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Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu yn Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, 
Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda, Dydd Iau, 8 Rhagfyr 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.   Y llwybr cyfeirio cyfredol i gael diagnosis o awtistiaeth (Tudalennau 3 
- 10) 
  

4.   Strategaeth Tegwch ac Amddifadedd (Tudalennau 11 - 68) 
  

5.   Cofnodion Cyfarfod Cyngor Ieuenctid Ceredigion (21.10.22) 
(Tudalennau 69 - 84) 
  

6.   Diweddariad llafar ar y grantiau sydd ar gael i ysgolion  
  

7.   Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw 
faterion sy'n codi o'r Cofnodion (Tudalennau 85 - 88) 
  

8.   I ystyried Blaenraglen Waith Ddrafft 2022/23 (Tudalennau 89 - 94) 
 

 
 

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. 
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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’R:  
 

 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Sy’n Dysgu  

DYDDIAD:  
 

 8 Rhagfyr 2022  

LLEOLIAD:   Hybrid  
 

TEITL:  
 

 Y llwybr cyfeirio cyfredol i gael diagnosis o awtistiaeth 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD:    Rhoi gwybodaeth am y llwybr cyfeirio cyfredol i gael diagnosis 
o awtistiaeth. Ystyried yr heriau a sut mae’r Gwasanaethau 
Ysgolion yn bodloni anghenion plant sydd wedi cael diagnosis 
neu’n aros i gael diagnosis. 

 
Y RHESWM Y MAE 
CRAFFU WEDI GOFYN AM 
Y WYBODAETH:   
 

  
Mae’r amser aros i gael diagnosis o awtistiaeth yn hir iawn ar 
hyn o bryd ac mae angen sicrwydd bod anghenion addysgol 
plant a phobl ifanc ag awtistiaeth yn cael eu bodloni. 

CEFNDIR:   
Mae awtistiaeth yn gyflwr datblygiadol am oes sy’n effeithio ar y modd y mae pobl yn 
cyfathrebu a rhyngweithio â’r byd. Mae un o bob cant o bobl ar y sbectrwm awtistig ac mae 
rhai yn wynebu heriau llawer mwy nag eraill o ganlyniad i’r cyflwr hwn.  Mae’r anawsterau 
sydd gan rai yn ei gwneud hi’n anodd iawn iddyn nhw gael mynediad at y cwricwlwm arferol 
ac mae darpariaeth arbenigol yn angenrheidiol. Mae eraill yn ffynnu wrth wneud tasgau 
addysgiadol oherwydd eu ffocws penodol, sylw i fanylder a dycnwch. 
 
Gall plant a phobl ifanc y tybir bod ganddynt awtistiaeth ddangos gwahaniaethau mewn 
cyfathrebu cymdeithasol, yn eu patrymau ymddygiad a all gynnwys diddordeb neu ymwneud 
â gweithgareddau cyfyng ac ailadroddus a/neu wahaniaethau synhwyraidd.  Tan yn 
ddiweddar, cyfeiriwyd holl blant a phobl ifanc Ceredigion i’n Tîm Asesu Cyfathrebu 
Cymdeithasol (SCAT) drwy ein hysgrifennydd iechyd pediatrig. Mae SCAT yn cynnwys 
pediatregydd ymgynghorol (ag arbenigedd mewn awtistiaeth); Therapydd Arbenigol Lleferydd 
ac Iaith (SALT); Seicolegydd Addysg; cynrychiolaeth o’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) ac 
aelod o’r Tîm Anabledd Plant.  Caiff cyfeiriadau eu gwneud i’r pediatregydd sy’n cwrdd â’r 
plentyn a’r rhieni i gasglu gwybodaeth cyn penderfynu ar addasrwydd y cyfeiriad i SCAT. Pan 
fydd enw’r plentyn ar y rhestr SCAT, cesglir gwybodaeth a gwneir asesiadau 
amlddisgyblaethol i bennu a yw’r diagnosis yn briodol. Wrth i’r broses hon fynd rhagddi, bydd 
y tîm yn adolygu’r plant yn rheolaidd yn y cyfarfodydd.  Pan fydd penderfyniad wedi’i wneud 
ynghylch addasrwydd y diagnosis neu beidio, bydd y pediatregydd ac aelod staff proffesiynol 
arall o’r maes iechyd neu addysg yn hysbysu’r rhieni o’r penderfyniad. Bryd hyn, efallai y 
bydd rhieni’n penderfynu y byddai’n well ganddynt beidio â chael y diagnosis ffurfiol ond 
rhoddir caniatâd, fel rheol, i’r wybodaeth am anghenion y plentyn gael ei rhannu.  
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Tan yn ddiweddar, roedd yr amser yr oedd plentyn/person ifanc yn aros ar restr SCAT 
Ceredigion (o’r cyfeirio i’r diagnosis) yn rhyw ddeuddeg mis (a thua 100 o blant a phobl ifanc 
ar y rhestr), a rhai yn derbyn diagnosis yn llawer cynt nag eraill.  
 
Yn 2015, cychwynnwyd datblygu polisi ar gyfer sefydlu gwasanaethau niwroddatblygiadol 
(ND) ar draws Byrddau Iechyd yng Nghymru gyda lansiad y rhaglen Gyda’n Gilydd dros Blant 
a Phobl Ifanc (T4CYP) a fyddai’n ail-lunio a chreu ffocws newydd ar wasanaethau iechyd 
meddwl a iechyd emosiynol i blant a phobl ifanc a gwella mynediad a chefnogaeth i bobl 
ifanc a theuluoedd. Un o flaenoriaethau’r rhaglen oedd gwella gwasanaethau ND a’r ffrwd 
waith i gefnogi hyn. Roedd hyn yn cynnwys cynlluniau i ddatblygu llwybrau gofal i blant a 
phobl ifanc awtistig.  
 
Lansiwyd gwasanaeth ND Hywel Dda ym mis Tachwedd 2015 ac mae’n dilyn model y 
cytunwyd arno yn genedlaethol ynghylch ffurfweddiad gwasanaethau a llwybrau diagnostig 
sy’n hyrwyddo mynediad teg at asesiad diagnostig.  Yn 2019, estynnwyd y rhaglen T4CYP 
am ddwy flynedd arall er mwyn datblygu ymhellach y gwaith a oedd yn ymwneud â 
gwasanaethau ND. Mae’r gwasanaeth ND yn cydymffurfio â chanllawiau’r Sefydliad 
Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) ynghylch asesiadau diagnostig 
ac arferion da. 
 

O’r cychwyn, trosglwyddodd Sir Gâr a Sir Benfro unrhyw gyfeirio o ran Cyflwr Sbectrwm 
Awtistiaeth (ASC) i’r Tîm Niwroddatblygiadol (NDT) newydd. Roedd gan y ddau awdurdod lleol 
restrau aros hir yn barod ar gyfer gwneud asesiadau cyn i’r gwasanaeth gael ei sefydlu. 
Roedd yn well gan Geredigion ei ddull o asesu ac am nifer o flynyddoedd parhaodd gyda’r 
gwasanaeth SCAT ar gyfer pob disgybl gan y teimlwyd ei fod yn bodloni anghenion y plant a’r 
bobl ifanc. Fodd bynnag, teimlai Hywel Dda ei bod yn bwysig bod y model cyflenwi 
gwasanaethau yn gyson a theg ar draws ei ôl troed a phenderfynwyd gan y Bwrdd Iechyd y 
byddai pob asesiad ar gyfer Cyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth yn cael ei wneud gan ei Dîm 
Niwroddatblygiadol yn ganolog. Yn 2020, cafodd mwyafrif plant a phobl ifanc Ceredigion a 
oedd yn aros am asesiad eu trosglwyddo i’r Tîm Niwroddatblygiadol. 
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Y SEFYLLFA BRESENNOL:   
 
Er bod y rhan fwyaf a gaiff eu cyfeirio am asesiad Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth yn awr yn mynd 
drwy’r Tîm Niwroddatblygiadol canolog, mae Ceredigion yn parhau i redeg y SCAT ac yn cynnal 
asesiadau i’r plant hynny sydd dan bum mlwydd oed.  
 
Mae gan 169 o ddisgyblion ddiagnosis o awtistiaeth yn ysgolion Ceredigion ar hyn o bryd. 
 
Mae 2192 o blant a phobl ifanc yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn awr yn aros am asesiad 
drwy’r Tîm Niwroddatblygiadol.  Mae hyn gyfwerth â mwy na thair blynedd o aros.  Mae 143 
o’r rhai hynny sydd ar y rhestr aros yn ddisgyblion Ceredigion. 
 
Cafodd Adolygiad o’r Galw a’r Capasiti gan Lywodraeth Cymru ei gomisiynu a’i gwblhau ym 
mis Mawrth 2022. Mae canfyddiadau a ddaeth i’r amlwg yn awgrymu nad yw’r galw am 
wasanaethau ND ledled Cymru yn cyfateb i’r capasiti. Addunedodd Llywodraeth Cymru fwy o 
fuddsoddiad dros y tair blynedd nesaf i barhau i ddatblygu gwasanaethau. 
 
Sut mae hyn yn effeithio ar blant a phobl ifanc yn ysgolion Ceredigion? 
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Mae’n bwysig nodi o’r cychwyn nad yw darpariaethau ac ymyriadau yn y Gwasanaethau 
Ysgolion yn ddibynnol ar ddiagnosis o awtistiaeth. Mae ysgolion yn ymateb i anghenion y 
plentyn unigol yn ei gymuned, beth bynnag fo’r diagnosis. Nid yw’r rhestr aros hir am ddiagnosis, 
felly, yn cael fawr o effaith ar y gefnogaeth y mae plentyn ag anawsterau cyfathrebu 
cymdeithasol yn ei chael yn yr ysgol.   
 
Mae Seicolegwyr Addysg, Athrawon Ymgynghorol a SALT (ac weithiau Ffisiotherapyddion, 
Therapyddion Galwedigaethol, Swyddogion Cynhwysiant a Gweithwyr Allweddol ac ati) yn 
gweithio gyda’i gilydd i asesu a dynodi anghenion yr unigolyn, a chynhelir cyfarfodydd cynllunio 
sy'n canolbwyntio ar unigolion mewn ysgolion i sicrhau bod y plentyn, ei deulu a gweithwyr 
proffesiynol yn gweithio tuag at ddeilliannau sy’n bwysig i’r plentyn. 
 
Mae cynorthwyo ysgolion i ddeall a chefnogi disgyblion Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth wedi bod 
yn uchel ar agenda’r Gwasanaethau Ysgolion am nifer o flynyddoedd ac mae ysgolion wedi cael 
eu hannog i gael ‘Tystysgrif Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth’ Awtistiaeth Cymru.  Mae 70% o 
ysgolion Ceredigion yn awr wedi cael y wobr a rhai ysgolion yn y broses o’i chwblhau. Mae 
Ceredigion hefyd wedi buddsoddi mewn hyfforddi nifer o Eiriolwyr Awtistiaeth mewn ysgolion. 
Cafodd y Cynorthwywyr Addysgu hyn hyfforddiant ar wahaniaethau unigol a strategaethau 
cefnogi gan staff addysg arbenigol ac asiantaethau partner yn y Gwasanaeth Iechyd (e.e. 
Therapyddion Lleferydd ac Iaith a Therapyddion Galwedigaethol).  Mae’r Eiriolwyr Awtistiaeth 
wrth law yn yr ysgolion hynny i gynnig cyngor a strategaethau o ddydd i ddydd. 
 
Cynhyrchwyd nifer o becynnau hyfforddiant hefyd ar ffurf rhestrau chwarae gan staff arbenigol 
yn yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol i roi gwybodaeth a strategaethau defnyddiol i staff 
addysgu a staff ysgolion. 

• Gwneud Addasiadau Rhesymol 
• Strategaethau Gwahaniaethu Syml 
• Addysgu ar gyfer Niwroamrywiaeth 
• Awtistiaeth mewn Merched 
• Sgiliau Gweithredu Goruchwyliol yn yr Ystafell Ddosbarth 
• Cyflwyniad i Anawsterau Prosesu Synhwyraidd 
• Chwarae Synhwyraidd 
• Cylchedau Synhwyraidd 
• Ysgrifennu Storïau Synhwyraidd 
• Datblygu Sgiliau Iaith Cynnar 
• Cyflwyniad i Leferydd, Iaith ac Anghenion Cyfathrebu 
• Awgrymiadau ac adnoddau defnyddiol i gefnogi dysgwyr ag ADY yn yr ystafell ddosbarth 
• Beth yw gorbryder a sut galla i gefnogi disgybl gorbryderus yn fy nosbarth? 
• Osgoi Ysgol ar sail Emosiynol 

 
Rydym yn gweithio’n agos gyda’n Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy’n cynnig hyfforddiant i 
ysgolion ar bob lefel o ran anghenion cyfathrebu: 

• Hyfforddiant ELKLAN i Gynorthwywyr Addysgu (rhaglen benodol i ddatblygu lleferydd, iaith a 
sgiliau cyfathrebu) 

• Attention Autism 
• Hyfforddiant Rhyngweithio Dwys (i ddisgyblion cyn datblygiad geiriol) 
• Strategaethau Cyfathrebu Cyfan gan gynnwys arwyddo, byrddau cyfathrebu ac ati. 
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• Dyfeisiau cyfathrebu a meddalwedd briodol  
• Talkabout (grwpiau cyfathrebu cymdeithasol) 

 
 
I’r disgyblion hynny ag arnynt angen darpariaeth addysgol fwy arbenigol/dwys, mae’r 
Gwasanaethau Ysgolion yn cynnig Canolfannau Adnoddau Arbenigol (SRCs) ar lefel gynradd 
ac uwchradd. Caiff y canolfannau hyn eu staffio gan staff arbenigol profiadol  hyfforddedig. Nid 
oes angen diagnosis ar blant a phobl ifanc i gael mynediad at y darpariaethau hyn. 
 
Rydym yn falch iawn o ddweud bod Ceredigion yn awdurdod cynhwysol ac rydym i gyd yn 
gweithio gyda’n gilydd i wneud yn siŵr y bodlonir anghenion ein disgyblion yn lleol. Er nad oes 
gennym ysgolion arbennig, dim ond un disgybl, oherwydd difrifoldeb a chymhlethdod yr angen, 
sy’n derbyn addysg mewn ysgol arbenigol y tu allan i’r sir ar hyn o bryd. 
 
 
 
Cefnogaeth i Rieni 
Mae’r Gwasanaeth Tîm o Amgylch y Teulu yn cynnig rhaglen 10 wythnos i rieni plant/pobl ifanc 
sydd wedi derbyn diagnosis neu ar restr aros SCAT/NDT. Mae hon yn rhaglen gynhwysfawr a 
chyflenwir pob pwnc yr ymdrinnir ag ef gan ystod o weithwyr proffesiynol ym maes Iechyd, 
Addysg a’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r rhaglen yn cwmpasu: 

• Y Ffordd tuag at Ddiagnosis 
• Cyfathrebu Cymdeithasol, Rhyngweithio Cymdeithasol a Dychymyg Cymdeithasol 
• Anghenion Synhwyraidd 
• Anghenion Synhwyraidd mewn Addysg ac ymatebion a strategaethau Ymddygiadol 
• Gwahaniaethau Deietegol 
• Anghenion y Bledren a’r Coluddyn 
• Anghenion Therapi Galwedigaethol 
• Safbwynt Seicoleg Addysgol 
• Lleferydd ac Iaith ac Anghenion Cyfathrebu  
• Meithrin ein Hunain a Chefnogaeth Bellach 

 
 
Gall rhieni hefyd ofyn am fwy o gefnogaeth drwy Clic. Caiff ceisiadau eu hystyried a rhoddir 
ymateb cymesur.  Cynigir pecyn gwybodaeth i rieni pan gaiff diagnosis ei wneud. Mae’n bosibl 
y cynigir asesiadau pellach gan y Gwasanaethau Cymdeithasol dan y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant i benderfynu a oes angen cefnogaeth bellach ar y plentyn/person ifanc 
a’i deulu i helpu’r unigolyn i gwrdd â’i ddeilliannau i gyflawni llesiant.  Mae’n bosibl y caiff rhai 
gefnogaeth drwy Taliadau Uniongyrchol, drwy fynd i gynlluniau chwarae DASH neu drwy 
gyfrwng seibiannau. Mae cydweithio clòs gyda chydweithwyr iechyd yn caniatáu ar gyfer 
cefnogaeth wedi’i thargedu mewn meysydd penodol o ddatblygiad yn sgiliau’r unigolyn. 
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A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os na, nodwch pam 

 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Integreiddio:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL:  

Atal:  
 
ARGYMHELLIAD/ARGYMHELLION: 
 
I gael gwybod am y llwybr cyfeirio cyfredol i gael diagnosis o awtistiaeth yng Ngheredigion.  
 
I gael gwybod am sut mae’r Gwasanaethau Ysgolion yn bodloni anghenion plant sydd wedi 
cael diagnosis o awtistiaeth neu’n aros i gael diagnosis. 
 
 
 
 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD/ARGYMHELLION:   
I godi ymwybyddiaeth o’r llwybr cyfeirio cyfredol a’r gefnogaeth a roddir gan Wasanaethau 
Ysgolion Ceredigion.  
 
 
 
 
 
Enw Cyswllt:  Angharad Behnan 
Teitl: Prif Seicolegydd Addysg 
Dyddiad yr Adroddiad:   
  
Acronymau:   
 
 
 
 
 
 

 
ASC - Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth (Autism Spectrum Condition)  
SCAT - Tîm Asesu Cyfathrebu Cymdeithasol (Social   
Communication Assessment Team) 
SALT - Therapydd Lleferydd ac Iaith (Speech and Language 
Therapist) 
ND – Niwroddatblygiadol 
TAF – Tîm o Amgylch y Teulu (Team around the Family) 
TAs – Cynorthwywyr Addysgu (Teaching Assistants) 
OT – Therapydd Galwedigaethol (Occupational Therapist) 
ALN – Anghenion Dysgu Ychwanegol (Additional Learning Needs) 
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SRCs - Canolfannau Adnoddau Arbenigol (Specialist Resource 
Centres) 
NICE - Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a 
Gofal 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

 Pwyllgor Craffu Cymunedau sy’n Dysgu 

DYDDIAD: 
 

 8 Rhagfyr 2022 

LLEOLIAD:  Penmorfa, Aberaeron 
 

TEITL: 
 

 Strategaeth Tegwch ac Amddifadedd 
 

Equity and 
Deprivation Strategy (001).docx      
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi gwybod am y strategaeth ganllaw newydd ar gyfer 
ysgolion i helpu pobl ifanc sy’n wynebu amddifadedd.  Annog 
ysgolion i ystyried a gweithredu camau i gwrdd â’r her o sicrhau 
tegwch i’r holl blant a phobl ifanc.  

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

Yn dilyn Covid-19, mae'r bwlch o ran cyrhaeddiad a chyfleoedd 
wedi lledu rhwng dysgwyr difreintiedig a’r rhai mwy breintiedig. 
Mae canlyniadau ar lefel TGAU yn awgrymu fod y bwlch 
amddifadedd a geir ym myd addysg yng Nghymru yn gyfystyr â 
thua 24 mis o gynnydd addysgol. Mae'r argyfwng costau byw 
ond yn ehangu’r bwlch o ran cyrhaeddiad a chyfleoedd 
addysgol a fodolai eisoes.  

CEFNDIR: 
Mae cefnogi dysgwyr difreintiedig yn hollbwysig ar gyfer cael tegwch mewn addysg. Heb 
gefnogaeth effeithiol, mae dysgwyr difreintiedig yn cael eu heffeithio'n anghyfartal o 
gymharu â'u cyfoedion.  
 
Mae data deilliannau TGAU yn dangos y bwlch presennol o ran cyrhaeddiad. Yn ôl y data 
yng Nghymru, cyn y pandemig roedd y bwlch anfantais yn gyfystyr â thua 22-23 mis o 
gynnydd addysgol yn 2019, dim ond ychydig yn is na’r 24 mis yn 2011. Ar ben hynny, roedd 
y bwlch anfantais parhaus (hynny yw, disgyblion a oedd yn gymwys i gael prydau ysgol am 
ddim am 80% o'u hamser yn yr ysgol) yn gyfystyr â thua 29 mis o gynnydd addysgol yn 
2019, sydd hefyd heb newid o'r lefel a gafwyd yn 2011. Dim ond 4% o ddisgyblion sydd o 
dan anfantais parhaus yng Nghymru a gyrhaeddodd y cwintel uchaf ar gyfer sgoriau TGAU 
yn 2019. 
 
Mae'r Gweinidog Addysg presennol, Jeremy Miles, wedi siarad yn gyson am ei ymrwymiad i 
gefnogi disgyblion bregus a difreintiedig: 
 

• “Mae taclo effaith tlodi ar gyrhaeddiad wrth wraidd cenhadaeth ein cenedl ym maes 
addysg.” 
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• “Fe wyddom ni o dystiolaeth ymchwil ac arolygu mai ysgolion sy'n cyplysu dysgu ac 
addysgu mewn ffordd effeithiol gan ganolbwyntio ar ymgysylltu â'r gymuned yw'r rhai 
mwyaf effeithiol o ran goresgyn effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol. Felly, fe fyddwn 
ni'n awyddus i weld ysgolion yn gweithredu fel ysgolion bro, gan ymestyn allan at rieni 
a gofalwyr ac ymgysylltu â'r gymuned gyfan.” 
 

• “Mae mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad yn hanfodol os ydym am sicrhau 
dyheadau a safonau uchel i bawb.  Rydym yn gwybod bod y cartref a’r gymuned yn 
dylanwadu’n fawr ar gyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc a bod angen rhagor o 
gymorth ar athrawon i fynd i’r afael â’r materion y mae rhai plant a phobl ifanc yn eu 
hwynebu.” 

 
Mae’r Cwricwlwm newydd i Gymru yn gofyn i ysgolion ac athrawon gynnig cwricwlwm eang 
a chytbwys sy’n llawn profiadau i’r dysgwyr. Dylai mynediad teg a chyfartal i gyfleoedd fod 
wrth wraidd pob penderfyniad. Mae'r ddogfen hon yn annog ysgolion i ystyried dull deg o 
gyflwyno addysg ac yn cynnig cyfle i drafod yn ehangach.  

 
Y SEFYLLFA BRESENNOL: 
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Dywed data cenedlaethol yng Nghynllun Llesiant Ceredigion 2018-2023 fod 3,459 o ddisgyblion 
yn byw mewn tlodi yng Ngheredigion ar hyn o bryd. Mae bron i un o bob tri chartref yng 
Ngheredigion yn byw mewn tlodi. Rhwng 2018 a 2022 mae nifer yr aelwydydd sy'n byw mewn 
tlodi wedi cynyddu gan 9%. O ystyried yr argyfwng costau byw presennol, cydnabyddir yn 
gyffredin y bydd y ffigwr yma yn cynyddu ymhellach. Mae cydberthynas agos rhwng Covid-19, 
tlodi, a lles ac iechyd meddwl unigolion. Ers y pandemig, mae cynnydd amlwg wedi bod yn nifer 
y plant a’r bobl ifanc sy'n chwilio am gymorth gydag anawsterau emosiynol cymhleth ac iechyd 
meddwl.   
 
Mae Strategaeth Gorfforaethol Ceredigion yn cydnabod yr angen i gefnogi disgyblion/teuluoedd 
difreintiedig a bregus. Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn crybwyll yr angen i ddiogelu pobl rhag 
tlodi, hyrwyddo ffyrdd iachach o fyw, cefnogi llesiant, ac amddiffyn y rhai mwyaf bregus drwy 
gynorthwyo ac ymyrryd yn gynnar. Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol Ceredigion - 
‘Ceredigion Teg a Chyfartal’ - yn sail i’r prif themâu a gyflwynir yn y canllawiau, gan gydnabod 
hefyd ddogfennau allweddol gan y llywodraeth, megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
2015 a Deddf Cydraddoldeb 2010.  
 
Mae Adroddiad Hunanasesu 2021/22 Ceredigion (Adolygiad Blynyddol o Berfformiad a’r 
Amcanion Llesiant) hefyd yn blaenoriaethu’r angen i gefnogi dysgwyr o bob oed a chefndir i 
ymwneud ag addysg a hyfforddiant, ac yn cydnabod yr angen i ddiogelu pobl rhag tlodi. 
 
Un o brif amcanion y Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant yw cefnogi tegwch i bob dysgwr, yn 
enwedig yn dilyn Covid-19 a'r heriau ychwanegol y mae dysgwyr difreintiedig yn eu hwynebu. 
O ganlyniad, amcan y gwasanaeth oedd paratoi Strategaeth Amddifadedd ar gyfer ysgolion er 
mwyn darparu addysg deg i bob dysgwr.  
 
Mae'r Strategaeth Tegwch ac Amddifadedd yn cyd-fynd â chorff o waith ehangach sy'n ceisio 
cefnogi ein dysgwyr difreintiedig yn well. Mae neges bwysig yn ganolog iddi – bod angen mwy 
o gymorth ar ddysgwyr difreintiedig, a hynny’n amlach, i gael yr un cyfleoedd â'u cyfoedion.   
 
Mae nifer o bolisïau Addysg / Ysgolion yn cyd-fynd â’r ddogfen hon. Mae’r rhain yn cynnwys y 
canlynol, heb restru pob un: 

• Polisi Amddiffyn a Diogelu Plant  
• Polisi Cwricwlwm  
• Polisi Cydraddoldeb  
• Polisi Disgyblaeth Disgyblion 
• Egwyddorion a Disgwyliadau Ceredigion o Ysgolion a Gynhelir ar gyfer Disgyblion sydd 

ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 2021 / Polisi Anghenion Addysgol Arbennig 
• Polisi Presenoldeb   
• Polisi Plant sy'n Derbyn Gofal  

 
Mae’r gydnabyddiaeth a’r dealltwriaeth o’r heriau ychwanegol sy’n wynebu pobl ifanc 
Ceredigion yn rhywbeth sy’ cynyddu. Mae'r Gwasanaeth Addysg a Diwylliant yn benderfynol o 
gynyddu a gwella'r dealltwriaeth o amddifadedd a chefnogi drwy dargedu'r ddarpariaeth.  Yn 
hanesyddol, defnyddiwyd Prydau Ysgol Am Ddim i fesur pwy sydd dan anfantais addysgol. Yn 
ddiweddar, mae ysgolion yn cael eu hannog i ystyried y data yma ochr yn ochr â data Mynegai 
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Amddifadedd Lluosog Cymru (2019) sy'n fwy medrus o ran cydnabod amddifadedd drwy 
ddangosyddion lluosog. Mae tlodi gwledig yn amlwg a hynny ledled y sir, ac mae ysgolion yn 
dechrau ystyried defnyddio arian grant penodol i oresgyn rhwystrau rhanbarthol er mwyn 
datblygu addysg gyflawn a theg i bawb. Yn ogystal, mae data’r Mynegai Amddifadedd yn nodi 
materion megis cartrefi gwael, incwm, a diogelwch cymunedol. Mae cyflogau isel, diffyg gofal 
plant fforddiadwy, lleihad yn y Credyd Cynhwysol a chostau uchel/fforddiadwyedd o ran tai yn 
golygu mai tlodi yw un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r awdurdod lleol.  
 
O'r eiliad y mae pobl ifanc yn cyrraedd yr ysgol, rhaid gwneud pob ymdrech i ddileu unrhyw 
rwystr a wynebir gartref. Mae'r ddogfen hon yn cefnogi ysgolion i barhau i ddatblygu’r egwyddor 
o degwch er budd anghenion yr unigolion. 
 

A wnaed Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, esboniwch 
pam 

  Do 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Integreiddio:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  

LLESIANT 
CENEDLAETHAU'R 
DYFODOL: 

Atal:  
ARGYMHELLIAD: 
 
 

1. Cytuno i fabwysiadu cynnwys Strategaeth Tegwch ac Amddifadedd Ceredigion ar gyfer ysgolion. 
2. Bod adroddiad blynyddol ar y cynnydd a wneir gyda Strategaeth Tegwch ac Amddifadedd 

Ceredigion yn cael ei gyflwyno i’r ysgolion a’r Pwyllgor Craffu Cymunedau sy’n Dysgu. 
 
RHESWM AM YR ARGYMHELLION: 

 
I sicrhau bod gan ysgolion strategaeth briodol - sydd wedi'i seilio ar dystiolaeth - i gefnogi 
disgyblion difreintiedig.  
 
Enw Cyswllt: Gareth Lewis 
Swydd: Cydlynydd Strategaeth Difreintedd a Thlodi Gwledig 
Dyddiad yr Adroddiad: Rhagfyr 2022 
Acronymau: FSM – Prydau Ysgol Am Ddim 

WIMD – Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru  
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COPI DRAFFT 

Partneriaeth Canolbarth Cymru  
Strategaeth Tegwch ac Amddifadedd  

 

 

 

Sail resymegol 
Mae Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl (2017) yn datgan yn glir bwysigrwydd 

‘ysgolion cryf a chynhwysol sydd wedi ymrwymo i ragoriaeth, tegwch a llesiant’. Un o gamau 

gweithredu allweddol y ddogfen yw sicrhau ein bod ni’n partneru tegwch â rhagoriaeth, gan nodi 

ffyrdd newydd ac effeithiol o fesur a gwella llesiant dysgwyr. Pwrpas y strategaeth hon yw 

hyrwyddo pwysigrwydd cydraddoldeb a chynnig dulliau clir o werthuso a gwella ysgolion. 

‘Rydym wedi ymrwymo i lwyddiant a lles pob dysgwr, waeth beth fo’i gefndir 

neu ei amgylchiadau personol. Mae tegwch a rhagoroaeth yn mynd llaw yn 
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llaw, ac ni allwn gael un ar draul y llall.  Ni ddylai daearyddiaeth, amddifadedd 

na phrofiadau plentyndod atal dysgwyr rhag gwireddu eu potensial.’ 

(Llywodraeth Cymru, 2017)  

Mae cyd-destunau ysgolion yn amrywio’n fawr, a bydd pob ysgol ar gam gwahanol o’i thaith tuag 

at welliant.  Nod y strategaeth hon yw hyrwyddo trafodaeth gadarnhaol ar y testun tegwch, 

addysgu o ansawdd da a lles dysgwyr. Yn hanfodol, dylai’r trafodaethau hyn gynnwys ymgysylltu 

â rhanddeiliaid ehangach, megis disgyblion, rhieni a llywodraethwyr. Mae’r strategaeth yn herio 

athrawon ac arweinwyr ysgolion i ystyried ffyrdd effeithiol a blaengar o ddiwallu anghenion pob 

dysgwr.  

Mae codi ymwybyddiaeth o’r heriau a’r rhwystrau a wynebir gan ddysgwyr difreintiedig yn galluogi 

ymarferwyr ysgolion a chymuned ehangach yr ysgol i gyfrannu mewn ffordd gydweithredol at 

gynhwysiant a chydraddoldeb. Mae tegwch mewn addysg yn golygu nad yw sefyllfaoedd personol 

neu gymdeithasol fel rhyw, tarddiad ethnig, neu gefndir teuluol, yn rhwystr i gyflawni potensial 

addysgol (tegwch) a bod pob unigolyn yn cyrraedd o leiaf lefel sylfaenol o sgiliau (cynhwysiant) 

(Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd , OECD, 2012). 

O’i defnyddio’n dda, bydd ysgolion yn defnyddio’r wybodaeth yn y strategaeth i wneud 

penderfyniadau gwybodus am arfer cyfredol. Bydd meysydd i’w gwella’n cael eu nodi a’u rhoi ar 

waith yn bwrpasol drwy weithdrefnau hunanfarnu a chynlluniau gwelliant cadarn. Bydd arfer 

effeithiol yn cynnwys trafodaethau ehangach ar feysydd i’w datblygu â rhanddeiliaid ehangach, 

ochr yn ochr ag ymchwil seiliedig ar dystiolaeth ar sut i hyrwyddo tegwch ar draws yr ysgol.  

Yn yr un modd ag y dylai cymorth i bobl ifanc fod yn unigryw a chael ei ystyried yn ofalus; mae’r 

argymhellion, yr ystyriaethau a’r syniadau o fewn y strategaeth hon wedi’u cynllunio i fod yn 

gyfleoedd i’w hystyried ymhellach ac i arwain staff at ymholi proffesiynol. Nid cyfarwyddiadau 

mohonynt ond dylid eu hystyried  yn ofalus, eu teilwra, eu haddasu neu eu hanwybyddu i gwrdd 

ag anghenion cynyddol a chyd-destun  pob sefydliad addysgol.  

Dylid ystyried y strategaeth hon ochr yn ochr â’r dogfennau 
allweddol canlynol:  

Ceredigion Powys 
Strategaeth gwrth-dlodi ac ati  
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Cynnwys 

Rhan Teitl Pwrpas 

1 Crynodeb Canolbarth Cymru 

2 Tegwch 

3 Llesiant 

4 Addysgu o Ansawdd Da 

5 Yr Allwedd i Lwyddiant 

Pam fod y ddogfen hon yn bwysig  a 
pham ddylid ei defnyddio?  

6 Arweinyddiaeth 

7 Cwricwlwm i Gymru 

8 Cymuned yr Ysgol 

9 Cymorth Anghydraddoldeb Rhanbarthol  

10 Cymorth ac Ymyrraeth  

11 Dyheadau Uchel 

12 Gwella a Gwerthuso 

Cyfle i fyfyrio ar arfer cyfredol a chynllunio 
ar gyfer gwelliant  

13 Casgliad 

14 Cyfeiriadau 
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Llais y Disgybl – yr heriau a wynebir wrth fyw yng Ngheredigion: 

Mae lle ry’n ni’n byw yn neis iawn, ond mae’n gallu bod yn anodd hefyd. 

Weithiau pan fyddwn ni’n gorffen stwff ar ôl ysgol  mae’r disgyblion sy’n byw 

yn y dre yn gallu cerdded adre’n hawdd ac mae disgyblion eraill yn gorfod 

aros am fws neu lifft. Dwi’n credu bod hyn yn atal rhai disgyblion. 

Rwy’n credu y dylai fod mwy o adeiladau crefyddol, fel mosgiau a synagogau 

lle ry’n ni’n byw. Rwy’n credu y byddai’n golygu bod mwy o bobl yn symud i’r 

ardal. 

Rwy’n credu bod gennon ni gyfleusterau chwaraeon da, ond maen nhw 

wastad yn cael eu hailddatblygu i ddod â nhw i safon sy’n iawn. Dy’n nhw byth 

yn rhyfeddol; dim ond yn dderbyniol. 

Does dim llawer o ysbytai neu gyfleusterau iechyd lle ry’n ni’n byw, rwy’n 

credu y gellid gwella hyn. Hefyd does gennon ni ddim deintydd mewn 

gwirionedd, fe allai hynny fod yn well.  

Mae rhai disgyblion yn bendant yn cael amser haws yn yr ysgol nag eraill. Er 

enghraifft , weithiau dim ond un person yn y dosbarth sydd wedi dod o ysgol 

fach ac yna mae llawer o bobl eraill o ysgol gynradd fawr. Rwy’n credu ei bod 

hi’n anoddach i’r rhai o ysgolion bach am fod ganddyn nhw lai o ffrindiau pan 

fyddant yn symud.  

Does dim llawer o swyddi yma. Nid yn unig i oedolion ond i ddisgyblion hefyd. 

Dwi’n meddwl y dylai fod mwy o bethau fel swyddi gwyddoniaeth a 

mathemateg yng Ngheredigion fel bod pobl yn aros yn fwy lleol.  Os ydyn ni’n 

mynd i Brifysgol, ry’n ni hefyd yn gorfod talu mwy i fynd oherwydd bod 

gennym gostau llety am nad oes ‘na Brifysgol yn y dre yma.  
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Llinell Amser Datblygu Strategaeth 
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Haf 2022
Sefydlu partneriaethau gwaith gyda phenaethiaid 
a rhanddeiliaid i gefnogi datblygiad strategaeth. 

Penderfynu sut y dylai arfer cryf edrych o fewn 
pob maes ffocws. Ystyried sut y dylai'r ddogfen 

hon newid arfer dros 2 flynedd.

 Haf 2022 
Casglu lleisiau ac opsiynau dysgwr ar draws pob 
maes ffocws a chynnwys syniadau, sylwadau a 

dymuniadau yn y strategaeth.  

Medi 2022
Cyfle i ysgolion ymgysylltu â'r strategaeth a 

darparu adborth.

 Ionawr 2023
Cyflwyno'r strategaeth yn ffurfiol i ysgolion. 

Dechrau datblygu fersiwn ddigidol o'r strategaeth 
ar gyfer ymgysylltu ehangach. 

Haf 2023
Diweddaru'r strategaeth a'r strategaeth ddigidol i 

gynnwys astudiaethau achos ac adolygiad o'r 
ymchwil gweithredu. Diweddaru ac adolygu 
'Myfyrdodau' i ddiwallu anghenion cynyddol 

ysgolion. 

Ionawr 2024
Cyfarfodydd parhaus gydag ysgolion a 

rhanddeiliaid ehangach a pharhau i wneud 
gwelliannau i'r strategaeth a diweddaru'r 

adnoddau digidol.   
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Tegwch  

 Mae ysgolion teg yn deall bod manteision a rhwystrau’n bodoli mewn addysg, yn cydnabod bod 

gan bob dysgwr nodweddion personol a chymdeithasol gwahanol, ac yn ymrwymo i gywiro’r 

anghydbwysedd hwn. Mae’n amhosib ystyried tegwch, dysgu o ansawdd da, a lles fel endidau ar 

wahân. Yn lle hynny, dylid ystyried addysgu o ansawdd da, lles a thegwch ar y cyd. Yn syml, ni 

allwch gael ysgol ragorol heb roi ystyriaeth gyfartal i degwch, lles ac addysgu o ansawdd da.  

Nid oes diffiniad swyddogol o degwch ar gael o fewn polisi addysgol yng Nghymru. At ddiben y 

ddogfen hon, caiff tegwch mewn ysgol ei ddiffinio fel:  

Amgylchedd lle mae pob dysgwr, er gwaethaf amgylchiadau personol neu gymdeithasol, 

yn cael mynediad at ddysgu, cyfleoedd a chefnogaeth rhagorol.  Mae amrywiaeth yn cael 

ei ddathlu ac mae’r ysgol yn gweithio’n ddiflino i herio rhagfarn, bwlio, neu stereoteipio ar 

sail nodweddion gwarchodedig.  Hyrwyddir llais disgyblion a rhieni, ac mae’r holl staff yn 

cydnabod bod angen mwy o gymorth ar ddysgwyr difreintiedig, a hynny’n amlach.  

Wrth i ysgolion weithio tuag at greu amgylchedd teg, mae’n bwysig cofio nad yw creu ysgol deg 

yn arwain at ddeilliannau cyfartal.  Rôl ysgolion yw sicrhau bod pob dysgwr yn cael cyfle teg i 

lwyddo a bod cynllunio effeithiol a strategaethau gwella ysgolion yn cael eu sefydlu i gefnogi hyn. 

Yn ogystal, mae tegwch i bawb yn golygu y dylai pob dysgwr gael ei drin yn wahanol i gefnogi ei 

anghenion penodol, sy’n newid yn barhaus. Mae gan bob dysgwr yr hawl i addysg bwrpasol sy’n 

canolbwyntio ar yr unigolyn i ddiwallu ei anghenion penodol.  Ar adegau bydd gofyn i’r ysgol 

ddarparu cymorth ychwanegol sydd wedi’i gynllunio’n dda ar gyfer dysgwyr sydd dan anfantais.  

Gall amddifadedd mewn addysg amlygu ei hun mewn sawl ffordd. Rhaid i ysgolion a staff fod 

wedi arfer ag adnabod gwendidau a bod â strategaethau cadarn ar waith i’w cynnig i bobl ifanc. 

Mae’n gamsyniad cyffredin bod amddifadedd yn gysylltiedig â thlodi yn unig. Mae’n wir, wrth gwrs 

y gall dysgwyr dan anfantais fod yn byw mewn tlodi; fodd bynnag, mae gwir anfantais yn ymestyn 

yn ehangach o lawer. Yng Nghanolbarth Cymru, er enghraifft, rhaid i bob dysgwr oresgyn tlodi 

cefn gwlad yn sgil mynediad gwael at wasanaethau a chyfleoedd, o’i gymharu â dysgwyr eraill ar 

draws ardaloedd trefol Cymru. Mae darpariaeth addysg deg yn cydnabod anfantais ac yn 

gweithio’n ddiflino i sicrhau bod rhwystrau rhag llwyddiant yn cael eu lleihau, neu’u goresgyn, ym 

mhob agwedd o fywyd yr ysgol.  

Llesiant 
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Mae llesiant yn cwmpasu iechyd corfforol, meddyliol, emosiynol a chymdeithasol unigolyn. Mae’r 

portread o lesiant cadarnhaol yn un o unigolyn uchelgeisiol a mentrus, sy’n gallu cyfrannu’n 

hyderus ac yn greadigol at ei fywyd ei hun ac eraill, gan wneud penderfyniadau gwybodus, 

moesegol ar sail ei sgiliau, gwybodaeth a phrofiadau, i oresgyn anawsterau a datrys problemau, 

sy’n golygu ei fod yn cael bywyd hapus ac iach ac yn cefnogi’r rhai sydd o’i amgylch.  

Mae astudiaethau niferus yn dangos bod llesiant da dysgwyr yn gyfraniad allweddol at 

gyrhaeddiad dysgwyr. Mae canllawiau’r fframwaith ar gyfer sefydlu dull ysgol gyfan o sicrhau 

iechyd meddwl a lles emosiynol (2021) yn cyfeirio at ddogfen sy’n nodi:  

“Mae iechyd a lles plant a phobl ifanc yn cyfrannu at eu gallu i elwa ar addysgu o ansawdd 

da a chyflawni eu potensial academaidd llawn..”  

Mae’n nodi ymhellach: 

“Mae llwyddiant academaidd yn cael effaith gadarnhaol gref ar ymdeimlad goddrychol 

plant o ba mor dda maent yn teimlo yw eu bywydau (boddhad bywyd) ac mae’n 

gysylltiedig â lefelau uwch o lesiant pan fyddant yn oedolion. Yn ei dro mae lefel 

gyffredinol llesiant plant yn  effeithio ar eu hymddygiad a’u hymgysylltiad yn yr ysgol, a’u 

gallu i gaffael cymhwysedd academaidd yn y lle cyntaf.” 

Mae ysgolion yn aml yn cydnabod bod dysgwyr dan anfantais yn fwy tebygol o ddioddef o iechyd 

meddwl gwael. Canfu astudiaeth gan yr Adran Addysg, sef Effaith Ymddygiad a Llesiant 

Disgyblion ar Ddeilliannau Addysgol (2012) bod pobl ifanc gyda lefelau uwch o lesiant emosiynol, 

ymddygiadol, cymdeithasol ac yn yr ysgol, yn cyrraedd lefelau uwch o lwyddiant academaidd ar 

gyfartaledd, a’u bod yn cymryd mwy o ddiddordeb yn yr ysgol. Hefyd mae’n mynd ymlaen i 

esbonio, wrth i blant symud trwy’r system ysgol, bod llesiant emosiynol ac ymddygiadol yn dod 

yn nodweddion pwysicach o ran cymryd diddordeb yn yr ysgol, tra bod nodweddion demograffig 

a nodweddion eraill yn dod yn llai pwysig. Felly, er mwyn i ysgolion leihau unrhyw fwlch o ran 

cyrhaeddiad a rhoi cefnogaeth go iawn i ddysgwyr dan anfantais, rhaid derbyn ethos sy’n rhoi 

blaenoriaeth i lesiant yn gyffredinol er mwyn gwella presenoldeb a sicrhau ymgysylltiad 

llwyddiannus â’r cwricwlwm.  

Addysgu o Ansawdd Da 

Derbynnir yn gyffredinol mai addysgu o ansawdd da yw’r ffactor pwysicaf o ran gwella 

cyrhaeddiad dysgwr. Mae hyn yn arbennig o wir am ddysgwyr dan anfantais ac mae’n cryfhau’r 
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angen am athrawon dosbarth rhagorol i ddarparu addysg sy’n wirioneddol deg. Rhaid arfogi 

athrawon i ddarparu addysgu o ansawdd da drwy amrywiaeth o strategaethau creadigol a 

diddorol sy’n diwallu angenion pob dysgwr. Mae ffocws cryf ar ansawdd athrawon yn hanfodol o 

ystyried y dystiolaeth o ran pwysigrwydd ansawdd athrawon a lefelau addysgu is o fewn 

ardaloedd mwy difreintiedig  (Hanushek a Rivkin, 2006). Mae cadw a recriwtio staff o ansawdd 

da yn hanfodol wrth gefnogi’r rhai sydd dan yr anfantais fwyaf.  

Mae pob ymarferwr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc angen dealltwriaeth gadarn o 

strategaethau sy’n wirioneddol effeithiol i gefnogi pob dysgwr, ond yn enwedig y rhai sydd dan yr 

anfantais fwyaf, i gael mynediad llawn at addysg. Mae gan uwch arweinwyr ddyletswydd i sicrhau 

bod athrawon yn cael cefnogaeth addas i gael mynediad at ddeunydd hyfforddi, a dylent fod yn 

ystyriol o anghenion y rhai sydd dan yr anfantais fwyaf wrth benderfynu ar gyfleoedd DPP. 

Mae’r bwlch rhwng perfformiad dysgwyr dan anfantais a rhai nad ydynt dan anfantais yng 

Nghymru yn amlwg. Mewn astudiaeth ddiweddar gan y Sefydliad Polisi Addysg (2022), canfuwyd 

bod y bwlch anfantais o ran TGAU yn gyfystyr â thua 22-23 mis o gynnydd addysgol, a bod 

disgyblion o gefndiroedd difreintiedig yn llawer llai tebygol o gyrraedd cwintel uchaf y sgorau 

TGAU. Mae un o ganfyddiadau allweddol yr astudiaeth yn nodi: 

“Mae ffocws cryf ar ansawdd athrawon yn hanfodol. Gall hyn gynnwys polisïau a luniwyd 

i wella recriwtio a chadw athrawon o ansawdd da mewn ardaloedd mwy difreintiedig, 

megis taliadau cyflog atodol a mynediad at ddatblygiad proffesiynol o ansawdd da. “ 

Mae’n hanfodol, felly, bod pobl ifanc difreintiedig â’r athrawon gorau. I gyflawni hyn, rhaid i 

ysgolion ymrwymo i gynnig cyfleoedd datblygu proffesiynol rhagorol, a gweithio’n galed i gadw‘r 

staff gorau.     

.   
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Pam fod tegwch, llesiant ac addysgu o ansawdd da yn 
allweddol i lwyddiant?  

Mae yna gysylltiad annatod rhwng llesiant, tegwch ac addysgu o ansawdd da, a byddai’n 

gamarweiniol ymholi am y naill heb ystyried y llall. Mae ymchwil yn cadarnhau’r datganiad hwn ac 

mae arfer rhagorol yn digwydd pan fydd ysgolion yn cefnogi pobl ifanc mewn amgylchedd lle mae 

pob elfen yn gydradd. Pan fydd dysgwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu o 

fewn amgylchedd, a phan fydd ganddynt ymdeimlad o berthyn a chyswllt â chymuned yr ysgol, 

maen nhw’n fwy tebygol o wneud cynnydd academaidd, cymdeithasol ac emosiynol. Mae gan 

ysgolion ddyletswydd i osod safonau uchel ym mhob un o’r meysydd hyn. Atgyfnerthir hyn yn y 

Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysgu (2018)  sy’n nodi y bydd y Ddeddf 

yn chwarae rhan hanfodol o ran galluogi’r cwricwlwm i ddarparu ysgolion cryf a chynhwysol, sydd 

wedi ymrwymo i ragoriaeth, tegwch a llesiant. 

 
  

Addysgu o 
Ansawdd Da

TegwchLlesiant
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Tegwch, Llesiant ac Addysgu o Ansawdd Da 

 1 (Gwannach) sef 4 (Cryfach) sef 

Disgrifiad  

Trafodir Tegwch, Llesiant ac 
Addysgu ar wahân gan staff 
gwahanol ar draws yr ysgol. Does 
dim cyfle da i rannu arfer. Mae 
parodrwydd a chyfleoedd i bobl ifanc 
ymgysylltu â’r dysgu yn cael eu 
hystyried ar wahân i addysgeg. 

Anaml y mae cefnogaeth 
ychwanegol yn cael ei hystyried.  

Mae staff yn deall y dylai tegwch, 
llesiant ac addysgu gael eu hystyried 
gyda’i gilydd. Mae cyfleoedd rheolaidd 
i ymarferwyr arweiniol gydweithio a 
rhannu dealltwriaeth o arfer da.  Mae 
yna gyd-ddealltwriaeth bod 
‘parodrwydd i ddysgu’ yr un mor 
bwysig â’r dysgu ei hun. Mae darparu 
cefnogaeth ychwanegol i ddysgwyr 
dan anfantais yn cael ei ystyried a’i roi 
ar waith yn rheolaidd. 

Gwerthusiad 1 2 3 4 

Unrhyw 
sylwadau: 

 

 

 

 

Cwestiynau 
i’w 
hystyried: 

• A yw llesiant y dysgwr, addysgu o ansawdd da, a thegwch yn cael 
blaenoriaeth yn eich defnydd o arian grant?   

• I ba raddau y mae cwricwlwm yr ysgol yn cefnogi ac yn ystyried llesiant 
dysgwyr a thegwch?  

• I ba raddau y mae’r ysgol a’r cwricwlwm yn datblygu agweddau ac 
ymddygiad iach?  

• I ba raddau y mae dulliau’r ysgol yn sicrhau tegwch i bob dysgwr mewn 
perthynas â: 

o Mynediad at brofiadau ac adnoddau dysgu?  
o Dathlu amrywiaeth a dysgwyr â nodweddion gwarchodedig?  
o Dysgwyr sy’n byw mewn tlodi? 
o Dysgwyr yn cael dylanwad ar yr hyn maent yn ei ddysgu?   
o Gweithgareddau pontio a dilyniant ôl-16?  
o Gweithio gyda rhieni a phartneriaid eraill?  

Strategaethau i Gefnogi Tegwch mewn Addysg  

Arweinyddiaeth 
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Mae arweinyddiaeth effeithiol yn galluogi athrawon a myfyrwyr i ddatblygu ochr yn ochr â’i gilydd. 

Dylai arweinwyr ymdrechu i ddatblygu diwylliant o ymchwil, cydweithio ac arloesi sy’n arwain at 

welliannau proffesiynol sy’n gwneud gwahaniaeth yn yr ystafell ddosbarth. O’i wneud yn dda, mae 

hyn yn cael ei ategu gan systemau, polisïau, a gweithdrefnau effeithiol sy’n deg ac yn gynhwysol.  

Dylai ysgol gael gweledigaeth gadarn sy’n arwain at addysgu o ansawdd da, wedi’i ddylanwadu 

gan egwyddorion pedagogaidd seiliedig ar ymchwil, a hynny o fewn amgylcheddau dysgu sydd 

ag adnoddau effeithiol ac sy’n ennyn diddordeb. Mae uwch arweinwyr ysgolion mwy llwyddiannus 

yn sicrhau bod staff yn barod i wneud beth bynnag sydd ei angen i helpu pob disgybl i lwyddo.  

Maent yn gwneud pob aelod staff yn atebol am gynnydd y disgyblion (Adran Addysg, 2015).  

Fel y crebwyllwyd eisoes, gellir ond sicrhau tegwch ochr yn ochr ag ystyriaeth ofalus o les 

dysgwyr, a dysgu ac addysgu o ansawdd da. Rhaid i arweinwyr ddefnyddio tystiolaeth ac 

arbenigedd i greu amgylchedd lle gall pob dysgwr gyrraedd ei botensial.  Mae arfer effeithiol yn 

gofyn bod ysgolion yn cydweithio’n adeiladol  â lleoliadau a rhanddeiliaid eraill, ac yn  cynnwys 

pobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau. Mae uwch arweinwyr ysgolion llwyddiannus yn 

tueddu i rannu eu syniadau, ac maent yn cydweithio â staff, disgyblion, rhieni, teuluoedd a’r 

gymuned leol. Rhaid i arweinwyr sicrhau bod gan eu hysgolion gyswllt  â nifer o rwydweithiau 

megis clystyrau ysgolion lleol, rhwydweithiau addysgu, fforymau ar-lein, a digwyddiadau addysg 

cenedlaethol, yn ogystal â gweithio i chwilio am syniadau newydd  a rhoi systemau ar waith i staff 

rannu arfer gorau (Adran Addysg, 2015). Mae addysg wael yn effeithio’n anghymesur ar y 

disgyblion sydd dan yr anfantais fwyaf, a rôl arweinwyr yw datblygu amgylchedd sy’n caniatáu 

cyfleoedd teg a chyfartal i bawb.  

Yn ôl y Sefydliad Polisi Addysg (2022) dangoswyd bod cyllid ychwanegol wedi’i dargedu at 

ysgolion mwy difreintiedig yn effeithiol o ran lleihau’r bwlch anfantais. Dylid targedu mwy o gyllid 

yn benodol at ddisgyblion dan anfantais. Fodd bynnag, mae defnydd effeithiol o arian i dargedu 

disgyblion dan anfantais a disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn gofyn am y sgiliau, 

arweiniad a chynllunio strategol iawn. Canfu gwerthusiadau Estyn o awdurdodau lleol sy’n 

cyflawni’n well fod arweinyddiaeth o ansawdd da ar lefel leol a lefel ysgol wrth gynllunio ar gyfer 

gwariant yn gallu gwneud gwahaniaeth i ddeilliannau myfyrwyr (Estyn, 2010).   

 

Bydd Partneriaeth Canolbarth Cymru yn: 

• Nodi enghreifftiau o arfer da o ran arweinyddiaeth uwch reolwyr a rheolwyr canol  
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• Sefydlu Rhwydweithiau Arweinyddiaeth i rannu arfer effeithiol, rhannu syniadau ac 

adeiladu ysgolion allblyg  

• Darparu hyfforddiant arweinyddiaeth a chyfleoedd datblygiad proffesiynol effeithiol ar 

gyfer arweinwyr ysgol   

Beth ddylai ysgolion ei wneud: 

• Sicrhau bod amddifadedd a chefnogi dysgwyr difreintiedig yn cael eu hystyried ar draws 

pob agwedd o fywyd yr ysgol, a bod yna gysylltiadau rhwng cefnogi dysgwyr mwy 

agored i niwed â disgyblion eraill yn yr ysgol  

• Sicrhau cyfleoedd i staff fynychu hyfforddiant a darllen canllawiau/ymchwil ar gefnogi 

dysgwyr sydd dan anfantais a rhai sy’n agored i niwed  
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Gwerthusiad o arfer cyfredol:  

Arweinyddiaeth 

 1 (Gwannach) sef 4 (Cryfach) sef 

Disgrifiad  

Prin yw’r rhai sy’n ystyried 
anghenion dysgwyr dan anfantais yr 
ysgol. Mae pob agwedd o fywyd yr 
ysgol (y cwricwlwm, dysgu ac 
addysgu, cefnogi iechyd meddwl a 
llesiant ac ati) yn cael eu hystyried ar 
wahân ac nid oes llawer o gyfle ar 
gyfer trafodaeth ehangach. 

Mae’r holl uwch reolwyr a rheolwyr 
canol yn ystyried anghenion dysgwyr 
dan anfantais. Mae uwch reolwyr yn 
gwneud penderfyniadau strategol sy’n 
hyrwyddo cymorth holistaidd gan bob 
un o aelodau staff yr ysgol. Mae 
cyfleoedd DPP yn effeithiol ac yn 
diwallu anghenion yr ysgol a’r 
gymuned ehangach. 

Gwerthusiad 1 2 3 4 

Unrhyw 
sylwadau: 

 

 

 

 

Cwestiynau 
i’w 
hystyried: 

• I ba raddau y mae’r arweinyddiaeth yn sefydlu systemau, polisïau a 
gweithdrefnau teg i sicrhau addysgu rhagorol ar gyfer dysgwyr dan 
anfantais?  

• I ba raddau y mae’r arweinyddiaeth yn sefydlu systemau, polisïau a 
gweithdrefnau teg i flaenoriaethu llesiant dysgwyr ? 

•  I ba raddau y mae’r arweinyddiaeth yn cynnwys rhanddeiliaid yn y 
broses o wneud penderfyniadau teg?  

• Pa mor effeithiol yw’r arweinyddiaeth o ran ymgysylltu â rhanddeiliaid 
wrth ddatblygu ysgolion cymunedol?  

• I ba raddau y mae’r arweinyddiaeth yn dylanwadu ar, ac yn gwella’r 
dysgu a’r addysgu?  

• I ba raddau y mae’r arweinyddiaeth yn darparu cyfleoedd dysgu 
proffesiynol mewn perthynas ag arfer teg a chefnogi dysgwyr dan 
anfantais?  
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Cwricwlwm i Gymru 
Mae Cwricwlwm i Gymru’n mynd ochr yn ochr â chyfres ehangach o ddiwygiadau ar draws 

System Addysg Cymru. Mae cwricwlwm teg i bawb, sydd wedi’i gynllunio’n dda, yn ganolog o ran 

sicrhau bod pob dysgwr yn ymgysylltu â’r dysgu ac yn cyrraedd ei botensial. Mae’n bwysig 

cydnabod bod cwricwlwm eang a chytbwys yn cwmpasu pob agwedd ar fywyd o fewn cymuned 

ysgol, a bydd cwricwlwm gwirioneddol eang a chytbwys yn ystyried y darlun ehangach – amserau 

egwyl effeithiol, clybiau boreol, gweithgareddau allgyrsiol a mwy. Dylai cwricwlwm ysgol gynnwys 

popeth y mae dysgwr yn ei brofi wrth geisio cyflawni’r pedwar diben. Mae’n ymwneud â beth 

rydym yn ei addysgu, sut rydym yn ei addysgu, ac yn bwysicaf oll, pam ein bod yn ei addysgu 

(Llywodraeth Cymru 2020). 

Bydd cynllunio cwricwlwm llwyddiannus hefyd yn helpu i gau’r blwch o ran cyrhaeddiad. Dylai 

datblygu cwricwlwm fod wrth wraidd ymdrechion ymarferwyr ac ysgolion, yn ogystal ag 

ymdrechion cenedlaethol i godi safonau ar gyfer pawb, mynd i’r afael â’r bwlch o ran cyrhaeddiad, 

a sicrhau system addysg sy’n destun balchder cenedlaethol ac yn ennyn hyder y cyhoedd. 

(Llywodraeth Cymru 2020). Bydd defnyddio adnoddau i wneud addasiadau rhesymol a darparu 

ymyriadau wedi’u targedu yn cynorthwyo dysgwyr dan anfantais i gael mynediad teg i ysgolion.  

Er enghraifft, bydd y ffocws ar lais y digybl a phrofiad gwell i ddysgwyr yn y cwricwlwm newydd 

yn darparu mwy o gyfleoedd i ddysgwyr dan anfantais leisio’u barn, ac yn creu cysylltiadau rhwng 

dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth â phrofiadau bywyd go iawn. Er mwyn i hyn fod yn effeithiol, 

rhaid dylunio’r cwricwlwm gyda’r dysgwr tlotaf mewn golwg, ac ni ddylai’r gallu i fanteisio ar 

gyfleoedd gael ei gyfyngu gan statws economaidd-gymdeithasol. 

Mae sicrhau tegwch wrth ddylunio cwricwlwm yn bwysig ar lefel strategol, ond dylid hefyd ei 

addysgu i bobl ifanc yn unol â disgwyliadau’r cwricwlwm newydd. Er enghraifft, mae’n ofyniad 

statudol bod ysgolion yn addysgu Cydberthynas a Rhywioldeb, ac mae’r canllawiau’n pwysleisio 

pwysigrwydd addysgu am degwch a hawliau plant.  Dylai dysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o sut 

y mae hawliau’n gysylltiedig â phob agwedd ar Gydberthynas a Rhywioldeb ac yn gyfrannu at 

ryddid, urddas, llesiant a diogelwch pawb. Mae hyn yn helpu dysgwyr i ddeall pwysigrwydd 

tegwch, gan gydnabod pwysigrwydd hawliau o ran sicrhau triniaeth deg i bawb (Llywodraeth 

Cymru, 2020). Ar ei orau, dylai’r addysgu yn yr ystafell ddosbarth adlewyrchu ethos teg yr ysgol.  

Bydd Partneriaeth Canolbarth Cymru yn: 

• Annog arfer effeithiol gan ysgolion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a darparwyr addysg  
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• Ystyried cefnogi anghenion dysgwyr dan anfantais cyn rhannu adnoddau, cynllunio 

hyfforddiant ac ymgysylltu ag ysgolion   

Beth ddylai ysgolion ei wneud: 

• Ystyried anghenion dysgwyr dan anfantais wrth gynllunio i gyflwyno’r cwricwlwm yn 

effeithiol  

• Gwneud penderfyniadau strategol ar ddatblygu’r cwricwlwm yn seiliedig ar arfer da a 

welwyd,  a sicrhau bod dysgwyr sydd dan yr anfantais fwyaf yn cael cymorth priodol i 

gyflawni ochr yn ochr â’u cyfoedion mwy breintiedig  

• Darparu amgylchedd sy’n dathlu amrywiaeth o gymwysterau a llwyddiannau, yn gosod 

safonau uchel, ac yn ysbrydoli pob dysgwr i lwyddo  
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Gwerthusiad o arfer cyfredol :  

Cwricwlwm i Gymru 

 1 (Gwannach) sef 4 (Cryfach) sef 

Disgrifiad  

Ni ddefnyddir arfer seiliedig ar 
dystiolaeth na gweithgareddau 
sicrhau ansawdd effeithiol i 
gynorthwyo i ddatblygu’r cwricwlwm.  
Nid yw dymuniadau’r dysgwyr yn 
cael eu hystyried a phrin yw’r 
dystiolaeth o arfer pwrpasol sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolyn sy’n 
arwain at gynnydd effeithiol. Ychydig 
iawn o ymgysylltu sydd yna â’r 
gymuned leol a rhanddeiliaid 
ehangach. 

Mae’r cwricwlwm wedi’i ddylunio i 
gynorthwyo pob dysgwr i gyflawni, a 
rhoddir cymorth ychwanegol i 
ddysgwyr dan anfantais i hwyluso 
hyn. Mae’r cwricwlwm yn ddifyr ac 
mae llais y dysgwr yn gryf. Mae  yna 
gysylltiadau cymunedol cryf ac mae 
athrawon ac uwch arweinwyr yn 
hyrwyddo ‘profiadau’ effeithiol ar gyfer 
y dysgwyr. Gwahoddir rhanddeiliaid 
ehangach i’r ysgol yn rheolaidd ac 
maent yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau perthnasol a phriodol.  

Gwerthusiad 1 2 3 4 

Unrhyw 
sylwadau: 

 

 

 

 

 

Cwestiynau 
i’w 
hystyried: 

• I ba raddau y mae’r ffordd mae’r cwricwlwm yn cael ei gynllunio a’i 
gyflenwi’n diwallu anghenion pob dysgwr?  

• A yw pob dysgwr yn cael mynediad teg a chyfartal at gwricwlwm eang 
a chytbwys?  

• I ba raddau y mae’r cwricwlwm yn galluogi dilyniant i bob dysgwr ar 
hyd y continwwm dysgu?  

• I ba raddau y mae’r cwricwlwm yn ymgorffori cyfleoedd ar gyfer  
asesu teg?  

• Faint o ystyriaeth mae’r ysgol yn ei rhoi i’w gweledigaeth o ran 
gwariant  ar adnoddau i sefydlu cwricwlwm teg?  

• I ba raddau y mae’r ysgol yn denu cyfraniadau gan y gymuned a 
phartneriaid eraill i ddatblygu cwricwlwm teg?   
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Yr Ysgol a’r Gymuned 
Mae ymgysylltu â’r gymuned yn hanfodol i feithrin tegwch mewn ysgol. Gall cydnabod bod modd 

i’r gymuned ehangach gefnogi pob dysgwr, yn enwedig y rhai sy’n profi amddifadedd, helpu i 

feithrin diwylliant ysgol allblyg, fel bod y gymuned a’r ysgol yn cydweithio i sicrhau bod pob dysgwr 

yn cyrraedd ei lawn botensial. Mae sefydlu amgylchedd dysgu a chwricwlwm sy’n adlewyrchu’r 

gymuned yn ffocws mawr yn y cwricwlwm newydd. Mae canllawiau Ystyriaethau Gweithredu ac 

Ymarferol Llywodraeth Cymru (2021) ar gyfer Cwricwlwm i Gymru yn nodi y dylai ysgolion 

gynnwys dysgwyr, rhieni, gofalwyr, asiantaethau partner a’r gymuned leol wrth ddatblygu 

cwricwlwm. Mae hon yn ffordd bwysig o sicrhau bod y cwricwlwm yn diwallu anghenion dysgwyr 

a’i fod yn ddilys i’w cyd-destun o fewn y fframwaith cenedlaethol. Mae ysgolion ac ymarferwyr 

hefyd yn chwarae rhan hollbwysig o ran sicrhau bod dysgwyr, rhieni, gofalwyr a chymunedau’n 

deall y weledigaeth a’r ethos sy’n sail i’r cwricwlwm. Argymhellir trwy gydol y ddogfen bod yn rhaid 

i’r ysgol hefyd baratoi dysgwyr i ddod yn aelodau gweithgar o’u cymunedau, a chael cyfleoedd i 

feithrin perthynas â rhanddeiliaid ehangach yr ysgol, i ddarparu profiadau dysgu cyfoethog.  

Mae Ysgolion Cymunedol yn strategaeth seiliedig ar dystiolaeth sy’n cefnogi’r cysyniad o 

gysylltiadau effeithiol rhwng y gymuned â’r ysgol. Mae pedair colofn o gymorth effeithiol – cymorth 

integredig i fyfyrwyr, amser a chyfleoedd dysgu estynedig, ymgysylltu â’r teulu a’r gymuned, ac 

arweinyddiaeth ac arfer cydweithredol. Canfu adolygiad tystiolaeth o arfer gan y Sefydliad Polisi 

Dysgu (2017) bod ysgolion gyda chysylltiadau cymunedol cryf yn gwella canlyniadau’r ysgol ac 

yn cyfrannu at ddiwallu anghenion dysgwyr isel eu cyflawniad mewn ysgolion â thlodi uchel. Mae’r 

dystiolaeth yn dangos yn ogystal bod yna fudd o ran cau bylchau cyrhaeddiad a chyfleoedd i 

fyfyrwyr o deuluoedd incwm isel, teuluoedd o grwpiau ethnig lleiafrifol, a dysgwyr ag anableddau. 

Mae cynnig cymorth integredig, megis cwnsela effeithiol, cymorth meddygol, a chymorth gyda 

thrafnidiaeth yn arwain at wella ymddygiad, gweithrediad cymdeithasol a chyflawniad 

academaidd. 

I ddysgwyr ifanc yng nghefn gwlad Cymru, mae cysylltu’r wybodaeth a’r sgiliau a ddatblygwyd yn 

yr ystafell ddosbarth â phrofiadau blaenorol yn her. Ar adegau, mae dysgwyr sy’n byw yn 

ardaloedd gwledig Cymru, yn enwedig y rhai sydd dan yr anfantais fwyaf, yn brin o brofiadau 

bywyd oherwydd natur anghysbell eu cymunedau lleol a’u teuluoedd. Gall hyn arwain at leihau 

gallu unigolyn ifanc i elwa’n llawn o addysg eang a chytbwys. Drwy fyw mewn cymuned wledig, 

mae’r disgyblion sydd dan anfantais nid yn unig yn cael eu heffeithio gan y bwlch cyrhaeddiad 

presennol mewn addysg, ond maent hefyd yn fwy tebygol o ddioddef oherwydd  ‘blwch cyfleoedd’, 

o’i gymharu â chyfoedion sy’n byw mewn rhannau mwy preswyl a threfol o Gymru. Rhaid i 
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ysgolion fod yn ymwybodol o fuddiannau ymgysylltu â’r gymuned, a chynllunio i ymgysylltu yn y 

dyfodol er mwyn gweithio i oresgyn amddifadedd gwledig. 

Bydd Partneriaeth Canolbarth Cymru yn: 

• Nodi enghreifftiau o arfer da wrth ffurfio ysgolion cymunedol a ffyrdd o oresgyn rhwystrau 

posib  

• Cefnogi defnydd creadigol o adnoddau i ymgysylltu â chyfleoedd ymchwil weithredu, a 

gweithio ochr yn ochr ag ysgolion, gan geisio datblygu ysgolion cymunedol   

• Parhau i addasu strategaethau gydag astudiaethau achos o arfer da   

• Gweithio i ddatblygu cynigion ymchwil weithredu ochr yn ochr â phenaethiaid ac uwch 

dimau arweinyddiaeth (awgrymiadau isod yn ymwneud â phryderon ynghylch ysgolion 

cymunedol ac ardaloedd gwledig) sy’n annog datblygiad ysgolion cymunedol:   
Syniad 1 Syniad 2 Syniad 3 

Blaenoriaethu un prynhawn yr 
wythnos ar gyfer cyfleoedd dysgu 
ychwanegol (er enghraifft, prynhawn 
Dydd Mercher) a chydweithio â 
chwmnïau bysiau a thacsis i drefnu 
teithiau adref yn hwyrach yn y 
prynhawn fel bod pob dysgwr yn 
gallu ymgysylltu’n deg.  A all 
ysgolion gynnig clybiau rygbi, 
clybiau gwyddoniaeth, ymarfer côr, 
clybiau darllen ac ati ar ôl ysgol ar yr 
un noson, a cheisio ymestyn y 
diwrnod ysgol am un noson o’r 
wythnos?  

Ystyried benthyca amser o’r egwyl 
ginio yn ystod yr wythnos, a neilltuo’r 
amser hwnnw i gynnig cyfleoedd 
cwricwlwm ychwanegol i ddysgwyr 
fel rhan o’r amserlen ar brynhawn 
Dydd Gwener (dwy wers olaf yr 
wythnos) gan ganolbwyntio ar les 
dysgwyr. Rhaid i bob cyfadran/athro 
gynnig clwb, neu gyfres o glybiau, y 
gall pobl ifanc eu mynychu. At 
hynny,  gallai ysgolion ddefnyddio’r 
gymuned i wella’r cynnig (golff, 
marchogaeth, syrffio ac ati) i 
gynyddu cyfleoedd.  

Staff ysgolion uwchradd i weithio’n 
agos ag ysgolion cynradd lleol a 
chynnig clybiau yn y gymuned ar ôl 
ysgol. Mae ysgolion cynradd yn 
gyffredinol wedi’u lleoli o fewn 
cymunedau mwy lleol, a gallai pobl 
dan anfantais gerdded yno, gan 
oresgyn problemau trafnidiaeth 
posib. 
Ar y llaw arall, gallai staff ysgolion 
cynradd gynorthwyo gyda’r 
gweithgareddau mewn ysgolion prif 
ffrwd i hyrwyddo pontio effeithiol.  

 Beth ddylai ysgolion ei wneud: 

• Ystyried arfer cyfredol a ffyrdd effeithiol o ehangu’r diwrnod ysgol, gan ddod â’r gymuned 

i mewn i’r adeilad, a chefnogi cyfleoedd dysgu ychwanegol i oedolion. 

• Siarad â sefydliadau eraill a allai elwa o ddefnyddio adeilad yr ysgol yn fwy rheolaidd, i 

geisio lleihau’r bylchau o ran cyrhaeddiad a chyfleoedd (Gwasanaeth Iechyd, Gofal 

Cymdeithasol, Gwasanaeth Ieuenctid ac ati) 

• Ceisio gweithio ochr yn ochr ag ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd eraill o fewn y 

rhanbarth, gan anelu at sicrhau cymorth aml-asiantaeth effeithiol i bob dysgwr 
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Anghydraddoldeb Rhanbarthol  
Mae llawer o fanteision i fyw yng nghefn gwlad; fodd bynnag, o ran cynnig addysg deg, mi all fod 

yn rhwystr i gyfle teg. Mae cymunedau gwledig a threfi glan môr yn profi gwahanol fathau o 

amddifadedd ac anfantais o’u cymharu ag ardaloedd mwy poblog Cymru 

Mae amddifadedd gwledig yn rhwystr i bob dysgwr waeth beth fo’i statws economaidd-

gymdeithasol, a rhaid i ysgolion weithio’n greadigol i oresgyn heriau o’r fath. Mae amddifadedd 

gwledig yn waeth i deuluoedd incwm isel ac mae angen cymorth mwy ystyriol, strategol ac aml-

asiantaeth i’w oresgyn. Er enghraifft, gall goblygiadau trafnidiaeth i ddysgwyr sy’n mynychu 

gweithgareddau ar ôl ysgol olygu llai o gyfleoedd i fanteisio ar gwricwlwm ehangach. Yn ogystal, 

mewn perthynas â dysgwyr yn cael mynediad wedi’i gynllunio at ‘brofiad’ gwell o fewn y 

Cwricwlwm i Gymru newydd, mae ysgolion yng Nghanolbarth Cymru’n cael llai o gyfleoedd, ac 

mae cysylltiadau trafnidiaeth israddol yn gwneud hi’n anoddach cael mynediad at gyfleoedd o’r 

fath, fel y theatr a chanolfannau chwaraeon. 

Gall cynnig cyfleoedd yn ddigidol wella mynediad i rai dysgwyr; fodd bynnag, mae hyn hefyd yn 

fwy o her yng nghefn gwlad Cymru. Er bod nifer y cartrefi sydd â’r rhyngrwyd yn gymharol gyson 

â gweddill Cymru, mae cyflymder y cysylltedd yn dal i fod yn arafach. Mae hyn, ynghyd â materion 

rhanbarthol eraill (megis prisiau tai uchel, llai o gyfleoedd gwaith a chyflogau is) yn golygu bod 

angen i ysgolion ac asiantaethau eraill wneud ystyriaethau pellach wrth gefnogi pobl ifanc a’u 

teuluoedd. 

Beth fyddwn ni’n ei wneud: 

• Cynorthwyo ysgolion i ddatblygu model ysgolion cymunedol yn benodol ar gyfer 

cymunedau gwledig  

• Gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru i dynnu sylw at faterion penodol a wynebir 

gan gymunedau gwledig  

Beth ddylai ysgolion ei wneud: 

• Ystyried anghenion dysgwyr sydd dan yr anfantais fwyaf wrth wneud penderfyniadau  

• Sicrhau nad yw amddifadedd gwledig yn rhwystro dysgwyr rhag cael mynediad llawn at 

addysg   
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• Cynnig cyfleoedd i bobl ifanc (a’r gymuned ehangach, os oes modd) i ddefnyddio’r ysgol, 

gan weithio i oresgyn anghydraddoldebau rhanbarthol  

  

Tudalen 36



 
 

 
23 

Gwerthusiad o arfer cyfredol:  
 
 1 (Gwannach) sef 4 (Cryfach) sef 

Disgrifiad:  

Ychydig iawn o ystyriaeth a roir i’r 
heriau ychwanegol a wynebir yn sgil 
byw yng nghefn gwlad Cymru. 

Mae’r ysgol yn rhoi ystyriaeth i’r 
heriau a wynebir yn sgil byw mewn 
ardal wledig wrth ymgysylltu â phobl 
ifanc, rhieni, gofalwyr, a’r gymuned 
ehangach. 

Gwerthusiad 1 2 3 4 

Unrhyw 
sylwadau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cwestiynau 
i’w 
hystyried: 

• I ba raddau y mae’r ysgol yn ystyried ammdifadedd rhanbarthol wrth 
gydlynu gweithgareddau, gan gynnwys gweithgareddau allgyrsiol?   

• I ba raddau y mae’r ysgol yn ystyried rhwystrau i gyfleoedd a phrofiadau 
oherwydd amddifadedd rhanbarthol?  

• Pa mor greadigol yw’r ysgol o ran defnydd o dechnoleg i sicrhau 
mynediad teg a chyfartal at brofiadau?   

• A yw’r ysgol yn ystyried amddifadedd rhanbarthol wrth gydlynu 
gweithgareddau sy’n ceisio ymgysylltu â rhieni a rhanddeiliaid?  

• A oes yna gynrychiolaeth gymesur o ddysgwyr dan anfantais yn cymryd 
rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol, tripiau, a digwyddiadau a 
gynhelir tu allan i oriau ysgol?   
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Gwerthusiad o arfer cyfredol:  
Yr ysgol a’r Gymuned 
 1 (Gwannach) sef 4 (Cryfach) sef 

Disgrifiad:  

Mae’r ysgol yn gweithredu heb 
ymgysylltu â’r gymuned ehangach.  
Does dim, neu fawr ddim defnydd 
ehangach o adeilad yr ysgol i gynnig 
cyfleoedd tu allan i oriau ysgol. Does 
fawr o gyfle na rhyddid i ddisgyblion 
a rhieni leisio barn, felly does fawr 
ddim newid ystyrlon.  

Mae cysylltiad cryf rhwng yr ysgol a’r 
gymuned, ac mae’r ysgol yn cynnig 
cyfleoedd dysgu ychwanegol i 
ddisgyblion a rhieni, ac yn caniatáu 
integreiddio gwasanaethau ehangach 
(iechyd, gwasanaeth ieuenctid, gofal 
cymdeithasol ac ati). Ceir estyniad 
cyfoethog i’r diwrnod ysgol (neu 
gynnig dysgu ychwanegol). Mae 
lleisiau’r disgyblion a’r rhieni yn 
ddiagnostig ac yn arwain at newid 
pwrpasol. 

Gwerthusiad 1 2 3 4 

Unrhyw 
sylwadau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cwestiynau 
i’w 
hystyried: 

• I ba raddau y caiff llais y rhiant ei glywed a’i werthfawrogi yn yr ysgol?   
• A yw rhieni yn ymgysylltu â dysgu eu plant ac yn y broses o 

gynllunio’r cwricwlwm?  
• A ydych chi’n cynnig rhaglenni dysgu fel teulu a chyfleoedd dysgu i 

oedolion?  
• A ydych chi’n ymgysylltu’n rheolaidd â gweithwyr ieuenctid?  
• A yw’r ysgol yn cael ei defnyddio gan y gymuned ehangach i gynnal 

clybiau, darparu cyfleoedd dysgu ac ati?  
• A ydych chi wedi ystyried dyddiau ysgol estynedig a chyfoethog?  
• A ydych chi’n gweithio gyda rhanddeiliaid i ddarparu cymorth 

cofleidiol?  
• Oes yna wasanaethau iechyd a llesiant, cymdeithasol ac addysgol 

cydnaws y gellir  eu cydleoli?  

Cymorth ac Ymyrraeth 
Mae’n anghywir tybio bod pawb yn elwa o’r un lefel o gymorth. Mae’n golygu trin pobl ifanc yn 

gyfartal, ac mae’n gweithio i gynnal unrhyw fwlch mewn anghydbwysedd cymdeithasol, emosiynol 

neu academaidd yn unig. Rhaid i ysgolion weithio i sicrhau bod pob unigolyn ifanc yn cael cymorth 

ac ymyrraeth benodol sydd wedi’i dargedu yn ôl yr angen. Ar adegau, bydd hyn yn golygu bod 
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rhai pobl ifanc yn elwa o fwy o gymorth nag eraill.  Mae hon yn ysgol deg – lle mae pobl ifanc 

sydd angen mwy o gymorth yn derbyn y cymorth hwnnw, ar eu taith tuag at fywyd llewyrchus a 

llawn.  

Gall dysgwyr o deuluoedd incwm isel fod dan anfantais o oedran cynnar. Mae astudiaethau wedi 

canfod y gall tangyflawni ymhlith plant yng Nghymru sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim fod yn 

broblem sylweddol o’r dosbarth meithrin ymlaen (Sefydliad Joseph Rowntree, 2013). Os na 

chynigir cymorth, gall y duedd hon barhau hyd at lefel TGAU. Canfu astudiaeth gan yr Undeb 

Addysg Cenedlaethol (2021) bod plant sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim 28% yn llai tebygol o 

adael yr ysgol gyda 5 gradd TGAU A*-C na’u cyfoedion cyfoethocach.  Rhaid i ysgolion ddod i 

arfer â nodi bylchau cyrhaeddiad a llesiant yn gynnar, a gweithio’n strategol i oresgyn y problemau 

hyn. Dylid mynd ati i olrhain cyrhaeddiad a llesiant yn effeithiol er mwyn llunio cymorth ac 

ymyrraeth effeithiol.  

Bydd arfer da yn golygu bod ysgolion nid yn unig yn cynnig cymorth ac ymyrraeth i ddysgwyr ond 

yn ystyried effaith ac effeithiolrwydd y cymorth hwnnw dros amser. Lle bo modd, bydd ysgolion 

yn sefydlu llinell sylfaen ar gyfer mesur cynnydd ac yn adrodd yn rheolaidd ar unrhyw gynnydd a 

wneir.  Dylai staff sy’n arwain ar gymorth ac ymyrraeth ddefnyddio ymchwil addysgol fel sail i’w 

cynlluniau ar gyfer gwella deilliannau dysgwyr.  

Bydd Partneriaeth Canolbarth Cymru yn: 

• Sicrhau bod y tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cynorthwyo ysgolion i ddarparu 

ymyrraeth gynnar effeithiol   

• Gweithio ochr yn ochr ag ysgolion i uwchraddio sgiliau staff er mwyn darparu ymyrraeth 

effeithiol   

• Cefnogi, olrhain a monitro gwariant effeithiol o arian grant i ddarparu cymorth ac 

ymyrraeth bwrpasol  

Beth ddylai ysgolion ei wneud: 

• Olrhain a monitro effeitholrwydd cymorth ac ymyrraeth  

• Sicrhau bod staff sy’n darparu cymorth ac ymyrraeth wedi derbyn hyfforddiant addas, eu 

bod yn cadw cofnodion cywir o’r effaith, a bod ganddynt amser digonol i baratoi 

ymyriadau effeithiol  
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• Codi ymwybyddiaeth o arferion ystafell ddosbarth effeithiol sy’n arwain at gyfleoedd 

dysgu teg ( er enghraifft:  diymadferthwch a ddysgwyd , defnydd effeithiol o 

gynorthwywyr addysgu ac ati)  
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Gwerthusiad o arfer cyfredol:   
Cymorth ac Ymyrraeth 
 1 (Gwannach) sef 4 (Cryfach) sef 

Disgrifiad:  

Mae staff yn cael cefnogaeth wael 
wrth ddarparu cymorth ac ymyrraeth. 
Nid yw cynnydd dysgwyr yn cael ei 
olrhain yn effeithiol a does fawr o 
dystiolaeth o’i effeithiolrwydd. Mae 
dysgwyr yn cael eu hystyried ar 
gyfer cymorth ychwanegol ar hap, ac 
nid yw barn yr unigolyn ifanc a’r 
rhieni/gofalwyr yn cael ei hystyried. 
Nid yw arfer yr ystafell ddosbarth yn 
cefnogi’r dysgwyr mwyaf difreintiedig 
yn effeithiol.  

Mae tystiolaeth glir o gymorth ac 
ymyrraeth effeithiol, gyda’r dysgwyr 
yn gwneud cynnydd rhagorol. Mae’r 
unigolyn ifanc, rhieni/gofalwyr a’r 
ysgol yn gweithio ar y cyd i sicrhau 
gwelliannau. Yn yr ystafell ddosbarth, 
mae athrawon yn cynorthwyo dysgwyr 
dan anfantais yn effeithiol, ac maent 
yn ymwybodol mai nhw, yn aml, sydd 
yn y sefyllfa orau i ddarparu cymorth 
pwnc-benodol, ochr yn ochr â 
chynorthwywyr addysgu. Mae arfer da 
yn cael ei rannu ar draws yr ysgol.  

Gwerthusiad 1 2 3 4 

Unrhyw 
sylwadau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cwestiynau 
i’w 
hystyried: 

• I ba raddau y caiff ymyriadau eu monitro o ran effeithiolrwydd?  
• A yw’r ysgol yn darparu’r ymyriadau mwyaf effeithiol ar gyfer dysgwyr 

dan anfantais a dysgwyr agored i niwed?   
• A yw athrawon/staff yr ysgol yn ymwybodol o’r ymyriadau a gynigir 

gan yr ysgol?  
• A yw’r ysgol yn gweithio ar y cyd ag athrawon a chynorthwywyr 

addysgu i sicrhau cymorth ac ymyrraeth effeithiol yn yr ystafell 
ddosbarth?    

• A yw’r ysgol yn blaenoriaethu cymorth ac ymyrraeth yn briodol (lle 
digonol ar gyfer sesiynau, hyfforddiant staff, defnydd rhesymol o 
grantiau a chyllidebau ac ati)?  
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Dyheadau Uchel 
Derbynnir yn gyffredinol bod gan ddysgwyr sy’n profi amddifadedd ddyheadau is o’u cymharu â’u 

cyfoedion. Fodd bynnag, nid yw hyn wedi’i brofi. Mewn gwirionedd, mae gan ddysgwyr sydd dan 

anfantais ddyheadau yr un mor uchel â dysgwyr nad ydynt dan anfantais, ond maent yn fwy 

tebygol o gael profiad addysgol negyddol, a pheidio â chael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt 

i gyrraedd eu nodau. Mae hyn yn fwy amlwg ymhlith dysgwyr hŷn, sydd â gwell dealltwriaeth o’r 

anfanteision maent yn eu hwynebu (er enghraifft, eu statws economaidd-gymdeithasol). Mae 

dysgwyr ysgol gynradd yn cael eu dylanwadu llai gan hyn, ac maent yn fwy tueddol o lynu at eu 

dyheadau uwch na’u cyfoedion hŷn. Mae gweithio tuag at addysg deg yn golygu sicrhau bod pob 

dysgwr, yn enwedig yn y sector uwchradd, yn cael ei werthfawrogi, yn cael gwrandawiad, ac yn 

cael ei annog i wireddu’i ddyheadau trwy gydol ei addysg. Mae hyn yn arbennig o wir am ddysgwyr 

sydd dan anfantais, a fydd angen cymorth ac ymyrraeth mwy penodol i gynnal y dyheadau oedd 

ganddynt yn gynharach ar eu taith addysgol. 

Mae diymadferthwch a ddysgwyd yn arbennig o gyffredin ymysg dysgwyr sydd dan anfantais. 

Mae osgoi heriau, methu â datrys problemau, ac agwedd negyddol tuag at fywyd yn nodweddion 

cyffredin ym mywydau pobl ifanc dan anfantais. Mae methu â rheoli sefyllfa’n creu emosiynau 

negyddol, sy’n trosglwyddo o un sefyllfa i’r llall (cartref ac ysgol),  gan ddod i’r amlwg yn yr ystafell 

ddosbarth. Rhaid i ysgolion oresgyn hyn drwy gynnig cymorth ysgogol, gwybyddol ac emosiynol, 

sy’n gweithio i oresgyn problemau o’r fath. Bydd ysgol sy’n wirioneddol deg yn darparu cymorth 

wedi’i dargedu, sy’n helpu dysgwyr dan anfantais i fagu hyder, gwireddu eu potensial, a glynu at 

ddyheadau tebyg i rai eu cyfoedion mwy breintiedig. 

Beth fyddwn ni ei wneud: 

• Gweithio ochr yn ochr ag ysgolion i gynorthwyo dysgwyr i lynu at eu dyheadau  

• Sicrhau bod gan ddysgwyr sydd dan anfantais fynediad teg a chyfartal at gymorth 

trydydd parti, megis Gyrfa Cymru, er mwyn iddynt lynu at eu dyheadau uchel a 

chynllunio ar gyfer y dyfodol   

Beth ddylai ysgolion ei wneud: 

• Codi ymwybyddiaeth o Ddiymadferthwch a Ddysgwyd a chynorthwyo staff i fabwysiadu 

arfer gwell wrth ymgysylltu â dysgwyr sydd anfantais yn eu haddysg.    
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• Rhoi blaenoriaeth i’r gwaith o  feithrin perthnasoedd effeithiol gyda dysgwyr sydd dan 

anfantais, i gynyddu eu hyder, cynnig cyngor a chynnal eu dyheadau uchel  

Gwerthusiad o arfer cyfredol:  
 
 1 (Gwannach) sef 4 (Cryfach) sef 

Disgrifiad:  

Mae llais y disgybl yn wael, ac nid 
yw’r dysgwyr yn ddigon hyderus i 
drafod eu meddyliau a’u barn yn 
agored gyda staff.  Yn gyffredinol, 
mae gan ddysgwyr sydd dan 
anfantais agwedd negyddol tuag at 
fywyd, a phrin yw’r cyfleoedd iddynt 
drafod hyn gyda staff a gweithwyr 
proffesiynol eraill. 

Mae llais y disgybl yn gryf, wedi’i 
feithrin gan berthnasoedd a 
chyfleoedd rhagorol. Mae dyheadau 
uchel yn cael eu hannog, eu cynnal, 
a’u trafod yn rheolaidd gydag 
athrawon ac asiantaethau allanol (lle 
bo modd). Mae nifer o ddysgwyr dan 
anfantais yn trafod eu dyfodol yn 
gadarnhaol ac yn hyderus.  

Gwerthusiad 1 2 3 4 

Unrhyw 
sylwadau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cwestiynau 
i’w 
hystyried: 

• I ba raddau y mae ein staff yn hybu perthnasoedd da gyda, a rhwng 
dysgwyr, trwy eu gweithredoedd eu hunain?  

• I ba raddau y mae dysgwyr yn datblygu perthnasoedd cadarnhaol 
gyda chyfoedion ac oedolion?  

• I ba raddau y mae’r addysgu’n paratoi dysgwyr ar gyfer pontio i 
gyfnod nesaf eu haddysg/gyrfa?  

• I ba raddau y mae’r ysgol yn cydweithio ag asiantaethau allanol i 
ddiwallu anghenion dysgwyr, gan gynnwys rhai ag ADY?  

• I ba raddau y mae’r ysgol yn diwallu anghenion dysgwyr sydd dan 
anfantais oherwydd tlodi? 
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Gwerthuso a Gwella 
Mae prosesau hunanwerthuso a gwella yn rhan sylfaenol o effeithiolrwydd ysgol (Llywodraeth 

Cymru, 2021) ac mae’r broses hon yn hanfodol er mwyn cynorthwyo dysgwyr dan anfantais a’u 

teuluoedd. Gall nodi meysydd cryfder a meysydd i’w gwella i ysgogi newid cadarnhaol helpu i 

greu diwylliant ysgol lle mae pob dysgwr yn ffynnu. Bydd prosesau gwella ysgol effeithiol yn 

sicrhau tegwch ar draws pob agwedd ar fywyd yr ysgol, drwy ddadansoddiad beirniadol o’r 

cymorth ychwanegol. Hynny yw, a ydy dysgwyr sydd dan anfantais yn cael y cyfle i dderbyn mwy 

o gymorth, a hynny’n amlach, er mwyn iddynt gael cyfle teg i lwyddo yn yr un modd â’u cyfoedion 

mwy breintiedig? 

Ar y gorau, bydd ysgolion nid yn unig yn ystyried maint y cymorth, ond byddant yn monitro ei 

effeithiolrwydd, a bydd ganddynt ddealltwriaeth glir o’r deilliannau a ddymunir. Dylai uwch 

arweinwyr gynllunio i gynorthwyo dysgwyr sydd dan anfantais gydag ymyrraeth academaidd a 

chymdeithasol effeithiol, a ddarperir gan y staff gorau. Dylai cynlluniau gwelliant roi ystyriaeth 

ofalus i gyfleoedd cyfartal hefyd, a dylai ysgolion fynd ati’n rhagweithiol i leihau unrhyw rwystrau 

ychwanegol rhag cymryd rhan lawn ym mywyd yr ysgol.  

Dylai athrawon a staff cymorth hefyd fod yn gwerthuso’u hymgysylltiad â phobl ifanc yn gyson. Er 

enghraifft, a yw gwersi wedi’u cynllunio gyda’r dysgwyr gwaethaf mewn golwg (cyfarpar 

angenrheidiol, disgwyliadau o ran gwaith cartref ac ati) ac a yw pob disgybl yn cael mynediad teg 

at gyfleoedd ym mhob cyfadran (cyfleoedd i ymuno â chorau ysgol, timau chwaraeon, clybiau 

gwyddoniaeth ac ati)?  Dylai staff hefyd fod yn ystyriol o’u haddysgeg mewn perthynas â 

chynorthwyo dysgwyr sydd dan anfantais. Mae rhediad y wers, targedu dysgwyr i’w holi, adborth 

dysgwyr, a defnydd o staff cynorthwyol, yn allweddol er mwyn cynnal dyheadau a diddordeb y 

dysgwyr. 

Beth fyddwn ni yn ei wneud: 

• Cynorthwyo’r ysgol i nodi meysydd cryf a meysydd i’w gwella   

• Darparu pob ysgol â Chynghorydd Cymorth Ysgolion  i’w cynorthwyo i nodi cynlluniau ar 

gyfer y dyfodol  

• Cynnig cyfle i ysgolion ymgysylltu â staff arbenigol  

Beth ddylai ysgolion ei wneud: 

Tudalen 44



 
 

 
31 

• Sicrhau bod dysgwyr sydd dan anfantais yn cael eu hystyried drwy holl brosesau 

gwella’r ysgol  

• Bod yn rhagweithiol a nodi meysydd i wella bywydau disgyblion sydd dan anfantais yn yr 

ysgol  

• Rhoi ystyriaeth ofalus i effaith ymyriadau, gwerthuso deilliannau, a defnyddio arian grant 

i wneud gwelliannau parhaus, yn dibynnu ar anghenion yr ysgol  

• Sicrhau bod yr holl staff a rhanddeiliaid ehangach yn ymwybodol o strategaethau i 

gynorthwyo dysgwyr sydd dan anfantais, a’u teuluoedd (athrawon, staff cymorth, 

llywodraethwyr ac ati) a bod yr wybodaeth hon yn cael ei herio yn ystod cyfleoedd i 

graffu a myfyrio  
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Gwerthusiad o arfer cyfredol:   
 
 1 (Gwannach) sef 4 (Cryfach) sef 

Disgrifiad :  

Mae dysgwyr sydd dan anfantais  yn 
cael eu hystyried fel rhan ar wahân o 
brosesau gwella’r ysgol. Pur anaml y 
bydd effaith y cymorth yn cael ei 
ystyried.  

Mae dysgwyr sydd dan anfantais bob 
amser yn cael eu hystyried fel rhan o 
brosesau gwella’r ysgol.  Mae yna 
ddiwylliant o welliant effeithiol sy’n 
caniatáu i bob disgybl lwyddo, waeth 
beth yw ei gefndir.  

Gwerthusiad 1 2 3 4 

Unrhyw 
sylwadau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cwestiynau 
i’w 
hystyried: 

• I ba raddau y mae’r arweinyddiaeth yn defnyddio’i gweledigaeth i greu 
a rhannu ymdeimlad o bwrpas a disgwyliadau uchel, a meithrin 
agweddau positif ym mhob agwedd o’i gwaith?   

• I ba raddau y mae’r arweinyddiaeth yn sefydlu gweledigaeth glir ar gyfer 
dysgu, addysgu a’r cwricwlwm, i sicrhau’r cynnydd a’r llesiant gorau 
posib i bob dysgwr?  

• I ba raddau y mae’r arweinyddiaeth yn sefydlu a chynnal amgylchedd 
dysgu cadarnhaol a chynhwysol?  

• I ba raddau y mae’r arweinyddiaeth yn defnyddio dysgu proffesiynol i 
wella dysgu, llesiant, addysgu a’r cwricwlwm?  

• I ba raddau y mae’r arweinyddiaeth yn sefydlu diwylliant dysgu 
cydweithredol a pharch y naill at y llall yn yr ysgol a thu hwnt?   

• I ba raddau y mae’r arweinyddiaeth yn sefydlu systemau, polisïau a 
gweithdrefnau a’u rhoi ar waith i gyflawni ei gweledigaeth ar gyfer 
dysgu, llesiant, addysgu a’r cwricwlwm?   
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Casgliad 

Mae’r Strategaeth Tegwch ac Amddifadedd yn ddogfen seiliedig ar ymchwil, a luniwyd gan amryw 

o staff awdurdodau lleol ac ysgolion. I sicrhau addysg deg, mae’n cydnabod bod gofyn i ysgolion 

ystyried pob agwedd ar fywyd yr ysgol yn ofalus. Dylai tegwch fod wrth wraidd unrhyw 

benderfyniadau a wneir  gan uwch arweinwyr, athrawon, llywodraethwyr a rhanddeiliaid 

ehangach. 

Dylai ysgolion ganolbwyntio nid yn unig ar wella’r cynnydd a wneir gan ddysgwyr sydd dan 

anfantais, ond dylent hefyd weithio’n ddiflino i gau unrhyw fwlch mewn cyfleoedd all ddigwydd 

mewn addysg. Dylid cydnabod yn eang drwy gydol y broses hon y bydd rhai dysgwyr, ar adegau, 

angen mwy o help, mwy o gymorth, a mwy o amser nag eraill i gyrraedd eu potensial.  
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This Integrated Impact Assessment tool incorporates the principles of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 and the Sustainable 
Development Principles, the Equality Act 2010 and the Welsh Language Measure 2011 (Welsh Language Standards requirements) and Risk 
Management in order to inform effective decision making and ensuring compliance with respective legislation. 

 
1.  PROPOSAL DETAILS: (Policy/Change Objective/Budget saving) 
Proposal Title Deprivation and Equity Strategy 

 

Service Area Schools Service Corporate Lead 
Officer Meinir Ebbsworth Strategic Director Barry Rees 

 

Name of Officer completing the 
IIA Eirian Davies E-mail Eirian.davies@ceredigion.gov.uk Phone no 01970 633606 

 

Please give a brief description of the purpose of the proposal 
The purpose of the new Guidance Strategy is to support young people experiencing deprivation in order to reduce the attainment gap between 
disadvantaged and more privelidged learners.   
 
Who will be directly affected by this proposal? (e.g. The general public, specific sections of the public such as youth groups, carers, road users, 
people using country parks, people on benefits, staff members or those who fall under the protected characteristics groups as defined by the 
Equality Act and for whom the authority must have due regard). 
Young people living in deprivation and disadvantaged learners will be supported in all aspects of school life in order to better enable them to 
reach their full potential.  It will ensure that rural deprivation is not a barrier to learners or their families in accessing education fully. 
Staff will be provided with training and read guidance/research on supporting disadvantaged and vulnerable learners.  
Learners of all ages will be supported to learn through bringing community groups into school buildings and collaboration with other organisations 
to regularly support with reducing the attainment and opportunity gaps    
 

 

VERSION CONTROL: The IIA should be used at the earliest stages of decision making, and then honed and refined throughout the decision 
making process.  It is important to keep a record of this process so that we can demonstrate how we have considered and built in sustainable 
development, Welsh language and equality considerations wherever possible. 
Author Decision making stage Version number Date considered Brief description of any amendments made following 

consideration 
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Eirian Davies Prepare draft for Learning 
Communities Overview and 
Scrutiny Committee 

1 18/11/22 Headteachers, schools and stakeholders already enaged with 
and contributed to the information contained within the Strategy. 

     
     

     
COUNCIL STRATEGIC OBJECTIVES: Which of the Council’s Strategic Objectives does the proposal address and how? 
Boosting the Economy 
 

The strategy will help to eradicate poverty in Ceredigion through supporting disadvantaged families and 
provide job opportunities.   

Creating caring and Healthy 
Communities 
 

The Corporate Strategy mentions the need to protect people from poverty, promote healthier lifestyles, support 
wellbeing, and protect the most vulnerable through early support and intervention. 

Providing best start in life and enabling 
learning at all ages 
 

The strategy will help ensure that all children have the best possible start in life regardless of whether they 
are disadvantaged/ living in poverty.  It will enable people of all ages to access learning through community 
focussed schools. 

Promoting Environmental and 
Community Resilience 
 

- 

 
NOTE:  As you complete this tool you will be asked for evidence to support your views.  These need to include your baseline position, 
measures and studies that have informed your thinking and the judgement you are making.  It should allow you to identify whether any changes 
resulting from the implementation of the recommendation will have a positive or negative effect. Data sources include for example: 

• Quantitative data - data that provides numerical information, e.g. population figures, number of users/non-users 
• Qualitative data – data that furnishes evidence of people’s perception/views of the service/policy, e.g. analysis of complaints, outcomes of focus groups, 

surveys 
• Local population data from the census figures (such as Ceredigion Welsh language Profile and Ceredigion Demographic Equality data) 
• National Household survey data 
• Service User data  
• Feedback from consultation and engagement campaigns 
• Recommendations from Scrutiny  
• Comparisons with similar policies in other authorities 
• Academic publications, research reports, consultants’ reports, and reports on any consultation with e.g. trade unions or the voluntary and community sectors, 

‘Is Wales Fairer’ document.  
• Welsh Language skills data for Council staff 
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2.  SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES:  How has your proposal embedded and prioritised the five sustainable development 
principles, as outlined in the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, in its development? 
Sustainable Development 
Principle 

Does the proposal demonstrate you 
have met this principle? If yes, describe 
how. If not, explain why. 

What evidence do you 
have to support this view? 

What action (s) can you take to mitigate 
any negative impacts or better 
contribute to the principle? 

Long Term 
Balancing short term need with 
long term and planning for the 
future. 

The data shows that if nothing is done to 
tackle deprivation that the situation will get 
worse.  The strategy seeks to provide a long 
term solution to the issue of deprivation. 
 

Outcome data at GCSE 
demonstrates the current 
gap in achievement. Pre-
pandemic data shows that 
in Wales, the 
disadvantage gap in 
results was about 22-23 
months of educational 
progress in 2019, and only 
very slightly down on 24 
months in 2011. 
Moreover, the persistent 
disadvantage gap (that is, 
pupils who were eligible 
for FSM for 80% of their 
time in school) was about 
29 months of educational 
progress in 2019, which is 
also unchanged from the 
level in 2011. Only 4 per 
cent of pupils experiencing 
persistent disadvantage in 
Wales end up in the top 
quintile of GCSE scores in 
2019. 

 

Support schools to implement the 
Strategy 

Collaboration 
Working together with other 
partners to deliver. 

• Collaboration with schools through 
providing schools with the resources and 
guidance to support disadvantaged 
learners 

Community focussed 
schools in other LA’s 

Support organisations to assist schools 
to implement the strategy 
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• Opportunity for schools to collaborate with 
Health service, Social Care, Youth service 
etc in order that they can use the school 
building to support with reducing the 
attainment and opportunity gaps 
 

Involvement 
Involving those with an interest 
and seeking their views. 

• Working partnerships with headteachers 
and stakeholders established and 
decision on which areas to focus on 
(Summer 2022) 

• Gather learner voice and option across 
each area of focus and build ideas, 
comments and wishes into strategy 
(Summer 2022) 

• Opportunity for schools to engage with 
the strategy and provide feedback (Sept 
2022) 

Feedback from schools/ 
headteachers/ learners 

Ensure that schools and headteachers 
are continually engaged as the Strategy 
develops and evolves. 

Prevention 
Putting resources into 
preventing problems occurring 
or getting worse. 

Data shows that if nothing is done to tackle 
deprivation that the situation will get worse 
i.e. the gap between disadvantaged and 
more privelidged learners. 
 

The Ceredigion Local 
Wellbeing plan 2023-2028 
National Data notes that there 
are currently 3,450 pupils in 
Ceredigion that are living in 
poverty. Nearly one third of 
households in Ceredigion are 
living in poverty. Between 
2018 and 2022, the number 
of households living in 
poverty has increased by 9%. 
Given the current cost of 
living crisis, it is widely 
recognised that this figure will 
further increase. There is a 
strong correlation between 
Covid-19, poverty, and the 
wellbeing mental health of 
individuals. Since the 
pandemic, there has been a 

Support schools to start implementing 
the Strategy as soon as possible. 
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marked increase in the 
number of children and young 
people seeking support with 
complex emotional and 
mental health difficulties.  
 

Integration 
Positively impacting on people, 
economy, environment and 
culture and trying to benefit all 
three. 

The Strategy will positively impact on 
people, economy and environment. 

There is a clear link between 
deprivation and access to 
services. 
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3.  WELL-BEING GOALS:  Does your proposal deliver any of the seven National Well-being Goals for Wales as outlined on the Well-being of 
Future Generations (Wales) Act 2015?  Please explain the impact (positive and negative) you expect, together with suggestions of how to mitigate 
negative impacts or better contribute to the goal.  We need to ensure that the steps we take to meet one of the goals aren’t detrimental to meeting 
another. 
Well-being Goal Does the proposal contribute to this 

goal?  Describe the positive or 
negative impacts. 

What evidence do you 
have to support this view? 

What action (s) can you take to mitigate 
any negative impacts or better 
contribute to the goal? 

3.1. A prosperous Wales 
Efficient use of resources, skilled, 
educated people, generates 
wealth, provides jobs. 

Addressing deprivation and supporting 
disadvantaged learners will help create a 
skilled workforce, thus resulting in a 
prosperous Wales.  
 
 

Outcome data at GCSE 
demonstrates the current 
gap in achievement. Pre-
pandemic data shows that 
in Wales, the 
disadvantage gap in 
results was about 22-23 
months of educational 
progress in 2019, and only 
very slightly down on 24 
months in 2011. 
Moreover, the persistent 
disadvantage gap (that is, 
pupils who were eligible 
for FSM for 80% of their 
time in school) was about 
29 months of educational 
progress in 2019, which is 
also unchanged from the 
level in 2011. Only 4 per 
cent of pupils experiencing 
persistent disadvantage in 
Wales end up in the top 
quintile of GCSE scores in 
2019. 

 

Start implementing the Strategy 

3.2. A resilient Wales N/A N/A N/A 
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Maintain and enhance biodiversity 
and ecosystems that support 
resilience and can adapt to change 
(e.g. climate change). 
3.3. A healthier Wales 
People’s physical and mental 
wellbeing is maximised and health 
impacts are understood. 

The Strategy will help protect people from 
poverty, promote healthier lifestyles, 
support wellbeing, and protect the most 
vulnerable through early support and 
intervention. 

The Ceredigion Local 
Wellbeing plan 2023-2028 
National Data notes that 
there are currently 3,450 
pupils in Ceredigion that are 
living in poverty. Nearly one 
third of households in 
Ceredigion are living in 
poverty. Between 2018 and 
2022, the number of 
households living in poverty 
has increased by 9%. Given 
the current cost of living 
crisis, it is widely recognised 
that this figure will further 
increase. There is a strong 
correlation between Covid-
19, poverty, and the 
wellbeing mental health of 
individuals. Since the 
pandemic, there has been a 
marked increase in the 
number of children and 
young people seeking 
support with complex 
emotional and mental health 
difficulties 

Start implementing the strategy 

3.4. A Wales of cohesive 
communities 
Communities are attractive, viable, 
safe and well connected. 

Learners of all ages will be supported 
to learn through bringing community 
groups into school buildings and 
collaboration with other organisations 

 Start implementing the strategy 
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to regularly support with reducing the 
attainment and opportunity gaps.    
 

3.5. A globally responsible 
Wales 
Taking account of impact on global 
well-being when considering local 
social, economic and 
environmental well-being. 

N/A   
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3.6. A more equal Wales 
People can fulfil their potential no matter what 
their background or circumstances.  
 

In this section you need to consider the impact on 
equality groups, the evidence and any action you are 
taking for improvement.   
You need to consider how might the proposal impact 
on equality protected groups in accordance with the 
Equality Act 2010? 
These include the protected characteristics of age, 
disability, gender reassignment, marriage or civil 
partnership, pregnancy or maternity, race, religion or 
beliefs, gender, sexual orientation. 
Please also consider the following guide:: 
Equality Human Rights  - Assessing Impact & 
Equality Duty 
 

Describe why it will have a 
positive/negative or negligible 
impact. 
 
Using your evidence consider the 
impact for each of the protected 
groups.  You will need to consider 
do these groups have equal access 
to the service, or do they need to 
receive the service in a different 
way from other people because of 
their protected characteristics.  It is 
not acceptable to state simply that 
a proposal will universally 
benefit/disadvantage everyone.  
You should demonstrate that you 
have considered all the available 
evidence and address any gaps or 
disparities revealed. 

What evidence do you have to 
support this view? 
 
 
Gathering Equality data and 
evidence is vital for an IIA. You 
should consider who uses or is 
likely to use the service.  Failure to 
use data or engage where change 
is planned can leave decisions 
open to legal challenge. Please link 
to involvement box within this 
template. Please also consider the 
general guidance. 

What action (s) can you take 
to mitigate any negative 
impacts or better contribute to 
positive impacts? 
 
These actions can include a range 
of positive actions which allows the 
organisation to treat individuals 
according to their needs, even 
when that might mean treating 
some more favourably than others, 
in order for them to have a good 
outcome.  You may also have 
actions to identify any gaps in data 
or an action to engage with those 
who will/likely to be effected by the 
proposal.  These actions need to 
link to Section 4 of this template. 

Age 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people because of their 
age? (Please tick ) 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Children and 
Young 
People up to 
18 

X   

Positive Negative None/ 
Negligible 

People 18-50 
 
 X   

Positive Negative None/ 
Negligible 

Older People 
50+ 
 X   

Young people living in 
deprivation and disadvantaged 
learners will be supported in all 
aspects of school life in order 
to better enable them to reach 
their full potential.   
  
Learners of all ages will be 
supported to learn through 
bringing community groups 
into school buildings and 
collaboration with other 
organisations to regularly 
support with reducing the 
attainment and opportunity 
gaps    
 

 Support schools to implement 
the Strategy 
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Disability 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people because of their 
disability? (Please tick )  

Positive Negative None/ 
Negligible 

Hearing 
Impartment 

  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Physical 
Impairment 
   X 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Visual 
Impairment 
   X 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Learning 
Disability 
   X 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Long 
Standing 
Illness    X 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Mental 
Health 

  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Other 

  X 

N/A   

 

Transgender 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on transgender people? 
(Please tick ) 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Transgender 

  X 

N/A.   

 

T
udalen 60



Cyngor Sir Ceredigion County Council - Integrated Impact Assessment (IIA) 
 

An integrated tool to inform effective decision making 

 
 

11 
 

Marriage or Civil Partnership 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on marriage or Civil 
partnership? (Please tick ) 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Marriage 

  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Civil 
partnership 
   X 

N/A   

 

Pregnancy or Maternity 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on pregnancy or maternity? 
(Please tick ) 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Pregnancy 

  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Maternity 
 
   X 

N/A   

 

Race 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on race? (Please tick ) 

Positive Negative None/ 
Negligible 

White 
 

  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Mixed/Multiple 
Ethnic Groups 
 
 

  X 

Asian / Asian 
British 

Positive Negative None/ 
Negligible 

N/A 
. 
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  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Black / African 
/ Caribbean / 
Black British    X 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Other Ethnic 
Groups 

  X 
 

Religion or non-beliefs 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people with different 
religions, beliefs or non-beliefs? (Please tick ) 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Christian 
 

  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Buddhist 
 
   X 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Hindu 
 
   X 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Humanist 
 

  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Jewish 
 

  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Muslim 
 

  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Sikh 
 

  X 
Non-belief Positive Negative None/ 

N/A 
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Negligible  
  X 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Other 

  X 
 

Sex 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on men and/or women? 
(Please tick ) 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Men 

  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Women 
 
   X 

N/A 
 

  

 

Sexual Orientation 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people with different 
sexual orientation? (Please tick ) 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Bisexual 
 

  X 
Positive Negative None/ 

Negligible 
Gay Men 
 
   X 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Gay Women 
/ Lesbian 
   X 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Heterosexual 
/ Straight 

  X 

N/A   
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Having due regards in relation to the three aims of the Equality Duty - determine whether the proposal will assist or inhibit your ability 
to eliminate discrimination; advance equality and foster good relations. 
3.6.2. How could/does the proposal help advance/promote equality of opportunity? 
You should consider whether the proposal will help you to:   Remove or minimise disadvantage   To meet the needs of people with certain characteristics  
 Encourage increased participation of people with particular characteristics 
 
The strategy helps to ensure equality by reducing the gap between disadvantaged and more priviledged learners.   
 
3.6.3. How could/does the proposal/decision help to eliminate unlawful discrimination, harassment, or victimisation? 
You should consider whether there is evidence to indicate that:  The proposal may result in less favourable treatment for people with certain characteristics   The 
proposal may give rise to indirect discrimination   The proposal is more likely to assist or imped you in making reasonable adjustments 
 
N/A 
 
3.6.4. How could/does the proposal impact on advancing/promoting good relations and wider community cohesion? 
You should consider whether the proposal with help you to:   Tackle prejudice   Promote understanding 
Learners of all ages will be supported to learn through bringing community groups into school buildings and collaboration with other organisations 
to regularly support with reducing the attainment and opportunity gaps    
 

 
 

Having due regard of the Socio-Economic Duty of the Equality Act 2010.  
Socio-Economic Disadvantage is living in less favourable social and economic circumstances than others in the same society.  
As a listed public body, Ceredigion County Council is required to have due regard to the Socio-Economic Duty of the Equality Act 2010. Effectively this means carrying 
out a poverty impact assessment. The duty covers all people who suffer socio-economic disadvantage, including people with protected characteristics.  
  
3.6.5 What evidence do you have about socio-economic disadvantage and inequalities of outcome in relation to the proposal?  
Describe why it will have a positive/negative or negligible impact.  
  
Outcome data at GCSE demonstrates the current gap in achievement. Pre-pandemic data shows that in Wales, the disadvantage gap in results was about 
22-23 months of educational progress in 2019, and only very slightly down on 24 months in 2011. Moreover, the persistent disadvantage gap (that is, pupils 
who were eligible for FSM for 80% of their time in school) was about 29 months of educational progress in 2019, which is also unchanged from the level in 
2011. Only 4 per cent of pupils experiencing persistent disadvantage in Wales end up in the top quintile of GCSE scores in 2019. 
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What evidence do you have to support this view?  
  
 
The Ceredigion Local Wellbeing plan 2023-2028 National Data notes that there are currently 3,450 pupils in Ceredigion that are living in poverty. Nearly one third 
of households in Ceredigion are living in poverty. Between 2018 and 2022, the number of households living in poverty has increased by 9%. Given the current 
cost of living crisis, it is widely recognised that this figure will further increase. There is a strong correlation between Covid-19, poverty, and the wellbeing mental 
health of individuals. Since the pandemic, there has been a marked increase in the number of children and young people seeking support with complex emotional 
and mental health difficulties.  
 
  
What action(s) can you take to mitigate any negative impacts or better contribute to positive impacts?  
  
The Strategy will help address the attainment gap. 
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3.7. A Wales of vibrant culture and thriving Welsh 
language 
Culture, heritage and Welsh Language are promoted and 
protected. 
In this section you need to consider the impact, the evidence and 
any action you are taking for improvement.  This in order to ensure 
that the opportunities for people who choose to live their lives and 
access services through the medium of Welsh are not inferior to 
what is afforded to those choosing to do so in English, in 
accordance with the requirement of the Welsh Language Measure 
2011.  

Describe why it will have 
a positive/negative or 
negligible impact. 

What evidence do you 
have to support this view? 

What action (s) can you take 
to mitigate any negative 
impacts or better contribute 
to positive impacts? 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Will the proposal be 
delivered bilingually 
(Welsh & English)?   X 

N/A   

Positive Negative None/ 
Negligible 

Will the proposal have an 
effect on opportunities for 
persons to use the Welsh 
language? 

  X 

N/A   

Positive Negative None/ 
Negligible 

Will the proposal 
increase or reduce the 
opportunity for persons to 
access services through 
the medium of Welsh? 

  X 

N/A   

Positive Negative None/ 
Negligible 

How will the proposal 
treat the Welsh language 
no less favourably than 
the English language? 

  X 

N/A   

Will it preserve promote 
and enhance local 
culture and heritage? 

Positive Negative None/ 
Negligible 

N/A   
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4.  STRENGTHENING THE PROPOSAL:  If the proposal is likely to have a negative impact on any of the above (including any of the protected 
characteristics), what practical changes/actions could help reduce or remove any negative impacts as identified in sections 2 and 3? 
4.1 Actions. 
What are you going to do? When are you going to do it? Who is responsible? Progress 
N/A    
    
    
    
    
    
    
4.2. If no action is to be taken to remove or mitigate negative impacts please justify why. 
(Please remember that if you have identified unlawful discrimination, immediate and potential, as a result of this proposal, the proposal must be changed or revised). 
 
N/A 
 
 
4.3. Monitoring, evaluating and reviewing. 
How will you monitor the impact and effectiveness of the proposal?   
 
That an annual report on progress against the Ceredigion Deprivation and Equity Strategy be presented to the Schools, and the Learning Communities Overview 
and Scrutiny Committee/ 
 
 

 
5.  RISK:  What is the risk associated with this proposal?   

Impact Criteria 1 - Very low 2 - Low 3 - Medium 4 - High 5 - Very High 

Likelihood 
Criteria 

1 - Unlikely to occur 2 - Lower than average 
chance of occurrence 

3 - Even chance of 
occurrence 

4 - Higher than 
average chance of 
occurrence 

5 - Expected to occur 

Risk Description Impact (severity) Probability (deliverability) Risk Score  
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That schools are unable to 
implement the strategy resulting in 
a greater gap in attainment 

4 2 8 

    
Does your proposal have a potential impact on another Service area? 
 
NO 

 
6.  SIGN OFF 
Position Name Signature Date 
Service Manager Gillian Evans   
Corporate Lead Officer Meinir Ebbsworth   
Strategic Director Barry Rees   
Portfolio Holder    
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu 

DYDDIAD: 
 

8fed Rhagfyr 2022 

LLEOLIAD: Ar-lein / Siambr, Penmorfa 
 

TEITL: 
 

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Ieuenctid Ceredigion (21.10.22) 

PWRPAS YR  
ADRODDIAD:  

Er gwybodaeth 
 

RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR WEDI GOFYN 
AM Y WYBODAETH: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

CEFNDIR: 
 
Un o'r dyletswyddau a roddwyd i Awdurdodau Lleol o fewn Llywodraeth Cymru – Rhannu Pwrpas: 
Rhannu Dyfodol: Canllawiau Statudol i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - yw 
Atodiad B - y Canllawiau Statudol ar Gyfranogiad Plant a Phobl Ifanc. 
 

Annex B Welsh.docx

 
Er mwyn cwrdd ag un o ofynion y ddeddfwriaeth, mae disgwyl i Awdurdodau Lleol weithio gyda 
phartneriaid perthnasol i: 
 

• Gefnogi Fforwm / Cyngor Ieuenctid y Sir fel corff cynrychioliadol o bobl ifanc i weithredu fel 
sianel ar gyfer barn pobl ifanc ar draws eu hawdurdod lleol a chynrychioli'r safbwyntiau hynny i 
gyrff gwneud penderfyniadau lleol a chenedlaethol. 

• Dylent anelu at fod mor gynhwysol â phosibl o ran lledaeniad daearyddol, oedran, rhyw ac i 
gynrychioli anghenion arbenigol a phobl ifanc mwy ymylol. 

• Er mwyn i Fforymau / Cynghorau Ieuenctid y Sir weithredu'n effeithiol, bydd angen iddynt gael 
eu cefnogi'n ddigonol gan Awdurdodau Lleol a ddylai ystyried pa gymorth sydd ei angen i 
wneud hyn. 

• Dylent gael eu hysbysu a'u cysylltu â'u strwythurau democrataidd lleol. 
• Bydd angen iddynt hefyd gael eu cysylltu'n effeithiol â strwythurau cyfranogi cenedlaethol fel 

Young Wales, Comisiynydd Plant Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. 
 
Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl ddynol i gael barn ac i'r safbwyntiau hyn fod o bwys. Mae'n dweud 
y dylid ystyried barn plant a phobl ifanc pan fydd pobl yn gwneud penderfyniadau am bethau sy'n eu 
cynnwys, ac ni ddylid eu diswyddo allan o law ar sail oedran. Mae hefyd yn dweud y dylid rhoi'r 
wybodaeth sydd ei hangen ar blant a phobl ifanc i wneud penderfyniadau da. Erthygl 12 (Parch at 
farn y plentyn - Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) 
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Y SEFYLLFA AR HYN O BRYD: 
 
Gwasanaeth Gwaith Ieuenctid ac Ymgysylltu Ceredigion s’yn gyfrifol am gydlynu a rheoli 
Cyngor Ieuenctid Ceredigion ers iddo gael ei sefydlu gyntaf yn Hydref 2015. Maent yn cwrdd 
pedair gwaith y flwyddyn (unwaith bob tymor) ac mae’r Cyngor yn cynnal digwyddiad ar 
ddiwedd eu blwyddyn ‘yn y rôl’. Mae cyfarfodydd y Cyngor Ieuenctid bellach yn cael eu cynnal 
nol yn y Siambr ym Mhenmorfa.  
 

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

 

Crynodeb:  
Hirdymor: Cydbwyso angen tymor byr â chynllunio tymor hir 
ar gyfer y dyfodol 

 

Cydweithio: Ystyried sut y gall llesiant pobl ifanc effeithio ar 
bob un o'r nodau llesiant 

 

Cynnwys: Gweithio gydag eraill i greu cyfleoedd i bobl ifanc  
Atal: Cynnwys pobl ifanc a cheisio eu barn  

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

Integreiddio: Darparu ymyrraeth gynnar i leihau problemau 
rhag datblygu 

 

ARGYMHELLION: 
 
Er mwyn i Aelodau Etholedig gytuno bod cofnodion Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn cael eu 
cyflwyno i Bwyllgor Trosolwg a Craffu Cymunedau Dysgu a Cabinet, er gwybodaeth, bob 
tymor. 
 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: 
 
Bodloni gofynion y ddeddfwriaeth fel y nodir yn Atodiad B Llywodraeth Cymru - Rhannu 
Pwrpas: Rhannu Dyfodol: Canllawiau Statudol i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 - yw Atodiad B - y Canllawiau Statudol ar Gyfranogiad Plant a Phobl Ifanc. 
 
 
 Enw Cyswllt: Lowri Evans 
 Swydd: Rheolwraig Tim – Gwasanaeth Gwaith Ieuenctid ac Ymgysylltu 
 Dyddiad yr Adroddiad: 14 Tachwedd 2022 
 Acronymau: Dim  

 
 
Cofnodion Cyfarfod Cyngor Ieuenctid Ceredigion 21.10.22 
 

Cofnodion Cyngor 
Ieuenctid Ceredigion 21.10.22 [names redacted].docx 
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SPSF 3 - ATODIAD B 
CANLLAWIAU STATUDOL YNGHYLCH CYFRANOGIAD PLANT A PHOBL 
IFANC 
 
 
Mae'r canllawiau statudol hyn yn cael eu cyhoeddi yn unol ag Adran 
17(3) o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 ac maent yn berthnasol I 
awdurdodau lleol mewn perthynas â chynlluniau llesiant lleol, a phryd 
bynnag y byddant yn gwneud penderfyniadau a allai effeithio ar blant a 
phobl ifanc. 
 

Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd i hybu a hwyluso cyfranogiad plant a 

phobl ifanc mewn penderfyniadau a allai effeithio arnynt. Y sail gyfreithiol ar 

gyfer y ddyletswydd hon yw Adran 12 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 

2010. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol wneud trefniadau y 

maent yn ystyried sy'n addas i hybu a hwyluso cyfranogiad gan blant ym 

mhenderfyniadau'r awdurdod a allai effeithio arnynt, ac i gyhoeddi a 

diweddaru gwybodaeth am ei drefniadau. Gallai'r dyletswyddau hyn gael eu 

cyflawni drwy'r cynllun llesiant lleol. 

 

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yn 

gonfensiwn rhyngwladol sy'n nodi hawliau sifil, gwleidyddol, economaidd, 

cymdeithasol a diwylliannol plant hyd at 18 oed. Mae'n cydnabod nid yn unig 

eu hawliau dynol sylfaenol ond yn rhoi hawliau ychwanegol iddynt i'w 

hamddiffyn rhag niwed fel un o'r grwpiau mwyaf agored i niwed mewn 

cymdeithas. Mae gan CCUHP 54 o erthyglau. Mae erthyglau 1-41 yn nodi sut 

y dylai plant a phobl ifanc gael eu trin. Mae'r 13 o erthyglau eraill yn nodi sut y 

dylai llywodraethau ac oedolion gydweithio i sicrhau y gallai plant a phobl 

ifanc gael mynediad at eu hawliau. 

 

Yng Nghymru, mae'r ymrwymiad i'r Confensiwn yn cael ei ymgorffori mewn 

deddfwriaeth gyda Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifance (Cymru) 2011. 

 Mae Adran 1 y Mesur yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i roi sylw 

dyledus i'r Confensiwn wrth arfer eu swyddogaethau. Mae hyn yn golygu bod 

yn rhaid i Weinidogion Cymru ystyried sut mae'r hyn maent yn ei wneud yn 
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cysylltu â'r hawliau a'r rhwymedigaethau yn CCUHP a manteisiwyd ar bob 

cyfle i nodi sut i wireddu’r hawliau perthnasol cyn gwneud penderfyniadau. O 

ganlyniad, mae hyn yn treiddio I lawr i'r lefel leol drwy ddeddfwriaeth, 

rheoliadau a chanllawiau statudol. 

 

Mae'r canllawiau hyn yn ymwneud â hawl plant a phobl ifanc i gymryd rhan 

sy'n hawl sylfaenol ac yn hawl galluogi fel y nodir yn Erthygl 12 CCUHP: 

 

 

 

 

 

Mae erthyglau’r CCUHP wedi’u crynhoi’n Saith Nod Craidd a ddylai fod yn sail 

I arferion gwaith unrhyw ddarpariaeth gan wasanaeth sy'n gweithio gyda 

phlant a phobl ifanc yn genedlaethol ac yn lleol. Mae Nod Craidd 5 yn 

arbennig yn ymwneud â chyfranogiad plant a phobl ifanc gyda'r nod 

 

 

 

 

 

Bwriad y canllaw hwn felly yw rhoi cyfle i bob plantyn a pherson ifanc gael 

gwrandawiad a chael cyfrannu at wneud penderfyniadau. 

 

Gall llais a chyfranogiad y dinesydd fod yn erfyn pwysig i ddeall ble mae 

system yn methu a lle mae diffyg cyd-drefnu rhwng darparwyr gwasanaethau 

yn gwastraffu adnoddau heb wella canlyniadau, i ailgynllunio gwasanaethau o 

gwmpas anghenion pobl ac i bwyso a mesur effeithlonrwydd gwasanaeth. 

Dylai plant a phobl ifanc gael eu hystyried fel dinasyddion nawr, nid 

dinasyddion y dyfodol. Dylai Awdurdodau Lleol feddwl sut y gallant roi’r grym i 

blant a phobl ifanc gyfrannu at wneud penderfyniadau a sicrhau bod clust i 

glywed eu barn. Er y bod yn well gan y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc 

Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn ynghylch beth maent yn meddwl 
a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy'n 
effeithio arnynt hwy, ac i gael eu barn wedi ei hystyried.

Bod pob plenty a person ifanc yn cael gwrandawiad, yn cael eu 
trin a pharch, ac yn cael eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol 
wedi’u cynabod
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gyfrannu mewn grŵp, dylid ystyried sut y gall unigolion fod yn rhan o 

brosesau cynllunio a phenderfynu. 

 

Gofynion 
 
Er mwyn bodloni gofynion y Ddeddfwriaeth, mae disgwyl i Awdurdodau Lleol 

weithio gyda phartneriaid perthnasol i: 

 

• hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant a phobl ifanc o fewn cyd-destun 

eang y CCUHP, fel rhan o'u polisïau, gwasanaethau a'r ymgysylltu 

ehangach â dinasyddion. Mae disgwyl i Awdurdodau Lleol sicrhau bod 

cymaint o blant a phobl ifanc â phosibl yn ymwybodol o'u hawliau fel y 

nodir hwy yn y Confensiwn, gan gynnwys eu hawl i gymryd rhan ac i'w 

barn gael ei chlywed, a'u hawl i fod yn rhan o wneud penderfyniadau am 

bolisïau a gwasanaethau sy'n effeithio ar eu bywydau; 

 

• gwreiddio cyfranogiad plant a phobl ifanc ym mhob agwedd ar gynllunio, 

darparu ac adolygu gwasanaethau. Dylai hyn gynnwys Asesu Llesiant 

Lleol, y cynllun llesiant lleol ac is-gynlluniau perthnasol; 

 

• mabwysiadu Safonau Cyfranogi Cenedlaethol. Mae cefnogaeth i’r 

Safonau Cyfranogi Cenedlaethol yn atgyfnerthu’r ymrwymiad i hawliau 

plant yng Nghymru a cheir llawer o enghreifftiau o arferion da o gyrff sydd 

wedi mabwysiadu’r safonau fel cyfrwng i sicrhau bod unrhyw gyfranogiad 

yn ystyrlon ac effeithlon. 

 

• cyhoeddi gwybodaeth am fanteision a threfniadau hyrwyddo a hwyluso 

cyfranogiad yn yr awdurdod, a rhannu enghreifftiau o arferion da, er 

enghraifft, trwy wefannau a thaflenni newyddion yn ogystal ag ar y 

Bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad, yn cael eu trin â 

pharch, ac yn cael eu hil a'u hunaniaeth ddiwylliannol wedi'u cydnabod. 

cyfryngau cymdeithasol a thrwy weithio gyda ‘Young Wales’. Gall y plant 

a’r bobl ifanc eu hunain gymryd rhan amlwg i godi ymwybyddiaeth am 
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bwysigrwydd cymryd rhan. Mae gan Lywodraeth Cymru lawer o 

adnoddau a allai gefnogi hyn ac y gellid eu haddasu yn ôl anghenion lleol. 

Yn ogystal â defnyddio adnoddau a’r cyfryngau sy’n rhwydd eu cyrraedd 

gan blant a phobl ifanc, gellid cynnwys gwybodaeth yn adroddiad cynnydd 

blynyddol y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus; 

 

• dylai gwybodaeth a deunyddiau sydd wedi'u hanelu at blant a phobl ifanc 

fod yn glir ac yn hawdd i'w deall. Dylent ateb eu cwestiynau a'r anghenion 

a nodwyd ganddynt, yn ogystal â bod yn gywir, yn gyfredol, yn berthnasol 

ac yn hygyrch o ran iaith a fformat. 

 

• sicrhau bod ystod o gyfleoedd a'r gefnogaeth briodol yn cael eu darparu ar 

gyfer cyfranogiad effeithiol. Dylai'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc fel 

unigolion gymryd rhan gael eu hintegreiddio i'r gwasanaethau o ddydd i 

ddydd yn ogystal â strwythurau cyfranogi penodol megis fforymau ar gyfer 

plant, fforymau ar gyfer pobl ifanc, neu grwpiau/fforymau sy'n cynrychioli 

plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, rhai sy'n agored i niwed neu rai sydd â 

diddordeb arbennig mewn mater penodol. Mae gan y fforymau a'r grwpiau 

hyn rôl allweddol i'w chwarae o ran cefnogi plant a phobl ifanc i gael llais 

ac i ddefnyddio eu hawliau fel y nodir hwy yn y Confensiwn; 

 

• cefnogi Fforwm / Cyngor Ieuenctid Sirol fel corff cynrychiadol o bobl ifanc i 

weithredu fel sianel ar gyfer barn pobl ifanc ar draws eu hawdurdod lleol a 

chynrychioli'r safbwyntiau hynny i gyrff gwneud penderfyniadau lleol a 

chenedlaethol. Dylent anelu at fod mor gynhwysol â phosibl o ran 

lledaeniad daearyddol, oedran, rhyw ac at gynrychioli anghenion arbenigol 

a phobl ifanc sy'n fwy ar yr ymylon. Er mwyn i Fforymau/ Cynghorau 

Ieuenctid Sirol weithredu'n effeithiol, bydd angen iddynt gael eu cefnogi'n 

ddigonol gan Awdurdodau Lleol a ddylai ystyried pa gymorth sydd ei 

angen i wneud hyn. Dylent gael eu hysbysu gan eu strwythurau 

democrataidd lleol a'u cysylltu â hwy. Bydd angen iddynt hefyd gysylltu'n 

effeithiol i mewn i strwythurau cyfranogiad cenedlaethol megis 'Young 

Wales', Comisiynydd Plant Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. 
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• rhoi ystyriaeth briodol i'r iaith Gymraeg wrth hyrwyddo a hwyluso 

cyfranogiad ac fel rhan o baratoi'r cynllun llesiant lleol, gan adlewyrchu ei 

statws swyddogol yng Nghymru a'r nod llesiant cenedlaethol sef 'y 

Gymraeg yn ffynnu'. 

 

Gweithio gyda phartneriaid 
 
Er bod y canllawiau statudol hyn, a gyhoeddwyd o dan Fesur Plant a 

Theuluoedd (Cymru) 2010  yn ymwneud ag Awdurdodau Lleol yn unig, 

byddem yn eu hannog I weithio'n agos gyda phob un o'u partneriaid 

perthnasol. Mae gweithio mewn ffordd amlasiantaethol yn arfer da ac mae 

Adran 25 Deddf Plant 2004 yn gosod dyletswydd 

gyfreithiol ar awdurdodau lleol i hyrwyddo cydweithrediad gyda'r bwriad o 

wella llesiant plant yn yr ardal. Ymhellach, mae Adran 38 Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015  yn rhoi gofyniad ar fyrddau 

gwasanaethau cyhoeddus hefyd I ymgynghori wrth asesu cyflwr llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn eu hardal. 

 

Mae llawer o enghreifftiau o bartneriaid sy'n cyfrannu at gyfranogiad plant a 

phobl ifanc ac yn ei brif ffrydio i'w meysydd gwaith a'u trefniadau ar gyfer 

ymgysylltu â dinasyddion. Gwelir rhai o'r rhain ar www.youngwales.wales and 

www.pupilvoicewales.org.uk. 

 

Beth sy'n digwydd nawr? 
 
Mae cwmpas y ddyletswydd i hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant a phobl 

ifanc yn ehangach na chael eu cynnwys yn y cynllun llesiant lleol. Mae'n 

bwysig fod cyfranogiad yn dod yn rhan o bolisi ac arferion yr holl bartneriaid 

lleol. Dylai Awdurdodau Lleol weithio gyda phartneriaid lleol, gan gynnwys 

plant a phobl ifanc, er mwyn sicrhau bod cyfranogiad yn cael ei hyrwyddo a'i 

hwyluso. 
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Fodd bynnag, gallai’r cynllun llesiant esbonio sut y gellid sicrhau bod pob 

agwedd ar gynllunio, darparu ac adolygu gwasanaethau a’u “trefniadau ar 

gyfer hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad” wneud cyfranogiad ac ymgysylltiad 

plant a phobl ifanc yn ganolog iddynt. Gallai adroddiad cynnydd y bwrdd 

gwasanaethau cyhoeddus gynnwys crynodeb i esbonio sut mae’r 

dyletswyddau statudol hyn wedi’u cyflawni a sut y gellid gwneud yn well. 

Gallai adroddiad cynnydd blynyddol y byrddau gwasanaethau cyhoeddus 

ystyried y nodweddion gwarchodedig, yn enwedig o ran oed, gan adrodd yn 

benodol ar ganlyniadau i blant a phobl ifanc. 

 

Bydd Llywodraeth Cymru’n monitro trefniadau lleol ar gyfer cyfranogiad plant 

a phobl ifanc. Hefyd, mae cynlluniau llesiant lleol yn rhoi tystiolaeth i 

Arolygiaethau a Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) wrth iddynt gynnal 

adolygiadau o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gwasanaethau lleol. Gallai 

Arolygiaethau a’r WAO hefyd adolygu'r canlyniadau a gyflawnwyd a'r 

gweithdrefnau cysylltiedig i ddangos pa mor effeithiol y mae plant a phobl 

ifanc yn cael eu clywed a'u cynnwys. 

 

Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl i gael gwrandawiad, i gael llais ac i allu 

cael mynediad at gyfleoedd i chwarae rhan weithredol mewn gwneud 

penderfyniadau lle bynnag y bônt - yn yr ysgol, o gwmpas yn y gymuned neu 

fel defnyddwyr gwasanaethau. 

 

Ein huchelgais yw i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru wireddu eu 

hawliau fel y nodir hwy yn y Confensiwn. Efallai y bydd yna weithiau rwystrau i 

gyflawni hyn, ond drwy weithio mewn ffordd gydweithredol, mae gennym ni i 

gyd rôl o ran ystyried ffyrdd y gallai'r rhwystrau hyn gael eu dileu neu eu 

goresgyn. Mae Cymru wedi bod yn arwain y ffordd o ran cyfranogaeth plant a 

phobl ifanc, a rhaid cynnal y momentwm. 

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am arfer da mewn perthynas â chyfranogiad 

plant a phobl ifanc ar www.childrensrights.wales neu 

http://www.childrensrights.wales/images/PDF/Participation_En2.pdf 
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Mae gwybodaeth, adnoddau, deunyddiau ac arfer da sy'n cefnogi cyfranogiad 

yng Nghymru ar gael hefyd yn www.youngwales.wales. 
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Cofnodion Cyfarfod 
Cyngor Ieuenctid Ceredigion  
Siambr y Cyngor, Penmorfa 

Dydd Gwener 21 Hydref 2022 
 

(10:00 – 13.15) 
 
Yn bresennol:  
 
    Ysgol Uwchradd Aberteifi 
    Ysgol Uwchradd Aberteifi 
    Ysgol Gyfun Aberaeron 
    Ysgol Gyfun Aberaeron 
    Ysgol Gyfun Aberaeron 
    Ysgol Bro Pedr 
    Ysgol Bro Pedr 
    Ysgol Bro Pedr 
    Ysgol Gyfun Penweddig 
    Ysgol Gyfun Penweddig 
    Ysgol Gyfun Penweddig 
    Ysgol Gyfun Penweddig 
    Ysgol Bro Teifi 
    Ysgol Bro Teifi 
    Ysgol Bro Teifi 
    Ysgol Bro Teifi 
    Ysgol Penglais 
    Ysgol Penglais 
    Ysgol Penglais 
    Coleg Ceredigion a Chenhadon Cymunedol Aberystwyth  
    Coleg Ceredigion a Chenhadon Cymunedol Aberystwyth  
 
Yn bresennol hefyd:  Gwion Bowen (Cadeirydd a Swyddog Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc, 
Gwasanaeth Gwaith Ieuenctid ac Ymgysylltu) a Lowri Evans (Rheolwr Tîm, Gwasanaeth Gwaith 
Ieuenctid ac Ymgysylltu – Cyngor Sir Ceredigion) 
 
Siaradwyr:  Dros MS Teams - Richard Timms a Becky Bloor-Steen (Ymgynghorwyr Partneriaeth 
a Busnes, WELV Consulting Ltd) 
 
Ymddiheuriadau:  Lloyd Warburton (ASI - Senedd Cymru), Gethin Jones (Rheolwr 
Corfforaethol, Gwasanaeth Cymorth ac Atal – Cyngor Sir Ceredigion), Elen James (Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol, Porth Cymorth Cynnar – Cyngor Sir Ceredigion), Lowri Edwards 
(Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Gwasanaethau Democrataidd – Cyngor Sir Ceredigion),                                               
(Ysgol Henry Richard) a  (Ysgol Henry Richard) 
 
Agenda y Cyfarfod: 
 
 
 
 

COFNODION  
1 Croeso, Ymddiheuriadau a Chyflwyniadau  
  

Agorodd Gwion Bowen y cyfarfod trwy groesawu’r Cyngor Ieuenctid newydd i’r Siambr. 

Agenda Cyngor 
Ieuenctid 21.10.22.docx
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Cyflwynodd GB ac LE eu hunain a’u rolau.  
 
Nodwyd yr ymddiheuriadau gan gydweithwyr:  Gethin Jones, Elen James a Lowri Edwards. 
Bydd Elen James yn ceisio ymuno yn rhith.  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan gynrychiolwyr Ysgol Henry Richard na fyddent yn gallu 
mynychu oherwydd bod digwyddiad yn cael ei gynnal yn yr ysgol, ond byddent yn 
mynychu’r cyfarfod nesaf. 
 
Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Lloyd Warburton, Aelod Senedd Ieuenctid Cymru dros 
Geredigion.  Mae Lloyd wedi dechrau mynychu Prifysgol Aberystwyth yn ddiweddar.  
 
Hysbysodd GB y Cyngor Ieuenctid o’r trefniadau ymarferol ar gyfer y cyfarfod.  
 
• Siaradwyr  
• Dyfeisiau cyfieithu  
• Allanfeydd Tân  
• Toiledau  
• Cinio a lluniaeth  

Esboniodd GB y bydd siaradwyr gwadd yn ymuno yn rhith, ac o ganlyniad i feddalwedd 
newydd yn y Siambr, efallai y bydd angen treulio ychydig funudau ar ddechrau’r slot hwn yn 
sicrhau bod ansawdd y sain yn ddigonol. 
 
Cyflwynodd aelodau’r Cyngor Ieuenctid eu hunain, gan nodi pa ysgolion / sefydliadau y 
maent yn eu cynrychioli. 
 
Esboniodd GB y bydd cofrestr yn cael ei dosbarthu yn ystod y cyfarfod er mwyn casglu 
cyfeiriadau e-bost at ddibenion anfon gohebiaeth, a gofynnodd LE a fyddai modd i’r 
aelodau nodi unrhyw ofynion dietegol at ddibenion cyfeirio yn y dyfodol. 
 
Yn dilyn y cyfarfod hwn heddiw, esboniodd GB y caiff Sianel Hwb MS Teams ei chreu i 
rannu gwybodaeth. 
 

2 Beth yw’r Cyngor Ieuenctid? 
  

Rhoddodd GB gyflwyniad i’r Cyngor Ieuenctid, gan gynnig gwybodaeth am y cefndir ac 
esboniodd strwythur presennol y Cyngor Ieuenctid. 
 

Cyfarfod 1af Cyngor 
Ieuenctid 2022.23.pptx 

3 Gweithdai:  Is-Grwpiau yr Amgylchedd ac Urddas Mislif  
  

Esboniodd GB bod gan y Cyngor Ieuenctid ddau is-grŵp.  Gall yr aelodau ddewis un i 
gymryd rhan ynddo.  Rhannodd y Cyngor Ieuenctid yn ddau er mwyn cymryd rhan mewn 
gweithdy ar gyfer y ddau is-grŵp. 
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Is-grŵp yr Amgylchedd 

 

 
Is-grŵp Urddas Mislif 

Cyfranogwyr: 
 

1.      Ysgol Bro Pedr 
2.      Ysgol Bro Pedr 
3.      Ysgol Bro Pedr 
4.      Ysgol Bro Teifi 
5.      Ysgol Bro Teifi 
6.      Ysgol Bro Teifi 
7.      Ysgol Penglais 
8.      Ysgol Penglais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodiadau: 
 

CI Nodiadau 
Gweithdy Is-grŵp yr Amgylchedd 20.10.22.docx 

 

Cyfranogwyr: 
 

1.      Ysgol Uwchradd Aberteifi 
2.      Ysgol Uwchradd Aberteifi 
3.      Ysgol Gyfun Aberaeron 
4.      Ysgol Gyfun Aberaeron 
5.      Ysgol Gyfun Aberaeron 
6.      Ysgol Gyfun Penweddig 
7.      Ysgol Gyfun Penweddig 
8.      Ysgol Gyfun Penweddig 
9.      Ysgol Gyfun Penweddig 
10.      Ysgol Bro Teifi 
11.      Ysgol Penglais 
12.      Coleg Ceredigion a Chenhadon 

Cymunedol Aberystwyth  
13.      Coleg Ceredigion a Chenhadon 

Cymunedol Aberystwyth  

 
 
 
 
Nodiadau: 
 

CI Nodiadau 
Gweithdy Is-grŵp Urddas Mislif 21.10.22.docx 

 
 

4 Diweddariad am Senedd Ieuenctid Cymru – Gwybodaeth  
  

Yn absenoldeb Lloyd Warburton, rhannodd GB ddiweddariad gan Senedd Ieuenctid Cymru 
ar ei ran. 
 

Diweddariad Senedd 
Ieuenctid Cymru.pptx  

5 Adborth Ystafell Ieuenctid – Canolfan Lles Llanbedr Pont Steffan  
  

Mae’r Gwasanaeth Canolfannau Lles yn dymuno cael adborth am yr ‘ystafell ieuenctid’ 
arfaethedig a fydd ar gael yng Nghanolfan Lles Llanbedr Pont Steffan, sy’n cael ei 
hadeiladu ar hyn o bryd.  Bydd y Ganolfan Lles yn cymryd lle Canolfan Hamdden Llanbedr 
Pont Steffan.  Bydd cyfleusterau lles ac ystafelloedd cyfarfod ac ardaloedd lles ar gael.  Fel 
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rhan o’r datblygiad hwn, cynigir cael lle ieuenctid dynodedig, a gofynnir am adborth am sut 
y dylai’r lle hwn ymddangos a pha ddodrefn/offer/adnoddau y dylai eu cynnwys.  
Gofynnwyd y cwestiwn i’r Cyngor Ieuenctid. 

Adborth Ystafell 
Ieuenctid.pptx  

 
Holodd IM (YBP) am amserlen y gwaith adeiladu, gan ofyn pryd y bydd ar agor i’r cyhoedd.  
 
Gweithredu:  Bydd LE yn cysylltu â Thîm y Ganolfan Lles ac yn estyn gwahoddiad iddynt 
fynychu cyfarfod nesaf y Cyngor Ieuenctid i gynnig diweddariad. 
 
Rhennir safbwyntiau a gasglwyd yn ystod y sesiwn gyda Chanolfan Lles Llanbedr Pont 
Steffan. 
 

CI Adborth Ystafell 
Ieuenctid 21.10.22.docx 

6 Etholiad Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig (UKYP)  
  

Cyflwynodd GB y cyfle i’r Cyngor Ieuenctid ethol Aelod Senedd Ieuenctid y DU nesaf 
Ceredigion, a fydd yn gweithio gyda Lloyd fel ASI Senedd Ieuenctid Cymru ar gyfer 2022-
23.  Mae Poppy Evans (Ysgol Gyfun Aberaeron), sydd newydd orffen ei thymor fel ASI 
Ceredigion yn ddiweddar, wedi symud i ffwrdd i astudio mewn Prifysgol, felly mae’n bryd 
ethol ASI newydd. 
 

Cylfwyniad ASI - MYP 
Presentation 2022.pptx 

 
Esboniodd GB bod cyfle nawr i bobl ifanc ddatgan a ydynt yn dymuno enwebu eu hunain ar 
gyfer etholiad SIDU.  Bydd pobl ifanc sy’n dymuno gwneud hynny yn cael 30 eiliad i sôn 
wrth weddill y Cyngor Ieuenctid pam yr hoffent ymgymryd â’r rôl.  Yna, bydd y Cyngor 
Ieuenctid yn pleidleisio, gan roi eu papurau pleidleisio yn y blwch pleidleisio yn nhu blaen y 
Siambr.  Bydd gan bob unigolyn ifanc un pleidlais.  Caiff y pleidleisiau eu cyfrif dros ginio a 
chyhoeddir enw’r ymgeisydd llwyddiannus yn fuan ar ôl cinio. 
 
Penderfynodd saith person ifanc roi eu henwau ymlaen ac estynnwyd llongyfarchiadau 
iddynt am wneud hynny, gan nad yw siarad o flaen cymaint o bobl yn beth hawdd i’w 
wneud, yn enwedig mewn rhywle fel y Siambr.  Rhoddodd pob person ifanc esboniad byr i 
gefnogi eu cais. 
 
      (Ysgol Bro Teifi) 
      (Ysgol Bro Teifi) 
      (Ysgol Bro Teifi) 
      (Ysgol Gyfun Penweddig) 
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      (Ysgol Gyfun Penweddig) 
      (Ysgol Gyfun Penweddig) 
      (Ysgol Penglais) 
      (Ysgol Gyfun Aberaeron) 
 
Cynhaliwyd pleidlais, a chyhoeddwyd mai’r ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn Aelod 
Senedd Ieuenctid y DU dros Geredigion am eleni fydd Aled Lewis (Ysgol Gyfun 
Aberaeron).  Llongyfarchwyd AL, a rhoddwyd cydnabyddiaeth i eraill am roi eu henwau 
ymlaen.  Bydd y gwaith yn parhau gydag AL, a bydd GB ac LE yn cysylltu ag AL maes o 
law. 
 

7 Prosiect Adolygu Ymgysylltu Cymunedol Gwledig Cymorth ac Atal:  WELV 
Consulting Ltd. 

  
Comisiynwyd WELV Consulting Ltd fel rhan o brosiect ‘Adolygu Ymgysylltu Cymunedol 
Gwledig Cymorth ac Atal’ gan yr Awdurdod Lleol.  Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi 
comisiynu WELV Consulting Ltd i arwain ar werthusiad annibynnol ac astudiaeth 
ddichonoldeb o Ddarpariaeth Allgymorth ac Ymgysylltu Cymunedol y Cyngor. 
 
Nod y prosiect yw cynorthwyo’r Awdurdod Lleol i ddatblygu dulliau gweithredu cryfach, mwy 
effeithlon ac integredig ar gyfer darparu a rheoli, er budd ei breswylwyr. 
 
Mae WELV yn bwriadu ymgysylltu gyda a chasglu ystod eang o safbwyntiau, gan blant a 
phobl ifanc a hefyd, gan staff mewnol a phartneriaid cymunedol eraill a rhanddeiliaid, 
ynghyd â phwyllgorau a byrddau perthnasol, a fydd yn cael budd gan neu’n cael eu 
heffeithio gan y penderfyniadau a wneir ar sail yr argymhellion yn yr adolygiad. 
 
Ymunodd Becky a Richard â’r cyfarfod ar y sgrin trwy MS Teams, a buont yn ymgysylltu â’r 
Cyngor Ieuenctid ar gyfres o gwestiynau ynghylch cyfleoedd cymdeithasol yng 
Ngheredigion.  Bu’r Cyngor Ieuenctid yn siarad am faterion megis trafnidiaeth, cyfleusterau, 
clybiau ac addysg ôl-16. 
 
Holodd Becky a Richard a oedd yr aelodau yn dymuno gwneud unrhyw sylwadau pellach, 
ond ni fu modd gwneud hyn oherwydd cyfyngiadau amser, a gofynnwyd iddynt ysgrifennu 
nodyn, a bydd LE yn eu rhannu gyda nhw ar ôl y cyfarfod.  Gofynnodd LE i’r aelodau adael 
nodiadau ar eu byrddau ac fe’u cesglir ar ddiwedd y cyfarfod. 
 
Yn ogystal, estynnodd Becky a Richard wahoddiad i unrhyw bobl ifanc ymweld â nhw yng 
Nghanolfan Lles Llanbedr Pont Steffan.  Maent yn gobeithio ymweld â’r safle a gweithio 
oddi yno am ddau ddiwrnod ym mis Rhagfyr.  Mynegodd rhai o aelodau’r Cyngor Ieuenctid 
ddiddordeb mewn gwneud hyn, a bydd WELV yn cadarnhau’r dyddiadau hyn gydag LE cyn 
gynted ag y bo modd, a bydd LE/GB yn eu rhannu gyda’r Cyngor Ieuenctid. 
 
Gweithredu:  LE/GB i rannu dyddiadau gydag aelodau’r Cyngor Ieuenctid ar ôl iddynt eu 
cael gan WELV.  
 
Diolchwyd i’r Cyngor Ieuenctid am eu cyfraniad ac am gymryd rhan yn y sesiynau 
ymgysylltu, a nododd Becky a Richard y bu eu cyfraniad o gymorth mawr iddynt a’u 
gwerthusiad. 
 

8 Ethol Cadeirydd y Cyngor Ieuenctid ar gyfer 2022/23  
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Oherwydd y cyfyngiadau amser yng nghyfarfod heddiw, caiff yr eitem hon ei symud ymlaen 
i’r cyfarfod nesaf. 

 
9 Rhannu Gwybodaeth a Dyddiad y Cyfarfod Nesaf  
  

Rhannodd GB wybodaeth am y cyfarfod nesaf, a gynhelir yn y Siambr unwaith eto, ar  
03/02/2023.  
 
Dyddiadau cyfarfodydd:  
 
Cyfarfod 1;  21/10/22 
Cyfarfod 2;  03/02/23 
Cyfarfod 3;  17/03/23 
Diwedd y cyfnod, Digwyddiad Pawb a’i Farn;  14/07/23 
 
Esboniodd GB y bydd is-grwpiau yn cyfarfod cyn cyfarfod nesaf y Cyngor Ieuenctid, dros 
MS Teams yn ôl pob tebyg.  Efallai y bydd is-grwpiau yn cyfarfod yn fwy rheolaidd er mwyn 
sicrhau bod gwaith prosiect / ymgyrchu yn gallu symud yn ei flaen.  Bydd rhagor o 
wybodaeth yn cael ei hanfon i is-grwpiau maes o law. 
 
Gofynnodd GB i’r holl aelodau allgofnodi wrth iddynt adael Penmorfa, gan aros am eu 
trafnidiaeth yn y dderbynfa.  
 
Diolchodd GB i’r grŵp am gyfarfod cyntaf cadarnhaol a chynhyrchiol Cyngor Ieuenctid 
2022-23.  
 
Cyflwynir cofnodion cyfarfod y Cyngor Ieuenctid i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet Llawn, er mwyn sicrhau bod safbwyntiau pobl ifanc 
yn cael eu bwydo i mewn i’r broses ddemocrataidd yng Ngheredigion. 
 

 

Tudalen 84



 

1 
 

 
Cofnodion Cyfarfod y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CYMUNEDAU SY’N 

DYSGU 
A gynhaliwyd ar ffurf hybrid yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron ac 

o bell drwy gynhadledd fideo ar 29 Medi 2022 
 
YN BRESENNOL; Y Cynghorydd Chris James (Cadeirydd), y Cynghorwyr Euros 
Davies, Marc Davies, Meirion Davies, Amanda Edwards, Eryl Evans, Paul Hinge, 
Geraint Wyn Hughes, a Gareth Lloyd 
 
Hefyd yn bresennol:- Ms Cathryn Charnell White (Aelod Cyfetholedig) 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorwyr Wyn Thomas a Keith Henson (Aelodau 
Cabinet)   
 
Swyddogion yn bresennol: Mrs Meinir Ebbsworth, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol Ysgolion, Mrs Elen James, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Dysgu 
Gydol Oes a Diwylliant, Ms Aggie Caesar-Homden, Rheolwr Partneriaethau, y 
Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Mrs Lisa Evans, Swyddog Craffu a Safonau a Mrs 
Dana Jones, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Safonau.   
 

(10.00-12:20pm) 
 

 
 

1 Ymddiheuriadau 
Ymddiheurodd y Cynghorwyr Rhodri Davies, Endaf Edwards a Mark Strong 
am na fedrent fod yn bresennol yn y cyfarfod.  
  
Gan fod y Cadeirydd, y Cynghorydd Endaf Edwards, yn absennol, 
cadeiriwyd y cyfarfod gan yr is-gadeirydd, y Cynghorydd Chris James.  
  
  
 

2 Datgelu buddiannau personol/buddiannau sy’n rhagfarnu  
Datgelodd Cathryn Charnell White fuddiant personol o ran eitem 3 ar yr 
agenda.  
  
 

3 Adroddiad Trosolwg y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 2021 - 2022 
Ystyriwyd Adroddiad Trosolwg y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 2021-2022 
yn fanwl. Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn rhoi trosolwg a diweddariad i 
Aelodau’r Pwyllgor ar gynnydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth 
Cymru.  
  
Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.  
  
  
 

4 Canlyniadau TGAU a Lefel A 2022 
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Ystyriwyd y canlyniadau TGAU a Lefel A 2022 a gyflwynwyd i’r Pwyllgor er 
tryloywder. Adroddwyd o ganlyniad i bandemig Covid-19, ni chynhaliwyd 
arholiadau allanol yn eu dull traddodiadol 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 Gymwysterau 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 oedd modd cymharu canlyniadau 
2022 gyda blynyddoedd blaenorol. Cyflwynwyd canlyniadau dros dro ar gyfer 
Ceredigion (bydd y data swyddogol ar gael ddechrau mis Hydref).  
  
CYTUNWYD nodi cynnwys yr adroddiad er gwybodaeth a llongyfarch y 
disgyblion, yr athrawon a’r staff ar y canlyniadau gwych hyn yn dilyn y 
pandemig.  
  
 

5 Fframwaith Gwella Ysgolion Llywodraeth Cymru 
Ystyriwyd Canllawiau Gwella Ysgolion Llywodraeth Cymru. Cyflwynwyd yr 
adroddiad i’r Pwyllgor er mwyn rhannu gwybodaeth am ddogfen allweddol 
parthed Gwella Ysgolion a fydd â goblygiadau o ran sut mae’r Gwasanaeth 
Gwella Ysgolion yn cael ei weithredu yng Ngheredigion.  
  
Adroddwyd yn dilyn ymgynghoriad cenedlaethol a ddaeth i ben ar 15 Mawrth 
2021, cyhoeddwyd dogfen ganllaw o’r enw Fframwaith Gwella Ysgolion 
Llywodraeth Cymru, ac mae’r ddogfen hon bellach yn weithredol ers mis 
Medi 2022. Bydd y ddogfen yn statudol o fis Medi 2024. Nod y ddogfen yw; 
 Cryfhau effeithiolrwydd hunanwerthuso a gwella cynllunio o fewn ysgolion. 
  Rhoi’r gorau i ddefnyddio’r system genedlaethol ar gyfer categoreiddio 
ysgolion a rhoi system gymorth debyg yn ei lle heb gyhoeddi categorïau 
ysgol 
 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, rydym 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. Byddant wedyn yn gwerthuso eu heffaith. Ar ôl hynny, rydym yn 
bwriadu diweddaru’r canllawiau, gan adeiladu ar ddysgu yn 2022 i 2023 a 
2023 i 2024 a’u cyhoeddi ar ffurf canllawiau statudol a fydd yn dod i rym ym 
mis Medi 2024.  
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Yna amlinellwyd rhestr o’r prif negeseuon i’r Aelodau. 
  
CYTUNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.  
  
 

6 Arolygiadau Estyn, tymor yr Haf 2022 
CYTUNWYD nodi’r wybodaeth a gyflwynwyd a bod yr adroddiadau’n 
gadarnhaol iawn. Estynnwyd llongyfarchiadau i’r holl ysgolion ar eu 
cyflawniadau.  
  
Adroddwyd bod y wasg wedi canolbwyntio ar un argymhelliad yn adroddiad 
Ysgol Penglais; ac nid yr adroddiad yn ei gyfanrwydd a oedd yn un 
cadarnhaol, gydag Estyn yn gofyn am ddwy astudiaeth achos o arfer 
ardderchog gan yr ysgol.  
  
 

7 Blaenraglen Waith Ddrafft 2022/23 
CYTUNWYD nodi’r Flaenraglen Waith ddrafft fel y’i cyflwynwyd yn amodol ar 
y canlynol: -  

 Bod y Ffrwd Waith Ecwiti yn ymweld â HCT. 
 Bod Polisi Drafft ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn cael ei 

gyflwyno yng nghyfarfod mis Rhagfyr.  
 Bod diweddariad ar yr adolygiad o addysg ôl-16 yn cael ei gyflwyno 

yng nghyfarfod mis Chwefror.  
 Ffrwd waith yn ystyried yr adborth gan ysgolion ar y gwahanol 

agweddau ar eu taith wella yn dilyn arolygiadau. 
 Adroddiad ar Awtistiaeth a’r angen i leihau’r amser sydd ei angen ar y 

Bwrdd Iechyd i asesu plant a’r ddarpariaeth ar gyfer awtistiaeth o fewn 
y sir. 

 Bod diweddariad ar y grantiau sydd ar gael i ysgolion yn cael ei 
gyflwyno yng nghyfarfod mis Rhagfyr cyn pennu’r gyllideb ym mis 
Chwefror.  

 Yr angen i egluro bod y Panel Asedau yn parhau i neilltuo arian a geir 
drwy werthu hen adeiladau ysgol i’r gyllideb addysg. 

   
 

8 Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion 
sy'n codi o'r Cofnodion 
CYTUNWYD cadarnhau bod Cofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor yn rhai 
cywir.  
  
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu a gynhaliwyd ar Dydd Iau, 8 Rhagfyr 2022 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Sy’n Dysgu  

DYDDIAD: 
 

8 Rhagfyr 2022 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

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: 30/11/2022 
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 
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8 Rhagfyr 2022 
 
 

 
Cofnodion cyngor ieuenctid 
 
Adroddiad ar Awtistiaeth 
 
Diweddariad llafar ar y grantiau sydd ar gael i ysgolion 
 
Strategaeth Difreintedd 
 
 

  

Chwefror ? 
Cyfarfod Arbennig  
 

addysg ôl-16   

9 Chwefror 2023 
1.30pm 
 

Paratoi’r cyllideb 
 

  

30 Mawrth 2023 
 
 

 
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
 
 

 
Monitro 

 

 
Cyfarfodydd y 
dyfodol  

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 
 
Asesiad Digonolrwydd Chwarae 
 
Y cynnydd a wneir o ran Egwyddorion a Disgwyliadau 
ADY Ceredigion 
 
Partneriaeth Addysg  Canolbarth Cymru (adroddir bob 
hydref) 
 

  

 
Ffrydiau Gwaith 

1. Sicrhau bod blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol yn cael eu darparu’n effeithiol 
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2. Sicrhau ecwiti i bob disgybl 

 
3. Sicrhau is adeiledd effeithiol ac effeithlon i 

gwrdd â’n blaenoriaethau 
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