheredigion oedran 
ysgol statudol  

Gorffennaf – 43 
Medi – 45 
 
(Nid yw ffigyrau'n cael eu cofnodi ar gyfer 
mis Awst) 

Plant sy'n derbyn gofal a leolir y tu allan i'r Sir 
oedran ysgol statudol 

Gorffennaf – 13 
Medi – 15 
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(Nid yw ffigyrau'n cael eu cofnodi ar gyfer 
mis Awst) 
 

Plant sy'n derbyn gofal o Awdurdodau Lleol eraill 
oedran ysgol statudol 

Gorffennaf – 30 
Medi – 32 
 
(Nid yw ffigyrau'n cael eu cofnodi ar gyfer 
mis Awst) 

 

CYSYLLTIADAU YSGOLION 

Gweler isod nifer a natur y cysylltiadau a dderbyniwyd gan ysgolion / sefydliadau dysgu yn ystod 
cyfnod Chwarter 2. 
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Sylwer, roedd 22 o ysgolion cynradd wedi cysylltu yn ystod Chwarter 2, 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 mwy 
na dwywaith yn unig yn ystod y cyfnod. 
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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. (Eto, oherwydd y 
nifer fawr o gysylltiadau a dderbyniwyd, mae'r tabl uchod yn dangos y mathau o bryderon a gafodd eu 
nodi 4 gwaith neu fwy yn unig). 

Arfau  
Cais am wybodaeth  
Cam-drin Domestig  
Corfforol  
E-ddiogelwch Gan gynnwys camddefnydd ffonau 

symudol/rhyngrwyd ac 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  
Llesiant 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 

chamfanteisio'n rhywiol ar blant. 
Sylweddau Disgyblion Gan gynnwys camddefnyddio cyffuriau ac alcohol. 

 
Sylweddau Rhieni Gan gynnwys camddefnyddio cyffuriau ac alcohol. 
Materion Traws  
Ymddygiad Disgyblion  

 
Ymddygiad Rhieni Gan gynnwys carchariad rhieni  
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 
ar gyfer y Grwpiau Gweithredol Lleol 

 
Chwarter 2 2021/22 

 
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth a diweddariadau i'r Grwpiau Gweithredol 
Lleol ar y datblygiadau o ran diogelu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod 
Chwarter 2, 2021/22. 
 
 
Chwarter 2 2021/22 Archwiliad Niwed Pwyso y Gellir ei Osgoi Ysbyty Aciwt 
 

 
 

Roedd dau ddeg chwech o achosion o niwed pwyso y gellir ei osgoi ar draws pob un 
o'r pedwar safle yn Chwarter 2. Roedd hyn yn ostyngiad o'r pedwar deg o achosion a 
welwyd yn ystod Chwarter 1 2021/22.  Mae'r nifer yn adlewyrchu pryd gynhaliwyd y 
cyfarfodydd craffu yn hytrach na phryd ddigwyddodd y niwed pwyso. Roedd y nifer 
uwch a adlewyrchir yn Chwarter 1 yn ymwneud yn rhannol â dal i fyny â chyfarfodydd 
craffu oedd heb ddigwydd ar ddechrau'r flwyddyn oherwydd effaith Covid ar yr ysbyty 
aciwt. 

Roedd 25 o'r achosion a adroddwyd yn achosion gradd 1 neu 2 ac ni fyddai'r graddau 
hyn wedi cael eu hadrodd i'r Tîm Diogelu cyn cyflwyno Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  Cafodd 1 achos ei gofnodi fel anaf meinwe dwfn 
posibl Amheus ac nid oedd unrhyw achos nad oedd modd ei raddio. 

Nid yw'n anghyffredin i niwed pwyso gael ei adrodd fel anaf meinwe dwfn posibl, ac 
yna o fewn ychydig ddyddiau daw i'r amlwg ei fod yn niwed gradd 1 neu 2. 

Diogelu Oedolion 
Mae atgyfeiriadau sy'n gysylltiedig â rhyddhau cleifion i'w weld yn gyson ar y cyfan â'r 
ddau chwarter blaenorol ar draws y Bwrdd Iechyd. 
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Mae cynlluniau gweithredu rhyddhau cleifion yn eu lle ar draws pob un o'r pedwar 
ysbyty aciwt gyda rhai'n cael eu hadolygu mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill ar 
hyn o bryd.  Mae Tim Diogelu Oedolion y Bwrdd Iechyd yn bwriadu cynnal adolygiad 
pellach sy'n ymwneud yn benodol ag atgyfeiriadau rhyddhau er mwyn nodi themâu 
penodol a rhoi adborth i'r Grŵp Cyflenwi Gwasanaeth Aciwt nesaf. 
 
Diogelu Plant 
Yn Hydref 2020 roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi datblygu a rhoi ar waith 
weithdrefn ar draws y Bwrdd Iechyd mewn perthynas â monitro pobl agored i niwed 
oedd heb fynychu apwyntiadau ac ymweliadau dim mynediad. Ar hyn o bryd mae'r Tim 
Diogelu Plant Corfforaethol yn cynnal archwiliad sydd â dull gweithredu deubig. Yn 
gyntaf bydd yn mesur ymwybyddiaeth o'r weithdrefn ar draws gwasanaethau'r Bwrdd 
Iechyd. Bydd y casgliadau ar gael i'w hadrodd i Grwpiau Cyflenwi Diogelu Gwasanaeth 
y Bwrdd Iechyd yn Ionawr 2022. Bydd ail agwedd yr archwiliad yn adolygu 
cydymffurfiaeth â'r protocol o fewn gwasanaethau pediatrig, offthalmoleg ac awdioleg. 
Bydd casgliadau hyn ac unrhyw argymhellion yn cael eu hadrodd i'r Penaethiaid 
Gwasanaeth a'u cyflwyno i'r Grwpiau Cyflenwi Diogelu a'r Gweithgor Diogelu Strategol 
maes o law. 
 
 
Diffyg Cydymffurfio â'r Gweithdrefnau Diogelu 
Mae'r Tim Diogelu Plant Corfforaethol yn adrodd am achosion o ddiffyg cydymffurfio â 
gweithdrefnau diogelu plant trwy'r system adrodd Datix.  Mae hyn yn cynnwys 
achosion lle nad yw MARF wedi cael ei gyflwyno yn amserol ar ôl bod yn yr Adran 
Achosion Brys ar gyfer hunan-niweidio. Yn ogystal, mae'n darparu adroddiad wedi'i 
goladu i Grwpiau Cyflenwi Diogelu Gwasanaeth sy'n nodi'r meysydd gwasanaeth lle 
mae diffyg cydymffurfio yn digwydd a'r themâu ynghylch y diffyg cydymffurfio hwnnw. 
Bydd hyn yn cynnig modd i'r cyfarwyddiaethau perthnasol roi sylw i achosion unigol ac 
ar y cyd a sicrhau bod hyfforddiant a goruchwyliaeth wedi'u teilwra ar gyfer ymdrin â 
meysydd o bryder. 
 
Cronfa Ddata Rhannu Gwybodaeth Diogelu yn ystod Beichiogrwydd 
 
Mae rhai datblygiadau newydd cyffrous mewn perthynas â'r gronfa ddata Diogelu 
Mamolaeth a datblygu ap ffôn symudol cronfa ddata Diogelu Mamolaeth newydd ar 
gyfer bydwragedd cymunedol i'w ddefnyddio tra eu bod yn gweithio yn y gymuned. 
Rhagwelir y bydd ar gael yn Rhagfyr 2021. 
 
Plant sy'n Derbyn Gofal 
Y Rhaglen Galluogi Gwella Ansawdd (EQliP) 
 
Mae'r tîm iechyd Plant sy'n Derbyn Gofal wedi nodi rhai plant a phobl ifanc sydd â 
phroblemau rhwymedd a baeddu.  Mae baeddu yn cael ei weld yn ymddygiad y gall 
plant a phobl ifanc ei reoli ac nid yn ganlyniad i rwymedd ac mae'n peryglu chwalu 
lleoliad.  Mewn rhai achosion, ni fu'r gofalwyr na'r gweithwyr cymdeithasol yn 
ymwybodol bod y plentyn yn rhwym. Rydym yn ymwybodol nad yw'r broblem hon yn 
unigryw i blant sy'n derbyn gofal yn unig ond yn un sy'n effeithio ar yr holl blant a phobl 
ifanc, a gall gael effaith sylweddol ar y bobl ifanc a'u teulu ehangach a'u cymunedau.  
Mae un ym mhob deg plentyn oedran ysgol yn cael problemau gyda'r coluddyn neu'r 
bledren ond dim ond un rhan o dair o'r teuluoedd hyn sy'n gofyn am gymorth (Brenda 
Cheer, ERIC, 2021).  Mae 95% o blant a effeithir gan faeddu yn rhwym. 
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Yn aml disgwylir i weithwyr proffesiynol iechyd ddatrys y broblem yn syth ac nid yw 
pobl yn deall pa mor hir y gall ei gymryd i'w ddatrys. Nid oes unrhyw wasanaeth 
ymataliaeth pediatrig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar hyn o bryd, mae 
ymarferwyr yn gweithio ar eu pennau eu hunain yn aml neu'n cyfeirio at sefydliadau 
trydydd sector.  Gan ddibynnu at sylfaen wybodaeth a phrofiad yr ymarferydd, gall 
gofalwyr gael cymorth a chyngor amrywiol. 
 
Gyda hyn mewn cof roedd tîm o weithwyr proffesiynol o nifer o wasanaethau (Tim 
Plant sy'n Derbyn Gofal, Iechyd Cyhoeddus, Menywod a Phlant) wedi gwneud cais i'r 
rhaglen EQliP gyda'r nod o ddatblygu dull/adnodd y gellir ei rannu â rhieni/gofalwyr 
neu weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda'r plant a'r bobl ifanc hyn.  Byddai'r adnodd 
neu'r dull yma yn addysgu am rwymedd plentyndod ac yna'n cynnig adnoddau ar sut i 
reoli'r rhwymedd mor gynnar â phosibl. Am y 12 mis nesaf bydd aelodau'r tîm yn cwrdd 
yn fisol gyda Hyfforddwr Gwella ac yn cynllunio, gweithredu a datblygu'r prosiect hwn. 
 
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
Disgwylir i gynllun peilot IRISi yng nghlystyrau Sir Gaerfyrddin fynd allan i dendro ar 
gyfer y rôl Eiriolwr Addysg. 
 
Mae'r Bwrdd Iechyd wedi cyflwyno cais i Elusennau GIG ar gyfer rôl Trais a Cham-drin 
Domestig Iechyd mewn partneriaeth â darparwyr arbenigol mewn un o'r ddwy Adran 
Achosion Brys gyda'r nifer lleiaf o atgyfeiriadau MARAC, yn dibynnu ar y cyllid a 
ddyrennir. Mae cyfarfod yn cael ei gynnal gyda'r Ymgynghorydd Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Rhanbarthol a darparwyr arbenigol i 
weithio ar y cynnig terfynol i'w gyflwyno ar ddechrau 2022. 
 
Gyda'r cyllid ychwanegol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru trwy'r adnodd Trais yn 
erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Rhanbarthol, datblygwyd rôl 
Swyddog Cymorth Cam-drin Domestig y Bwrdd Iechyd i gynyddu'r capasiti ar gyfer 
hyfforddiant Gofyn a Gweithredu Grŵp 2. 
 
Mae'r Bwrdd Iechyd newydd gymryd rhan mewn gweithdy Grŵp 6 a gynhaliwyd yn yr 
ardal. Mae trafodaethau'n cael eu cynnal ag ysgrifennydd y Bwrdd ynghylch rolau 
hyrwyddwyr ar lefel strategol a hyrwyddo'r adnoddau hyfforddi Cryfhau Arweinyddiaeth 
Grŵp 6 trwy'r microsafle cenedlaethol. NTF Group 6 
 
 
Cylchlythyr Hydref Diogelu 
Mae'r cylchlythyr yn tynnu sylw at Wythnos Genedlaethol Diogelu trwy hyrwyddo'r 
digwyddiadau rhanbarthol sy'n cael eu cynnal. Roedd ffocws arbennig ar lansio'r 
Ymddygiadau Risg Uchel, gan gynnwys polisi a chanllawiau hunanesgeuluso a 
chelcio. 
 
Roedd eitem benodol ar chwilfrydedd proffesiynol wedi'i chynnwys gan dynnu sylw at 
yr adnoddau newydd sy'n cael eu datblygu yn yr ardal. 
 
Mae'r deunyddiau dysgu Lladdiadau Domestig Rhanbarthol wedi cael eu hyrwyddo'n 
eang yn y cylchlythyr hwn ac ar system e-bost byd-eang y Bwrdd Iechyd. 
 
Roedd nodyn i atgoffa staff am eu cyfrifoldebau Rhannu Gwybodaeth wedi'i gynnwys 
hefyd. 
 
Cylchlythyr Hydref Diogelu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
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Matrics Aeddfedrwydd Diogelu 
Mae rôl hanfodol gan GIG Cymru i'w chwarae o ran sicrhau bod pob oedolyn a 
phlentyn yn cael y gofal, y cymorth a'r gwasanaethau y mae eu hangen arnynt i 
hyrwyddo Cymru iachach, ddiogelwch a thecach. Mae mesur effeithiolrwydd 
gwasanaethau iechyd o ran cyfrannu at ddiogelu oedolion a phlant yn anodd ac yn 
gymhleth. 
 
Gyda chymeradwyaeth Fforwm Cyfarwyddwyr Nyrsys y Prif Swyddog Nyrsio, 
datblygwyd Matrics Aeddfedrwydd Diogelu GIG Cymru pob oed trwy Rwydwaith 
Diogelu GIG Cymru. Mae'n rhoi sylw i'r llinynnau rhyngddibynnol ynghylch diogelu, 
gwella ansawdd gwasanaeth, cydymffurfio yn erbyn safonau cytunedig a dysgu o 
ddigwyddiadau ac adolygiadau. 
 
Nod dal a choladu Matrics Aeddfedrwydd Diogelu cenedlaethol yw rhoi sicrwydd, 
rhannu arferion ac ysgogi gwelliannau tuag at ymagwedd gyson 'Unwaith i Gymru' at 
ddiogelu ar draws Cymru. 
 
Cwblhaodd y Bwrdd Iechyd ei hunanasesiad ar gyfer 2020/21 a'i gyflwyno i'r Tim 
Diogelu Cenedlaethol yn Hydref 2021.  Cafodd ei graffu trwy adolygiad cyfoedion ar 25 
Tachwedd 2021.  Mae copi o gynllun gwella'r Bwrdd Iechyd wedi'i atodi er 
gwybodaeth. 
 

SMM Approved and 
submitted 2021.pdf  
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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 fanylach ddilys 

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 2 Derbyniadau i wely addas i'r oedran Enfys / Morlais ac ar Ward Iechyd Meddwl 
Oedolion Morlais Ysbyty Glangwili: 
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Chwarter 2 Derbyniadau i wely addas i'r oedran Enfys / Morlais yn ôl rhyw: 

 

 

Chwarter 2 Derbyniadau i wely 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 2 wedi'u hamlinellu uchod gyda chyfanswm o 
10 wedi'u derbyn, gyda 3 wedi'u derbyn i'r gwely pediatrig a 7 wedi'u derbyn i'r Ward Iechyd 
Meddwl Oedolion (Morlais). Sylwch, cafodd dau o'r rhain eu derbyn i Enfys i gychwyn, ond cawsant 
eu trosglwyddo i Ward Morlais, felly mae'r derbyniadau wedi'u nodi o dan y ddau wely. 
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Chwarter 2 Derbyniadau i Enfys / Morlais wedi'u rhannu yn ôl tîm derbyn: 

 

 

Statws Iechyd Meddwl 

Cafodd 2 unigolyn eu derbyn o dan Adran 136 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 

Enfys 1 2 0 

Morlais 7 0 0 

 

Derbyniadau sy'n gysylltiedig â chleifion 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 pediatrig, 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. 

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 
yn Chwarter 2 2021-2022 ar gyfer y 3 Ardal Awdurdod Lleol: 
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Chwarter 2 Ystadegau derbyniadau hunan-niweidio / gorddos wedi'u rhannu yn ôl rhyw ac 
ardal: 

 

 

Chwarter 2 Ystadegau derbyniadau 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 Derbyniadau yn ôl ardal (12 mis diwethaf) 
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Cymhariaeth Derbyniadau Blynyddol yn ôl ardal 
 
Mae'r graff canlynol yn cymharu'r nifer a dderbyniwyd ar gyfer Chwarter 2 2021/2022 yn erbyn y 
nifer a dderbyniwyd ar gyfer yr un chwarter 2020/2021 a 2019/2020, 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. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

Nifer yr Oedolion mewn Perygl a Adroddwyd 
Nifer yr oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl o 

gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso 
2020-2021 – Chwarter 2 122 
2020-2021 – Chwarter 3 117 
2020-2021 – Chwarter 4 146 
2021-2022 – Chwarter 1 133 
2021-2022 – Chwarter 2 147 

 

 

 

Mae cynnydd yn Chwarter 2 yn nifer yr oedolion yr amheuir eu bod mewn 
perygl o gael eu cam-drin a/neu eu hesgeuluso o'i gymharu â Chwarter 1. 
Fodd bynnag, mae'r ffigurau'n debyg i nifer yr oedolion yn Chwarter 4. Yn 
Chwarter 4, roedd cynnydd yn y nifer o'i gymharu â'r chwarteri blaenorol ac 
mae'n ymddangos bod hyn yn dilyn codi cyfyngiadau Covid-19. Yn Chwarter 
4 roedd cynnydd yn nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd gydag ychydig o 
ostyngiad yn Chwarter 1 y flwyddyn hob ac yna cynnydd eto yn Chwarter 2. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu 
bod mewn perygl a dderbyniwyd  

Adroddiadau – Fesul Mis  
Labeli Rhes Rhif Adnabod Asesu 
2020-2021 – Chwarter 2 149 
Gorff 54 
Awst 52 
Medi 43 
2020-2021 – Chwarter 3 131 
Hyd 42 
Tach 45 
Rhag 44 
2020-2021 – Chwarter 4 157 
Ion 38 
Chwe 67 
Maw 52 
2021-2022 – Chwarter 1 148 
Ebr 51 
Mai 48 
Meh 49 
2021-2022 – Chwarter 2 175 
Gorff 53 
Awst 72 
Medi 50 
Cyfanswm 760 

 

 

 
Sylwadau: – Mae nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd yn Chwarter 2 wedi cynyddu o'i 
gymharu â Chwarter 1 gyda nifer fawr o adroddiadau wedi'u derbyn yn Awst yn ystod 
Chwarter 2. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a dderbyniwyd – Ffynhonnell 
Adroddiadau 

Adroddiadau – Fesul 
Mis 

      

Rhif Adnabod Asesu Labeli 
Colofn 

     

Labeli Rhes 2020-2021 
– Chwarter 

2 

2020-2021 
– Chwarter 

3 

2020-2021 
– Chwarter 

4 

2021-2022 
– Chwarter 

1 

2021-2022 
– Chwarter 

2 

Cyfanswm 

Eiriolwr 1     1 
Y Gwasanaeth 
Ambiwlans 

6 7 3 3 4 23 

Rheoleiddiwr Gofal 1  2  1 4 
Ysbyty Annibynnol   1   1 
Awdurdod lleol 22 31 14 23 26 116 
Bwrdd Iechyd Lleol 41 25 37 38 25 166 
Arall 10 7 7 8 20 52 
Yr Heddlu 26 26 35 35 34 156 
Gwasanaeth Prawf 1  1 1  3 
Asiantaeth Ddarparu 19 16 36 25 42 138 
Perthynas / Ffrind 11 13 6 6 11 47 
Adrodd am eu hunain 2 2 3 5 2 14 
Trydydd Sector 9 4 12 4 10 39 
Cyfanswm 149 131 157 148 175 760 

 

 

 

Asiantaethau Darparwyr oedd y ffynhonnell fwyaf o adroddiadau yn y chwarter hwn wedi'i 
ddilyn gan yr Heddlu ac yna'r Awdurdod Lleol ac Iechyd. Dyma'r chwarter cyntaf ers amser 
lle y gwelwyd Asiantaethau Darparwyr yn ffynhonnell fwyaf o adroddiadau. Bu cynnydd y 
chwarter hwn yn y Pryderon Proffesiynol a adroddwyd, pryderon am un darparwr yn 
benodol. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

 

 
Cam-drin Corfforol 

 Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a 
dderbyniwyd – Cam-drin Corfforol 

Rhif Adnabod Asesu Labeli Colofn   
Labeli Rhes Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020-2021 – Chwarter 2 11 25 36 
2020-2021 – Chwarter 3 9 20 29 
2020-2021 – Chwarter 4 15 20 35 
2021-2022 – Chwarter 1 19 23 42 
2021-2022 – Chwarter 2 21 28 49 
Cyfanswm 75 116 191 

 

 

 

Mae cynnydd yn nifer yr adroddiadau lle mae cam-drin corfforol yw'r 
categori o gam-drin a adroddir o'i gymharu â Chwarter 1. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

Cam-drin Rhywiol 
Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a 

dderbyniwyd – Cam-drin Rhywiol 
Rhif Adnabod Asesu Labeli Colofn   
Labeli Rhes Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020-2021 – 
Chwarter 2 

1 6 7 

2020-2021 – 
Chwarter 3 

2 7 9 

2020-2021 – 
Chwarter 4 

3 13 16 

2021-2022 – 
Chwarter 1 

6 11 17 

2021-2022 – 
Chwarter 2 

5 10 15 

Cyfanswm 17 47 64 
 

 

 

Dros y 3 chwarter diwethaf bu gostyngiad yn nifer yr adroddiadau lle mae 
menywod wedi dioddef cam-drin rhywiol er bod ychydig o newid o ran y 
gwrywod sy'n adrodd eu bod wedi dioddef cam-drin rhywiol. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

Cam-drin Emosiynol / Seicolegol 
Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a 

dderbyniwyd – Cam-drin Emosiynol/Seicolegol 
Rhif Adnabod Asesu Labeli Colofn   
Labeli Rhes Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020-2021 – Chwarter 2 26 44 70 
2020-2021 – Chwarter 3 28 44 72 
2020-2021 – Chwarter 4 26 56 82 
2021-2022 – Chwarter 1 25 49 74 
2021-2022 – Chwarter 2 35 39 74 
Cyfanswm 140 232 372 

 

 

 

Dros y 3 chwarter diwethaf bu gostyngiad yn nifer y menywod yr adroddir eu 
bod wedi dioddef cam-drin emosiynol/seicolegol er bod cynnydd yn yr 
adroddiadau sy'n ymwneud â dynion.  Fodd bynnag, mae nifer yr 
adroddiadau a dderbyniwyd sy'n ymwneud â cham-drin emosiynol/seicolegol 
yn uwch nag unrhyw gategori o gamdriniaeth a adroddwyd yn y chwarter 
hwn, gyda 74 o adroddiadau ar gyfer hyn o'i gymharu â 49 ar gyfer cam-drin 
corfforol, 52 ar gyfer esgeulustod, 50 ar gyfer cam-drin ariannol a 15 ar gyfer 
cam-drin rhywiol. Mae hyn yn gyson â chwarteri blaenorol lle mae cam-drin 
emosiynol/seicolegol wedi bod y categori o gam-drin a adroddir yn fwyaf 
aml. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

Cam-drin Ariannol 
Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a 

dderbyniwyd – Cam-drin Ariannol 
Rhif Adnabod Asesu Labeli 

Colofn 
  

Labeli Rhes Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020-2021 – Chwarter 2 14 23 37 
2020-2021 – Chwarter 3 15 19 34 
2020-2021 – Chwarter 4 17 19 36 
2021-2022 – Chwarter 1 21 18 39 
2021-2022 – Chwarter 2 23 27 50 
Cyfanswm 90 106 196 

 

 

 

Mae cynnydd yn nifer yr adroddiadau sydd wedi tynnu sylw at gam-drin 
ariannol fel achos o bryder yn y Chwarter hwn.  
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

Esgeulustod 
Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a 

dderbyniwyd – Esgeulustod 
Rhif Adnabod Asesu Labeli 

Colofn 
  

Labeli Rhes Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020-2021 – 
Chwarter 2 

28 24 52 

2020-2021 – 
Chwarter 3 

24 30 54 

2020-2021 – 
Chwarter 4 

36 37 73 

2021-2022 – 
Chwarter 1 

26 29 55 

2021-2022 – 
Chwarter 2 

30 22 52 

Cyfanswm 144 142 286 
 

 

 

Mae gostyngiad yn nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd lle mae esgeulustod 
yw'r achos o bryder. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

Nifer yr adroddiadau a aeth ymlaen i ymholiad 
Adroddiadau a arweiniodd at 

Ymholiadau 
    

Rhif Adnabod 
Asesu 

Labeli Colofn     

Labeli Rhes 

Na – Arall 
(nodwch os 
gwelwch yn 

dda) 

Na – 
Gwrthododd 
yr unigolyn 

gymryd rhan 
mewn 

ymholiad 

Na – Nid oedd 
yr unigolyn yn 
oedolyn mewn 

perygl 
Wedi arwain 
at ymholiad Cyfanswm 

2020-2021 – 
Chwarter 2 

26 1 36 86 149 

2020-2021 – 
Chwarter 3 

33 4 17 77 131 

2020-2021 – 
Chwarter 4 

21 2 28 106 157 

2021-2022 – 
Chwarter 1 

25 3 27 93 148 

2021-2022 – 
Chwarter 2 

46 10 32 87 175 

Cyfanswm 151 20 140 449 760 
 

 

 

 

Mae mwy o adroddiadau oedd heb fynd ymlaen i ymholiad o'i gymharu â'r chwarter 
blaenorol. Mae'r tîm wedi adrodd bod cynnydd yn nifer yr atgyfeiriadau amhriodol sy'n 
dod i mewn lle roedd yn rhaid i'r tîm fynd yn ôl a thrafod yr atgyfeiriadau gyda'r 
atgyfeiriwr. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad nad oedd angen gweithredu 
Rhif Adnabod Asesu Labeli 

Colofn 
  

Labeli Rhes Do Nac oes Cyfanswm 
2020-2021 – Chwarter 2 23 63 86 
2020-2021 – Chwarter 3 7 70 77 
2020-2021 – Chwarter 4 6 100 106 
2021-2022 – Chwarter 1 7 86 93 
2021-2022 – Chwarter 2 8 79 87 
Cyfanswm 51 398 449 

 

 

 

 

Mae'n nodi nifer yr ymholiadau a aeth ymlaen i gam pellach o dan y 
Gweithdrefnau Diogelu, cyfarfodydd Strategaeth ac ymchwiliadau pellach. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Cartref Eich Hun 

Labeli Rhes Rhif Adnabod Asesu 
2020-2021 – Chwarter 2 13 
2020-2021 – Chwarter 3 4 
2020-2021 – Chwarter 4 5 
2021-2022 – Chwarter 1 4 
2021-2022 – Chwarter 2 6 
Cyfanswm 32 

 

 

 
Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod 

angen gweithredu – Cymuned 
Labeli Rhes Lle – Cymuned 

2020-2021 – Chwarter 2 4 
2020-2021 – Chwarter 3 0 
2020-2021 – Chwarter 4 0 
2021-2022 – Chwarter 1 2 
2021-2022 – Chwarter 2 1 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Lleoliad Cartref Gofal 

Labeli Rhes Rhif Adnabod Asesu 
2020-2021 – Chwarter 2 2 
2020-2021 – Chwarter 3 3 
2020-2021 – Chwarter 4 1 
2021-2022 – Chwarter 1 1 
2021-2022 – Chwarter 2 2 
Cyfanswm 9 

 

 
 
 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Iechyd 

2020-2021 – Chwarter 2 5 
2020-2021 – Chwarter 3 1 
2020-2021 – Chwarter 4 0 
2021-2022 – Chwarter 1 0 
2021-2022 – Chwarter 2 0 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

 
Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen gweithredu – Lle 

Cyfnod Cartrefi eu Hunain Cymuned Cartrefi Gofal Iechyd 
2020-2021 – Chwarter 2 13 4 2 5 
2020-2021 – Chwarter 3 4 0 3 1 
2020-2021 – Chwarter 4 5 0 1 0 
2021-2022 – Chwarter 1 4 2 1 0 
2021-2022 – Chwarter 2 6 1 2 0 

 

 

 
Roedd angen i brosesau diogelu pellach fod yn eu lle ar gyfer y 
mwyafrif o bobl lle roedd camdriniaeth wedi digwydd yn eu cartref eu 
hunain yn wahanol i unrhyw leoliad arall. 
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Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Gweithiwr a Thal 

Labeli Rhes Rhif Adnabod Asesu 
2020-2021 – Chwarter 2 6 
2020-2021 – Chwarter 3 5 
2020-2021 – Chwarter 4 1 
2021-2022 – Chwarter 1 1 
2021-2022 – Chwarter 2 2 
Cyfanswm 15 
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Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Perthynas / Ffrind 

Person – Perthynas / Ffrind 
Labeli Rhes Rhif Adnabod Asesu 
2020-2021 – Chwarter 2 14 
2020-2021 – Chwarter 3 2 
2020-2021 – Chwarter 4 2 
2021-2022 – Chwarter 1 3 
2021-2022 – Chwarter 2 4 
Cyfanswm 25 
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Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Defnyddiwr Gwasanaeth Arall 

2020-2021 – Chwarter 2 2 
2020-2021 – Chwarter 3 0 
2020-2021 – Chwarter 4 0 
2021-2022 – Chwarter 1 0 
2021-2022 – Chwarter 2 1 

 

 

 
Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 

gweithredu – person sy'n gyfrifol – Arall 
Person – Arall  

2020-2021 – Chwarter 2 3 
2020-2021 – Chwarter 3 0 
2020-2021 – Chwarter 4 3 
2021-2022 – Chwarter 1 3 
2021-2022 – Chwarter 2 2 
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Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r 
casgliad bod angen gweithredu -
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/7//21 – 30/9/2 
 

 
Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen gweithredu – Person 

Cyfnod Gweithiwr 
Cyflogedig 

Perthynas / 
Ffrind 

Gwirfoddolwr Defnyddiwr 
Gwasanaeth 

Arall 

Arall 

2020-2021 – Chwarter 2 6 14 0 2 3 
2020-2021 – Chwarter 3 5 2 0 0 0 
2020-2021 – Chwarter 4 1 2 0 0 3 
2021-2022 – Chwarter 1 1 3 0 0 3 
2021-2022 – Chwarter 2 2 4 0 1 2 

 

 

 

 
Pan oedd angen cymryd camau gweithredu diogelu pellach, roedd hyn yn ymwneud 
yn bennaf â pherthnasau a ffrindiau yr honnir eu bod yn gyfrifol am y gamdriniaeth a 
adroddwyd. 
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2020-2021 –
Chwarter 2

2020-2021 –
Chwarter 3

2020-2021 –
Chwarter 4

2021-2022 –
Chwarter 1

2021-2022 –
Chwarter 2

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen gweithredu - Person

Gweithiwr Cyflogedig Perthynas / Ffrind Gwirfoddolwr Defnyddiwr Gwasanaeth Arall Arall
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15 Mawrth 2022 
  
Teitl: Gwasanaethau Arbenigol Porth Cynnal (Plant ac 

Oedolion) 
ADRODDIAD RHEOLI PERFFORMIAD Y 
GWASANAETH ADOLYGU ANNIBYNNOL 
Chwarter 2 2021/22 
 

Pwrpas yr adroddiad: Monitro cynnydd Plant sy'n Derbyn Gofal trwy waith 
craffu Swyddogion Adolygu Annibynnol o'u 
cynlluniau a'u lleoliadau yn ystod ail chwarter 
2021/2022. 
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio'r Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Alun Williams, Gofal, Amddiffyn a 
Ffordd o Fyw 
 

 
Yn yr adroddiad hwn cyflwynir gwybodaeth am y gwaith monitro a sicrhau ansawdd 
mewn perthynas â'r Plant sy'n Derbyn Gofal a adolygwyd yn ystod ail chwarter 
2021/22. 
 
Mae'r wybodaeth hon yn cynorthwyo'r Aelodau i gyflawni eu swyddogaethau fel 
Rhieni Corfforaethol. 
 
Sail y wybodaeth yw'r ffurflenni monitro y mae'r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn 
eu cwblhau yn dilyn pob Adolygiad Statudol o Blant sy'n Derbyn Gofal, yn ogystal 
â'r wybodaeth arall y mae'r Gwasanaethau Plant yn ei chasglu am berfformiad. 
 
Mae'r adroddiad yn cynnwys y safonau a'r targedau cenedlaethol a lleol a ddefnyddir 
i fesur canlyniadau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal adeg eu hadolygiadau statudol, 
gan gynnwys Dangosyddion Perfformiad Llywodraeth Cymru a Thargedau 
Perfformiad Lleol. 

 
Ar sail y wybodaeth sydd ar gael a'r hyn a fynegwyd yn ystod y cyfarfod Adolygiad 
Plant sy'n Derbyn Gofal, mae'r Swyddog Adolygu Annibynnol yn llunio barn 
broffesiynol ynghylch effeithiolrwydd Cynllun Gofal y plentyn/person ifanc o ran 
bodloni ei anghenion, a gall argymell newidiadau i'r Cynllun Gofal. 

 
Yn ystod y cyfarfod adolygu Plant sy'n Derbyn Gofal, bydd y Swyddog Adolygu 
Annibynnol yn ystyried a oes angen cymorth ar y plentyn/person ifanc sy'n cael ei 
adolygu er mwyn nodi pobl eraill berthnasol i gael cyngor cyfreithiol/cymryd camau 
ar ei ran.  Roedd y Swyddog Adolygu Annibynnol o'r farn nad oedd angen 
gweithredu ar gyfer unrhyw blentyn yn ystod y cyfnod dan sylw. 
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Yn ogystal â hynny, bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes unrhyw 
dramgwydd yn erbyn hawliau dynol y plentyn/person ifanc, ac os oes, gallai gyfeirio'r 
achos i CAFCASS. Ni chododd yr angen i wneud hynny mewn unrhyw adolygiad. 
 
CRYNODEB O'R PWYNTIAU ALLWEDDOL: 
 
 Ar ddiwedd y chwarter hwn, o 30 Medi 2021 ymlaen, roedd 91 o blant yn 

derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol. Mae hyn yn gynnydd o 2 yn nifer y plant 
sy'n derbyn gofal. Ar ddiwedd Chwarter 1 roedd 89 o blant yn derbyn gofal. 

 Cafodd 48 o blant eu hadolygu yn ystod y chwarter hwn o'i gymharu â 67 yn y 
chwarter blaenorol. Cafodd 97.9% eu hadolygu o fewn y terfyn amser statudol 
o'i gymharu â 98.5% yn Chwarter 1. 

 Roedd 3 o blant wedi gadael gofal yn y chwarter hwn o'i gymharu â 5 yn 
Chwarter 1. Aeth pob un o'r 3 plentyn i ddarpariaethau Byw'n Annibynnol. 

 Roedd y ddarpariaeth leoli ar gyfer y plant a adolygwyd yn ystod y chwarter 
hwn yn amrywio o 28 wedi'u lleoli mewn Darpariaeth Gofal Maeth yr Awdurdod 
Lleol, 9 wedi'u lleoli gyda rhieni, 3 mewn gofal preswyl, 3 gyda gofalwyr sy'n 
berthnasau, 2 gydag Asiantaethau Gofal Maeth Annibynnol, 1 mewn lleoliad 
mabwysiadu ac 1 yn yr ysbyty. 

 O'r plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn, cafodd 87.5% o'r plant 
ymweliad statudol. Roedd hyn yn cymharu ag 89.6% yn Chwarter 1 

 Roedd 26 o'r plant a adolygwyd yn destun Gorchymyn Gofal Llawn, roedd gan 
12 Orchymyn Gofal Dros Dro, roedd gan 3 Orchymyn Lleoli, ac roedd 7 o dan 
statws cyfreithiol Adran 76. 

 Cofnodwyd bod 100% o'r Cynlluniau Gofal a Chymorth yn bodloni anghenion 
y plant/ pobl ifanc a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn. 

 Nifer a chanran y plant (â digon o grebwyll) oedd wedi cymryd rhan neu a 
gafodd eu hymgynghori ynghylch eu hadolygiad oedd 100%. 

 Nifer a chanran y plant a gafodd wybod am eu hawl i gael Gwasanaeth Eirioli 
oedd 100%. 

 Canran y bobl ifanc oedd yn gymwys i gael Cynllun Llwybr wedi'i sefydlu a 
Chynorthwyydd Personol i'w cefnogi oedd 100%. 

 Cwblhawyd 27 o Adolygiadau o Gynlluniau Llwybr yn ystod y chwarter hwn. 
Cwblhawyd 85.2% o fewn y terfyn amser. 

 Roedd 92.6% o'r Adolygiadau a gwblhawyd yn dangos bod y Cynlluniau 
Llwybr oedd wedi'u sefydlu yn bodloni anghenion y bobl ifanc. Pan gofnodir 
nad yw'r cynlluniau yn ateb anghenion y bobl ifanc, roedd hyn oherwydd nad 
oedd y person ifanc yn ymgysylltu â'i gynllun. 

 Mewn 96.3% o'r Adolygiadau o Gynlluniau Llwybr a gafodd eu cwblhau, roedd 
nail ai farn y person wedi cael ei chynrychioli yn yr adolygiad neu roedd y 
person ifanc wedi mynychu ei adolygiad. 

 

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 gyda Phlant sy'n Derbyn 
Gofal yng Ngheredigion. 
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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): 
 

Yr Aelodau i nodi cynnwys yr adroddiad. 
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn sicrhau bod Awdurdod Lleol Ceredigion, ei 
swyddogion a'i bartneriaid diogelu yn cyflawni eu 
dyletswyddau statudol yn effeithiol. 
 

Trosolwg a Chraffu: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 

Fframwaith Polisi: Y Strategaeth Gorfforaethol 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Galluogi cydnerthedd unigolion a theuluoedd 

 
Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

 
O fewn y gyllideb graidd 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 

Dim 

  
Goblygiadau o ran 
Staff: 

Dim 

  
Goblygiadau o ran 
Eiddo / Asedau: 

Dim 

  
Risg(iau): Mae'r adroddiad yn nodi'r risgiau o ran niwed i blant a sut 

y cânt eu diogelu. 
  
Pwerau Statudol: 
 

Deddf Plant 1989, Deddf Plant 2004 a Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim ond dogfennau mewnol y Gwasanaethau Arbenigol 

Atodiadau: Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu 
Annibynnol ar gyfer Chwarter 2 2021/22 
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Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Sian Howys, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: (Plant a 
Theuluoedd) 
 

Swyddog Adrodd: Sian Howys, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Plant a 
Theuluoedd / Elizabeth Upcott, Rheolwr Diogelu 
Corfforaethol 
 

Dyddiad: 22 Rhagfyr 2021 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

 
Gwasanaeth Diogelu 

 
 

 
Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

 
 

Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2021 – 30 Medi 2021 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

CYNNWYS 

TUDALEN: 

ADRAN UN: CYFLWYNIAD 3 

ADRAN DAU: CYNLLUNIO GOFAL 4 

ADRAN TRI: YMGYNGHORI A CHYFRANOGI 20 

ADRAN PEDWAR: PROTOCOL DATRYS PROBLEMAU 23 

ADRAN PUMP: GWERTHUSO 23 

ADRAN CHWECH:  CYNLLUNIAU LLWYBR 24 

ADRAN SAITH: GOFAL SEIBIANT BYR 26 

ADRAN WYTH: SEIBIANNAU BYR 27 

ADRAN NAW: GOFALWYR MAETH 28 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

ADRAN UN: CYFLWYNIAD 
 
Mae'r adroddiad hwn yn darparu'r wybodaeth a gasglwyd gan y Gwasanaeth Sicrhau 
Ansawdd ac Adolygu Annibynnol er mwyn monitro perfformiad a sicrhau ansawdd y 
gwasanaethau i blant sy'n derbyn gofal, plant sydd wedi gadael gofal, plant sydd mewn 
lleoliadau preswyl, a phlant sy'n derbyn gofal seibiant a seibiannau byr. Mae'r wybodaeth 
yn seiliedig ar y ffurflenni monitro sy'n cael eu cwblhau gan y Swyddogion Adolygu 
Annibynnol yn dilyn pob cyfarfod adolygu yn ystod y chwarter hwn, ynghyd â gwybodaeth 
arall am berfformiad a gedwir gan y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd. 
 
 
MEINCNODI 
 
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys y mesurau a'r targedau cenedlaethol a lleol a ddefnyddir 
i fesur y canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a phlant sydd wedi gadael gofal adeg 
eu cyfarfod adolygu. 
 
Ar sail y wybodaeth sydd ar gael a'r hyn a fynegir yn ystod y cyfarfod adolygu, daw'r 
Swyddog Adolygu Annibynnol i farn broffesiynol ynghylch effeithiolrwydd cynllun gofal y 
plentyn/person ifanc o ran bodloni ei anghenion, a bydd yn tynnu sylw rheolwyr at unrhyw 
ymarferion gwael. 
 
Yn ystod y cyfarfod adolygu bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes angen 
cymorth ar y plentyn/person ifanc i adnabod pobl eraill berthnasol i gael cyngor 
cyfreithiol/cymryd camau ar ei ran. Barnwyd nad oedd angen gwneud hyn ar gyfer unrhyw 
blant/bobl ifanc yn ystod y cyfnod dan sylw. 
 
Yn ogystal, mae'r Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes unrhyw dramgwydd yn 
erbyn hawliau dynol y plentyn/person ifanc ac, os oes, gallai gyfeirio'r achos i CAFCASS 
Cymru. Ni chododd yr angen i wneud hynny mewn unrhyw gyfarfod adolygu yn ystod y 
cyfnod hwn. 
 
Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, cysylltwch ag: 
 
Elizabeth Upcott 
Gwasanaeth Diogelu 
Penmorfa 
Aberaeron 
SA46 0PA 
 
  

Tudalen 247



4 
 

Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

ADRAN DAU 
 

CYNLLUNIO GOFAL 
 
 
1. Y Prif Ffigyrau ar gyfer Chwarter 2: 
 

Mae'r tabl a'r siart isod yn rhoi cyfanswm y data Plant sy'n 
derbyn Gofal ar ddiwedd pob chwarter gan ddechrau gyda'r 

chwarter diweddaraf. 
30 Medi 2021 91 
30 Mehefin 2021 89 
31 Mawrth 2021 85 
31 Rhagfyr 2020 79 
30 Medi 2020 75 
30 Mehefin 2020 78 
31 Mawrth 2020 74 
31 Rhagfyr 2019 72 
30 Medi 2019 63 
30 Mehefin 2019 64 
31 Mawrth 2019 63 
1 Ionawr 2019 60 

 

 
 
2. Nifer a chanran yr Adolygiadau o Blant sy'n Derbyn Gofal a gynhaliwyd o fewn 

y terfynau amser statudol. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 97.9% 
 

Adolygwyd 48 o blant yn ystod y chwarter hwn. 
 

• Cynhaliwyd 47 (97.9%) o gyfarfodydd adolygu Plant sy'n Derbyn Gofal o fewn y 
terfynau amser statudol. 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

Cynhaliwyd 1 (2.1%) cyfarfod adolygu Plant sy'n Derbyn Gofal y tu allan i'r 
gofynion statudol a'r rheswm a gofnodwyd oedd: - 

 
 Roedd oedi o 1 diwrnod ar gyfer adolygiad plentyn oherwydd Cyfarfod 

Cynllunio brys oedd yn digwydd mewn perthynas â'r person ifanc. 
 

 
Gorff-
Medi 
2021 

Ebrill-
Meh 
2021 

Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Gorff-
Medi 
2020 

Nifer y plant a adolygwyd yn ystod y 
chwarter 48 67 58 60 41 

Nifer yr adolygiadau a gynhaliwyd o 
fewn y terfynau amser 47 66 52 60 38 

Nifer yr adolygiadau a gynhaliwyd y 
tu allan i'r terfynau amser 1 1 6 0 3 

 

 
 
3. Oed a rhyw plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn: 
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89.7%

98.5% 97.9%

0.0%
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Hydref-Rhagfyr 2020 Ionawr-Mawrth 2021 Ebrill-Mehefin 2021 Gorffennaf-Medi 2021

Adolygiadau o Blant sy'n Derbyn Gofal a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser 
statudol

Chwarter 2  2021/2022
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

4. Natur lleoliadau plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn: 
 
Math o Leoliad Yn y Sir Tu allan i'r 

Sir Cyfanswm 

Gofalwyr Maeth yr Awdurdod Lleol 27 1 28 
Lleoli â Rhieni 8 1 9 
Gofalwyr sy'n Berthnasau 1 2 3 
Arall 1  1 
Preswyl - 3 3 
Gofalwyr Asiantaeth Maethu 
Annibynnol - 2 2 

Mabwysiadu - 1 1 
Ysbyty - 1 1 
Lleoli â Theulu    
Preswyl Mamau a Babanod  - - 
Gofalwyr Maeth Asiantaeth 
Maethu Annibynnol ar gyfer Rhiant 
a Babi 

   

Llety â Chymorth    
Byw'n Annibynnol    

 37 11 48 
 

 
 
 
5. Statws cyfreithiol y plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn: 
 

Statws cyfreithiol y plant a adolygwyd 
Gorchymyn Gofal Llawn 26 
Gorchymyn Gofal Dros Dro 12 
Gorchymyn Lleoli 3 
Adran 76 7 
Cyfanswm 48 
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Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal a adolygwyd yng Ngheredigion
Chwarter 2  2021/2022

Yn y Sir Tu allan i'r Sir
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

 
 
 

6. Y rhesymau pam bod y plant a adolygwyd wedi gadael gofal 
 

Cyfnod 

Y nifer 
sydd 
wedi 

gadael 
gofal 

Y rheswm dros adael gofal 

Mabwysiadu 
Dychwelyd 
adref at y 

teulu 

'Pan rwyf 
yn barod' 

Diddymu'r 
Gorchymyn 

Gofal 

Llety â 
Chymorth / 
Byw'n 
Annibynnol 

1 Gorffennaf hyd 
30 Medi 2021 3 0 0 0 0 3 

1 Ebrill hyd 
30 Mehefin 2021 5 1 2 1 1 - 

1 Ionawr hyd 31 
Mawrth 2021 4 3 1 - - - 

1 Hydref hyd 
31 Rhagfyr 2020 6 0 4 1 1 - 

Cyfanswm 18 4 7 2 2 3 
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Statws cyfreithiol y plant a adolygwyd
Chwarter 2  2021-2022
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1 Ionawr hyd 31
Mawrth 2021

1 Hydref hyd 31
Rhagfyr 2020

Y Rheswm Dros Adael Gofal

Mabwysiadu Dychwelyd adref at y teulu

'Pan rwyf yn barod' Diddymu'r Gorchymyn Gofal

Llety â Chymorth / Byw'n Annibynnol
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

 
7. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal sydd â Gweithiwr Cymdeithasol 

dynodedig. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 
 
 

• Ymhob un o'r 48 (100.0%) Adolygiad o Blant sy'n Derbyn Gofal cofnodwyd bod 
Gweithiwr Cymdeithasol cymwys yn gweithio gyda'r plentyn dan sylw. 

 
 
8. Nifer a chanran yr ymweliadau statudol â Phlant sy'n Derbyn Gofal a adolygwyd 

o fewn y terfynau amser gofynnol 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 87.5% 
 

• Derbyniodd 42 (87.5%) o Blant sy'n Derbyn Gofal ymweliadau gan Weithiwr 
Cymdeithasol yn unol â'r gofynion statudol. 
 

• Ni dderbyniodd 6 (12.5%) o Blant sy'n Derbyn Gofal ymweliadau gan Weithiwr 
Cymdeithasol yn unol â'r gofynion statudol. 

 

 
 

 
 

Sylwadau: Dyma ganran yr ymweliadau a gafodd eu gwneud lle cafodd plant eu 
gweld. 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

9. Nifer a chanran y Cynlluniau Gofal a Chymorth (Rhan 6) a oedd wedi'u sefydlu 
erbyn dyddiad y lleoliad cyntaf a'r cynlluniau cyfredol a oedd ar gael ar gyfer 
yr adolygiad. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
• Bu 7 lleoliad newydd ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal yn ystod y chwarter hwn; 

cofnodwyd ym mhob un o'r 7 (100.0%) cyfarfod adolygu fod gan y plentyn / person 
ifanc Gynllun Gofal a Chymorth (Rhan 6) wedi'i sefydlu erbyn dyddiad y lleoliad. 

 

 
 

• Nododd y Swyddog Adolygu Annibynnol fod angen diweddaru cofnodion y 
Cynllun Gofal a Chymorth (Rhan 6) ar gyfer 3 phlentyn. 

 
Sylwadau: Mae wedi'i gadarnhau erbyn hyn bod y Cynllun Gofal a Chymorth ar gyfer 
1 plentyn wedi cael ei ddiweddaru ers yr adolygiad, mae'r achosion eraill wedi cael 
eu dilyn i fyny gan y Swyddog Adolygu Annibynnol. 

 
10. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal sydd â Chynllun Parhad wedi'i 

sefydlu erbyn yr ail adolygiad os na chynlluniwyd ar gyfer dychwelyd adref. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
• Cynhaliwyd 4 ail adolygiad yn ystod y chwarter hwn, a chofnodwyd ym mhob un 

o'r 10 (100.0%) adolygiad fod Cynllun Parhad wedi'i gytuno.  Mae hyn yn gyson 
â'r chwarter blaenorol. 
 

• Mewn 6 (12.5%) adolygiad yn ystod y cyfnod hwn cofnododd y Swyddog Adolygu 
Annibynnol bryderon ynghylch cynnydd y Lleoliad/Cynllun Gofal a 
Chymorth/Cynllun Parhad. 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

Dyma oedd natur y pryderon:- 
 Nododd 2 Adolygiad fod problemau gydag oedi, nid oedi ar ran yr 

Awdurdod Lleol, ond bod asesiad brawd/chwaer yn cymryd yn hir i'w 
drefnu oherwydd yr angen i gael Asesiad Annibynnol a chynllun hirdymor. 

 Ar gyfer 1 person ifanc roedd y lleoliad maethu dan bwysau a dylai fod 
wedi para 6 wythnos yn unig dros wyliau'r haf. Roedd ymddygiad y person 
ifanc yn heriol ac yn bryderus iawn ar y pryd. 

 Mewn 1 adolygiad gofynnodd y gofalwyr maeth am leoliad hirdymor arall 
ar gyfer y person ifanc. 

 Adroddwyd mewn 1 adolygid bod Lleoliad Preswyl wedi chwalu a bod y 
person ifanc wedi cael ei leoli mewn llety dros dro a oedd yn lleoliad brys 
byrdymor ar y pryd. 

 Cofnododd adolygiad pellach fod y person ifanc wedi cael ei leoli gyda 
gofalwyr maeth dros dro oherwydd nid oedd yn glir a fyddai'r gofalwyr 
maeth yn gallu rheoli anghenion y person ifanc yn barhaol. 
 

 
 

11. Faint o amser mewn gofal: 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

12. Natur y Cynlluniau Parhad: 
 

 
 
 
13. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal a gafodd ofal seibiant gan rywun 

heblaw eu prif ofalwyr. 
 

• Mewn 4 (8.3%) Adolygiad Plant sy'n Derbyn Gofal nodwyd bod y plentyn/person 
ifanc yn cael gofal seibiant gan rywun heblaw ei brif ofalwyr. 

 
 
14. Nifer a chanran y bobl ifanc gymwys oedd â Chynllun Llwybr yn unol â'r 

gofynion. 
 

Targed a bennwyd: 100% Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 
 
• Dywedodd 4 (100.0%) person ifanc fod Cynllun Llwybr wedi'i sefydlu a bod 

Ymgynghorydd Personol wedi'i benodi ar eu cyfer. 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

15. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal (o oedran a lefel dealltwriaeth 
briodol) sy'n deall y rhesymau pam eu bod yn cael eu gofalu amdanynt. 

 
 Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 
 

• Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 35 
plentyn/person ifanc oherwydd barnwyd nad oedd 13 o'r plant/pobl ifanc yn 
ddigon hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll i ddeall pam eu bod yn derbyn 
gofal. 

 
• Roedd 35 (100%) yn y grŵp hwn yn dangos rhyw fath o ddealltwriaeth pam eu 

bod yn derbyn gofal gan rywun heblaw eu teuluoedd o'i gymharu â 98.0% yn y 
chwarter blaenorol. 

 
 

16. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal (fel y bo'n briodol o ran eu hoedran 
a'u crebwyll) a oedd yn deall eu Cynlluniau Gofal a Chymorth. 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 36 plentyn/person 
ifanc oherwydd barnwyd nad oedd 12 o'r plant/pobl ifanc yn ddigon hen nac yn 
meddu ar ddigon o grebwyll, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigyrau. 
 

• Roedd 35 (97.2%) yn y grŵp hwn yn dangos rhyw fath o ddealltwriaeth o'r 
hyn a oedd yn eu Cynlluniau Gofal a Chymorth (Rhan 6). 
 

• Mewn 1 (2.8%) Adolygiad cofnodwyd bod y Cynllun Gofal wedi dyddio a bod 
angen ei ddiweddaru gyda'r person ifanc i adlewyrchu'r sefyllfa bresennol. 

 
 
17. Mesur Cenedlaethol 33: Nifer a chanran yr achosion o symud Plant sy'n Derbyn 

Gofal. 
 

• Mewn 11 (22.9%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn / person ifanc wedi symud 
lleoliad yn ystod y chwarter hwn o'i gymharu â (8.9%) yn y chwarter blaenorol. 

 
Dyma oedd y rhesymau dros newid y lleoliadau: 

 
 2 berson ifanc wedi symud i leoliad maeth yn dilyn canlyniad asesiad 

aflwyddiannus yn yr Uned Breswyl Mamau a Babanod. 
 Symudodd 2 berson ifanc o leoliad byrdymor i leoliad hirdymor. 
 Symudodd 1 person ifanc o leoliad byrdymor i leoliad preswyl hirdymor. 
 Cofnododd 1 Adolygiad fod y person ifanc yn symud i leoliad mabwysiadu. 
 Mewn 1 Adolygiad roedd lleoliad preswyl y person ifanc wedi chwalu a 

symudodd i'r Uned Breswyl o fewn y Sir. 
 Chwalodd lleoliad cyntaf 2 berson ifanc ac roedden nhw wedi symud i leoliad 

hirdymor. 
 Symudodd 1 person ifanc o leoliad brys i leoliad byrdymor pellach. 
 Penderfynodd Asiantaeth Annibynnol Gofalwyr Maeth 1 person ifanc 

ymddiswyddo a rhoi rhybudd ar gyfer lleoliad. 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

 
 
18. Nifer a chanran y cynlluniau lleoli (gan gynnwys darpariaeth addysg ac iechyd) 

yr aseswyd eu bod yn bodloni anghenion Plant sy'n Derbyn Gofal. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 91.7% 
 
• Cofnodwyd bod 44 (91.7%) o gynlluniau lleoli / gofal a chymorth yn bodloni 

anghenion y plant / pobl ifanc o'i gymharu â 100% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Cofnododd 4 (8.3%) adolygiad nad oedd y lleoliad/gofal a chymorth yn bodloni 
anghenion y plant.  Y rhesymau a gofnodwyd oedd: - 

 
 Adroddodd 2 Adolygiad fod hyn oherwydd y ffaith nad oedd y rhieni yn 

ymgysylltu'n effeithiol â'r cynllun/cyngor proffesiynol. 
 Mewn 1 adolygiad ar gyfer plant a leolwyd mewn lleoliad mabwysiadu nid 

oedd y mabwysiadwyr cymeradwy yn dilyn y cynllun, yn mynd yn groes i'r 
cyngor ac yn datgysylltu o'r gweithwyr proffesiynol. 

 Cofnododd 1 adolygiad pellach fod y lleoliad yn ddewis byrdymor tra bod 
dewisiadau eraill yn cael eu hystyried. 

 
 

19. Nifer a chanran y pryderon diogelu a nodwyd mewn perthynas â Phlant sy'n 
Derbyn Gofal yn ystod y chwarter hwn. 

 
• Mewn 5 (10.4%) adolygiad nodwyd pryderon diogelu ar gyfer y person ifanc; 

cadarnhawyd bod y pryderon yn cael sylw. 
 
 
20. Nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal a enwir ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 
 

• Ni chynhaliwyd unrhyw adolygiadau yn y cyfnod lle cafodd enw'r person ifanc ei 
gynnwys ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

21. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal a gafodd Asesiadau Iechyd yn unol 
â'r gofynion statudol. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 97.9% 

 
• Roedd 47 (97.9%) o'r Plant/Pobl Ifanc sy'n Derbyn Gofal wedi cael asesiad iechyd 

erbyn eu hadolygiad o'i gymharu â 97.1% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Nid oedd gan 1 (2.1%) o'r Plant/Pobl Ifanc sy'n Derbyn Gofal asesiad iechyd 
diweddar adeg ei adolygiad, ond mae hwn yn ei le bellach. 
 

 
 

 
Sylwadau: Mae Asesiad Iechyd yn ei le bellach, a'r rheswm dros yr oedi oedd 
hysbysiad hwyr am statws Plentyn sy'n Derbyn Gofal i'r tîm Iechyd. 

 
22. Canran y plant a oedd wedi'u cofrestru gyda deintydd o fewn 20 diwrnod 

gwaith ar ôl cael eu derbyn i ofal. 
 

Targed a bennwyd: 100% Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 
 

Wedi'u cofrestru gyda deintydd 
 

Mae'r data ynghylch y plant/pobl ifanc a oedd wedi'u cofrestru gyda deintydd o fewn 
20 diwrnod gwaith ar ôl cael eu derbyn i ofal yn ymwneud â 4 plentyn/person ifanc. 

 
• Cofnodwyd ym mhob un o'r 4 adolygiad (100.0%) bod y plant/pobl ifanc wedi'u 

cofrestru gyda deintydd o fewn 20 diwrnod gwaith ar ôl dechrau'r lleoliad. 
 

********** 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

Wedi'u cofrestru gyda deintydd 
 

Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 41 plentyn/ person 
ifanc oherwydd diystyriwyd 7 plentyn/person ifanc a oedd yn cael eu Hadolygiad 
Plant sy'n Derbyn Gofal cyntaf er mwyn bodloni gofynion y Mesur Cenedlaethol. 

 
• Roedd 41 (100.0%) o blant a phobl ifanc wedi'u cofrestru gyda deintydd.  Mae 

hyn yn cymharu â 95.1% yn y chwarter blaenorol. 
 

 
23. Mesur Cenedlaethol 30: Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal a oedd wedi 

cael eu gweld gan ddeintydd o fewn 3 mis ar ôl cael eu derbyn i ofal. 
 

Wedi cael eu gweld gan ddeintydd 
 
Mae'r data ynghylch y plant/pobl ifanc a oedd wedi cael eu gweld gan ddeintydd o 
fewn 3 mis ar ôl cael eu derbyn i ofal yn ymwneud â 4 plentyn. 
 
• Cofnododd pob un o'r 4 Adolygiad (100.00%) nad oedd y plentyn / person ifanc 

wedi cael ei weld gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis ar ôl cael ei dderbyn i 
ofal. 
 

********** 
 

Wedi cael eu gweld gan ddeintydd 
 
Targed a bennwyd 90% – Yr hyn a gyflawnwyd 70.3% 
 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 37 o blant/pobl 
ifanc gan fod 11 plentyn/person ifanc yn iau na 2 oed a/neu'n cael eu Hadolygiad 
Plant sy'n Derbyn Gofal cyntaf, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigyrau uchod er mwyn 
bodloni gofynion y Mesur Cenedlaethol. 

 
• Cofnodwyd bod 26 (70.3%) o blant a phobl ifanc wedi gweld deintydd yn y 12 mis 

blaenorol o'i gymharu â 55.2% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Cofnodwyd nad oedd 11 (29.7%) o blant a phobl ifanc wedi gweld deintydd. 
 

Sylwadau: Cafodd archwiliadau deintyddol arferol eu gohirio oherwydd 
pandemig Covid-19 a chanllawiau Llywodraeth Cymru. 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

 
 
 

24. Mesur Cenedlaethol 31: Canran y Plant sy'n Derbyn Gofal a oedd wedi'u 
cofrestru â Meddyg Teulu o fewn 10 niwrnod gwaith ar ôl dechrau yn y lleoliad. 

 
• Mewn 12 (85.7%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn wedi'i gofrestru gyda 

darparwr gwasanaethau meddygol cyffredinol o fewn 10 niwrnod gwaith ar ôl 
dechrau'r lleoliad. 
 

• Adroddwyd mewn 2 (14.3%) adolygiad bod y cam gweithredu hwn heb ei gymryd 
eto. 

 
Sylwadau: Cadarnhawyd bod y ddau berson ifanc wedi'u cofrestru bellach. 
 

 
 
25. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal a oedd wedi'u cofrestru gyda 

Meddyg Teulu. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 97.9% 
 

• Roedd 47 (97.9%) o blant a phobl ifanc wedi'u cofrestru gyda meddyg teulu o'i 
gymharu â 100.0% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Arhosodd 1 (2.1%) plentyn wedi'i gofrestru gyda'r meddyg teulu oherwydd nid 
oedd wedi cael ei ryddhau o'r ysbyty yn dilyn ei enedigaeth ar adeg yr adolygiad. 

 
• Roedd 42 (93.3%) o blant wedi cael eu holl frechiadau angenrheidiol. 
 
• Roedd 3 (6.7%) phlentyn yn hwyr yn derbyn eu brechiadau, fodd bynnag, 

cadarnhawyd ym mhob adolygiad bod gwaith yn parhau i ddatrys hyn. 
 
Cafodd 3 adolygiad eu diystyru o'r ffigurau oherwydd roedd y rhiant yn gwrthod 
caniatáu i'r plentyn gael ei frechu. 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

26. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal yr aseswyd eu bod angen cymorth 
gan Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) a gafodd eu 
hatgyfeirio ac a dderbyniodd asesiad/gwasanaeth. 

 
Targed: 50% 

 
Gwir Berfformiad 

 
• Mewn 3 (6.2%) Adolygiad Plant sy'n Derbyn Gofal cofnodwyd bod y 

plentyn/person ifanc wedi'i atgyfeirio i CAMHS, a chadarnhawyd mewn 2 
adolygiad fod yr atgyfeiriad wedi cael ei dderbyn ar gyfer y plentyn/person ifanc.  
Ar gyfer y person ifanc arall, cadarnhawyd yn yr adolygiad canlynol, bod yr 
atgyfeiriad wedi cael ei dderbyn. 
 

• Mewn 47 (100.0%) o Adolygiadau Plant sy'n Derbyn Gofal cofnodwyd bod iechyd 
meddwl/emosiynol y plant/pobl ifanc wedi'i ystyried yn yr Asesiad Iechyd a/neu 
wrth drafod yn y cyfarfod. 
 

• Mewn 1 Adolygiad cofnodwyd bod y plentyn/person ifanc yn rhy ifanc, felly 
cafodd hwn ei ddiystyru yn y ffigurau. 

 
 
27. Natur y ddarpariaeth addysg: 
 

Yn ystod y chwarter dan sylw, dyma oedd y ddarpariaeth addysg ar gyfer y plant a'r 
bobl ifanc a adolygwyd: 

 

Darpariaeth addysg 
Disgyblion ysgol gynradd 19 
Disgyblion ysgol uwchradd 15 
Plant cyn-ysgol 10 
Uned Cyfeirio Disgyblion (PRU) 3 
Prosiectau eraill – Lleoliad Gwaith Arbenigol 1 
Coleg  
Heb fod mewn addysg, gwaith na hyfforddiant 
(NEET)  

Preswyl  
Addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS)  
Wedi gadael ysgol  
Tiwtora  
Addysg Ddewisol yn y Cartref  
Cyflogedig  
Cyfanswm 48 
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Chwarter 2 – 1/7/21-30/9/21 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

 

 
 
 
28. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal oedran ysgol oedd â Chynllun 

Addysg Personol o fewn 20 diwrnod ysgol ar ôl cael eu derbyn i ofal neu ar ôl 
dechrau mewn ysgol newydd. 

 
Targed a bennwyd 70% – Yr hyn a gyflawnwyd 93.9% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 33 plentyn/person 
ifanc a oedd dros yr oedran statudol i ddechrau ysgol, ac felly'n gymwys i gael 
Cynllun Addysg Personol. 
 
• Roedd gan 32 (97.0%) o'r plant a phobl ifanc dros yr oedran statudol i ddechrau 

ysgol Gynllun Addysg Personol cyfredol. 
 

 Mewn 9 (97.0%) adolygiad cofnodwyd bod y Cynllun Addysg Personol 
wedi'i gwblhau o fewn 20 diwrnod ysgol o fod yn Blentyn sy'n Derbyn Gofal 
neu 20 diwrnod gwaith ar ôl newid ysgol yn unol â'r gofynion. 
 

 Cofnodwyd mewn 1 (10.0%) adolygiad nad oedd y Cynllun Addysg 
Personol wedi'i gwblhau o fewn 20 diwrnod ysgol ar ôl newid ysgol yn unol 
â'r gofynion. 

 
 Mewn 23 (100.0%) adolygiad cofnodwyd bod gan y person ifanc Gynllun 

Addysg Personol cyfredol. 
 

*** 
• Roedd gan 7 (20.0%) o blant a phobl ifanc a oedd yn mynd i'r ysgol/coleg 

anghenion dysgu ychwanegol wedi'i gydnabod. 
 

*** 
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• Mewn 14 (41.2%) adolygiad daethpwyd i'r casgliad bod y plant/pobl ifanc a oedd 
yn mynd i'r ysgol/coleg yn tangyflawni o ran eu haddysg.  Ym mhob un o'r 14 
(100.0%) adolygiad cofnodwyd bod y bobl ifanc yn cael cymorth. 

*** 
• Mewn 10 (90.9%) adolygiad nodwyd bod y ddarpariaeth addysg wedi'i sefydlu 

pan ddechreuodd y lleoliad. 
 

• Mewn 1 (9.1%) adolygiad cofnodwyd nad oedd y ddarpariaeth addysg yn ei le 
pan ddechreuodd y lleoliad. 

**** 
• Nododd 1 (3.0%) adolygiad y bu cyfnod pan oedd y plentyn / person ifanc heb fod 

mewn addysg am gyfnod wrth aros am le mewn ysgol, nodwyd bod y ddarpariaeth 
addysg wedi'i threfnu o fewn mater o ddiwrnodau yn dilyn lleoliad. 

 
 

29. Mesur Cenedlaethol 32: Canran y Plant sy'n Derbyn Gofal sydd wedi symud i 
ysgol arall, ac eithrio trefniadau pontio 
 
Targed a bennwyd 0% – Yr hyn a gyflawnwyd 9.1% 

 
• Mewn 3 (9.1%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn/person ifanc wedi symud i 

ysgol arall ac nad oedd yn symud yn sgil pontio, o'i gymharu â 0.0% yn y chwarter 
blaenorol. 

 
 
30. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal a gafodd eu gwahardd o'r ysgol 
 

Targed a bennwyd 12% yn cael gwaharddiad dros dro – Yr hyn a gyflawnwyd 3.0% 
Targed a bennwyd 1% yn cael gwaharddiad parhaol – Yr hyn a gyflawnwyd 0.0% 

 
• Mewn 1 adolygiad (3.0%) adroddwyd bod y person ifanc wedi'i wahardd o'r ysgol 

dros dro yn ystod y cyfnod adolygu. Mae hyn yn cymharu â 2.2% yn y chwarter 
blaenorol. 

 
• Ni adroddwyd mewn unrhyw adolygiad (0.0%) bod y person ifanc wedi'i wahardd yn 

barhaol o'r ysgol, sy'n gyson â'r chwarter blaenorol. 
 

Dyma'r gwaharddiadau yn ystod y chwarter hwn. - 
 
• 17 sesiwn = 8.5 diwrnod 
• 4 sesiwn = 2 diwrnod 
• 10 sesiwn = 5 diwrnod 
• 6 sesiwn = 3 diwrnod 

 
Cyfanswm -37 sesiwn = 18.5 diwrnod 
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ADRAN TRI 
 

YMGYNGHORI A CHYFRANOGI 
 
1 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal a oedd 

yn ddigon hen ac yn meddu ar ddigon o grebwyll fel bod Gweithiwr 
Cymdeithasol wedi gallu ymgynghori â hwy neu roeddent yn bresennol yn eu 
cyfarfod adolygu 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 36 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 12 adolygiad nad oedd y plant/pobl ifanc yn ddigon hen 
nac yn meddu ar ddigon o grebwyll i fod yn rhan o'r broses ymgynghori, er bod 3 o'r 
rhain wedi bod yn bresennol yn yr adolygiad. 
 
• Cofnodwyd mewn 36 (100.0%) Adolygiad fod ymgynghori wedi digwydd. 

 
Dadansoddiad o'r ymgynghori 
Bu 16 plentyn/person ifanc yn bresennol yn eu cyfarfod adolygu drwy Teams. 
Roedd 20 plentyn/person ifanc wedi cwblhau papurau ymgynghori a/neu roedd 
gweithwyr proffesiynol, rhieni, gofalwyr neu eiriolwyr wedi'u cynrychioli yno. 
 

• Nid oedd gan y Swyddog Adolygu Annibynnol gysylltiad uniongyrchol ag unrhyw 
blentyn/person ifanc yn ystod y cyfnod adolygu y tu allan i'r cyfarfod adolygu. 

 
 

2 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y plant a oedd yn gwybod am eu 
hawl i gael Gwasanaeth Eirioli/Cynllun Ymwelydd Annibynnol 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 36 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 12 adolygiad nad oedd y plant/pobl ifanc a adolygwyd 
yn ddigon hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll i gael gwybod am eu hawl i gael 
Eiriolwr/Cynllun Ymwelydd Annibynnol, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigyrau. 

 
• Hysbyswyd 36 (100.0%) o blant/pobl ifanc am eu hawl i gael Eiriolwr/Cynllun 

Ymwelydd Annibynnol a gwnaethpwyd atgyfeiriad. 
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3 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y plant a gafodd wybod am y 
drefn gwyno 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 33 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 15 adolygiad nad oedd y plentyn/person ifanc yn ddigon 
hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll, felly fe'u diystyriwyd o'r ffigyrau. 
 
• Roedd 33 (100.0%) plentyn / person ifanc yn gwybod am y drefn gwyno, o 

gymharu â 97.7% yn y chwarter blaenorol. 
 
 

4 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y rhieni y bu i'r Gweithiwr 
Cymdeithasol ymgynghori â hwy cyn yr adolygiad neu a fu'n bresennol yn y 
cyfarfod adolygu 

 
Targed a bennwyd 80% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 40 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 8 adolygiad nad oedd y rhieni yn rhan o'r broses adolygu 
statudol, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigyrau. 
 
• Cwblhaodd 40 (100.0%) o rieni bapurau ymgynghori neu roeddent wedi cwrdd 

neu siarad â'r Swyddog Adolygu Annibynnol cyn a/neu ar ôl y cyfarfod adolygu, 
a/neu roeddent wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod adolygu eu hunain, a/neu 
roedd gweithwyr proffesiynol wedi'u cynrychioli yno. 

 
Dadansoddiad o'r ymgynghori 
Cafodd papurau ymgynghori eu hanfon allan ar gyfer 40 adolygiad. 
Mewn 30 adolygiad cadarnhawyd bod y rhieni'n bresennol, neu wedi siarad â'r 
Swyddog Adolygu Annibynnol dros y ffôn cyn a/neu ar ôl yr adolygiad. 
 
 

5 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y gofalwyr maeth y bu i'r 
Gweithiwr Cymdeithasol ymgynghori â hwy neu a fu'n bresennol yng 
nghyfarfod adolygu'r plentyn 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 39 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 9 adolygiad bod y plentyn wedi'i leoli â rhiant neu roedd 
yn byw'n annibynnol, felly diystyriwyd yr adolygiadau hyn yn y ffigyrau. 
 
• Cwblhaodd 38 (97.4%) o ofalwyr maeth bapurau ymgynghori a/neu buont yn 

bresennol yn yr adolygiadau yn ystod y cyfnod hwn. 
 

• Nododd 1 (2.6%) adolygiad fod amryfusedd wedi digwydd o ran cael y 
Gwasanaeth Lleoli Teuluoedd i fod yn bresennol/ymgynghori â nhw. 
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6 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y Cynrychiolwyr Iechyd a fu'n 
bresennol mewn adolygiad neu a anfonodd adroddiad. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 87.5% 

 
• Mewn 42 (87.5%) adolygiad cadarnhawyd bod gwybodaeth am iechyd ar gael ar 

gyfer y cyfarfod. 
 

• Mewn 6 (12.5%) adolygiad adroddwyd bod gwybodaeth am iechyd ar gael ar 
gyfer y cyfarfod. 
 

 
7 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y cynrychiolwyr ysgol a fu'n 

bresennol mewn Adolygiad neu a anfonodd adroddiad. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 94.7% 

 
• Mewn 36 (94.7%) Adolygiad Plant sy'n Derbyn Gofal roedd rhywun o'r ysgol yn 

bresennol neu wedi darparu adroddiad ysgrifenedig o'i gymharu â 100.0% yn y 
chwarter blaenorol. 
 

• Mewn 2 (5.3%) adolygiad cofnodwyd nad oedd unrhyw gynrychiolydd ysgol nac 
adroddiad ysgrifenedig. 

 
 
8 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y Dogfennau Adolygiad Plant 

sy'n Derbyn Gofal a gwblhaodd y Gweithiwr Cymdeithasol cyn yr adolygiad. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 85.4% 

 
• Mewn 41 (85.4%) adolygiad cadarnhawyd bod y gweithiwr cymdeithasol wedi 

cwblhau'r ddogfen adolygu cyn y cyfarfod adolygu o'i gymharu â 64.2% yn y 
chwarter blaenorol. 

 
• Mewn 7 (14.6%) adolygiad cadarnhawyd nad oedd y ddogfen adolygu wedi'i 

chwblhau gan y gweithiwr cymdeithasol cyn yr adolygiad. 
 

Sylwadau: Mae hyn oherwydd problemau staffio o fewn y Tîm Gwaith 
Cymdeithasol. Mae mesurau yn cael eu rhoi yn eu lle i roi sylw i'r broblem hon. 
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ADRAN PEDWAR: 
PROTOCOL DATRYS PROBLEMAU 

 
Ni weithredodd y Swyddog Adolygu Annibynnol y Protocol Datrys Problemau ar gyfer 
unrhyw blentyn yn ystod y cyfnod hwn. 
 
Er y nodwyd nad oedd adolygiadau canol cyfnod yn cael eu cynnal, lle bo angen, roedd y 
Swyddog Adolygu Annibynnol yn dwyn adolygiadau ymlaen pan oedd pryderon. 
 

ADRAN PUMP 
 

GWERTHUSO 
 

Nid oedd y wybodaeth hon ar gael ar gyfer y chwarter hwn. 
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ADRAN CHWECH 
 

CYNLLUNIAU LLWYBR 
 

Ar gyfer pobl dros 16 oed a heb fod yn Blant sy'n Derbyn Gofal/pobl dros 18 oed 
sydd wedi gadael gofal 

 
Cynhaliwyd 27 o Adolygiadau o Gynlluniau Llwybrau yn ystod y chwarter hwn. 

 
1 Dangosydd Perfformiad: Canran yr Adolygiadau o Gynlluniau Llwybrau a gynhaliwyd 

o fewn y terfynau amser 
 

• Cynhaliwyd 23 (85.2%) o Adolygiadau o Gynlluniau Llwybrau o fewn y terfynau 
amser o'i gymharu ag 80.0% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Cynhaliwyd 4 (14.8%) Adolygiad o Gynlluniau Llwybr y tu allan i'r terfynau amser.  
Y rhesymau a gofnodwyd oedd materion staffio ac ail-ddyrannu achosion. 
 
 

2 Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc ag Ymgynghorydd 
Personol/Gweithiwr Cymdeithasol dynodedig. 
 
• Ym mhob un o'r 27 (100%) adolygiad nodwyd bod gan yr holl bobl ifanc 

Ymgynghorydd Personol a/neu Weithiwr Cymdeithasol dynodedig. 
 
 
3 Dangosydd Perfformiad: Canran y Cofnodion Adolygiad o Gynlluniau Llwybr a 

oedd wedi'u cwblhau erbyn y cyfarfod 
 

• Roedd y Cofnod Adolygu wedi'i gwblhau ar gyfer 24 (88.9%) o Adolygiadau 
Cynlluniau Llwybr o'i gymharu â 100.0% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Mewn 3 (11.1%) adolygiad adroddwyd nad oedd y Cofnod Adolygu wedi'i 
gwblhau adeg yr adolygiad. 
 

 

4 Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy ar gyfer 
y cyfarfod Adolygiad Plant sy'n Derbyn Gofal 

 
• Cadarnhawyd mewn 26 (96.3%) adolygiad y bu'r bobl ifanc yn bresennol yn y 

cyfarfod adolygu a / neu fod rhywun wedi'u cynrychioli yno. 
 

• Adroddodd 1 (3.7%) Adolygiad nad oedd barn y person ifanc wedi cael ei 
chynrychioli oherwydd y ffaith bod y person ifanc yn ddigartref ac yn gwrthod 
ymgysylltu â'r gweithwyr proffesiynol. 
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5 Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc a oedd yn bresennol yn eu 
Cyfarfod Adolygu. 

 
• Mewn 11 (40.7%) adolygiad cofnodwyd y bu'r person ifanc yn bresennol yn y 

cyfarfod adolygu. 
 

• Mewn 16 (59.3%) adolygiad cofnodwyd na fu'r person ifanc yn bresennol yn yr 
adolygiad. 

 
 

6 Dangosydd Perfformiad: Canran y Cynlluniau Llwybr oedd wedi bodloni 
anghenion y person ifanc  

 
• Mewn 25 (92.6%) adolygiad cadarnhawyd bod y Cynllun Llwybr yn bodloni 

anghenion y person ifanc dan sylw. 
 

• Adroddodd 2 (7.4%) Adolygiad nad oedd y Cynllun Llwybr yn bodloni anghenion 
y person ifanc; y rhesymau a gofnodwyd ar gyfer y ddau oedd nad oedd y person 
ifanc yn ymgysylltu ag unrhyw un. 
 

 
7 Dangosydd Perfformiad: Canran y Cynlluniau Llwybr a ddiweddarwyd cyn 

gadael gofal/pen-blwydd yn 18 oed 
 

• Adroddodd 2 (100.0%) Adolygiad o Gynlluniau Llwybrau fod y Cynllun Llwybr 
wedi'i ddiweddaru cyn i'r person ifanc adael gofal / troi'n ddeunaw oed. 
 

8 Gwerthuso – Nid oedd y wybodaeth hon ar gael ar gyfer y chwarter hwn. 
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ADRAN SAITH 
 

GOFAL SEIBIANT BYR RHEOLAIDD 
 

Cynhaliwyd 1 Adolygiad o Ofal Saib Byr Rheolaidd yn ystod y chwarter hwn. 
 
1 Dangosydd Perfformiad: Canran yr Adolygiadau o Ofal Saib Byr Rheolaidd a 

gynhaliwyd o fewn y terfynau amser statudol 
 

• Cynhaliwyd yr adolygiad hwn o fewn y terfynau amser. 
 
 

2 Dangosydd Perfformiad: Canran yr ymweliadau statudol â phlant mewn Gofal 
Saib Byr Rheolaidd a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser gofynnol 

 
• Cofnodwyd bod yr ymweliadau statudol wedi cael eu cwblhau, fodd bynnag, ni 

chawsant eu cofnodi ar y system ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, ond cawsant 
eu diweddaru ar ôl i'r chwarter ddod i ben. 
 
 

3 Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy/a 
fynychodd y Cyfarfod Adolygu 

 
• Cofnodwyd yn yr adolygiad bod y person ifanc wedi'i gynrychioli/wedi mynychu'r 

cyfarfod adolygu. 
 

 
4 Dangosydd Perfformiad: Canran y rhieni yr ymgynghorwyd â hwy ar gyfer y 

Cyfarfod Adolygu 
 

• Cofnodwyd bod y rhiant naill ai wedi mynychu/wedi'i gynrychioli/yn y cyfarfod 
adolygu. 

 
 

5 Dangosydd Perfformiad: Canran y Gofalwyr Maeth yr ymgynghorwyd â hwy ar 
gyfer y Cyfarfod Adolygu 

 
• Cofnodwyd bod y Gofalwyr naill ai wedi mynychu/wedi'u cynrychioli yn yr 

adolygiad. 
*** 
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ADRAN WYTH 
 

SEIBIANNAU BYR 
 

Ni chynhaliwyd unrhyw Adolygiadau o Seibiannau Byr yn ystod y cyfnod dan sylw. 
 

*** 
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ADRAN NAW 
 

ADOLYGIADAU O OFALWYR MAETH 
 

Cynhaliwyd 3 Adolygiad o Ofalwyr Maeth yn ystod y cyfnod dan sylw. 
 
1 Dangosydd Perfformiad: Nifer a chanran yr Adolygiadau o Ofalwyr Maeth a 

gynhaliwyd o fewn y terfynau amser statudol 
 

• Cynhaliwyd 2 (66.7%) Adolygiad o Ofalwyr Maeth o fewn y terfynau amser. 
 

• Cynhaliwyd 1 (33.3%) Adolygiad o Ofalwr Maeth y tu allan i'r terfynau amser 
oherwydd absenoldeb Cadeirydd Annibynnol. 

 
 

2 Dangosydd Perfformiad: Canran yr ymgynghoriadau a dderbyniwyd oddi wrth 
y Gweithiwr Cymdeithasol Plant sy'n Derbyn Gofal 

 
• Cadarnhaodd 1 (33.3%) Adolygiad o Ofalwyr Maeth fod yr ymgynghoriad wedi 

cael ei ddarparu gan y Gweithiwr Cymdeithasol Plant sy'n Derbyn Gofal ar gyfer 
un o'r achosion, ond ni chafodd eu derbyn ar gyfer achos arall. 
 

• Cadarnhaodd 2 (66.7%) Adolygiad o Ofalwyr Maeth fod yr ymgynghoriad wedi 
cael ei ddarparu gan y Gweithiwr Cymdeithasol Plant sy'n Derbyn Gofal. 

 
 
3 Dangosydd Perfformiad: Canran yr ymgynghoriadau a dderbyniwyd oddi wrth 

blant 
 
• Cadarnhaodd 1 (33.3%) Adolygiad o Ofalwyr Maeth fod yr ymgynghoriadau wedi 

cael eu derbyn gan y plant. 
 

• Adroddodd 2 (66.7%) Adolygiad o Ofalwyr Maeth nad oedd ymgynghoriadau 
wedi cael eu derbyn. 

 
 
4 Dangosydd Perfformiad: Canran yr Adroddiadau gan Weithwyr Cymdeithasol 

sy'n Goruchwylio a dderbyniwyd 
 

• Derbyniwyd adroddiad gan y Gweithiwr Cymdeithasol sy'n Goruchwylio ar gyfer 
pob un o'r 3 (100%) adolygiad. 
 

 
5 Dangosydd Perfformiad: Canran yr Adolygiadau oedd wedi gallu gwneud yr 

hyn y bwriadwyd iddynt wneud 
 

• Cadarnhawyd bod pob un o'r 3 (100.0%) adolygiad wedi gallu gwneud yr hyn y 
bwriadwyd iddynt ei wneud. 
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6 Dangosydd Perfformiad: Canran y lefel o fodlonrwydd o ran y gwasanaeth a 
dderbyniwyd gan y Gwasanaeth Lleoli Teuluoedd 

 
• Nododd 2 (66.7%) adolygiad fod y Gofalwyr Maeth yn 'fodlon' ar y gwasanaeth a 

dderbyniwyd gan y Gwasanaeth Lleoli Teuluoedd. 
 

• Nododd 1 (33.3%) adolygiad fod y Gofalwr Maeth o'r farn bod gwasanaeth y 
Gwasanaeth Lleoli Teuluoedd yn 'anfoddhaol' oherwydd bod gormod o broblemau 
staffio, cyfyngiadau COVID ac ati, ac felly ni chyrhaeddwyd y lefelau arferol o 
oruchwyliaeth a ddisgwylir yn y cyfnod adolygu hwn. 
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	Figure
	Mae dull y Lywodraeth hon o ymdrin â lles economaidd yn seiliedig ar yr egwyddor bod lleoedd yn bwysig. Rydym am wireddu ein huchelgais ar gyfer darparu swyddi gwell yn nes at gartrefi pobl, a sicrhau bod pawb ledled Cymru yn mwynhau manteision twf economaidd. Mae Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol sy’n cael eu cynllunio ar y cyd â’n partneriaid yn rhan hanfodol o’n hymrwymiad i fodel mwy rhanbarthol ar gyfer datblygu economaidd. Maen nhw’n rhan o’n gwaith i ddatblygu cryfderau arbennig ein rhanbarthau, g
	Mae dull y Lywodraeth hon o ymdrin â lles economaidd yn seiliedig ar yr egwyddor bod lleoedd yn bwysig. Rydym am wireddu ein huchelgais ar gyfer darparu swyddi gwell yn nes at gartrefi pobl, a sicrhau bod pawb ledled Cymru yn mwynhau manteision twf economaidd. Mae Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol sy’n cael eu cynllunio ar y cyd â’n partneriaid yn rhan hanfodol o’n hymrwymiad i fodel mwy rhanbarthol ar gyfer datblygu economaidd. Maen nhw’n rhan o’n gwaith i ddatblygu cryfderau arbennig ein rhanbarthau, g
	Bydd ein Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol yn helpu i fynd i’r afael â’r heriau strwythurol cynhenid rydym yn eu hwynebu mewn modd ymatebol drwy eu troi’n gyfleoedd i greu rhanbarthau deinamig a gwahanol sy’n dangos twf economaidd cynhwysol, teg a chynaliadwy. Byddant yn ein helpu i gynllunio atebion ar gyfer y dyfodol ar y cyd â’n partneriaid. Mae’n bwysig nodi hefyd y byddant yn ddogfennau byw ac esblygiadol sy’n ymateb i amgylchiadau sy’n newid. 
	Mae ein Cenhadaeth i Gryfhau ac Ailadeiladu’r Economi yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer economi llesiant sy’n hyrwyddo ffyniant. Mae’n amgylcheddol gadarn ac yn helpu pawb i wireddu eu potensial. Cafodd ein Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol eu llunio ar y cyd â’n partneriaid rhanbarthol, a byddant yn gallu chwarae rôl allweddol wrth gyflawni’r weledigaeth hon a sicrhau bod gweithgareddau ar bob lefel yn cyd-fynd i ganolbwyntio ein hadnoddau lle y gallant gael yr effaith fwyaf. Byddant yn ein helpu i
	Caiff ein Cynllun Cymru Sero Net ei gefnogi drwy gyflwyno ein Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol a fydd yn cyflwyno rhanbarthau glanach, cryfach a thecach.
	Byddwn yn cynyddu gallu ein hamgylcheddau naturiol ac adeiledig i wrthsefyll effeithiau hinsawdd sy’n newid, a galluogi trawsnewid economaidd yn ein rhanbarthau a fydd yn helpu i ddisodli ein dibyniaeth ar danwydd ffosil, a chreu diwydiannau a swyddi’r dyfodol.
	Rwy’n dal i fod wedi ymrwymo i sicrhau bod y bobl a’r busnesau ar hyd a lled Cymru yn cael pob cyfle i gyflawni datblygiad economaidd hirdymor gydag urddas a thegwch i bawb. Mae ein Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol yn rhan bwysig o’r gwaith hwn a byddwn yn parhau i weithio’n adeiladol gyda’n partneriaid allweddol, a’r nifer fawr o bobl eraill sydd â diddordeb yn yr economi ranbarthol, i ymateb i’r heriau sy’n ein hwynebu a manteisio ar gyfleoedd newydd.
	Yn benodol, bydd y Fframweithiau’n chwarae rhan allweddol wrth greu’r amodau lle y bydd rhagor o bobl, yn enwedig pobl ddifreintiedig a phobl ifanc, yn teimlo’n hyderus i gynllunio’u dyfodol yng Nghymru.
	Mae’r ffordd rydym yn cyflawni yr un mor bwysig â’r hyn rydym yn ei ddarparu, a bydd egwyddorion datblygu cynaliadwy, mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac ysgogi datgarboneiddio wrth wraidd y gwaith hwn.
	Rwy’n cydnabod nad oes gan y Llywodraeth ei hun yr holl atebion. Mae dull gweithredu, cydweithredol fesul cam, gan weithio gyda phartneriaid o bob rhan o’r rhanbarth, yn hanfodol i’n llwyddiant. Mae cydweithio â’n partneriaid eisoes wedi arwain at gyd-ddatblygu un weledigaeth a gaiff ei hategu gan gyfres o ganlyniadau a rennir ac a flaenoriaethir, a’i nodi yn y Fframwaith Economaidd Rhanbarthol newydd hwn ar gyfer i Canolbarth Cymru. Mae’n fframwaith a fydd yn galluogi mwy o gysondeb ac integreiddio ym mhob
	Dyma’r Fframwaith Economaidd Rhanbarthol cyntaf ar gyfer Canolbarth Cymru, ac mae’n rhan o’r newid i fodel ar gyfer datblygu economaidd sydd â ffocws rhanbarthol. Mae’r fframwaith yn ganlyniad dull gwahanol o weithredu sy’n cynnwys trafodaethau helaeth a chydlunio â’r bobl sy’n byw ac yn gweithio ar draws y rhanbarth, yn ogystal ag adeiladu ar waith presennol partneriaid rhanbarthol. Ar gyfer y dull hwn mae gofyn y cwestiynau cywir wedi bod yr un mor bwysig â rhoi’r atebion, a’r Fframwaith hwn yw’r man cych
	Mae’r broses ymgysylltu wedi tynnu sylw penodol at y themâu canlynol:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cydraddoldeb ac amrywiaeth

	• 
	• 
	• 

	Plant a phobl ifanc

	• 
	• 
	• 

	Y Gymraeg

	• 
	• 
	• 

	Yr amgylchedd


	Nid yw’r Fframwaith ychwaith i fod yn gynllun busnes anhyblyg neu draddodiadol. Yn hytrach, mae’n darparu fframwaith i nodi sut mae’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yn cyflawni ar gyfer y rhanbarth ac ar gyfer mannau unigol. Roedd llawer o’r sgyrsiau a oedd yn llywio’r Fframwaith yn ymwneud nid yn unig â’r hyn y mae’n rhaid inni ei wneud i gynyddu economi’r rhanbarth, ond hefyd â’r ffordd mae’n rhaid inni wneud hynny a’r math o benderfyniadau y bydd angen eu gwneud. Ac wrth wynebu’r h
	Yn unol â’r egwyddor bresennol sydd ar waith, sef adeiladu ar waith sy’n bodoli eisoes a pheidio â dyblygu gwaith, mae’r argraffiad cyntaf hwn o’r Fframwaith Economaidd Rhanbarthol yn un sy’n fwriadol eang a lefel uchel, gyda llawer o’r sail resymegol fanwl a thechnegol yn y strategaethau datblygu economaidd a’r cynlluniau lleol sydd eisoes yn bodoli neu sydd wrthi’n cael eu datblygu, Er enghraifft, mae llawer o’r meddwl strategol a’r dadansoddi rhanbarthol manwl yn bodoli yn y Weledigaeth ar gyfer Tyfu Can
	Felly, mae’r Fframwaith yn adlewyrchu’n agos y gwaith presennol ar lefel ranbarthol, a thrwy ddull cynhwysol sy’n seiliedig ar leoedd, mae’n cydnabod heriau a chyfleoedd unigryw’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r cam ymgysylltu yn y gwaith o ddatblygu’r Fframwaith hwn wedi cadarnhau cryfderau’r rhanbarth, ei brif asedau, yr heriau sydd o’n blaenau ac awydd am ragor o gydweithio a chyfranogi i wella ein rhagolygon economaidd.
	Gwerthoedd a rennir yw’r gwerthoedd hynny sy’n sail i’n camau gweithredu a’n penderfyniadau, ac yn ein galluogi i weithredu mewn modd cydlynus. Maent yn ein galluogi i weithio gyda’n gilydd fel rhanbarth, i siarad ag un llais, ac i sbarduno newid cadarnhaol. 
	Cynwysoldeb
	Rydym yn gwerthfawrogi cynwysoldeb. Mae pawb sy’n byw, yn gweithio ac yn buddsoddi yng Nghanolbarth Cymru, a’r rheini sy’n ymweld â’r ardal, yn rhanddeiliad yn ei economi. Mae pob rhanddeiliad yn cael y cyfle i gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau, ac wrth wneud penderfyniadau ystyrir effaith y penderfyniadau hynny ar bob rhanddeiliad. 
	Ymddiriedaeth
	Rydym yn gwerthfawrogi ymddiriedaeth. Er mwyn cydweithio mae’n rhaid inni ymddiried yn ein gilydd. Rhaid inni ymddiried yn y rhai sy’n gofyn inni rannu ein pŵer, ymddiried yn y rhai sy’n gofyn inni rannu eu cyfrifoldeb, a rhaid bod gennym ffydd y bydd y rhai sy’n gwneud penderfyniadau’n sicrhau bod buddiannau gorau’r rhanbarth yn ganolog wrth iddynt wneud hynny. 
	Bod yn Agored
	Rydym yn gwerthfawrogi bod yn agored. Dylai pawb gael mynediad at yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn gweithredu er budd gorau’r rhanbarth. Dylid cyfathrebu yn rheolaidd mewn modd sy’n dryloyw o ran data, gan sicrhau’r un lefel o hygyrchedd ar gyfer pawb. 
	 
	 

	Cydweithio
	Rydym yn gwerthfawrogi cydweithio. Dim ond drwy gydweithio y gallwn sicrhau newidiadau cadarnhaol. Rhaid cydweithio ar draws sectorau a hierarchaethau, gan dderbyn consesiwn a chyfaddawd, a chanolbwyntio ar wneud yr hyn mae angen ei wneud i sicrhau newidiadau cadarnhaol. 
	Meddwl am y System Gyfan
	Rydym yn gwerthfawrogi meddwl sy’n ystyried y system gyfan. Nid yw economi Canolbarth Cymru yn bodoli’n annibynnol ar bopeth a phawb yn y rhanbarth. O’r herwydd, wrth wneud penderfyniadau mewn perthynas â’n datblygu economaidd, rhaid ystyried sut mae’r canlyniadau yn effeithio ar bawb a phopeth. Rhaid i’r economi weithio ar draws y rhanbarth cyfan a phob cymuned ynddo. 
	Awydd am Newid
	Rydym yn gwerthfawrogi awydd am newid. Ni ddylid rhoi blaenoriaeth awtomatig i’r ffordd y gwneir pethau’n awr dros y ffordd y gellid gwneud pethau yn y dyfodol. Rhaid inni wneud pob penderfyniad yn ôl ei rinweddau ei hun, a phan fydd angen newid, dylid croesawu hynny. 
	Mae ein Ffyrdd o Weithio yn nodi sut y byddwn yn cymhwyso ein gwerthoedd a rennir, wrth weithio tuag at ein blaenoriaethau economaidd a rennir. Maent yn darparu’r cefndir ar gyfer diffinio rolau a chyfrifoldebau pob rhanddeiliad. 
	 

	Gweithredu ar Sail Asedau 
	Byddwn yn adeiladu ar ein gwybodaeth bresennol; ar yr hyn rydym eisoes yn ei wneud a’r hyn sy’n gweithio ar hyn o bryd. Rhaid i’n datblygu economaidd adeiladu ar ein llwyddiannau, lleihau gwastraff, a datblygu ein heconomi ar y sylfaen gref sydd gennym a’n cryfderau presennol. 
	 

	Cydberchnogaeth
	Byddwn yn grymuso pobl i fod yn gyfrifol am ddatblygu ein heconomi, ac yn ymdrechu i sicrhau bod pob rhanddeiliad ar draws Canolbarth Cymru yn teimlo ei fod yn berchen ar y Fframwaith Economaidd Rhanbarthol. 
	Datblygu Parhaus
	Byddwn yn addasu ac yn datblygu ein Fframwaith Economaidd Rhanbarthol dros amser. Mae economïau’n newid; mae rhanbarthau’n newid ac mae anghenion rhanddeiliaid yn newid. Mae ein hamgylchiadau a’n cyd-destun presennol yn newid yn barhaus, ac er y bydd ein diben yn parhau, dylai’r ffordd rydym yn hyrwyddo datblygu economaidd rhanbarthol gael ei hadolygu, ei hystyried a’i diwygio’n barhaus. 
	Gweithredu dan Arweiniad y Gymuned
	Byddwn yn gweithio yn unol ag egwyddor sybsidiaredd – rhanddeiliaid a chymunedau sydd yn y sefyllfa orau i ysgogi mewn modd effeithiol y newidiadau y byddant yn manteisio arnynt, a byddwn yn eu grymuso i wneud hynny. 
	 

	Mae Canolbarth Cymru yn llawn potensial ac wedi’i hen sefydlu fel lle gwych i fyw a gweithio ynddo; mae hefyd yn cynnig ansawdd bywyd hynod o dda. Mae’r rhanbarth yn ardal fawr, a’r rhan fwyaf ohono’n wledig. Mae’n cynnwys ardaloedd Awdurdodau Lleol Ceredigion a Phowys. Mae’n cyfrif am 34% o arwynebedd tir Cymru ond dim ond tua 7% o boblogaeth Cymru. Mae gan Ganolbarth Cymru dreftadaeth ddiwylliannol gref a chyfran uchel o siaradwyr Cymraeg. Mae’n enwog am ei brydferthwch naturiol a’i natur ddiarffordd mewn
	1
	1
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	Mae llawer o’r cyfleoedd ar gyfer twf yn y rhanbarth yn cael eu diffinio gan y ddaearyddiaeth arbennig hon. Canolbarth Cymru yw rhanbarth mwyaf gwledig Cymru, gydag ei amgylchedd naturiol ei hun sy’n cynnwys ardaloedd enwog o ucheldir ac arfordiroedd deniadol, ac mae pob un o’r rhain yn cyfrannu at amaethyddiaeth o’r radd flaenaf, diwydiannau sy’n dibynnu ar y tir a phrofiadol eithriadol o dda ar gyfer twristiaid. Mewn nifer o ffyrdd mae’r ddaearyddiaeth yn diffinio’r economi, gyda threfi marchnad gwasgared
	Cyn pandemig COVID-19 a diwedd y cyfnod pontio o Undeb Ewropeaidd (Brexit), roedd tystiolaeth dda dros weithredu i wella economi’r rhanbarth gyda chynnyrch domestig gros a gwerth ychwanegol gros gwael, poblogaeth a oedd yn dirywio ac yn heneiddio, cyflogaeth yn lleihau, y farchnad yn methu, cyflogau isel a thlodi gwledig. Yn ogystal, mae’r heriau strwythurol sy’n wynebu canol ein trefi, wedi’u cyflymu gan COVID-19, a phwysigrwydd mynd i’r afael â hyfywedd y farchnad eiddo masnachol yn parhau i beri cryn bry
	Er y bydd y llinell sylfaen economaidd yn cael ei diweddaru, mae’r dull y tu ôl i’r fframwaith yn parhau i fod yn ddilys – sef cydlunio, gyda rhanddeiliaid a phartneriaid rhanbarthol yn cydweithio i nodi blaenoriaethau a rennir er mwyn gwella economi Canolbarth Cymru. Felly, un o ddibenion y Fframwaith Economaidd Rhanbarthol yw darparu’r fframwaith ar gyfer ymchwilio i heriau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg i economi’r rhanbarth dros y tymor canolig a’r hirdymor, i archwilio themâu sy’n dod i’r amlwg yn og
	Asedau Rhanbarthol
	Mae gan Ganolbarth Cymru dreftadaeth gref ac mae diwydiannau a sectorau allweddol wedi tarddu o’r ardal, gyda datblygiadau sylweddol mewn asedau rhanbarthol yn rhoi cyfleoedd i greu twf newydd, cynaliadwy a chynhwysol. Bydd pwysigrwydd a photensial economi sylfaenol y rhanbarth hefyd yn rhoi cyfleoedd allweddol i wella rhagolygon Canolbarth Cymru. Mae gan y rhanbarth ymdeimlad cynyddol o hyder ac uchelgais, sy’n seiliedig ar gadernid ei gymunedau a chyfalaf cymdeithasol, ynghyd â hanes balch o arloesi ac en
	Bydd y rhanbarth yn adeiladu ar amrediad o asedau pwysig a gwahanol sy’n seiliedig ar leoedd sy’n cynnwys:
	• 
	• 
	• 
	• 

	 Y doreth o asedau naturiol eithriadol, trefi marchnad traddodiadol, cymunedau bywiog ac asedau diwylliannol sy’n ategu sector twristiaeth amrywiol a chynyddol, gan gynnwys harbwrs, dyfrffyrdd a digwyddiadau 

	• 
	• 
	• 

	 Y potensial i fod yn rhanbarth carbon isel blaenllaw sydd ar flaen y gad o ran trawsnewid gwyrdd, gan fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac ymaddasu i’w effeithiau 

	• 
	• 
	• 

	 Capasiti academaidd ac ymchwil presennol, gydag asedau allweddol yn cynnwys Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Aberystwyth

	• 
	• 
	• 

	 Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (ArloesiAber) – cyfleusterau o’r radd flaenaf i gefnogi biowyddoniaeth, amaeth-dechnoleg a bwyd a diod, wedi’u cydleoli â Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) 

	• 
	• 
	• 

	 Canolfan Gwyddorau Milfeddygol Cymru a VetHub wedi’u cysylltu â Chanolfan Rhagoriaeth Ymchwil i TB Buchol ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan gadarnhau Canolbarth Cymru fel un o’r arweinwyr wrth ddarparu gwasanaethau i’r sector amaethyddiaeth a hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o filfeddygon yn y DU 

	• 
	• 
	• 

	 Yr amgylchedd unigryw ar gyfer Systemau Awyrennau a Weithredir o Bell dros Fae Ceredigion ac yn fewndirol tuag at yr Epynt, sy’n galluogi profi systemau di-griw a thechnolegau sy’n dod i’r amlwg

	• 
	• 
	• 

	 Clystyrau diwydiannol o fewn y sector gweithgynhyrchu uwch, gydag arbenigedd mewn meysydd fel awtomeiddio, peirianneg symudedd a biotechnoleg/gwyddorau bywyd, ac arbenigedd yn y sectorau gwerth uchel ac ymchwil ddwys fel Sbectrwm, a Hydrogen

	• 
	• 
	• 

	 Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT) fel canolfan ragoriaeth ar gyfer datblygu a byw cynaliadwy

	• 
	• 
	• 

	 Canolfan Bwyd Cymru yn Llandysul, gan gynnwys Prosiect HELIX/Arloesi Bwyd Cymru a’r potensial i ddefnyddio Maes Sioe Frenhinol Cymru i arddangos ein bwyd a dangos o le mae’n dod, gan adeiladu ar hanes y rhanbarth fel arloeswr mewn cynhyrchu bwyd organig

	• 
	• 
	• 

	 Datblygu Canolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd yn Ystradgynlais fel arweinydd y DU ym maes technoleg, ymchwil a datblygu rheilffyrdd yn y dyfodol.


	Drwy ddefnyddio dull o ddatblygu ac adeiladu’r economi ranbarthol sy’n seiliedig ar leoedd, rydym yn cydnabod y cyfleoedd i adeiladu ar ein cryfderau unigol, gan gynyddu ein buddsoddiadau mewn canol trefi; bydd hynny’n cynnwys darparu mynediad gwell i fannau agored, creu canolfannau gweithio o bell a gwneud yn siŵr bod ein gwasanaethau cyhoeddus yn fwy hygyrch, gan fabwysiadu egwyddor ‘Canol Trefi’n Gyntaf’ pan fyddwn yn gwneud penderfyniadau. 
	Mae partneriaid rhanbarthol wedi cytuno ar weledigaeth a rennir ar gyfer Canolbarth Cymru i: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	  fod yn rhanbarth mwy mentrus ac unigryw 

	• 
	• 
	• 

	 sicrhau twf economaidd sy’n cael ei sbarduno gan arloesedd, sgiliau a chysylltedd

	• 
	• 
	• 

	 creu rhagor o swyddi cynhyrchiol sy’n cefnogi cymunedau ffyniannus a dwyieithog 


	Bydd partneriaid rhanbarthol yn gweithio tuag at weledigaeth y rhanbarth ac yn dod yn fwy:
	• 
	• 
	• 
	• 

	 Unigryw – rhanbarth sydd â thirwedd a threftadaeth naturiol a diwylliannol unigryw, sy’n cynnig ansawdd bywyd eithriadol a’r potensial i ysgogi cynaliadwyedd amgylcheddol ac arwain datgarboneiddio a thwf glân yn y DU.

	• 
	• 
	• 

	 Mentrus – ar agor ar gyfer busnes, hen a newydd. Lle i ddechrau a datblygu mentrau i wella cynhyrchiant rhanbarthol ac sy’n cynnig ansawdd bywyd da.

	• 
	• 
	• 

	 Medrus – marchnad lafur fedrus a hyblyg sy’n cael ei hategu gan ddysgu academaidd a galwedigaethol sy’n ymateb i ofynion y diwydiannau yn y rhanbarth drwy wrthdroi tueddiadau presennol lle mae’r boblogaeth yn allfudo.

	• 
	• 
	• 

	 Arloesol – lleoliad ar gyfer profi syniadau arloesol a datblygu cynhyrchion a phrosesau newydd, gan fanteisio i’r eithaf ar ymchwil a chryfderau presennol diwydiant, a chreu clystyrau diwydiannol newydd/cryfhau clystyrau presennol.

	• 
	• 
	• 

	 Wedi’i gysylltu – rhanbarth sydd wedi’i gysylltu’n llawn, gan ryddhau ei botensial economaidd i sbarduno twf ac arloesedd ym maes busnes a gwella symudedd cymdeithasol a llafur.

	• 
	• 
	• 

	 Cynhyrchiol – economi gref a chynhyrchiol sy’n darparu’r amodau cywir i fusnesau greu swyddi o ansawdd gwell sy’n talu cyflogau uwch, ochr yn ochr â chyfleoedd cyflogaeth gwell. 

	• 
	• 
	• 

	 Ffyniannus – economi ranbarthol sy’n seiliedig ar degwch a chyfle cyfartal gyda llwybrau hyfforddi a chyflogaeth hygyrch. 


	Set o flaenoriaethau economaidd a rennir yw’r meysydd hynny sy’n rhoi sylw i lle y gall gweithredu a buddsoddi ar y cyd sicrhau’r manteision mwyaf posibl i bawb ledled y rhanbarth, gan fanteisio i’r eithaf ar ein cryfderau a’n hasedau. Mae’r corff presennol o waith a wnaed gan bartneriaid rhanbarthol i lunio’r Cynllun Economaidd Strategol a Map Ffordd y Fargen Twf (Mai 2020) yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer nodi set o flaenoriaethau datblygu economaidd rhanbarthol, sy’n cael eu cefnogi gan randdeiliaid rh
	Amaethyddiaeth, bwyd a diod
	Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i amaethyddiaeth, bwyd a diod. Mae sector amaethyddol cryf a bywiog sy’n cynhyrchu cynhyrchion o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu ein sylfaen economaidd yn sylweddol a llywio datblygiadau bwyd newydd uchel eu gwerth. 
	 

	Ymchwil gymhwysol ac arloesi
	Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i ymchwil gymhwysol ac arloesi. Mae Canolbarth Cymru yn gartref i ddiwydiannau o arwyddocâd rhyngwladol ac asedau ac arbenigedd ymchwil a datblygu a gydnabyddir yn rhyngwladol sy’n cynnig cyfleoedd i sbarduno cynhyrchiant a thwf rhanbarthol.
	Cysylltedd digidol
	Byddwn yn gwella cysylltedd digidol fel galluogwr hanfodol. Rhaid i’n seilwaith digidol alluogi pawb sy’n byw, gweithio a buddsoddi yn y rhanbarth i gysylltu â’i gilydd a’r farchnad fyd-eang. Byddwn yn gweithio tuag at sicrhau nad oes neb yn cael ei allgáu o gymryd rhan yn ein heconomi oherwydd diffyg cysylltedd digidol. 
	Ynni 
	Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i ynni fel thema allweddol. Mae Canolbarth Cymru mewn sefyllfa dda iawn i arwain yr ymdrechion i ddatblygu atebion ynni gwyrdd, diogelu ein hamgylchedd ac arwain yr ymdrechion i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 
	Menter ac entrepreneuriaeth
	Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i entrepreneuriaeth ac yn cydnabod pwysigrwydd yr economi sylfaenol. Ein gweledigaeth yw economi gref, gadarn ac amrywiol yng Nghanolbarth Cymru sy’n galluogi mentrau i ddechrau, tyfu a ffynnu gyda’r cymorth a’r seilwaith cywir.
	Sgiliau a chyflogaeth
	 
	 

	Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i sgiliau a chyflogaeth. Bydd sicrhau bod y sgiliau priodol a gweithlu medrus ar gael i ddiwallu gofynion ac anghenion busnes a diwydiant yn hanfodol i’n llwyddiant yn y dyfodol.
	Profiadau gwell ar gyfer twristiaid
	Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i dwristiaeth gwerth uchel. Mae Canolbarth Cymru yn rhanbarth unigryw sydd ag asedau naturiol eithriadol fel ei harfordir, trefi marchnad deniadol ac amrediad amrywiol o ddigwyddiadau blynyddol sy’n sail i sector twristiaeth bywiog, sy’n darparu platfform cryf i sbarduno datblygiadau newydd ym maes twristiaeth sy’n gynaliadwy ac yn rhoi gwerth ychwanegol.
	Trafnidiaeth a Chysylltedd
	Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i drafnidiaeth a seilwaith cynaliadwy. Mae angen inni wella cysylltiadau â’r rhanbarth ac oddi mewn iddo er mwyn helpu i ddatblygu’r economi a chynyddu cynhyrchiant, yn ogystal â chreu’r amodau ar gyfer datblygu busnes a thwf drwy bortffolio o safleoedd ac adeiladau sy’n cyd-fynd â’n cryfderau.
	Ni ddylai’r wyth thema hyn weithredu ar eu pennau eu hunain ond dylid ceisio eu halinio â’i gilydd lle bo modd i ddarparu synergedd a gwerth ychwanegol ac i sicrhau eu bod yn ategu ei gilydd. Byddwn hefyd yn rhoi blaenoriaeth i’n hiaith, ein treftadaeth a’n diwylliant fel thema sylfaenol ar draws ein meysydd â blaenoriaeth – rhaid i’n dull ni o ddatblygu economaidd wella’r cyfleoedd i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, a hyrwyddo ein treftadaeth a’n diwylliant cyfoethog. 
	Drwy gydol y fersiwn gyntaf hon o’r Fframwaith Economaidd Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru byddwn yn ceisio:
	• 
	• 
	• 
	• 

	 Gweithio gyda’n gilydd fel rhanbarth, gan gydnabod bod y ffordd yr ydym yn cyflawni yr un mor bwysig â’r hyn yr ydym yn ei gyflawni, a chroesawu’r ffyrdd o weithio a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

	• 
	• 
	• 

	 Ymgorffori ein hymateb i’r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur yn ein hymdrechion i adeiladu economi ranbarthol gryfach a gwyrddach wrth inni wneud y cynnydd mwyaf posibl tuag at ddatgarboneiddio

	• 
	• 
	• 

	 Parhau i ymchwilio i fylchau yn ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth o’r ffactorau allweddol sy’n ysgogi newidiadau megis effeithiau COVID-19, Brexit a newidiadau demograffig gan gynnwys y ffordd orau o sicrhau bod rhagor o’n pobl ifanc yn aros yn y rhanbarth

	• 
	• 
	• 

	 Archwilio sut rydym yn mesur llwyddiant yn ein rhanbarth – gan ystyried cyfres ehangach o lawer o ddangosyddion sy’n ystyried mwy na’r economi’n unig ac sy’n adlewyrchu lles y rhanbarth yn ogystal â’i ffyniant 

	• 
	• 
	• 

	 Datblygu ymhellach a chyflawni’r wyth blaenoriaeth sy’n ganolog i ddatblygu Bargen Twf Canolbarth Cymru a’i gweithredu yn y dyfodol, gan gydnabod pwysigrwydd y Gymraeg, treftadaeth a diwylliant yn sail i’r gwaith hwn

	• 
	• 
	• 

	 Cydweithio â’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol i ddatblygu’r sgiliau cywir ar gyfer gweithlu’r dyfodol, sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau’r rhanbarth ar gyfer datblygu economaidd, gan sicrhau hyblygrwydd a chyfleoedd ar gyfer dysgu gydol oes a chyflogadwyedd i bawb, a sgiliau y gellir eu trosglwyddo i feysydd newydd wrth i dechnoleg ddatblygu
	 
	 


	• 
	• 
	• 

	 Llywio a dylanwadu ar y gwaith o gynllunio a chyflwyno polisïau cenedlaethol yn y dyfodol mewn meysydd fel datblygu economaidd, sgiliau ac adfywio i lunio rhaglenni a chyfleoedd ariannu i ddiwallu anghenion a chyfleoedd unigryw Canolbarth Cymru 

	• 
	• 
	• 

	 Bod yn hyderus wrth hybu a hyrwyddo rhanbarth Canolbarth Cymru fel ardal llawn cyfleoedd economaidd, yn lle uchelgeisiol a deniadol i fyw ynddo ac yn lle mae pobl yn awyddus i fuddsoddi ynddo – ardal sy’n cynnig swyddi â chyflogau da ar gyfer gweithwyr medrus 

	• 
	• 
	• 

	 Parhau â’r sgwrs am gyfeiriad yr economi yn y dyfodol gyda’r holl randdeiliaid a chymunedau sydd am weld Canolbarth Cymru sy’n gynaliadwy ac yn llwyddiannus

	• 
	• 
	• 

	 Datblygu’r Fframwaith Economaidd Rhanbarthol drwy fersiynau yn y dyfodol a fydd yn adlewyrchu’r cyd-destun a’r dirwedd ranbarthol wrth iddi esblygu, mewn perthynas â chyfleoedd ar gyfer buddsoddi rhanbarthol a threfniadau llywodraethu sy’n cael eu datblygu fel Cyd-bwyllgorau Corfforedig

	• 
	• 
	• 

	 Ystyried a datblygu dull priodol o fonitro a gwerthuso ein cynnydd o ran cyflawni ein hamcanion, gan gynnwys cyflawni yn erbyn ein blaenoriaethau strategol a ffyrdd o weithio, ac sy’n ein galluogi i ymateb i amgylchiadau sy’n newid
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	1 Dangosydd Perfformiad: Nifer a chanran yr Adolygiadau o Ofalwyr Maeth a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser statudol
	 Cynhaliwyd 2 (66.7%) Adolygiad o Ofalwyr Maeth o fewn y terfynau amser.
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	 Nododd 2 (66.7%) adolygiad fod y Gofalwyr Maeth yn 'fodlon' ar y gwasanaeth a dderbyniwyd gan y Gwasanaeth Lleoli Teuluoedd.






