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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, ar Dydd Iau, 29 Medi 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.   Adroddiad Trosolwg y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 2021 - 2022 
(Tudalennau 3 - 16) 
 

4.   Canlyniadau TGAU a Lefel A 2022 (Tudalennau 17 - 20) 
 

5.   Fframwaith Gwella Ysgolion Llywodraeth Cymru Welsh Government 
School Improvement Guidance (Tudalennau 21 - 26) 
 

6.   Arolygiadau Estyn, tymor yr Haf 2022 (Tudalennau 27 - 28) 
 

7.   Blaenraglen Waith Ddrafft 2022/23 (Tudalennau 29 - 32) 
 

8.   Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw 
faterion sy'n codi o'r Cofnodion (Tudalennau 33 - 40) 
 

 

 
 

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. 

Pecyn Cyhoeddus

http://www.ceredigion.gov.uk/
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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:  
 

Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu Cyngor Sir 
Ceredigion 

DYDDIAD: 
 

 29 Medi 2022 

LLEOLIAD:  Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-
gynhadledda 
 

TEITL: 
 

Adroddiad Trosolwg y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 2021 
– 2022  
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi trosolwg a diweddariad ar gynnydd Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol Canolbarth Cymru i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy’n Dysgu Cyngor Sir Ceredigion. 
 

RHESWM PAM MAE’R 
PWYLLGOR CRAFFU 
WEDI GOFYN AM Y 
WYBODAETH: 
 

  
Rhoi trosolwg o’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. 

CEFNDIR: 

1.1. Sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru gan Gyngor Sir Ceredigion 

a Chyngor Sir Powys (“yr Awdurdodau Lleol”) i ddarparu ffocws ar gyfer sgiliau yng Nghanolbarth 

Cymru, ac ysgogi twf economaidd drwy sicrhau buddsoddiad yn y sgiliau cywir.  

1.2. Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru yn un o bedair partneriaeth sgiliau 

rhanbarthol yng Nghymru ac mae’n cynnwys ardaloedd Awdurdod Lleol Powys a Cheredigion.  

1.3. Mae’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn bartneriaeth a arweinir gan fyd busnes yn bennaf, sy’n 

gweithio gydag arweinwyr busnes a rhanddeiliaid ar draws y rhanbarth er mwyn deall y 

ddarpariaeth sgiliau ac anghenion y farchnad lafur, er mwyn ysgogi buddsoddiad sy’n bodloni 

gofynion cyflogwyr a’r gweithlu.  

1.4. Mae’r Bartneriaeth yn pontio’r bwlch rhwng addysg ac adfywio er mwyn creu economi gref a 

ffyniannus sy’n seiliedig ar arloesedd, twf a gweithlu galluog. Mae’n gweithio gyda phartneriaid i 

archwilio cyfleoedd i ‘ail-sgilio’, newid gyrfaoedd, ‘uwchsgilio’ pobl yn eu cyflogaeth bresennol, 

adeiladu dealltwriaeth o sgiliau ar gyfer y dyfodol ac adnabod bylchau sgiliau gyda chyflogwyr a 

darparu cyfleoedd hyfforddi megis dysgu sy’n seiliedig ar waith / prentisiaethau / cyrsiau gradd a 

chymwysterau eraill megis BTEC, NVQ a TGAU / Lefel A. 

1.5. Mae gwaith y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn galluogi ymateb rhanbarthol cynhwysol i bolisi 

a mentrau Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyfateb gweithgareddau â gofynion sgiliau 

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru ac yn cydweithio’n strategol ar ran rhanddeiliaid ar draws 

Canolbarth Cymru, gan gynnwys y ddau Awdurdod Lleol.   

1.6. Mae’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn eistedd o dan y Bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru 

ehangach sy’n gyfrifol am Fargen Dwf Canolbarth Cymru. Dyma raglen o arian cyfalaf sy’n 

chwarae rhan allweddol o ran catalyddu adferiad a thwf economaidd yng Nghanolbarth Cymru, 

Tudalen 3 Eitem Agenda 3
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gyda’r nod o greu swyddi a chynyddu cynhyrchiant, yn ogystal â sicrhau gwelliannau 

cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach.  

Ein gweledigaeth – fel y nodir yng Nghytundeb Rhyng-awdurdod Bargen Twf Canolbarth 

Cymru.  

Ein gweledigaeth yw sicrhau cyfatebiaeth rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat er 

mwyn mynd i’r afael â’r materion cyflenwad a galw am weithlu ystwyth effeithiol, gyda’r 

lefel sgiliau briodol i ddenu buddsoddiad mewnol i Ganolbarth Cymru a gwella 

rhwydweithiau cyfathrebu rhwng sectorau i ddeall a nodi llwybrau dysgu a gyrfa i 

gyflogaeth hirdymor, briodol ar gyfer dinasyddion Canolbarth Cymru.   

Ein cenhadaeth. Mae Bwrdd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn gweithredu fel grŵp 

rhanddeiliaid sy’n ymgysylltu ac yn ymgynghori â sectorau, diwydiannau a rhanbarthau penodol 

i:  

 Nodi ac ymateb i anghenion cyflogwyr a dysgwyr ledled Canolbarth Cymru;   

 Ymgysylltu â chyflogwyr, sectorau a rhanddeiliaid i nodi anghenion sgiliau nawr ac yn y 

dyfodol ar draws y rhanbarth a chynllunio yn unol â hynny;  

 Sicrhau bod gweithgareddau yn cyfateb â’r galw yn y dyfodol ac ysgogi arloesi trwy 

ddysgu a chyflogaeth;  

 Galluogi ymateb rhanbarthol cynhwysol i bolisi a mentrau Llywodraeth Cymru;  

 Cyfateb gweithgareddau â gofynion sgiliau Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.  

 

Ein hamcanion.  

 Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i nodi gofynion sgiliau o’r sector preifat yng 

Nghanolbarth Cymru; 

 Sefydlu methodolegau i nodi cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol ar draws pob sector;  

 Sefydlu grŵp strategaeth cwricwlwm i sicrhau cyfatebiaeth rhwng llwybrau dysgu a 

llwybrau dilyniant ar gyfer pob dysgwr CA4 / 5 i raglenni hyfforddiant dysgu seiliedig ar 

waith / Addysg Bellach / Addysg Uwch neu gynllun prentisiaeth rhanbarthol neu 

gynlluniau galwedigaethol. Cyflwyno cyrsiau gradd a meistr Addysg Uwch sy’n cyfateb 

ag agenda sgiliau’r dyfodol ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth yng Nghanolbarth Cymru;  

 Sefydlu cynllun prentisiaeth rhanbarthol (gan gynnwys prentisiaethau ar y cyd) sy’n 

pontio ac yn sicrhau cyfatebiaeth rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat gan gydnabod 

natur drosglwyddadwy sgiliau;  

 Cynhyrchu cyfarwyddyd gyrfaoedd arloesol i bob dysgwr yng Nghanolbarth Cymru i 

gysylltu dysgu a llwybrau gyrfa;  

 Datblygu’r cysyniad o ‘Ganolfannau Rhagoriaeth’ yng Nghanolbarth Cymru;  

 Gweithio gydag ystod o bartneriaid i sicrhau cyfleoedd ar gyfer cefnogaeth gydol gyrfa i 
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uwchsgilio’r gweithlu presennol, gan gynnwys y rhai sydd mewn cyflogaeth tymor byr;   

 Bydd yr holl gamau gweithredu yn cael eu hategu gan ffocws dwyieithog cryf sy’n 

cyfrannu, trwy’r system addysg ddwyieithog unigryw a’r gweithlu ar draws Canolbarth 

Cymru, at y weledigaeth o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  

 
Y SEFYLLFA BRESENNOL: 
 

2. Penodi Cadeirydd a Thîm y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

2.1. Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol Bwrdd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol ar 12 Mai 2021. 

Penodwyd Adrian Watson, Pennaeth Ysgol, Canolfan y Dechnoleg Amgen, yn Gadeirydd Dros 

Dro Bwrdd y Bartneriaeth. Ar 21 Medi 2021, cytunodd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru i benodi’r 

Cadeirydd dros dro presennol yn Gadeirydd parhaol nes cyfarfod blynyddol Bwrdd y Bartneriaeth 

Sgiliau Rhanbarthol.  

2.2. Dechreuodd Aggie Caesar-Homden yn ei swydd fel Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

Canolbarth Cymru ar 8 Mehefin 2021. 

2.3. Ym mis Rhagfyr 2021, dechreuodd Jean Farmer yn ei swydd fel Swyddog Ymgysylltu â 

Chyflogwyr y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, ac ym mis Gorffennaf 2022 ymunodd Arinola 

Ogundeji â thîm y Bartneriaeth fel Swyddog Cefnogi Prosiectau.  

2.4. Hyd yn hyn ni lwyddwyd i recriwtio Swyddog Datblygu Data ar gyfer y Bartneriaeth Sgiliau 

Rhanbarthol. Byddwn yn edrych ar hyn eto yn ystod y misoedd nesaf.  

2.5. Ar hyn o bryd, mae’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn chwilio am Swyddog Prosiect i helpu i 

arwain y gwaith ynghylch y Warant i Bobl Ifanc.  

3. Aelodaeth Bwrdd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

Mae’r Cylch Gorchwyl yn nodi tabl aelodaeth arfaethedig ar gyfer y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. 
Cytunodd yr Awdurdodau Lleol y byddai’r tabl isod yn disodli’r tabl a gynigiwyd yn wreiddiol:  

 
Aelodaeth y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

2 Gynrychiolydd Addysg Uwch  Un cynrychiolydd o bob un o’r Prifysgolion (Aberystwyth a 
Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant) 

2 Gynrychiolydd Addysg Bellach Un cynrychiolydd o bob un o’r colegau (Coleg Castell-nedd 
Port Talbot a Choleg Sir Gâr) 

2 Gynrychiolydd Addysg a Sgiliau Un swyddog o bob Awdurdod Lleol 

2 Arweinydd Cynllunio Gweithlu Strategol Un swyddog o bob Awdurdod Lleol 

2 Gynrychiolydd Adfywio Un swyddog o bob Awdurdod Lleol 

2 Gynrychiolydd Iechyd Un cynrychiolydd o bob un o’r Byrddau Iechyd (Bwrdd 
Iechyd Addysgu Powys a Bwrdd Iechyd Hywel Dda) 

Darparwyr hyfforddiant Ffederasiwn Hyfforddi Cenedlaethol Cymru  

+ Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith o bob Awdurdod 
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Lleol 

Diwydiant / Cyflogwyr 

 

Y Blaenoriaethau Twf Strategol ar gyfer 
Tyfu Canolbarth Cymru yw:  

Amaethyddiaeth, Bwyd a Diod 

Trafnidiaeth 

Cefnogi Menter 

Sgiliau a Chyflogaeth 

Ynni 

Cynnig Twristiaeth Cryfach 

Ymchwil Gymhwysol ac Arloesi 

Digidol 

Dylai’r holl feysydd hyn gael eu cynnwys 
yn y gynrychiolaeth a gynigir ar gyfer y 
Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. 

 

Cynrychiolydd yr un o’r sectorau sy’n deillio o’r rhai a 
nodwyd yn Adroddiad AECOM: 

 

1. Twristiaeth – gan gynnwys lletygarwch ac arlwyo 

2. Gweithgynhyrchu 

3. Amaethyddiaeth ac economi’r tir  

4. Gwasanaethau Cyhoeddus – a allai gynnwys 
llywodraeth leol a chenedlaethol, gwasanaethau 
brys ac amddiffyn  

5. Sector sylfaen * 

6. Gwasanaethau Digidol (mae’r grŵp hwn yn 
ychwanegol at y grwpiau a ddiffiniwyd gan 
AECOM) 
 

*Mae’r “sector” hwn yn arbennig o bwysig o ran ei raddfa 
gymharol yng Nghanolbarth Cymru, ac mae’n cynnwys 
seilwaith, cyfleustodau, prosesu bwyd, adwerthu a 
dosbarthu, ac iechyd, addysg a lles. Byddai hyn yn haeddu 
dadansoddiad pellach, gyda’r fantais o flaenoriaethu 
ystyried cynrychiolaeth o’r maes iechyd a gofal 
cymdeithasol (mae addysg yn cael ei chynrychioli mewn 
adrannau eraill). 

Cynrychiolwyr Aelodau Cabinet Bwrdd 
Tyfu Canolbarth Cymru 

Penodwyd un Aelod Cabinet o bob un o’r Awdurdodau 
Lleol 

Gyrfa Cymru Wedi’i benodi 

Y Ganolfan Waith a Mwy / Yr Adran 
Gwaith a Phensiynau 

Wedi’i benodi 

Rheolwr y Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol 

Wedi’i benodi 

Eraill Gwahodd diwydiannau, grwpiau cyflogwyr, sefydliadau 
addysg uwch neu bartneriaid trydydd sector eraill yn ôl yr 
angen. Gallai’r rhain gynnwys cymdeithasau gwirfoddol 
lleol a phartneriaid addysg neu hyfforddiant o’r tu allan i’r 
ddau awdurdod a allai fod am weithio o fewn y ddau 
awdurdod, neu a all gynnig llwybrau i addysg neu 
hyfforddiant i bobl yn rhanbarth Canolbarth Cymru.  
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3.1. Mae bylchau y gwyddys amdanynt o ran aelodaeth cyflogwyr / sectorau, er enghraifft, 

Amaethyddiaeth a Defnydd Tir, Bwyd a Diod.  

3.2. Mae nifer o sefydliadau wedi cysylltu â Chadeirydd a Rheolwr y Bartneriaeth yn gofyn i ymuno â 

Bwrdd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru neu grŵp clwstwr.  

3.3. Mae Rheolwr y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi adolygu aelodaeth y tair Partneriaeth 

Sgiliau Rhanbarthol arall a’u grwpiau clwstwr. Mae’r ceisiadau a dderbyniwyd hyd yn hyn yn 

debyg i’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol eraill.  

3.4. Ar 21 Medi 2021, cytunodd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru i roi awdurdod dirprwyedig i 

Gadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol ar y cyd â Rheolwr y Bartneriaeth i adolygu’r 

aelodaeth bresennol a sefydlu nifer o grwpiau clwstwr.  

3.5. Hyd yn hyn sefydlwyd Grŵp Clwstwr Gwasanaethau Cyhoeddus a Grŵp Clwstwr Darparwyr 

Hyfforddiant.   

3.6. Galwyd ar fusnesau i ymuno â’r Grŵp Clwstwr Busnesau. Disgwylir i’r Grŵp Clwstwr hwn gael ei 

sefydlu yn yr hydref.  

3.7. Bydd Grŵp Clwstwr newydd yn cael ei sefydlu i ganolbwyntio ar y Warant i Bobl Ifanc. 

3.8. Sefydlwyd Gweithgor Strategol Rhanbarthol gyda’r Penaethiaid Addysg o’r ddau Awdurdod Lleol.  

3.9. Sefydlwyd Grŵp Rhwydwaith Cyflogadwyedd Strategol Rhanbarthol ar y cyd â Thîm Ymgysylltu 

Rhanbarthol Tyfu Canolbarth Cymru.  

3.10. Bydd Grwpiau Gorchwyl a Gorffen ar gyfer meysydd polisi yn cael eu creu pan fo angen.  

4. Gwaith Bwrdd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

4.1. Mae Bwrdd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi bod yn canolbwyntio ar y meysydd gwaith 

allweddol sy’n ofynnol er mwyn darparu rhaglen glir i ddilyn, gan gynnwys y meysydd allweddol 

sef strwythur, nodi anghenion, adeiladu partneriaeth a chynllunio ar gyfer y dyfodol.  

4.2. Rhoddodd Llywodraeth Cymru wybod i’r rhanbarth am y targedau yr oedd angen eu cyflawni yn 

ystod 2021 – 22 a chafwyd manylion y rhain yn Atodlen 2 y Llythyr Dyfarnu Grant. Yn unol â 

hynny, cyflwynwyd yr adroddiadau tystiolaeth a’r hawliadau er mwyn cael cyllid gan Gymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru.  

4.3. Mae’r targedau allweddol sydd wedi’u cynnwys yn Atodlen 2 fel a ganlyn: 

 

Tasg Gweithgareddau 
Penodol Ebrill 2021 – 
Mawrth 2022 

Llinell Amser 

Casglu, cynhyrchu a 
lledaenu gwybodaeth am y 
farchnad lafur i gefnogi 
blaenoriaethau parhaus 
Llywodraeth Cymru. 
Arweiniad pellach i'w 
ddarparu. 

Adroddiadau 
Gwybodaeth am y 
Farchnad Lafur Covid-
19 / Brexit. 
 

Tri adroddiad yn 
ystod y flwyddyn – 
dyddiadau i’w 
nodi.  
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Mabwysiadu swyddogaeth y 
Grwpiau Cyflogaeth ac 
Ymateb Rhanbarthol. 
Arweiniad pellach i’w 
ddarparu.  
 
 
 
 
 
 
 
Darparu ysgrifenyddiaeth i 
Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau 
Cymru (WESB). 

Dylai Partneriaethau 
Sgiliau Rhanbarthol 
barhau i weithio'n agos â'u 
Prif Swyddogion 
Rhanbarthol a'u 
rhanddeiliaid rhanbarthol i 
gefnogi Fframweithiau 
Economaidd Rhanbarthol 
a hefyd bod yn ymwybodol 
o faterion trawsffiniol. 

 
 
Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol i ddarparu 
ysgrifenyddiaeth lawn 
gan gynnwys trefnu 
cyfarfodydd, cymryd 
cofnodion a chroesawu 
aelodau ar sail cyfarfod 
cylchdro. Bydd 
Llywodraeth Cymru yn 
arwain ar gynnwys polisi 
a darparu cefnogaeth i 
Weinidogion.  

O fis Mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O fis Medi 2021 

Cymorth i sicrhau 
cyfatebiaeth rhwng 
cyflenwad a galw ar draws y 
system sgiliau. 
 
Arweiniad pellach i’w 
ddarparu.  
 

Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol i ddarparu 
data sylfaen ar gyfer 
cynllunio Addysg 
Bellach, gan ddefnyddio 
gwybodaeth a arweinir 
gan gyflogwyr a data 
gwybodaeth am y 
farchnad lafur. Nodi a 
darparu sylwadau 
amserol ar 
flaenoriaethau sgiliau 
rhanbarthol ar draws y 
sectorau. Dylid cyfeirio 
at flaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru a 
Chanllawiau Cynllunio 
ac Ariannu Ôl-16. 
 
Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol i gefnogi 
datblygiad ymagwedd 
ddiwygiedig, strategol at 
Gynllunio ac Ariannu Ôl-
16 yn sgil Covid-19.   

Parhaus 
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Nodi’r blaenoriaethau ar 
gyfer prentisiaethau ar 
sail gwybodaeth 
cyflogwyr.  

Parhaus 

Cefnogi Polisi Sgiliau 
Prentisiaethau 
Llywodraeth Cymru i 
fynd i’r afael ag 
anghenion busnesau 
Cymru a’r economi 
ehangach.  

Parhaus 

Cynnal perthnasoedd 
gwaith cadarnhaol â 
phrifysgolion i gytuno ar 
flaenoriaethau 
rhanbarthol ar gyfer 
addysg uwch.  

Parhaus 

Gweithio mewn 
partneriaeth ag ysgolion 
i lywio datblygiad y 
cwricwlwm.  

Parhaus 

Gweithio mewn 
partneriaeth ag ysgolion 
i lywio datblygiad y 
cwricwlwm.  

Parhaus 

Llywio blaenoriaethau ar 
gyfer Cyfrifon Dysgu 
Personol.  

Parhaus 

Gweithio gyda dysgwyr / 
cynghorwyr gyrfaoedd i 
gryfhau cyngor 
gyrfaoedd ar draws 
rhanbarthau.  

Parhaus 

 Darparu sylfaen 
dystiolaeth i lywio 
datblygiad a 
gweithrediad rhaglenni 
cyflogadwyedd.  

Parhaus 

Parhau i weithio gydag 
awdurdodau lleol ac 
ysgolion i ddiweddaru a 
llywio’r blaenoriaethau 
rhanbarthol / lleol.  

Parhaus 

Cefnogi strategaethau a 
meysydd polisi allweddol 
Llywodraeth Cymru fel y 
cytunwyd (gall hyn newid neu 

Yr Iaith Gymraeg Parhaus 

Yr Economi Werdd O fis Mai 2021 
 Digideiddio 

Iechyd a Gofal 
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gael ei ddiweddaru yn dilyn 
yr etholiadau ym mis Mai 
2021). Llywio datblygiad 
cyfeiriad polisi sgiliau ar ôl yr 
etholiad.  

Cymdeithasol 

Sectorau allweddol eraill 
a allai gael eu cydnabod 
fel blaenoriaeth ar ôl yr 
etholiad.  

Hwyluso cysylltiadau mewn 
systemau sgiliau 
cenedlaethol a rhanbarthol. 

Darparu persbectif 
rhanbarthol i lywio 
strategaethau sgiliau’r 
sector cenedlaethol a’r 
DU.  
Nodi blaenoriaethau 
sgiliau trawsffiniol ac 
adrodd yn ôl i 
Lywodraeth Cymru.  
Cydlynu cefnogaeth 
rhanddeiliaid / 
darparwyr ar gyfer 
blaenoriaethau sgiliau i’r 
Ganolfan Ymchwil 
Uwch-dechnoleg.  

Parhaus 

Datblygu gallu a chapasiti yn 
barhaus fel rhwydwaith 
cenedlaethol o 
Bartneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol.  

Adolygu a diweddaru 
aelodaeth i sicrhau bod 
sectorau â blaenoriaeth 
yn rhanbarthol yn cael 
eu cynrychioli.   

Parhaus 

Diweddaru / gloywi 
trefniadau Cylch 
Gorchwyl a 
Llywodraethu. 

Cryfhau gallu ymchwil / 
dadansoddi data.  

Gwella presenoldeb ar-
lein.  

Cynyddu cadernid 
arsyllfeydd sgiliau. 

Cryfhau gweithio ar y 
cyd a rhannu arferion 
gorau rhwng 
Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol.  

Cefnogi ailadeiladu 
economaidd rhanbarthol a 
datblygiadau yn y dyfodol 
(gan gynnwys yn drawsffiniol 
lle bo angen). 
 
 

Cefnogi ailadeiladu 
economaidd rhanbarthol 
a datblygiadau yn y 
dyfodol (gan gynnwys 
yn drawsffiniol lle bo 
angen). 

Parhaus 

Nodi blaenoriaethau i 
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ategu buddsoddiad 
rhanbarthol sy’n cefnogi 
swyddi a thwf yn y 
rhanbarthau.  

Cefnogaeth ar gyfer 
cyfarfodydd ac 
ymgynghoriadau.  
 
Arweiniad pellach i’w 
ddarparu. 

Cadeiryddion 
Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol i gadeirio 
Bwrdd Cyflogaeth a 
Sgiliau Cymru yn eu tro 
a chynhyrchu adroddiad 
diweddaru ar gyfer y 
Cyngor Datblygu 
Economaidd. Rheolwyr 
y Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol i fod yn 
bresennol fel 
sylwedyddion.  

Yn ôl yr angen 

Cynrychiolydd cyflogwyr 
y Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol i fynychu 
Bwrdd Cynghori ar 
Brentisiaethau Cymru.  

Cadeirydd y 
Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol i 
gynrychioli Bwrdd 
Cyflogaeth a Sgiliau 
Cymru yn y Cyngor 
Datblygu Economaidd.  

Ymgysylltu ag aelodau a 
rhanddeiliaid y 
Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol i gymryd 
rhan mewn 
ymgynghoriadau 
Llywodraeth Cymru.  

Adroddiad Diweddaru (yn 
unol â Chymal 10 y Llythyr 
Dyfarnu Grant) 

Cyflwyno adroddiadau 
tystiolaeth ar gynnydd y 
gweithgareddau a 
nodwyd yn Atodlen 2.  

Gorffennaf 2021 
Tachwedd 2021 
Mawrth 2022 
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5. Cyfarfodydd a Gweithgareddau Bwrdd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

5.1. Cynhaliwyd cyfarfodydd Bwrdd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn rheolaidd drwy gydol y 

flwyddyn.  

5.2. Mae’r agendâu wedi bod yn amrywiol ac wedi cynnwys: 

 Aelodaeth y Bwrdd 

 Grwpiau Clwstwr 

 Y Fargen Dwf 

 Cynllun Gwaith y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

 Gwefan y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

 Cymorth Data Cymru 

 Data Llywodraeth Cymru – cyflwyniad ynghylch Arolwg Sgiliau Cyflogwyr  

 Adroddiad Sgiliau Gwyrdd  

 Cynllun Cyfathrebu 

 Gyrfa Cymru - cyflwyniadau 

 Cyflwyniad yr Adran Gwaith a Phensiynau 

5.3. Cafwyd cyflwyniadau ac yna trafodaethau i’w dilyn i lywio gwaith y Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol. Roedd y rhain yn cynnwys y canlynol: 

 Adroddiad Ymchwil Clwstwr Sgiliau Cynaliadwy Wavehill – cyflwyniad Grŵp 
Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru  

 Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 

 Prentisiaethau Rhanbarthol a Rennir – Ymgynghoriad Anffurfiol 

 Y Strategaeth Gyflogadwyedd Newydd a Thwf Swyddi Cymru 

 ReAct+ 

 Data Cymru – adroddiad Sgiliau Gwyrdd 

 Sbotolau ar Aelodau 

 Templed y Sgwrs Genedlaethol 

 Peilot Cronfa Adfywio Cymunedol Canolfan y Dechnoleg Amgen   

 Prosiect Hyfforddi Ôl-osod er mwyn Optimeiddio  

 Datblygu Strategaeth Twristiaeth 

 Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 
 

5.4. Ar 19 Hydref, cynhaliodd Gyrfa Cymru a’r Adran Gwaith a Phensiynau ddigwyddiad rhithiol ar y 
cyd o’r enw ‘Eich Gyrfa, Eich Dyfodol’, gan ymgynghori â’r Bartneriaeth. Rhoddodd Cadeirydd y 
Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol drosolwg o waith y Bartneriaeth, Ein Cryfderau Sectorol ac 
Uchelgais Tyfu Canolbarth Cymru.  
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6. Adroddiad Sgiliau Gwyrdd 

6.1. Comisiynwyd Data Cymru gan y pedair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol i ddatblygu Adroddiad 

Sgiliau Gwyrdd a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2022. Rhannwyd canfyddiadau’r adroddiad hwn â 

Llywodraeth Cymru a phartneriaid rhanbarthol.  

7. Adrodd ar COVID-19  

7.1. Trwy gydol y pandemig, mae’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi cyflwyno adroddiadau 

ynghylch effaith COVID-19 i Lywodraeth Cymru. Fel rhan o’r dystiolaeth anecdotaidd a 

ddefnyddiwyd yn yr adroddiadau ynghylch effaith COVID-19 a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru, 

anfonwyd arolygon cyflogwyr at fusnesau Canolbarth Cymru drwy aelodau Bwrdd y Bartneriaeth 

Sgiliau Rhanbarthol a rhwydweithiau amrywiol ar draws y rhanbarth. Roedd yr adroddiad terfynol 

yn grynodeb o’r effaith ar y rhanbarth.  

8. Cefnogi strategaethau a meysydd polisi Llywodraeth Cymru fel y cytunwyd. Llywio 

datblygiad cyfeiriad polisi sgiliau ar ôl yr etholiad.   

8.1. Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru’n parhau i gefnogi a hyrwyddo 

strategaethau a meysydd polisi allweddol Llywodraeth Cymru. Mae’r Bartneriaeth yn parhau i 

ddarparu persbectif rhanbarthol i lywio strategaethau sgiliau’r sector cenedlaethol a’r DU ynghyd 

â darparu data sylfaen ar gyfer cynllunio Addysg Bellach, gan ddefnyddio gwybodaeth a arweinir 

gan gyflogwyr a data gwybodaeth am y farchnad lafur. 

8.2. Er mwyn cynorthwyo i sicrhau cyfatebiaeth rhwng cyflenwad a galw ar draws y system sgiliau, a 

chefnogi ailadeiladu economaidd rhanbarthol a datblygiadau yn y dyfodol, mae Rheolwr y 

Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn mynd i gyfarfodydd Grŵp Rheoli Tyfu Canolbarth Cymru. 

Mae rhaglen y Fargen Dwf yn dilyn dull cydweithredol ar draws y rhanbarth ac mae’r Bartneriaeth 

Sgiliau Rhanbarthol yn cyfrannu o safbwynt sgiliau.  

8.3. Er mwyn helpu i nodi blaenoriaethau ar gyfer prentisiaethau yn seiliedig ar wybodaeth gan 

gyflogwyr, mae Rheolwr a Chadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi cwrdd â 

darparwyr hyfforddiant ac aelodau busnes o fwrdd y Bartneriaeth i drafod anghenion sgiliau yn y 

rhanbarth a nodi cyfleoedd a fynegwyd gan aelodau busnes.   

8.4. Cyfarfu Cadeiryddion y pedair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol â Vaughan Gething, Gweinidog 

yr Economi, ar 3 Tachwedd 2021.  

8.5. Mae Cadeirydd a Rheolwr y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn mynd i gyfarfodydd rheolaidd 

gydag Emma Edworthy, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Cyflogadwyedd a Sgiliau, Llywodraeth 

Cymru.  

8.6. Mae Rheolwr y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn aelod o’r Cyngor Sgiliau Gwyrdd Hybrid sydd 

newydd gael ei sefydlu dan arweiniad Diwydiannau Gwyrdd Cymru, a’r cadeirydd yw Carwyn 

Jones, cyn-Brif Weinidog Cymru. Dyma fwrdd cynghori sy’n darparu arbenigedd a dealltwriaeth, 

sy’n ddiduedd a’r tu allan i fuddiannau partneriaid cyflawni cyfredol gyda golwg ar ychwanegu 

gwerth ac nid darparu. Yn ogystal â bod yn gyfrwng i ddefnyddio’r gwaith rhagorol sy’n digwydd 

yn y maes diwydiant gwyrdd, bydd yn ffrind beirniadol, yn gorff ymgynghorol, cynghorol a 

chyfeiriadol, a fydd yn tynnu ar sgiliau a gwybodaeth eang aelodau’r fforwm. Y nod yw darparu 

cyngor eang ar faterion sgiliau gwyrdd a chynnig barn wybodus ar eu heffaith. 
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8.7. Mae Rheolwr y Bartneriaeth hefyd yn aelod o Banel Arbenigol Cyfranogi mewn Gwaith Teg ar 

gyfer Iechyd, Llesiant a Thegwch a arweinir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Diben y panel 

arbenigol hwn yw cynghori ar argymhellion i asiantaethau a phartneriaethau lleol a rhanbarthol er 

mwyn gwella cyfranogiad mewn gwaith teg a da mewn ffordd sy’n cefnogi iechyd, llesiant a 

thegwch, a chynghori ar gyfathrebu’r argymhellion hyn. Bu ffocws arbennig ar yr effaith ar bobl 

ifanc a phlant, yng nghyd-destun Cenedlaethau’r Dyfodol a’r posibilrwydd y gallai pobl ifanc gael 

eu creithio yn y tymor hir. Datblygwyd deunydd i ddylanwadu ar gynlluniau llesiant lleol a 

chynlluniau datblygu rhanbarthol a’u gweithrediad. Mae’r ail gam – sef Ymgysylltu – yn mynd 

rhagddo.  

8.8. Mae Rheolwr y Bartneriaeth yn parhau i weithio’n agos â’n Prif Swyddogion Rhanbarthol 

perthnasol a’r rhanddeiliaid rhanbarthol i gefnogi Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol, 

blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a pharhau i feithrin ymwybyddiaeth o faterion trawsffiniol.  

8.9. Gwahoddwyd Rheolwr y Bartneriaeth i fod yn rhan o Weithgor Fframweithiau Prentisiaethau 

Cymru sy’n edrych ar y Fframweithiau Prentisiaethau Gwasanaethau Trafnidiaeth a 

Gweithgynhyrchu ar gyfer Cymru.  

9. Y Warant i Bobl Ifanc 

9.1. Mae’r Rhaglen Lywodraethu yn cyflwyno ymrwymiad uchelgeisiol i ddarparu’r Warant i Bobl 

Ifanc, gan gynnig cymorth i sicrhau gwaith, addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bawb o 

dan 25 oed.  

9.2. Cyflwynwyd y warant i sicrhau na fyddai cenhedlaeth yn cael ei cholli ledled Cymru oherwydd y 

dirywiad economaidd a’r cynnydd enfawr mewn diweithdra o ganlyniad i COVID a Brexit.  

9.3. Mae’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi comisiynu Hatch Associates i ddarparu cymorth 

technegol. Maent wedi mapio’r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd a rhannwyd y canfyddiadau â 

Gyrfa Cymru er mwyn cynnwys y manylion ar eu platfform Chwilio am Gymorth.  

9.4. Datblygwyd adroddiad drafft er mwyn nodi’r llwybrau dilyniant, rhwystrau, a chynllun gweithredu 

a bydd yn cael ei rannu ag aelodau Bwrdd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn y cyfarfod nesaf 

er mwyn derbyn eu sylwadau.  
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10. Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 3 Blynedd 2022 – 2025 

10.1. Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol i ddatblygu Cynllun 

Cyflogaeth a Sgiliau 3 Blynedd newydd a Chynllun Gweithredu a fydd yn nodi’r blaenoriaethau ar 

gyfer buddsoddi rhanbarthol er mwyn cefnogi swyddi a thwf yng Nghanolbarth Cymru.  

10.2. Lansiwyd yr arolwg Cyflogaeth a Sgiliau blynyddol a’r dyddiad cau yw 9 Medi. Bydd y 

wybodaeth hon oddi wrth y cyflogwyr yn cael ei dadansoddi a’i nodi yn yr adroddiad drafft.  

10.3. Ynghyd â’r adroddiad 20 tudalen i Lywodraeth Cymru, bydd nifer o atodiadau a fydd yn 

canolbwyntio ar y canlynol:  

 Sgiliau Digidol 

 Sgiliau Sero Net 

 Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol 

 Addysg Bellach a Phrentisiaethau 

 Y Gymraeg 

10.4. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu Arweinwyr Polisi perthnasol i’r Partneriaethau Sgiliau 

Rhanbarthol, er mwyn darparu cyd-destun ychwanegol a rhoi diweddariadau amserol o’u 

meysydd. Cynhaliwyd nifer o weithdai polisi penodol yn ystod misoedd yr haf i gynorthwyo’r 

partneriaethau gyda hyn.  

10.5. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r prif adroddiad yw canol mis Hydref. Mae Llywodraeth 

Cymru’n cydnabod y bydd rhai o’r atodiadau’n cael eu cyflwyno’n hwyrach yn ddibynnol ar 

adroddiadau’n cael eu rhannu gan Arweinwyr Polisi Llywodraeth Cymru i nodi’r cynnydd a 

wnaed.  

11. Gweithgareddau Eraill 

11.1. Mae cyfarfodydd ar y cyd yn parhau gyda Rheolwyr y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol a 

Llywodraeth Cymru i edrych ar ganllawiau ac adborth ynghylch Cyfrifon Dysgu Personol. Mae 

Rheolwr y Bartneriaeth yn aros am adroddiad cynhwysfawr gan Lywodraeth Cymru ynghylch y 

ddarpariaeth bresennol a’r cyrsiau sydd i ddod ledled y rhanbarth.  

11.2. Mae Rheolwr y Bartneriaeth yn gweithio’n agos â Rheolwyr y Partneriaethau Sgiliau 

Rhanbarthol eraill i ddatblygu capasiti a gallu’n barhaus fel rhwydwaith cenedlaethol o 

Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Enghraifft o’r gwaith hwn yw’r Adroddiad Sgiliau Gwyrdd.  

11.3. Mae’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi datblygu perthynas â phartneriaid allweddol fel 

Gyrfa Cymru, Cymru’n Gweithio, yr Adran Gwaith a Phensiynau, a Serco (AilGychwyn).  

 

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, nodwch 
pam 

 

Crynodeb: Amherthnasol 

Hirdymor: Amherthnasol   

Integreiddio: Amherthnasol  

Cydweithio: Amherthnasol  
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Cynnwys: Amherthnasol  

Atal: Amherthnasol  

 
ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION:  
 
Er gwybodaeth er mwyn derbyn adroddiad blynyddol Bwrdd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol.  

 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION: 
 
 
 Enw’r Cyswllt:  Aggie Caesar-Homden, Rheolwr y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

Aggie.caesar-homden@powys.gov.uk  

 Swydd: Panel Craffu 

 Dyddiad yr Adroddiad: 29 Medi 2022 

 Acronymau: Amherthnasol 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu   
 
DYDDIAD: 
 

  
29 Medi 2022 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

TEITL: 
 

Canlyniadau TGAU a Lefel A 2022  
 
 

DIBEN YR ADRODDIAD: Er gwybodaeth 
 

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

Er gwybodaeth 
 

1. Cefndir: 
 

O ganlyniad i bandemig Covid-19 ni gynhaliwyd arholiadau allanol yn eu dull traddodiadol 
mewn ysgolion yn ystod 2020 na 2021. 
 

Penderfynwyd y byddai arholiadau allanol yn cael eu cynnal yn ystod Haf 2022, a chyflwynwyd 
rhai addasiadau megis lleihau’r cynnwys mewn rhai pynciau. 

 

Penderfynwyd gan Gymhwysterau Cymru y byddai canlyniadau ar lefel genedlaethol yn 
adlewyrchu pwynt hanner ffordd yn fras rhwng canlyniadau haf 2019 a haf 2021. I’r perwyl 
hwnnw, nid oes modd cymharu canlyniadau 2022 gyda blynyddoedd blaenorol. 
 
Gweler isod ganrannau dros dro ar gyfer Ceredigion (bydd data swyddogol ar gael ddechrau 
Hydref) 
 
 

2. Canlyniadau TGAU 2022 
 
2.1 Cymariaethau Cenedlaethol – arholiadau Haf 2022 
 

% o’r graddau a 
ddyfarnwyd Haf 
2022 

Ceredigion 
2022 

Cymru 
2022 

Gradd A* - A 28.1% 25.1% 

Gradd A* - C 77.1% 68.6% 

Gradd A* - G 98.7% 97.3% 
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2.2 Canlyniadau lleol 
 
Ystyrir ystod o ddangosyddion wrth arfarnu canlyniadau: 
 

Dangosydd Diffiniad Ceredigion  

2022 
Cymru 
2022 (os 

ydy’r data ar 
gael) 

L2+ Canran y disgyblion sydd wedi ennill 5 gradd 
TGAU graddau A*-C gan gynnwys Iaith a 
Mathemateg/Rhifedd 

63.9%  

L2+ Lit Canran y disgyblion sydd wedi ennill 5 gradd 
TGAU graddau A*-C gan gynnwys 
Iaith/Llenyddiaeth a Mathemateg/Rhifedd 

65.1%  

L2 Canran y disgyblion sydd wedi ennill 5 gradd 
TGAU graddau A*-C  

76.6%  

L1 Canran y disgyblion sydd wedi ennill 5 gradd 
TGAU graddau A*-G  

92.1%  

5A*-A Canran y disgyblion sydd wedi ennill 5 gradd 
TGAU graddau A*-A  

25.9%  

Cymraeg Canran y disgyblion sydd wedi ennill gradd 
TGAU gradd A*-C mewn Cymraeg Iaith Gyntaf 

76.3% 76.3% 

Saesneg Canran y disgyblion sydd wedi ennill gradd 
TGAU gradd A*-C mewn Saesneg 

72.5% 65.7% 

Mathemateg Canran y disgyblion sydd wedi ennill gradd 
TGAU gradd A*-C mewn Mathemateg 

64.5% 56.8& 

Mathemateg 
Rhifedd 

Canran y disgyblion sydd wedi ennill gradd 
TGAU gradd A*-C mewn Mathemateg Rhifedd 

64.4% 59.6% 

Gwyddoniaeth Canran y disgyblion sydd wedi ennill gradd 
TGAU gradd A*-C mewn Gwyddoniaeth 

73.5%  

 
Canlyniadau Safon Uwch - arholiadau Haf 2022 
 

 Ceredigion 2022 Cymru 2022 

Gradd A* - A 42.1% 40.9% 

Gradd A* - B 70.2% 52.0% 

Gradd A* - C 89.2% 76.3% 

Gradd A* - E 98.4% 97.6% 
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LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

A oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi’i gwblhau? Os na, nodwch 
pam 

Nac oes 

Crynodeb: 

Hirdymor:    

Integreiddio:  

Cydweithio:  

Cynnwys:  

Atal:  

ARGYMHELLIAD 

 
Er gwybodaeth 

Y RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD: 
 
Er gwybodaeth 
 
 Enw Cyswllt:            Meinir Ebbsworth 

 Swydd: Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Ysgolion 

 Dyddiad yr Adroddiad: 1af Medi 2021 

 Acronymau:  
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Craffu Cymunedau sy’n dysgu 

DYDDIAD:  29:09:2022 
 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Penmorfa 
 

TEITL:  
 

Fframwaith Gwella Ysgolion Llywodraeth Cymru 
Welsh Government School Improvement Guidance 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD:  Rhannu gwybodaeth am ddogfen allweddol parthed   
Gwella Ysgolion fydd ag oblygiadau i sut mae gwasanaeth 
Gwella Ysgolion Ceredigion yn gweithredu. 
 

RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR WEDI GOFYN 
AM Y WYBODAETH: 
 

Er mwyn sicrhau fod gwybodaeth y Pwyllgor Craffu 
Addysg parthed disgwyliadau gwella ysgolion 
cenedlaethol yn gyfredol. 

CEFNDIR: 
  Yn dilyn ymgynghoriad cenedlaethol a ddaeth i ben ar y 15fed o Fawrth, 2021,  rhyddhawyd y        
ddogfen ganllaw, Fframwaith Gwella Ysgolion Llywodraeth Cymru, sydd bellach yn weithredol  o Fedi 
2022. Bydd y ddogfen yn troi’n statudol o Fedi 2024. 

 
  Nod y ddogfen yw; 

- cryfhau effeithiolrwydd hunan-werthuso a chynllunio gwella gan ysgolion 
-  disodli'r system categoreiddio cenedlaethol gyda phroses gymorth debyg, heb gyhoeddi 

categorïau ysgolion 
- cryfhau a darparu eglurder ynghylch y gwahanu rhwng gweithgareddau gwerthuso / gwella  a'r 

system atebolrwydd 
- neilltuo rolau a chyfrifoldebau gwahanol gyrff yn glir mewn system hunan-wella 

 
Mae’r canllawiau yn gosod yr hyn y mae’n ‘rhaid’ i ysgolion ac eraill yn y system addysg ei 
wneud a’r hyn y ‘dylai’ ysgolion ac eraill ei wneud o dan y fframwaith ar gyfer gwerthuso, 
gwella ac atebolrwydd. Mae rhwymedigaeth statudol y tu ôl i’r cyfeiriadau at yr hyn y mae’n 
‘rhaid’ i ysgolion ac eraill ei wneud. Arfer gorau, yn unol â’r canllawiau, yw’r gweithrediadau 
hynny a nodir fel yr hyn y ‘dylai’ ysgolion ac eraill ei wneud. 
 
Drwy gyhoeddi canllawiau gwella ysgolion ar sail anstatudol nawr, mae Llywodraeth Cymru 
am i ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol, Estyn ac awdurdodau esgobaethol 
weithredu a phrofi’r dulliau gwella ysgolion ac atebolrwydd sy’n cael eu nodi ynddynt. Byddwn 
wedyn yn gwerthuso eu heffaith. Ar ôl hynny bydd Llywodraeth Cymru’n diweddaru’r 
canllawiau, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgir yn 2022 i 2023 ac yn 2023 i 2024, a’u cyhoeddi ar 
ffurf canllawiau statudol i ddod i rym ym mis Medi 2024. 
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PRIF NEGESEUON 
 

1. Pwysigrwydd ar newid diwylliant o atebolrwydd uchel i brosesau hunanarfarnu eang eu 
tystiolaeth, cyson a gonest, sy’n arwain at gefnogaeth heb fod hyn yn cyfrif yn eu herbyn 
at ddibenion atebolrwydd (categoreiddio gynt) 
 

2. Bydd ysgolion yn defnyddio’r amrywiaeth ehangach a chyfoethocaf posibl o dystiolaeth 
sydd ar gael i lywio eu gwaith hunanwerthuso a  chynllunio gwelliannau 
 

3. Bydd ysgolion yn defnyddio set o wybodaeth ansoddol a meintiol i werthuso cynnydd 
disgyblion, ac ni fyddant yn dibynnu’n llwyr ar ffyrdd cyfyngedig o fesur cyrhaeddiad 
disgyblion 
 

4. Dylid defnyddio data cymwysterau ac asesiadau crynodol ynghyd ag amrywiaeth 
ehangach o dystiolaeth. Mae dadansoddi data a gwybodaeth yn bwysig, ond ni ddylai 
fod yn bwysicach na ffynonellau tystiolaeth eraill ar gyfer hunanwerthuso 

 

5. Y tri maes cyffredinol ar gyfer prosesau hunanwerthuso ysgolion fydd: 

 Gweledigaeth ac arweinyddiaeth 

 Cwricwlwm, dysgu ac addysgu 

 Lles, tegwch a chynhwysiant 
 

6. Bydd y Corff Llywodraethol yn gyrff atebol i’w hysgolion, gan oruchwylio’r broses 
gwerthuso a gwella. Mae eu rôl yn strategol ac maent yn pennu’r nodau strategol ar 
gyfer yr hyn mae am i’r ysgol ei gyflawni. Y Pennaeth, a’r Uwch Dîm Rheoli, sy’n gyfrifol 
am arweinyddiaeth, cyfeiriad a rheolaeth yr ysgol o fewn y nodau strategol hynny. Y 
Pennaeth sy’n gyfrifol am drefniadaeth a rheolaeth fewnol yr ysgol ac am gynghori ar y 
nodau strategol a’u rhoi ar waith.  

 

7. Mae’r Fframwaith Gwella Ysgolion yn rhoi pwysigrwydd ar gynnydd disgyblion ac yn 
awgrymu dau gwestiwn allweddol ar gyfer gweithgareddau gwella ysgolion: 

 Pa mor dda mae disgyblion yn gwneud cynnydd yn y ffyrdd a ddisgrifiwyd yn yr 
egwyddorion cynnydd, gan eu cefnogi i ddatblygu tuag at y pedwar diben? 
 

 A yw cyflymder cynnydd disgyblion yn unol â disgwyliadau athrawon a’r cwricwlwm? 
 
 

8. Bydd yn ofynnol i ysgolion roi trefniadau ar waith i alluogi ymarferwyr i gymryd rhan 
mewn deialog broffesiynol yn eu hysgol ac ar draws eu clwstwr i archwilio, trafod a deall 
eu disgwyliadau ar gyfer y modd y dylai disgyblion wneud cynnydd a sut dylai 
gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau gyfrannu at hyn yng nghwricwlwm eu hysgol 

 

9. Cynllun Datblygu’r ysgol fydd yn darparu’r fframwaith strategol ar gyfer gwella. Bydd 
angen i Gynllun Datblygu Ysgol bob ysgol nodi dwy flaenoriaeth genedlaethol o Fedi 
2022 ymlaen: 

 Gwella cynnydd disgyblion drwy sicrhau bod eu dysgu’n cael ei gefnogi gan amrywiaeth 
o wybodaeth, sgiliau a phrofiadau 

 Lleihau effaith tlodi ar gynnydd a chyrhaeddiad disgyblion 
 
Bydd y Cynllun Datblygu Ysgol hefyd yn : 
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 Cynnwys anghenion dysgu proffesiynol  athrawon a chynorthwy-wyr 

 Y modd mae’r ysgol yn defnyddio ei hadnoddau  

 Cael ei ddiwygio o leiaf unwaith y flwyddyn 

 Cael ei ymgynghori arno cyn ei baratoi neu ddiwygio (Pennaeth, disgyblion, rhieni, staff, 
corff llywodraethu, personau neu gyrff addas eraill) 

 Cyhoeddi’r cynllun drwy roi copi i bob aelod o gorff llywodraethu a staff yr ysgol 
 
 

10. Bydd blaenoriaethau gwella ysgolion, a’u cynlluniau datblygu, yn cael eu cyhoeddi ar 
ffurf gryno ar wefan yr ysgol.  

Dylai gynnwys: 

 crynodeb lefel uchel o ganfyddiadau hunanwerthusiad yr ysgol gan gyfleu’r prif 
gryfderau a’r meysydd i’w datblygu 

 blaenoriaethau gwella lefel uchel ar gyfer y flwyddyn bresennol, camau gweithredu a 
cherrig milltir 

 cymorth a gaiff yr ysgol i’w helpu i gyflawni ei blaenoriaethau 

 cynnydd yn erbyn blaenoriaethau’r flwyddyn flaenorol. 
 

11. Bydd Awdurdodau Lleol yn rhannu gwybodaeth sydd ganddynt i helpu ysgolion i 
hunanwerthuso ac yn rhannu gwybodaeth berthnasol am ysgolion â’i gilydd. Bydd 
Awdurdodau Lleol, ar y cyd gydag ysgolion, yn penderfynu pa gymorth sydd angen ar 
ysgol i gwrdd â’i blaenoriaethau, a gallu’r ysgol i fod o gymorth i eraill. Ni fydd y cymorth 
a ddarperir drwy ddyraniad amser sefydlog a gall cymorth gynyddu neu leihau unrhyw 
bryd. 

Bydd ysgolion sydd ag anghenion mwy sylweddol yn gallu manteisio ar fwy o gefnogaeth.  
 

12. Bydd Awdurdodau Lleol yn sicrhau gyda’r ysgol bod y blaenoriaethau a nodi yn y CDY 
yn gywir a pherthnasol i’r ysgol ac yn rhoi cyngor ar lunio’r crynodebau i’w cyhoeddi. 

Bydd Awdurdodau Lleol hefyd yn rhoi adroddiad i’r Corff Llywodraethol sy’n amlinellu’r modd y mae’n 
bwriadu cefnogi/brocera cymorth i fynd i’r afael â blaenoriaethau gwelliant ysgol, ac yn fwy cyffredin. 

Bydd y cymorth a roddir i ysgolion: 

 yn gydweithredol 

 yn galluogi i wella’n gynaliadwy dros gyfnod o amser 

 yn gymesur a hyblyg i angen yr ysgol ar y pryd 

 yn hybu ac annog gweithio gyda chymheiriaid, cydweithio a chefnogaeth rhwng ysgolion 
Bydd Awdurdodau Lleol yn cyhoeddi eu cynlluniau darparu gwasanaethau ar ffurf gryno.  

 

13. Bydd Ymgynghorwyr Gwella yn : 

 rhoi adborth a chyngor i ysgolion ar eu prosesau hunanwerthuso 

 yn gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion gan ddefnyddio’r broses hunanwerthuso 
fel sylfaen 

 yn cydweithio gyda’r ysgol i bennu’r gefnogaeth sydd ei hangen 

 yn cyfeirio ysgolion ar raglenni arweinyddiaeth a dysgu proffesiynol perthnasol 

 yn trefnu cymorth pwrpasol ychwanegol i ysgolion 

 yn rhoi adborth i gyrff llywodraethol ynghyd ag  adroddiad blynyddol  

 rhannu cryfderau ar draws y system 

 hyrwyddo prosesau a chydweithio rhwng ysgolion  

 adnabod cryfderau ysgolion i’w galluogi i roi cymorth i ysgolion eraill 
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14. O Fedi 2024 ymlaen, bydd ysgolion yn cael eu harolygu’n fwy rheolaidd, a bydd Estyn 
yn ymgysylltu gydag ysgolion cyn mabwysiadu unrhyw ddulliau newydd 

 
 

Bwriad yr Adran Ysgolion i’w creu dogfen ‘Cefnogi a Chydweithio gydag Ysgolion’ 
yn unol â’r canllawiau newydd hyn er mwyn sicrhau eglurdeb parthed y cydweithio sydd rhwng yr 
adran a’r ysgolion. 

 
 
Y SEFYLLFA AR HYN O BRYD: 
 
 
 
 

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

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

 

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

 
 
ARGYMHELLION: Eitem er gwybodaeth yw hon. 
 

 

RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: Eitem er gwybodaeth yw hon.  
 

 
 
 Enw Cyswllt: Mary Davies 

 Swydd: Rheolwr Corfforaethol Gwella Ysgolion 

 Dyddiad yr Adroddiad: 8:09:22 

 Acronymau:  
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Craffu Cymunedau sy’n dysgu 

DYDDIAD:  29:09:2022 
 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Penmorfa 
 

TEITL:  
 

Arolygiadau Estyn, tymor yr Haf 2022 

PWRPAS YR ADRODDIAD:  Er gwybodaeth 
 

RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR WEDI GOFYN 
AM Y WYBODAETH: 
 

Er gwybodaeth 

  Mae Estyn wedi ail afael mewn arolygu Ysgolion, gydag ymweliadau peilot yn digwydd yn nhymor y 
Gwanwyn 2022, ac yna’r drefn arolygu’n parhau yn ei dull arferol o dymor yr Haf 2022 ymlaen. Mae’r 
Fframwaith Arolygu wedi’i diwygio a bellach ni roddir barnau megis Anfoddhaol, Boddhaol, Da a 
Rhagorol am wahanol elfennau o’r Fframwaith. Yn hytrach, mae naratif arfarnol yn nodi cryfderau a 
meysydd gwella ysgolion ar gyfer agweddau penodol o’u gwaith. Mae argymhellion gan Estyn yn 
parhau, ac fe ddaw Estyn i farn os ydy’r ysgol angen gwelliannau sylweddol ac angen ail ymweliad 
Estyn oddi fewn i gyfnod penodol.  

 
Arolygwyd yr ysgolion a ganlyn yn ddiweddar: 

 Ysgol Uwchradd Aberteifi 

https://www.estyn.gov.wales/provider/6674044 
 Ysgol Gynradd Llangwyryfon 

https://www.estyn.gov.wales/provider/6672310 

 Ysgol Gyfun Penglais 
https://www.estyn.gov.wales/provider/6674047 

 
Nid oes angen ail ymweliad gan yr un o’r dair ysgol, ac mae’r argymhellion a godwyd gan 
Estyn yn rhan o Gynlluniau Datblygu Ysgol yr ysgolion hyn. 
 

 
 
 

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

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

 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  
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ARGYMHELLION: Eitem er gwybodaeth yw hon. 
 

 

RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: Eitem er gwybodaeth yw hon.  
 

 
 
 Enw Cyswllt: Mary Davies 

 Swydd: Rheolwr Corfforaethol Gwella Ysgolion 

 Dyddiad yr Adroddiad: 8:09:22 

 Acronymau:  
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Sy’n Dysgu  

DYDDIAD: 
 

29 Medi 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: 22/9/2022 

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 
 

 
Cofnodion cyngor ieuenctid 
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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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Cofnodion Cyfarfod y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU  
CYMUNEDAU SY’N DYSGU  

a gynhaliwyd yn hybrid yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa,  
Aberaeron a hefyd drwy fideo-gynadledda ddydd Iau, 30 Mehefin 2022 

 
YN BRESENNOL:  Y Cynghorydd Endaf Edwards (Cadeirydd), y 
Cynghorwyr Euros Davies, Marc Davies, Meirion Davies, Amanda Edwards, 
Eryl Evans, Paul Hinge, Geraint Wyn Hughes, Chris James a Gareth Lloyd. 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorydd Wyn Thomas (Aelod o’r Cabinet) 
ynghyd â’r Cynghorwyr Elizabeth Evans a Gwyn Wigley Evans.   
 
Swyddogion yn bresennol:  Mrs Meinir Ebbsworth, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Ysgolion; Mrs Elen James, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Porth Cymorth Cynnar; Mr Mark Gleeson, Rheolwr Corfforaethol, Dysgu 
Gydol Oes a Sgiliau; Mrs Carys Tisdell, Pennaeth UCD Ceredigion; Mr Aled 
Rumble, Cydlynydd y Cwricwlwm i Gymru; Mrs Lisa Evans, Swyddog 
Cymorth Craffu a Safonau; a Mrs Dana Jones, Swyddog Gwasanaethau 
Democrataidd a Safonau.  
 

(10.00-1:30pm) 
 

 
1 Ymddiheuriadau 

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Rhodri Davies a Mark Strong am nad oedd 
modd iddynt fod yn y cyfarfod. 
 

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. 
Roedd Mrs Lisa Evans, Swyddog Cymorth Craffu a Safonau wedi datgan 
buddiant personol a buddiant sy’n rhagfarnu parthed cludiant ysgolion a 
grybwyllir yn y Flaenraglen Waith. 
 

3 Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Sgiliau a Chanolfan Eos a Chanolfan 
Aeron (yr Unedau Cyfeirio Disgyblion) 
Bu i’r Aelod o’r Cabinet, y Cynghorydd Wyn Thomas, gyflwyno’r adroddiad ar 
y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Sgiliau a Chanolfan Eos a Chanolfan 
Aeron (Unedau Cyfeirio Disgyblion). Dywedodd fod yna bump Gwasanaeth o 
fewn Porth Cymorth Cynnar, sef – 
 

 Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar 

 Gwasanaeth Cymorth ag Atal  

 Gwasanaeth Canolfannau Lles 
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 Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 

 Canolfan Eos a Chanolfan Aeron. 
 
Dywedodd fod y Porth Cymorth Cynnar:- 

 yn darparu cymorth cynnar cyffredinol a phwrpasol, ynghyd â 
gwybodaeth, cyngor ac ymyrraeth integredig a hynny gydol oes. 

 Mai 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. 

 Bod y Gwasanaeth yn darparu cyngor a chymorth hwylus a 
phwrpasol. 

 Bod y 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. 

 
Bu i Ms Carys Tisdell, Pennaeth UCD Ceredigion roi cyflwyniad gwybodus i’r 
Aelodau ar y canlynol: 

 Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Ceredigion:  

 Trosolwg 

 Strwythur Staffio  

 Datblygiad personol y Staff 

 Cyd-destun/ gwybodaeth am ddata disgyblion 

 Ailintegreiddio 

 Presenoldeb  

 Amserlen ar gyfer mis Medi 2022 

 Gwisg Ysgol  

 Gweithgareddau Llesiant 

 Wythnosau themâu 

 Llesiant yn y gaeaf, ymweliad gan Art of Brilliance 

 Chwaraeon yn yr ysgol 

 Chwarae actif 

 Gweithgareddau a dyddiadau i ddod  
 
Wedyn rhoddodd y Rheolwr Corfforaethol, Mark Gleeson, gyflwyniad i’r 
Aelodau ar y canlynol: 

 Ein gweledigaeth 

 Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 

 Amcanion y Cwricwlwm Amgen 

 Cymwysterau 

 Hyfforddiant Ceredigion 

 Hyfforddeiaeth – Pwy sy’n gymwys? 

 Llinyn ymgysylltu 

 Beth ydym ni’n ei wneud? 

 Llinyn Datblygu 

 Prentisiaethau 

 Dysgu Bro, 

 Tîm Cymorth Cyflogaeth - sut allwn ni helpu? Sut ydym ni’n helpu 
unigolion  
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 Gwybodaeth  

 Datganiadau i’r wasg 
 
Yn dilyn cwestiynau a sylwadau o'r llawr, CYTUNWYD 
(i) i nodi'r diweddariad a ddarparwyd;  
(ii) i longyfarch y ddau wasanaeth ar eu gwaith rhagorol;  
(iii) y dylai Aelodau’r Pwyllgor ymweld â Hyfforddiant Ceredigion yn y dyfodol 
agos; ac  
(iv) ar ôl trafod â’r staff yng Nghanolfan Eos a Chanolfan Aeron, y dylai’r 
Aelodau ymweld â Chanolfan Eos a Chanolfan Aeron ar adeg sy’n gyfleus i 
bawb. 
 

4 Hunanarfarnu a Chynllunio Gwelliant Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant 
Rhoddwyd ystyriaeth i’r adroddiad ar Hunanarfarnu a Chynllunio Gwelliant yn 
y Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant. Cyflwynwyd yr adroddiad i sicrhau fod 
aelodau’r Pwyllgor Craffu yn deall prosesau hunanarfarnu’r Gwasanaeth a’u 
rôl yn y prosesau hyn. 
 
Rhoddwyd gwybod bod gan y Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant drefniadau 
ar waith ar gyfer hunanarfarnu cyson. Mae’r trefniadau hyn yn rhan o’r 
cynllunio busnes corfforaethol. 
 
Cyflwynwyd grid i ddarlunio’r prosesau hunanarfarnu a rôl y Pwyllgor Craffu 
a Throsolwg Cymunedau sy’n Dysgu yn y prosesau hynny. 
 
Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD I: 
(i) sefydlu ffrwd waith sydd yn ymateb i dair blaenoriaeth Cynllun Busnes 
Lefel 1 y Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant; a  
(ii) sefydlu ffrwd waith i gyfrannu tuag at brosesau hunanwerthuso’r 
gwasanaeth. 
 

5 Partneriaeth Addysg  Canolbarth Cymru - Cynllun Busnes 
Rhoddodd yr Aelod o’r Cabinet ddiweddariad ar flaenoriaethau’r bartneriaeth 
addysg rhwng Powys a Cheredigion ar gyfer 2022-23. 
 
Adroddwyd bod Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru wedi’i llunio rhwng 
Awdurdodau Lleol Powys a Cheredigion ym Medi 2021. Fe’i seiliwyd ar 
Femorandwm o Ddealltwriaeth rhwng y ddwy sir. Nodir yn y Memorandwm o 
Ddealltwriaeth fod y ddwy sir yn cydweithio  
ar faterion sy’n 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 
 
Ym Medi 2021, a hithau ar ganol blwyddyn ariannol, fe gyflwynodd Powys a 
Cheredigion ddau gynllun busnes ar wahân i Lywodraeth Cymru. 
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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 Bartneriaeth 
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. 
 
CYTUNWYD i gymeradwyo Cynllun Busnes Partneriaeth Addysg Canolbarth 
Cymru ar gyfer 2022-23, fel y’i cyflwynwyd.  
 
 

6 Diweddariad ar Ysgol Ardal newydd yn Nyffryn Aeron 
Cytunwyd i adeiladu ysgol gynradd newydd yn ardal Dyffryn Aeron fel rhan o 
raglen Llywodraeth Cymru, Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain. 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. 
  
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. 
Ymgynghorwyr Rheoli Prosiectau a Mesur Meintiau yw SPP 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. Yn ôl yr amserlen, mae’r 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 ym Mawrth/Ebrill 2023, gan 
dybio bod yr holl brosesau’n rhedeg yn esmwyth, a disgwylir y bydd y gwaith 
yn cwblhau yng Ngorffennaf/Awst 2024. 
 
Mae Corff Llywodraethu Cysgodol ar gyfer yr ysgol newydd yn cael ei sefydlu 
ar hyn o bryd. 
 
CYTUNWYD i nodi’r diweddariad a roddwyd, ond gwnaeth yr Aelodau annog 
fod y gwaith yn dechrau cyn gynted â phosib yn sgil y cynnydd mewn costau 
deunyddiau adeiladu yn dilyn y pandemig.  
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7 Cwricwlwm i Gymru - diweddariad 
Rhoddodd yr Aelod o’r Cabinet wybod y bydd ysgolion cynradd Cymru yn 
cychwyn gweithredu’r Cwricwlwm i Gymru ym Medi 2022, gyda’r sector 
uwchradd yn gweithredu’n statudol o Fedi 2023 ymlaen. 
 
Rhoddodd Cydlynydd y Cwricwlwm i Gymru ddiweddariad am yr amrywiaeth 
o gefnogaeth a roddir i ysgolion wrth weithredu, a’r blaenoriaethau sy’n 
parhau ar gyfer 2022-23. 

 Y Siwrnai ers 2015/19 

 Cefnogi’r Cwricwlwm 

 Ffrwd 1 - Cymorth fesul ardal 

 Ffrwd 2 - Rhwydweithio 

 Ffrwd 3 - Cymorth i ysgolion yn unigol 

 Ffrwd 4 - Rhwydweithio cenedlaethol 
 
CYTUNWYD i nodi’r diweddariad a roddwyd. 
 

8 Diweddariad llafar ar ddarpariaeth prydau ysgol am ddim 
Rhoddodd yr Aelod o’r Cabinet wybod y bydd Cyngor Sir Ceredigion yn 
cynnig prydau ysgol am ddim o dymor yr hydref ymlaen a hynny i bob 
plentyn yn y dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2. 
 
Roedd hyn yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i gynnig Prydau Ysgol 
am Ddim i ddisgyblion ysgolion cynradd ledled Cymru, gan ddechrau gyda’r 
dosbarthiadau Derbyn o fis Medi 2022 ymlaen. 
 
Mewn ymateb i'r cynnydd mewn costau byw ar hyn o bryd, roedd hwn yn 
gam cadarnhaol ymlaen i sicrhau na fydd yr un plentyn yn teimlo’n llwglyd yn 
yr ysgol ac er mwyn mynd i'r afael â thlodi yn ein Sir. 
 
O ddydd Llun 5 Medi 2022 ymlaen, bydd pob plentyn yn y dosbarthiadau 
Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yng Ngheredigion yn cael cynnig Prydau 
Ysgol am Ddim, gan ymestyn y cynnig y tu hwnt i'r hyn sy’n ofynnol i’w 
wneud erbyn mis Medi. 
 
Roedd Cyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru yn benderfynol o 
weithredu'r cynllun hwn yn fuan ac roedd angen adeiladu’r capasiti arlwyo i 
sicrhau ei fod yn cael ei gyflwyno’n raddol ac yn llwyddiannus, gan symud 
tuag at ei gyflwyno drwy’r ysgolion cyfan dros y tair blynedd nesaf. 
 
Roedd y Cyngor yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i ddatblygu proses er 
mwyn i chi fedru gofyn am bryd ysgol am ddim i’ch plentyn/plant yn Derbyn, 
Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 o fis Medi 2022 ymlaen, gan osgoi gwaith diangen 
i rieni/gwarcheidwaid. 
 
Bydd rhagor o wybodaeth i ddod erbyn diwedd y tymor. 
 
CYTUNWYD i nodi’r sefyllfa bresennol 
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9 Aelod Cyfetholedig ar gyfer Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Sy'n Dysgu Cyngor Sir Ceredigion - cynrychiolaeth Rhieni-
Lywodraethwyr 
Rhoddodd yr Aelod o’r Cabinet wybod fod angen, yn unol â Chyfansoddiad y 
Cyngor, 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 fel aelodau cyfetholedig gyda hawliau pleidleisio. Un 
o'r sector cynradd ac un o'r sector uwchradd. 
 
Bydd tymor y penodiad yn para am bum 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 gwaith recriwtio yn ystod mis Mai 2022 a’r ddau ymgeisydd 
llwyddiannus oedd: 

 Cathryn A. Charnell-White (sector cynradd) 

 Jonny Huw Greatrex (sector uwchradd) 
 
Gofynnwyd i'r Cyngor ar 7 Gorffennaf gymeradwyo penodi’r aelodau 
cyfetholedig canlynol i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu 
oddi ar 7 Gorffennaf 2022, am gyfnod o bum mlynedd: 

 Cathryn A. Charnell-White (sector cynradd) 

 Jonny Huw Greatrex (sector uwchradd) 
 
CYTUNWYD i nodi’r sefyllfa bresennol.  
 
 

10 Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion 
sy'n codi o'r Cofnodion 
CYTUNWYD i nodi cofnodion cyfarfod diwethaf y Pwyllgor.  
 

11 Blaenraglen Waith 
CYTUNWYD i nodi’r Flaenraglen Waith, fel y’i cyflwynwyd, ar yr amod yr 
ystyrir y Polisi Cludiant Ysgolion yn y cyfarfod nesaf. Roedd hwn yn bolisi o 
dan gylch gwaith Mr Rhodri Llwyd, Swyddog Arweiniol Corfforaethol y 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, felly bydd ef yn dod i hwyluso’r 
drafodaeth am y mater hwn. 
 
Hefyd nodwyd bod y Cyngor wedi rhoi gwybod yn ddiweddar i 
rieni/gwarcheidwaid y bydd yn gorffen cludiant ysgol am ddim i ddisgyblion 
ardal Llangwyryfon a ddymunai mynychu Ysgol Henry Richard. Mewn 
ymateb, gofynnodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Ysgolion am i 
rieni/gwarcheidwaid gysylltu â’r Cyngor drwy Clic gydag enw a chyfeiriad y 
disgyblion sy’n cael eu heffeithio.  Bydd Aelod Lleol yr ardal dan sylw, y 
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans, yn rhoi gwybod i’r rhieni/gwarcheidwaid 
am y cais hwn. 
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Nodwyd mai hwn oedd cyfarfod cyntaf y Pwyllgor yma yn dilyn marwolaeth y 
Cynghorydd Hag Harris a fu’n Aelod o’r Cabinet dros Addysg. Bydd colled 
mawr ar ei ôl.  
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu a gynhaliwyd ar Dydd Iau, 29 Medi 2022 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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