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SYLWCH: Fe fydd y cyfarfod hwn gael ei ddarlledu'n fyw ar safle Facebook y 
Cyngor. Hefyd gallai’r lluniau a'r sain a recordir gael eu defnyddio at ddibenion 
hyfforddi yn y Cyngor. 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 dudalen Facebook y Cyngor. Ar ddechrau'r cyfarfod, bydd y 
Cadeirydd yn cadarnhau a fydd y cyfan neu ran o'r cyfarfod yn cael ei ffilmio ai 
peidio. 

 
30 Mai 2022 

 
Annwyl Syr/Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Cabinet yn Siambr y Cyngor, 
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron ac o bell trwy fideo-
gynhadledda Dydd Mawrth, 7 Mehefin 2022 am 10.00 am i drafod y materion 
canlynol: 
 
 
1.   

 
Ymddiheuriadau 
 

2.   Materion Personol 
 

3.   Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 
 

4.   Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw 
faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 3 - 8) 
 

5.   Unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd 
 

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

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

8.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu ynghylch y Polisi 
Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol gydag 
adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 9 - 18) 
 

9.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Polisi Derbyn Ysgolion 2023/2024 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 19 - 36) 
 
 

Pecyn Cyhoeddus



10.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Tendr ar gyfer Gwaith Adnewyddu ac Ymestyn 
Ysgol Gynradd Aberteifi 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 37 - 38) 
 

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

 

  
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: 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 o bell trwy fideo-gynadledda Dydd Mawrth, 15 Mawrth 2022 

 
Cyhoeddir y Rhybudd hwn am 5.00pm Dydd Iau, 17 Mawrth 2022. Y dyddiad olaf i 
dderbyn cais i alw unrhyw benderfyniad i mewn yw 5.00 pm Dydd Iau, 24 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, 25 
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 Bryan Davies, Ceredig Davies, Keith 
Evans, Lynford Thomas ac Wyn Thomas. 
 

(10.00am - 12.03pm) 
 

202 Ymddiheuriadau 
i) Ymddiheurodd Eifion Evans, y Prif Weithredwr, am y byddai’n hwyr yn 

ymuno â’r cyfarfod. 
ii) Ymddiheurodd Russell Hughes-Pickering, Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: Economi ac Adfywio am nad oedd yn gallu bod yn 
bresennol yn y cyfarfod.  

 
203 Materion Personol 

i) Estynnwyd cydymdeimlad â theulu Dai Jones 'Llanilar' a fu farw’n 
ddiweddar. Talodd yr Arweinydd deyrnged i'w gyfraniad helaeth yn lleol 
ac yn genedlaethol. 

ii) Estynnwyd cydymdeimlad hefyd â theulu Gethin Bennett, cyn Aelod 
Cabinet a Chadeirydd olaf Cyngor Sir Dyfed, a fu farw’n ddiweddar. 
Cynhaliwyd munud o dawelwch er cof amdanynt.  

iii) Llongyfarchwyd Sioned Davies, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog 
ar ennill Aelod Hŷn y Flwyddyn a Cari Davies, aelod o Glwb Ffermwyr 
Ifanc Tregaron ar ennill Aelod Iau y Flwyddyn ar lefel sirol. Estynnwyd 
dymuniadau gorau i’r ddwy wrth iddynt gystadlu yn y gystadleuaeth 
Cymru gyfan a fydd yn cael ei chynnal yn fuan.  

iv) Estynnwyd dymuniadau gorau i’r Arweinydd ar ei hymddeoliad. 
Diolchwyd iddi am ei chyfraniad sylweddol a’i harweinyddiaeth dros y 
blynyddoedd.  

v) Diolchodd yr Arweinydd i’r holl aelodau a swyddogion am eu cefnogaeth 
yn ystod ei 10 mlynedd fel Arweinydd y Cyngor. Dymunodd yn dda i bawb 
ar gyfer y dyfodol gan gynnwys y Cynghorydd Bryan Davies fel 
Arweinydd newydd Plaid Cymru. 

 
204 Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

Datganodd y Cynghorwyr Ceredig Davies a Catherine Hughes fuddiant 
personol a buddiant sy’n rhagfarnu mewn perthynas ag eitem 216, a 
gadawsant y cyfarfod tra’r oedd y mater yn cael ei drafod.  
 
 

Tudalen 3 Eitem Agenda 4



 

2 
 

205 Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19 
Rhoddodd yr Arweinydd ddiweddariad ar sefyllfa COVID-19. Esboniodd ei 
bod wedi gobeithio darparu diweddariad mwy cadarnhaol cyn i’w chyfnod fel 
Arweinydd ddod i ben, ond yn anffodus, mae cyfraddau wedi codi unwaith 
eto. 
 
Cofnodwyd 113 o achosion drwy brofion PCR gan Iechyd Cyhoeddus Cymru 
heddiw, gan ddod â’r cyfanswm yng Ngheredigion i 11,942 o achosion ers 
dechrau’r pandemig. Lefel yr achosion ar hyn o bryd 296.6 fesul 100,000 o’r 
boblogaeth. Y gyfradd bositifrwydd yn y Sir ar hyn o bryd yw 32.4% sydd 
hefyd yn gynnydd. Ymddengys mai dyma’r patrwm ledled Cymru ar hyn o 
bryd.      
 
Nodwyd bod yr Alban ar hyn o bryd yn ailystyried eu cynlluniau i gael gwared 
ar yr holl gyfyngiadau COVID-19 oherwydd cynnydd mewn achosion. 
Eglurodd yr Arweinydd, yn seiliedig ar fodel rhagfynegi Prifysgol Abertawe, y 
rhagwelwyd y byddai cynnydd mewn achosion ym mis Mawrth, cyn y 
byddent yn gostwng unwaith eto ym mis Ebrill. Profion PCR yn unig sy’n cael 
eu cyfrif yn y ffigurau cyfredol ond pe bai profion LFT yn cael eu cynnwys, 
byddai cynnydd sylweddol a byddai’r gyfradd fesul 100,000 o’r boblogaeth yn 
uchel iawn.   
 
Adroddodd yr Arweinydd fod y cynnydd diweddar wedi dechrau effeithio ar 
ysgolion ac er bod pob ysgol ar agor, roedd 2 ddosbarth yn Ysgol Gynradd 
Bro Sion Cwilt ar gau ar hyn o bryd oherwydd salwch a phrinder athrawon 
cyflenwi. 
 
Mae 2 gartref gofal o dan gyfyngiadau ar hyn o bryd.  
 
Ailadroddodd yr Arweinydd y cyngor i gymryd profion yn rheolaidd a gwisgo 
masg lle bo angen.   
  

206 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 22 Chwefror 
2022 yn gywir. 
 
Materion yn codi: Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion. 
 

207 Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd 
Dim. 
 

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

209 Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr 
agenda 
Dim. 
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210 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff 
Llywodraethol 
PENDERFYNIAD: 
Cadarnhau enwebu’r sawl a enwir yn yr adroddiad yn gynrychiolydd yr 
Awdurdod Lleol ar Gorff Llywodraethol yr ysgol berthnasol. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Er mwyn enwebu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol. 
 

211 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 
PENDERFYNIAD: 
i) Cytuno 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 ei gyflwyno i’r Ysgolion, a 
Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet. 

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

Y rheswm dros y penderfyniad: 
I gydymffurfio gyda gofynion Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (2018) Cymru. 
 

212 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal 
ynghylch Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag 
PENDERFYNIAD: 
Cytuno ar y Cynllun Gweithredu arfaethedig. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Sicrhau gweithrediad effeithiol y Cynllun Gweithredu. 
 

213 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Economi ac 
Adfywio ynghylch Hybu Economi Ceredigion - Strategaeth ar gyfer 
Gweithredu 2021-35 
PENDERFYNIAD: 
Cymeradwyo fersiwn ddrafft Fframwaith Economaidd Rhanbarthol 
Llywodraeth Cymru. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Er mwyn parhau i alluogi’r broses o roi’r Strategaeth Economaidd ar waith. 
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214 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth 
Cynnar ynghylch Dyfarniad Grant Cyfalaf Chwaraeon Cymru ar gyfer 
Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul Cyf 
PENDERFYNIAD: 
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. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Galluogi buddsoddiad Cyfalaf Gwerth £280,000 gan Chwaraeon Cymru ym 
Mhwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul. 
 

215 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu ynghylch Trefniadau Tâl y Crwner 2022/23 
PENDERFYNIAD: 
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. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol a Chylchlythyron JNC, lliniaru her 
a diogelu cronfeydd cyhoeddus. 
 

216 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a 
Lletygarwch 2022-23 Llywodraeth Cymru 
PENDERFYNIAD: 
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. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Er mwyn cefnogi busnesau lleol gan ddefnyddio’r cyllid grant sydd ar gael. 
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217 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ynghylch Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf 2021/22 Chwarter 3 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

218 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ynghylch Cyllideb Refeniw Rheoladwy 2021/22 Chwarter 3 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

219 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar 
Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS 
Chwarter 2 2021-22 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

220 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar 
Adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol Chwarter 2 2021/22 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

221 Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Cabinet 
Diolchodd Eifion Evans, y Prif Weithredwr, i’r Arweinydd a’r holl aelodau am 
eu cyfraniad dros y blynyddoedd. 
 
 

Cadeirydd:    
 

Dyddiad:    
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: 
 

Cabinet  

Dyddiad y cyfarfod: 7 Mehefin 2022 
  
Teitl: Adroddiad ynghylch y Polisi Cyfyngiadau 

Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol  
 

Pwrpas yr adroddiad: Adolygu'r Polisi wedi'i ddiweddaru o ran Cyfyngiadau 
Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet: Y Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet ar gyfer 
Gwasanaethau Tai, Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a 
Threfniadaeth a Diogelu’r Cyhoedd 

 
Cefndir 
 
Ar 17 Mawrth 2022 roedd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
wedi nodi a chymeradwyo’r newidiadau a gynigiwyd i’r Polisi Cyfyngiadau 
Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol (‘y Polisi’). 
 
Rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor hefyd fod angen diweddaru Cofrestr y Cyngor o 
Swyddi sydd o dan Gyfyngiadau Gwleidyddol a’r Swyddi sy’n Wleidyddol Sensitif, 
ac mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo. Hefyd bydd angen diweddaru Contractau 
Cyflogaeth rhai aelodau o’r staff er mwyn cyfeirio at eu rolau, os ydynt o dan 
gyfyngiadau gwleidyddol/ yn wleidyddol sensitif.  
 
Gweler yr adroddiad yma:  
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2810/Adroddiad%20ynghylch%20y%
20Polisi%20Cyfyngiadau%20Gwleidyddol%20ar%20Weithwyr%20Llywodraeth%2
0Leol.pdf?LLL=1  
 
Y SEFYLLFA BRESENNOL 
 
Mae cwpwl o fân newidiadau wedi’u gwneud wedi hynny i dudalen olaf y Polisi drafft 
arfaethedig, a ddangosir drwy’r offeryn ‘tracio newidiadau’ yn y Polisi diwygiedig 
sydd ynghlwm (yn Atodiad 1):  
1. Tynnu ymaith ‘Ionawr 2022’; a 
2. Mewnosod enwau a manylion cyswllt y Swyddogion Arweiniol Corfforaethol. 
 
Gofynnir i’r Cabinet gymeradwyo’r Polisi diwygiedig (Atodiad 1):  
  

Llesiant  
Cenedlaethau’r  
Dyfodol: 

A wnaed Asesiad Effaith Integredig?  Naddo 
Os naddo, nodwch pam  
 

Crynodeb: Mae’r newidiadau polisi a gynigir yn rhai bach, er 
eglurder neu i gywiro – dim newidiadau o sylwedd/ rhai 
gweithdrefnol. 
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Argymhelliad: Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r Polisi diwygiedig ynghylch 
Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol 
(Atodiad 1). 
 

Rheswm am y 
penderfyniad: 

Er mwyn monitro dyletswyddau deddfwriaethol y Cyngor o ran 
swyddi sydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol/ swyddi sy’n 
wleidyddol sensitif, gan gynnwys y gwaith o gadw Cofrestr y 
Cyngor. 

 
Trosolwg a 
Chraffu: 
 
 
 

Roedd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol y 
Cyngor wedi cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i’r Polisi 
Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol a 
hynny ar 17 Mawrth 2022. 
 

Fframwaith Polisi: Ddim yn berthnasol 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

Goblygiadau 
Cyllid a Chaffael: 

Dim 
 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Mae mân newidiadau i'r Polisi yn sicrhau eglurder ac yn dileu 
amwysedd er mwyn sicrhau y cydymffurfir â’r gofynion 
deddfwriaethol.  
 

Goblygiadau 
Staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau 
Eiddo/Asedau: 
 

Dim 

Risg(iau): Os nad yw’r Polisi yn eglur gall fod yn destun her gyfreithiol.  
 

Pwerau Statudol: Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 a Deddf Democratiaeth 
Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu 2009 
 

Papurau 
Cefndirol: 

Adroddiad i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol  – 17 Mawrth 2022 (ar gael yma: 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2810/Adroddiad
%20ynghylch%20y%20Polisi%20Cyfyngiadau%20Gwleidydd
ol%20ar%20Weithwyr%20Llywodraeth%20Leol.pdf?LLL=1) 
 

Atodiadau: Atodiad 1 – Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr 
Llywodraeth Leol (drafft)  
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu a Geraint Edwards, Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol: Pobl a Threfniadaeth 
 

Swyddog Adrodd: Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu  
 

Dyddiad: 17 Mai 2022 
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  Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
  Pobl a Threfniadaeth | People and Organisation 
  Cyfreithiol a Llywodraethu | Legal and Governance    

 

 

DRAFFT 

 

Cyfyngiadau Gwleidyddol ar 
Weithwyr Llywodraeth Leol  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.ceri.ceredigion.gov.uk 
 
Awdur: Swyddog Monitro Adnoddau Dynol, Pobl a Threfniadaeth 

    Cyfreithiol a Llywodraethu 
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CYFYNGIADAU GWLEIDYDDOL AR WEITHWYR LLYWODRAETH LEOL  
 
Cyflwyniad  
 
Mae dyletswydd ar Gyngor Sir Ceredigion (‘y Cyngor’) i lunio rhestr o’r swyddi hynny 
o dan gyfyngiadau gwleidyddol, a’i diweddaru’n rheolaidd. 
 
Sefydlwyd cysyniad cyfyngu ar weithgarwch gwleidyddol deiliaid swyddi dynodedig 
penodol er mwyn sicrhau didueddrwydd gwleidyddol gweithwyr llywodraeth leol gan 
Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 (“Deddf 1989”). 
 
Gan ddod i rym ar 12 Ionawr 2010, newidiodd Deddf Democratiaeth Leol, Datblygu 
Economaidd ac Adeiladu 2009 y dull gweithredu er mwyn nodi swyddi o dan 
gyfyngiadau gwleidyddol dan Adran 2 Deddf 1989, gan waredu’r cyfyngiad 
gwleidyddol ar staff trwy gyfeirio at lefel eu cyflog. 
 
O ganlyniad, bu’r Cyngor yn adolygu’r swyddi yr ystyrir eu bod o dan gyfyngiadau 
gwleidyddol er mwyn asesu a sicrhau y dylid eu dosbarthu fel rhai o dan gyfyngiadau 
gwleidyddol gwirioneddol oherwydd y dyletswyddau a gyflawnir ganddynt mewn 
gwirionedd. 
 
Yn ogystal, bu’r Cyngor yn adolygu dyletswyddau swyddi eraill yn y Cyngor er mwyn 
pennu a ddylent gael eu dosbarthu fel swyddi o dan gyfyngiadau gwleidyddol. 
 
Pwy sy’n cael eu heffeithio?  
 
Mae swyddi o dan gyfyngiadau gwleidyddol yn perthyn i ddau gategori bras sef naill 
ai ‘Swyddi penodedig’ (h.y.  mae’r swyddi hyn wedi cael eu henwi yn benodol fel rhai 
o dan gyfyngiadau gwleidyddol yn y ddeddfwriaeth – gweler Categori 1 isod) neu 
‘Swyddi sensitif’ (mae’r ‘swyddi sensitif’ hyn o dan gyfyngiadau gwleidyddol hefyd, ond 
cânt eu diffinio mewn ffordd ehangach – gweler Categori 2 isod) yn Neddf 1989: 
 
Categori 1 – Swyddi Penodedig  
   

a)  Prif Weithredwr (a4 Deddf 1989) (Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig yn 
flaenorol)  

  
b)  y Prif Swyddogion Statudol:  
  

• y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol statudol a elwir ar hyn o bryd 
yn Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Gwasanaethau Gydol Oes Arbenigol 
Porth Cynnal yng Nghyngor Sir Ceredigion (yr ‘Unigolyn Cyfrifol’ hefyd); 
 

• Prif Swyddog Addysg, a elwir yn Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Ysgolion 
a Diwylliant yn y Cyngor; 

 
• Prif Swyddog Cyllid, a elwir yn Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Cyllid a 

Chaffael (a Swyddog A.151) yn y Cyngor; 
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• Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, a elwir yn Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  Gwasanaethau Democrataidd yn y Cyngor;  a 

 
• Swyddog Monitro (a.5 Deddf 1989), a elwir yn Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu (a Swyddog Monitro) yn y Cyngor 
 

c)  Prif Swyddogion Anstatudol.  Swyddogion sy’n adrodd i’r Prif Weithredwr 
a/neu Bwyllgorau’r Cyngor heb gynnwys staff cymorth clerigol/ysgrifenyddol) a 
elwir:  

  
Cyfarwyddwyr Corfforaethol  
  
Swyddogion Arweiniol Corfforaethol:  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Ysgolion a Diwylliant  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Porth Cymorth Cynnar  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Cyllid a Chaffael  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Gwasanaethau Democrataidd  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Pobl a Threfniadaeth  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cynnal – Gwasanaethau Gydol 

Oes Arbenigol  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Porth Gofal – Gwasanaethau Ymyrryd 

wedi’u Targedu  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Priffyrdd a Gwasanaethau 

Amgylcheddol  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Yr Economi ac Adfywio  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Cyswllt Cwsmeriaid  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Cyfreithiol a Llywodraethu  

 
 
d)  Swyddogion yn arfer pwerau dirprwyedig, h.y.  unigolion y mae eu swyddi yn 

cael eu nodi gan yr awdurdod am y tro mewn rhestr (a nodir yng Nghyfansoddiad 
y Cyngor) a gaiff ei chynnal yn unol ag a. 100G(2) Deddf Llywodraeth Leol 1972, 
sy’n nodi: 

 
(2)  Bydd prif gyngor yn cadw rhestr — 

(a) yn nodi pwerau’r cyngor y mae modd eu gweithredu, am y tro, gan 
swyddogion y cyngor o bryd i’w gilydd er mwyn canlyn trefniadau a 
wnaethpwyd dan y Ddeddf hon neu unrhyw weithrediad arall ohoni 
er mwyn iddynt gael eu cyflawni gan y swyddogion hynny;  a 

(b) nodi teitl y swyddog y mae pob un o’r pwerau a nodwyd fel hynny yn 
weithredol ar eu cyfer am y tro; 

   
  e)  Cynorthwywyr grwpiau gwleidyddol.  Mae’r holl ddeiliaid swyddi hyn o dan 

gyfyngiadau gwleidyddol heb hawliau apelio i gael eu heithrio i’r Dyfarnwr 
Annibynnol. 

 
Categori 2 – Swyddi 'sensitif’  
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Mae swydd sensitif yn swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol hefyd, ac mae’n swydd 
sy’n bodloni un o’r meini prawf canlynol sy’n ymwneud â dyletswyddau, neu’r ddau 
ohonynt: 
 

• Rhoi cyngor yn rheolaidd i’r Cyngor ei hun, i unrhyw Bwyllgor neu Is-Bwyllgor 
o’r Cyngor neu i unrhyw Gydbwyllgor y cynrychiolir y Cyngor arno;  neu pan 
fo’r Cyngor yn gwneud trefniadau gweithredol, i Grŵp Gweithredol y Cyngor;  
i unrhyw Bwyllgor o’r Grŵp Gweithredol hwnnw;  neu i unrhyw Aelod o’r Grŵp 
Gweithredol hwnnw sy’n Aelod o’r Cyngor hefyd. 

 
• Mae hyn yn cynnwys rhoi cyngor o natur nad yw’n ffeithiol a siarad ar ran yr 

awdurdod gyda newyddiadurwyr neu ddarlledwyr yn rheolaidd. 
 
Pan fodlonir un o’r profion uchod, bydd swydd yn dod yn swydd ‘wleidyddol sensitif’, 
beth bynnag fo lefel y cyflog, ac felly, bydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol. 
 
Nid yw ‘rheolaidd’ wedi cael ei ddiffinio, ond yn y cyd-destun hwn, mae’n golygu mwy 
na mynychu i gyflwyno adroddiad ffurfiol i Bwyllgor neu i’r Cabinet (grŵp Gweithredol) 
o bryd i’w gilydd e.e.  mae’n debygol y bydd mynychu mwy nag 1 o bob 3 chyfarfod 
dros gyfnod o 12 mis yn ei gwneud yn swydd gymwys.  Os bydd unrhyw amheuaeth, 
mae’r Dyfarnwr Annibynnol yn awgrymu ei bod yn ddefnyddiol cadw cofnod o: 
 

• sawl gwaith dros y 12 mis blaenorol y mae deiliad y swydd wedi mynychu 
neu ddarparu adroddiad ar gyfer y rhai a restrir uchod, a 

• disgrifiad o gynnwys adroddiad o’r fath gan gynnwys a oedd yn cynnwys 
cyngor neu argymhellion ac a oedd gofyn i ddeiliad y swydd siarad yn y 
cyfarfod. 

 
Mae Penaethiaid, Athrawon a Darlithwyr wedi cael eu heithrio o gyfyngiadau 
gwleidyddol dan a 2 (10) Deddf 1989, ac ni fyddant yn cael eu hystyried yn rhai sy’n 
dal ‘swyddi o dan gyfyngiadau gwleidyddol’ beth bynnag fo eu rôl. 
 
Pa gyfyngiadau a roddir ar weithwyr mewn perthynas â gweithgarwch 
gwleidyddol? 
 
Mae Rheoliadau Swyddogion Llywodraeth Leol (Cyfyngiadau Gwleidyddol) 1990 (SI 
990/851) (‘Rheoliadau 1990’) yn cynnwys nifer o gyfyngiadau gwleidyddol yng 
nghontractau cyflogaeth deiliaid swyddi o dan gyfyngiadau gwleidyddol.  Mae’r 
cyfyngiadau yn berthnasol i Weithwyr y Cyngor bob amser pan fyddant yn cyflawni eu 
penodiadau. 
 
Mae holl Weithwyr y Cyngor, gan gynnwys gweithwyr crefft a llaw, yn cael eu cynnwys 
yng nghwmpas Rheoliadau 1990, gan gynnwys y rhai sy’n cyflawni swyddi rhan-
amser.  Mae Rhannau I a II Rheoliadau 1990 yn effeithio ar Weithwyr o dan 
gyfyngiadau gwleidyddol yn unol ag Adran 2 Deddf 1989. 
 
Gwaharddir Gweithwyr o dan Gyfyngiadau Gwleidyddol o’r canlynol:-   
 
Rhan I – Amodau Penodi a Thelerau Cyflogaeth  
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1.  Cyhoeddi (neu beri, awdurdodi neu ganiatáu i unrhyw un arall gyhoeddi) eu bod 
nhw yn neu’n bwriadu bod yn Ymgeisydd mewn etholiad i fod yn Aelod o:  

  
• Gyngor Sir (awdurdod lleol) o fewn ystyr adran 21(1) neu (2) Deddf 1989  
• Tŷ’r Cyffredin 
• Senedd yr Alban  
• Llywodraeth Cymru 

  
Sylwer o ran ymgeisiaeth ar gyfer Tŷ’r Cyffredin, os bydd Gweithiwr yn rhoi 
rhybudd ysgrifenedig i’r Cyngor eu bod yn dymuno ymddiswyddo oherwydd eu 
bod yn bwriadu cyhoeddi neu beri, awdurdodi neu ganiatáu i unrhyw un arall 
gyhoeddi eu bod yn bwriadu bod yn Ymgeisydd i gael eu hethol i’r corff hwn mewn 
etholiad sydd ar y gweill, terfynir penodiad y Gweithiwr ar unwaith.  Bydd gan y 
Cyngor ddisgresiwn i benderfynu a ddylid ailgyflogi Gweithiwr sy’n ymddiswyddo 
o’u swydd ac sy’n ymladd ac yn colli etholiad wedi hyn. 
 
At ddibenion y paragraff hwn, ystyrir bod etholiad ar y gweill:- 
a) yn achos etholiad cyffredinol, os bydd y dyddiad a gynigir er mwyn diddymu’r 

Senedd cyn yr etholiad hwnnw wedi cael ei gyhoeddi’n swyddogol;  neu 
b) yn achos is-etholiad, os bydd y swydd wag a arweiniodd at yr etholiad hwnnw 

wedi digwydd.  Dylai gweithwyr nodi na wneir taliad yn lle rhybudd dan yr 
amgylchiadau hyn. 

 
2.   Gweithredu fel asiant etholiad, neu is-asiant ar gyfer Ymgeisydd i’w hethol i fod yn 

Aelod o un o’r uchod.  
  
3.  Bod yn Swyddog Plaid Wleidyddol, neu unrhyw Gangen Plaid, neu’n Aelod o 

unrhyw Bwyllgor neu Is-Bwyllgor Plaid neu Gangen, os byddai eu dyletswyddau 
yn debygol o olygu y byddai gofyn iddynt:- 
• gymryd rhan yn rheolaeth gyffredinol y Blaid neu’r Gangen;  neu 
• weithredu ar ran y Blaid neu’r Gangen wrth ddelio gyda phobl ac eithrio 

Aelodau’r Blaid, neu Aelodau Plaid Wleidyddol arall sy’n gysylltiedig â’r Blaid. 
 
4.  Canfasio ar ran Plaid Wleidyddol neu ar ran unigolyn sy’n Ymgeisydd i’w hethol i 

un o’r cyrff y cyfeiriwyd atynt, neu sy’n bwriadu bod yn Ymgeisydd i un o’r rhain. 
 
  
Rhan II – Amodau a Thelerau Ychwanegol  
 
1.  Siarad gyda’r cyhoedd yn gyffredinol, neu i adran o’r cyhoedd gyda’r bwriad amlwg 

o effeithio ar gefnogaeth y cyhoedd ar gyfer Plaid Wleidyddol. 
 
2. (a) cyhoeddi unrhyw waith ysgrifenedig neu artistig y maen nhw wedi ei greu 

(neu y maent yn un o’r awduron), neu unrhyw waith ysgrifenedig neu gasgliad o 
waith artistig y maent wedi bod yn ymwneud â’r gwaith o’i olygu;  neu 

 
   (b)    beri, awdurdodi neu ganiatáu i unrhyw unigolyn arall gyhoeddi gwaith neu 

gasgliad o’r fath os bydd yn ymddangos mai diben y gwaith yw effeithio ar 
gefnogaeth y cyhoedd ar gyfer Plaid Wleidyddol. 
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Sylwer:  Mae hyn yn berthnasol i weithgarwch cyhoeddi i’r cyhoedd yn gyffredinol, 
neu i adran o’r cyhoedd, ac nid yw’n rhagwahardd arddangos poster neu ddogfen 
arall ar eiddo y mae deiliad y swydd yn byw ynddo fel eu hannedd, neu ar gerbyd 
neu wrthrych a ddefnyddir ganddynt.  Nid yw’r cyfyngiadau yn Rhan II y rheoliadau 
yn atal y Gweithiwr rhag ymgymryd â’r gweithgareddau hyn i’r graddau sy’n 
angenrheidiol er mwyn iddynt gyflawni eu dyletswyddau swyddogol yn gywir. 

 
3. Beth fydd yn digwydd os bydd gweithwyr yn diystyru’r cyfyngiadau hyn?  
 
Caiff y cyfyngiadau ar weithgarwch gwleidyddol eu cynnwys yng nghontractau 
cyflogaeth deiliaid swyddi o dan gyfyngiadau gwleidyddol, felly ystyrir bod unrhyw 
achos o dorri’r cyfyngiadau yn drosedd, y rhoddir sylw iddi yn unol â gweithdrefnau 
disgyblu y Cyngor. 
 
4. Y weithdrefn ar gyfer apelio yn erbyn cael eich cynnwys yn rhestr y swyddi 

sensitif.  
 
Gall gweithwyr sy’n cael eu cynnwys yn y rhestrau a luniwyd gan y Cyngor am 
resymau sy’n ymwneud â dyletswyddau apelio yn erbyn y cam o’u cynnwys os ydynt 
yn teimlo na allant ddylanwadu ar bolisi, neu os bydd y Cyngor wedi gweithredu’r meini 
prawf sy’n gysylltiedig â dyletswyddau mewn ffordd anghywir. 
 
5. Rôl y Dyfarnwr Annibynnol  
 
Mae’r Ddeddf yn darparu ar gyfer Dyfarnwr Annibynnol i roi cyngor cyffredinol i 
awdurdodau lleol (e.e.  y Cyngor) ynghylch y defnydd o’r meini prawf ar gyfer cynnwys 
swyddi yn y rhestrau o swyddi gwleidyddol sensitif.  Mae’r Dyfarnwr yn delio gyda 
cheisiadau gan unigolion sy’n gwneud cais i’w swydd gael ei heithrio o’r rhestr swyddi 
o dan gyfyngiadau gwleidyddol hefyd, ac mae wedi cael ei rymuso i roi cyfarwyddyd y 
dylid cynnwys swydd benodol yn rhestr y Cyngor i swyddi o dan gyfyngiadau 
gwleidyddol. 
 
6. Apêl yn erbyn statws o dan gyfyngiadau gwleidyddol  
 
Gofynnir i’r Dyfarnwr Annibynnol am eithriad o gyfyngiadau gwleidyddol.  Mae’r broses 
yn cynnwys Swyddog Monitro y Cyngor yn llofnodi Tystysgrif o Farn sy’n datgan yr 
ystyrir/na ystyrir bod y swydd yn un wleidyddol ansensitif o ran y profion a amlinellwyd 
uchod. 
 
Wrth gyfeirio achos i’r Swyddog Monitro, dylai’r Gweithiwr ddarparu gwybodaeth 
berthnasol i gynorthwyo eu cais i gael eu heithrio, a dylai’r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol perthnasol archwilio manylion a chywirdeb ffeithiol y cais.  Yna, caiff y 
dystysgrif a gwblhawyd, y proffil swydd a’r llythyr cais ei anfon ymlaen gan y Gweithiwr 
i’r Dyfarnwr Annibynnol i’r cyfeiriad canlynol: 
 

Dyfarnwr Annibynnol Awdurdodau Lleol Cymru  
d/o Llywodraeth Cymru, Yr Is-adran Polisi Llywodraeth Leol,  
Parc Cathays  
Caerdydd, CF10 3NQ. 
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7. Penodiadau Newydd  
  
Pan wneir penodiadau newydd i swyddi sy’n cael eu cynnwys yn y categorïau sensitif, 
rhaid i’r llythyr penodi gyfeirio at y ffaith bod y swydd o dan cyfyngiadau gwleidyddol a 
phan fo hynny’n berthnasol, rhaid iddynt fod yn ymwybodol o’r ffaith bod eu swydd o 
dan gyfyngiadau gwleidyddol a’r camau i’w cymryd os ydynt yn dymuno apelio i’r 
Dyfarnwr Annibynnol.  Bydd y Dyfarnwr Annibynnol yn ystyried ceisiadau i gael eu 
heithrio gan bobl sydd wedi cael cynnig swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol, ond ni 
fydd yn derbyn ceisiadau gan y rhai sy’n ystyried gwneud cais am swydd o’r fath. 
 
Pan fydd Gweithiwr wedi cael eu heithrio gan Gyngor arall, ni fydd y penderfyniad hwn 
i’w heithrio yn cael ei drosglwyddo pan gânt eu penodi i swydd yn y Cyngor newydd a 
bydd angen gwneud cais newydd iddynt gael eu heithrio. 
 
8. Cofrestr  
  
Mae dyletswydd ar y Cyngor i gadw rhestr o swyddi a ystyrir yn rhai o dan gyfyngiadau 
gwleidyddol.  Bydd Swyddog Monitro y Cyngor yn cadw’r rhestr, a bydd yn rhaid ei 
hysbysu o unrhyw newidiadau. 
  
9.  Gwybodaeth Bellach  
 
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am gynnwys y tudalennau hyn neu 
ddarpariaethau’r Ddeddf, dylech gysylltu â: 
 
 

• Geraint Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Pobl a Threfniadaeth  
(Geraint.Edwards2@ceredigion.gov.uk)  

• Elin Prysor, Swyddog Monitro/Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Cyfreithiol a Llywodraethu 
(Elin.Prysor@ceredigion.gov.uk)  

Ionawr 2022 
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Cyngor Sir CEREDIGION 
 
ADRODDIAD I’R:  
 

Cabinet 

DYDDIAD:  
 

07.06.2022   

LLEOLIAD:  Hybrid 
 

TEITL:  
 

Adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol ar yr Adroddiad ynghylch y Polisi 
Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth 
Leol 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD:    Rhoi adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol a gynhaliwyd 17 Mawrth 2022 
 

CEFNDIR:   
 
Ystyriodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol adroddiad ynghylch y Polisi 
ar Gyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol.  
 

Croesawyd Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Gwasanaeth Cyfreithiol a 
Llywodraethu i’r cyfarfod i gyflwyno’r adroddiad.  
 
Ar ôl rhoi ystyriaeth i’r mater, cytunodd yr Aelodau argymell bod y Cabinet yn: 
 
 

• cymeradwyo’r newidiadau i’r Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr 
Llywodraeth Leol 

  
er mwyn monitro dyletswyddau deddfwriaethol y Cyngor o ran swyddi sydd o dan gyfyngiadau 
gwleidyddol / swyddi sy’n wleidyddol sensitif gan gynnwys y gwaith o gadw Cofrestr y Cyngor.  
   
 
                                                                                                     Cynghorydd Ivor Williams 

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 

Adroddiad i'r: Cabinet. 

Dyddiad y cyfarfod: 

Teitl: 

Pwrpas yr Adroddiad: 

Er: 

 07 Mehefin 2022. 

 Polisi Derbyn Ysgolion 2023/2024. 

 I fabwysiadu’r trefniadau derbyn 2023/2024 fel polisi.  

Penderfyniad.

Y Cynghorydd Wyn Thomas, Aelod Cabinet ar gyfer 
Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Mae’r trefniadau derbyn a gynigwyd ar gyfer 2023/2024 nawr wedi mynd trwy’r 
broses ymgynghorol, fel y pennwyd yn Nghod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru. 

Atgynhyrchir y polisi arfaethedig yn ddogfen atodedig. 

Lles Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  
Os na, nodwch pam 

Dim yn Berthnasol. 

Crynodeb: 
Tymor Hir: 
Integreiddio: 
Cydweithio: 
Cyfranogiad: 
Atal: 

Argymhelliad: Gofynnir i’r aelodau gadarnhau’r Polisi derbyn 
disgyblion 2023/2024. 

Rheswm dros y 
penderfyniad: I gael polisi mewn lle ar gyfer 2023/2024. 

Trosolwg a Chraffu:  Dim yn Berthnasol. 

Fframwaith Polisi: Y Cod Derbyn I Ysgolion: Dogfen Cod Statudol 
rhif: 005/2013. 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: Mae’r polisi’n berthnasol i Amcan Strategol y Cyngor: 

 Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl.

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: Dim yn Berthnasol. 
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Goblygiadau 
cyfreithiol: 

Goblygiadau staffio: 

Goblygiadau 
eiddo/asedau: 

Risg(iau): 

Pwerau Statudol: 

Methu â chydymffurfio â gofyniad statudol. 

Dim yn Berthnasol. 

Dim yn Berthnasol. 

Methu â chydymffurfio â gofyniad statudol. 

Y Cod Derbyn I Ysgolion: Dogfen Cod Statudol 
rhif: 005/2013. 

Papurau Cefndir: Cabinet 15/06/2021 – Polisi Derbyn Ysgolion 
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DERBYN 

Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn pennu swyddogaethau i Awdurdodau 
Derbyn, Paneli Apêl a Fforymau Derbyn mewn perthynas â derbyn disgyblion i ysgolion. 
 
Awdurdod Lleol (ALl) Ceredigion yw’r Awdurdod Derbyn ar gyfer yr holl ysgolion a gynhelir 
ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir yng Ngheredigion. 
 
Gydag Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir, mae’r Corff Llywodraethu’n gweithredu fel 
Awdurdod Derbyn.  Mae Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yn ysgol a ariannir gan y 
wladwriaeth lle mae sefydliad neu ymddiriedolaeth (sefydliad crefyddol fel arfer) yn 
cyfrannu at y costau adeiladu ac yn cael dylanwad sylweddol ar y ffordd mae’r ysgol yn 
cael ei rhedeg. 
 
Mae gan bob un o’r cyrff hyn ddyletswydd statudol i “weithredu” yn unol â’r Cod Derbyn i 
Ysgolion a’r Cod Apelau Derbyn i Ysgolion. 

AWDURDODAU DERBYN 

Ar gyfer Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir 
 
Mae holl ysgolion Ceredigion (ac eithrio Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant) yn dod o 
fewn y categori hwn, a rheolir y broses dderbyn gan ALl Ceredigion, nid yr Ysgolion neu’u 
Cyrff Llywodraethu.  Gydag ysgolion o’r fath, dylid gwneud pob cais i’r ALl ac nid i’r Ysgol 
am mai’r ALl yw’r unig gorff a all gynnig lleoedd ysgol. 
 
Mae manylion cyswllt yr Awdurdod Derbyn fel a ganlyn: 
 

Tîm Derbyniadau 

Gwasanaeth Ysgolion 
Canolfan Rheidol 
Rhodfa Padarn 
Llanbadarn Fawr 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 3UE 
 
Dylid gwneud ceisiadau trwy ddefnyddio’r ffurflen dderbyn ar-lein, sydd ar gael ar 
wefan Ceredigion (www.ceredigion.gov.uk). 
 
Ar gyfer Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir 

 
Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant yw’r unig ysgol o’i math yng Ngheredigion.  Dylid 
gwneud ymholiadau derbyn i’w Chorff Llywodraethu, er y bydd unrhyw ffurflenni ar-lein a 
dderbynnir gan yr ALl yn cael eu hanfon ymlaen i’r ysgol.  Mae cyfeiriad yr ysgol fel a 
ganlyn: 
 
Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant 
Ffordd Llanbadarn 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 1EZ 
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GWYBODAETH DDEFNYDDIOL 

Fforwm Derbyn 

Mae Fforwm Derbyn Ceredigion yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i drafod materion derbyn 

lleol.  Cynrychiolir Penaethiaid, Llywodraethwyr, Rhieni ac Awdurdodau Esgobaethol. 

Mae cofnodion y cyfarfodydd ar gael ar wefan Ceredigion. 

 

Trwy gydol y ddogfen hon bydd y gair Rhieni yn golygu nid yn unig y rhieni ond unrhyw 

berson(au) sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol fel rhiant plentyn. 

 

Cludiant 

Mae’r ALl yn darparu cludiant am ddim i’r ysgol ar gyfer plant oed ysgol statudol (y tymor 
ar ôl eu 5ed pen-blwydd) ar sail y canlynol: 
 

 Disgyblion oed cynradd sy’n byw dros ddwy filltir i ffwrdd o’r ysgol gynradd addas 
agosaf; 

 

 Disgyblion oed uwchradd sy’n byw dros dair milltir i ffwrdd o’r ysgol uwchradd 
addas agosaf. 

 
Mesurir y pellter yn ôl y llwybr cerdded byrraf rhwng yr ysgol â’r cartref.  O’r ffordd fawr 

agosaf at yr eiddo at brif fynedfa’r ysgol.   

Mae gwybodaeth bellach ar gael oddi wrth yr Uned Cludiant (01545 570881). 

Addysg Ddewisol yn y Cartref 

Gall rhieni hefyd ddewis addysgu’u plant gartref.  Gelwir hyn yn Addysg Ddewisol yn y 
Cartref.  Mae angen meddwl yn ofalus cyn penderfynu addysgu gartref, am ei fod yn gofyn 
llawer yn nhermau ymrwymiad, amser a chost. 
 
Cynghorir rhieni sy’n ystyried yr opsiwn hwn i gysylltu â’r ALl, a gofyn am arweiniad oddi 
wrth y Swyddog Addysg Ddewisol yn y Cartref, ar 01970 633624. 
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1. OED Y GALL PLANT DDECHRAU YSGOL 

 
1.1 Plant Oed Meithrin – 3 Oed 

Oed Dyddiad y mae’n rhaid cyrraedd yr oed 
priodol 

Tymor Derbyn 

 
3 
 
 

 
31 Rhagfyr 2022 
31 Mawrth 2023 

31 Awst 2023 
 

 
Gwanwyn 2023 

Haf 2023 
Hydref 2023 

 
Nid yw bod yn ddisgybl mewn Dosbarth Meithrin yn golygu bod plentyn yn gymwys i gael 
ei dderbyn i’r Dosbarth Derbyn.  Bydd angen i Rieni/Gwarcheidwaid wneud cais ar wahân. 
 
1.2 Plant Oed Cynradd - 4 Oed 

Oed Dyddiad y mae’n rhaid cyrraedd yr oed 
priodol 

Tymor Derbyn 

 
4 
 
 

 
31 Rhagfyr 2022 
31 Mawrth 2023 

31 Awst 2023 
 

 
Gwanwyn 2023 

Haf 2023 
Hydref 2023 

 
Nid yw deddfwriaeth yn gwneud hi’n ofynnol i blentyn ddechrau ysgol tan y tymor ar ôl ei 
bumed pen-blwydd, a gall y rhiant ohirio’r mynediad tan yr oed hwnnw.  Fodd bynnag, 
rhaid cyflwyno ceisiadau am dderbyn gohiriedig erbyn yr un dyddiad cau â cheisiadau 
arferol (gweler adran 2 am fanylion dyddiadau cau). 
 
1.3 Plant Oed Uwchradd – 11 Oed 

Oed Dyddiad y mae’n rhaid cyrraedd yr oed 
priodol 

Tymor Derbyn 

 
11 
 

 
31 Awst 2023 

 

 
Hydref 2023 

 
Gwahoddir rhieni disgyblion blwyddyn 6 i fynegi’u dewis o Ysgol Uwchradd yn Nhymor yr 
Hydref yn y flwyddyn cyn y trosglwyddo. 
 
Ni fydd disgyblion Blwyddyn 6 sy’n mynychu Ysgol Ganol ac sy’n bwriadu aros yn yr ysgol 
honno yn gorfod gwneud cais ar gyfer y cyfnod Uwchradd. 
 

Gweler Atodiad A am enwau Ysgolion Ceredigion a’r math o ddarpariaeth a gynigir h.y.  

Meithrin, Cynradd neu Uwchradd. 
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2. AMSERLEN DDERBYN 

 
Darpariaeth Oed Dechrau 

Ysgol 
Dyddiad 
Cau ar 
gyfer 
Ceisiadau 

Dyddiad 
Cynnig/ 
Hysbysu  

Dyddiad 
Cau ar 
gyfer 
Apelio 

Plant Oed 
Meithrin. 
 

3ydd 
Penblwydd 
1af Medi 
2022 i 31ain 
Awst 2023 
 
 

Ionawr, Ebrill, 
Medi 2023 

31ain  
Ionawr 
2022 

19eg  
Ebrill 2022 

Dim hawl 
i Apelio  

Plant Oed 
Cynradd. 
 
(Does dim 
trosglwyddo 
awtomatig o’r 
ddarpariaeth 
Feithrin – bydd 
angen gwneud 
cais ar wahân).   
 
 
  

4ydd 
Penblwydd 
1af Medi 
2022 i 31ain 
Awst 2023 
 
 

Ionawr, Ebrill, 
Medi 2023 

31ain  
Ionawr 
2022 

19eg  
Ebrill 2022 

10 
Diwrnod 
Gwaith o 
dderbyn y 
Llythyr 
Gwrthod. 

Plant Oed 
Uwchradd. 
 
(Ceisiadau ar 
gyfer disgyblion 
cynradd sy’n 
dechrau 
Blwyddyn 7 yn 
yr uwchradd). 
 
 

Penblwydd 
yn 11 oed 
1af Medi 
2022 i 31ain 
Awst 2023 
 
 

Medi 2023 20fed 

Rhagfyr 
2022 

1af  
Mawrth 
2023 

10 
Diwrnod 
Gwaith o 
dderbyn y 
Llythyr 
Gwrthod. 

 

Tudalen 26



  Tudalen 7 o 16 

 

3. Y BROSES DDERBYN 

3.1  DEWIS Y RHIENI 

Er bod y rhan fwyaf o rieni’n anfon eu plentyn i’r ysgol agosaf, mae ganddynt yr hawl i 
ddewis unrhyw ysgol yng Ngheredigion. 
 
Gellir gwneud newidiadau i’r dewis o ysgol ar unrhyw adeg hyd at y dyddiad cau (gweler y 
Tabl Derbyn yn adran 2) – bydd angen i rieni wneud hyn yn ysgrifenedig (i’r Tîm Derbyn) 
yn ogystal â chyflwyno cais newydd. 
   
Bydd unrhyw newid o ran y dewis o ysgol ar ôl y dyddiad cau yn cael ei drin fel cais hwyr.  

Gellir dewis tair ysgol (gan nodi trefn blaenoriaeth).  Os na fydd yr ALl yn gallu cynnig lle 
yn y dewis cyntaf, yna ystyrir yr ail ddewis ac yn y blaen. 

3.2 DEWIS YSGOL 

Pa bynnag ysgol a ddewisir gan y rhieni, argymhellir eu bod yn cysylltu, yn trafod, ac yn 
ymweld â’r ysgol(ion) a ddewiswyd er mwyn cael gwybod pa gyfleusterau a chyfleoedd 
sydd ar gael. 
 

3.3 GWNEUD CAIS AM LE MEWN YSGOL 

Bydd angen i bob cais gael eu gyflawni a’u gyflwyno erbyn y dyddiadau cau a osodir yn yr 
Amserlen Dderbyn yn Adran 2.  Ar ôl y dyddiad cau, bydd yr holl geisiadau a dderbyniwyd 
erbyn y dyddiad cau’n cael eu prosesu.  Bydd unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y 
dyddiad cau’n cael eu hystyried ar ôl yr holl geisiadau a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau, 
oni bai bod yna resymau eithriadol dros gyflwyno cais hwyr 
 
e.e. pan fydd y teulu wedi symud i’r ALl rhwng y dyddiad cau a’r dyddiad cynnig lle (ac os 
felly bydd angen tystiolaeth o’r newid cyfeiriad) neu pan fydd yna resymau eithriadol dros 
fethu â chyflwyno cais ar amser. 

Rhaid nodi rhesymau dros geisiadau hwyr yn ysgrifenedig gyda’r cais, gan gynnwys 
unrhyw ddogfennau/datganiadau ategol priodol.   
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3.4 DYRANNU LLEOEDD 

Bydd yr ALl yn derbyn plant hyd at nifer derbyn yr ysgol a ffefrir.  Serch hynny, pan fydd y 

lle olaf a ddyrannir (hyd at y nifer derbyn) yn un o enedigaeth luosog, bydd yr ALl hefyd yn 

derbyn y brawd/chwaer neu frodyr/chwiorydd arall/eraill. 

Mae’r Nifer Derbyn yn nodi nifer y disgyblion y gellir eu derbyn i bob grŵp blwyddyn yn yr 

ysgol. 

Mae’r Nifer Derbyn ar gyfer pob ysgol i’w weld yn Atodiad A:  Niferoedd Derbyn a 

Chapasiti Ysgolion. 

Cyfrifir y nifer gan ddefnyddio fformiwla Llywodraeth Cymru - ‘Mesur capasiti ysgolion yng 

Nghymru’. Mae’r ddogfen hon ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru ar www.wales.gov.uk. 

3.5 MEINI PRAWF GORDANYSGRIFIO 

Mewn achosion lle mae nifer y ceisiadau’n fwy na’r Nifer Derbyn yna bydd y lleoedd ysgol 
yn cael eu dyrannu yn ôl y meini prawf gordanysgrifio isod (a restrir yn nhrefn 
blaenoriaeth): 
 

 plant sy’n derbyn gofal neu a oedd yn arfer derbyn gofal (sydd wedi’u mabwysiadu 
neu’n destun gorchymyn preswyl neu orchymyn gwarcheidwaeth arbennig yn union ar 
ol bod mewn gofal).  Bydd angen tystiolaeth bod y plentyn yn arfer derbyn gofal; 

 

 yr ysgol a ffefrir yw’r ysgol addas agosaf ac mae gan y plentyn frawd neu chwaer yn 
mynychu’r ysgol pan fyddant hwy’n dechrau ei mynychu;  

 

 yr ysgol a ffefrir yw’r ysgol addas agosaf;  
 

 plant nad yr ysgol honno yw’r ysgol addas agosaf atynt, ond sydd â brawd neu chwaer 
yn mynychu’r ysgol pan fyddant hwy’n dechrau ei mynychu. 

 

Diffinnir brodyr a chwiorydd fel a ganlyn:  disgyblion gyda brodyr neu chwiorydd llawn, 
hanner brodyr neu chwiorydd, llys frodyr neu chwiorydd, neu blant a fabwysiadwyd neu 
blant maeth sy’n mynychu’r ysgol a ffefrir, ac sy’n byw ar yr un aelwyd. 
 

 
Pan fod mwy nag un plentyn yn cwrdd â’r meini prawf hyn a bod yna ymgeiswyr ar ôl o 
hyd, yna bydd y plentyn sy’n byw agosaf at yr ysgol yn cael ei dderbyn.  Mesurir pob 
pellter yn ôl y llwybr cerdded byrraf (gan ddefnyddio Google Maps) rhwng prif gât yr ysgol 
â’r man lle mae cartref y plentyn yn cwrdd â’r briffordd. 
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3.6 CYFEIRIAD CARTREF 

 
Cyfeiriad cartref y disgybl yw’r eiddo preswyl sy’n unig gartref neu’n brif gartref swyddogol 
iddo/iddi, sydd un ai: 
 

 yn berchen i’r rhiant/rhieni neu’r sawl sydd â chyfrifoldeb rhiant dros y plentyn; neu 

 ar brydles neu’n cael ei rentu gan riant/rhieni’r plentyn neu’r sawl sydd â 

chyfrifoldeb rhiant dan gytundeb rhentu ysgrifenedig. 

Pan fydd y cyfrifoldeb rhiant yn cael ei rannu, a bod y plentyn yn byw gyda’r ddau riant neu 

berson sydd â chyfrifoldeb rhiant, am ran o’r wythnos, yna ystyrir mai’r cartref swyddogol 

yw’r cyfeiriad y mae’r plentyn yn byw ynddo am y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol (h.y. 3 allan 

o 5 diwrnod). 

Mae’r ALl yn cadw’r hawl i ofyn am brawf o gyfeiriad ar unrhyw adeg yn ystod y broses 
dderbyn. 

3.7 NEWID CYFEIRIAD 

 
Pan fydd teulu’n symud a bod y rhieni’n gwneud cais am dderbyn plentyn i ysgol ar sail eu 

cyfeiriad newydd, gall yr ALl gymryd camau i wirio’r trefniadau.  Bydd yr ALl yn derbyn un 

ai: 

 llythyr cyfreithiwr yn nodi bod cytundeb wedi’i gyfnewid ynghyd â dyddiad cwblhau;  

 cytundeb tenantiaeth sydd wedi’i lofnodi a’i ddyddio. 

Os na ellir darparu prawf o’r cyfeiriad newydd, yna seilir y cais ar y cyfeiriad presennol. 

3.8  TEULUOEDD GWEITHWYR LLUOEDD ARFOG Y D.U. A GWEISION ERAILL Y 

GORON (gan gynnwys DIPLOMYDDION) 

Mae’r teuluoedd uchod yn tueddu i symud yn aml o fewn y Deyrnas Unedig ac o dramor, a 

hynny’n aml ar rybudd cymharol fyr.  O ganlyniad, bydd ceisiadau am leoedd ar gyfer y 

flwyddyn ysgol sydd i ddod yn cael eu hystyried os byddant yn dod gyda llythyr swyddogol 

gan y Weinyddiaeth Amddiffyn neu’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad, yn nodi dyddiad 

dychwelyd.  Yna dyrannir lleoedd ysgol os byddai’r ymgeisydd yn cwrdd â’r meini prawf ar 

ôl symud i’r cyfeiriad newydd. 

Bydd cyfeiriadau post unedau’n cael eu derbyn hefyd ar gyfer ceisiadau oddi wrth y 
lluoedd arfog, yn absenoldeb cyfeiriad post newydd. 

3.9 DISGYBLION A WAHARDDWYD 

Os bydd disgybl eisoes wedi’i wahardd yn barhaol o ddwy ysgol neu ragor, er y gall rhiant 
nodi ei fod yn ffafrio ysgol benodol ar gyfer addysg y plentyn, does dim rhaid i’r ALl 
gydymffurfio â’r dymuniad hwnnw am gyfnod o ddwy flynedd o ddyddiad y gwaharddiad 
diweddaraf. 
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4. CYNNIG LLE MEWN YSGOL (RHOI GWYBOD AM GYNNIG) 

Bydd rhieni’n derbyn e-bost yn cadarnhau, neu beidio, bod lle ar gael yn yr ysgol ac yn 
cynnig cyfle iddyn nhw dderbyn y lle hwnnw. 
 
Anfonir ebysts ynghylch penderfyniadau ceisiadau Ysgolion Uwchradd ar y 1af o Fawrth 
2023 ac ar gyfer ceisiadau Ysgolion Cynradd ar y 19eg Ebrill 2022. 
 
Bydd angen derbyn yr holl gynigion.  Mi fydd yr ebost a anfonir atoch yn cynnwys dolen a 

fydd yn caniatáu i chi wneud hynny. 

Os nad yw’r cynnig yn cael ei dderbyn, yna gall y lle hwnnw gael ei dynnu’n ôl a’i gynnig i 

ddisgybl arall. 

4.1 YSGOL AML-SAFLE 

Bydd cynigion Ysgol sy’n gweithredu ar fwy nag un safle ar gyfer yr Ysgol ac nid ar gyfer 

safle penodol. 

Mater ar gyfer trefniadaeth fewnol yr ysgol yw’r safle a fynychir gan y plant.  Ni ellir apelio 

yn erbyn y safle a ddyrannir. 

4.2 GRWPIAU BLWYDDYN 

Bydd disgyblion yn cael eu derbyn i’r grŵp blwyddyn sy’n briodol ar gyfer eu hoed 
cronolegol.  Mae hyn yn gyson gyda Pholisi Anghenion Addysg Arbennig Ceredigion 
(http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/anghenion-addysg-arbennig-
aaa/), sy’n datgan y gall ysgol ei chael yn briodol i gynnig gwersi penodol i ddisgyblion, am 
gyfnod cyfyngedig, mewn grwpiau addysgu is neu uwch fel rhan o wahaniaethu arferol o 
fewn y brif ffrwd, ond ni ddylid gosod disgyblion yn barhaol mewn grwpiau cofrestru hŷn 
neu iau na’u hoed cronolegol. 
 
Nid oes unrhyw hawl i apelio os bydd lle wedi’i gynnig, ond nid yn y grŵp blwyddyn a 

ddymunir. 

4.3 DECHRAU YSGOL 

Oni bai bod yna resymau eithriadol, disgwylir i’r plentyn ddechrau’r ysgol ar y 
dyddiad a nodir yn y cynnig.  Bydd angen trafod unrhyw oedi o ran dechrau gyda’r Ysgol 
oherwydd ni fydd modd cadw’r lle am gyfnod amhenodol.  Gwneir penderfyniadau 
ynghylch pa mor hir y dylid cadw lle fesul achos, ac mewn ymgynghoriad â’r rhieni a’r 
ysgol.  Fodd bynnag, ni ragwelir y bydd lle’n cael ei gadw am fwy na 6 wythnos. 

4.4 TYNNU’R CYNNIG O LE YN ÔL  

Bydd y cynnig o le mewn ysgol yn cael ei dynnu’n ôl ar sail y canlynol: 
 

 Darganfod ar ôl gwneud y cynnig bod y cais yn un twyllodrus neu’n fwriadol 
gamarweiniol (megis rhoi cyfeiriad ffug sy’n agosach at yr ysgol). 

 

 Cadarnhad bod y lle’n cael ei dderbyn heb ei ddychwelyd i’r ALl erbyn y dyddiad a 
nodwyd yn y cynnig. 
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5. CEISIADAU AFLWYDDIANNUS 

Os na fydd rhieni’n llwyddo i gael lle i’w plentyn yna byddant yn cael gwybod beth yw’r 

rheswm am hynny, a’u hawl i wneud apêl annibynnol. 

5.1 APELIADAU 

Bydd angen i’r rhieni anfon llythyr yn gofyn am apêl i Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 

Ysgolion o fewn 10 diwrnod o’r dyddiad y cawsant eu hysbysu bod eu cais am le’n 

aflwyddiannus. 

Gwneir trefniadau i’r panel apêl gwrdd trwy adran Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir 

Ceredigion. 

Nid oes unrhyw hawl i apelio yn erbyn darpariaeth feithrin anstatudol. 

Nid yw’r penderfyniad i wrthod yn cael ei wneud yn ysgafn, ac fe’i gwneir pan fydd y nifer 
derbyn wedi’i gyrraedd yn unig a/neu pan fydd dosbarth babanod (h.y. blwyddyn derbyn, 
blwyddyn 1 a blwyddyn 2) yn croesi’r trothwy 30.  Mae Rheoliadau Llywodraeth Cymru’n 
gofyn bod Awdurdodau’n cyfyngu maint dosbarthiadau babanod i 30 o ddisgyblion.  
Byddai derbyn mwy na hynny’n creu rhagfarn maint dosbarth, hynny yw, yn rhagfarnu yn 
erbyn addysg effeithlon neu ddefnydd effeithlon o adnoddau.  Ni fyddai rhagfarn maint 
dosbarth babanod i’w gael mewn achosion lle nad oedd nifer derbyn yr ysgol wedi’i 
gyrraedd. 

Mae yna, fodd bynnag, eithriadau i’r rheoliadau hyn (a elwir yn “ddisgyblion a eithrir”) a all 
ganiatáu croesi’r trothwy o 30 disgybl mewn dosbarth.  Ceir rhestr lawn o ‘ddisgyblion a 
eithrir’ yn Atodiad B. 

5.2 RHESTRAU AROS 

Bydd unrhyw blentyn sydd ddim yn cael cynnig lle yn ei ddewis cyntaf o ysgol yn cael ei 
gadw ar restr aros tan 30ain Medi yn y flwyddyn academaidd berthnasol. 

Os bydd lleoedd yn dod ar gael yna byddant yn cael eu dyfarnu yn unol â’r meini prawf 
gordanysgrifio, yn hytrach na maint yr amser ers cyflwyno’r cais. 
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6. GWNEUD CAIS Y TU ALLAN I’R ROWND DERBYN ARFEROL 

6.1 SYMUD I’R ARDAL 

Dylai rhieni sy’n symud i’r ardal gyflwyno cais ddim cynharach na thymor cyn y dyddiad y 
rhagwelir y bydd eu plentyn/plant yn dechrau 
 
e.e. os oes angen lle yn nhymor y gwanwyn yna dylid cyflwyno’r cais ddim cynharach na 
dechrau tymor yr hydref blaenorol. 
 
Bydd ceisiadau a gyflwynir dros dymor ymlaen llaw’n cael eu cadw tan yr adeg briodol. 

Gall oedi o ran symud i’r ardal arwain at dynnu cynigion yn ôl. 

6.2 NEWID YSGOL YN YSTOD Y FLWYDDYN 

Mae angen ystyried yn ofalus cyn newid ysgol a dylid trafod y mater yn llawn gyda 
Phennaeth ysgol bresennol y plentyn yn y lle cyntaf.  
 
Os bydd rhieni’n dal i fod angen symud eu plentyn o un ysgol i un arall, yna rhaid iddyn 

nhw gyflwyno cais i wneud hynny. 

6.3 LLEOEDD CHWECHED DOSBARTH 

Mae holl Ysgolion Uwchradd ac Ysgolion Canol Ceredigion yn gyfrifol am eu derbyniadau 
6ed dosbarth eu hunain a dylech gyflwyno bob cais yn uniongyrchol i’ch dewis ysgol. 
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ATODIAD A – Niferoedd Derbyn a Chapasiti Ysgolion 

  
 

Ysgol Gynradd (Ysgol 3 – 11 gyda Darpariaeth Feithrin) 

 

Ysgol  Capasiti Nifer Derbyn 

Aberaeron 201 28 

Aberteifi 421 60 

Bro Sion Cwilt 147 21 

Cenarth 73 10 

Dyffryn Cledlyn 120 17 

Llwyn-Yr-Eos 219 31 

Plascrug 409 58 

Rhydypennau 193 27 

T. Llew Jones 180 25 

Y Dderi 133 19 

Y Gymraeg 370 52 
 

Bydd angen i ddisgyblion Meithrin wneud cais ar gyfer y Cyfnod Cynradd. 

 

Ysgol Gynradd (Ysgol 4 – 11 heb Ddarpariaeth Feithrin) 

Ysgol  Capasiti Nifer Derbyn 

Aberporth 159 22 

Cei Newydd 98 14 

Ciliau Parc 68 9 

Comins Coch 185 26 

Craig yr Wylfa 74 10 

Dihewyd 35 5 

Felinfach 60 8 

Llanarth 86 12 

Llanfarian 56 8 

Llanfihangel-y-Creuddyn 37 5 

Llangwyryfon 55 7 

Llanilar 129 18 

Llanon 59 8 

Llechryd 99 14 

Myfenydd 91 13 

Mynach 51 7 
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Padarn Sant 134 19 

Penllwyn 55 7 

Penparc 146 20 

Penrhyncoch 110 15 

Pontrhydfendigaid 74 10 

Rhos Helyg  104 14 
- Campws Llangeitho Mae Rhos Helyg yn gweithredu ar ddau safle. Bydd y lleoedd a 

gynigir ar gyfer yr ysgol yn hytrach na safle penodol.  Mater ar gyfer 

trefniadaeth fewnol yr ysgol fydd y safle a fynychir gan y plant.  
- Campws Rhos Y Wlad  

Syr John Rhys 39 5 

Talgarreg 63 9 

Talybont 127 18 
   

Ysgol Ganol 3 - 16  

   Ysgol  Capasiti Nifer Derbyn 

Henry Richard    

Henry Richard 3 - 11 120 17 

Henry Richard 11 – 16  373 74 

 

Ysgolion Ganol 3 - 19 

   Ysgol  Capasiti Nifer Derbyn 

Bro Pedr   
Bro Pedr (3-11) 376 53 
Bro Pedr (11-19) 841 150 (Bl. 7 – 11) 

Bro Teifi   
Bro Teifi (3-11) 360 51 
Bro Teifi (11 – 19) 678 111 (Bl. 7 – 11) 

 

Ni fydd disgyblion oed Cynradd (4 – 11) sy’n bwriadu aros yn eu hysgol yn gorfod gwneud 
cais i’r Cyfnod Uwchradd. 
 
 
 
  

 

Tudalen 34



  Tudalen 15 o 16 

 

Ysgolion Uwchradd 

   Ysgol  Capasiti Nifer Derbyn (Bl. 7 – 11) 

Aberaeron  965 156 

Aberteifi 691 115 

Penglais 1336 209 

Penweddig 1070 170 
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ATODIAD B – EITHRIADAU I’R FENTER MAINT DOSBARTHIADAU 

BABANOD 

 Plant y mae eu datganiadau AAA yn nodi y dylent gael eu haddysgu yn yr ysgol dan 
sylw, ac a dderbyniwyd i’r ysgol y tu allan i rownd dderbyn arferol. 

 Plant y mae awdurdodau lleol yn gofalu amdanynt (plant sy’n derbyn gofal), neu nad 
ydynt yn cael gofal bellach (plant oedd yn arfer derbyn gofal) am eu bod wedi’u 
mabwysiadu neu’u gosod gyda theulu, neu wedi cael gwarcheidwad arbennig, ac sy’n 
cael eu derbyn i’r ysgol y tu allan i rownd dderbyn arferol. 

 Plant na chafodd eu derbyn i ysgol yn y lle cyntaf, ond a gafodd gynnig lle wedi hynny 
yn sgil cyfarwyddyd panel apeliadau derbyn, neu am fod y sawl oedd yn gyfrifol am 
wneud y penderfyniad gwreiddiol yn cydnabod bod camgymeriad wedi’i wneud wrth 
weithredu trefniadau derbyn yr ysgol. 

 Plant a dderbynnir y tu allan i’r rownd dderbyn arferol: 

- y mae’r awdurdod lleol cynhaliol wedi cadarnhau na allant gael lle mewn unrhyw 
ysgol addas arall o fewn pellter rhesymol i’w cartref am eu bod wedi symud i’r ardal 
y tu allan i rownd dderbyn arferol, neu 

- sydd am gael addysg grefyddol neu addysg Gymraeg, ac mai’r ysgol dan sylw yw’r 
unig ysgol addas o fewn pellter rhesymol. 

 Plant a dderbyniwyd i’r ysgol y tu allan i rownd dderbyn arferol y trefnodd yr ysgol ei 
dosbarthiadau yn ei sgil ac ar ôl diwrnod cyntaf y flwyddyn ysgol, y byddai ei effaith yn 
golygu y byddai’r ysgol yn gorfod cymryd mesur perthnasol os nad oedd y plant yn 
ddisgyblion a eithrir. 

 Plant gweithwyr y lluoedd arfog a dderbynnir y tu allan i rownd dderbyn arferol. 

 Plant y mae eu hefaill neu frawd neu chwaer o enedigaeth luosog wedi’u derbyn fel y 
disgybl(ion) nas eithrir olaf cyn croesi’r trothwy nifer derbyn. 

 Plant sy’n ddisgyblion cofrestredig mewn ysgolion arbennig, ond sy’n cael rhan o’u 
haddysg mewn ysgol brif ffrwd. 

 Plant gydag AAA sydd fel arfer yn cael eu haddysgu mewn uned arbennig o fewn ysgol 
brif ffrwd, sy’n derbyn rhan o’u gwersi mewn dosbarth nad yw’n un arbennig. 

Bydd disgyblion a eithrir yn parhau felly, unwaith eu bod wedi’u derbyn, am weddill eu 
hamser mewn dosbarth babanod, neu nes bod y nifer yn y dosbarth yn gostwng a bod 
modd eu trefnu i gydymffurfio â’r cyfyngiad ar faint dosbarthiadau babanod.  Er enghraifft, 
os bydd plentyn nas eithrir yn gadael dosbarth, bydd un lle ychwanegol yn y dosbarth 
babanod, neu os penodir athro ychwanegol, yna ni fydd y plentyn hwnnw’n ddisgybl a 
eithrir bellach.  Rhaid trefnu dosbarthiadau i gydymffurfio a’r cyfyngiadau lle bynnag y bo’n 
bosib. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 7 Mehefin 2022 
  
Teitl: Tendr ar gyfer Gwaith Adnewyddu ac Ymestyn Ysgol 

Gynradd Aberteifi   
 

Diben yr adroddiad: Cymeradwyo’r Tendr ar gyfer y Gwaith Adnewyddu ac 
Ymestyn arfaethedig yn Ysgol Gynradd Aberteifi – 
Band B Cymunedau Dysgu Cynaliadwy  
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Wyn Thomas  
Aelod Cabinet: Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau  

 
Mae gwaith adnewyddu ac ymestyn Ysgol Gynradd Aberteifi yn ffurfio rhan o Fand 
B Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (yr enw blaenorol ar hwn oedd Ysgolion 21ain 
Ganrif).  Cymeradwywyd cyllid, £3,050,000,  ar gyfer y prosiect hwn gan Lywodraeth 
Cymru ym mis Rhagfyr 2021.   
 
Tendrwyd y cynllun drwy broses dendro agored ar 18 Chwefror 2022 ac felly yn unol 
â meini prawf derbyn tendrau, mae’n rhaid i gynlluniau dros £1m o ran gwerth gael 
eu cymeradwyo gan y Cabinet.   
 
Mae’r tendr llwyddiannus o fewn y cyllid a ddynodwyd ar gyfer y prosiect.  
 
Felly, gofynnir am gymeradwyaeth y Cabinet i benodi’r cynigydd llwyddiannus, er 
mwyn galluogi’r gwaith adnewyddu ac ymestyn i fynd rhagddo yn Ysgol Gynradd 
Aberteifi.  Os caiff ei gymeradwyo, bydd y gwaith yn dechrau yn ystod gwyliau’r haf.   
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

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

Nid yw’n berthnasol – 
nid oes newid o ran 
gwasanaethau na 
pholisi  

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

 
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 

Ceisio cymeradwyaeth i benodi’r cynigydd llwyddiannus, 
er mwyn galluogi’r gwaith adnewyddu ac ymestyn yn 
Ysgol Gynradd Aberteifi i ddechrau yn ystod gwyliau’r haf.   
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Cyflenwi prosiect Ysgol Gynradd Aberteifi, sydd wedi ei 
gynnwys o fewn Band B Cymunedau Dysgu Cynaliadwy 
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a chydymffurfio â rheolau caffael sydd wedi’u cynnwys 
yng Nghyfansoddiad y Cyngor  

 
Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol 

 
Fframwaith Polisi: 
 

Cyfansoddiad y Cyngor – Rheolau Gweithdrefnau 
Contractau  
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:  
 

Band B Llywodraeth Cymru – Cymunedau Dysgu 
Cynaliadwy  

Goblygiadau 
Cyfreithiol:  
 

Amherthnasol 

Goblygiadau staffio: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau 
eiddo/asedau:  
 

Amherthnasol 

Risg(iau):  
 

Amherthnasol 

Pwerau Statudol: 
 

Band B Llywodraeth Cymru  

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol 

Atodiadau: Amherthnasol 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth 
 

Swyddog Adrodd: Nia James 
 

Dyddiad: 25 Mai 2022 
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