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Oherwydd COVID-19 a iechyd a diogelwch Cynghorwyr a staff, ni all aelodau’r  
cyhoedd na’r wasg fynychu’r cyfarfod wyneb i wyneb. Gellir gwylio’r cyfarfod ar  
ZOOM. 

 
23/6/22 

 
Lisa Evans 

 
 

 
Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu, yn Siambr y Cyngor, Penmorfa ac o bell trwy fideo-
gynhadledda, Dydd Iau, 30 Mehefin 2022 am 10.00 am i drafod y materion 
canlynol: 
 
1.   Ymddiheuriadau  

 
2.   Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) 

Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd 
personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a 
gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf 
Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad 
Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip 
plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn 
ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.  
 

3.   Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Sgiliau a Chanolfan Eos a Chanolfan 
Aeron (yr Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Tudalennau 3 - 4) 
 

4.   Hunanarfarnu a Chynllunio Gwelliant Gwasanaeth Ysgolion a 
Diwylliant (Tudalennau 5 - 6) 
 

5.   Partneriaeth Addysg  Canolbarth Cymru - Cynllun Busnes 
(Tudalennau 7 - 34) 
 

6.   Diweddariad ar Ysgol Ardal newydd yn Nyffryn Aeron (Tudalennau 35 
- 36) 
 

7.   Cwricwlwm i Gymru - diweddariad (Tudalennau 37 - 38) 
 

8.   Diweddariad llafar ar ddarpariaeth prydau ysgol am ddim  
 

9.   Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw 
faterion sy'n codi o'r Cofnodion (Tudalennau 39 - 42) 

Pecyn Cyhoeddus
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10.   Blaenraglen Waith (Tudalennau 43 - 46) 

 
 

 
 

Atgoffir yr Aelodau y dylent lofnodi’r Gofrestr Bresenoldeb 
 

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:  Gadeirydd ac Aelodau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n 
Dysgu 
 Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth yn unig. 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 

DYDDIAD: 
 

30 Mehefin 2022 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Penmorfa 
 

TEITL: 
 

Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Sgiliau a Chanolfan Eos a 
Chanolfan Aeron (yr Unedau Cyfeirio Disgyblion) 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Cyflwyniad ar y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Sgiliau a 
chyflwyniad ar Ganolfan Eos a Chanolfan Aeron (Unedau 
Cyfeirio Disgyblion) 
 

RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR WEDI GOFYN 
AM Y WYBODAETH: 
 

Er gwybodaeth 

CEFNDIR: 
 
Mae yna bump Gwasanaeth o fewn Porth Cymorth Cynnar, sef – 
 

 Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar 

 Gwasanaeth Cymorth ag Atal 

 Gwasanaeth Canolfannau Lles 

 Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 

 Canolfan Eos a Chanolfan Aeron. 
 
 
Porth Cymorth Cynnar 

 Mae Gwasanaeth Porth Cymorth Cynnar yn darparu cymorth cynnar cyffredinol a 
phwrpasol, ynghyd â gwybodaeth, cyngor ac ymyrraeth integredig a hynny gydol oes. 

 Nod y gwasanaeth yw gwella agweddau ar les personol, cymdeithasol, addysgol, 
corfforol, meddyliol ac emosiynol yr unigolyn a hynny drwy hyrwyddo cydnerthedd, grym 
ac annibyniaeth y person a’r teulu.  

 Mae’r Gwasanaeth yn darparu cyngor a chymorth hwylus a phwrpasol. 

 Mae’r Gwasanaeth yn gwella'r hyn a gynigir yng Ngheredigion o ran gweithgareddau 
corfforol a hamdden ac yn cryfhau a chynyddu sgiliau a gwybodaeth unigolion drwy fyd 
gwaith a chyfleoedd i wirfoddoli. 
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Y SEFYLLFA AR HYN O BRYD: 
Cyflwyniad gan y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Sgiliau a chyflwyniad ar Ganolfan Eos a 
Chanolfan Aeron (Unedau Cyfeirio Disgyblion) 
 
 

 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

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

Nac oes – nid yw’r 
adroddiad yn cyfeirio at 
newid polisi neu 
wasanaeth. 

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

 
ARGYMHELLION: Ddim yn berthnasol 

 

RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: Ddim yn berthnasol 
 
Enw Cyswllt: Elen James 

Swydd: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar 

Dyddiad yr Adroddiad: 07/06/2022 

Acronymau:  
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 

DYDDIAD: 
 

30.6.22 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Penmorfa 
 

TEITL: 
 

Hunanarfarnu a Chynllunio Gwelliant Gwasanaeth Ysgolion a 
Diwylliant 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Er Penderfyniad 
 

RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR WEDI GOFYN AM 
Y WYBODAETH: 
 

 
I sicrhau dealltwriaeth a rôl aelodau’r Pwyllgor Craffu ym 
mhrosesau Hunanarfarnu’r Gwasanaeth 

 
Mae gan y Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant drefniadau hunanarfarnu cyson, sy’n rhan o 
drefniadau cynllunio busnes corfforaethol. 
 
Mae’r grid isod yn darlunio’r prosesau hunanarfarnu a rôl y Pwyllgor Craffu a Throsolwg 
Cymunedau sy’n Dysgu yn y prosesau hynny. 
 

Cynllun Llesiant Lleol y Bwrdd Gwasanaethau Lleol 2018-2023 
 
 

Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion 
 
 

 Cynllun Busnes  
Partneriaid Addysg 
Canolbarth Cymru 

Blaenoriaethau Cynllun 
Busnes Lefel 1 

Tîm Hŷn 
Cofrestr Risg 

Adrodd chwarterol 
 

 
Cynlluniau Busnes Lefel 2 (5) 

 

 
Holiadur Ysgolion 

 
Cynlluniau Busnes Lefel 3 

(18 tîm) 

 
Hunanarfariad timoedd 

 
 

 
Crynodeb at randdeiliaid 

 
Hunanarfarniad y Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant 

 

Ffrydiau Gwaith i bob un o flaenoriaethau’r Cynllun Busnes Lefel 1 

Ffrwd waith ar gyfer Hunanarfarniad y Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant 
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LLESIANT CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

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

 

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

ARGYMHELLION: 

 
1. Sefydlu ffrwd waith sydd yn ymateb i 3 blaenoriaeth Cynllun Busnes Lefel 1 y Gwasanaeth 

Ysgolion a Diwylliant 
2. Sefydlu ffrwd waith ar gyfer cyfrannu tuag at brosesau Hunanwerthuso’r gwasanaeth 

 
 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: 

Sicrhau rôl aelodau etholedig yn y prosesau hunanwerthuso 
 
 
 Enw Cyswllt:  

 Swydd:  

 Dyddiad yr Adroddiad:  

 Acronymau:  
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 

DYDDIAD: 
 

30.6.22 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Penmorfa 
 

TEITL: 
 

Partneriaeth Addysg  Canolbarth Cymru – Cynllun Busnes 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Er Gwybodaeth 
 

RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR WEDI GOFYN 
AM Y WYBODAETH: 
 

 

Diweddariad ar flaenoriaethau’r bartneriaeth addysg rhwng Powys a Cheredigion ar gyfer 
2022-23 
 
CEFNDIR: 
 

Lluniwyd Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru rhwng Awdurdodau Lleol Powys a 
Cheredigion ym Medi 2021. Fe’i selir ar Femorandwm o Ddealltwriaeth rhwng y ddwy sir. 
Nodir yn y Memorandwm o Ddealltwriaeth bod y ddwy sir yn cyd-weithio ar faterion yn 
ymwneud â’r canlynol: 

 Datblygiadau Cwricwlwm i Gymru  

 Llwybrau Arweinyddiaeth  

 Cymorth i Athrawon Newydd Gymhwyso a Gyrfa Gynnar  

 Datblygiad proffesiynol Cynorthwy-wyr Dysgu  

 Difreintedd Gwledig ac Ecwiti  

 
Y SEFYLLFA AR HYN O BRYD: 
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Ym Medi 2021, a hithau ar ganol blwyddyn ariannol, fe gyflwynodd Powys a Cheredigion ddau 
gynllun busnes ar wahân i Lywodraeth Cymru. Cymeradwywyd y cynlluniau ac o ganlyniad 
dyrannwyd y Grant Gwella Ysgolion Rhanbarthol (RCSIG) i’r ddau Awdurdod Lleol. 
 
Ym mis Mawrth 2022, cyflwynwyd Cynllun Busnes ar y cyd gan Barterniaeth Addysg 
Canolbarth Cymru ac fe’i gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r ddau Awdurdod Lleol 
yn parhau i dderbyn eu cyfran o’r Grant Gwella Ysgolion Rhanbarthol (RCSG). 
 
 
 

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

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

 

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

ARGYMHELLION: 

 
Cymeradwyo Cynllun Busnes Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru ar gyfer 2022-23 
 
 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: 

 
Gweithredu’r blaenoriaethau yng Nghynllun Busnes 2022-23 
 
 
 
 Enw Cyswllt:      Meinir Ebbsworth 

 Swydd: Prif Swyddog Addysg 

 Dyddiad yr Adroddiad: 6.6.22 

 Acronymau:  

   RCSIG (Regional Consortium School Improvement Grant) 
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Cyflwyniad ~ Introduction 

Yn flaenorol, roedd Awdurdodau Lleol Ceredigion a Phowys yn cael eu gwasanaethu 
gan ranbarth ERW ar gyfer swyddogaethau gwelliant ysgolion. Mae ôl troed ERW 
bellach wedi’i ddiwygio i adlewyrchu a chyd-fynd yn ddaearyddol â strwythur y 
Cydbwyllgor Corfforaethol ac Ardaloedd y Fargen Dwf. Mae Partneriaeth bellach yn 
gwasanaethu’r rhan fwyaf o’r Awdurdodau Lleol cyfansoddol o fewn Bargen Twf Bae 
Abertawe, tra bod Ceredigion a Phowys, fel Awdurdodau Lleol Cyfansoddol 
Partneriaid Addysg Canolbarth Cymru yn cydweithio i wasanaethu anghenion ysgolion 
o fewn ardal Bargen Twf Canolbarth Cymru. 

Sefydlodd Ceredigion a Phowys ddull cyfunol o ddarparu gwasanaethau gwella 
ysgolion a ffurfiwyd Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru i gefnogi meysydd 
blaenoriaeth ym Medi 2021. Yn Ionawr 2022, arwyddwyd Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth gan y ddau Gabinet i danategu gwaith y Bartneriaeth. Amlinellir 
trefniadau atebolrwydd a llywodraethu clir yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, gan 
gynnwys cynrychioliaeth Canolbarth Cymru o fewn trefniadau cenedlaethol a thraws-
ranbarthol. 

Ein Gweledigaeth a’n Gwerthoedd ~ Our Vision and Values:  

Fel Partneriaid Addysg Canolbarth Cymru byddwn yn darparu ysgolion â gwasanaeth 

gwella rhagorol a chwbl integredig. Bydd ein gwaith o safon rhagorol a bydd yn sicrhau 

arloesedd a thrylwyredd wrth ddarparu gwasanaethau gwella cynaliadwy.  

Byddwn yn: 

 Cefnogol a chydweithredol yn ein hymagwedd 

 Creadigol, hyblyg a gonest yn ein ffyrdd o weithio 

 Effeithiol ac effeithlon fel partneriaeth 

Ein nodau ydy ~ Our aims are: 

 cefnogi arweinwyr a’u datblygiad proffesiynol a datblygu amrywiaeth eang o 

arweinwyr effeithiol yn y dyfodol i ddiwallu anghenion Canolbarth Cymru; 

 cefnogi athrawon a chynorthwywyr addysgu gyda chynnig dysgu proffesiynol 

cynhwysfawr, pwrpasol, safonol ac effeithiol, sy’n hygyrch i aelodau staff, ac 

yn cydfynd â’u meysydd blaenoriaeth lleol; 

 cefnogi ysgolion wrth iddynt adfer yn dilyn y pandemig i gael effaith 

gadarnhaol ar lesiant staff a disgyblion; 

 cefnogi ysgolion i ddatblygu cynnig cwricwlwm sy’n sicrhau cynnydd, a’r 

pedwar diben sy’n greiddiol i hynny; 

 cefnogi ysgolion i wella ansawdd y dysgu a’r addysgu’n barhaus i gael effaith 

gadarnhaol ar gyfleoedd bywyd disgyblion; 

 sicrhau cefnogaeth, her ac ymyrraeth drylwyr o ansawdd uchel i ysgolion; 
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 datblygu rhwydweithiau cefnogi pwrpasol ac effeithiol rhwng ysgolion a 

hwyluso system hunanwella; 

 darparu cymorth pwrpasol i ysgolion yn unol â meysydd blaenoriaeth Datblygu 

Ysgolion; 

 datblygu cyd-ddealltwriaeth o amddifadedd gwledig a thegwch i sicrhau bod 

pob disgybl yn cael cyfleoedd i lwyddo, beth bynnag fo’i heriau cymdeithasol; 

 sicrhau bod Partneriaid Addysg Canolbarth Cymru’n gweithio’n effeithlon ac yn 

ymdrechu i sicrhau darbodion maint; a 

 gweithio’n effeithiol ag amrywiaeth eang o bartneriaid priodol i ddarparu 

gwasanaeth sy’n ymateb i anghenion ein hysgolion, blaenoriaethau 

Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol, ac sy’n cyd-fynd yn strategol â ‘Tyfu 

Canolbarth Cymru’ a Bwrdd y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol. 

Cyd-destun ~ Context 

 

Nifer Ysgolion 

 Cynradd Uwchradd Pob oedran  Arbennig UCD 

 
Ceredigion 

 
36 
 

4 3 0 1 

 
Powys  

 
76 
 

9 2 3 
 

2 
 

 

Nifer Disgyblion  Nifer Staff Addysgu Nifer Staff Cymorth 

Ceredigion Powys Ceredigion Powys Ceredigion Powys 

 
9,561 

 

 
17,178 

 
1,070 

 
1,115 

 
509 

 
1,079 

 

Data Cefndir Cyd-destun 

Data Powys  Ceredigion Ffynhonnell 

Canran o Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is yn y 20% 
uchaf o’r mwyaf difreintiedig 
yng Nghymru. 

6% 4% 

 
MALlC 2019 

 
 

Canran o bobl oedran gweithio 
(16-64 oed) sy’n economaidd 
anweithgar.  

20.6% 24.3% 

StatsCymru 

Cymru: 24.4% 
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Plant o dan 16 oed sy’n byw 
mewn teuluoedd incwm isel 
cymharol. 

4,324 

(20.4%) 

2,368 

(21.8%) 

Llywodraeth y DU - 
Ystadegau 

Swyddogol Blynyddol 

Plant o dan 16 oed sy’n byw 
mewn teuluoedd incwm isel 
absoliwt. 

3,207 

(15.2%) 

1,741 

(16.0%) 

LLywodraeth y DU - 
Ystadegau 

Swyddogol Blynyddol 

Disgyblion sy’n gymwys am 
Brydau Ysgol am Ddim (PyDd) 
/ Amddiffyn wrth Bontio (AB) 

PyDd  
17.46% 

AB 15.7% 

PyDd 
13.8% 

AB 17.0% 

CYBLD 2021 

Cymru PyDd 20.9% 

Cymru AB 22.8% 

Disgyblion ag Anghenion 
Dysgu Ychwanegol (ADY)  

3,764 

(21.8%) 

2,433 

(25.1%) 

CYBLD 2021 

Cymru 92,688 
(19.5%) 

Disgyblion â Saesneg / 
Cymraeg fel Iaith Arall 

(camau A-E) 

590 

(3.6%) 

485 

(5.0%) 

CYBLD 2021 

Cymru 36,250 (7.6%) 

Disgyblion sy’n dysgu 
Cymraeg fel iaith gyntaf 

(B1-B11) 

  

2,349 / 
14,290 

= 16.4% 

5,444 / 
7,615 

= 71.5% 

CYBLD 2021 

StatsCymru 

Cymru 79,304 / 
379,730 

= 20.9% 

Nifer disgyblion oedran ysgol 
gorfodol sy’n cael eu 
Haddysgu Gartref 

(Addysg Ddewisol yn y Cartref) 

227 

Cyfradd 
fesul 1,000 

= 15.6 

253 

Cyfradd 
fesul 1,000 

= 32.1 

CYBLD 2021 

Cymru 4,022 

Cyfradd fesul 1,000 

= 10.4 

 

Maes Ceredigion Powys Cymru 

Amser teithio dwyffordd cyhoeddus 
cyfartalog i gyfleuster chwaraeon 
(munudau)  

95 112 55 

Amser teithio dwyffordd cyhoeddus 
cyfartalog i ysgol uwchradd 
(munudau) 

88 103 52 

Amser teithio dwyffordd preifat 
cyfartalog i ysgol uwchradd 
(munudau) 

17 16 11 
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https://www.gov.uk/government/statistics/children-in-low-income-families-local-area-statistics-2014-to-2020
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Provision-of-Meals-and-Milk/pupilseligibleforfreeschoolmeals-by-localauthorityregion-year
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Special-Educational-Needs/pupilssen-by-localauthorityregion-provision
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Ethnicity-National-Identity-and-Language/pupilsacquiringenglishasadditionallanguage-by-localauthorityregion-stagedevelopment
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Welsh-Language/pupilstaughtwelshprimarymiddlesecondaryschools-by-localauthorityregion-year
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Pupils/pupils-by-localauthorityregion-yeargroup
https://llyw.cymru/disgyblion-syn-derbyn-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-medi-2020-i-awst-2021
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Amser teithio dwyffordd cyhoeddus 
cyfartalog i siop fwyd (munudau) 

64 72 32 

Tebygolrwydd tai o ansawdd gwael 
(%) 

30.4% 25.4% 19.7% 

Sgôr agosrwydd at fannau gwyrdd 
hygyrch (% o gartrefi) 

55.4% 63.2% 77.0% 

Dim band eang ar gael ar 30Mb yr 
eiliad 

19.3% 21.2% 6.9% 

 

Cynnydd ers ein creu Medi 2021 ~ Progress since inception in September 

2021 

Peidiodd Awdurdod Lleol Ceredigion â bod yn bartner yn ERW ym Mawrth 2021, 

gyda Phowys yn dod â’i chysylltiad ag ERW i ben ym Medi 2021. Felly ffurfiwyd y 

Bartneriaeth Addysg Canolbarth Cymru newydd ym Medi 2021, ac fe’i hategwyd gan 

Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn Ionawr 2022. Mae’r Memorandwm Cyd-

ddealltwriaeth hwn yn nodi’n glir y meysydd gweithio ar draws Partneriaeth 

Canolbarth Cymru, ac o ganlynaid mae lefel dda o ddealltwriaeth o feysydd 

blaenoriaeth ar y cyd. 

Mae uwch swyddogion y ddau Awdurdod Lleol wedi gweithio gyda’i gilydd yn 
gadarnhaol a chyda lefel uchel o ymddiriedaeth a hyder i adeiladu’r bartneriaeth 
newydd. Mae cyfarfodydd rheolaidd wedi meithrin cydweithio llwyddiannus rhwng 
swyddogion ar bob lefel, gyda phrotocolau cryf ar waith i sicrhau llif gwybodaeth rhwng 
swyddogion perthnasol. 
 
Treuliwyd amser sylweddol yn ystod Tymor yr Hydref yn cael mynediad at, a bod yn 
rhan o raglenni a thrafodaethau traws-gonsortia. Roedd swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn allweddol o ran sicrhau bod Partneriaeth Canolbarth Cymru yn cael ei 
chydnabod a’i bod yn rhan o bob trafodaeth genedlaethol. Erbyn Ionawr 2022, roedd 
gan swyddogion Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru gynrychiolaeth lawn mewn 
gweithgareddau traws-ranbarthol. 
 
Ers Medi 2021 mae Partneriaeth Canolbarth Cymru wedi llwyddo i: 
 

 Sefydlu dulliau llywodraethu a chyfathrebu’r endid newydd mewn ffordd bositif 

ar draws y ddau Awdurdod Lleol 

 Sefydlu perthnasoedd ac arferion gwaith rhagorol ymhlith swyddogion ar bob 

lefel, a chynnal y perthnasoedd gwaith cryf iawn a oedd eisoes yn bodoli gydag 

ysgolion 

 Sicrhau penodiadau ar gyfer swyddi allweddol gyda rolau, cyfrifoldebau a 

gweithredoedd clir 
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 Sicrhau cynnig dysgu proffesiynol rhagorol i gefnogi’r cwricwlwm mewn modd 

cyffredinol a modd sydd wedi’i deilwra 

 Sicrhau, erbyn Ionawr 2022, mynediad llawn at amrywiaeth eang o raglenni 

arweinyddiaeth 

 Sicrhau, erbyn Ionawr 2022, mynediad llawn at raglenni i gefnogi datblygiad 

proffesiynol Cynorthwywyr Addysgu 

 Sicrhau cefnogaeth gref i Athrawon Newydd Gymhwyso a staff yn ystod camau 

Datblygiad Gyrfa Cynnar 

 Sicrhau cymorth o ansawdd rhagorol i ddysgu o bell yn ystod cyfnodau pan 

fydd ysgolion ar gau oherwydd Covid-19 

 Sicrhau effeithlonrwydd drwy weithio a chaffael ar y cyd. 

Meysyddd Blaenoriaeth ar y cyd 2022-2023 ~ Shared improvement priority 

areas for 2022-2023 

Yn unol â’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, ffocws y meysydd blaenoriaeth ar gyfer 
gwella a rennir ar draws Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru fydd: 
 

 Datblygu’r cwricwlwm 

 Llwybrau Arweinyddiaeth 

 Cefnogaeth i Athrawon Newydd gymhwyso a Gyrfaoedd Cynnar  

 Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu 

 Amddifadedd Gwledig a Thegwch 

Cynlluniau’r Blaenoriaethau ~ Priority area plans 

 

Bydd Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol 

yn 2022-23, sef: 

 

Blaenoriaeth 1: 

Sicrhau bod ysgolion yn hyderus wrth roi Cwricwlwm i Gymru ar waith o Fedi 2022 

ymlaen, a pharhau i ganolbwyntio ar wella’r dysgu ac addysgu 

Blaenoriaeth 2: 

Cefnogi a datblygu gweithwyr addysg proffesiynol rhagorol 

 

Blaenoriaeth 3: 

Datblygu a rhoi strategaeth degwch ar waith, a chefnogi lles ac anghenion emosiynol 

disgyblion ac ymarferwyr  
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Blaenoriaeth 4: 

Sicrhau bod trefniadau cynorthwyo a gwella ysgolion yn glir, ac arwain ysgolion i 

barhau i ddatblygu fel sefydliadau dysgu sy’n rhoi’r trefniadau gwella, gwerthuso ac 

atebolrwydd diwygiedig ar waith 

Blaenoriaeth 5: 

Sicrhau trefniadau mewnol effeithlon, a chyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol â 

rhanddeiliaid 

Trefniadau Darparu ~ Delivery arrangements 

 

Er y bydd ein Model Cyflawni’n sicrhau bod pob un o swyddogaethau’r Model 

Cenedlaethol yn cael eu cyflawni i safon uchel, bydd ein Model Cyflawni hefyd yn 

sicrhau integreiddiad llwyr pob agwedd ar sicrhau gwelliant ysgolion yn y modd 

ehangaf a mwyaf effeithiol. 

 

Bydd y Model Cyflawni’n seiliedig ar bedwar amcan galluogi  ‘Cenhadaeth ein Cenedl’, 

sef: 

 

i. Dysgu Proffesiynol 

ii. Arweinyddiaeth 

iii. Tegwch, rhagoriaeth a lles 

iv. Gwerthuso, gwelliant ac atebolrwydd 

Bydd deiliaid swyddi allweddol o fewn meysydd blaenoriaeth yn cydweithio i ddarparu 

blaenoriaethau allweddol y cynllun hwn, sef: 

 Diwygio’r cwricwlwm 

 Arweinyddiaeth 

 Dysgu proffesiynol Cynorthwywyr Addysgu 

 Tegwch a strategaeth wledig 

Bydd Awdurdodau Lleol Ceredigion a Phowys yn parhau i gynnal tîm craidd o staff 

cymorth a fydd yn gweithio ar y cyd ac yn: 

 adnabod ein hysgolion yn dda, yn cydnabod eu cyd-destunau amrywiol ac yn 

parhau i ddatblygu arferion gwaith rhagorol; 

 canolbwyntio ar sicrhau’r canlyniadau gorau i ddysgwyr bob amser, o fewn 

amgylchedd ysgol cynhwysol, tra’n sicrhau bod plant a phobl ifanc Ceredigion 

a Phowys yn ddysgwyr uchelgeisiol sy’n unigolion iach a hyderus, yn gyfranwyr 

mentrus ac yn ddinasyddion moesegol a gwybodus; 
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 cefnogi arweinwyr i nodi cryfderau a meysydd i’w gwella, sicrhau ansawdd a 

sicrhau bod gwelliannau yn cael eu cynllunio, eu gweithredu, eu gwreiddio a’u 

cynnal yn dda; 

 hwyluso cynnig dysgu proffesiynol rhagorol drwy’r llwybr proffesiynol cyfan, a 

fydd yn canolbwyntio ar addysgu, dysgu ac arweinyddiaeth ar bob lefel; 

 sicrhau arfer myfyriol, ac ymgysylltu ag ymchwil ac ymholi; 

 gwreiddio diwylliant o hyfforddi a mentora ar bob lefel mewn ysgolion; 

 datblygu dull cydweithredol o wella a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol 

at ddibenion datblygu a chyd-adeiladu, gyda’r nod o weithio tuag at system 

hunanwella; ac  

 adnabod a dysgu gan y gorau ar draws Partneriaid Addysg Canolbarth Cymru 

a’r gymuned addysg ehangach, a broceru partneriaethau penodol a 

pherthnasol ar gyfer ein hysgolion. 

Bydd ysgolion yn cael eu cefnogi i gydweithio ar feysydd blaenoriaeth ar y cyd a 

datblygu egwyddorion Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu, drwy rwydweithiau a chadwyni 

a sefydlir i hwyluso dull cydweithredol o wella ysgolion. 

Llywodraethiant a dosrannu Cyllid ~ Governance and distribution of 

Funding 

Mae Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru yn cael ei llywodraethu gan 
Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth sy’n amlinellu rolau, cyfrifoldebau, atebolrwydd a 
dulliau llywodraethu. 
 
Mae yna gyswllt rhwng Cynllun Busnes 2022-23 â Chynlluniau Busnes unigol 
Awdurdodau Lleol Powys a Cheredigion, ac mae hyn yn sicrhau cyd-drefnu rhwng 
meysydd blaenoriaeth a rennir, ac elfennau ehangach gwaith cefnogi a gwella 
ysgolion. 
 
Mae Ceredigion a Phowys yn cynnal eu tîm craidd o staff gwella ysgolion, megis 
Cynghorwyr Cymorth Ysgolion, arweinwyr pwnc, swyddogion gweinyddol a chyllid o 
gyllideb graidd yr Awdurdod Addysg Lleol. Mae pob grant, felly, yn cynnig 
ychwanegedd o ran capasiti a gall dargedu gweithgareddau maes blaenoriaeth 
penodol. 
 

Sefydlir grŵp cyfeirio Penaethiaid Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru yn ystod 
Tymor yr Haf 2022. 

 

 

 

 

Tudalen 17



 

10 

 

10 

 

Tudalen 18



 

11 

 

11 

 

 

Maes Blanoriaeth 1 ~  Priority Area 1 

 

Maes Blaenoriaeth 1 
 

Priority Area 1 

Sicrhau bod ysgolion yn hyderus wrth weithredu Cwricwlwm i Gymru o Fedi 2022 
ymlaen, ac yn parhau i ffocysu ar wella dysgu ac addysgu. 

Ensure that schools are confident in implementing Curriculum for Wales from 
September 2022 onwards, and continue to focus on improving teaching and learning. 

 
Cenhadaeth ein Cenedl 

 
Our National Mission 

 

1. Cwricwlwm trawsnewidiol  
2. Asesu, gwerthuso ac atebolrwydd  
3. Proffesiwn addysg o safon uchel  
4. Arweinwyr sy’n ysbrydoli  

 
1. Transformational curriculum 
2. assessment, evaluation and accountability 
3. High quality education profession 
4. Inspirational leaders 

 
Cyswllt â chynlluniau busnes lleol 

 
Link to local business plans 

 

Ceredigion: 

Lefel 2 Gwella Ysgolion 

Lefel 3 Cwricwlwm ac Addysgeg. 

Powys:  

Cynllun Busnes Integredig y Gwasanaeth 
Addysg 3a:13 

Gweithredu a chyflawni ein cynllun i 
‘Adeiladu Capasiti i Wella Ysgolion a 
Darparu Cenhedaeth ein Cenedl ar gyfer 
Addysg’ yn effeithiol.   
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Beth fydd ein gweithredoedd?  

What actions will we take? 

Sut fyddwn ni’n arfarnu effaith? 

How will we evaluate impact? 

Gweithio fel partneriaeth i ddarparu pob ysgol a lleoliad â 
mynediad at raglenni ac adnoddau dysgu proffesiynol 
cenedlaethol a rhanbarthol, er mwyn gallu rhoi’r Cwricwlwm i 
Gymru ar waith, gan gynnwys cymryd rhan mewn sgyrsiau 
cenedlaethol. 

Monitro presenoldeb ac ymgysylltiad â chyfleoedd dysgu 
proffesiynol ‘byw’. 

Gweithio fel partneriaeth i ddarparu cymorth pwrpasol i 
ysgolion a lleoliadau i ddatblygu a dylunio cwricwla sy’n 
cynnwys dealltwriaeth ddyfnach o asesu a dilyniant 

Defnyddio dadansoddeg ddigidol i fonitro’r defnydd o adnoddau 
asyncronaidd, gan gynnwys nifer yr ‘ymweliadau’ ag adnoddau 
penodol. 

Gweithio fel partneriaeth i wella dysgu ac addysgu drwy 
ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o addysgeg, i wella 
canlyniadau i bob dysgwr gan gynnwys rhai ag anghenion 
dysgu ychwanegol 

Gwerthuso effaith dysgu proffesiynol gan ddefnyddio dull 
cadarn, seiliedig ar ymchwil e.e model hunanwerthuso 
Kirkpatrick 

Gweithio fel partneriaeth i gynorthwyo lleoliadau i wreiddio’r 
cwricwlwm meithrin nas cynhelir mewn modd effeithiol.  

Triongli effaith dysgu proffesiynol gydag ymweliad cynghori i 
wella ysgol. 

Gweithio fel partneriaeth i gynorthwyo pob ysgol a lleoliad i fod 
yn ymarferwyr myfyriol sy’n cael eu llywio gan ymchwil, trwy 
ddefnyddio a chynhyrchu ymchwil. Bydd canlyniadau 
ymholiadau yn cael eu lledaenu ar bob lefel ar draws y 
bartneriaeth. 

Monitro Cynlluniau Datblygu Ysgolion i sicrhau bod targedau 
priodol yn cael eu gosod a’u cyrraedd. 
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Gweithio fel partneriaeth i gynorthwyo i weithredu 
strategaethau cenedlaethol a rhanbarthol gan gynnwys 
Cynlluniau Strategol Cymraeg Mewn Addysg. Sicrhau bod 
diffiniad iaith yr ysgol yn glir ac wedi’i gytuno gyda’r corff 
llywodraethu. 

 

Darparu cyfleoedd rheolaidd i rannu gwybodaeth rhwng 
cynghorwyr gwella ysgolion a thima dysgu proffesiynol 

Gweithio fel partneriaeth i godi safonau yn y sgiliau 
trawscwricwlaidd statudol - llythrennedd, rhifedd a 
chymhwysedd digidol, a’r elfennau gorfodol - Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg (CGM) ac Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb (ACRh) 

 

Gwerthuso data ac adborth a ddarperir gan rwydweithiau  
ymarferwyr sy’n ymwneud â gwaith datblygu cwricwlwm ar y 
cyd 

Gweithio fel partneriaeth i sicrhau bod yna ddealltwriaeth ddofn 
o’r themâu trawsbynciol a’r sgiliau hanfodol a’u bod yn cael eu 
gweithredu, gan gynnwys CGM, hawliau dynol, amrywiaeth, 
gyrfaoedd a phrofiadau sy’n ymwneud â gwaith a chyd-
destunau lleol a rhyngwladol, creadigrwydd ac arloesedd, 
meddwl yn feirniadol a datrys problemau, effeithiolrwydd 
personol a chynllunio a threfnu. 

Gweithio’n agos â thimoedd Blynyddoedd Cynnar ar draws  
Partneriaeth Canolbarth Cymru i sicrhau bod y cwricwlwm 
meithrin nas cynhelir yn cael ei gyflawni’n effeithiol.  

 

Gweithio fel partneriaeth i wella dulliau o addysgu Ieithoedd 
Tramor Modern (ITM) a chynorthwyo i gynllunio’r ddarpariaeth 
Ieithoedd Rhyngwladol, yn ogystal â chyflwyno Iaith Arwyddion 
Prydain (IAP)  

Integreiddio cynlluniau busnes Partneriaeth Canolbarth Cymru 
â chynlluniau gwella awdurdodau lleol i sicrhau bod y nodau 
strategol yn cydweddu â’i gilydd. 
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MAES BLAENORIAETH 2 ~ PRIORITY AREA 2 

 

Maes Blaenoriaeth 2 

Priority Area 2 

Cefnogi a datblygu gweithlu addysg o’r radd flaenaf 

Support and develop excellent education professionals 

 
Cenhadaeth ein Cenedl 

 
Our National Mission 

 

1. Cwricwlwm trawsnewidiol  
2. Asesu, gwerthuso ac atebolrwydd  
3. Proffesiwn addysg o safon uchel  
4. Arweinwyr sy’n ysbrydoli  

 
1. Transformational curriculum 
2. assessment, evaluation and accountability 
3. High quality education profession 
4. Inspirational leaders 

 
Cyswllt â chynlluniau busnes lleol 

 
Link to local business plans 

 

Ceredigion: 

Lefel 2 Gwella Ysgolion 

                Lefel 3 Tegwch a Lles 

Powys:  

Cynllun Busnes Integredig y Gwasanaeth 
Addysg 3a:13 

Gweithredu a darparu ein cynllun i 
‘Adeiladu Capasiti i Wella Ysgolion a 
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Darparu Cenhedaeth ein Cenedl ar gyfer 
Addysg’ yn effeithiol.   

 

 

 

 

 

Beth fydd ein gweithredoedd?  

What actions will we take? 

Sut fyddwn ni’n arfarnu effaith? 

How will we evaluate impact? 

Gweithio fel partneriaeth i ddarparu gwybodaeth amserol a 
mynediad at raglenni datblygu arweinyddiaeth a rhaglenni 
cynorthwywyr addysgu cenedlaethol 

Monitro’r ddarpariaeth a’r cymorth ar gyfer ymgeiswyr â 
phrofiad addas sy’n gwneud cais am unrhyw raglenni 
arweinyddiaeth, cynorthwyydd addysgu neu lwybr gyrfa cynnar.  

Gweithio fel partneriaeth i ddatblygu rhaglen ymsefydlu a 
chymorth mentora i Benaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros 
Dro  

Gwerthusiad Kirkpatrick o’r rhaglen gymorth. 

 

Gweithio fel partneriaeth i ddatblygu arweinwyr systemau ar 
bob lefel mewn ysgolion i redeg rhaglenni arweinyddiaeth 
LlDCA 

Recriwtio a hyfforddi arweinwyr systemau sydd â phrofiad a 
chymwysterau addas 

Gweithio fel partneriaeth i ddatblygu aseswyr CPCP a CALU 

 

Recriwtio a hyfforddi arweinwyr systemau sydd â phrofiad a 
chymwysterau addas 
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Gweithio fel partneriaeth i gynllunio cyfnod sefydlu rhaglen 
dysgu proffesiynol genedlaethol/awdurdod lleol i gefnogi  
Athrawon Newydd Gymhwyso, Mentoriaid Sefydlu, Gwirwyr 
Allanol a gweithwyr Llwybr Gyrfa Cynnar 

Cefnogi a chyfrannu at raglen genedlaethol ar gyfer Athrawon 
Newydd Gymhwyso a Mentoriaid Sefydlu. Gwerthusiad 
Kirkpatrick o’r rhaglen gymorth. 

Gweithio fel partneriaeth i ddatblygu Llwybr Gyrfa Cynnar ar 
gyfer ANG+5 

Cefnogi a chyfrannu at raglen genedlaethol ar gyfer LlGC 

Gweithio fel partneriaeth i ddatblygu cymorth datblygu 
proffesiynol rheolaidd ar gyfer Mentoriaid Sefydlu a Gwirwyr 
Allanol 

Cefnogi a chyfrannu at raglen genedlaethol ar gyfer ANG a 
mentoriaid sefydlu. Gwerthusiad Kirkpatrick o’r rhaglen gymorth 

Gweithio fel partneriaeth i ddatblygu cymorth sefydlu ar draws  
PCC mewn ymateb i ddiwygio’r rhaglen sefydlu 

Recriwtio a hyfforddi arweinwyr systemau sydd â phrofiad a 
chymwysterau addas i weithio fel hyfforddwyr ar raglenni 
arweinyddiaeth 

Gweithio fel partneriaeth i ddatblygu hyfforddiant a mentora. Cynigir gwerthusiad Kirkpatrick o raglenni hyfforddiant 
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Maes Blaenoriaeth 3 ~ Priority Area 3  

 

Maes Blaenoriaeth 3 

Priority Area 3 

Cefnogi a datblygu gweithlu addysg o’r radd flaenaf 

Support and develop excellent education professionals 

 
Cenhadaeth ein Cenedl 

 
Our National Mission 

 

5. Cwricwlwm trawsnewidiol  
6. Asesu, gwerthuso ac atebolrwydd  
7. Proffesiwn addysg o safon uchel  
8. Arweinwyr sy’n ysbrydoli  

 
5. Transformational curriculum 
6. assessment, evaluation and accountability 
7. High quality education profession 
8. Inspirational leaders 

 
Cyswllt â chynlluniau busnes lleol 

 
Link to local business plans 

 

Ceredigion: 

Lefel 2 Gwella Ysgolion  

Lefel 3 Tegwch a Lles 

Powys:  

Cynllun Busnes Integredig y Gwasanaeth 
Addysg 3a:13 
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Datblygu a pharhau i fonitro defnydd 
effeithiol o’r Grant Datblygu Disgyblion 
(GDD). 3a:8 

Sicrhau bod pobl ifanc oedran ysgol yn 
cael mynediad at wasanaethau cwnsela 
o ansawdd da i hyrwyddo eu hiechyd a’u 
lles emosiynol. 3a:6 

 

 

Beth fydd ein gweithredoedd?  

What actions will we take? 

Sut fyddwn ni’n arfarnu effaith? 

How will we evaluate impact? 

Gweithio fel partneriaeth i gynllunio, hyrwyddo a darparu dysgu 
proffesiynol ac adnoddau i ysgolion i sicrhau ymagwedd ysgol 
gyfan tuag at lesiant 

Monitro presenoldeb ac ymgysylltiad â chyfleoedd dysgu 
proffesiynol ‘byw’. 

Gweithio fel partneriaeth i gynorthwyo Hyrwyddwyr Hyfforddi 
Emosiynau i sicrhau achrediad, hyfforddi ysgolion neu 
leoliadau eraill, a datblygu hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer 
amrywiaeth eang o ysgolion a lleoliadau  

Gwerthuso effaith dysgu proffesiynol gan ddefnyddio dull 
cadarn seiliedig ar ymchwil e.e model Kirkpatrick neu 
hunanwerthuso 

Gweithio fel partneriaeth i sicrhau cyswllt effeithiol ag 
asiantaethau allanol i ddatblygu pob maes lles a thegwch, gan 
gynorthwyo ysgolion i nodi cymorth aml-asiantaeth priodol. 

Triongli effaith dysgu proffesiynol a dull ysgol gyfan o gynnig 
cymorth lles gydag ymweliadau cyngor gwella ysgolion.  
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Gweithio fel partneriaeth i sicrhau bod ‘Fframwaith ar Sefydlu 
Dull Ysgol Gyfan ar gyfer Llesiant Emosiynol a Meddyliol’ 
Llywodraeth Cymru yn cael ei weithredu ymhob ysgol 

Monitro a gwerthuso effaith canlyniadau gweithgor llesiant 
traws-ranbarthol 

Gweithio fel partneriaeth i rannu a hyrwyddo iechyd meddwl a 
lles emosiynol, gan nodi arferion presennol effeithiol a lledaenu 
arfer ar draws ysgolion, gan gynnwys ymarfer effeithol ym 
maes cymorth ymddygiad a phresenoldeb 

Triongli effaith dysgu proffesiynol gydag ymweliadau cyngor 
gwella ysgolion. 

Gweithio fel partneriaeth i ddatblygu strategaeth i gynorthwyo 
ysgolion sy’n profi amddifadedd gwledig, a thaclo tlodi ar draws 
Partneriaeth Canolbarth Cymru. 

Darparu cyfleoedd rheolaidd i rannu gwybodaeth ac adnoddau 
rhwng Partneriaeth Canolbarth Cymru 

Gweithio fel partneriaeth i gefnogi grwpiau dysgwyr agored i 
niwed, gan ddatblygu dull o gynllunio sy’n canolbwyntio ar yr 
unigolyn 

Gwerthuso data ac adborth holiadur lles Partneriaeth 
Canolbarth Cymru 
 

 
Gweithio’n agos gydag asiantaethau a darparwyr allanol i 
sicrhau bod cymorth effeithiol ar gael 
 

 Monitro adnoddau i sicrhau eu bod yn gyd-fynd â blaenoriaeth 
LlC o fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad, gan 
bwysleisio pwysigrwydd tegwch 

 Rhannu ymchwil a gwerthuso effaith arfer sy’n canolbwyntio ar 
yr unigolyn, i gefnogi grwpiau dysgwyr agored i niwed. 
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Maes Blaenoriaeth 4 ~ Priority Area 4  

 

Maes Blaenoriaeth 4 

Priority Area 4 

Cefnogi a datblygu gweithlu addysg o’r radd flaenaf 

Support and develop excellent education professionals 

 
Cenhadaeth ein Cenedl 

 
Our National Mission 

 

1. Cwricwlwm trawsnewidiol  
2. Asesu, gwerthuso ac atebolrwydd  
3. Proffesiwn addysg o safon uchel  
4. Arweinwyr sy’n ysbrydoli  

 
1. Transformational curriculum 
2. assessment, evaluation and accountability 
3. High quality education profession 
4. Inspirational leaders 
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Cyswllt â chynlluniau busnes lleol 

 
Link to local business plans 

 

Ceredigion: 

Lefel 2 Gwella Ysgolion 

 

Powys:  

Cynllun Busnes Integredig y Gwasanaeth 
Addysg 3a:13 

 
Cyflawni’r Strategaeth Ysgolion 
Uwchradd gan sicrhau effaith gadarnhaol 
ar arweinyddiaeth, addysgu a dysgu gan 
gynnwys llythrennedd, rhifedd a sgiliau 
digidol. 3a:11  

 
Gwella canlyniadau disgyblion mewn 
ysgolion uwchradd 3a:1 

 

Gweithredu a chyflenwi ein cynllun i 
‘Adeiladu Capasiti i Wella Ysgolion a 
Darparu Cenhedaeth ein Cenedl ar gyfer 
Addysg’ yn effeithiol.  3a:16 

 
Gweithredu system gydgysylltiedig i 
gefnogi plant a phobl ifanc ag Anghenion 
Addysgol Arbennig (AAA)/ Anghenion 
Dysgu Ychwanegol (ADY) i wella eu 
profiadau a’u deilliannau erbyn 2024 3a:3 

 

Beth fydd ein gweithredoedd?  

What actions will we take? 

Sut fyddwn ni’n arfarnu effaith? 

How will we evaluate impact? 
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Gweithio fel partneriaeth, creu strategaeth cefnogi a gwella 
ysgolion i gwrdd â’r newidiadau sylweddol sy’n wynebu 
ysgolion, fel ffordd o’u cefnogi trwy gyfnod o drawsnewid. 
Sicrhau bod y strategaeth yn cefnogi egwyddorion ac arferion y 
cwricwlwm newydd a’r ddeddf ADY, ac yn creu’r newidiadau 
sylweddol i’r system a’r diwylliant  sydd eu hangen er mwyn i’r 
cwricwlwm newydd a’r ddeddf ADY lwyddo, gan helpu i godi 
safonau ar gyfer pawb.  

Monitro cynnydd pob ysgol wrth roi rhaglenni cenedlaethol ar 
waith. 
 

Gweithio fel partneriaeth i ddatblygu diwylliant dysgu sy’n 
hyrwyddo gwelliant parhaus, gyda’r nod o wireddu’r pedwar 
diben, gan ddefnyddio arfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth i arloesi 
a gwella 

Bydd y cymorth a roir i ysgolion i weithredu rhaglenni 
cenedlaethol yn gymesur â’u hangen. 
 

Gweithio fel partneriaeth i gryfhau dysgu proffesiynol ar gyfer 
datblygu ymarfer a myfyrio, drwy Gynllun Cydweithredol Cymru 
ar gyfer Cynllunio Dysgu, Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu, 
a’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth 

Monitro Cynlluniau Datblygu Ysgol i sicrhau bod yna gynnydd 
priodol i fynd i’r afael â blaenoriaethau’r ysgol. 
 

Gweithio fel partneriaeth i greu cynnig dysgu proffesiynol 
cynhwysfawr i fodloni gofynion ysgolion a chyrff llywodraethu.   

Ymweliadau cymorth rheolaidd i arfarnu effeitholrwydd y 
prosesau hunanarfarnu. 
 

Gweithio fel partneriaeth i gynorthwyo ysgolion i - gyd-drefnu 
hunanarfarnu a gwella ysgolion fel proses integredig, bod yn 
fyfyriol, agored a gonest, gan fyfyrio ar, a mireinio 
gweithgareddau hunanarfarnu – defnyddio data mewn ffordd 
gymesur ochr yn ochr â thystiolaeth uniongyrchol, gan grynhoi 
amryw o ddulliau gwahanol o gasglu tystiolaeth ddibynadwy, 
sicrhau bod yr arfarnu ar gyfer, ac yn ymwneud â’r ysgol a’i 
dysgwyr, cynnwys a gwrando ar yr holl staff, dysgwyr, 
rhieni/gofalwyr, llywodraethwyr a rhanddeiliaid eraill – adolygu 

Triongli effaith dysgu proffesiynol gydag ymweliadau cyngor 
gwella ysgol. 
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cynnydd yn erbyn blaenoriaethau gwella, gan gadw at, ac 
adeiladu ar arfer presennol ac effeithiol  

Gweithio fel partneriaeth i rannu arfer effeithiol o fewn a rhwng 
ysgolion, gan weithio gyda chymheiriaid i gefnogi eu harfer eu 
hunain ac arfer eraill 

Craffu astudiaethau achos o arfer da i sicrhau dulliau 
gweithredu cadarn a chyson. 

Gweithio fel partneriaeth i greu pecynnau cymorth addas a 
phwrpasol ar gyfer pob ysgol i gynnal a chodi safonau. 

Gweithredu’r Strategaeth Cynorthwyo a Gwella Ysgolion yn 
effeithiol. 

Gweithredu fel partneriaeth i sicrhau cynnydd cadarn a 
chynaliadwy mewn ysgolion sy’n peri pryder. 

Monitro cynnydd llythrennedd, rhifedd a sgiliau digidol dysgwyr. 

 

Parhau i weithio fel partneriaeth i rannu arbenigedd ac arfer da, 
sicrhau gwerth am arian a lleihau llwythi gwaith. 

Monitro a gwerthuso cynnydd ysgolion sy’n peri pryder drwy 
Fyrddau Gwella Ysgolion ac adroddiadau cynnydd Cynghorwyr 
Ysgolion. 
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Maes Blaenoriaeth 5 ~ Priority Area 5  

 

Maes Blaenoriaeth 5 

Priority Area 5 

Sicrhau trefniadau mewnol effeithlon, a chyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol gyda 
rhan-ddeiliaid 

Ensure efficient internal arrangements, and effective communication and 
engagement with stakeholders 

 
Cenhadaeth ein Cenedl 

 
Our National Mission 

 

1. Cwricwlwm trawsnewidiol  
2. Asesu, gwerthuso ac atebolrwydd  
3. Proffesiwn addysg o safon uchel  
4. Arweinwyr sy’n ysbrydoli  

 
1. Transformational curriculum 
2. assessment, evaluation and accountability 
3. High quality education profession 
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4. Inspirational leaders 

 
Cyswllt â chynlluniau busnes lleol 

 
Link to local business plans 

 

Ceredigion: 

Lefel 1 Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant 

 

Powys:  

Cynllun Busnes Integredig y Gwasanaeth                   
Addysg 3a:13 

Sicrhau bod data’n cael ddefnyddio’n 
effeithiol i nodi meysydd i’w gwella 
ymhellach ac i lywio penderfyniadau. 
3a:15  

 
Adeiladu prosesau hunanarfarnu i 
sicrhau gwelliant parhaus. 3a:16 

 

 

Beth fydd ein gweithredoedd?  

What actions will we take? 

Sut fyddwn ni’n arfarnu effaith? 

How will we evaluate impact? 

Sefydlu a gweithredu strategaeth gyfathrebu glir a rheolaidd 
gydag ysgolion i sicrhau bod gwybodaeth a diweddariadau yn 
amserol ac yn gyson ar draws y ddau Awdurdod Lleol. 

Mae arolygon Penaethiaid ac adborth yn dangos bod ysgolion 
yn teimlo eu bod yn derbyn gwybodaeth ddigonol, mae 
negeseuon cyson ar adegau priodol yn galluogi staff ysgolion i 
weithredu ar gyngor a chael mynediad at ddysgu proffesiynol 
priodol.  

Sefydlu gwefan Dysgu Proffesiynol ar y cyd i sicrhau bod 
aelodau staff pob ysgol yn gwybod am y cynnig ac yn cael 
mynediad hwylus ato ar draws Canolbarth Cymru. 

Yn y bôn mae pob ysgol ar draws Partneriaeth Canolbarth 
Cymru’n cael mynediad at y cynnig dysgu proffesiynol ar y cyd 
drwy gyfrwng un platfform. 
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Yn unol â’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, sicrhau 
cyfarfodydd tymhorol ar y cyd rhwng y ddau arweinydd 
portffolio addysg, a chyflwyno adroddiad blynyddol 
cynhwysfawr i’r ddau Bwyllgor Craffu yn nhymor y Gwanwyn. 
Sicrhau bod Cynllun Busnes 2022-23 y cael ei drafod a’i gytuno 
gydag aelodau’r pwyllgorau Craffu yn dilyn etholiadau mis Mai. 

Adrodd yn effeithiol ar flaenoriaethau busnes gyda’r pwyllgorau 
craffu ac aelodau. 

Penodi swyddog strategaeth i gydlynu a datblygu gwaith 
Partneriaid Addysg Canolbarth Cymru ymhellach. 

Un uwch arweinydd yn cydlynu gwaith Partneriaeth Canolbarth 
Cymru ac yn mynychu cyfarfodydd MD.  Bydd yr unigolyn 

yma’n sefydlu ac yn arwain y grŵp cyfeirio penaethiaid ac yn 
sicrhau bod yna benderfyniadau effeithiol, i wneud yn siŵr bod 
y Bartneriaeth yn parhau i ddatblygu ac yn cael effaith 
gadarnhaol ar ein hysgolion a’u dysgwyr. 

Sefydlu grŵp cyfeirio Penaethiaid ar gyfer Partneriaid Addysg 
Canolbarth Cymru. 

 

Parhau i ddatblygu cydweithio cadarnhaol mewn pethynas â 
gwaith traws-ranbarthol a mynediad at wybodaeth a rhaglenni 
angenrheidiol er budd ysgolion a dysgwyr 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 

DYDDIAD: 
 

30.6.22 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Penmorfa 
 

TEITL: 
 

Diweddariad ar Ysgol Ardal newydd yn Nyffryn Aeron 

PWRPAS YR ADRODDIAD: I ddiweddaru aelodau am ddatblygiadau tuag at agor ysgol 
ardal newydd yn Nyffryn Aeron 
 

RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR WEDI GOFYN 
AM Y WYBODAETH: 
 

 
Er gwybodaeth 

CEFNDIR: 
 
Mae adeiladu ysgol gynradd newydd yn ardal Dyffryn Aeron wedi’i gytuno fel rhan o raglen 
Ysgolion Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru. Bellach, fe elwir y rhaglen honno yn 
Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy. 
Bydd yr ysgol ar gyfer disgyblion oed 3-11 ac yn gwasanaethu ardaloedd Felin-fach, Ciliau 
Aeron, Dihewyd a Chilcennin. 
Ym mis Tachwedd 2021 pwrcaswyd tir addas ar gyfer yr adeilad, ym mhentref Felin-fach. 
 
Y SEFYLLFA AR HYN O BRYD: 
Cymeradwywyd yr Achos Amlinellol Strategol gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2021 
am y gost adeiladu amcangyfrifedig o £10,932,950. Cyhoeddwyd y tendr i benodi 
ymgynghorwyr i ddatblygu’r prosiect ym mis Chwefror 2022 ac yn dilyn proses faith, penodwyd 
SPP ym mis Ebrill 2022. Mae SPP yn Ymgynghorwyr Rheoli Prosiectau a Mesur Meintiau, ac 
maent yn gyfrifol am gyflawni’r prosiect yn dilyn Proses Gaffael Dau Gam. Penodwyd 
Ymgynghorwyr BREEAM ym mis Ebrill 2022 
Cyhoeddwyd tendr y Contractwr ar Fai’r 16eg 2022 ac yn dilyn sawl cais i ymestyn y cyfnod 
tendro, pennwyd dyddiad cau diwygiedig y tendr ar gyfer Mehefin 20fed 2022. 
Yn dilyn proses gwerthuso’r tendr, dylid penodi contractwr yn gynnar ym mis Gorffennaf 2022. 
Mae cynlluniau ar gyfer yr ysgol i’w cytuno a’u cymeradwyo erbyn Tachwedd/Rhagfyr 2022. 
Bwriedir cytuno ar swm y Contract erbyn Ionawr / Chwefror 2023, a bydd Achos Busnes 
Amlinellol ac Achos Busnes Terfynol Llywodraeth Cymru yn cael eu cyflwyno i’w cymeradwyo 
cyn gynted ag y cytunir ar swm y contract. Gofynnir am gymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer 
swm y contract ar yr un pryd. 
Rhagwelir y bydd gwaith yn dechrau ar y safle Mawrth/Ebrill 2023 gan dybio bod yr holl 
brosesau’n rhedeg yn esmwyth ac wedi’u hamserlennu i’w cwblhau Gorffennaf/Awst 2024. 
Mae Corff Llywodraethu Cysgodol ar gyfer yr ysgol newydd yn cael ei sefydlu ar hyn o bryd. 
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LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

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

 

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

ARGYMHELLION: 
I dderbyn diweddariad ar y datblygiadau tuag at agor ysgol ardal newydd yn ardal Dyffryn 
Aeron 
 
 

RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: 
 
Sicrhau gwybodaeth gyfredol am y datblygiadau 
 
 
 
 Enw Cyswllt: Nia James 

 Swydd: Rheolwr Corfforaethol Adnoddau Dynol 

 Dyddiad yr Adroddiad: 7.6.22 

 Acronymau:  

 
BREEAM : Building Research Establishment Environmental Assessment Method 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Craffu a Throsolwg Cymunedau sy’n Dysgu 

DYDDIAD: 
 

30.6.22 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Penmorfa 
 

TEITL: 
 

Cwricwlwm i Gymru - diweddariad 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Er gwybodaeth 
 

RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR WEDI GOFYN 
AM Y WYBODAETH: 
 

 
Diweddariad 

CEFNDIR: 
 
Bydd ysgolion cynradd Cymru yn cychwyn gweithredu Cwricwlwm i Gymru ym Medi 2022, 
gyda’r sector uwchradd yn gweithredu’n statudol o Fedi 2023 ymlaen. 
 
Bwriad y cyflwyniad a roddir i’r Pwyllgor Craffu a Throsolwg Cymunedau sy’n Dysgu yw cynnig 
diweddariad am yr amrywiol gefnogaeth i ysgolion wrth weithredu, a’r blaenoriaethau sy’n 
parhau ar gyfer 2022-23. 
 
 
 
 
 
 

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

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

 

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

ARGYMHELLION: 

 
Derbyn diweddariad er gwybodaeth 
 
 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: 
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Diweddaru aelodau’r Pwyllgor 
 
 
 
 
 Enw Cyswllt: Mary Davies 

 Swydd: Rheolwr Corfforaethol Gwella Ysgolion 

 Dyddiad yr Adroddiad: 8.6.22 

 Acronymau:  

 
 
 
 
 
 
 

Tudalen 40



 

1 
 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 

DYDDIAD: 
 

30.6.22 

LLEOLIAD: Hybrid  
 

TEITL: 
 

Aelod Cyfetholedig ar gyfer Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Sy'n Dysgu Cyngor Sir Ceredigion - cynrychiolaeth 
Rhieni-Lywodraethwyr 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Er Gwybodaeth  
 

RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR WEDI GOFYN AM 
Y WYBODAETH: 
 

 
Sicrhau bod penodiadau priodol yn cael eu gwneud i Bwyllgor 
Trosolwg a Chraffu'r Cymunedau sy'n Dysgu 

Yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor, mae angen dau gynrychiolydd Rhieni-Lywodraethwyr sy'n 
gwasanaethu ar Gyrff Llywodraethu ar hyn o bryd i wasanaethu ar y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu a'r Pwyllgor Craffu fel aelodau cyfetholedig gyda hawliau pleidleisio.  Un 
o'r sector cynradd ac un o'r sector uwchradd. 
 
Bydd tymor y penodiad yn para am 5 mlynedd o ddyddiad y penodiad neu hyd nes y bydd y 
cynrychiolydd yn peidio â bod yn rhiant-lywodraethwr neu'n ymddiswyddo o'r Pwyllgor. 
 
Cynhaliwyd ymarfer recriwtio yn ystod mis Mai 2022.  Mae Atodiad A yn nodi'r disgrifiad rôl.  Y 
ddau ymgeisydd llwyddiannus oedd: 

 Cathryn A. Charnell-White (sector cynradd) 

 Jonny Huw Greatrex (sector uwchradd) 
 
Gofynnir i'r Cyngor ar 7 Gorffennaf gymeradwyo penodi'r  aelodau cyfetholedig canlynol  i'r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Sy'n Dysgu o 7 Gorffennaf 2022, am gyfnod o 5 mlynedd 
o'r dyddiad hwnnw: 
• Cathryn A. Charnell-White (sector cynradd) 
• Jonny Huw Greatrex (sector uwchradd). 
 
 

LLESIANT CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

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

 

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

 
Nodi y gofynnir i'r Cyngor ar 7 Gorffennaf gymeradwyo penodi'r  aelodau cyfetholedig canlynol  i'r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Sy'n Dysgu o 7 Gorffennaf 2022, am gyfnod o 5 mlynedd 
o'r dyddiad hwnnw: 
• Cathryn A. Charnell-White (sector cynradd) 
• Jonny Huw Greatrex (sector uwchradd). 
 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: 

Mae angen yr argymhellion i sicrhau bod y penodiadau priodol yn eu lle, yn unol â deddfwriaeth 
berthnasol a'r Cyfansoddiad. 
 
 
 Enw Cyswllt: Lisa Evans 

 Swydd: Swyddog Safonnau a Craffu  

 Dyddiad yr Adroddiad:  

 Acronymau:  
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PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CYMUNEDAU SY’N DYSGU 
AELODAU CYFETHOLEDIG: RHIANT-LYWODRAETHWYR 

 
 

DISGRIFIAD O’R RÔL 
 

 
 

Mae aelod cyfetholedig yn rhywun (heblaw Cynghorydd) sy’n aelod o’r pwyllgor ac 
yn cymryd rhan weithredol a chyflawn yng ngwaith y Pwyllgor. Fel aelod o’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu byddwch â’r hawl i bleidleisio ar faterion 
sydd a wnelont ag addysg. 

 
Mae’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu yn ymdrin â materion 
addysg, ysgolion a dysgu gydol oes. Mae’r Pwyllgor: 

 yn cyfrannu at y drefn o lunio strategaethau a pholisïau’r Cyngor drwy eu 
hystyried cyn i’r Cabinet a’r Cyngor eu mabwysiadu 

 yn craffu ar waith a phenderfyniadau’r Cabinet ym maes addysg. 
 

Fe gewch chi fwy o wybodaeth ynglŷn â Throsolwg a Chraffu yma: 
http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Eich-Cyngor/Cynghorwyr-a- 
Phwyllgorau/Trosolwg-a-Chraffu/Pages/default.aspx. 

 
 

SWYDDOGAETHAU ALLWEDDOL 
 

 Sicrhau y caiff anghenion defnyddwyr gwasanaethau a dinasyddion, eu 
safbwyntiau a’u profiadau eu cynrychioli yng ngwaith y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu fel y gellir gwella gwasanaethau lleol; 

 

 Codi llais ar ran rhieni yn yr ardal heb berthyn i unrhyw blaid wleidyddol; mynegi 
i’r Cyngor y materion pennaf ym myd addysg sy’n pryderu rhieni disgyblion sy’n 
mynychu ysgolion a ariennir gan y Cyngor; 

Yn gyffredinol, dylai Aelodau Cyfetholedig y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu: 
 

 Fedru cynrychioli buddiannau’r bobl sy’n derbyn gwasanaethau y mae cyrff 
gwasanaeth cyhoeddus yn eu darparu neu’u comisiynu; a/neu 

 Fedru cyfrannu gwybodaeth neu sgiliau arbenigol fel y gellir craffu ar y 
materion dan sylw yn drylwyr ac yn wrthrychol; a/neu 

 Fod yn byw neu’n gweithio yn y Sir. 
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 Meithrin cyswllt â’r aelod arall sy’n cynrychioli rhieni-lywodraethwyr ar y  
Pwyllgor; 

 
 Cyfrannu gwybodaeth a/neu sgiliau arbenigol i’r broses Graffu, a/neu gyflwyno 

elfen o herio o’r tu allan drwy gynrychioli’r cyhoedd; 
 

 Meithrin diddordeb yn y Pwyllgor, y Ffrydiau Gwaith a’r Grwpiau Gorchwyl a 
Gorffen, bod yn bresennol yn y cyfarfodydd a chyfrannu; 

 
 Adrodd yn ôl i rieni ynglŷn â thrafodaethau a phenderfyniadau’r Pwyllgor (gan 

ystyried a pharchu cyfrinachedd pan fydd hynny’n briodol); 
 

 Meithrin perthynas dda ag aelodau eraill o’r Pwyllgor a Swyddogion; 
 

 Cydymffurfio â’r rhannau perthnasol o Gyfansoddiad y Cyngor o ran rheolau a 
gweithdrefnau cyfarfodydd Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, a’r Côd Ymddygiad; 

 
 Ceisio hybu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a diddordeb yng ngwaith y Pwyllgor 

Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu bob amser. 

 
 

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 
 

Bydd disgwyl i Aelodau Cyfetholedig fod yn bresennol mewn o leiaf pedwar cyfarfod 
o’r Pwyllgor bob blwyddyn. 

 

Fel arfer mae’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu’n cwrdd chwe 
gwaith y flwyddyn am 9.30a.m./10a.m. o bell trwy fideo-gynhedledda neu yn Siambr 
y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron yn ystod yr wythnos 
waith (gallwch weld amserlen gyfarfodydd  yma: 
 Cyngor Sir Ceredigion Browse meetings - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
sy'n Dysgu 
 

 
 

CYFRIFOLDEBAU 
 

 Bod yn bresennol mewn cyfarfodydd ffurfiol o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy’n Dysgu y cawsoch eich penodi iddo; 

 

 Bod yn bresennol mewn cyfarfodydd ychwanegol a sesiynau casglu tystiolaeth, 
gan gynnwys cyfarfodydd Ffrydiau Gwaith, Grwpiau Gorchwyl a Gorffen ac 
ymweliadau safle; 

 

 Paratoi ar gyfer pob cyfarfod drwy ddarllen yr agenda a’r papurau ac unrhyw 
wybodaeth ychwanegol fel eich bod yn gyfarwydd â’r materion dan sylw. Cyn y 
cyfarfod, ystyried pa gwestiynau yr hoffech chi ofyn i’r Aelod Cabinet, 
Swyddogion ac yn y blaen; 

Tudalen 44

https://cyngor.ceredigion.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=146&LLL=0
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=146&LLL=0


3  

 Yn y cyfarfodydd bydd arnoch angen gwrando’n astud, gofyn cwestiynau mewn 
modd nad yw’n barnu, parchu cyfrinachedd a helpu’r Pwyllgor i  lunio 
argymhellion ymarferol ar gyfer gwella gwasanaethau; 

 

 Herio perfformiad y gwasanaethau o safbwynt pobl leol; 
 

 Cyfrannu at ddatblygiad y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu; 
 

 Cymryd rhan mewn unrhyw hyfforddiant, sesiynau datblygu a gweithdai eraill er 
mwyn meithrin eich dealltwriaeth o flaenoriaethau allweddol a chynlluniau’r 
Gwasanaethau Dysgu; 

 

 Dilyn y datblygiadau diweddaraf o ran y materion allweddol hynny sydd o fewn 
cylch gwaith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu, a’u cadw 
mewn cof wrth graffu ar wasanaethau a llunio argymhellion ar gyfer gwella; 

 
 Cyfrannu at sicrhau proses benderfynu agored, atebol a thryloyw yng Nghyngor 

Sir Ceredigion. 

 
 

RHINWEDDAU SY’N OFYNNOL 
 

 Medru cyfrannu at waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 
yn gyffredinol drwy ddadlau achosion, cyfrannu gwybodaeth leol ac esbonio 
materion sy’n peri pryder i bobl leol; 

 

 Diddordeb brwd a gwirioneddol mewn gwella gwasanaethau cyhoeddus er lles 
pobl leol; 

 
 Medru cyfathrebu’n effeithiol a meithrin cysylltiadau da ag aelodau eraill a 

swyddogion; 
 

 Parch at gyfrinachedd; 
 

 Medru ymdrin â materion sensitif mewn modd diplomatig; 
 

 Parchu safbwyntiau pobl eraill ac ystyried materion yn deg a heb farnu; 
 

 Medru datrys problemau ac ymchwilio i ddulliau newydd o weithio a fydd yn 
gwella gwasanaethau; 

 

 Diddordeb mewn llywodraeth leol, ac yn enwedig addysg; 

 
 Ymwybyddiaeth o’r blaenoriaethau pennaf yn y Sir, a’r amrywiaeth o 

asiantaethau sy’n darparu gwasanaethau i bobl leol (gan gynnwys y sectorau 
preifat a gwirfoddol). 

 
 Angen llawer iawn o sensitifrwydd a phwyll. 

Tudalen 45



4  

 Medru bod yn bresennol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor, a gynhelir fel arfer yn y 
bore. 

 
 

HAWLIAU PLEIDLEISIO 
 

Mae’r Aelodau Cyfetholedig statudol ar y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
sy’n Dysgu yn meddu ar hawliau i bleidleisio ar faterion sydd a wnelont ag addysg. 

 
 

TÂL 
 

Telir y swm sydd wedi’i bennu gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 
Ariannol. Yn 2022/23, y tâl am ddiwrnod (dros bedair awr) yw £210, a thelir £105 am 
hanner diwrnod (hyd at bedair awr). Telir costau teithio ar gyfradd o 45c y filltir. 

 
 

CYFNOD YN Y SWYDD 
 

Rhagwelir y byddwch yn aelod o’r Pwyllgor am gyfnod o pump blynedd ar ôl cael 
eich penodi. 

 
 

CYMHWYSTER 
 

Nid yw’r bobl ganlynol yn gymwys i gynrychioli rhieni-lywodraethwyr ar y Pwyllgor: 
 

 Rhywun sy’n gweithio yng Ngwasanaethau Dysgu Cyngor Sir Ceredigion; 
 

 Rhywun sy’n gweithio mewn ysgol a ariennir gan Gyngor Sir Ceredigion (gan 
gynnwys athrawon ac aelodau eraill o staff); 

 

 Cynghorwyr Sir Ceredigion; 
 

 Rhywun sydd eisoes yn cynrychioli rhieni-lywodraethwyr gyda Chyngor Sir 
Ceredigion neu awdurdod arall, os byddai cyfnod y swydd yn gorgyffwrdd â 
chyfnod y swydd hon. 

 
 

GWEITHDREFN 
 

 Cyn ichi ddechrau fel aelod cyfetholedig, bydd arnoch angen llofnodi’r Côd 
Ymddygiad i Aelodau:  

 Y Cod - Cyngor Sir Ceredigion  
 

 Bydd arnoch angen llenwi ffurflen Cofrestru Buddiannau hefyd 
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 Mae’n rhaid i bob aelod cyfetholedig gydymffurfio â Chyfansoddiad y Cyngor o 
ran y rheolau a’r gweithdrefnau ar gyfer Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu:  

Cyfansoddiad y Cyngor - Cyngor Sir Ceredigion 

  

 
 Efallai y bydd arnoch angen datgelu buddiannau personol neu fuddiannau sy’n 

rhagfarnu mewn cysylltiad â rhai eitemau ar agendâu cyfarfodydd y Pwyllgor. 
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LEARNING COMMUNITIES OVERVIEW AND SCRUTINY COMMITTEE 
CO-OPTED MEMBERS: PARENT GOVERNORS 

 
 

ROLE DESCRIPTION 
 

 
 

A co-opted member is someone (other than a Councillor) who is a member of the 
committee and takes full and active part in the work of the committee. As a member 
of the Learning Communities Overview and Scrutiny Committee you will have voting 
rights in relation to education matters. 

 
The Learning Communities Overview and Scrutiny Committee deals with education 
matters, schools and lifelong learning. The Committee: 

 contributes to the process of preparing strategies and policies by the Council by 
considering them prior to their adoption by the Cabinet and the Council 

 scrutinises the work and the decisions of the Cabinet in the education field. 
 

Further information relating to Overview and Scrutiny can be accessed at 
https://www.ceredigion.gov.uk/English/Your-Council/Councillors- 
Committees/Overview-and-Scrutiny/Pages/default.aspx 

 
 

KEY ROLES 
 

 To ensure the needs, views and experience of service users and citizens are 
represented in the work of the Learning Communities Overview and Scrutiny 
Committee as a means to the improvement of local services; 

 

 To act as a non-party political voice for parents in the area; representing to the 
Council the main education issues which concern parents of pupils in schools 
maintained by the Council; 

As a general rule, Overview and Scrutiny Co-opted Members should be able to: 
 

 Represent the interests of the population that receive services provided by or 
commissioned by public service providers; and/or 

 Contribute expert knowledge or skills that will lead to a rigorous and objective 
scrutiny of the issues under review; and/or 

 Live or work in the County. 
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 To liaise with the other parent governor representative on the Learning 
Communities Overview and Scrutiny Committee; 

 
 To bring specialist knowledge and/or skills to the Scrutiny process and/or to  

bring an element of external challenge by representing the public; 
 

 To take an interest in, attend and contribute to the Committee, Workstreams and 
Task and Finish Groups; 

 
 Feed back the discussions and decisions of the Committee relating to education 

to parents (having due regard  and respect for confidentiality when required); 
 

 To establish good relations with other members of the Committee and Officers; 
 

 To abide by the relevant sections of the Council’s Constitution in relation to the 
rules and procedures for Overview and Scrutiny Committee proceedings and the 
Code of Conduct; 

 
 At all times seek to promote awareness, understanding and interest in the work 

of the Learning Communities Overview and Scrutiny Committee. 

 
 

KEY ACCOUNTABILITIES 
 

Co-opted Members will be expected to attend a minimum of four committee  
meetings per year. 

 

The Learning Communities Overview and Scrutiny Committee usually meets 6 times 
a year at 9.30a.m/10a.m. held remotely via video-conference or at the Council 
Chamber, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron on a week-day (the 
schedule of meetings is available at: 
Ceredigion County Council Browse meetings - Learning Communities Overview and 
Scrutiny Committee 
). 

 
 

RESPONSIBILITIES 
 

 Attend formal meetings of the Learning Communities Overview and Scrutiny 
Committee to which you have been appointed; 

 

 Attend additional meetings and evidence gathering sessions such as 
Workstreams, Task and Finish Groups and site visits; 

 

 Prepare for each meeting by reading the agenda papers and additional 
information to familiarise yourself with the issue under scrutiny. Prior to the 
meeting consider the questions you may wish to put to the Cabinet Member, 
Officers etc.; 
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 At the meetings you will need to listen carefully, ask questions in a way which is 
non-judgmental, respect confidentiality and help the Committee  to  make 
practical suggestions for improvements in the services; 

 

 Challenge the performance of services from the perspective of local people; 
 

 Contribute to the development of the Learning Communities Overview and 
Scrutiny Committee; 

 

 Attend any training and development events and other workshops to develop 
your understanding of the key priorities and initiatives with respect to Learning 
Services 

 

 Keep abreast of the key issues for those services which are within the remit of 
the Learning Communities Overview and Scrutiny Committee and bear these in 
mind when scrutinising services and making recommendations for improvement; 

 
 Contribute to achieving an open, accountable and transparent decision-making 

process at Ceredigion County Council. 

 
 

REQUIRED COMPETENCIES 
 

 Be able to contribute to the work of the Learning Communities Overview and 
Scrutiny Committee as a whole in terms of debate, local knowledge and insight 
into issues of local concern; 

 

 A keen and genuine interest in achieving improvements in public services for 
local people; 

 
 The ability to communicate effectively and build good relations with other 

members and officers; 
 

 A respect for confidentiality; 
 

 The ability to deal with issues of a sensitive nature in a diplomatic manner; 

 
 To respect the views of others and consider issues in a fair and non-judgemental 

way; 
 

 The ability to problem-solve and look for innovative new ways of working that will 
achieve improvements in services; 

 

 An interest in local government and in particular education; 

 
 An awareness of the key priorities for the County and the range of agencies 

involved in providing services to local people (including the private and voluntary 
sectors). 
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 The need for a high degree of sensitivity and discretion. 

 
 The requirement to attend Committee meetings, which are usually held in the 

mornings. 

 
 

VOTING RIGHTS 
 

The statutory Education Co-optees on the Learning Communities Overview and 
Scrutiny Committee have voting rights in relation to education matters. 

 
 

REMUNERATION 
 

A fee as prescribed by Independent Remuneration Panel for Wales will be paid. For 
2022/23, the daily fee is £210 (over 4 hours) and £105 for half a day (up to 4 hours). 
Travelling costs incurred will be reimbursed at 45p per mile. 

 
 

TERM OF OFFICE 
 

It is anticipated that the period of the appointment would be for a period of 5 years 
from the date of appointment. 

 
 

ELIGIBILTY 
 

The following persons are not eligible to stand as parent governor representatives: 
 

 Employees in the education services of Ceredigion County Council; 
 

 Employees of schools maintained by Ceredigion County Council (including 
teachers, non-teaching and other staff); 

 

 Ceredigion County Council Councillors; 
 

 Existing parent governor representatives in Ceredigion County Council or 
another authority, if their current term of office would overlap with the term of 
office of the vacancy. 

 
 

PROCEDURE 
 

 Before taking up your appointment as a co-optee, you will need to sign up to the 
Council’s Members’ Code of Conduct  

 Ethics and Standards Code of - Ceredigion County Council 
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 You will also need to complete a Register of Interests form 
 

 All co-opted members must abide by the Council’s Constitution in terms of rules 
and procedures for Overview and Scrutiny Committee proceedings:  

The Council's Constitution - Ceredigion County Council 

  
 

 You may need to declare a personal or prejudicial interest in specific agenda 
items.
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Cofnodion Cyfarfod o’r PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU  
CYMUNEDAU SY’N DYSGU   

a gynhaliwyd o bell drwy fideo-gynadledda ddydd Mercher 2 Mawrth 2022  
 
YN BRESENNOL:  Y Cynghorydd Wyn Thomas (Cadeirydd), y Cynghorwyr Bryan 
Davies, Euros Davies, Marc Davies, Meirion Davies, Rhodri Davies, Odwyn Davies, 
Lloyd Edwards, Keith Evans, Alun Lloyd Jones, Lynford Thomas ac Ivor Williams 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorwyr Rhodri Evans, Catherine Hughes, Gareth Lloyd 
a Catrin Miles (Aelodau Cabinet) 
 
Swyddogion yn bresennol: Mrs Meinir Ebbsworth, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol -Ysgolion; Miss Nia James, Rheolwr Corfforaethol - Adnoddau Dysgu; 
Mr Allan Bailey, Rheolwr Rhaglen; Ms Gillian Evans, Rheolwr Corfforaethol – ADY, 
Cynhwysiant a Llesiant;  Mrs Carys Davies, Rheolwr Strategol Gofal Plant; Mrs 
Meinir Paske, Swyddog Cymorth Busnes Gofal Plant; Mrs Elen James, Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol – Porth Cymorth Cynnar; Mr Carwyn Young, Rheolwr 
Corfforaethol – Canolfannau Llesiant, Porth Cymorth Cynnar; Mr Alwyn Davies, 
Rheolwr Pobl Ifanc Actif; Mr John Callow, Rheolwr Corfforaethol - Camddefnyddio 
Sylweddau; Mrs Lisa Evans, Swyddog Craffu a Safonau; Mrs Dana Jones, Swyddog 
Gwasanaethau Democrataidd a Safonau 
 

(10:00am-12:55pm) 
 

 
 

 1 Personol 
Cyfeiriodd y Cadeirydd at y plant a oedd yn ddioddef o achos y rhyfel yn 
Wcráin a’r effaith ar eu hiechyd a’u lles seicolegol. Ychwanegodd nad oedd 
modd iddynt fynychu’r ysgol ar yr adeg ofnadwy hon. 
 

  2 Ymddiheuriadau 
Ymddiheurodd y Cynghorwyr Endaf Edwards, Paul Hinge a Mark Strong am 
na fedrent fod yn bresennol yn y cyfarfod. 
 

  3   Datgelu Buddiannau Personol / Buddiannau sy’n Rhagfarnu 
Dim. 
 

4 Prosiectau Band B Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain a 
Chyllid Grant Ychwanegol  
Ystyriwyd yr adroddiad ynghylch Prosiectau Band B Rhaglen Ysgolion yr 
Unfed Ganrif ar Hugain a Chyllid Grant Ychwanegol. Cyflwynwyd yr 
adroddiad er mwyn diweddaru’r Aelodau ynglŷn â’r cynnydd a wnaed o ran 
Prosiectau Band B Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain a’r 
Prosiectau a gyflawnwyd gan ddefnyddio Cyllid Grant ychwanegol. 
Rhoddwyd gwybodaeth i’r Pwyllgor am y cefndir a’r sefyllfa bresennol o ran  
Ysgol Uwchradd Aberteifi, Canolfan y Môr, Ysgol Gynradd Aberteifi, Ysgol 
Dyffryn Aeron a Grant Cyfalaf y Gymraeg. 
 
CYTUNWYD i nodi’r adroddiad er gwybodaeth. 
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5        Dogfen Egwyddorion a Disgwyliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Ceredigion  
Ystyriwyd yr adroddiad ynghylch Dogfen Egwyddorion a Disgwyliadau 
Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion. Cyflwynwyd yr adroddiad er 
mwyn diweddaru’r Pwyllgor am egwyddorion a disgwyliadau Anghenion 
Dysgu Ychwanegol Ceredigion. Amlinellwyd y wybodaeth ganlynol a oedd 
wedi’i chynnwys yn yr adroddiad:- 

 Gwybodaeth gefndir 

 Y sefyllfa bresennol  

 Datganiad Gweledigaeth ADY Ceredigion 

 Nodau ADY Ceredigion 

 Diben dogfen Egwyddorion a Disgwyliadau Ceredigion 

 Egwyddorion a Disgwyliadau ADY Ceredigion  
 

 
Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD ynghylch y canlynol:- 
 
(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, 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 y cynnydd a wneir o ran Egwyddorion a 
Disgwyliadau ADY Ceredigion yn cael ei gyflwyno i’r Ysgolion, i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet. 
 

6         Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022-2027 
Ystyriwyd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022-2027. Cyflwynwyd 
yr adroddiad er mwyn hysbysu’r Aelodau o’r sefyllfa bresennol ynghylch y 
ddarpariaeth gofal plant yng Ngheredigion. Hefyd, gofynnwyd i’r Aelodau 
ystyried yr Asesiad Drafft o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022 – 2027 gan roi 
argymhellion cyn y byddai’r Cyngor yn ymgynghori â’r cyhoedd. Dywedwyd y 
byddai’r adroddiad terfynol yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet fel y gallai ei 
gymeradwyo. Ar ôl hynny, byddai’n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru 
erbyn 30 Mehefin 2022 er mwyn cael argymhellion y Gweinidog. Rhoddwyd 
cyflwyniad pwynt pŵer o’r wybodaeth a oedd wedi’i chynnwys yn yr 
adroddiad, fel a ganlyn: 
 

 Y gofynion deddfwriaethol 

 Y dull gweithredu 

 Map o Geredigion 

 Llefydd Gofal Plant 

 Gostyngiad mewn llefydd 

 Y themâu a nodwyd 

 Gwella’r ddarpariaeth / Recriwtio / yr Economi a Chynaliadwyedd / Tai 
/ Anghenion Dysgu Ychwanegol / Y Gymraeg / Rhannu gwybodaeth  

 Yr hyn na allwn ni ei wneud 

 Y camau nesaf 
 
Yn dilyn cwestiynau a sylwadau o’r llawr, CYTUNWYD i wneud y canlynol:- 
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(i) cymeradwyo canfyddiadau Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022-
2027 
(ii) cymeradwyo datblygu’r camau gweithredu ac unrhyw Grwpiau Gorchwyl 
a Gorffen dilynol er mwyn rhoi sylw i’r meysydd lle y gwelir annigonolrwydd 
yn ôl yr adroddiad. 
(iii) defnyddio’r adnoddau sy’n bodoli eisoes a chyllid grant er mwyn mynd i’r 
afael â’r bylchau a amlygwyd yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant a 
cheisio datblygu gofal plant ychwanegol yn yr ardaloedd a nodwyd, yn unol 
â’r Cynllun Gweithredu. 
(v) ystyried unrhyw anghenion o ran gofal plant wrth ddatblygu safleoedd ar 
gyfer ysgolion newydd neu wrth ddatblygu’r safleoedd presennol. 
 
Roedd y Cynghorydd Alun Lloyd Jones yn dymuno i’r cofnodion nodi bod 
ganddo bryder ynghylch y diffyg darpariaeth gofal plant yn y Sir a’i fod o’r 
farn bod angen rhoi sylw i hyn ar frys heb ragor o ymgynghori. 
 
 

7         Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 2022 (Drafft) 
Ystyriwyd Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 2022. 
Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn i’r Aelodau gael y cyfle i drafod y mater fel 
y gallai’r Pwyllgor gyfrannu at yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae 2022 cyn y byddai’n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.   
Rhoddwyd gwybodaeth i’r Aelodau am y cefndir a’r diweddaraf am yr 
asesiad. 
 
Yn dilyn cwestiynau a sylwadau o’r llawr, CYTUNWYD i nodi’r sefyllfa 
bresennol a’r gwaith sydd eto i’w wneud o ran Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 2022. 
 

8         Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Ceredigion 
Ystyriwyd yr adroddiad ynghylch Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid 
Ceredigion. Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn darparu gwybodaeth i’r 
Aelodau am waith y Tîm Cyfiawnder Ieuenctid. 
 
Yn dilyn cwestiynau a sylwadau o’r llawr, CYTUNWYD i nodi gwaith y Tîm 
Cyfiawnder Ieuenctid. 
 
 

9        Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion 
sy’n codi o’r Cofnodion hynny  
CYTUNWYD i gadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 
2021 yn rhai cywir. 
  

10 Unrhyw Fater Arall 
Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi derbyn e-bost oddi wrth y Pwyllgor 
Trwyddedu yn gofyn a fyddai modd i’r Pwyllgor Cymunedau sy’n Dysgu o 
dan Unrhyw Fater Arall ystyried y llygredd aer a achosir pan fo rhieni yn 
gadael i injans eu ceir redeg ac yn defnyddio eu ffonau symudol tra bo eu 
cerbyd yn sefyll yn ei unfan. Wrth ymateb, dywedodd y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Ysgolion fod posteri wedi’u creu a fyddai’n cael eu rhannu â 
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phob un o’r rhieni / gwarcheidwaid i’w haddysgu nhw am yr angen i roi’r 
gorau i hyn. Byddai’r pwnc hefyd yn cael ei gynnwys fel eitem ar agenda 
cyfarfodydd cyrff llywodraethol yr ysgolion er mwyn i’r llywodraethwyr ei 
ystyried.  

 
Hefyd, mynegodd y Cynghorydd Marc Davies bryderon ynghylch y ffaith bod 
rhieni yn parcio y tu allan i Ysgol Gynradd Aberaeron i ollwng eu plant. 
Dywedodd nad oedd angen iddynt wneud hyn gan fod llwybr troed newydd 
wedi’i greu a oedd yn mynd o Benmorfa i’r ysgol. Gofynnodd y Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol – Ysgolion i'r Cynghorwyr rannu unrhyw bryderon 
penodol â hi.  

 
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy’n Dysgu a gynhaliwyd ar 30 Mehefin 2022 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Sy’n Dysgu  

DYDDIAD: 
 

30 Mehefin 2022 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Penmorfa 
 

TEITL: 
 

Blaenraglen Waith Ddrafft 2022/23 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Adolygu rhaglen waith bresennol y Pwyllgor 
 

Y RHESWM PAM FOD 
CRAFFU WEDI GOFYN AM 
Y WYBODAETH HON: 
 

 
Mae blaenraglen waith y Pwyllgor yn cael ei harolygu a’i 
diweddaru ymhob cyfarfod 

CEFNDIR: 
 
Mae’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’n goruchwylio gwaith y Cyngor er mwyn sicrhau y 

darperir gwasanaethau yn y ffordd orau posib a hynny er budd y gymuned leol.  

Swyddogaeth Trosolwg a Chraffu yw ystyried y gwasanaethau a’r materion sy’n effeithio ar 

bobl yng Ngheredigion. Mae’r broses yn rhoi cyfle i Gynghorwyr archwilio amryw 

swyddogaethau’r Cyngor, holi cwestiynau am sut y gwnaethpwyd penderfyniadau, ystyried os 

ellir gwneud gwelliannau i wasanaethau a gwneud argymhellion yn unol â hynny.  

Mae craffu’n hanfodol wrth hyrwyddo atebolrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth i’r 

Cyngor fynd ati i wneud penderfyniadau a’r ffordd mae’n darparu gwasanaethau.  

Prif swyddogaethau’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yw’r canlynol: 

 Galw’r Cabinet a’r Swyddogion i gyfrif ynghylch eu penderfyniadau 

 Bod yn ‘gyfaill beirniadol’, drwy holi cwestiynau am sut y gwnaethpwyd penderfyniadau, 
fel bod y bobl sy’n penderfynu’n destun ‘rhwystrau a gwrthbwysau’, gan wneud y drefn 
o benderfynu yn fwy dilys 

 Cynnal adolygiadau o wasanaethau a pholisïau’r Cyngor 

 Cynnal adolygiadau ar gyfer datblygu gwasanaethau a pholisïau’r Cyngor 

 Ystyried unrhyw fater arall sy’n effeithio ar y sir  

 Sicrhau bod Ceredigion yn perfformio hyd eithaf ei allu ac yn darparu gwasanaethau o’r 
radd flaenaf i’w ddinasyddion 

 Asesu effaith polisïau’r Cyngor ar gymunedau lleol, ac argymell ffyrdd o wella  

 Gweithio gyda’r cyhoedd i ddatblygu polisïau a gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y 
dinasyddion. 
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Gall trefn effeithiol o Drosolwg a Chraffu arwain at y canlynol:  

 Penderfyniadau gwell 

 Gwelliant o ran Darparu Gwasanaethau a Pherfformiad 

 Trefn gadarn ar gyfer Datblygu Polisïau, yn seiliedig ar ymgynghori â’r cyhoedd a 
chyfraniad arbenigwyr annibynnol 

 Gwelliant o ran Democratiaeth, Cynhwysiant, Arweinyddiaeth Gymunedol ac 
Ymgysylltu 

 Ychwanegu haen eglur o dryloywder ac atebolrwydd i brosesau gwleidyddol y Cyngor  

 Rhoi cyfle i bob Aelod feithrin sgiliau a gwybodaeth arbenigol a allai fod o fudd yn y 
dyfodol wrth lunio polisïau a monitro perfformiad 

 Creu diwylliant o hunan-herio ar sail tystiolaeth. 
 
Y SEFYLLFA BRESENNOL: 
 
Cwestiynau i’w hystyried wrth ddewis pynciau 

 A oes amcan clir dros archwilio’r pwnc hwn? 

 Ydych chi’n debygol o lwyddo i gael y canlyniad a ddymunir? 

 Beth yw’r manteision tebygol i’r Cyngor a dinasyddion Ceredigion? 

 Ydy’r mater yn un sylweddol? 

 Oes yna gysylltiadau â’r Strategaeth Gorfforaethol?  

 A yw’n fater allweddol i’r cyhoedd? 

 Ydy’r materion wedi cael eu codi gan archwiliad allanol? 

 A yw’n wasanaeth sy’n perfformio’n wael?  
 
 

Dewis pynciau 

Dylai Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ystyried gwybodaeth o’r Strategaeth Gorfforaethol, 

Cynllun Gwella, Cynllun Strategol, Cynlluniau Gwasanaeth, y Gofrestr Risg Gorfforaethol, 

arbedion yn y gyllideb – cynigion ac effaith, cyfarfodydd chwarterol y panel Rheoli Perfformiad 

Corfforaethol a mewnbwn adrannol wrth ddewis pynciau a chynllunio eu Blaenraglenni 

Gwaith, ynghyd ag unrhyw waith sy’n parhau.   

 
ARGYMHELLIAD (ARGYMHELLION): 

 
Adolygu a diweddaru’r Blaenraglen Waith bresennol.  

Enw Cyswllt: Lisa Evans 

Dynodiad: Swyddog Craffu a Safonau  

Dyddiad yr Adroddiad: 6/6/2022 

Acronymau:  BW- Blaenraglen Waith 
FWP- Forward Work Programme 
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Blaenraglen Waith y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 2022/23  
 

Pwyllgor  Eitem (disgrifiad/teitl) Siaradwyr Gwadd Pwrpas e.e. 
monitro, polisi, 
argymhellion 

Cymunedau sy’n 
Dysgu  

   

30 Mehefin 2022 Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Sgiliau a Chanolfan 
Eos a Chanolfan Aeron (yr Unedau Cyfeirio Disgyblion) 
 
Diweddariad ar Ysgol Dyffryn Aeron 

 
Hunanarfarnu a Chynllunio Gwelliant Gwasanaeth 
Ysgolion a Diwylliant 
 
Partneriaeth Addysg  Canolbarth Cymru – Cynllun 
Busnes 
 
Diweddariad ar Gwricwlwm i Gymru 
 

  

29 Medi 2022 Canlyniadau TGAU a lefel A 

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 

 

 

 

Fframwaith Gwella Ysgolion  

 
 
Elen James 
Aggie Caesar-Homden, Rheolwr 
Partneriaeth – Partneriaeth 
Sgiliau Rhanbarthol  Canolbarth 
Cymru 

 
 

8 Rhagfyr 2022 
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16 Chwefror 2023 
1.30pm 
 

Paratoi’r cyllideb 
 

  

30 Mawrth 2023 
 
 

 
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
 
 

  

 
Cyfarfodydd y 
dyfodol  

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 
 
Asesiad Digonolrwydd Chwarae 
 
Y cynnydd a wneir o ran Egwyddorion a Disgwyliadau 
ADY Ceredigion 
 
Strategaeth Difreintedd 
 
Adolygiad o ddarpariaeth addysg ôl-16 
 
Partneriaeth Addysg  Canolbarth Cymru (adroddir bob 
hydref) 
 

  

 
Ffrydiau Gwaith 

Safonau ac Ysgolion 
 
ADY, Cynhwysiant a Lles  
 
Porth Cymorth Cynnar 
 

Meinir Ebbsworth 
 
Gillian Evans 
 
Elen James 
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